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PçLYçZATI BESZçMOLñ

KorÀbbi pÀlyÀzatainkat ä a novellapÀlyÀzatot 1991-ben ¢s a kritikapÀlyÀzatot '92-ben
ä a Holmi jÂl felfogott ¢s leplezetlen ´n¢rdeke diktÀlta. JÂ novellÀra ¢s jÂ kritikÀra ¢getû
sz¡ks¢g¡nk van, ¢s a kÁnÀlat mindkettûbûl jÂval szer¢nyebb, mint a kereslet, a piacon
pedig dÃl a konkurenciaharc. VersfordÁtÀst ellenben csak alkalomadtÀn k´zl¡nk, ¢s
szinte sohasem rendel¡nk. Az alkalom az szokott lenni, hogy valakinek szenved¢lyes
vÀgya tÀmad valaminek a lefordÁtÀsÀra, ¢s mi ennek ´r¡l¡nk. (Persze csak ha jÂ a fordÁtÀs.) Az ilyen szenved¢ly azonban mintha kihalÂf¢lben volna. HÀny k´ltû van m¢g,
akit mindaddig nem hagy nyugodni egy-egy idegen nyelven olvasott vers ¢lm¢nye,
amÁg meg nem szÂlaltatta azt a verset magyarul?
A piaci viszonyok is alaposan megvÀltoztak. Hol vannak mÀr az egyes nemzetek
vagy akÀr f´ldr¢szek k´lt¢szet¢t bemutatÂ vaskos antolÂgiÀk, a nagy k´ltûi ¢letmüvekbûl vÀlogatÂ sorozatok? MÀsfelûl, ami m¢giscsak megjelenik ä k´tetben vagy folyÂiratban ä, azt megszüri-e kellû hozzÀ¢rt¢ssel az ellenûrzû szerkeszt¢snek az az alapos
figyelme, amely talÀn m¢gsem tartozik az elûzû korszak kÀrhozatos ¢s elvetendû hagyomÀnyai k´z¢? Mintha a k´nyv- ¢s lapkiadÀs jelenlegi, n¢mik¢pp zürzavarosnak ¢s
talÀn Àtmenetinek mondhatÂ helyzet¢ben a versfordÁtÀs irÀnti kereslet radikÀlis megcsappanÀsÀval egyidejüleg a korÀbbinÀl tÀgabb tere nyÁlna az elszÀnt dilettantizmusnak. Az¢rt-e, mert a jÂ fordÁtÂk hovatovÀbb kihalnak? Neh¢z elhinni. M¢g nehezebb
belet´rûdni. Egy-egy k´ltû meg tud lenni fordÁtÀs n¢lk¡l, de egy eg¢sz k´lt¢szet aligha.
Mindenesetre szerett¡k volna tisztÀbban lÀtni, hogy is Àllunk. Nem titkoltuk, hogy
elsûsorban azokra vagyunk kÁvÀncsiak, akik m¢g nem tudhatnak maguk m´g´tt szÀmottevû fordÁtÂi ¢letmüvet. àA versfordÁtÂkedv ¢l¢nkÁt¢se c¢ljÀbÂl ¢s a tehets¢g kivÀlasztÂdÀsÀt
megk´nnyÁtendûÊ hirdett¡k meg pÀlyÀzatunkat. °s nem csalÂdtunk. Vagy legfeljebb kellemesen.
Hogy a kivÀlasztÀst a zsüri szÀmÀra is megk´nnyÁts¡k, a pÀlyÀzati anyagot k¢t ä k´telezû ¢s szabadon vÀlasztott ä r¢szre osztottuk. K´telezû anyagk¢nt hÀrom verset kellett lefordÁtani a megadott huszonkettûbûl. Ezeket h¢t nyelvbûl (angol, n¢met, francia,
latin, olasz, spanyol, orosz) vÀlogattuk ´ssze hÀrmasÀval, az angolokat egy amerikaival
megtoldva. çltalÀban k´t´tt formÀjÃ, nyelvenk¢nt kor ¢s jelleg szerint k¡l´nb´zû verseket szemelt¡nk ki. A hÀrom k´telezû mell¢ hÀrom r´videbb vagy egy ´tvensorosnÀl
hosszabb verset lehetett szabadon vÀlasztani. A pÀlyamüveket ´ttagÃ zsüri bÁrÀlta el,
´t k´ltû-müfordÁtÂ: Imre FlÂra, Lator LÀszlÂ, NÀdasdy çdÀm, SomlyÂ Gy´rgy, VÀrady
Szabolcs. A pÀlyÀzat jelig¢s volt. Az eredm¢nyhirdet¢st k´nnyelmüen ä igaz, csak àelûrelÀthatÂlagÊ ä decemberre Ág¢rt¡k. Rosszul m¢rt¡k fel erûinket ¢s lehetûs¢geinket.
A be¢rkezett 54 pÀlyamü k´z¡l 34 ä ´sszesen 202 versfordÁtÀs ä maradt versenyben
az elsû kritikai szür¢s utÀn, ¢s ig¢nyelt egyenk¢nt alapos figyelmet, ´sszevet¢st az eredetivel, majd egymÀssal. 1995. december 20-Àra siker¡lt a zsürinek meghoznia a d´nt¢st. Az eredm¢nyt a Magyar HÁrlap k´z´lte 1996. januÀr 13-Àn. A dÁjakat februÀr 6-Àn
osztottuk ki az írÂsz´vets¢g sz¢khÀzÀban.
Egy kis statisztika. ¹sszesen 318 fordÁtÀs ¢rkezett. Nyelvek szerinti megoszlÀsuk a
k´vetkezû: 136 angol, 67 n¢met, 35 francia, 29 latin, 21 orosz, 7 olasz, 6 szerb, 3-3
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cseh, romÀn, spanyol, okszitÀn, 1-1 eszperantÂ, holland, Âg´r´g, portugÀl, t´r´k. A
k´telezû anyagbÂl 171 fordÁtÀs k¢sz¡lt; a nyelvek sorrendje nagyjÀbÂl ugyanaz. °rdekesebb a k¢p, ha a k´zl¢sre elfogadott, illetve kellû javÁtÀsokkal elfogadhatÂ fordÁtÀsok
´sszesÁtett szÀmait n¢zz¡k. A k´telezû anyagbÂl a francia k´ltûket fordÁtottÀk a legjobban, ´sszesen 14 verset. A tovÀbbi sorrend: 9 angol, 7 n¢met, 5 latin, 3 olasz, 2-2 orosz
¢s spanyol. A szabadon vÀlasztott anyagbÂl ism¢t az angolok vannak az ¢len (21), jÂval
utÀnuk k´vetkezik 7-7 n¢met ¢s francia, 4 latin, 2 orosz, 1-1 Âg´r´g, holland ¢s eszperantÂ.
Ha mÀrmost a k´ltûket tekintj¡k, az ´sszes pÀlyÀzÂ k´z¡l legt´bben (23-an) John
Donne SONG-jÀval tettek kÁs¢rletet. A tovÀbbi sorrend: Wordsworth 19, Frost 18, Larkin, Gryphius, Benn 12, Ronsard, Nietzsche 11, Mallarm¢ 9, Horatius, Puskin 7, Ovidius, Cadou 6, Lucretius, Mandelstam 4, Borges, Pascoli 3, Kuznyecov 2, B¢cquer,
Luzi 1. A spanyol Fray Luis de LeÂn ¢s ami sokkal meglepûbb, Petrarca vers¢t senki
sem vÀlasztotta. Pedig a szonetteknek (Ronsard, Gryphius, Wordsworth) amÃgy nagy
volt a keletj¡k. MÀs k¢rd¢s, hogy a vÀlasztott versekbûl hÀny elfogadhatÂ fordÁtÀs k¢sz¡lt. Ebben a tekintetben is Donne a listavezetû ä hÀtulrÂl. A 23-bÂl talÀn egyet lehet
majd k´z´lni. Ez a feltünû kudarc ´nkritikÀra k¢sztet. Vannak versek, amelyeknek a
sikeres lefordÁtÀsÀhoz rendkÁv¡li tudÀs, ihlet ¢s szerencse ´sszetalÀlkozÀsa sz¡ks¢ges.
ögy lÀtszik, Donne SONG-ja is k´z¢j¡k tartozik a k´nnyed lejt¢sü, de sz´vev¢nyes k¢pletü r´vid soraiba zsÃfolt ´tletf¡z¢reivel, a bonyolultan megteremtett egyszerüs¢g¢vel.
A mÀsik vers, amit alighanem hiba volt felvenni a k´telezû anyagba, Gottfried Benn
F RAGMENT°-je. A SONG dalszerüs¢g¢vel ellent¢tben itt a sz´veg prÂzaisÀga ¢s grammatikai buktatÂi ÀllÁtjÀk szokatlanul neh¢z feladat el¢ a fordÁtÂt. Az eredm¢ny 12-bûl
1. Ism¢t csak talÀn. Ha viszont az az egy ä akÀr 18-bÂl, mint Robert Frost vers¢nek
eset¢ben ä teljesen meggyûzû, sikeres fordÁtÀs, akkor mÀr elmondhatjuk, hogy a kitüz´tt c¢l nem volt irreÀlis. AkÀrcsak Wordsworth szonettje, amelynek 2 fordÁtÀsÀt fogadtuk el a 19-bûl. A prÂbÀlkozÀsok szÀmÀhoz m¢rt siker arÀnya Mario Luzi vers¢t
illetûen a legkedvezûbb: 1:1. Ren¢ Guy Cadou vers¢nek 6 fordÁtÀsÀbÂl rem¢nyeink
szerint 4-et, sût talÀn 5-´t tudunk k´z´lni. A franciÀkon kÁv¡l csak egy vers, a Philip
Larkin¢ k´z´lhetû valÂszÁnüleg 3-nÀl t´bb (4, de lehet hogy 5) fordÁtÀsban. A szabadon
vÀlasztott versek k´z´tt ä k´zl¢sre elfogadva ä egy k´ltû szerepel 2-n¢l t´bb verssel
(6-tal): Robert Frost. V¢g¡l egy utolsÂ adat ä arrÂl, hogy egy-egy pÀlyÀzÂ hÀny nyelvbûl fordÁtott: 6 nyelvbûl 1, 4-bûl 3, 3-bÂl 8, 2-bûl 15.
A zsüri a magyar versfordÁtÀsban r¢gÂta meghonosodott krit¢riumokat alkalmazta,
tehÀt a lehetû legteljesebb formai-tartalmi-stÁlusbeli hüs¢get k¢rte szÀmon, term¢szetesen a lehetûs¢gek hatÀrain bel¡l, ¢s semmik¢ppen sem formÀlisan, vagyis mindenekelûtt a fordÁtÀs k´ltûi ¢rt¢k¢re figyelve. Nem mindig k´nnyü persze megÁt¢lni,
¢s gyakran egy¢ni Ázl¢s, vershallÀs dolga, hogy ki mikor ¢s miben ¢szleli annak a k¢nyes
hatÀrnak az Àtl¢p¢s¢t, amelyen tÃl az ´nk¢nyess¢g, a csonkÁtÀs vagy felhÁgÁtÀs, az elsz¡rkÁt¢s vagy tÃlszÁnez¢s, egyszÂval a àhütlens¢gÊ kezdûdik. Minden zsüritag sz¢ljegyzetekkel, alÀhÃzÀsokkal lÀtta el a maga p¢ldÀnyait, ezeket aztÀn ´sszesÁtett¡k vagy
megvitattuk, ¢s ennek alapjÀn d´nt´tt¡nk a fordÁtÀs elfogadÀsÀrÂl. T´bbf¢lek¢ppen.
Van, ami jÂ Ãgy, ahogy van. Vagy Ãgy rossz, ahogy van. El¢g rÀjuk egy szÂ: igen ä
nem. Bûven akad azonban k´zb¡lsû eset, t´bb fokozatban. Van, amit elfogadtunk,
aprÂbb javÁtÀsokat javasolva. De van jÂ n¢hÀny olyan fordÁtÀs is, amelyet felt¢telesen
fogadtunk el: nagyobbr¢szt sz¢p, kÀr lenne veszni hagyni; de csak akkor k´z´lhetû,
ha a f¢lresiklott r¢szeket siker¡l hozzÀjavÁtani a jÂkhoz. Ez¢rt szerepel a fentebbi sta-

VÀrady Szabolcs: PÀlyÀzati beszÀmolÂ ã 317

tisztikÀkban annyi àtalÀnÊ ¢s àrem¢nyeink szerintÊ. OptimÀlis esetben a Holmiban
megjelenendû fordÁtÀsok szÀma el¢ri a kilencvenet, ¢s a legrosszabb esetben sem lesz
kevesebb ´tvenn¢l.
A k´zl¢sre mÀris elfogadott fordÁtÀsok ä a dÁjazottakon kÁv¡l ä Ballagi Zsigmond, Fejes
Gy´rgy, G. IstvÀn LÀszlÂ, Kun çrpÀd, Lackfi JÀnos, Lengyel BalikÂ P¢ter, Sallay Korn¢lia, SÀndor BeÀta ¢s SzabÂ SzilÀrd müvei. °s bizakodva vÀrjuk vissza BÀnosi Gy´rgy,
BÀthori Csaba, GherdÀn TamÀs, Gloviczki ZoltÀn, Halmai TamÀs, MesterhÀzi MÂnika,
Nagy Sebesty¢n, N. Kiss Zsuzsa, Rozgonyi IvÀn ¢s Vojnits Imre munkÀit.
A zsüri h¢t pÀlyamüvet Át¢lt dÁjazandÂnak. A legegyenletesebben magas szÁnvonalÃ
´sszteljesÁtm¢ny¢rt az elsû hÀrom dÁjat a k´vetkezûk kaptÀk:
I. dÁj (70 000 Ft): Ertl IstvÀn,
II. dÁj (50 000 Ft): TÂth Krisztina,
III. dÁj (30 000 Ft): VarrÂ DÀniel.
TovÀbbi 20-20 000 Ft-os dÁjat Át¢lt meg a bÁrÀlÂbizottsÀg Papp GÀbor Zsigmondnak,
k¡l´n´s tekintettel a k´telezû Pascoli-vers ¢s Lermontov A SELLý cÁmü vers¢nek fordÁtÀsÀra; TatÀr SÀndornak, mindenekelûtt Gryphius- ¢s Platen-fordÁtÀsÀ¢rt. A àSum
MirÊ jelig¢jü pÀlyamü hÀrom Robert Frost-vers fordÁtÀsÀval, az àAhaniaÊ Mandelstam- ¢s Ronsard-tolmÀcsolÀsÀval tünt ki. Nagyot n¢zett azonban a bizottsÀg, amikor
kinyitottuk a jelig¢ket leleplezû k¢t borÁt¢kot. Mind a kettû ä sût m¢g k¢t mÀsik is ä
ugyanazt a nevet tartalmazta: az Imreh AndrÀs¢t. MÀrmost mit tegy¡nk? DiszkvalifikÀljuk, mert megszegte a szabÀlyokat? Vagy a n¢gy pÀlyamübûl csak egyet fogadjunk
el? De melyiket? 24 fordÁtÀsÀbÂl 17 jÂ, nem egy kitünû. Ha lett volna szÁve csak a legjobb hatot bek¡ldeni... De a zsürinek sem volt szÁve lemondani a jÂ fordÁtÀsokrÂl. Be¢rte annyi szankciÂval, hogy a pÀlyamüveknek Át¢lt k¢t dÁj helyett egyet adott k´z´s
gazdÀjuknak.
Kisebb m¢rt¢kben egy¢bk¢nt mÀsok is tÃlteljesÁtett¢k a feladatot. Ami v¢gt¢re is
csak nyomat¢kosÁtja e pÀlyÀzat jÂ rem¢nnyel kecsegtetû hÁradÀsÀt. A magyar k´lt¢szet
f¢nyes ¢s ¢letbe vÀgÂ fordÁtÂi hagyomÀnya tovÀbbra is ¢letk¢pes. A friss tehets¢g ¢s
hajlandÂsÀg megvan hozzÀ. Most m¢g az alkalmat vÀrja ä idûvel talÀn meg is tudja
teremteni magÀnak.
VÀrady Szabolcs
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VERSFORDíTçS-PçLYçZAT
Quintus Horatius Flaccus

LYC°HEZ (IV. 13.)
Meghallgatta, Lyc¢, Âhajom, Ám, az ¢g,
meghallgatta, Lyc¢: csÃf banya vagy ma mÀr,
s adnÀd m¢gis a sz¢pet,
tÀncolsz, f¢ktelen¡l mulatsz,
nÂtÀzol, borizü hangon erûsk´d´l,
m¢gsem hall Cupido. ý oda k´lt´z´tt,
hol rÂzsÀs, ¡de ChÁa
sz¢phangÃ citerÀja zeng.
RÀ korhadt, recsegû t´lgyfa hiÀba vÀr,
ÀgÀn el nem idûz ä t¢ged is Ágy ker¡l,
elr¢mÁti a sÀrgÀs
fogsor, rÀncaid, ûsz fejed.
R¢gmÃlt ifjukorod kÂszi selyemruhÀk,
¢kszer, drÀgak´vek f´l nem id¢zhetik,
v¢gleg krÂnika ûrzi
oly gyorsan tovatünt napod.
Sz¢ps¢ged hova lett, hajh, hova kellemed,
s orcÀd pÁrja? Te vagy az, ki a szÁvemet
egykor megbabonÀztad,
¢s f´ldÃltad az ¢letem?
az, kit ä mint CinarÀt ä szÀrnyra kapott a hÁr
csÀbÁtÂ szemed¢rt? Jaj, de a v¢gzet oly
f´sv¢ny volt CinarÀhoz,
rÀd meg hosszu idût szabott,
hogy v¢n varjainak tÀrsa legy¢l, Lyc¢,
s hogy hamvÀba rogyott, Âcska sz´v¢tneked
lÀthassa s kinevesse,
kit friss, ifjui v¢r hevÁt.

Mario Luzi: F´ld

Rainer Maria Rilke

ýSZI NAP
Uram: elj´tt idûd. Nagy volt a nyÀr.
NapÂrÀinkra Àrny¢kod terÁtsd el,
s szeled kerÁtsd a rÂnasÀgra mÀr.
Parancsold, ¢rjen meg minden gy¡m´lcs;
add, k¢t napjuk forduljon d¢liesre,
tegyed, hogy ûk is teljesedjenek be,
s mindent, mi m¢z, a sür¡ borba t´lts.
Kinek most hÀza nincs, nem ¢pÁt mÀr.
Ki most magÀnyos, az marad sokÀig,
hosszÃ lev¢len, k´nyv´n ¢jszakÀzik,
¢s f´l-le jÀr, nyugalmat nem talÀl
a fÀk sorÀn, hol kÂsza sz¢l cikÀzik.

Mario Luzi

F¹LD
RÂzsÀkbÂl kell a mÃltad ´sszeraknom,
mert most a pusztasÀgban kedvtelen
motoz cserj¢k ¢s oszlopok k´z´tt
a nap, s a hût, mely n¢peidbûl Àrad,
sirÀlycsapat kutatja a szelekkel
s medÃzÀkkal telt z´ld tenger f´l´tt.
Egy anya elmereng a part k´v¢n,
feltÀrulkozva messzi ¡st´k´snek,
tÀvol bolygÂnak, mÁg a kecskenyÀj
egy r¢gi korszak szurdokÀhoz ¢rve
emberk¢nt hûk´l meg, s a templomok
f´l´tt felhû borong t´mj¢nt id¢zve.
Ek¢pp eml¢kezem. De napnyugatnak
leÀldozik a f¢nyes ifjusÀg.
N¢zem, hogyan hasÁtja a j´vendût
a vitorlÀs, a kûsziklÀk f´l´tt
sÂlyom lebeg, s amott jÀcintot ¢ltet
egy jÂsÀg, melyben r¢szem nem lehet.

ã
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Jorge Luis Borges

àRITTER, TOD UND TEUFELÊ: K°T VçLTOZAT
I
A k¢pzeletbeli sisak alatt
arc¢le zord s ¢ppoly k¢rlelhetetlen,
mint oldalÀn a kard. KopÀr ligetben
l¢ptet rendÁthetetlen a lovag.
Az aljas ¢s szem¢rmetlen sereg
mÀr k´rbefogta: bÀmul szolgaszemmel
az ¹rd´g, k¢tfelûl kÁgyÂk merednek,
s homokÂrÀval int az ûsz ´reg.
Ki rÀd n¢z, tudja, vaslovag, tebenned
nincsen hely gÀncsnak, sÀpadt f¢lelemnek.
Sorsod kem¢ny: parancsot ¢s talÀn
sebet kell osztanod. Vit¢z vagy, n¢met,
s biztos lehetsz: m¢ltÂ ellenfel¢nek
fogad majd el az ¹rd´g s a HalÀl.
II
K¢t Ãt nyÁlik. Az egyiken a gûg´s
vasember l¢ptet, jÂ hit¢ben bÁzva,
a vilÀg veszedelmes erdej¢ben,
a r¢mek k´zt, mÁg k´rben mozdulatlan
tÀncÀt jÀrja az ¹rd´g s a HalÀl;
a mÀsik Ãt r´vid: eny¢m. Mely elmÃlt
¢jen vagy r¢g letünt napon fedeztem
f´l ezt a k¢pzelt hûst´rt¢netet,
a festû D¡rer halhatatlan ÀlmÀt,
a hûst s az Àrnyak rÃt sereglet¢t,
kik lesnek rÀm, kutatnak s megtalÀlnak?
Nem a vit¢zt, engem szÂlÁt az ûsz
´reg, kinek fej¢n kÁgyÂk tanyÀznak.
A le nem pergû Âra nem a bajnok
´r´k perc¢t, az ¢n idûmet m¢ri.
°n leszek hamu s ¢n leszek s´t¢ts¢g,
bÀr k¢sûbb indultam, m¢gis be¢rek
a v¢gsû r¢vbe, mÁg te, ki nem is vagy,
te, egyenes kardÃ, der¢k levente,
tovÀbb l¢ptetsz a dermedt rengetegben,
tovÀbb, amÁg csak ember ¢l a f´ld´n,
egykedvüen, k¢pzelten, mind´r´kk¢.
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Mauro Nervi

TORINO
Feledtem mÀr a m¢szfeh¢r falakkal
didergû TorinÂt, a t¢li holdat,
mely szikrÀzott a fagyban;
sz¢l kel, fuvallatÀt neh¢z
bel¢legeznem. M¢gis f´lmagaslik
eml¢keim k´z´tt ezernyi k¢m¢ny;
a fûutcÀk merev neonbetüi
villognak Ãjra,
Ágy ûrzik szenvtelen magÀnyban
a nappal titkos kÁnjait. A kurva
az utcasarkon ¢s a vak kioszkos,
ki megbÃjik lencs¢i rejtek¢ben,
eltorzult testbe zÀrva
vÀrakoznak.
S eml¢keim csitulva sorra jÀrjÀk
a k¡lvÀrost, a gyÀrnegyedeket,
halott jelk¢peit
a mÀnak, melyet elpocs¢kolunk,
m¢ltÂbb j´vût rem¢lve ´nmagunknak.

Remco Campert

K¹LT°SZET
A k´lt¢szet: cselekv¢s,
bizonysÀgt¢tel. BizonyÁtom,
hogy ¢lek, hogy nemcsak ¢lek.
A k´lt¢szet: j´vû, rÀgondolÀs
egy Ãjabb h¢tre, idegen orszÀgra,
vagy rÀd ´regkorodban.
A k´lt¢szet: l¢legzetem, û mozgatja
lÀbam, ahogy ä habozva n¢ha ä
rÀl¢p az ût kÁvÀnÂ f´ldre.

322 ã Pierre de Ronsard: E kacagÀs...

Voltaire himlûs volt, de
kikÃrÀlta magÀt: pl. megivott
120 liter limonÀd¢t ä ez k´lt¢szet.
Vagy n¢zd a hullÀmver¢st. Megt´rik
a vÁz a sziklaszirten, de t´retlen
f´lhorgad Ãjra, s k´lt¢szet ennyiben.
Minden szÂ, mit leÁrnak,
az ´regs¢gre m¢rt csapÀs.
A gyûztes v¢g¡l, persze, a halÀl,
de a halÀl csak a nagyterem nyugalma,
ha mÀr az utolsÂ szÂt is kimondtÀk.
A halÀl: megindultsÀg.
Ertl IstvÀn fordÁtÀsai
(Mauro Nervi ¢s Remco Campert kortÀrs k´ltûk: Nervi olasz, Campert holland. A TORINO cÁmü vers eszperantÂul ÁrÂdott.)

Pierre de Ronsard

E KACAGçS...
E kacagÀs mint m¢hek m¢ze oly lÀgy,
E fogsor kettûs ez¡st bÀstyarend,
E gy¢mÀntgy´ngy´k k¢t f¡z¢re bent
Csillog ajkÀban mely f¢nylû korallÀgy,
E szÂ melytûl a holt felejti holtÀt,
E dal mely bÃmra bübÀjos kenet,
E k¢t ¢gbolt a k¢t csillag felett
Mind csak Istennûm csodÀit soroljÀk.
R¡gyezû tavaszÀnak ifjÃ, sz¢p
Kertje Ãgy ontja friss lehellet¢t,
Hogy illata f´l¢r a messzi ¢ghez.
A hangja Ãgy cseng, mint varÀzs¡t¢s,
A sz¢d¡lt erdû tÀncraperd¡l ¢s
A hegy sÁksÀg, a sÁk meg hegyvid¢k lesz.
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Ren¢ Guy Cadou

KALANDRA HíV A SZ°L
MiÂta ¢lek Ágy, a t´rzsek k´zt bolyongva
A tüzn¢l, rÀmaludt a sz¢n lehÃnyt szeme
MiÂta ¢rzem, hogy magÀt torkomba lopta
°s zeng odvas t¡dûm m¢ly¢n t¡cs´kzene
Mint alvÂ arc simÁt az ¢gbolt v¢gre v¢gig
Elold testemtûl ¢s ism¢t szabad vagyok
VitorlÀs sz¢p idûm zÃgÂ szele meg¢rint
MÁg f´nt egy hÀztetûn a nap keze forog
Itt fekszem lÀbatok mellett szelÁd lovacskÀk
Az Àlom k´ztetek ¢des, de nem maraszt
TÀvoli szigetek partjÀt vizek ha mossÀk
HÁvnak elrejtve mint kÃtm¢lyi angyalarc
F´ltartom szÁvem, ezt a gy´nge f¢nyü lÀmpÀt
Nem hord a reszketû lucernaf´ldeken
TÃl, hogy m¢g tÀvolabb a tenger ÀrapÀlyÀt
Hatalmas Ãtjain k´vethetn¢ szemem
Ez az ¢n tavaszom, a nagy sz¢l ¢s a tenger,
SÀpadt, mint a gyerek ki nem tud nûni mÀr
S¢tÀlok a vizen, lassan, akÀr az ember
Ki nyÀri este m¢g az ablakban pipÀl

Robert Desnos

AZ °JSZAKA FORRçSAI
Az ¢jszaka forrÀsait f¢ny f¡r´szti.
FolyÂ ez, itt jÀrnak le a vÁzre
a kûbûl valÂ kancÀk ¢s csûd´r´k inni
nyerÁtve.

324 ã Geo Norge: A p¢k lelke

Annyi szÀzadnyi vak robot nyomÀn
a fÀradtsÀgig eljutunk-e, hogy meglÀgyuljon majd a kû?
Annyi verejt¢k, annyi k´nny utÀn
szabad lesz-e elaludni a gÀton?
GÀt, mely megt´ri az ¢jbe
tartÂ folyÂ hullÀmait,
hol Àlom sÃjt az ¢brenl¢tre.
Csillag k´veti Ãtjaink.
Szûr ment¢n, Ãt ment¢n ha szemben jÀrnÀnk
k´vess minket engedelmesen
csillag, j´jj enni tenyer¡nkbûl,
kez¡nkben lesz a sorsunk egybûl
¢s mind a n¢gy rombolÂ elem.

Geo Norge

A P°K LELKE
A lelkemet ¢n nem lÀtom sokat.
MagÀnak ¢l, nem tudni merre lÂfrÀl,
Nem mondja el, hogy kiket lÀtogat,
S nincs is idûm. RÀm annyi mÀs dolog vÀr.
Ha p¢k vagy, akkor sose lÀt az Àgy.
S¡tû hortyog, ¢lesztût hÃz dagadva
A nyÃlÂsnyakÃ t¢sztÀhoz a vÀgy.
A teknû mell¢ ûk hÁvnak kalandra.
A p¢p kezemtûl pocakot n´veszt:
Z´m´k, langyos leÀny, akit megejtek,
S mÁg vÀgyaim keny¢rr¢ testesednek
SÁkos asszonyom szolgak¢nt k´vet.
A mÀsik meg ki tudja, hol bolyong.
Ha n¢ha hÂnom alÀ fÃrja k¢p¢t,
Meg¢rint lehellete a bolond,
CigÀny idûnek, mely mÀr v¢get¢rt r¢g...
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Hol szedi ez ´ssze a rongyait?
ögy csillog-villog rajtuk egy-egy ¢kszer,
Hogy mÀr a lÀtÀsuk is elvakÁt,
Mint felhûs ¢gen ¡st´k´st ha n¢zel.
Csak rÀgjon sok hÂbortos ´tlete?
Hallgassam szentk¢nt? Vagy h¡ly¢t tettetve?
Na ebbûl el¢g! °ppen ideje
Hogy sz¢pen lemenjek a p¢kmühelybe.
Jaj nyuszikÀm, arany kis csillagom,
Aludj, aludj. A szÀdat ki se nyisd mÀr.
Csak hÃzd v¢gig a hajad arcomon,
°s hagyjÀl engem b¢k¢n. Lent a liszt vÀr.

Guy Goffette

ARANYSZEMCS°K A SçRBAN
V
MondjÀk, hogy nap utÀn esû, hogy a hegyek
utÀn a tenger, a szerelem utÀn meg,
¢s menni, menni. Holnap, mikorra minden,
mikor lesz minden, amikor.
Holtak Ág¢rget¢se ez, ha ¢lni t´bb,
mint vÀrni ¢s rem¢lni. Tüzre vetett hamu,
kicsit fellobban m¢g aztÀn kialszik
vigasztalan: az ¢jszaka
leszÀll, a hajnal f´ldereng, eltelt egy nyÀr.
MÀris? k¢rdi a tanyÀk f¡stje, mÁg az
Àllatok, kikben harag nem ¢l, csak gyüjtik egyre
aranyÀt az idûnek, aranyÀt
sÂvÀr, oly hamar csukÂdÂ szemeinknek.
TÂth Krisztina fordÁtÀsai
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EGY PILINSZKY-LEV°L MARGñJçRA

Az itt k´z´lt k¢zirat 1967 tavaszÀn keletkezett D¢l-FranciaorszÀgban, Eygaliªresben, Pierre Emmanuel ¢s feles¢ge vid¢ki
birtokÀn. Pilinszky ekkor komolyan foglalkozott az emigrÀciÂ gondolatÀval. A
k¢zirat egy Pierre Emmanuelnek szÂlÂ lev¢l vÀzlata: Pilinszky ugyanis hitt abban,
hogy Pierre Emmanuel neki barÀtja, jÂakarÂja, tûle vÀrt volna segÁts¢get, meg¢rt¢st.
PILINSZKY NYUGATON cÁmü k´nyv¢ben Csokits JÀnos Pilinszky egy level¢t
id¢zi: à...çgnes¢kn¢l lakom, ami nagyban feledteti velem, hogy idegenben ¢lek...Ê Majd,
magyarÀzatk¢nt: àçgnes: BartÂcz Ilona lÀnya, n¢hÀny ¢vig Pierre Emmanuel mostohafiÀnak feles¢ge...Ê Nem szeretek lÀbjegyzet
lenni. Pilinszky barÀtom volt, ¢let¡nk
d´ntû idûszakÀban voltunk egymÀs k´lcs´n´s koronatanÃi.
Ezt a k¢ziratot csupÀn f¢nymÀsolatban
adtam Àt a Pilinszky-hagyat¢k rendezûinek, mert Ãgy v¢lem, magyarÀzatot kÁvÀn, ¢s ezt a magyarÀzatot a Pilinszkyä
Emmanuel-barÀtsÀg hÁvûi nem hivatottak megadni.
Itt term¢szetesen felvetûdik a k¢rd¢s,
hogy van-e jogunk egy àk´z¢letiÊ vagy inkÀbb àk´zvagyonÊ embert emberi oldalÀrÂl megk´zelÁten¡nk. Hiszem, vallom ¢s
vÀllalom, hogy igen! M¢g annak a kockÀzatÀval is, hogy magyarÀzatom aff¢le leszÀmolÀsnak tünik. ögy v¢lem azonban,
ideje volna, hogy valaki kimondja: àmeztelen a kirÀly!Ê. A kirÀly ez esetben Pierre
Emmanuel. Az a Pierre Emmanuel, aki
àn¢hÀny ¢vigÊ apÂsom volt, esk¡vûm´n
tanÃ, FlÂra lÀnyom keresztapja. Az a Pierre Emmanuel, akitûl azokat a sz¢p sorokat kaptam 1964-ben, melyek a jelen
ÁrÀsra ¢rz¢sem szerint felhatalmaznak:
à...j'ai con§u pour vous une estime et une af-

fection trªs grandes. Je souhaite que les promesses de votre intelligence et votre caractªre
ne connaissent pas d'obstacleÊ. (à...nagy megbecs¡l¢st ¢s szeretetet ¢rzek maga irÀnt. KÁvÀnom, hogy ¢rtelm¢nek ¢s jellem¢nek Ág¢retei ne
ismerjenek akadÀlytÊ.)
Pilinszky ¢s Pierre Emmanuel 1963ban ismerkedett meg PÀrizsban, Gara
LÀszlÂnÀl. Emmanuel egyike volt a szÀmos francia k´ltûnek, akit Gara a maga
megÀtalkodott konoksÀgÀval rÀvett az
1962-ben megjelent monumentÀlis ANTHOLOGIE DE LA PO°SIE HONGROISE-ban
valÂ egy¡ttmük´d¢sre. Emmanuel fordÁtotta Pilinszky APOKRIF cÁmü vers¢t.
A suta, fejhangon besz¢lû Pilinszky, akkor m¢g a s´t¢t, Izabella utcai szoba lakosa ¢s a fesztelen, magabiztos, faubourg
Saint Germain-i dendi, Pierre Emmanuel. K¢t àkatolikus k´ltûÊ. JÀnos akkor m¢g
nem tudott franciÀul. Emmanuel ÁrÀsait
legfeljebb gy¢r fordÁtÀsokbÂl ismerhette.
De a bizalmÀt mintegy megelûlegezte neki. S ehhez a bizalomhoz, bÀrmit tett is
vagy inkÀbb nem tett Emmanuel, Pilinszky mindv¢gig ragaszkodott. Hogy
mi¢rt, azt talÀn egy pszichoanalitikus lenne hivatott kibogozni.
àEzer dolgot lehetne ¢s kellene talÀn elmondanom, de tudom, hogy ennyi is el¢g ¹nnekÊ
ä Árja az itt k´z´lt k¢ziratban Pilinszky
Emmanuelnek. HÀt valÂban, ennyi el¢g
is volt. Besz¢lget¢s¡k utÀn Emmanuel
azonnal felhÁvott engem Eygaliªres-ben,
ahol ¢desanyÀmmal ¢s kislÀnyommal
nyaraltam. ñ, itt mÀr nem k´lt¢szetrûl
volt szÂ! Itt egy pÀnikba esett francia katolikus k´ltû utasÁtotta majdnem-meny¢t
¢s annak anyjÀt arra, hogy a manu poetae
Eygaliªres-be expediÀlt k´ltûnek àmettez-lui du plomb dans la t¨teÊ ä azaz t¢rÁts¡k ¢szhez. (A francia kifejez¢s szÂ sze-
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rint: tegyenek Âlmot a fej¢be!) Mert az
egy dolog, hogy segÁtj¡k a kelet-eurÂpai
intellektueleket, k´nyvvel, a àCongrªs
pour la Libert¢ de la CultureÊ p¢nz¢vel,
esetleg egy eb¢dmeghÁvÀssal a rue de Varennes-be, no de az, hogy a b¢k¢s egy¡tt¢l¢s, az Acz¢llal kialakÁtott sz¢p kapcsolatok langy viz¢t f´lkavarja egy ¢henkÂrÀsz
magyar k´ltû, az mÀr nem jÀrja! Hadd
id¢zzem itt egy Pilinszkyhez cÁmzett, a hagyat¢kbÂl elûker¡lt levelemet 1967-bûl:
à...Ársz Emmanuelnek [...], hÀt Árj nekik, JÀnos, csak annyit tudok ä ism¢t igazsÀgtalanul
persze ä mondani, hogy m¢g szerencse, hogy
nem vagy a k´zel¡kben probl¢mÀiddal ¢s az
esetleges valÂdi szenved¢seiddel, mert azt ûk
nem szeretik k´zelrûl lÀtni, zavarÂ ¢s illetlen
dolog szenvedniÊ.
Hogyan is mehetett volna el Emmanuel ism¢t emelt fûvel az Humanit¢ ¡nneps¢geire (ahol, hÀla neki, abban a megtiszteltet¢sben volt r¢szem, hogy kezet foghattam a francia kommunista pÀrt fûideolÂgusÀval, akinek Emmanuel b¡szk¢n mutatta be albÀn vagy milyen meny¢t, engem: lÀm, nem olyan bourgeois û,
hisz csalÀdjÀba fogadott...). Hogyan is ¢rthette volna meg ezt a magatartÀst Pilinszky? àA nyugatäkeleti dialÂgus talÀn kedvezû valami, de mÀris ¢s egyre inkÀbb a magamfajta feje f´l´tt fog lezajlaniÊ ä Árja. A tiszta gondolkodÀsÃ, tiszta szÁvü Pilinszky jÂzanul elemzi àa hatalmi szf¢ra embereitÊ ä
csak ¢ppen azt nem lÀtja, nem akarja lÀtni, hogy Pierre Emmanuel is azok k´z¢
tartozik, akik àa kereszt¢nyekn¢l is kereszt¢nyebbek. MegtehetikÊ.
Emmanuel tehÀt m¢g azt az anyagi Àldozatot is meghozta a b¢k¢s egymÀs mellett ¢l¢s ¢rdek¢ben, hogy kifizette Pilinszky vonatjegy¢t, csak menjen el àkiszellûztetni fej¢tÊ a hasonszûrüekhez, a

d¢lfrancia luxushÀzba. Term¢szetesen
sem anyÀm, sem ¢n ànem tett¡nk ÂlmotÊ
JÀnos fej¢be. Mint aff¢le emigrÀnsok, magunk is tudtuk, hogy ilyenkor semmif¢le
tanÀcs, àÂlomÊ nem segÁt. Legfeljebb a
barÀti, szeretû odafigyel¢s.
Hogy v¢g¡l is mi¢rt d´nt´tt a hazat¢r¢s mellett, arra r¢szleges f¢nyt vet az itt
k´z´lt k¢zirat: csalÀdja irÀnt ¢rzett f¢lt¢se,
kilÀtÀstalansÀg, hogy Nyugaton meg¢lhet¢st biztosÁtson magÀnak. (Ez utÂbbira elrettentû volt szÀmÀra ¢desanyÀm p¢ldÀja,
aki az Acz¢läEmmanuel kapcsolatnak k´sz´nhetûen, budapesti egzisztenciÀjÀt f´lszÀmolva kivÀndorolhatott FranciaorszÀgba, hogy ott a francia k´ltû Ág¢rte
UNESCO-ÀllÀs helyett ¢hb¢r¢rt dolgozzon egy b¢csi kiadÂnak.) Pilinszky nem
emigrÀlt. Ez azonban az û sajÀt elhatÀrozÀsa volt. Emmanuel fell¢legezhetett. A
KeletäNyugat pÀrbesz¢det immÀr nem
vesz¢lyeztette Pilinszky. A magyar irodalom nagy tÀmogatÂja nyugodtan fogadhatta hatalmas eb¢dlûj¢ben a t´bbi odat¢vedt magyar ÁrÂt. ývel¡k csak gondolatban k´z´lte azt, amit a spanyol csel¢d
feltÀlalta, ugyancsak zajosan elsz¡rcs´lt
eb¢d utÀn pÀr hÂnapos keresztlÀnyÀnak
mondott: àJ'espªre que tu vas bien souffrir
dans la vie!Ê (àRem¢lem, sokat fogsz szenvedni
az ¢letben!Ê)
Pilinszky sokat szenvedett. De nem
az¢rt, mert a spanyol szobalÀny nem vasalta ki a kedvenc pantallÂjÀt. Emmanuel
¢s Pilinszky, k¢t teljesen mÀs vilÀg. Semmi
esetre sem barÀtsÀg, bÀrmit akart is hinni
JÀnos. A SZçLKçK k´tet¢t Ágy dedikÀlta
nekem: àçgnesnek, legkegyetlenebb ¢s legkedvesebb kritikusomnakÊ ä ilyen minûs¢gemben kÁvÀntam ma is szÂlni.
BartÂcz çgnes
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PILINSZKY JçNOS LEV°LFOGALMAZVçNYA
PIERRE EMMANUELHEZ
PrÂbÀlom rendezni gondolataimat s nagyon is ellentmondÀsos ¢rz¢seimet.
Sose kerestem semmif¢le szerepet. De miutÀn kialakult, vÀllalnom kell. Csakhogy attÂl
f¢lek, hogy (tovÀbb)* nem tudom tovÀbb vinni odahaza, s ¢pp emigrÀlÀsom volna az
az egyetlen (befejezû jelz¢s) folytatÀs ¢s befejez¢s, ami m¢g mÂdomban Àll.
A (nyugattal) nyugatäkeleti dialÂgus talÀn kedvezû valami, de (t´k¢letesen) mÀris ¢s
egyre inkÀbb a magamfajta feje f´l´tt (zajlik le) fog lezajlani. Ezzel azt az utolsÂ v¢delmet is el kell majd veszÁtenem, amit bizonyos nyugati segÁts¢g jelentett. Ez volna a
mÀsodik ellentmondÀs.
Ha emigrÀlok, (eltün´k) eltünn´m a k´z´nyben, n¢vtelens¢gben: szÀmomra egyÀltalÀn nem fenyegetû. HosszÃ ideig szabadsÀgnak ¢rezn¢m ezt az Àllapotot.
HazÀjÀn kÁv¡l senki se lehet k´ltû. Ez igaz, de szÀmomra a kiker¡lhetetlen belsû
cenzÃra utÀn (a k¡lsûrûl nem is besz¢lve) a direkt ÁrÀs ¢s direkt analÁzis olyan lehetûs¢g¢t
jelenten¢ az emigrÀciÂ, amiben szinte alig volt r¢szem, s ami nagyon sokÀig valÂsÀgos
tÀplÀl¢kkal szolgÀlhatna szÀmomra ä f¡ggetlen¡l mindenfajta (eredm¢nytûl) k¡lsû eredm¢nytûl.
Ami aggaszt, l¢nyeg¢ben k¢t dolog. Az egyik a nûv¢rem, akinek bÀr f¢rje, gyerekei
¢s unokÀi vannak ä m¢gis f¢lû, hogy Àrny¢kot vetn¢k rÀ. Viszont az is igaz, hogy otthon
is Àrny¢kot vetek rÀ (s m¢g inkÀbb, ha otthoni helyzetem fokrÂl fokra), s ahogy romlik a
helyzetem, annÀl inkÀbb. Nem tudom...
A mÀsik, hogy idekint lehetûleg politikamentes meg¢lhet¢st kellene talÀlnom. (Ennek a) Ehhez (megszerz¢s¢hez azonban ä a nyÁlt ¢s nyugodt tÀj¢kozÂdÀs miatt is ä maga) azonban elûbb d´ntenem kellene, l¢nyeg¢ben vaktÀban, hogy azutÀn nyugodtan ¢s nyÁltan
(k´r¡ln¢zhessek) munka utÀn n¢zhessek. Errûl volna n¢hÀny gyakorlati elk¢pzel¢sem.
(Ha maradok)
(Otthon ä ha nem fosztanak meg tûle ä)
Otthon, Ãgy lÀtom, nem kÁvÀnnak szerepet adni nekem az Ãgynevezett marxistaä
kereszt¢ny dialÂgusban. (Ez nem) S ez jÂ is. A dialÂgushoz javar¢szt most gyÀrtjÀk a
szereplûket, olyanokbÂl, akik (messzemenûen) nyilvÀnosan elÀrultÀk a kereszt¢nys¢get,
s most mindenkin¢l hangosabban hitet tesznek mellette. Ez a folyamat mÀris elindult.
Ha maradok:
EmigrÀciÂmmal kimondatlanul is jelezn¢m azt, hogy otthon, a jelen k´r¡lm¢nyek
k´zt, vagy kompromittÀlnom kellene eddigi szerepemet.
Ahogy a (taxisoffûr´k minden regimben taxisoffûr´k maradnak) szÁn¢szek minden darabban
fûszerepre t´rnek, a hatalmi szf¢ra emberei is ilyenek. A pillanat szerint, de mindig a
hatalom sodrÀban, ûk a leghangosabb marxistÀk, antimarxistÀk, forradalmÀrok vagy
ellenforradalmÀrok. S a j´vûben, ha kell: a kereszt¢nyekn¢l is kereszt¢nyebbek. Megtehetik.

* A zÀrÂjelbe tett dûlt betüs r¢szek a k¢ziratban kihÃzva.
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A j´vûben ezek szerint aggÀlyoskodÂ ¢s pesszimista kereszt¢nys¢gemmel (ezeknek a) ezekkel a f´lt¢tlen hÁvûkkel kellene egy¡tt szerepelnem, fokozott passzivitÀssal
´rvendezve megt¢r¢s¡k´n ä a politika kegyelm¢bûl. Korszerütlens¢gemmel seg¢dkezve korszerüs¢g¡kh´z.
Ha ezt nem teszem, azt mondanÀk, hogy nem ¢rtem meg az idûk szavÀt, s egy kereszt¢nyhez ¢pp nem illû bizalmatlansÀggal fogadom egyesek megt¢r¢s¢nek s egy Ãj
politikai helyzet egybees¢s¢nek kegyelemszerü pillanatÀt. Ebben az esetben gondoskodni fognak arrÂl, hogy kihasznÀlva emberi gy´ng¢imet, lehetetlenÁtsenek. Nem tudom, hogyan tenn¢k ezt, de ebben az esetben f¢lek tûl¡k, ¢s f¢lek ´nmagamtÂl is.
Ahogy ¹n mondta: k´ltû vagyok csak, ember ä ¢s nem szent. Az otthoni szituÀciÂban
erûim v¢g¢hez ¢rkeztem. Mint aki tÃl nagy sÃlyt cipel, s hirtelen mÀr nem ¢rzi se a
sÃlyt, se a kez¢t. Akkor megr¢m¡l, mert tudja, hogy kiejti a kez¢bûl.
S az ilyenfajta gyenges¢g alkalmas bÀrmi zavarra, k¢ts¢gre, bünre ¢s bukÀsra.
°pp ez¢rt, ha hazamegyek, a szabades¢s hüs¢g¢n ¢s Isten irgalmÀn kÁv¡l semmi egyebet nem lÀtok magam elûtt.
Ha emigrÀlok, annak is megvannak az elûnyei ¢s hÀtrÀnyai. SzomorÃsÀgom megmarad. A megfutamodÀs egyfajta ¢rz¢se is f´lt¢tlen¡l gy´t´rni fog. Rokonaimat is ´r´k´s aggodalommal fogom figyelni a tÀvolbÂl. Ha s¢relem ¢ri ûket, segÁts¢g¡kre lehetek-e azzal, hogy ¡gy¡ket a Szabad EurÂpa szÂvÀ teszi? Ha betegek, mÂdomban lesz-e
anyagilag segÁtenem ûket?
D´nt¢sembûl automatikusan k´vetkezik, hogy a karrierizmus kÁs¢rt¢seitûl nem kell
f¢lnem ä m¢g annyira sem, mint idÀig. (Puszta ami)
EmigrÀlÀsom puszta t¢nye hosszÃ idûre (egyetlen kommentÀlÂ szÂ n¢lk¡l is) a legtisztÀbb befejez¢se ¢s folytatÀsa lenne elhagyott àszerepemnekÊ, k´lt¢szetem szerep
r¢sz¢nek.
Cs´ndes ¢s n¢vtelen ¢letre lenne sz¡ks¢gem, hogy amit fontosnak ¢rzek, megkÁs¢relhetn¢m elûsz´r szabadon megfogalmazni. Ez nagyon jÂ volna, s a t´bbi mÀr nem
tûlem f¡gg.
Ez az idû v¢gre bel¡l is lehetûv¢ tenn¢, hogy meg¢rlelûdj´n bennem egy Ãj ¢s v¢gsû
¢letforma esetleges be¢r¢se (az, amirûl tegnap hozzÀvetûlegesen besz¢lt¡nk).
Persze a nyugati szabadsÀg se lenne vesz¢lyektûl ¢s fÀjdalomtÂl mentes szÀmomra.
Mint amikor valaki tÃl sokÀig vÀgyakozott valami utÀn, s hogy utÀnanyÃlhat, kider¡l,
hogy elhalt a keze. Mindazt, amit nyugaton lÀtok, fÀjdalmas luxusnak ¢rzem ä bele¢rtve m¢g a kolostorokat is. Ugyanekkor ez a luxus f¢lelemmel t´lt el ä a szabadsÀg
b¢nÁtÂ t¢riszonyÀval. Lehet, hogy mÀr csak b´rt´nfolyosÂkon tudok k´zlekedni?
Ha kinn maradok, elûbb kell d´ntenem, mielûtt m¢g bÀrmi realitÀst illetûen nyugodtan ¢s nyÁltan tÀj¢kozÂdn¢k. Mintha egy (csecsemûnek m¢g a jÀrÀs tudomÀnya elûtt)
gyerekn¢l a halÀlugrÀsnak meg kellene elûznie a jÀrÀs tudomÀnyÀt.
S ezzel a k´r bezÀrult. AkÀr hazamegyek, akÀr nem, t´k¢letesen vakon kell cselekednem ä egyed¡l Isten irgalmÀra bÁzva ¢letemet ¢s d´nt¢semet. De ¢pp most ¢rzem
azt, hogy Isten is elhagyott, s nem mond semmit. BukÀsom kezdete volna (mÀr) ez?
Vagy ¢pp(ens¢ggel) ellenkezûleg: a v¢gkifejlet kezdete?
Ezer dolgot lehetne ¢s kellene talÀn elmondanom, de tudom, hogy ennyi is el¢g
¹nnek. Nagyon k´sz´n´m barÀtsÀgÀt. BÀrmit nyugodtan vÀlaszolhat, nem kell f¢lnie
semmif¢le befolyÀstÂl. Helyzetem gy´trelmesen befolyÀsolhatatlannÀ tett. BÀrmi d´nt¢s egyed¡l engem terhel.
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RugÀsi Gyula

ESZKHATOLñGIA °S TöLVILçGHIT
AZ öJSZ¹VETS°GI APOKRIFEKBEN
àG´rbe a s´t¢ts¢g Ãtja ¢s Àtokkal van teli.Ê
(B ARNABçS LEV °L, V,10.)

1
àNemr¢g nyeltem el egy bizonyos halottat, n¢v szerint LÀzÀrt, s nem sokkal utÀna valaki az ¢lûk
k´z¡l csak puszta szavÀval kiszedte beleimbûl. Gondolom, û volt az, akirûl besz¢lt¢l.Ê (NIKOD°MOSZ EVANG. IV [XX] 3.)1 Az im¢nti mondat egy V. szÀzadban keletkezett apokrif mübûl, az Ãgynevezett NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM-bÂl valÂ, ¢s sajÀtos perspektÁvÀbÂl tÀrja
el¢nk a MegvÀltÂ pokolraszÀllÀsÀnak egyik kiragadott mozzanatÀt. Ez a perspektÁva
nevezhetû àaluln¢zetnekÊ is, hiszen LÀzÀr àelnyel¢s¢rûlÊ ä szabÀlyos dialÂgus keret¢ben ä Had¢sz ¢s a SÀtÀn besz¢lget; az ily mÂdon elûadott t´rt¢net tehÀt a teljes bizonyossÀgk¢nt megjelenû tudÀs r´gzÁt¢se. MiutÀn az ö JSZ¹VETS°G a J¢zus Krisztus kereszthalÀla ¢s feltÀmadÀsa k´z´tti idûrûl csak utalÀsokat tartalmaz ä Antiokhiai IgnÀc
a nagyszombat titkÀt is àkiÀltÂ miszt¢riumnakÊ nevezi, amelyet csak a beavatott hÁvû ¢rthet meg2 ä, J¢zus katabÀsziszÀval s egyÀltalÀn a tÃlvilÀggal kapcsolatos elk¢pzel¢sek
nagy r¢sze ä a purgatÂrium, a v¢gÁt¢let, a pokol àhelyrajzaÊ, a halottak lelki¡dv¢¢rt
valÂ k´ny´rg¢s ä a B IBLIç-n kÁv¡li apokrif irodalomban gy´kerezik. Ez az apokrif hagyomÀny uralkodik az eurÂpai müv¢szet t´rt¢net¢ben csakÃgy, mint a kereszt¢ny
dogmat´rt¢net egy r¢sz¢ben is.
A PILçTUS AKTçK k´z¢ tartozÂ NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM ekk¢ppen nemcsak ¢s
nem is elsûsorban sz¢lsûs¢ges elgondolÀsai alapjÀn ¢rdemel figyelmet, hanem amiatt,
hogy eleven k´zegk¢nt mutatja be az ÀltalÀban a bibliai sz´vegr¢szletek àholdudvarÀhozÊ k´tûdû apokrifek l¢trej´tt¢nek folyamatÀt. Elsûdlegesen fontos logikai mozzanat
ugyanis, hogy az apokrif evang¢liumok, apokalipszisek ¢s aktÀk sohasem a semmibûl
keletkeznek: a to apokr¡phon = àelrejtett dologÊ g´r´g gyüjtûkifejez¢s szeml¢leti ellent¢te az apokal¡ptÂ = àf´lfedniÊ, àelûtÀrniÊ (l. apokal¡pszisz) ige vonzÀsk´r¢hez kapcsolÂdik, s igazÀbÂl az Ág¢ret term¢szet¢t àtÀrja f´lÊ: minden, ami az ¡dvt´rt¢netben a jelen
szempontjÀbÂl elrejtett, az a j´vû valamely pontjÀn f´ltÀrulkozik majd. (Az apokrif kifejez¢st egy¢bk¢nt a II. szÀzadi lugdunumi p¡sp´k, Irenaeus hasznÀlta elûsz´r ä a mai
¢rtelemben.) Az eddigieknek megfelelûen az Âkereszt¢ny kor nagyszÀmÃ apokrif iratÀnak szeml¢letmÂdjÀban keveredik az ñrigen¢szn¢l, illetve a nyugati hagyomÀnyban
CassianusnÀl, Szent çgostonnÀl allegorikusnak (vagy pneumatikusnak, spirituÀlisnak) nevezett SzentÁrÀs-exeg¢zis, valamint az idegen forrÀsokbÂl tÀplÀlkozÂ tudÀs.
K¡l´n´sen nyilvÀnvalÂ mindez a II. szÀzad v¢g¢ig Ávelû idûszakban, amÁg az Ãjsz´vets¢gi kÀnon k´rvonalai v¢glegess¢ nem vÀlnak (l. MURATORI T¹RED°K).
A korai apokrifeknek a tÃlvilÀggal kapcsolatos kÁvÀncsisÀga ä kieg¢sz¡lve a hell¢n
gondolkodÀsmÂd szÀmÀra teljess¢ggel elfogadhatatlan ¢s ¢rthetetlen anasztaszisz nekrÂn (= a holtak ä testben t´rt¢nû ä feltÀmadÀsa) tanÀnak jobbÀra apologetikai c¢lzatÃ
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irodalmÀval ä t´bbnyire idegen kÃtfûkbûl ered. Elsûsorban Palesztina ¢s SzÁria heterodox zsidÂ hagyomÀnyk´r¢bûl, az alexandriai gnÂzis egyiptomi vallÀst´rt¢neti elemeket ¢s a g´r´g filozÂfia bizonyos iskolÀinak (elsûsorban a platonizmusnak) tant¢teleit egyesÁtû kever¢k ideolÂgiÀjÀbÂl, illetve a RÂmai Birodalom keleti fel¢nek kiterjedt
kultuszaibÂl: elsûsorban a K¡bel¢- ¢s a Mitra- (Mithrasz-) kultuszbÂl. így a Had¢sz ¢s
a SÀtÀn besz¢lget¢s¢t meg´r´kÁtû apokrif evang¢lium àalvilÀgi tÀjolÀsaÊ ä hasonlÂan
a legt´bb ezoterikus irat szeml¢letmÂdjÀhoz ä ellentmond a B IBLIA ÀllÀspontjÀnak.
JÂllehet az EPHESZOSZI LEV°L 6. fejezete ä vagyis a vizsgÀlÂdÀsi szempontunkbÂl meghatÀrozÂ ¢rv¢nyü szentÁrÀsi sz´veg ä a k´vetkezûket Árja: àMert a mi hadakozÀsunk nem
v¢r ¢s test ellen folyik, hanem uralmak ¢s hatalmassÀgok ellen (alla prosz tasz arkhasz, prosz tasz
exousziasz), e s´t¢ts¢g uralkodÂi ¢s a gonoszsÀg szellemi l¢nyei ellen, akik a felsû egekben vannak.Ê
(àProsz tousz koszmokratorasz tou szkotousz toutou, prosz ta pneumatika t¢sz pon¢riasz en toisz
epouranoisz.Ê) TehÀt az àalvilÀg uraiÊ a àfelsû egekbenÊ lakoznak, s nem valamely khtonikus szf¢rÀban. Ennek megfelelûen a halottak tovÀbb¢lû szellemeinek (szellemeinek, s
nem lelkeinek, hiszen a g´r´g pneuma, a latin spiritus, a h¢ber rÃah vagy az arÀmi rÃha
egyarÀnt a l¢tezûk legmagasabb realitÀsfokozatÀt, a szellemet jel´li!) tartÂzkodÀsi hely¢t meghatÀrozni ä ez mindig is komoly gondot jelentett a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢ben. Ellent¢tben a pontosan kidolgozott k´zel-keleti ¢s hell¢n tÃlvilÀg-elk¢pzel¢sekkel, a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek elsû n¢hÀny ¢vszÀzada ä ebbûl a szempontbÂl ä
a legtarkÀbb ´sszevisszasÀg k¢p¢t mutatja. A teremt¢stûl a kinyilatkoztatÀson kereszt¡l
a megvÀltÀsig Ávelû bibliai ¡dvt´rt¢net ugyanis ä ellent¢tben az ´sszes t´bbi vallÀssal
¢s ezoterikus filozÂfiai tannal ä mind a t´rt¢nelem, mind pedig az emberi ¢let egyszeri ¢s
visszavonhatatlan voltÀt hirdeti. A l¢tezûk k´rforgÀsÀnak, a szellem reinkarnÀciÂjÀnak
tagadÀsa a zsidÂ-kereszt¢ny eszkhatolÂgiÀt (= àa v¢grûl valÂ besz¢dÊ) radikÀlisan eltÀvolÁtja mindenfajta halottkultusz vonzÀsk´r¢tûl. A felderÁtendû apokrif tÃlvilÀgtoposz
pedig a halottkultusz ÀtfogÂ gondolatÀnak visszacsemp¢sz¢s¢t jelenti ott, ahol az evang¢liumok ennek egy¢rtelmüen ¢ppen az ellenkezûj¢rûl tanÃskodnak: àAz Isten nem a
holtak Istene, hanem az ¢lûk¢.Ê (MT. 22,31; MK. 12,27; LK. 20,38.)
Az àçbrahÀm kebel¢nÊ idûzû szeg¢ny koldus, LÀzÀr, valamint a Gyehenna (G¢-Hinnom) t¡z¢ben sÁnylûdû gazdag parabolÀjÀn tÃl, a holtak tÃlvilÀgi kÁnzÀsÀnak motÁvuma az Ãjtestamentumi kÀnon kialakulÀsÀval pÀrhuzamosan tünik fel; p¢ldÀul a II. szÀzadban keletkezett P°TER APOKALIPSZIS-ben.3 Mindenesetre azok a szÁr, kopt, majd Ár
kÂdexilluminÀciÂk, amelyek rendkÁv¡l szÁnesen tÀrjÀk el¢nk a holtak tÃlvilÀgi sorsÀnak k¡l´nb´zû mozzanatait, a II. szÀzadi apokrifekben talÀljÀk meg formai ûs¡ket; s
ez a megÀllapÁtÀs m¢g olyan k¢sei müvek eset¢ben is igazolhatÂ, mint p¢ldÀul a mandeus katabÀszisz-k´nyv, a DIWAN ABATUR.4
A II. szÀzad k´zep¢tûl nyomon k´vethetû polemikus irodalom, amely fûleg a k¡l´nf¢le gnosztikus irÀnyzatok ellen¢ben fogalmazÂdott meg (elsûsorban az alexandriaiak: Valentinosz ¢s n¢pes tanÁtvÀnyi k´re, Baszileid¢sz, Karpokrat¢sz, valamint a
àszektÀknakÊ minûsÁtett ebionitÀk, sz¢thiÀnusok, naassz¢nusok, barbelo-gnosztikusok
stb. ellen), egy, a bibliai teremtett mindens¢g hatÀrain àkÁv¡lÊ l¢tezû, tisztÀn szellemi
univerzum l¢t¢nek ÀllÁtÀsa, illetve tagadÀsa k´r¡l ´sszpontosult. (Term¢szetesen a tisztÀn pneumatikus mindens¢g elgondolÀsÀval egy¡tt jÀrt egy, a B IBLIA teremtû Isten¢n¢l magasabb rendü f¢nyvilÀgi isten szem¢ly¢nek elûfelt¢telez¢se is.) A gnosztikusok
szÀmÀra ugyanis a Szent PÀl-i e vilÀg (ho koszmosz houtosz) jelentette voltak¢ppen a
tÃlvilÀgot, a test ¢s az anyag vilÀgÀt. Ez a felfogÀs ä ugyancsak univerzÀlis ¢rv¢nnyel ä
a valÂszÁnüleg irÀni eredetü, de k¡l´nf¢le g´r´g filozÂfiai iskolÀk (elsûsorban a p¡-
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thagÂreusok) k´zvetÁt¢s¢vel elterjedt l¢lek (szellem) bukÀsa mÁtosszal eg¢sz¡l ki; (l. a test
a szellem b´rt´ne platÂni elgondolÀst); s alkotja a gnosztikus megvÀltÀstan egyik alapvetû elem¢t: eszerint a szellem az ember halÀla utÀn, b´rt´n¢bûl ä a testbûl ä kiszabadulva, visszat¢r sz¡lûhazÀjÀba, a pneumatikus vilÀgba.
Mindent egybevetve, a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek elsû ¢vszÀzadaiban hÀrom jÂl
elk¡l´nÁthetû tÃlvilÀgfelfogÀs l¢tezett: (1) Az àortodoxÊ bibliai felfogÀs, amely a testnek
f´ltÀmadÀsÀt ÀllÁtja; (2) az öJSZ¹V ETS°G-bûl is ismert szadduceus (caddiqim) felfogÀs,
amely elvetette a feltÀmadÀs gondolatÀt, azt ÀllÁtva, hogy az utÂdok megszakÁtatlan
lÀncolata jelenti voltak¢ppen a àhalhatatlansÀgotÊ; (3) valamint a test feltÀmadÀsÀt
ugyan tagadÂ, Àm a szellem halhatatlansÀgÀt hirdetû teÂriÀk eg¢sz sora, k´zt¡k a
gnosztikus felfogÀsok. Ez utÂbbi besorolÀsÀnak megfelelûen a gnosztikus szellemi mindens¢g ä a valentiniÀnusoknÀl a Pl¢rÂma ä a maga sajÀtos logikai univerzalizmusÀnak
megfelelûen, kizÀrja az idû ¢s a t´rt¢nelem rejtett, f¢ny nem ¢rte zugaiba helyezett,
avagy az idû ¢s az ´r´kk¢valÂsÀg hatÀrvid¢kein megbÃvÂ tÃlvilÀg l¢tez¢s¢t. A Pl¢rÂma
vakÁtÂ f¢ny¢ben àtÃlvilÀgiÊ minden, ami egyÀltalÀn Àrny¢kot vet.
HabÀr a gnosztikusok¢hoz hasonlÂ f¢nymetafizika a szÁr ¢s a kis-Àzsiai egyhÀzatyÀk
müveiben is jelen van, sût megtalÀlhatÂ a JçNOS EVANG°LIUM-ban is csakÃgy, mint a
qumrÀni k´z´ss¢g bizonyos irataiban (l. a H çBORö-TEKERCS-et),5 ÀltalÀban v¢ve, a
nagyegyhÀz tanÁtÀsÀval ellent¢tben, egyfajta hatÀrozott kivÀlasztottsÀgtudatot fejez ki.
A f¢ny a beteljes¡l¢s ÃtjÀnak c¢ljÀt ¢s v¢gpontjÀt jel´li; a hagyomÀnyos (a miszt¢riumokba t´rt¢nû) beavatÀsi procedÃra betetûz¢s¢nek formai ´r´ks¢gek¢nt. àHagyjÀtok
a tiszta f¢nyt vennem. Oda eljutva leszek emberÊ ä Árja Antiokhiai IgnÀc (EP. AD ROM.
V II,2.),6 s ez az ÀrulkodÂ mondat a szellem f¢nyvilÀgba irÀnyulÂ visszaÃtjÀt is jelentheti,
amint errûl müfajÀt illetûen talÀn a legk¡l´n´sebb gnosztikus t´red¢k, Valentinosz
egy àzsoltÀraÊ (pszalmosz) tanÃskodik, amelyet Hippol¡tosz ûrz´tt meg az utÂkor szÀmÀra.7 AmÁg tehÀt egyfelûl mÀr a korai egyhÀzatyÀk is àgnosztikus nyomokatÊ v¢lnek
felfedezni az öJSZ¹VETS°G bizonyos sz´vegr¢szeiben, addig sokkal egy¢rtelmübbnek
tünik, hogy mÀr az Ãjtestamentumi iratok egy r¢sze is a gnosztikusok elleni pol¢mia
jegy¢ben fogant ä mint p¢ldÀul a K OLOSSZEIEKHEZ vagy a GALATçKHOZ íROTT LEV °L,
a JçNOS JELEN°SEK utalÀsai a nikolaitÀkra vonatkozÂan stb. ä, s ez az ellentmondÀs a
mai B IBLIA-filolÂgiÀban is pontosan ilyen formÀban lelhetû f´l.
De az elsû szÀzadok sorÀn nemcsak egyes sz´vegr¢szletekre, hanem eg¢sz Ãjtestamentumi iratokra vonatkozÂan is kimutathatÂ az a k´zkeletü felfogÀs, mely szerint a
SzentÁrÀs igen tekint¢lyes r¢sze polemikus szÀnd¢kkal àÁrÂdottÊ, vagyis arra a ma mÀr
teljess¢ggel differenciÀlatlannak tünû szellemi aurÀra vonatkozÂan, amelyet ¢ppen az
apokrif irodalom testesÁt meg a legkifejezûbben. JÀnos apostollal kapcsolatban p¢ldÀul
Szent JeromosnÀl azt olvassuk, hogy àý Árta a legk¢sûbbi evang¢liumot, erre ût az Àzsiai
p¡sp´k´k k¢rt¢k Kerinthosz meg a t´bbi eretnek ellen, de leginkÀbb az ebionita tanÁtÀs lek¡zd¢s¢re,
mivelhogy ûk azt ÀllÁtjÀk, hogy Krisztus MÀria elûtt nem l¢tezettÊ. (DE VIR. INL. IX.)8 JÀnos
apostol valÂszÁnüleg epheszoszi keltez¢sü legendÀriuma ä a JçNOS AKTçK-tÂl Irenaeusig ä szorosan egybefonÂdik mitikus ellenfel¢nek, az àeretnekvez¢rÊ Kerinthosznak
a figurÀjÀval; Àm Jeromos k´zlendûj¢nek igazÀbÂl a mÀsodik fele fontos szÀmunkra:
a zsidÂ-kereszt¢ny k´z´ss¢g, az ebionitÀk nev¢nek emlÁt¢se. (Nev¡k egy¢bk¢nt PÀl
apostolnÀl is feltünik, amikor a àjeruzsÀlemi szeg¢nyekrûlÊ esik szÂ, GAL. 2,10; l. àebionimÊ = àszeg¢nyekÊ.) A k´z´ss¢g szent iratÀnak, az Ãgynevezett E BIONITçK SZERINTI
EVANG°LIUM-nak fennmaradt t´red¢kei9 arra utalnak, hogy a mozgalom tagjai ä az
Âtestamentumi hagyomÀnynak megfelelûen ä J¢zus Krisztust mint MessiÀst ember-
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nek tekintett¢k, egyszerre ¡lt¢k meg a szombatot ¢s a vasÀrnapot is, az apostolok k´z¡l
P¢tert ¢s Jakabot tisztelt¢k, PÀl szem¢ly¢t viszont kifejezetten elvetett¢k. A feltÀmadÀsrÂl ¢s a tÃlvilÀgrÂl alkotott felfogÀsuk a mÀr emlÁtett szadduceusok felfogÀsÀhoz esik
k´zel. Az ebionitÀk MessiÀs-hÁvû zsidÂ reformmozgalma jelenti az ortodox kereszt¢nys¢g legk´zvetlenebb tradÁciÂgy´ker¢t a jeruzsÀlemi àûsegyhÀzonÊ kÁv¡l, paradox
mÂdon azt a gy´keret, amely ä Ãgy lÀtszik ä szÀrat sohasem hajtott. Ezzel szemben a
legsz¢lsûs¢gesebb ÀllÀspontot, ha tetszik: a mÀsik logikai pÂlust, a mÀr PhilÂnnÀl is
felbukkanÂ elkasaitÀk jelentik, akik Ãgy v¢lt¢k, hogy a t´rt¢neti J¢zus szem¢lye egy ä
k¡l´nben kozmikus m¢retü! ä f¢nyvilÀgi Krisztus reinkarnÀciÂja csupÀn.
A testet ´lt¢sek tetszûleges szÀmÀnak gondolata rÀvilÀgÁt a bibliai felfogÀssal ä a lineÀris ¡dvt´rt¢neti modellel ä ellent¢tes, az ism¢tl¢s formai mozzanatÀra alapozÂdÂ
felfogÀsok k´z´s sajÀtossÀgÀra: az Ãgynevezett vilÀgkorszak- (aiÂn, aevum, ÂlÀm) ideÀra. (A formÀlis ¢rtelemben àarchaikusnakÊ minûsÁtett ¡dvt´rt¢neti SzenthÀromsÀgtan is
vilÀgosan ennek a felfogÀsnak a nyomait t¡kr´zi!) Eszerint a f´ldi t´rt¢nelem k¡l´nb´zû korszakai k¡l´nf¢le szellemi l¢nyek uralma alatt Àllanak (az im¢nt emlÁtett aiÂn
¢s ÂlÀm kifejez¢s egyarÀnt jelenthet bizonyos, az angyalokhoz hasonlÂ k´z¢pl¢nyt is),
s ily mÂdon ä a legkorÀbbi hasonlÂ jellegü g´r´g elgondolÀs, H¢sziodosz T HEOGñNIç-jÀnak10 mÂdjÀra ä a bünbe esett ember megvÀltÂdÀsÀnak folyamata is kozmikus
keretek k´z¢ helyezûdik. Term¢szetesen itt is az ism¢tlûd¢sre alapozott logikai s¢mÀrÂl
van szÂ; az egyes vilÀgkorszakok egymÀs àtÃlvilÀgak¢ntÊ viselkednek, s ezeket a vilÀgokat Ãjfent csak a mindent maga alÀ gyürû halottkultusz szakrÀlis esem¢nyei k´tik
´ssze: a nekromanteia, a halotti jÂslÀs (abban a formÀjÀban, ahogy az Saul ¢s az ¢ndori
varÀzslÂasszony t´rt¢net¢ben megfigyelhetû) vagy a haldoklÂk, holtak megkeresztel¢s¢nek gnosztikus, markionita szokÀsa. Egy-egy kozmikus katasztrÂfa vagy metafizikai jellegü megrÀzkÂdtatÀs eset¢ben azonban az al- vagy tÃlvilÀg erûi kiÀradnak, elborÁtjÀk a t´rt¢netek addigi naps¡t´tte felszÁn¢t is; ilyen katasztrÂfÀt ÀllÁt el¢nk kozmolÂgiai szinten az egyiptomi hermetikus irodalom egyik müve, a POIMANDR°SZ,
eszkhatolÂgiai ¢rtelemben pedig az ASZKL°PIOSZ cÁmü, ugyancsak hermetikus irat,
amikor Egyiptom elj´vendû pusztulÀsÀnak vÁziÂjÀt ´r´kÁti meg.11 Amint az ilyesmi
megt´rt¢nik, az alsÂ ¢s a felsû, az innensû ¢s a tÃlsÂ dimenziÂi felcser¢lûdnek.
A tÃlvilÀgfelfogÀsok eddig vÀzolt tÁpusai k¡l´n-k¡l´n ¢s egy¡tt is egy nagy ¢s ÀtfogÂ
szellemi entrÂpiaelvnek vannak alÀrendelve: vagyis annak a felfogÀsnak, mely szerint
a lÀthatÂ vilÀg, a t´rt¢nelem, a kultuszok sokszÁnüs¢g¢vel ellent¢tben a szellemi univerzum egys¢ges, s abban szigorÃ hierarchia uralkodik ä az arkh¢ t´bb¢rtelmü etimolÂgiÀjÀnak megfelelûen, az eredet ¢s az uralom tekintet¢ben egyarÀnt. A k¢rd¢s term¢szetesen mindenf¢le kereszt¢ny k´nt´sben megnyilatkozÂ irÀnyzat szÀmÀra is ugyanez: ki a szellemi mindens¢g ä s vele a teremtett vilÀg ä ura? Kit illet meg az uralom ¢s
a kezdet egy tûrûl fakadÂ joga? Az im¢nti kettûs k´tûd¢s vilÀgosan megnyilvÀnul p¢ldÀul a k¡l´nf¢le gnosztikus kozmogÂniÀkban, ahol az uralom ¢s a kezdet egyarÀnt a
titokzatos Elsû AiÂn szem¢ly¢ben ´sszpontosul, igaz, ez a k´tûd¢s nem mindig egy¢rtelmü. A hagyomÀnyos g´r´g felfogÀs eset¢ben viszont gy´keresen mÀsk¢nt Àll a helyzet: az uralom ä az ol¡mposzi ànemzed¢kÊ eset¢ben ä s a kezdet ä az urÀnoszi ànemzed¢kÊ sorsa alapjÀn ä k¢t, alapvetûen elk¡l´n¡lû szeml¢leti vilÀgot testesÁt meg. Teljess¢ggel ellentmondÀsmentes viszony csak a B IBLIA Isten¢nek szem¢ly¢ben mutatkozik e k¢t szf¢rÀt illetûen: a B IBLIA Istene ugyanis ¢ppÃgy ura a kezdetnek, mint
ahogy a lÀthatÂ ¢s a lÀthatatlan vilÀgnak is.
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A csak homÀlyos k´rvonalakat ´ltû Âtestamentumi tÃlvilÀg (seol) k¢pzete, illetve a holtak birodalmÀnak megvÀltÀsÀra irÀnyulÂ k¢rd¢s nemcsak az apokrif irodalom, hanem
a SzentÁrÀs-centrikus exeg¢zis szÀmÀra is szorosan ´sszekapcsolÂdik J¢zus Krisztus pokolra t´rt¢nû alÀszÀllÀsÀnak motÁvumÀval. Az alÀszÀllÀs (katabÀszisz, descensus) mondhatni àhagyomÀnyos müfajÊ a hell¢n vilÀg ¢s az Âkori K´zel-Kelet mitolÂgiÀiban; jÂ
n¢hÀny àalvilÀgjÀrtÊ figura ismert, elsûsorban az eposzok vilÀgÀban. A legt´bb katabÀszisz c¢lja egy, a bibliai bünbees¢s t´rt¢net¢hez hasonlÂ kollektÁv vagy egy¢ni v¢tek
elûtti (¢deni) Àllapot visszaÀllÁtÀsa, de ä mik¢nt p¢ldÀul Od¡sszeusz esete is mutatja ä
lehet ilyen c¢l a nekromanteia is; univerzÀlis ¢rv¢nnyel pedig: a halÀl hatalmÀnak
megt´r¢se. A gnosztikus kozmolÂgiÀk eset¢ben a bünbees¢s t´rt¢nete hely¢n ÀtfogÂ
Szophia-mÁtosz szerepel, amely az emberi v¢tek helyett egyfajta àkozmikus hibÀraÊ hÀrÁtja a szellemi vilÀgban bek´vetkezett katasztrÂfa okÀt. (A katasztrÂfa legnyilvÀnvalÂbb k´vetkezm¢nye magÀnak az anyagi vilÀgnak a l¢trej´tte.) A tÃlvilÀg f´l´tti uralom
k¢rd¢se ily mÂdon minden esetben egy¡tt jÀr az àeredetiÊ, s¢rtetlen szellemi Àllapot
restaurÀciÂjÀnak ig¢ny¢vel.
J¢zus Krisztusnak a pokol tornÀcÀra t´rt¢nû alÀszÀllÀsÀrÂl az apokrif irodalomban
ä a mÀr emlÁtett NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM mellett ä elsûsorban a B ERTALAN EVANG°LIUM ¢s a TADDEUS AKTA12 tudÂsÁt. Az ö JSZ¹VETS°G utalÀsai, mik¢nt p¢ldÀul a RñMAI
LEV°L 10,7. ä àKi megy le az alvilÀgba? (Teisz t¢n ab¡sszon.) Az¢rt tudniillik, hogy J¢zust a
halÀlbÂl felhozza?Ê ä vagy az I. P°TER LEV°L 3,19ä20. ä miszerint J¢zus àa b´rt´nben l¢vû
szellemekhez (pneumaszin) ment (le) pr¢dikÀlniÊ, azokhoz ugyanis, akik No¢ idej¢n engedetlenek voltak ä vilÀgossÀ teszi egy ilyen irÀnyÃ àortodoxÊ hagyomÀny megl¢t¢t is.
(Nehezen indokolhatÂk tehÀt azok az elgondolÀsok, amelyek a MegvÀltÂ alÀszÀllÀsÀnak motÁvumÀt idegen, B IBLIç-n kÁv¡li forrÀsbÂl eredeztetik. Megjegyzendû, hogy
ezen a t¢ren ä W. Bousset-tûl R. Bultmannon Àt K. Rudolphig13 ä a mandeus àeredetÊ
igazolÀsÀra tett kÁs¢rletek bizonyultak a legmakacsabbaknak.) Az I. P°TER LEV °L
im¢nt id¢zett sz´vegr¢szlet¢vel kapcsolatban egy¢bk¢nt mÀr ñrigen¢sz Ãgy v¢lekedett, hogy J¢zus a vÁz´z´n elûtti nemzed¢kek megt¢rÁt¢se miatt szÀllott alÀ. A kereszt¢ny Âkor mÀsik legnagyobb egy¢nis¢ge, Szent çgoston viszont hatÀrozottan tagadta
ezt. (EP. AD E VOD. 163.) Mindenesetre e k¢t ÀllÀspont egyarÀnt elûfelt¢tel¡l veszi, hogy
a megholtak nemzed¢keinek szellemei ä kiv¢ve a v¢rtanÃk szellemeit, ahogy errûl
Iusztinosz v¢lekedik a TRºPHON-DIALñGUS-ban ä eg¢szen a vilÀg v¢gezet¢ig a Had¢szban tartÂzkodnak.
A katabÀsziszhagyomÀny a szÁr irodalomban a legerûsebb: Afrahat HOMíLIç-i
(H OM. 14), Szent Efr¢m Niszibiszi himnuszainak eg¢sz sora kapcsolÂdik e k¢rd¢sk´rh´z (CARM. NISIB. 35ä77);14 mint ahogy a nyugati szerzetess¢g kialakulÀsÀt is d´ntûen
befolyÀsolÂ aszk¢ziseszm¢ny is a szÁr k´rnyezetben keletkezett apokrif irodalomban
talÀlja meg az egyik fontos forrÀsÀt (fûleg a PSEUDO-CLEMENTINçK, a TAMçS AKTA, a
MARTYRIUM PETRI sorolandÂ ide). Az im¢nt emlÁtett àiusztinoszi kiv¢telÊ, a v¢rtanÃk
szellemeinek k¡l´nleges tisztelete, a v¢rtanÃsÀg eszm¢ny¢nek az aszk¢zisben valÂ
megjelen¢se (az ´nk¢ntes aszk¢zis ä àszellembenÊ ä a v¢rtanÃ e vilÀgi sorsÀt igyekszik
k´vetni!) pedig egyfajta burkolt halottkultusz jelenl¢t¢re utal. Ugyancsak a szÁr kereszt¢nys¢ghez k´tûdik a àKhrisztosz PantokratÂrÊ, a Gyûzedelmes Krisztus motÁvumÀnak az àalvilÀg meghÂdÁtÀsÀvalÊ kieg¢sz¡lû mozzanata is. Eusz¢biosz EGYHçZT¹RT°NET -¢ben olvashatunk arrÂl, hogy AbgÀrnak, Edessza kirÀlyÀnak J¢zushoz int¢zett
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(apokrif) level¢re vÀlaszul a MegvÀltÂ Thaddaiosz (Taddeus, TÀd¢) apostolt k¡ldte el
az uralkodÂhoz. Eusz¢biosznak az elûzû esem¢nyhez füz´tt kommentÀrjÀban szerepel, hogy J¢zus, mik´zben alÀszÀllt a pokolra, à...mintegy lefokozta magÀt ¢s lecs´kkentette
istens¢g¢t, hogyan feszÁtett¢k keresztre, hogyan szÀllt le az alvilÀgba, ¢s hogyan rombolta le azt a
b´rt´nt, amely ûsidûk Âta lerombolhatatlanul Àllt, hogyan tÀmasztotta fel a halottakat, ¢s bÀr
egyed¡l szÀllt alÀ, n¢pes sereg kÁs¢ret¢ben t¢rt vissza AtyjÀhozÊ. (HE. I,13,20.)15 (A àn¢pes
seregÊ ¢l¢n visszat¢rû gyûzedelmes hadvez¢r alakja egy¢bk¢nt megtalÀlhatÂ mÀs II.
szÀzadi müvekben is; l. EVANG. PETRI. 41.; Igantius, AD MAGN. 9,2.)16 Amik¢nt az eusz¢bioszi sz´veghely alapjÀn a megt¢rÁtett holtak seregei ä Krisztussal egyetemben ä
felj´nnek az alvilÀgbÂl, s az AtyÀhoz mennek, Ãgy egy mÀsik apokaliptikus vÁziÂ, a
NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM v¢g¢n arrÂl tudÂsÁt, hogy a Had¢sz b´rt´n¢bûl kiszabadult
foglyok hajnalban t´megesen vonulnak megkeresztelkedni a JordÀn viz¢hez. E d´bbenetes, nagy erejü k¢p ¢rz¢ki mÂdon elevenÁti meg a kereszts¢gnek a halÀl ¢s az ÃjjÀsz¡let¢s mozzanatÀt magÀba ´tv´zû s fûk¢nt az I. P°TER LEV°L 4,18ä22-re alapozott
felfogÀsÀt!
Az alÀszÀllÀs mint hitt¢tel elûsz´r a sirmiumi zsinat credÂjÀban jelenik meg, de nyilvÀnvalÂan korÀbbi keletü. Az eddigiek sorÀn fûleg a Palesztina, SzÁria k´rny¢k¢n keletkezett apokrif anyag jelentette a vizsgÀlÂdÀs tÀrgyÀt, Àm az itt adÂdott k´vetkeztet¢sek jelentûs r¢sze mÀsutt is ¢rv¢nyes. A IV. szÀzadban lejegyzett, de valÂszÁnüleg a
II. szÀzadban keletkezett Nag Hammadi kopt gnosztikus kÂdexek anyaga p¢ldÀul errûl tanÃskodik, csakÃgy, mint a (hozzÀf¢rhetû) mandeus iratok is. A V II. Nag Hammadi kÂdex S°M PARAFRçZISA cÁmü iratÀban felbukkanÂ megvÀltÂ figura a legk¡l´nf¢l¢bb alakokat fel´ltve hadakozik; a Had¢szban p¢ldÀul Ãgy tünik fel, mint t¡nd´klû
csillag.17 (A szituÀciÂ erûsen hasonlÁt a NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM-b¢li p¢ldÀhoz!) Az
ÀtfogÂ gnosztikus f¢nyszimbolika kifejezûd¢sek¢nt jelenik meg az V. Nag Hammadi
kÂdex çDçM APOKALIPSZIS°-ben hÀrom figura, akiket a sz´veg àa gnÂzis csillagÀÊ-nak
nevez. A valentinoszi kozmolÂgiÀban pedig maga a MegvÀltÂ (SzÂt¢r) ä aki nem azonos a testet ´lt´tt MegvÀltÂval! ä szerepel Ãgy, mint àa gnÂzis csillagaÊ.18 A szerteÀradÂ
f¢nyben materializÀlÂdÂ mindens¢g felgy¡lemlû f¢ny-mÃltjÀt, eml¢kezet¢t egy mÀsik
´sszef¡ggû szimbÂlumrendszer ûrzi: a vÁz, amely az EgyiptombÂl szÀrmazÂ gnosztikus
tanÁtÂmesterek ¢s egyhÀzatyÀk szÀmÀra egyarÀnt a GENEZIS 1. fejezet¢ben àodaf´nti
vÁzk¢ntÊ (hammajim Àser m¢al harÀkia = a vizek, amelyek a boltozat f´l´tt vannak)
emlÁtett àkozmolÂgiai anyagbanÊ leli meg formai pÀrhuzamÀt. S ez a vÁz ä miutÀn az
àeml¢kezûÊ funkciÂjÀt is bet´lti ä sajÀtos mÂdon (s a magyar àelsülyedt mÃltÊ igazi ¢rtelm¢t is megvilÀgÁtva) a tÃlvilÀg k¢pzet¢t is magÀba zÀrja. Az egyik legkorÀbbi Ãjsz´vets¢gi apokrif iratban (amelyik jÂ ideig kÀnoni tekint¢llyel is rendelkezett a korai kereszt¢nys¢g idej¢n), HermÀsz PçSZTOR-Àban az igazakbÂl ä mint ¢pÁtûk´vekbûl ä l¢trej´vû egyhÀz (amely, hasonlÂan a gnosztikusok preexisztens egyhÀzÀhoz, mÀr a teremt¢s elûtt k¢szen Àllt) a vÁzbûl mer¡l fel. S miutÀn az egyhÀzhoz valÂ tartozÀs krit¢riuma a kereszts¢g, az emberis¢g Krisztus elûtt elhunyt tagjai mindannyian ebben a
vÁzben mer¡ltek el, s onnan is kell a felszÁnre j´nni¡k, hogy (Ãj) ¢letre keljenek.19
J¢zus Krisztus alÀszÀllÀsÀnak esem¢nye a gnosztikus ¢s a nem gnosztikus apokrifekben egyarÀnt csak egyik r¢szmozzanata a megvÀltÂrÂl alkotott ÀltalÀnos elgondolÀsoknak. Ezen a t¢ren valamennyi felfogÀs k¢t logikai pÂlus k´z´tt helyezhetû el; az
egyik a doketizmus, a mÀsik a patripasszionizmus (szabellianizmus). E k¢t logikai lehetûs¢g
k´z´tt ugyanis a k¡l´nf¢le megvÀltÂtÁpusok is mind kiv¢tel n¢lk¡l elhelyezhetûk. A
gnÂzisra eg¢sz¢ben ä ¢s n¢hÀny mÀs irÀnyzatra r¢szben ä jellemzû doketizmus (a g´r´g
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àdokeoÊ = àv¢lniÊ, visszahatÂ ¢rtelemben àtünniÊ , àlÀtszaniÊ ig¢bûl k¢pezve) a bibliai
felfogÀs ¢rtelm¢ben testt¢ lett Istenemberrûl azt ÀllÁtja, hogy tisztÀn pneumatikus term¢szet¢nek megfelelûen nem volt benne semmi pszichikus, sem pedig anyagi (h¡likus),
azaz igazÀbÂl sohasem ´lt´tt hÃs-v¢r emberi testet, hanem csak àlÀtszat szerintitÊ, s
ebbûl adÂdÂan nem is szenvedhetett a kereszten. (A legt´bb ÀthidalÂ megoldÀs ä mik¢nt p¢ldÀul Valentinosz eset¢ben20 ä a behelyettesÁt¢sen alapul; eszerint a szinoptikus
evang¢liumokban is feltünû K¡r¢n¢i Simont feszÁtett¢k volna meg J¢zus Krisztus helyett!) A II., III. szÀzad fordulÂjÀn virÀgzÂ patripasszionizmus viszont, miutÀn a SzenthÀromsÀg isteni szem¢lyeit szellemi-testi egys¢g formÀjÀban gondolta el, s a testet ´lt¢st a teljesen emberr¢ vÀlÀs mÂdozatak¢nt k¢pzelte el, a doketizmussal sz´ges ellent¢tben ¢ppen azt ÀllÁtotta, hogy a golgothai kereszten maga az Atya szenvedett! (Innen
a latin megnevez¢s is: a àPaterÊ ¢s a àpassioÊ szavakbÂl.)
Az im¢nti kettûss¢gnek megfelelûen az Ãjtestamentumi MegvÀltÂ alÀszÀllÀsa vagy
valÂban az alvilÀg (Had¢sz, Pokol) àtornÀcÀraÊ t´rt¢nik, vagy pedig a gnosztikus Pl¢rÂmÀbÂl az anyagi vilÀg, tehÀt a t´rt¢nelem vilÀga fel¢. Az elûbbire talÀn a legjobb
p¢lda az a Hippol¡tosznÀl fennmaradt naassz¢nus himnusz lehetne, ahol a MegvÀltÂ
elbesz¢li, hogy alÀszÀllÀsa k´zben àÀthatolt az ´sszes aiÂnokonÊ (az EPHESZOSZI LEV °L
nyelv¢n: àa levegûb¢li hatalmassÀgokon ¢s fejedelems¢gekenÊ), s ek´zben fokozatosan vetkezte le ä mint ruhÀit a sumeräakkÀd hagyomÀnyban alÀszÀllÂ IstÀr ä pneumatikus
term¢szet¢t. Az utÂbbira vonatkozÂan pedig a II. szÀzadi apokrif ASCENSIO I SAIAE
(°ZSAIçS F¹LEMELTET°SE), valamint az E PISTULA APOSTOLORUM (AZ APOSTOLOK LEV ELE) emlÁthetû;21 mÁg a k¢t logikai lehetûs¢g ´tv´z¢s¢vel kapcsolatban a mÀr id¢zett
mandeus irat, a DIWAN ABATUR. A magasabb rendü l¢tszf¢rÀk (h¡posztÀsziszok) levetkez¢s¢nek ¢s alacsonyabbakkal valÂ f´lcser¢l¢s¢nek motÁvuma ä mik¢nt a TAMçS
AKTA àGY¹NGY -HIMNUSZçÊ-nak hÁres p¢ldÀja is mutatja ä gyakran jÀr egy¡tt a f¢nyvilÀgi szÀrmazÀs elfeled¢s¢nek mozzanatÀval. UtolsÂ emlÁtendû lehetûs¢gk¢nt pedig
az E PISTULA APOSTOLORUM p¢ldÀja marad; eszerint J¢zus Krisztus, mik´zben alÀszÀll
a lenti vilÀgba, magÀra ´lti azoknak az angyali rendeknek az alakjÀt is, amelyeken Àthalad.22
Had¢sz, illetve a Pokol emlÁt¢se gyakran ´sszekapcsolÂdik azzal a szimbolikus szeml¢letmÂddal, amely a bibliai Babilont k¡l´nf¢le t´rt¢neti szituÀciÂk, illetve szellemi
realitÀsszf¢rÀk kifejez¢s¢re hasznÀlja f´l. Amik¢nt a JELEN°SEK K¹NYV°-ben a szellemi Babilon bukÀsa a legnagyobb arÀnyÃ katasztrÂfa, amely voltak¢ppen a f´ldi t´rt¢nelmet lezÀrja, szorosan ´sszef¡gg Had¢sz ¢s a Pokol bukÀsÀval is, Ãgy a gnosztikus
szeml¢let szÀmÀra minden e vilÀgi konfliktus mÀr eleve alvilÀgi is volt. Olyannyira Ágy
Àll a helyzet, hogy m¢g az apokrif apokalipszisek vizuÀlis fantÀziÀjÀt is Àtsz´vi ez a lÀtÀsmÂd. Az V. Nag Hammadi kÂdexben talÀlhatÂ PçL APOKALIPSZIS (a II. K ORINTHOSZI LEV°L 12,2 alapjÀn) azt a t´rt¢netet besz¢li el, amikor PÀl ä elragadtatÀsba esv¢n
ä egy gyermekkel talÀlkozott, aki elvezette ût a 3. ¢s a 4. ¢gbe, majd pedig az 5.-be ¢s
a 6.-ba is, ahol egy ûsz hajÃ ´regember (l. DçNIEL 7. fejezet) kinyilatkozta neki, hogy
mik¢nt szabadulhat meg a àbabiloni fogsÀgbÂlÊ.23 A babiloni fogsÀg pedig itt, allegorikus ¢rtelemben, a pÀli e vilÀgot jelenti, tehÀt az anyag ¢s a test vilÀgÀt, a platonizmus
¢s a gnÂzis k´z´s nyelv¢n: a àszellem b´rt´n¢tÊ. A beavatottsÀgnak az a tudata, amely
a (gnosztikus) hÁvût a szellem magasabb dimenziÂiba volt hivatott f´lemelni, illetve
elkalauzolni, a gnÂzis felfogÀsa szerint ¢ppÃgy az ember bensej¢ben lakozik, mint
ahogy az ortodox kereszt¢ny tanÁtÀs ¢rtelm¢ben a Szentl¢lek lakozik a megt¢rt hÁvû
bensej¢ben. Ennek megfelelûen a tÃlvilÀg ¢rtelme a gnÂzis, illetve a kereszt¢nys¢g Àl-
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lÀspontja szerint egyarÀnt igazolhatÂ az a j¢zusi parabola, mely vilÀgosan kijelenti: àaz
Isten kirÀlysÀga (orszÀga) bennetek lakozikÊ. çm a formai azonossÀgon tÃl a k¢t felfogÀst ¢ppen egy mindens¢gnyi k¡l´nbs¢g vÀlasztja el egymÀstÂl: s ez a k¡l´nbs¢g a
gnosztikus Pl¢rÂma gondolatÀban à´lt testetÊ; abban a Pl¢rÂmÀban, amelynek a bibliai
teremt¢s vilÀgÀban egyszerüen nem jut hely.
A gnÂzis szerint nincs sz¡ks¢g testi megvÀltÀsra, a kereszt¢nys¢g szerint viszont ä a
hagyomÀnyos zsidÂ messiÀshit ¢rtelm¢ben ä a MegvÀltÂnak emberk¢nt kellett megsz¡letnie, ¢s emberk¢nt kellett szenvednie. Minden mÀs esetben a kereszt¢nys¢g sine
qua nonja, a megvÀltÀs esem¢nye veszne el, vÀltozna (vÀltozott volna!) Àt valamif¢le
mÀgikus aktussÀ, amely a hagyomÀnyos antik miszt¢riumgondolat logikai s adott esetben valÂsÀgos tovÀbb¢l¢s¢t jelentette volna. A mÀgikus aktus viszont ´nmagÀra mint
csalÀsra mutat rÀ, amikor a beavatatlanok sajÀtos megcsalatÀsÀrÂl besz¢l. Az I. Nag
Hammadi kÂdex JAKAB APOKALIPSZIS°-nek tanÃsÀga szerint J¢zus, miutÀn a Golgotha
hegy¢n megjelent Jakabnak, beavatta az apostolt a kereszthalÀl àvalÂsÀgos titkÀbaÊ: J¢zus ugyanis arrÂl besz¢lt, hogy a zsidÂk semmif¢le testi szenved¢st nem okoztak neki,
csak szellemi-lelki jellegü tortÃrÀkat kellett elviselnie a f´ld´n!24
A doketizmus ¢s a patripasszionizmus àk´z´ttÊ elhelyezhetû ortodox kereszt¢ny
(tÃlvilÀg-) felfogÀs nem az apokrifek¢hez hasonlÂ, Ãjra ¢s Ãjra Àtfogalmazott kinyilatkoztatÀsfogalmakra alapozott, hanem az Âsz´vets¢gi kinyilatkoztatÀs megÃjÁtÀsÀra, s
ezzel egy¡tt az Âsz´vets¢gi prÂf¢ciÀk (majdani) beteljesed¢s¢re. Formai ¢rtelemben
tehÀt az apokrif irodalom szeml¢letvilÀgÀt elsûdlegesen uralÂ gnÂzis a hagyomÀnyos
k´zel-keleti, valamint hell¢n miszt¢riumgondolat ´r´k´se, szemben a kinyilatkoztatÀs
Ág¢ret¢t àa titokÊ (a miszt¢rium) hely¢be emelû kereszt¢ny felfogÀssal. A miszt¢riumok
hagyomÀnyos m¡sztagÂgoszak¢nt (beavatÂjak¢nt) tünik fel p¢ldÀul J¢zus a kopt
gnosztikus iratban, a PISZTISZ SZOPHIç-ban, amikor eszkhatolÂgiai tÀrgyÃ j´vend´l¢seit a m¡szt¢sz (beavatandÂ) szerep¢ben jelen l¢vû MÀria MagdolnÀnak adja elû!25 A
miszt¢riumba valÂ beavatÀs tehÀt a teljes àeszkhatolÂgiai horizontÊ feltÀrulkozÀsÀt c¢lozza, bele¢rtve term¢szetesen a holtak birodalmÀnak a megismer¢s d¢li f¢ny¢ben t´rt¢nû megmutatkozÀsÀt is. V¢gsû soron a j´vû egyfajta s¡rget¢s¢rûl van szÂ, s ez a formai mozzanat a II. szÀzad k¡l´nf¢le khiliaszta mozgalmaiban (l. elsûsorban a montanizmust) k¡l´n´sen nagy erûvel nyilatkozik meg. Mindek´zben pedig mind a kereszt¢nys¢g, mind a gnÂzis a legt´bbsz´r ellenkezû elûjellel lÀtja el azt a tÁpusÃ tudÀst,
amelyrûl mindk¢t f¢l Ãgy besz¢l, mint a àvilÀgossÀg ÃtjÀrÂlÊ. A vilÀgossÀggal szembeszeg¡lû s´t¢ts¢g viszont, a lent t¢rbeli dimenziÂjÀhoz hasonlÂan, az idûk sorÀn tendenciÂzusan àalvilÀgi jellemvonÀssÀÊ vÀlt. çm ez a megfontolÀs s a nyomÀban jÀrÂ àszereposztÀsÊ korÀntsem tekinthetû egy¢rtelmünek, k¡l´n´sen nem az Âkereszt¢ny korban zajlÂ dogmatikai ¢s apologetikai vitÀk sorÀn.
3
àG´rbe a s´t¢ts¢g Ãtja ¢s Àtokkal van teli.Ê26 E mottÂk¢nt is id¢zett mondat az egyik nagy
tekint¢lyü kora kereszt¢ny iratbÂl, az ugyancsak jÂ ideig kÀnoni tekint¢llyel bÁrÂ B ARNABçS LEV°L-bûl valÂ, s a DIDAKH°-val egy¡tt az Ãgynevezett àk¢t ÃtÊ metaforika elsû
kifejezûd¢se. Eszerint a àszük kapuÊ evang¢liumi parabolÀjÀnak megfelelûen (l. MT.
7,13ä14; LK . 13,23ä24) a vilÀgossÀg szük´s ÃtjÀn jÀrÂk a szellem ´r´kk¢valÂ napjÀnak
f¢ny¢be jutnak majd, mÁg azokra, akik e vilÀg tÀgas ¢s jÂl kitaposott ÃtjÀt vÀlasztjÀk,
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a kÀrhozat vÀr. Az apokrif irodalom sajÀtos metaforikus nyelve a k¢t Ãt irÀnyulÀsÀt,
illetve ¢rv¢nyess¢gi hatÂsugarÀt nagyon sokszor kozmikus l¢pt¢küv¢ tÀgÁtja, s azt a
k´zponti gondolatot jÀrja k´r¡l, miszerint a bünbees¢skor a vilÀgmindens¢g t¢rbeli elrendezûd¢se gy´keresen mÀs volt, mint a bünbees¢s utÀn; s ennek a nagy jelentûs¢gü
elgondolÀsnak nyilvÀnvalÂan k¢zzelfoghatÂ k´vetkezm¢nyei vannak a holtak birodalmÀnak szellemi stÀtusÀt illetûen is. A MARTYRIUM PETRI cÁmü apokrifben azt olvashatjuk, hogy a bünbees¢skor az elsû emberpÀr, çdÀm ¢s °va f´lcser¢lte a helyes (szellemi) irÀnyulÀsokat, s ezt a kozmikus l¢pt¢kü zavart a megvÀltÀs müv¢nek kell majd
megsz¡ntetnie. Az elûbbi teÂriÀt egy¢bk¢nt az im¢nt emlÁtett apokrif irat szerint a fejjel
lefel¢ keresztre feszÁtett P¢ter apostol adta elû tanÁtvÀnyainak ¢s k´vetûinek. Neki is
az¢rt kellett ezt a k¡l´n´s pozÁciÂt elfoglalnia a kereszten, hogy a lent ¢s a fent, a jobb
¢s a bal dimenziÂi az eredeti, helyes irÀnyultsÀgukat vegy¢k fel Ãjra. (MARTYRIUM PETRI , 38.)27 (K¡l´n´s, de ¢rthetû nyoma ennek az elûbb jelzett kÁvÀncsisÀgnak a J¢zussal
egy¡tt megfeszÁtett k¢t lator k´r¢ füzûdû legenda is; a legenda kialakÁtÂi tudni v¢lik
azt, amit a SzentÁrÀs nem k´z´l: vajon a jobb vagy bal oldali lator ¡dv´z¡lt-e?)
A t¢rbeli dimenziÂk viszonylagossÀgÀn tÃl a mindens¢get jellemzû alapvetû szimmetriÀk ä jÂ-rossz, vilÀgos-s´t¢t, f¢rfi-nûi stb. ä zavarai is ott t¡kr´zûdnek az àe vilÀgÊ
¢s a holtak birodalmÀnak arculatÀn egyarÀnt. Nemcsak a jobb ¢s a bal, a lent ¢s a fent
irÀnyultsÀga cser¢lûdik fel a jobbÀra gnosztikus ihlet¢sü Ãjtestamentumi apokrif irodalom jelentûs r¢sz¢ben, hanem a nûi ¢s a f¢rfiÃi princÁpium Àltal jellemzett alapvetû
vilÀgt´rv¢nyek jellege is. Bizonyos elgondolÀsok ¢rtelm¢ben a bibliai teremt¢s vilÀga
a nûi princÁpium uralma alatt Àll, mÁg a szellemi univerzum ÀltalÀban a f¢rfiÃi arkh¢
jellemvonÀsait viseli magÀn, s az elj´vendû vilÀg uralkodÂ elve szint¢n a f¢rfiÃi princÁpium lesz. A szÁr k´rnyezetben keletkezett PSEUDO-CLEMENTINAE egyik homÁliÀjÀnak nyelv¢n: a jelenvalÂ nûi vilÀgnak à´r´k fiakatÊ kell sz¡lnie, hogy a tiszta, szellemi
mindens¢g uralma visszaÀlljon. (PS.-CLEM. H OM. XIX,23.)28 Ismeretes a Clemens
AlexandrinusnÀl fennmaradt, Ãgynevezett EGYIPTOMIAK SZERINTI EVANG°LIUM t´red¢keinek ÀllÀsfoglalÀsa, mely szerint a MegvÀltÂ, J¢zus Krisztus az¢rt j´tt a f´ldre,
hogy a ànû müv¢tÊ lerombolja.29 Bizonyos esetekben eg¢szen sz¢lsûs¢gess¢ vÀlik ez a
felfogÀs, akÀr Ãgy, mint az im¢nt emlÁtett szÁr PSEUDO-CLEMENTINçK -ban (ahol ezzel
az ideolÂgiai megfontolÀssal egy¡tt jÀr a nemz¢s s vele a sz¡let¢s-romlandÂsÀg-pusztulÀs logikai sor megtagadÀsa ä a legk¡l´nf¢l¢bb jellegü gnosztikus szektÀk, a markionitÀk, majd a manicheusok k´r¢ben egyarÀnt), akÀr pedig Ãgy, mint egyes zsidÂ forrÀsokban, ahol ä a T ñRA parancsÀnak megfelelûen ä ugyan a àszaporodÀs ¢s sokasodÀsÊ parancsÀt betartjÀk, Àm a ànûi magokatÊ feket¢nek vagy s´t¢tnek minûsÁtik,
szemben a feh¢rnek mondott àf¢rfimagokkalÊ.
Meg kell jegyeznem azonban, hogy az elj´vendû vilÀg f¢rfiÃi jelleg¢t hangsÃlyozÂ
felfogÀs korÀntsem jellemzû az Ãjsz´vets¢gi apokrif irodalom eg¢sz¢re. Mind az alexandriai, mind pedig a jÂval kevesebb dokumentummal rendelkezû antiokhiai ¢s szamÀriai gnÂzis hagyomÀnyt´rt¢nete arrÂl tanÃskodik, hogy az ´r´kk¢valÂ pneumatikus mindens¢g (a Pl¢rÂma) androg¡n jellegü vagy pedig nem n¢lk¡li, pontosan Ãgy,
ahogy errûl J¢zus a szinoptikus evang¢liumokban besz¢l ä a feltÀmadÀst tagadÂ szadduceusok k¢rd¢seire vÀlaszolva. (L. MT . 20,23ä33; MK. 12,18ä27; LK. 20,27ä40.) Viszont az a gondolat, amelyik a szaporodÀs elutasÁtÀsÀval egyÃttal a holtak birodalmÀnak az expanziÂjÀt is vissza akarja szorÁtani, s Had¢sz ´r´kk¢ nyitott ¢hes szÀjÀbÂl meg
akarja menteni a szellemi halÀlra is Át¢lt megsz¡letendûket, teljess¢ggel ÀltalÀnos ¢rv¢nyü. örrÀ lenni a halÀlon, egyfajta ´nmegvÀltÀs ÃtjÀn ä ez jelk¢pezi az enkratita jellegü
tanÁtÀsok legerûteljesebb offenzÁvÀjÀt: a tÃlvilÀg, a holtak birodalma ellen.
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Az eszkhatolÂgiai jellegü elgondolÀsok, illetve apokaliptikus vÁziÂk alapvetû sajÀtossÀga, hogy a vilÀgmindens¢gben valÂ (szellemi) tÀj¢kozÂdÀst szolgÀlÂ t¢rdimenziÂk
f´lcser¢l¢s¢ben ¢s/vagy a megszokott szimmetriÀk ´sszezavarÀsÀn tÃl az idûdimenziÂkat is megvÀltoztatjÀk, mik´zben egy hajdan volt szellemi Àllapot restaurÀciÂjÀnak
folyamatÀt tÀrjÀk el¢nk. Az Âkori orÀkulumirodalom sajÀtos foglalata, a k¡l´nf¢le forrÀsokbÂl ´sszeÀllÁtott s az Âtestamentumi apokrif kÀnonba is besorolt SZIBºLLAK¹NYVEK jÂslatai k´z´tt az utolsÂ Át¢let leÁrÀsÀnak hÀromf¢le variÀciÂjÀval is talÀlkozunk. A V III. k´nyv ä mik´zben RÂma v¢gsû bünhûd¢s¢rûl besz¢l ä a vilÀgv¢gi csapÀsok egyik legsz´rnyübbikek¢nt àaz asszonyok uralmÀtÊ nevezi meg, s amikor e vilÀgkorszak 10. nemzed¢ke is a Had¢szba ker¡l mÀr, akkor j´n el a nûnemü Antikrisztus,
akit ä nyilvÀnvalÂan a K¡bel¢-kultusz hatÀsak¢ppen ä àh¢ HilarÀÊ-nak (àa vÁg aszszonyÊ) neveznek, s az ¢v- ¢s napszakok ritmusa ´sszezavarodik majd, mik¢nt a NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM-ban, s¡tni fog az ¢jszakai nap, v¢g¡l pedig a halottak feltÀmadnak.30 A SZIBºLLçK IV. k´nyve szerint az utolsÂ Át¢let elj´vetelekor a gonoszakat
a g´r´g ¢s a zsidÂ hagyomÀny foglalatak¢nt l¢trehozott àszinkretikus alvilÀgÊ, a Tartarosz ¢s a G¢-Hinnom (Gyehenna) nyeli majd el, az igazak viszont a f´ld´n maradnak.31 (Mindez hasonlÁt a JELEN°SEK K¹NYVE-b¢li àÃj f´ldÊ-felfogÀshoz.)
Az eddig szÂba ker¡lt eszkhatolÂgiai felfogÀsok, illetve tÃlvilÀgvÁziÂk szinte mindegyike megtalÀlhatÂ az idûszÀmÁtÀsunk elûtti II. ¢vszÀzadban keletkezett zsidÂ apokaliptikus irodalomban, elsûsorban is a H°NOKH APOKALIPSZIS-ben. Az àapokal¡psziszÊ
szÂ mÀr ¢rintett etimolÂgiÀjÀnak megfelelûen (= àfeltÀrulkozÀsÊ) a H °NOKH K¹NYV
is àaz ûsidû mennyei titkainak kinyilatkoztatÀsÀtÊ Ág¢ri (9,6),32 s egyÃttal mindenfajta elrejtett dolog napvilÀgra ker¡l¢s¢t. (Ez az Ág¢ret szinte szÂ szerint ism¢tlûdik meg az
egyik qumrÀni fûtekercsben, a DAMASZKUSZI IRAT -ban is.33 Az àapokrif kÁvÀncsisÀgotÊ
elsûdlegesen kifejezû im¢nti Ág¢ret term¢szetesen az alvilÀg àtitkainakÊ feltÀrulkozÀsÀt
is magÀba foglalja.
A H °NOKH APOKALIPSZIS Ãgynevezett àMessiÀsi k´nyveÊ p¢ldÀul ä mik´zben egy ÀtfogÂ vÁziÂ formÀjÀban az eg¢sz emberi nem t´rt¢net¢t felvÀzolja a vÁz´z´ntûl kezdve
ä a àmessiÀsi orszÀgÊ elj´vetel¢vel egy¡tt lÀtni v¢li, à...amint a s´t¢ts¢gben sz¡letetteket a s´t¢ts¢gbe vetik majd, mialatt az igazak ragyognakÊ. (108,14.)34 Ugyancsak a H°NOKH K¹NYV °-ben olvashatunk arrÂl, hogy amikor çdÀm meghalt, elj´tt MikhÀsz (MihÀly) arkangyal, s eltemette ût oda, ahol fia, çbel sÁrja volt. Ezen a ponton pedig egy ÀtfogÂ ¢s
Ãjabb apokrif legenda sz¡letik meg. Nem pusztÀn az emberi t´rt¢nelem eg¢sz¢t feltÀrÂ apokrif tradÁciÂ egyik motÁvumÀrÂl, az çdÀm fia, Sz¢th Àltal elrejtett titkos tudÀsrÂl van szÂ (errûl Josephus Flavius is megeml¢kezik a ZSIDñ R°GIS°GEK elej¢n),35 hanem ennek a titkos tudÀsnak çdÀm romolhatatlan (holt)test¢hez valÂ k´tûd¢s¢rûl. A k¢sei antikvitÀs idej¢n keletkezett szÁr apokrif, A KINCSESBARLANG36 jelenti erre a legszebb p¢ldÀt: çdÀm titkos sÁrja s àvÀndor holttesteÊ eg¢szen a megvÀltÀst´rt¢net helyszÁn¢ig, a Golgotha hegy¢ig jel´li ki az emberi t´rt¢nelem, illetve az ¡dvt´rt¢net nyomvonalait.
Az eszkhatolÂgiai ¢s krizeolÂgiai elgondolÀsok tarka egyvelege ä a k¢rd¢s alapvetû
logikÀjÀt tekintve ä az antikvitÀst ÀltalÀnosan jellemzû t´rt¢nelemfelfogÀs, a ciklikus idû
s vele az àism¢tlûdû ´r´kk¢valÂsÀgÊ paradoxona, valamint a lineÀris ¡dvt´rt¢net-gondolat kaotikus kevered¢s¢bûl Àll elû. A hell¢n filozÂfiai hagyomÀny ä jobbÀra mÀr eredendûen szinkretikus jellegü ä (´r´k) visszat¢r¢s-teÂriÀi k´z¡l r¢szint a sztoikus (Àmde
p¡thagÂreus eredetü), r¢szint pedig a platÂni anak¡klÂszisz elm¢letek hatÀsa hagyott
nyomot az apokrif irodalomban. A k´rbeforgÂ idû pedig a lÀthatÂ ¢s a lÀthatatlan vilÀg

340 ã RugÀsi Gyula: EszkhatolÂgia ¢s tÃlvilÀghit az Ãjsz´vets¢gi apokrifekben

sorsÀt egyarÀnt egyetemlegesen ¢rinti. Vagy Ãgy, ahogy p¢ldÀul PlatÂnnÀl (çLLAMkÁv¡l ker¡l a k´rforgÀson, vagy pedig Ãgy, hogy
az ÀtfogÂ ragnar´k gondolatnak megfelelûen maguk az istenek is meghalnak ¢s ÃjjÀsz¡letnek a nagy k´rforgÀs sorÀn. Ezek a formai lehetûs¢gek keverednek a zsidÂ-kereszt¢ny kinyilatkoztatÀsgondolattal, melynek ¢rtelm¢ben Isten a vilÀgt´rt¢nelem
Ura is egyben. A kevered¢s ellen¢re azonban k´z´s motÁvumok is felbukkannak a zsidÂ, p¡thagÂreus, sztoikus, platÂni vagy valamely kis-Àzsiai, keleti kultuszbÂl szÀrmazÂ
gondolategyvelegben: ilyen elsûsorban a v¢g pozÁciÂjÀt kijel´lû ´z´nvÁz ¢s ekp¡rÂszisz
(tüz´z´n, vilÀg¢g¢s) motÁvuma. A sztoikus elemtannal egy¡tt a II. P°TER LEV °L-ben
is fellelhetû ekp¡rÂszisz gondolata a patrisztika korÀban egy k¡l´n´sen szerteÀgazÂ
t´rt¢netfilozÂfiai toposz alapjÀvÀ vÀlik. LactantiusnÀl p¢ldÀul az egyetemes anomia,
t´rv¢nytelens¢g ÀllapotÀt megsz¡ntetni hivatott àtisztÁtÂtüzÊ a ciklikus mÂdon ä h¢t
aiÂnon Àt ä megÃjhodÂ vilÀg t´rt¢net¢nek v¢gpontjÀn k´vetkezik be; itt is vilÀgos nyomai mutatkoznak a lineÀris ¡dvt´rt¢net ¢s a ciklikus felfogÀs kevered¢s¢nek. (DIV .
I NST. V II,17,9.)
Az eszkhaton, a v¢g k¢rd¢se pedig a legszorosabban hozzÀtartozik ahhoz a probl¢mak´rh´z is, amely a korai kereszt¢nys¢g idûszakÀban a lehetû legvÀltozatosabb formÀban jelent meg: s ez a rossz elt¡ntet¢s¢nek k¢nyszere. A JELEN°SEK K¹NYV°-nek 20.
fejezete az Ãgynevezett àmÀsodik halÀlÊ tanÁtÀsÀval oldja meg a vilÀgban felgy¡lemlett
rossz kiiktatÀsÀt a teremt¢s müv¢bûl. Ennek alapjÀn a HalÀl (Thanatosz) ¢s a Pokol
(Had¢sz) egyarÀnt a tüz tavÀba vettetik, mik¢nt a SÀtÀn is, de a rossz ily mÂdon m¢g
ànem szünik meg l¢tezniÊ. (A k¢rd¢s egyetlen àhibÀtlanÊ logikai megoldÀsa ñrigen¢sz
apokatasztÀszisz pantÂn tana ä mely szerint a megvÀltÀs müve csak akkor ¢r v¢get, ha
mÀr az utolsÂ angyal is ¡dv´z¡lt ä homlokegyenest ellentmond a BIBLIA ÀllÀspontjÀnak!) A rossz elt¡ntet¢s¢nek gondolata ¢s a tÃl- vagy alvilÀg f´lszÀmolÀsÀnak ig¢nye
mindig pÀrhuzamos pÀlyÀkon halad, s ebbûl a szempontbÂl az apokrif iratok z´me is
k¢tf¢le ÀllÀspontot t¡kr´z: vagy a bibliai tanÁtÀs tagadÀsÀval s valamely gnosztikus jellegü felfogÀs igenl¢s¢vel eleve romlandÂnak, pusztulÀsra Át¢ltnek minûsÁti a teremt¢s
müv¢t, vagy pedig a SzentÁrÀsnak a tÃlvilÀggal kapcsolatos t´red¢kes sz´veghelyeit
àbûvÁti tovÀbbÊ. L¢tezik azonban mÀs, fûleg a k¡l´nf¢le g´r´g filozÂfiai iskolÀk szellem¢ben fogant megoldÀs is, mint p¢ldÀul a sztoikus kozmikus sz¡mpatheia elve, amely
PÀl apostol K OLOSSZEIEKHEZ íROTT LEV EL°-nek 2. fejezet¢ben is jelen van, egy¡tt az
ugyancsak sztoikus àe vilÀg elemeiÊ (ta sztoikheia tou koszmou) gondolattal. A kozmikus
sz¡mpatheia elv¢nek ¢rtelm¢ben az ember halÀla utÀn annak teste sz¢tbomlik, ¢s feloldÂdik az univerzumban. (Ugyanennek a gondolatnak m¢g radikÀlisabb vÀltozata az
epikureus atomelm¢let, melynek ¢rtelm¢ben a l¢lek is elemi alkotÂr¢szeire bomlik
sz¢t; nincs tehÀt semmi maradandÂ, àtÃlvilÀgiÊ az emberben.) Ily mÂdon tehÀt a halÀl
utÀni l¢t k¢rd¢se valÂban àkozmikus dimenziÂkÊ k´z¢ ker¡l. Ez a felfogÀs visszavonhatatlanul eltÀvolÁt a zsidÂ-kereszt¢ny indÁttatÀsÃ t´rt¢netfilozÂfia egyik fû formai
sajÀtossÀgÀtÂl, eszkhatolÂgia ¢s krizeolÂgia (a àkrisziszÊ = àÁt¢letÊ szÂbÂl: àaz Át¢letrûl valÂ
besz¢dÊ) felbonthatatlannak tünû hÀzassÀgÀtÂl. Az elemek felbomlÀsa ¢s visszarendezûd¢se az univerzumban ä a sztoa ¢s az epikureizmus felfogÀsa szerint ä a dolgok
ànormÀlisÊ menet¢hez tartozik; ugyanez a formai mozzanat viszont a zsidÂ-kereszt¢ny
apokaliptikÀban mindig a krÁzis megnyilatkozÀsÀt jelenti, egy¢bk¢nt pontosan Ãgy,
ahogy a v¢ggel kapcsolatban a II. P°TER LEV °L 2. fejezete is kozmikus katasztrÂfÀt
irÀnyoz elû.
Ilyen kozmikus katasztrÂfa k¢p¢t tÀrja el¢nk p¢ldÀul a T IZENK°T PçTRIçRKA TESTAMENTUMA cÁmen ismert apokrif irat egyik r¢sze, a L °V I TESTAMENTUMA: àTudjÀtok
F°RFI, 269c skk.) a legfûbb isteni l¢ny
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meg tehÀt, az ör Át¢letet fog tartani az emberek fiai felett, akkor majd a sziklÀk megrepednek, a
Nap els´t¢t¡l, a vizek kiszÀradnak, a tüz kialszik, minden teremtm¢ny megsemmis¡l, a lÀthatatlan
lelkek eleny¢sznek, a MagassÀgb¢li szenved¢se utÀn a Had¢sz ki lesz rabolva, de a hitetlen emberek
megmaradnak igazsÀgtalansÀgukban, ¢s ez¢rt bünhûd¢sre Át¢ltetnek.Ê (TEST. LEV . IV,1.)37 A
H °NOKH APOKALIPSZIS alvilÀgleÁrÀsa, az ott feltÀrulkozÂ monumentÀlis arÀnyok vagy
az im¢nti, az Âtestamentumi prÂf¢ciÀk k¢pi vilÀgÀban gy´kerezû lÀtomÀs mellett k¡l´n´sen ¢rdekes az apokrif iratok n¢melyik¢nek egy-egy olyan r¢szlete, amely a àpokolb¢li tÀjatÊ is Ãgy ÀllÁtja el¢nk, mint amelyik valamif¢le f´ldi tÀj¢k meghitt, illetve
visszatetszû mÀsa volna. Az Ãgynevezett EZRA (E ZSDRçS) APOKALIPSZIS-ben ä a JÂb
mÂdjÀra az örral perlekedû prÂf¢ta ä a Tartarosz legm¢lyebb r¢szeibe is betekint¢st
nyer; a P°TER APOKALIPSZIS-ben ä ahol J¢zus a tizenk¢t tanÁtvÀny el¢ tÀrja az emberis¢g elj´vendû bünhûd¢s¢nek lefolyÀsÀt ä megtudjuk, hogy mif¢le kopÀr tÀj a bün´s´k v¢gsû lakÂhelye, mif¢le ruhÀba vannak ott ´lt´zve a b¡ntetû angyalok stb.38
Az Át¢let leÁrÀsakor az apokrifek szerzûinek fantÀziÀja jobbÀra mÀr l¢tezû mintÀkat
k´vet, a hell¢n ¢s a k´zel-keleti mitolÂgiÀk egymÀssal elegyedû elemeinek hatÀsÀt mutatva. A krÁzis ¢rz¢keltet¢se ÀltalÀban az idû ´sszeomlÀsÀval kezdûdik, majd pedig az
Át¢letre felsorakozÂk bemutatÀsÀval folytatÂdik, v¢g¡l pedig a kÀrhozottak ´r´k bünhûd¢s¢nek leÁrÀsÀval teljesedik be. N¢ha az utÂbbi mozzanat kieg¢sz¡l a purgatÂrium
ÀbrÀzolÀsÀval is; a tisztÁtÂtüz r¢szletes motÁvuma egy¢bk¢nt szint¢n az apokrif irodalom sz¡l´tte. Az illusztrÀciÂkkal bûs¢gesen ellÀtott mandeus mü, a pokoljÀrÀs mozzanatÀt meg´r´kÁtû DIWAN ABATUR kiadÂja ¢s fordÁtÂja, E. S. Drower p¢ldÀul a (mandeus) arÀmi àmathartaÊ szÂt purgatÂriumnak fordÁtja ugyan, de eljÀrÀsa, mint û maga
is megjegyzi, teljess¢ggel ´nk¢nyes; a hagyomÀnyos kereszt¢ny felfogÀs visszavetÁt¢s¢rûl van szÂ.39 A tÃlvilÀggal kapcsolatos, eddig ¢rintett legk¡l´nf¢l¢bb mozzanatok
a B IBLIA ez irÀnyÃ tanÁtÀsai k´z¡l az Âkor embere szÀmÀra legmegh´kkentûbb gondolata k´r¢ csoportosul: s ez a holtak testben valÂ feltÀmadÀsa.
4
A holtak testben valÂ feltÀmadÀsÀra utalÂ Âtestamentumi sz´veghelyek ä Ez¢kieln¢l a
lÀtomÀs a csontmezûrûl, JÂb sajÀtos credÂja, amelyben arrÂl besz¢l, hogy testben fogja
meglÀtni MegvÀltÂjÀt, aki megÀll majd a sÁrja f´l´tt stb. ä mÀr egyfajta àtradicionÀlisÊ
szakadÀst okozott J¢zus kora elûtt is a k¡l´nf¢le zsidÂ felekezetek (elsûsorban a farizeusok ¢s a szadduceusok) k´z´tt; s ä mik¢nt mÀr PÀl apostol areopagoszi besz¢de is
bizonyÁtja ä a feltÀmadÀs t¢ny¢nek ¢rtelmez¢se az Âkereszt¢ny kor szÀmÀra is a àleg¢rz¢kenyebb exegetikaiÊ k¢rd¢st jelentette. (AnnÀl is inkÀbb, mert e k¢rd¢s szorosan
´sszef¡gg J¢zus szem¢ly¢nek meghatÀrozÀsÀval, illetve a k¡l´nf¢le SzenthÀromsÀgdogmÀk t´rt¢net¢vel.) Az Ath¢nagorasz II. szÀzadi r¢tornak tulajdonÁtott apologetikai
mü, A HOLTAK FELTçMADçSçRñL (PERI ANASZTASZEñSZ NEKRñN) ä Methodiosz ¢s N¡szszai Gergely IV. szÀzadban fogant, hasonlÂ tÀrgyÃ ÁrÀsait nem szÀmÁtva ä egyed¡lÀllÂ
´sszefoglalÀsa mindannak, ami a hagyomÀnyt´rt¢net m¢g àk¢pl¢kenyÊ korszakÀban
akÀr teoretikus, akÀr pedig praktikus k¢rd¢s gyanÀnt egyÀltalÀn f´lmer¡lhetett. Ath¢nagorasz ä Irenaeushoz, Tatianoszhoz s fûleg Iusztinoszhoz hasonlÂan ä az ´sszes
korabeli vallÀs, illetve kultusz isteneit egyetlen szellemi univerzum r¢szeinek tekintette, s a B IBLIA vilÀgÀba d¢monokk¢nt sorolta be ûket. Ennek megfelelûen a test feltÀmadÀsÀt igazolÂ egyik legfûbb logikai ¢rve a àvilÀgok kiengesztelûd¢s¢nekÊ gondolata
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volt, mely szerint a feltÀmadÀskor semmif¢le teremtett l¢ny nem szenved sem kÀrt,
sem pedig igazsÀgtalansÀgot. Hivatkozva a GENEZIS elej¢n olvasottakra, Ath¢nagorasz
azzal ¢rvel, hogy miutÀn az ember nem mÀsok kedv¢¢rt teremtetett, hanem ´nmagÀ¢rt, ennek megfelelûen l¢tez¢se sem f¡gghet mÀsok elmÃlÀsÀtÂl, csak ¢s kizÀrÂlag Isten akaratÀtÂl. àA tisztÀn szellemi l¢nyeket nem s¢rti az emberek feltÀmadÀsa. Az emberek feltÀmadÀsa nem akadÀlyozza meg ûket l¢tez¢s¡kben, nem kÀros rÀjuk n¢zve, nem alÀzza meg ûket,
ahogy az Àllati ¢s az ¢lettelen term¢szet sem, amelyek a feltÀmadÀs utÀn mÀr nem is lesznek, a nem
l¢tezûvel szemben pedig nem is lehet igazsÀgtalansÀgot elk´vetni.Ê (DE RESURR. 10,2.)40 Amikor
pedig a tenger ¢s a Had¢sz is kiadja a maga halottait, akkor azok az ellen¢rvek is megdûlnek, amelyek a nyomtalanul eltünt, megsemmis¡lt (holt)testekre vonatkoznak.
Mindamellett a feltÀmadÀst jel´lû g´r´g kifejez¢snek, az anasztaszisznak (= szÂ
szerint: àfel-ÀllÀsÊ) megvan a nemcsak szÂtÀri, hanem metafizikai ¢rtelemben is àegy
tûrûl fakadÂÊ pÀrja, az elragadtatÀs, eksztaszisz (= szÂ szerint: àkÁv¡l-ÀllÀsÊ). A holtak
feltÀmadÀsÀnak ä a BIBLIA ÀllÀsfoglalÀsÀnak ¢rtelm¢ben ä mintegy kieg¢szÁtû mozzanata az ¢lûk elragadtatÀsa (l. az Âtestamentumi HanÂk [H¢nokh] ¢s Ill¢s p¢ldÀjÀt), mi
t´bb, a szÂ Ãjtestamentumi konnotÀciÂjÀnak ä a konkr¢t elragadtatÀson tÃl az ember
szellem¢re (ruah, pneuma) vonatkozÂ à´nkÁv¡leti ÀllapotÊ ä is hasonlÂ ¢rtelmet nyer.
Ugyanis az ´nkÁv¡letben l¢vûk szelleme valahovÀ àmÀshovÀÊ ragadtatott el, amik¢nt
àaz örral jÀrÂÊ H¢nokh vagy Ill¢s, illetve ä eg¢szen mÀs irÀnyba! ä a lÀzadÂ AbirÀn ¢s
DÀthÀn. (Ez utÂbbi àelragadtatÀssalÊ kapcsolatban Árja RÂmai Kelemen az I. K ORINTHOSZI LEV EL°-ben: àA lÀzongÀs vitte le a Had¢szba a m¢g ¢letben levû AbirÀnt ¢s DÀthÀnt.Ê
I. K OR. IV,12.)41
A holtak ¢s az ¢lûk vilÀgÀnak mindenkori egyensÃlya biztosÁtja a vilÀgrend fennÀllÀsÀt, illetve fennmaradÀsÀt a legt´bb mitolÂgiai ¢s vallÀsi rendszerben. Ha ez az
egyensÃly megbomlik, szinte bizonyosan valami nagyszabÀsÃ metafizikai katasztrÂfa
bek´vetkezt¢re lehet szÀmÁtani. (Egy ilyen miniatür apokalipszis r¢szleteit ûrizte meg
a MçT° EVANG°LIUM, amikor arrÂl tudÂsÁt, hogy J¢zus Krisztus kereszthalÀlÀnak pillanatÀban f´ldreng¢s tÀmadt, s àn¢hÀny elhunyt szent feltÀmadtÊ, s bemenv¢n JeruzsÀlembe, meg is jelent az ¢lûk k´z¡l n¢hÀnynak! MT . 27,52ä53.) Az apokrif iratok d´ntû
t´bbs¢g¢nek eset¢ben is pontosan ugyanez a helyzet: akÀr a feltÀmadÀs, akÀr az elragadtatÀs, akÀr pedig a miszt¢riumba valÂ beavatÀs hely¢n v¢gzett markionita vagy k¡l´nf¢le gnosztikus kereszts¢g k¢rd¢s¢rûl l¢gyen is szÂ; ezek k´z¡l mindegyik az im¢nt
jelzett egyensÃly megbomlÀsÀt c¢lozza, illetve a metafizikai katasztrÂfa bek´vetkez¢s¢t
s¡rgeti. TÃl ezen nagyon erûteljes erotikus jelleg lebegi k´r¡l az elragadtatÀs-feltÀmadÀs k¢rd¢s¢nek a beavatÀs-mozzanat alapjÀn t´rt¢nû megjelenÁt¢s¢t. JÂl lÀthatÂ, hogy
a àlegnagyobb miszt¢riumÊ, a halÀl majdnem mindig erotikus formÀban ker¡l megjelenÁt¢sre a hell¢n, illetve a k´zel-keleti vallÀsi hagyomÀny tekint¢lyes r¢sz¢ben. A zsidÂ-kereszt¢ny vagy gnosztikus apokrifek jelentûs formai ÃjÁtÀsa ebbûl a szempontbÂl,
hogy ä a szellemvilÀg androg¡niÀjÀnak, illetve nemn¢lk¡lis¢g¢nek megfelelûen ä r¢szint szublimÀlja a k¡lsû vonÀsokat, r¢szint pedig n¢ha az angyalvilÀg nemn¢lk¡lis¢g¢t
az alvilÀg l¢nyeire is kiterjeszti. A szÁr JAKAB EVANG°LIUM-ban a bünbees¢s ä egyÃttal
àszellemi halÀlÊ ä ker¡l beÀllÁtÀsra Ãgy, mint erotikus aktus. (°va itt arrÂl besz¢l, hogy
a kÁgyÂ szabÀlyosan megerûszakolta ût!)42 Az egyiptomi eredetü POIMANDR°SZ-ben a
szellem, miutÀn mindenf¢le anyagi ¢s pszichikus burkÀt ä akÀrcsak IstÀr a fÀtylait ä
levetkûzte mÀr, bel¢p a nyolcadik h¡posztÀsziszba, ahol az ¡dv´z¡lt lelkekhez hasonlÂan nincs mÀr mÀs dolga, mint hogy sz¡ntelen¡l himnuszt ¢nekeljen az atyÀhoz. (POIM. 26.)43 De pontosan ugyanezt olvassuk IrenaeusnÀl Valentinosz megvÀltÀstanÀval
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kapcsolatban csakÃgy, mint a valentiniÀnus àegyhÀzÊ keleti ÀgÀnak vezetûjek¢nt mük´dû TheodÂtosz ANATOLIK° DIDASZKALIA (K ELETI TANíTçS) cÁmü müv¢ben ä Clemens Alexandrinus kivonata alapjÀn. (EXCERPT. EX T HEOD. 67.)44
TeÂriÀk ¢s ellenteÂriÀk kaotikus kavargÀsa ¢s k´rforgÀsa jellemzi a fûleg a II. szÀzadban ÁrÂdott apokrifek megvÀltÀskoncepciÂit s ezzel egy¡tt tÃlvilÀghit¢t is. A liturgikus rendtartÀsnak a bibliai rendelkez¢sekkel szemben t´rt¢nû ´nk¢nyes kibûvÁt¢se
az egyhÀz t´rt¢net¢nek mÀr a legkorÀbbi idûszakÀban azt eredm¢nyezte, hogy olyan
elemek, mint p¢ldÀul a MÀria-kultusz, a szentek imÀdÀsa, a àbÀlvÀnyimÀdÀsÊ stb. t¢rhÂdÁtÀsa megÀllÁthatatlannak bizonyult. Ennek megfelelûen k´vethetûk nyomon a
tÃlvilÀgra vonatkozÂ elk¢pzel¢sek vÀltozÀsai is, amelyek (egy¢bk¢nt mindmÀig) k¢t
sz¢lsûs¢ges logikai pÂlus irÀnyÀba mutatnak. Az egyik felfogÀs egy t´k¢letesen f¢lre¢rtelmezett monoteizmuskoncepciÂ jegy¢ben nem l¢tezûnek nyilvÀnÁtja a bibliai hagyomÀnyon kÁv¡l esû istenvilÀgot (e tekintetben sokkal helyesebb volna a henoteizmus
= àegyistenüs¢gÊ kifejez¢s!), a mÀsik felfogÀsmÂd viszont ä ¢ppen ellenkezûleg ä ezeket az isteneket mind egy eredendûen szinkretikus panteonban kÁvÀnja letelepÁteni ä
az antikvitÀs ez irÀnyÃ àterm¢szetesÊ gondolkodÀsmÂdjÀt k´vetve. E k¢t sz¢lsûs¢ges
szeml¢leti forma k´z´tt a SzentÁrÀs ÀllÀspontja voltak¢ppen mindig kisebbs¢gben maradt ä eg¢szen napjainkig. S hogy ez az eltÀvolodÀs, illetve polarizÀlÂdÀs mik¢nt t´rt¢nt meg, erre vonatkozÂan kivÀltk¢ppen d´ntû fontossÀgÃ dokumentumokat jelentenek az apokrif iratok.
A MÀria-kultusz kezdeti ÀllapotÀnak ànyomak¢ntÊ ¢rt¢kelhetû TRANSITUS MARIAE
(MçRIA HALçLA) cÁmü apokrif Ãgynevezett àA-variÀnsaÊ (ez a sz´veg JÀnos apostolt
jel´li meg szerzûje gyanÀnt, mÁg a mÀsik, Ãgynevezett àB-variÀnsÊ Szardeiszi MelitÂnt)
elbesz¢li, hogy amikor MÀria meghalt/elragadtatott, nagy f¢nyess¢g tÀmadt; àAz apostolok pedig a nagy f¢nyess¢g lÀttÀn elûbb megr¢m¡ltek, majd felegyenesedtek, ¢s zsoltÀrozÀsok
k´zepette Sion hegy¢rûl a JozafÀt v´lgy¢be vitt¢k a szent testet. ötk´zben egy bizonyos Ruben nevü zsidÂ ember f´ldre akarta borÁtani a koporsÂt Szüz MÀria test¢vel egy¡tt, de a karja eg¢szen a k´ny´k¢ig elszÀradt, ¢s akarva-akaratlanul a JozafÀt v´lgy¢hez sÁrva ¢s zokogva ment
vel¡k, mert a keze odatapadt a koporsÂhoz, ¢s sehogyan sem tudta elvenni onnan. Az apostolokat
kezdte k¢rlelni, hogy azok imÀdsÀgÀra gyÂgyulÀst nyerjen, ¢s belûle is lehessen kereszt¢ny! Akkor
az apostolok t¢rdre borulva k¢rt¢k az Urat, hogy gyÂgyÁtsa meg ût. M¢g abban az ÂrÀban
meggyÂgyult, hÀlÀt adott az istennek, csÂkjaival illette az apostolok ¢s minden szentek kirÀlynûj¢nek lÀbait, m¢g ott, azon a helyen megkeresztelkedett, ¢s hirdetni kezdte a mi Urunk, J¢zus Krisztus nev¢t.Ê (TRANS. MARIAE. 14ä15.)45 Ez az elk¢pesztûen bugyuta t´rt¢net ä kirÁvÂ
antijudaizmusÀn tÃl ä vilÀgosan kifejezi azt a szellemi Àllapotot, amely az epheszoszi
zsinat àtheotokoszÊ dogmÀjÀnak kihirdet¢se idej¢n a birodalom keleti fel¢nek egyhÀzait jellemezhette.
A TRANSITUS MARIAE vagy az Ãgynevezett JAKAB PROTOEVANG°LIUMA ä MÀria àkiteljesÁtettÊ ¢lett´rt¢net¢nek forrÀsai az apokrif irodalomban ä Ãjfent azt a feminin jellegü vilÀgszeml¢letet honosÁtjÀk meg az egyhÀzt´rt¢netben, amelyet a II. szÀzad elej¢tûl fogva mÀr k¢toldalÃ kritika is ¢rt: r¢szint az EGYIPTOMIAK SZERINTI EVANG°LIUM,
r¢szint pedig a szÁr PSEUDO-CLEMENTINAE id¢zett p¢ldÀja alapjÀn ¢ppen az apokrifek
szellemi hÀtter¢bûl, mÀsr¢szt viszont àortodoxÊ oldalrÂl is, a B IBLIA ez irÀnyÃ ÀllÀsfoglalÀsÀnak megfelelûen. Ehhez a k¢rd¢sk´rh´z hasonlÂ probl¢mÀt jelent ä mind a
nagyegyhÀz t´rt¢net¢ben, mind pedig az apokrif irodalomban jÂl kimutathatÂ mÂdon
ä a feltÀmadott test minemüs¢g¢nek meghatÀrozÀsa. PÀl apostol az I. K ORINTHOSZI LEV °L 15. fejezet¢ben olvashatÂ àszellemi testÊ-koncepciÂjÀnak megfelelûen l¢tezik
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ugyan a doketista felfogÀsok k´z´tt (k¡l´n´sen pedig a manicheusoknÀl) az a f¢ny-testnek nevezhetû felfogÀs, amely a test megvÀltott ÀllapotÀt tiszta, szellemi eredetü f¢nymagvak egy¡ttesek¢nt k¢pzeli el. A f¢ny-test mÀr nem Àll az anyagi vilÀg uralma alatt,
hanem valahol a pneumatikus mindens¢g hatÀrvid¢k¢n talÀl v¢gsû lakÂhelyre.
A v¢gsû, a hatÀrpillanat megragadÀsa fedezhetû fel ä mik¢nt mÀr szÂ esett rÂla ä
p¢ldÀul a valentiniÀnus vagy markionita kereszts¢g eset¢ben is, amikor a haldoklÂ
àtransitusaÊ ä megvÀltÂ àÀtkel¢seÊ ä szÂ szerint ÃjjÀsz¡let¢sk¢nt ker¡l ¢rtelmez¢sre: a
f´ldi halÀl kaput nyit egy magasabb realitÀsban valÂ ¢let szÀmÀra; pro forma ez a mozzanat is kÁs¢rtetiesen hasonlÁt az öJTESTAMENTUM kereszts¢ggel (bemerÁtkez¢ssel)
kapcsolatos ÀllÀspontjÀhoz. A haldoklÂk, illetve a holtak megkeresztel¢se eset¢ben p¢ldÀul az id¢zett I. K ORINTHOSZI LEV °L 15. fejezet¢nek egy kiragadott f¢lmondata ä ha
J¢zus Krisztus nem tÀmadott fel, mi ¢rtelme van annak, hogy egyesek a halottak¢rt
megkeresztelkednek?, k¢rdezi PÀl ä jelenti a szentÁrÀsb¢li àtÀmpontotÊ. A k¢rd¢s ÀllandÂ aktualitÀsÀt jelzi, hogy egyes elk¢pzel¢sek szerint a formÀlis ¢rtelemben a beavatÀs
mozzanatÀra ¢p¡lû apokrif iratok egy r¢sze ä p¢ldÀul a Nag Hammadi kÂdexek egyik¢ben, de mÀsutt is fennmaradt I GAZSçG EVANG°LIUMA ä nem mÀs, mint kereszts¢gi
homÁlia. Amikor pedig a halÀl mozzanata Ãgy ker¡l beÀllÁtÀsra, mint a beavatÀs v¢gsû
aktusa, a titok v¢gleges leleplezûd¢se, az apokrif müveket ¢letre hÁvÂ logika telÁtûdik, s
olyan falba ¡tk´zik, amelyet nem k¢pes Àtt´rni, s ez¢rt visszafordulÀsra k¢nyszer¡l.
VisszaÃt azonban majdnem kizÀrÂlag csak az ÀtfogÂ halottkultuszra irÀnyulÂ antik
miszt¢riumgondolat vagy a hit (pisztisz) hely¢be a beavatott tudÀst (gnÂszisz) helyezû
gnoszticizmus fel¢ vezetett ¢s vezet ma is. Az I., II. szÀzadi RÂmÀban az ñTESTAMENTUM Isten¢t àJupiter SzabariosznakÊ nevezt¢k; a àszabarioszÊ titulus valÂszÁnüleg
JHWH egyik attribÃtumÀnak, a àcebaÂthÊ-nak az eltorzult alakja. A rÂmai katakombÀkban talÀlt s Vicentiusnak, a àszabaszioszÊ-tisztelûk fûpapjÀnak sÁrjÀt dÁszÁtû freskÂk
egyike az ¡dv´z¡ltek lakomÀjÀt ÀbrÀzolja, s azt a jelenetet, amint egy angyal egy Ãjonnan ¢rkezett halottat vezet a t´bbiek k´z¢. (A katakombafest¢szet visszat¢rû motÁvuma
ez; az im¢nti àpsz¡khopomposzÊ, l¢lekvezetû szerepet egy¢bk¢nt gyakorta PÀl apostol
t´lti be!) A t´bbi ¡dv´z¡lt pedig az Ãjonnan ¢rkezettet ä a kÂh¢n ÀldÀsosztÂ mozdulatÀt
utÀnozva ä megÀldja.46 Ez a sajÀtos zsidÂ-kereszt¢ny miszt¢riumÀbrÀzolÀs, amely talÀn
az etruszk freskÂk nekromÀniÀjÀra eml¢keztet, egy mÀsik ez irÀnyÃ mozzanatra is felhÁvja a figyelm¡nket: a halÀl s¡rget¢s¢nek, a mÀrtÁromsÀg akarÀsÀnak a kereszt¢ny
Âkor eg¢sz¢ben kimutathatÂ jelenl¢t¢re.
A kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek soha ki nem mondott, Àm m¢gis az elsû pillanattÂl
fogva jÂl ¢rz¢kelhetû àmegnyÁlÀsaÊ a halottkultusz, illetûleg a miszt¢riumgondolat irÀnyÀba mÀr a kezdet periÂdusÀban azt eredm¢nyezte, hogy az egyhÀzt´rt¢netbûl hamar kiveszett a felt¢tlen ´r´m, a j´vû f¢lelem n¢lk¡li vÀrÀsa. Avagy ha m¢gsem, akkor
az az idegen kultuszoktÂl, miszt¢riumoktÂl Àt´r´k´lt, tehÀt egyÀltalÀban nem bibliai
eredetü szabadossÀgnak k´sz´nhetû. Amikor a Vicentius sÁrjÀt dÁszÁtû freskÂk jelenetsora Ãjra felbukkan (akÀr Gluck ORFEñ-jÀbÂl a boldog lelkek tÀnca) az apokrif àtoposzÊ uralta eurÂpai müv¢szet t´rt¢net¢ben, akkor ez a felbukkanÀs vagy visszat¢r¢s
tudatosan nem kereszt¢ny k¡lsûs¢gek ¢s megfontolÀsok k´zepette t´rt¢nik. A t´rt¢neti
kereszt¢nys¢g eszkhatolÂgiai gondolkodÀsÀnak s vele tÃlvilÀghit¢nek rem¢nytelens¢gen, cs¡gged¢sen alapulÂ ¢js´t¢t ÀbrÀzatÀt (az elsû nagyszabÀsÃ khiliaszta mozgalmak
ugyancsak nem biblikus jellegü vÀrakozÀsÀnak eltün¢se utÀn) mÀr az Âkereszt¢ny korban sem volt k¢pes igazÀbÂl àfelderÁteniÊ semmi, csupÀn a kÁv¡lrûl ¢rkezû, szellemi
¢rtelemben idegen expanziÂk Àradata.
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T¢rey JÀnos

SEMMI SZíN ALATT
Az egyszerü ember. Kellûen tompa
hÀtt¢r elûtt a bÀdogszÁn¡ folt.
KabÀtja urasÀgtÂl levetett holmi:
idû ¢rlelte, fakÁtotta nap.
Fele kirÀlysÀgom adnÀm
e varÀzsk´p´nyeg¢rt. A rejtûszÁn
ajÀnd¢ka a szabad mozgÀs.
A rejtûszÁn jÂt¢kony semmi-szÁn,
a semmi-szÁn alatt m¢lyr¢tegek,
s a bolyhos r¢tegekbe burkolt,
egyszerü test.
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JÀmbor gyalog. Ha lÀtom
k´zlekedni emberem:
irÀnytü n¢lk¡l, aggÀly n¢lk¡l,
gyalogszerrel siet a flaszteren.
MozgÀsk¢nyszer hajtja. Van magÀhoz
valÂ esze, csak biztos r¢vben pihen.
SzÀmÁtÀsa szÁntiszta emberi szÀmÁtÀs
(fele kirÀlysÀgom adnÀm esz¢¢rt).
A szÁn ben¢pes¡l az ´v¢ivel,
haja szÀla se g´rb¡l az egyszeriek k´zt.
KirÀlysÀgombÂl nem k¢r r¢szt,
k´sz´ni sz¢pen, k´peny¢tûl
nem vÀlna meg semmi szÁn alatt.

SZçRAZDAJKA
Rem¢lem, f´lmosott, ´sszes´p´rt mÀr.
TeÀzik ¢pp. (çlcÀzott garzon m¢lye.
HÀny l¢gk´bm¢ter, mif¢le arculat?
TalÀlgatÀsokra szorÁtkozom.)
Takar¢klÀngok lobognak, imbolyognak.
Zubog a vÁz a fütûtestben,
hallja. ºres a pÀrologtatÂ
ed¢nyke, hÀt felt´lti f¡rg¢n.
AnyÀnyi nû, l¢legzû ¢s rugÂzÂ,
gyermekfej nagysÀgÃ ÂriÀsmellekkel.
¹sszekucorodik, telelni k¢sz¡l,
f¢lig betakart teste k´r¡l
takar¢klÀngok lobognak, imbolyognak.
çrvalÀny volt ¢s altatÂkon ¢lt,
v¢nlÀny lett decemberre virradÂra.
Nem hagyjÀk aludni koffein-adagjai,
¢bren tartja az utcazaj meg a jÂrem¢nys¢g.
Ha valaki Àtbukna k¡sz´b¢n,
azt ´r´mmel bele¡ltetn¢ a jÂba.
Lenne bûkezü befogadÂ f¢l.
A bolond jÂ szive,
a lappangÂ energiÀi!
KemencepadkÀjÀn akad hely.
Koszt ¢s kvÀrt¢ly. K´lts¢gekbe
vern¢ magÀt vend¢ge miatt.
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BesÀrozÂdna a decemberi garzon;
elterpeszkedne a kemencepadkÀn
a szÀrÁtkozÂ vend¢g, ¢s dohogna.
A fogadÂ f¢l ä anyÀnyi nû ä
pirulva hallgatnÀ az ¢rkezût.
àK¢sûn tetszett fogadni, k¢rem.
Hol tetszett tartÂzkodni azelûtt?Ê

Christopher Hope*

NDBELE GYºLEKEZETE
BarabÀs AndrÀs fordÁtÀsa

àFityiszt csak az aljas vilÀgfiaknak!
AfrikÀrÂl van szÂ s arany napokrÂl.Ê
(Shakespeare: IV. HENRIK. II. r¢sz)

Ndbele atya ¢szakrÂl ¢rkezett az Ãj idûk jelek¢nt. Sz¡lûf´ldje kietlen vid¢k volt, korÀbban az ûslakÂk rezervÀtumak¢nt szolgÀlt: tÀvoli, aszÀly sÃjtotta, erÂziÂ szabdalta
tÀj ä a pretoriai rezsim ki is nevezte Ãj autonÂm afrikai tagÀllamnak. Mi, feh¢rek ä
magyarÀzta Ndbele atyÀnak az Ãj pl¢bÀnosa, O'Shea atya ä mintha csak cÀfolni akarnÀnk az ûsi prÂf¢ciÀt, mely szerint àszeg¢nyek mindenkor vannak veletekÊ. Ugyanis
ha a szeg¢nyek tÃlsÀgosan elszaporodnak, a feh¢rek nyomban megtisztelik ûket egy
kis autonÂmiÀval. Ebbe az Ãj, koldusszeg¢ny ¢s autonÂm Àllamba a szokÀsoknak megfelelûen egy akadÀlyt nem ismerû libanoni vÀllalkozÂ ¢rkezett rep¡lûg¢pen egy nagyszabÀsÃ kaszinÂ terv¢vel. A hatalmas ¢p¡letek teljes n¢gyezer hektÀr ¢rintetlen f¡ves
pusztÀt foglaltak volna el, a sokemeletes beton- ¢s ¡veghegy gyomrÀba pedig szerencsejÀt¢k-asztalokat, f¢lkarÃ rablÂkat, t´bb mozit, ¢jszakai bÀrt ¢s diszkÂt Àlmodtak, k´r¢j¡k meg ÃszÂmedenc¢ket, teniszpÀlyÀkat, egy tizennyolc lyukÃ golfpÀlyÀt meg egy
r´gbipÀlyÀt. Ez lett k¢sûbb az a nevezetes golfpÀlya, melyen a jÀt¢kosokat n¢ha egyik
percrûl a mÀsikra egy csapat kÁvÀncsiskodÂ babuinmajom vette k´r¡l, mert egyes szakaszait lehetetlen volt megk¡l´nb´ztetni a szomsz¢dos magÀn-vadrezervÀtumtÂl, szÀmos oroszlÀn ¢s elefÀnt otthonÀtÂl. Ide, a f¡ves puszta k´zep¢re k¢pzelt eldorÀdÂba
vÀrjÀk majd a sok ezer vend¢get, hadd ¢lvezz¢k mindazt, ami otthon tilos. Itt aztÀn
lehet szerencsejÀt¢kokat üzni, betiltott filmeket n¢zni, s a v¢g¢n m¢g Àgyba is bÃjhatnak a csinos, fekete hostessekkel.
A vÀllalkozÂnak Karam a neve. Z´m´k, izmos, szÃrÂs szemü gengszter, hirtelen ha* Christopher Hope ÁrÂ ¢s k´ltû 1944-ben sz¡letett a d¢l-afrikai Johannesburgban, ¢s PretoriÀban
nevelkedett. Harminc¢ves kora Âta AngliÀban ¢l. NovellÀja (NDBELE 'S PEOPLE) a LEARNING TO FLY cÁmü
k´tet¢ben jelent meg (London, Minerva, 1990). A mottÂ Vas IstvÀn fordÁtÀsa.
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ragÃ ¢s fekete hajÃ, mindenhovÀ a sajÀt helikopter¢n utazik, ¢s Ãgy besz¢l angolul,
ahogy ä elk¢pzel¢sei szerint ä az amerikaiak. Karam az¢rt rep¡lt ide, hogy az Ãj kaszinÂja alapÁtÀsÀrÂl tÀrgyaljon egy fiatal t´rzsi vezetûvel, akibûl a most alakult, aszÀlysÃjtott autonÂm Àllam kormÀnyzÂja lett. Gabriel Shushwe, a jÂk¢pü, magabiztos, fiatal
fûk´nyvelû ¢s kormÀnyzÂ azzal az elûnnyel kezdhette a tÀrgyalÀst, hogy neki hamisÁtatlan amerikai kiejt¢se volt, melyet PhiladelphiÀban szedett fel egy felsûfokÃ ¡zleti
tanfolyamon.
Shushwe elûsz´r is hangsÃlyozta: az alkotmÀny tiltja, hogy a k¡lf´ldiek f´ldet vÀsÀroljanak.
ä °s ¢n csak tudom, aranyapÀm, mert ¢n Ártam azt a kurva alkotmÀnyt, a k¢t sz¢p
kezemmel.
ä De haszonb¢rletbe venni csak lehet?
ä M¢g sz¢p. Az alkotmÀny enged¢lyezi, hogy k¡lf´ldiek haszonb¢rlûk legyenek.
ä Mondjuk kilencvenkilenc ¢vre?
ä Adok magÀnak tizen´t´t.
ä Micsoda? Hogy ¢n milliÂkat fecc´ljek bele ebbe a sivatagba egy tizen´t ¢ves b¢rlet¢rt? Na ne szÂrakozzon velem, kormÀnyzÂ Ãr.
ä Tizen´t ¢v ä ism¢telte meg Gabriel Shushwe. ä De meghosszabbÁthatÂ. Enn¢l
messzebb nem tudok elmenni.
ä MeghatÂ. MindjÀrt elsÁrom magam ä vÀlaszolta a libanoni.
ä R¢szemrûl a szerencse ä mosolygott rÀ vissza a kormÀnyzÂ. ä °s nincs semmi bÃjtatott illet¢k vagy kenûp¢nz. ViszonzÀsk¢ppen persze az Àllam is leszakÁtja, ami jÀr.
Karam most mÀr nagyon Âvatos volt.
ä Osztal¢krÂl van szÂ?
Shushwe bÂlintott.
ä ¹tven szÀzal¢k. A bruttÂbÂl.
Karam hitetlenkedve jajdult fel.
ä A teljes bev¢telbûl? Ez az¢rt viccnek is rossz.
ä Plusz munkaszerzûd¢sek az embereimnek, akik magÀnÀl fognak dolgozni.
ä Az istenit neki! ä Karam d¡h¢ben fÀjdalmasat sÂzott a sajÀt t¢rd¢re, hogy tartani
tudja a szÀjÀt. Elv¢gre nem lehet csak Ãgy berontani egy Ãj, autonÂm Àllamba, ¢s
nyomban leteremteni a kormÀnyzÂt. Ezt m¢g egy kezdû vÀllalkozÂ is tudja. Shushwe
kormÀnyzÂ egy pofÀtlanul zabrÀlÂ, uborkafÀra felkapaszkodott szarjankÂ. LegalÀbbis
ez volt Karam nyelve hegy¢n, de ehelyett a megszokott sz´veg¢vel folytatta.
ä Maguk most f´lker¡lnek a t¢rk¢pre, kormÀnyzÂ Ãr. KacsalÀbon forgÂ palotÀjuk
lesz, meg minden, amit csak a vend¢g akar; a legszer¢nyebb ´r´m´ktûl a legf¢nyüzûbb
csodÀkig. Nekem elhiheti ä tette hozzÀ bizalmasan ä, mert ´sszehoztam mÀr ¢letemben egy-k¢t ilyen helyet. ä BÀr a k´vetkezû mondatot elismer¢snek szÀnta, m¢gis hallatszott, hogy nem mÃlt el teljesen a m¢rge: ä Nagy spÁler maga, kormÀnyzÂ Ãr, annyi
szent. Ha egyszer a kez¢be veszi a dolgot, akkor az el is lesz int¢zve. Hideg fejü, okos
spÁler.
Shushwe kecsesen biccentett.
ä M¢g sz¢p.
Ndbele atya nagyjÀbÂl akkor hagyta el szutykos sz¡lûf´ldj¢t, amikor Karam csodapalotÀja kinûtt a pusztÀbÂl, ¢s ÂriÀsi faketrec¢ben meg¢rkezett az elsû k¢t elkÀbÁtott nagyvad (egy elefÀnt meg egy orrszarvÃ), hogy ben¢pesÁts¢k a rezervÀtumot. Az ´nt´zû-
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cs´veket is ez idû tÀjt fektett¢k le a r´gbipÀlya alÀ. Ndbele atya tÀvozÀsakor fokozott
vÀrakozÀs ¢rzûd´tt a levegûben. A szer¢ny bÃcsÃ¡nneps¢gen Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ azt mondta Ndbel¢rûl, hogy û a feh¢rek lakta D¢l-Afrika szÁv¢t megc¢lzÂ volfrÀmhegyü dÀrda. Kiemelte: a fejlûdû Fekete-Afrika az emberek k´z´tti meg¢rt¢s biztatÂ jelek¢nt ¡dv´zli, hogy az egyhÀz t¢rÁtû tev¢kenys¢ge v¢gre szÀznyolcvan fokos
fordulatot vett, ¢s rÀmutatott, hogy ez a fordulat egybeesik a nagybankok hasonlÂk¢ppen ´rvendetes int¢zked¢s¢vel; ugyanis a fekete vezetûk kinevez¢se a feket¢k
bankfiÂkjaiba nemcsak az ¡zleti ¢letben v¢grehajtott energikus l¢p¢s volt, hanem valÂszÁnüleg az egyhÀz lelkiismeret¢t is felpiszkÀlta; ¢s û se szeretne kimaradni azok k´z¡l, tette hozzÀ a kormÀnyzÂ, akik melegen k´sz´ntik a nagy hatalmÃ int¢zm¢nyek
t´rekv¢s¢t az ûsi eurÂpai elûÁt¢letek elhantolÀsÀra, valamint az egy¡ttmük´d¢s ¢pÁtû
szellem¢nek meghonosÁtÀsÀra Fekete-Afrika f´ldj¢n. Ndbele atya, jelentette ki Gabriel
Shushwe, Ãgy tÀvozik innen, ahogyan MÂzes ment be a FÀraÂ orszÀgÀba, ¢s û az Ãj
idûk jele, megmutatvÀn, hogy ahol a bankÀrok elkezdenek valamit, ott az egyhÀz sem
maradhat t¢tlen. Az ¡nneps¢g vend¢gei borospoharuk m´g¡l az aprÂcska Ndbele
atyÀt m¢regett¢k. KarcsÃ, t´r¢keny alkat, finom, meg-megrebbenû ujjakkal ¢s kiugrÂ
ÀdÀmcsutkÀval, az ajka hirtelen, vÀratlanul egy-egy f¢lmosolyra szalad sz¢t, amitûl ÀlmodozÂ arcvonÀsai is felragyognak. A vend¢gek Ãgy ¢rezt¢k, hogy Ndbele atya bizony
feltünûbb jel is lehetne (sût n¢melyik¡k szerint ez egyenesen kÁvÀnatos lett volna).
ä Most aztÀn sürü hetek k´vetkeznek ä figyelmeztette Ndbel¢t Shushwe kormÀnyzÂ.
ä Ez a k¡ldet¢sem ä mondta egyszerüen a kicsi pap. ä Nekem kell elvinnem a jÂ
hÁrt a feh¢r embereknek; ûk lesznek a nyÀjam.
ä Ezt az¢rt nem venn¢m k¢szp¢nznek ä mondta Shushwe.
ä K¢rem az ÀldÀsÀt ä szÂlt Ndbele a kormÀnyzÂhoz.
ä Persze, persze ä ¢s Shushwe jÀt¢kosan karba bokszolta a fiatal papot. ä Eredj, ¢s
feszÁtsd meg a sok latort, a fene a fajtÀjukat!
Az ifjÃ, fekete bûrü papot Ãj pl¢bÀniÀjÀn a termetes, pocakos O'Shea atya ¡dv´z´lte.
A kiÀllÂ jÀromcsontÃ, rÂzsaszÁn k¢pü, elÀllÂ, de sz¢p f¡lü O'Shea az ÁrorszÀgi Wexfordba valÂ volt. Az egyhÀz, id¢zte a pl¢bÀnos a megy¢sp¡sp´k szavait, Àt¢rt¢kelte hivatÀsÀt Fekete-AfrikÀban: mostantÂl nem az a fû c¢l, hogy a pogÀny tudatlansÀgban
leledzû ûslakÂkat megkeresztelj¢k, hanem hogy a magabiztos feh¢r gy¡lekezeteket elt¢rÁts¢k k¢nyelmes faj¡ld´zû n¢zeteiktûl. Ndbele atya nem mÀs, mint a sokkterÀpia
¢lcsapata, s kinevez¢se tulajdonk¢ppen az Ãj idûk jele. O'Shea atya k¢nytelen volt bevallani magÀnak, hogy valamelyest nagyobb formÀtumÃ jelben rem¢nykedett.
HiÀba akarta O'Shea atya egyben tartani a gy¡lekezetet, a tÀrsasÀg kett¢szakadt,
mihelyt Ndbele megkezdte szolgÀlatÀt a pl¢bÀniÀn. Arra pedig v¢gk¢pp nem volt kaphatÂ egyik hÁvû sem, hogy O'Shea viselked¢s¢t k´vetve Ãgy tegyen, mintha teljesen
h¢tk´znapi kinevez¢s t´rt¢nt volna. Akadtak olyanok ä p¢ldÀul Sam Mervyn ä, akik
nyÁltan kiÀlltak Ndbele mellett, kijelentv¢n, hogy az elûÁt¢letek ideje lejÀrt, ¢s jobb, ha
mindenki belet´rûdik abba, hogy a vÀltozÀsokat nem lehet megÀllÁtani. Sam Mervyn
mint bankÀr tisztÀn ¢rezte a vÀltozÀsok jeleit a munkÀjÀban, tudta, hogy az egyik nagy
fekete vÀrosr¢szben a c¢ge egy afrikait nevezett ki a bankfiÂk igazgatÂjÀnak ä jÂllehet
a kinevez¢s Sam tanÀcsa ellen¢re ¢s a sajÀt jel´ltje rovÀsÀra t´rt¢nt. M¢gis, mondta
fÀjdalmas mosollyal, û, mÀrmint Sam, ¢szrevette, ¢szre kellett vennie, hogy vÀltoznak
az idûk. Sam Mervyn m´g´tt felsorakozott Arthur (Dagi) Reynolds, a k´rtek¢pü, sz¡rke szemü festm¢nyrestaurÀtor, akinek a fia a szeminÀriumba jÀrt, hogy bel¢phessen
a redemptorista rendbe, tovÀbbÀ Tim O'Hara, a visszavonult zsok¢, meg a hullad¢k
f¢mmel kereskedû ´reg Valenti. A mÀsik oldalon Boy Stockenstroom ¢pÁt¢si vÀllalkozÂ
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¢s elszÀnt tÀbora Àllt. O'Shea atya hamar ¢szrevette, hogyan alakulnak az erûvonalak.
Az egyik szombat d¢lutÀn n¢gy ¢s hat k´z´tt, mÁg a t´bbi pap gyÂntatott, az atya beballagott a templomba. A vezeklûk a k´z¢psû folyosÂ k¢t oldalÀn, a hÀtsÂ padsorokban
t¢rdepeltek, ki-ki legkedvesebb papja gyÂntatÂsz¢ke mellett. Amikor Sam Mervyn
meg a barÀtai meg¢rkeztek, a padot szÀntszÀnd¢kkal a fekete pap gyÂntatÂsz¢ke fel¢
nyomtÀk. AztÀn szÀllingÂzni kezdett Boy Stockenstroom csapata. Koszos munkaruhÀban ¢rkeztek, s´rszagot Àrasztottak, a j¢ghideg szenteltvizet lefricskÀztÀk az ujjuk
hegy¢rûl, ¢s gÃnyos alapossÀggal tanulmÀnyoztÀk Ndbele atya nev¢t a gyÂntatÂsz¢k
ajtajÀn elhelyezett kartonlapon, hogy aztÀn megvetûleg hÀtat fordÁtsanak Ndbel¢nek
¢s gyÂnÀsra vÀrakozÂ hÁveinek, ¢s Àtvonuljanak a tÃloldali padsorba, mit sem t´rûdve
azzal, hogy ott ¢pp melyik pap gyÂntat. Stockenstroom bandÀjÀba tartozott Jeff Craskil, a k´zponti uszoda igazgatÂja (akinek k¢sûbb tÀvoznia kellett a vÀrosbÂl, mert kislÀnyokat molesztÀlt), Rob Butler t¢glakereskedû, tovÀbbÀ az erûszakos ¢s kiszÀmÁthatatlan Pienaar ezredes. A templomban mindk¢t csoport megmaradt a hangos pisszeg¢sn¢l meg a sz¢les karmozdulatoknÀl, amikor az Ãjonnan ¢rkezûket a sajÀt padsoraikba hÁvtÀk, hogy nagyobb szavazÂtÀborra tegyenek szert ellenfel¡kn¢l. A hadviselû
felek szÃrÂs pillantÀsokat l´velltek egymÀsra. O'Shea atya azt talÀlgatta, vajon Ndbele
¢szrevette-e mÀr, hogy kialakultak a frontvonalak.
Sam Mervyn feles¢ge tovÀbbment, ¢s k¢rd¢st int¢zett Ndbele atyÀhoz. Ez az elszÀnt
nû a hÀborÃban a l¢gierûn¢l szolgÀlt. Egyike volt annak a n¢hÀny h´lgynek, aki a t¡z¢rvizsgÀn is Àtment, s bÀr a front egyszer sem hÃzÂdott ennyire d¢lre, Mrs. Mervyn
m¢gis meglehetûs hÁrnevet szerzett, amikor 1943-ban egy nyÀri d¢lutÀn rendezett lûgyakorlaton az irÀnyÁtÀsa alatt ÀllÂ l¢gelhÀrÁtÂ egys¢g sorozatban tizenhÀrom kormÀnyozhatÂ l¢ghajÂt lûtt le, sût ezutÀn a f¢nyk¢pe is megjelent az ´sszes lapban.
ä Nem tudom, tisztÀban van-e vele, atyÀm, de azt hiszem, k´teless¢gem figyelmeztetni, hogy a kinevez¢s¢rûl a hÁvek igencsak k¡l´nb´zûk¢ppen v¢lekednek. Egyesek,
akÀrcsak ¢n, ´r´mmel lÀtjÀk, mÀsok azonban hallani sem akarnak magÀrÂl. Azt hiszem, megint a r¢gi nÂta.
A papocska ajkÀn megjelent a szokÀsos f¢lmosoly.
ä Ezzel ¢n nem t´rûdhetek. A lelkipÀsztornak eggy¢ kell vÀlnia a nyÀjÀval. MÀsk¡l´nben hogyan tudnÀ kihozni a szolgÀlat hÀzÀbÂl?
K¢sûbb Mrs. Mervyn a fej¢t ingatva azt mondta a f¢rj¢nek:
ä Szerintem IzrÀel n¢p¢nek tart minket. K¡l´n´s, felett¢bb k¡l´n´s.
Mrs. Mervyn mindent megtett, hogy Ndbel¢t befogadja a k´z´ss¢g; meghÁvta azokba a jÂt¢konysÀgi bizottsÀgokba, melyek hasznÀltcikk-vÀsÀrokat, tombolÀt meg szabadt¢ri ¡nneps¢geket szerveztek az egyhÀzk´zs¢g javÀra; ¢s Ndbele is akkor jutott
hozzÀ az ¢let¢ben k¢sûbb oly fontossÀ vÀlÂ r¢gi ÃjsÀghalmokhoz, amikor felajÀnlotta,
hogy a szÀllÀsÀt raktÀrnak is hasznÀlhatjÀk.
Ndbele autonÂm ÀllamÀnak kormÀnyzÂja ¢rdeklûdû levelet Árt:
Kedves AtyÀm!
KikupÀlta mÀr ûket? Fogadok, hogy nem! Ez a n¢ps¢g m¢g a r¢gi rendben nûtt fel. Csak akkor
tudja helyretenni ûket, ha k´p rÀjuk, ¢s a nullÀrÂl kezdi az eg¢szet. Nekem aztÀn elhiheti.
BÀtorsÀg!
ºdv´zli
Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ
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Ndbele vÀlaszlevel¢ben megk´sz´nte a kormÀnyzÂ egy¡tt¢rz¢s¢t, ¢s kijelentette,
hogy bÀr t´k¢letesen egy a gy¡lekezettel, azt talÀn m¢g korai volna rem¢lni, hogy a
gy¡lekezet is eggy¢ vÀlt vele.
Nem sokkal ezutÀn k¢t sÃlyos p´r´lycsapÀs zÃzta sz¢t O'Shea atya abb¢li rem¢nyeinek utolsÂ darabkÀit is, hogy elfogadtassa a fekete papot az egyhÀzk´zs¢g rendes tagjak¢nt. A baj akkor kezdûd´tt, amikor O'Shea felÁrta Ndbel¢t az Ãgynevezett kenet¡gyeleti listÀra. A tartal¢kos ¡gyeletesek k´z¢ ´nk¢ntes alapon ker¡ltek a papok, hogy
azutÀn a nap bÀrmely pillanatÀban kihÁvhassÀk ûket az utolsÂ kenet feladÀsa c¢ljÀbÂl.
A gyakorlatban ä legalÀbbis ez idÀig ä valÂban ´nk¢ntes volt a jelentkez¢s, most azonban O'Shea elt´k¢lte magÀban, hogy a legt´bb esethez a fekete papot fogja kik¡ldeni.
O'Shea Ãgy okoskodott, hogy a gy¡lekezet Ágy ugyanolyan papnak fogja lÀtni Ndbel¢t,
mint a t´bbit, aki az¢rt j´n, hogy l¢tfontossÀgÃ szerep¢nek megfelelûen vigaszt, megk´nnyebb¡l¢st ¢s szents¢get hozzon a tÀvozÂ l¢leknek, s ezzel lassan a Ndbele-ellenes
elûÁt¢letek is el fognak tünni. Aki a halott Ãtra k¢sz¡lûd¢s¢ben segÁt, az biztosan tagja
lehet majd a Katolikus F¢rfiegyletnek ¢s mÀs, az egyhÀzk´zs¢g ¢let¢t irÀnyÁtÂ bizottsÀgoknak is, melyekben hagyomÀnyosan Roy Stockenstroom ¢s hÁvei voltak a hangadÂk. E nagyralÀtÂ tervnek elûre nem lÀthatÂ ¢s roppant sajnÀlatos k´vetkezm¢nye
lett. Ez a terv vezetett az emlÁtett k¢t p´r´lycsapÀshoz, melyek sz¢tzÃztÀk O'Shea legszebb rem¢nyeit ä jeles¡l a halÀlesethez; majd a mÀsodikhoz, a hordozhatÂ v¢c¢hez.
Amikor az utolsÂ kenethez k¢rtek papot, O'Shea atya Ãgy ¢rezte, itt a soha vissza
nem t¢rû alkalom, mert Ãjfent bebizonyosodott, Isten Ãtjai kif¡rk¢szhetetlenek, hiszen most is micsoda lehetûs¢get teremtett (minden szentbesz¢dn¢l hatÀsosabbat),
hogy ki-ki napnÀl vilÀgosabban lÀssa: az elkeseredett emberi l¢lek, ha vigaszra vÀr,
lelkipÀsztorÀ¢rt kiÀlt szorultsÀgÀban, s ekkor mÀr mit sem t´rûdik az illetû pap bûr¢nek szÁn¢vel.
A papi segÁts¢g¢rt ¢rkezû dÃlt ¢s zavarodott szem¢ly nem volt mÀs, mint Jeff Craskil,
Stockenstroom lelkes harcostÀrsa a Ndbele-ellenes szabadcsapatban. Fel-alÀ t¢blÀbolt
csÁkos pizsamÀjÀra felrÀntott zsemleszÁnü, kapucnis d¡ftinkabÀtjÀban, ¢s szinte esz¢t
vesztette az aggodalomtÂl meg a kialvatlansÀgtÂl. A pizsamanadrÀg szÀra csontos bokÀja f´l´tt lengedezett, fekete cipûj¢ben lÂgott a füzû. Anyja bÀrmelyik pillanatban
kilehelhette lelk¢t, a papnak sietnie kellett. Craskilnek arra se maradt ideje, hogy tiltakozz¢k, amikor O'Shea Ndbel¢t jel´lte ki ä a pap kez¢ben kis bûrsz¡tyû, amelyben
a szent olajat ¢s a halottnak jÀrÂ oltÀriszents¢get tartotta ä, csak annyit tudott Àtpr¢selni elfeh¢redett ajkÀn, hogy rem¢li, szeg¢ny, szerencs¢tlen ¢desanyja nem fog tÃlsÀgosan megijedni, amikor egy ilyen àsajÀtos papÊ toppan be a hÀzba. °desanyja
ugyanis vilÀg¢let¢ben konzervatÁv n¢zeteket vallott ä tette hozzÀ Craskil, ¢s jelentûs¢gteljes pillantÀst vetett O'Shea-re, nehogy a megjegyz¢st v¢letlen¡l f¢lre¢rtse.
O'Shea a legkev¢sb¢ sem ¢rtette f¢lre, de inkÀbb nem szÂlt egy szÂt sem. Ehelyett egyszerüen az ÂrÀjÀra pillantott, mire Craskil azon nyomban nekiindult az ¢jszakÀnak a
sarkÀban Ndbel¢vel.
Craskil anyja sz¢les Àgyon fek¡dt. Az ÀgytÀmlÀt sÀrga t´lgybûl faragtÀk, f¢nyes politÃrjÀn t¡kr´zûd´tt az idûs h´lgy ritkÀs, ûsz haja ¢s a hÀtÀt tÀmasztÂ pÀrna. A szÀja
nyitva volt; kurtÀn, aprÀnk¢nt szedte a levegût, az ajkÀn n¢hÀny verejt¢kcsepp. Az
orvos ¢pp szedte a sÀtorfÀjÀt, ¢s k´z´lte Ndbel¢vel, hogy itt az orvostudomÀny mÀr
nem segÁthet, ¢s hogy a h´lgynek voltak vilÀgos pillanatai az ¢jjel, de valÂszÁnütlen,
hogy m¢g egyszer megszÂlaljon. Jeff Craskil kikÁs¢rte az orvost, Ndbele pedig becsukta az ajtÂt, ¢s le¡lt az Àgy sz¢l¢re. Elsuttogta Mrs. Craskil nev¢t, de vÀlaszt nem kapott.
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GyÂntatni tÃl k¢sû volt mÀr, ¢s az Àllapota azt sem engedte meg, hogy szent ostyÀt
vegyen magÀhoz. A pap elûvette a szent olajat meg egy kis vattacsomÂt, ¢s hozzÀlÀtott,
hogy felkenje. Ndbel¢nek most kellett elûsz´r kiszolgÀltatni halottnak a szents¢get,
¢s ahogy a b¢k¢sen fekvû asszonyt n¢zte, ¢rzett valami megnyugtatÂt, biztatÂt, sût szinte meghatÂt ebben a gyeng¢d tÀvozÀsban. Ahogy a homlokÀra kente az olajat, ¢s valami ÀltalÀnos feloldozÀst suttogott, d´bbenettel lÀtta, hogy a h´lgy szeme tÀgra nyÁlik, mintha az ¢rint¢s ¢letre keltette volna, s a tiszta tekintetü, sz¡rke szempÀr rÀszegezûdik.
Ndbele zavartan ¡lt le az Àgy melletti sz¢kre. ögy lÀtszott, hogy az utolsÂ kenet
feladÀsÀnak kÁs¢rlete, az oltÀriszents¢g, a tÀvozÂ l¢lek ÃtjÀt segÁtû vigasz mintha ellenkezû hatÀst ¢rt volna el. Mrs. Craskil nagyon is ¢lt, sût mintha fel akart volna ¡lni az
Àgyban.
ä No de Thomas, mit kell lÀtnom? Munka k´zben le¡l? ä Mrs. Craskil hangja erûs,
tiszta, parancsolÂ volt. A homlokÀn maradt szent olaj Ndbele szem¢be csillogott. A
pap r¢m¡let¢re a h´lgy tovÀbb k¡zd´tt, hogy fel¡lj´n, mÁg v¢g¡l siker¡lt a k´ny´k¢re
tÀmaszkodnia. ä HÀt csak folytassa ä adta ki a parancsot ä, nehogy azt higgye, hogy
ami¢rt beteg vagyok, mÀr elkanÀszodhat ä ¢s Ndbel¢re bÀmult.
Ndbele levegût is alig kapott, de gyorsan magÀhoz t¢rt. °szrevette, hogy m¢g mindig a markÀban szorongatja a vattacsomÂt meg az olajos ¡veget.
ä Gyer¡nk, fiam, gyer¡nk.
Ndbele a szoba sarkÀba ment, egy kis olajat cs´ppentett a vattÀra, ¢s nekiesett egy
nagy komÂd f¢nyesÁt¢s¢nek, mik´zben a hÀta k´zep¢n ¢rezte a h´lgy szigorÃ pillantÀsÀt.
ä °s amikor v¢gzett, Thomas, akkor aztÀn meglÀssam az arcom a komÂd fiÂkjÀn!
ögy ragyogjon, mint a nap! ä ¢s Mrs. Craskil egy hosszÃ sÂhajtÀssal visszahanyatlott
a pÀrnÀjÀra.
Ndbele f´l se n¢zett, annyira csak a munkÀra ´sszpontosÁtott. ¹r¡lt, hogy Gabriel
Shushwe kormÀnyzÂ nem lÀtja ezekben a percekben. ¹r¡lt, hogy senki sem lÀtja. De
hÀt mi egyebet is tehetett volna, mint hogy tiszteletben tartja a haldoklÂ kÁvÀnsÀgÀt?
RÀlehelt a finomra csiszolt faanyagra, ¢s ÃjbÂl Àtd´rzs´lte. MÀr nagyon sz¢pen csillogott. Nem is hagyta abba a f¢nyesÁt¢st addig, mÁg a gy´ng¢cske szuszogÀs az Àgyban
abba nem maradt.
A szoba elûtt Jeff Craskil lehajtott fûvel ¡lt egy sz¢ken. Az arca falfeh¢r volt, halkan
sÁrdogÀlt, a cipûje orra ´ssze¢rt a pizsamanadrÀg alatt, a füzûje tovÀbbra is lÂgott. Mellette egy nÀla is nagyobb darab f¢rfi Àllt neonk¢k flanel´lt´nyben, kigombolt feh¢r
ing¢n Ãgy fÃrÂdott Àt mellszûrzete, mint sok fekete tü. V´r´s ¢s d¡h´s bikanyaka volt,
¢s a koponyÀjÀn ritkÀs haj, s most mindkettût vadul vakarÀszta a lapÀtkez¢vel.
Craskil bÃs, barna szem¢t kÁvÀncsian f¡ggesztette Ndbel¢re, aki a fej¢t rÀzta. Az
uszodaigazgatÂ megprÂbÀlt uralkodni magÀn, ¢s a nagydarab f¢rfira mutatott.
ä Ez itt az anyÀm rokona Uitenhag¢bÂl. Eg¢sz ¢jszaka utazott, hogy idûben ide¢rjen; mindig odavolt ¢rte.
Az uitenhagei rokon ¡res tekintettel meredt Ndbel¢re.
ä Bemehetek? Megn¢zhetem?
ä Mrs. Craskil elk´lt´z´tt az ¢lûk sorÀbÂl ä mondta halkan a pap. ä Nagyon b¢k¢sen
t´rt¢nt. Azt hiszem, boldog volt, amikor tÀvozott.
Jeff Craskil m¢lyet sÂhajtott; mÀr elûk¢szÁtette magÀt az esem¢nyre.
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ä Mi¢rt nem megy be megn¢zni a nagyijÀt? ä biztatta Ndbele gyeng¢den az uitenhagei rokont.
ä Tulajdonk¢ppen nem a nagymamÀja, tÀvolibb a rokonsÀg. De az¢rt odavolt ¢rte
ä mondta Craskil.
A nagydarab f¢rfi odal¢pett Craskilhez, ¢s alaposan mellbe d´ngette.
ä Mit ugat bele ez a fekete tetü?
ä Pap ä felelte Craskil, lefogta a nagydarab f¢rfi ´kl¢t, ¢s barÀtsÀgosan megveregette. ä Azt hiszem, most bemehetn¢nk, hogy megn¢zz¡k.
Az uitenhagei rokon ott Àllt k¢ts¢gkÁv¡l legkitünûbb neonk¢k flanel´lt´ny¢ben meg
a kigombolt nyakÃ feh¢r ing¢ben, amelyen most m¢g t´bb fekete mellszûr fÃrÂdott
Àt tü gyanÀnt, s amelybûl erûteljesen emelkedett ki v´r´s, d¡h´s bikanyaka, s mÁg
egyik ´kl¢t Craskil fogta, a szabadon maradt kez¢vel zavartan, a d¡htûl robbanÀsig
fesz¡lve vakarÀszta ritkÀs hajÃ koponyÀjÀt.
ä Mi a rossebet n¢zz¡nk rajta? Meghalt. Az¢rt bumliztam ide sok szÀz m¢rf´ldet,
hogy egy szem¢t Âafrikai megelûzz´n?!
ä ¹r´mmel nyÃjtottam neki vigaszt, amennyire csak tûlem telt ä szÂlalt meg Ndbele
szer¢nyen. ä Ilyen helyzetekben a pÀsztornak a nyÀj mellett a helye.
A nagydarab f¢rfi kihÃzta az ´kl¢t Craskil vigasztalÂ szorÁtÀsÀbÂl, ¢s arcul csapta
vele Ndbel¢t.
ä Nincs itt teneked semmif¢le nyÀjad! ä ¡v´lt´tt a fÀjdalomtÂl lesÃjtott rokon. ä Ha
arra gondolok, hogy ezt a pofÀt lÀtva hunyta le a szem¢t...
Craskil talpra segÁtette Ndbel¢t.
ä Mondtam, hogy odavolt ¢rte. °n idûben szÂltam.
ä Teljes lelki b¢k¢ben halt meg, uram, szavamra mondom.
ä B¢k¢ben?! Majd adok ¢n neked b¢k¢t! ä azzal a nagydarab f¢rfi megint behÃzott
egyet Ndbel¢nek.
ä °s nem is katolikus. Ez a baj ä tette hozzÀ Craskil.
A Ndbele atyÀt ¢rt tÀmadÀs sÃlyos gondokat okozott O'Shea pl¢bÀnosnak. Azt semmi esetre sem lehetett rÀfogni, hogy szemet huny az ¡gy felett, vagy hogy elbagatellizÀlja a kegyeletes k¡ldet¢s¢ben megtÀmadott papja eset¢t. Elbesz¢lgetett Jeff Craskillel, aki a legkev¢sb¢ sem bizonyult segÁtûk¢sznek. Felmer¡lt, hogy a rokon odavolt
a n¢hai Mrs. Craskil¢rt, felmer¡lt, hogy Craskil megemlÁtette Ndbel¢nek: a rokon sajnÀlatos mÂdon nem katolikus, ¢s felmer¡lt legfûk¢ppen az, hogy a rokon Uitenhag¢ba
valÂ, ahol ä amint azt Craskil kifejtette a pl¢bÀnosnak ä az emberek nagyon nincsenek
hozzÀszokva, hogy afrikaiak j´jjenek ki szeretteik hÀlÂszobÀjÀbÂl ¢jnek ¢vadjÀn.
O'Shea atya nem ¢rte be a magyarÀzkodÀssal, ¢s nyomat¢kosan elÁt¢lte a papja elleni
tÀmadÀst. àA pap Isten embere a f´ld´nÊ ä jelentette ki Craskilnek indulatosan. Craskil, akit feld¡hÁtett a szerinte indokolatlan vÀdaskodÀs, azzal vÀgott vissza, hogy az
olyan ember, aki komolyan mond ilyesmit, valÂszÁnüleg mÀr mindent bevesz.
Sam Mervyn ¢s a feles¢ge, valamint Reynolds, O'Hara ¢s az ´reg Valenti kijelentett¢k, hogy szÁvesen tÀmogatjÀk Ndbel¢t, ha bepereli az uitenhagei rokont, hogy keresnek neki egy ¡gyv¢det, ¢s kifizetik a honorÀriumÀt, mert ez olyan eset, amelyben
strat¢giai fontossÀgÃ az ÀllÀsfoglalÀs. O'Shea atya komoly dilemma el¢ ker¡lt. Egy pillanatra sem akarta, hogy bÀrki azt higgye rÂla, az eff¢le tÀmadÀst nem tartja felhÀborÁtÂ, ostoba ¢s Isten ellen valÂ cselekedetnek. MÀsr¢szt viszont egyetlen porcikÀja sem
kÁvÀnta a bÁrÂsÀgi tÀrgyalÀst, ahol az egyhÀzk´zs¢g hÀborÃskodÂ politikai csoportjai-
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nak tagjai mind lelkesen felvonulnÀnak tanÃsÀgt¢telre, s ezzel egyidejüleg a vasÀrnapi
ÃjsÀgok hÀtlapjÀn is elfoglalnÀk az ûket megilletû helyet.
O'Shea atya gondjain maga Ndbele k´nnyÁtett. Lesz´gezte, hogy bÀr az uitenhagei
rokon tÀmadÀsa roppant sÃlyos v¢tek, nem utolsÂsorban az¢rt, mert (akÀr katolikus,
akÀr nem) Isten felkentj¢re emelt kezet; ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az
illetû m¢ly bÀnatÀrÂl ¢s arrÂl, hogy egy fÀjdalomtÂl sÃjtott ember nem felelûs a tettei¢rt. °s neki, mÀrmint Ndbel¢nek igazÀn esze ÀgÀban sincs perre menni, sût az is megfordult a fej¢ben, hogy esetleg û maga provokÀlta az uitenhagei rokont. °s ahogy jobban belegondol, hÀt egyre inkÀbb Ãgy lÀtja, hogy aznap este t¢nyleg volt valamicske
provokatÁv elem a sajÀt viselked¢s¢ben.
O'Shea atya hitetlenkedve simÁtotta v¢gig a homlokÀt.
ä Vagyis fogadjam el, hogy bizonyos ¢rtelemben a papom felelûs ez¢rt a brutÀlis
tÀmadÀs¢rt?
Ndbele bÂlintott.
ä De hÀt m¢gis hogyan? Mit csinÀlt, Ndbele atya?
Ndbele a k¢k-z´ld jÀromcsontjÀt simogatta, ¢s a szem¢t forgatta, hogy felid¢zze a
t´rt¢nteket.
ä MiutÀn elûsz´r meg¡t´tt, ¢s ¢n felÀlltam ¢s szemben¢ztem vele, azt hiszem, igen
hatÀrozottan f´lmer¡lt bennem, hogy akkor most odatartom a mÀsik orcÀmat is.
Amikor ez a hÁr elterjedt, mindk¢t tÀbornak tÀtva maradt a szÀja ä bÀr mÀs-mÀs
okbÂl. A Stockenstroom-pÀrtiak¢ attÂl az arcÀtlansÀgtÂl, amire Ndbele a viselked¢s¢vel kapcsolatban utalt, a Sam Mervyn-istÀk¢ pedig az¢rt, mert a pap sajnÀlatos mÂdon
elszalasztotta az alkalmat, amikor egy erûszakos feh¢r emberre rÀ lehetett volna hÃzni
a vizes lepedût. A v¢lem¢nyek hiÀba voltak elt¢rûk, m¢gis elker¡lhetetlen¡l az lett a
hatÀsuk, hogy elsû Ázben hoztÀk egymÀshoz k´zelebb az egyhÀzk´zs¢g valamennyi tagjÀt. Most t´rt¢nt meg elûsz´r, hogy politikai n¢zeteiktûl f¡ggetlen¡l mindannyian talÀltak valami kifogÀsolnivalÂt Ndbel¢ben.
Nem sokkal k¢sûbb O'Shea atya, aki ä titokban ¢s sajnÀlkozva ä k¢nytelen volt megÀllapÁtani Ndbele egyre k¢nyesebb helyzet¢t az egyhÀzk´zs¢gben, kihÃzta a fekete pap
nev¢t a kenet¡gyeleti listÀrÂl, ¢s Àttette jÂt¢konysÀgi feladatokhoz, amelyekben bûvelkedett a pl¢bÀnia. àLetudjuk a tÀrsasÀgi ¢letetÊ, mondtÀk a papok erre a tev¢kenys¢gre, amely abbÂl Àllt, hogy r¢szt kellett venni a jÂmÂdÃ asszonysÀgokbÂl ÀllÂ k¡l´nf¢le bizottsÀgok Àltal szervezett szÀmos kirakodÂvÀsÀron, vasÀrnapi tÀncesten, tollaslabdaversenyen, mükedvelû szÁnielûadÀson, bolhapiacon, csecsebecse- ¢s gyerekcsemege-vÀsÀron. Ebben a mell¢kszerep¢ben kezdett Ndbele elk¢rni ¢s gyüjteni r¢gi ÃjsÀgokat, melyeket a szobÀjÀban halmozott fel. Ha jÂl belegondolunk, nagyjÀbÂl ekkor
lehetett a vÀltozÀs elsû jeleit is ¢szrevenni rajta. Most t´rt¢nt meg elûsz´r, hogy egy
feladatra nem kijel´lt¢k, ¢s nem mÀsodhegedüsk¢nt mük´d´tt k´zre benne, hanem
a kis pap sajÀt magÀnak talÀlt ki valamit.
°rdeklûd¢s¢t a templom nyugati falÀtÂl a fenyûfÀkig hÃzÂdÂ nagy kert keltette f´l,
ez a sokhektÀros ûserdû, Àthatolhatatlan ¢s elhagyatott vadon. Ndbele hamarosan
megszokott lÀtvÀnnyÀ vÀlt, ahogy kereszt¡lverekszi magÀt a sürü aljn´v¢nyzeten ä fej¢n Âcska szalmakalap, reverendÀja az ´v¢be türve, az ujja a k´ny´k¢n tÃlra felhajtva,
homlokÀn gy´ngy´zû verÁt¢k ä, ¢s a bougainvillaeÀt Àpolja vagy a rÂzsat´veket nyesegeti. Siker¡lt megk´zelÁthetûv¢ tennie ¢s lassan Ãjra ben¢pesÁtenie a halastavat.
Nagy hozzÀ¢rt¢ssel nyeste vissza a repk¢nyt, lekaszÀlta a t¢rdig ¢rû, sÀrgÀsbarna f¡vet
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a d´ngics¢lû, csÁp¢seket osztogatÂ rovarok nyÀri paradicsomÀban, kit¢pte a f´ldbûl a
gyomokat, csinosÁtotta a ciprusokat, ¢s levÀgta az elhalt Àgakat a fenyûfÀkrÂl.
A bizottsÀgbeli h´lgyekkel is remek¡l kij´tt ä ezt O'Shea atya ´rvendetesnek,
ugyanakkor kiss¢ aggasztÂnak talÀlta. Lelkesed¢s¢nek jutalmÀul Ndbele a bizottsÀgi
tagoktÂl biztatÂ szavakat kapott, hogy folytassa csak a kert¢szked¢st, Mrs. Mervyn kijelentette, hogy Ndbele tulajdonk¢ppen Ágy ereszt gy´keret az egyhÀzk´zs¢gben. M¢g
Mrs. Stockenstroom is elismerte, hogy Ndbele atya tulajdonk¢ppen a sajÀt p¢ldÀjÀval
bizonyÁtja be, hogy az egyenlûs¢get nem lehet kierûszakolni, hogy az embernek magÀnak kell meghoznia a d´nt¢seit, hogy Ndbel¢nek el kell fogadtatnia magÀt az eg¢sz
k´z´ss¢ggel, meg hogy a kerti munkÀval valÂszÁnüleg az alapokhoz t¢r vissza, ¢s a szÂ
szoros ¢rtelm¢ben beplÀntÀlja magÀt a t´bbiek k´z¢.
A f¢rfiak mÀsk¢pp lÀttÀk a dolgot. Sam Mervyn kereken kijelentette, hogy bÀr ¢pp
ideje, hogy a kertet is rendbe hozza valaki, m¢gsem lÀtja semmi hasznÀt, ha egy pap
a sajÀt kiskertj¢ben temeti el magÀt, amikor valÂdi hivatÀsa a lelkek gondozÀsa, mÁg
Stockenstroom ¢pÁt¢si vÀllalkozÂ tûle szokatlan mÂdon ¢s meglehetûsen fenyegetû
k¢ppel gondolkodÂba esett, azon tünûdve: nem az t´rt¢nt-e csupÀn, hogy az Ãj pap
rÀtalÀlt a sajÀt szÁnvonalÀnak megfelelû elfoglaltsÀgra. O'Shea atya a megy¢sp¡sp´k
ÀllÁtÀsa ellen¢re is k¢telkedni kezdett abban, hogy ¢pp Ndbele k¢pviseln¢ az anyaszentegyhÀz elt´k¢lts¢g¢t d¢l-afrikai feladatainak ellÀtÀsÀban. Ezt a k¢telyt pedig csak
sÃlyosbÁtotta egy mÀsik, amely egyre gyakrabban motoszkÀlt O'Shea fej¢ben, hiÀba is
prÂbÀlta elhessegetni: ha Ndbele valÂban az Ãj idûk jele, vajon pontosan olyan ez a
jel, amilyet a Mennyei Atya is szeretett volna?
A kapcsolat, az a k¢sûbb v¢gzetesnek bizonyult kapcsolat, amely Ndbele hasznÀlt
ÃjsÀgpapÁrk¢szlete ¢s kerti munkÀssÀga k´z´tt l¢trej´tt, talÀn sohasem j´n l¢tre, ha
nincs az a kis eset a hÃsv¢ti kerti ¡nneps¢gen ä merthogy ekkor k´vetkezett be a mÀr
emlÁtett mÀsodik p´r´lycsapÀs.
Ndbele oly eredm¢nyess¢ggel àtudta le a tÀrsasÀgi ¢letetÊ, hogy mindenki a bizottsÀgokban v¢gzett munkÀjÀrÂl besz¢lt, bÀr lassan kialakulÂ n¢pszerüs¢ge nem terjedt
tÃl a jÂt¢konysÀgi rendezv¢nyeket szervezû buzgÂ h´lgyek kicsiny k´r¢n. àValami beindultÊ ä mondogattÀk a derülÀtÂk, de annyit m¢g a legborÃlÀtÂbbak is elismertek,
hogy ez a helyzet is jobb, mint a semmi. A szokÀsos hÃsv¢ti ¡nneps¢get egy k´zeli
iskola sportpÀlyÀjÀn rendezt¢k, ahol is hatalmas rÂzsaszÁn-feh¢r sÀtrat ÀllÁtottak f´l.
K´r¡l´tte t´bb kisebb sÀtor sorakozott: ezekben kapott helyet a tombola, a csecsebecse- ¢s a kirakodÂvÀsÀr, a nyÁldobÂverseny meg a bingÂ. A papok is elj´ttek term¢szetesen, hiszen mindenki elj´tt ä ez volt az ¢v legjelentûsebb jÂt¢konysÀgi p¢nzgyüjtû
akciÂja. Ndbele is hajnal Âta a helyszÁnen ser¢nykedett. SegÁtett sÀtrat verni, majd a
hÀzi lekvÀrok bÁrÀlatÀt v¢gezte el, a megjelentek szerint nagy hozzÀ¢rt¢ssel ¢s ´nbizalommal. çllÁtÂlag nyert egy kis flakon sampont a tombolÀn, vesztett egy kis p¢nzt a
nyÁldobÀsban, Craskil kislÀnya pedig hozott neki egy cs¢sze teÀt ä ezt mindenki kedvezû jelnek tekintette, ¢s sokan Ãgy ¢rezt¢k, hogy a gesztustÂl javul a kis fekete papot
´vezû l¢gk´r.
T´k¢letes d¢lutÀn volt: az afrikai ûszben pompÀsan s¡t´tt a nap a sportpÀlya t´m´tt
gyep¢re. ögy lÀtszik, m¢giscsak igaz, hogy a k¡l´nb´zû emberfajtÀk megf¢rnek egymÀs mellett ä talÀn ez a nap lesz a kezdet. TalÀn. Sajnos a javulÂ kapcsolatokhoz füzûdû
rem¢nyeket, melyeket oly kegyetlen¡l rombolt le Mrs. Craskil halÀla, v¢gk¢pp szertefoszlatta a hordozhatÂ v¢c¢ esete.
Mint az ¡nneps¢gen mindent, a hordozhatÂ v¢c¢t is egy sÀtorban helyezt¢k el. Igen
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kicsi, t¢glalap alaprajzÃ, fakÂz´ld vÀszonsÀtor volt, az alakja leginkÀbb egy telefonf¡lk¢re hasonlÁtott. El´l egy vÀszonajtÂn lehetett bemenni. Az ajtÂt a sÀtor sz¢l¢n v¢gigfutÂ nagy, v´r´sr¢z patentsorral lehetett becsukni. A sor elej¢n Stockenstroom ¢pÁt¢si
vÀllalkozÂ vÀrt, m´g´tte Sam Mervyn, majd Jeff Craskil. A nap lejjebb kÃszott az ¢gen,
a sor egyre hosszabb fekete Àrny¢kot vetett a z´ld füre, ¡dÁtû szellû fÃjdogÀlt, a vÀrakozÂk lelk¢re nyugalom ¢s b¢ke telepedett, az a fajta meghitt, barÀti hangulat, amely
vÀratlanul szokott rÀt´rni az emberre AfrikÀban. Mindenki ¢rzi a k¢sû d¢lutÀni nap
simogatÀsÀt a tarkÂjÀn, szem¢t a k¢k ¢gbolt magasÀba emeli, ¢s tudja, hogy a keze
munkÀjÀval meg az eg¢sz vilÀggal is minden rendben van. Az egy¡v¢ tartozÀs, a bajtÀrsiassÀg ¢rz¢se ez, amitûl k´z¢pkorÃ nûk nyilvÀnos helyen is lekapjÀk a cipûj¡ket,
¢s le¡lnek a füre, s amitûl a lÀbujjukkal szÂrakozottan a gyepet kaparÀszÂ, csendesen
elm¢lkedû f¢rfiak a naplemente elsû jel¢re a szÀllodai bÀrba indulnak szilaj mulatsÀgra. A lebukÂ nap esem¢nyszÀmba megy AfrikÀban; a napszÀllta megnyitja a kapukat.
A nap egy oroszlÀn eleganciÀjÀval tÀvozik, ¢s az utÀna maradÂ halvÀny f¢ny megmagyarÀzhatatlan, m¢gis oly kellemes b¡szkes¢ggel dagasztja az emberek (fûleg a feh¢r
emberek) lelk¢t. A nûket pletykÀlkodÀsra csÀbÁtja, a f¢rfiakat m¢lÀzÀsra, majd mindenkit az italos zsÃrkocsihoz, a szÀllodai bÀrba vagy a kokt¢los pulthoz, hogy ott ker¡lj´n pecs¢t ´sszetartozÀsukra, mielûtt teljesen bes´t¢tedne.
Ilyen meghitt hangulatban vÀrakozott Stockenstroom, a lÀba szük terpeszben, mint
egy ûrtiszt¢, karja a hÀta m´g´tt, a sÃlyÀt egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra helyezgette t¡relmesen. Nagyon t¡relmesen. K´z´lte Sam Mervynnel, akihez mÀr hetek Âta egy szÂt
se szÂlt, hogy egy szellemdÃs ¡rge kr¢tÀval kiÁrta a vÀszonajtÂra, hogy àTess¢k kopogni!Ê. ¹sszenevettek, ¢s Jeff Craskilhez fordultak, hogy neki is elmondjÀk. A v¢g¢n
Sam Mervyn s¡rget¢s¢re Stockenstroom udvariasan megk¢rte a bent tartÂzkodÂt,
hogy szÁveskedjen a dologgal sietni. A tiszta, ¢rzelemmentes hangon ¢rkezû vÀlasz oly
vÀratlan volt, hogy a vÀrakozÂk szÀja tÀtva maradt. Ndbele jÂval hangosabban besz¢lt
annÀl, mint ami felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges volt, hogy szavai Àthatoljanak a v¢kony sÀtorlapon, ¢s azt mondta, az emberek majd sz¢pen megvÀrjÀk, amÁg û befejezi. Stockenstroom dics¢ret¢re legyen mondva: Ãgy tett, ahogy utasÁtottÀk. VÀrakozott, s bÀr t´mpe
ujjaival d¡h´dten vakarta a tarkÂjÀt, tovÀbbra is csak vÀrakozott. Sam Mervyn, aki
olyan zavarban volt, hogy ä amint feles¢g¢nek mes¢lte ä mÀr azt se tudta, hova n¢zzen,
csak f¡ty´r¢szett, minden dallam n¢lk¡l. Craskil leplezetlen¡l vigyorgott. N¢hÀny
perccel k¢sûbb Stockenstroom ä aki igyekezett fegyelmezni a hangjÀt ä ÃjbÂl arra k¢rte
a sÀtor hasznÀlÂjÀt, hogy tÀvozzon. Az eg¢sz sor hÀtrahûk´lt, amikor a sÀtorbeli hang
kijelentette, hiÀba minden s¡rget¢s, ha a term¢szet szÂlÁtja az embert. Az ¢pÁt¢si
vÀllalkozÂ bensûj¢nek legm¢ly¢rûl messze zengû hang ä vagy inkÀbb m¢lys¢ges brekeg¢s ä t´rt fel:
ä Majd ¢n megmutatom neked, hogyan szÂlÁt a term¢szet! ä s¡v´lt´tte Stockenstroom, majd karjÀt sz¢ttÀrva a sÀtornak rontott, s mintha csak Àt akarnÀ ´lelni, lerÀngatta a n¢gy tartÂc´l´prûl, ¢s ugyanezzel a mackÂs ´lel¢ssel f¢lredobta. ä Ha azt mondom, kifel¢, akkor kifel¢! PofÀtlan fekete patkÀny!
Az egyetlen csapÀssal lerombolt sÀtorbÂl egy kupac rÃd, p´c´k meg vÀszon lett, s
a romokon olyan k¢p tÀrult orszÀg-vilÀg el¢, amely O'Shea atya k¢sûbbi ¢rt¢kel¢se
szerint botrÀnyos volt, emellett megalÀztatÀst ¢s kÁnszenved¢st okozott Ndbele atyÀnak ¢s a n¢zûknek egyarÀnt ä mÀrpedig erûsen k¢ts¢ges, hogy kimaradt-e egyetlen
l¢lek is a sportpÀlyÀn e jelenetbûl. Egyszerre volt brutÀlis ¢s bohÂzati a lÀtvÀny, ahogy
Ndbele atya ott ¡lt der¢kig feltürt reverendÀban ¢s bokÀig letolt alsÂnadrÀgban a hor-
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dozhatÂ v¢c¢n, az ¡nneps¢g kellûs k´zep¢n. Egy nû sikoltozni kezdett, sok gyerek elsÁrta magÀt, Stockenstroom csak Àllt, ¢s ä ahogy a munkÀsok szoktÀk ä ´kl¢vel a tenyer¢be csapott, Sam Mervyn hÀtat fordÁtott Ndbel¢nek, sût m¢g Craskil is inkÀbb az
arra jÀrÂkat n¢zte. Csak Ndbele moccant. Gyorsan lenyÃlt, majd f´lÀllt, ¢s a reverenda
szeg¢lye mÀris a hely¢n, a bokÀja k´r¡l ä bÀmulatos volt a hidegv¢re. Azok, akik magukhoz t¢rtek, ¢s k¢pesek voltak k´vetni az esem¢nyeket, azt ÀllÁtottÀk, hogy Ndbele
k´nnyed, term¢szetes tÀvozÀsa szÀmukra f¢lelmetesnek ¢s aggasztÂnak tünt. Stockenstroom persze azt mondta az eset utÀn, hogy akkor is Ágy viselkedett volna, ha
bÀrki mÀs ¡l bent, ¢s szÂl ilyen modorban. De nem hittek neki, ¢s O'Shea atya kitiltotta
a templombÂl, eltÀvolÁtotta a bizottsÀgokbÂl, ¢s kihÃzta a nev¢t az egyhÀzk´zs¢gi n¢vsorbÂl. Az esetet azonban nem lehetett meg nem t´rt¢ntt¢ tenni.
A gy¡lekezet k¡l´n´s reakciÂja egyÀltalÀn nem felelt meg O'Shea atya vÀrakozÀsÀnak. A pl¢bÀnosnak az volt a benyomÀsa, sût: a leghatÀrozottabb benyomÀsa, hogy
bÀr a gy¡lekezetet nagyon felzaklatta az ¡nneps¢gen lejÀtszÂdÂ jelenet, m¢gsem ¢rezte Ãgy senki, hogy Stockenstroomot hibÀztatni kellene az¢rt, amit tett. O'Shea riadtan
vette ¢szre, hogy a cselekedetet ¢rthetûnek tartjÀk, ¢s ha mÀr hibÀztatni kell valakit,
akkor inkÀbb Ndbel¢t okoljÀk, aki ä mivel megengedte magÀnak, hogy ily mÂdon mutatkozzon ä elrontotta azt a kellemes, barÀti hangulatot, amelyben a nap a v¢ge fel¢
k´zeledett. K¢ts¢g se f¢rt hozzÀ, hogy az eg¢szet a kis pap rovÀsÀra ÁrjÀk, mintha û
kezdem¢nyezte volna a dolgot, ¢s Stockenstroom ¢pÁt¢si vÀllalkozÂ csupÀn Àrtatlan
Àldozat lenne.
Ndbele megalÀzÂ szerepl¢se megzavarta a d¢lutÀnt, megs¢rtette a vend¢geket, ¢s
v¢szjÂslÂan m¢ltÂsÀgteljes tÀvozÀsa minden szemtanÃt haragra gerjesztett. Mrs. Ada
Stockenstroom megjegyz¢se a k´zv¢leked¢st k¢pviselte:
ä Mit vÀrhatnÀnk egy bennsz¡l´ttûl? Tudjuk, milyenek ä s itt jelentûs¢gteljesen k´rbepillantott. ä HÀt mit vÀrhatnÀnk tûle? ä ism¢telte meg. Mindenki rÀ figyelt, ¢s nyilvÀnvalÂ volt, hogy ¢rtik a mondanivalÂjÀt. ä Megszokta a f¡ves pusztÀt, ahol szabadon
j´szm¢kelnek, ¢s ott v¢gzik el, ahol ¢pp rÀjuk j´n. Nekik ez a term¢szetes.
Ndbele atya visszat¢rt a kertj¢be. A pl¢bÀniÀn v¢gzendû munkÀval leszÀmolt. Nem
volt mÀr rajta a kenet¡gyeleti listÀn, nem kellett letudnia a tÀrsasÀgi ¢letet, ¢s ideje
nagy r¢sz¢ben zomÀncos feh¢r lavÂrban vizet cipelt a hÀlÂszobÀjÀba. O'Shea atya nem
szÂlt egy szÂt se, egyszerüen ´r¡lt, hogy Ndbele ennyire elfoglalja magÀt. Egy¢bk¢nt
se tudott volna mit mondani neki.
Egyik reggel kider¡lt, min dolgozik Ndbele a szobÀjÀban, ugyanis megjelent az elsû
figura a kertben. Egy olajfa alatt Àllt, ¢s n¢hÀny ministrÀns gyerek vette ¢szre, amikor
a reggeli mis¢re igyekeztek. A figura egy rendûr volt. F¢l lÀbon Àllt az olajfa alatt, ¢s
egyenruhÀja a legaprÂbb r¢szletekig t´k¢letes: a csÃcsos khakiszÁn csÀkÂ, a khaki r´vidnadrÀg, a rozsdabarna zubbonyon Àtvetett antantszÁj, a pisztolytÀskÀban nyugvÂ
revolver, a csillogÂ bilincs a bûrkarikÀn himbÀlÂzÂ gumibot mellett, a vastag barna
gyapjÃzokni, a merev orrÃ, csillogÂ cipû ä bÀr kiss¢ pÀrÀs a harmattÂl ä s az eg¢sz
piruettezû alak, az egyik lÀba hÀtul a magasban, k¢t karja a levegûben, a feje hÀtravetve, a csÀkÂja csÃcsÀnak Àrny¢ka egyre r´vid¡l, ahogy a nap mind magasabbrÂl s¡t
a sÀpatag, nagy mügonddal tervezett ¢s k¢zzel festett papÁrmas¢ arcvonÀsokra, egy
f¢l lÀbon ÀllÂ, kinyÃjtott karÃ rendûr a kora reggeli napf¢nyben, Ndbele gy¡lekezet¢nek elsû tagja. MÀsnap reggel Ãjabb, a csÀkÂja csÃcsÀtÂl a cipûje talpÀig hibÀtlan
figura ¢rkezett, tÀrsÀba karolt, s a pÀr felvetett fejjel, sz¢les kar- ¢s lÀbmozdulattal,
lelkesen jÀrta az ugrÂs tÀncot.
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A k¢t tÀncolÂ rendûrrel vette kezdet¢t az a nagyszabÀsÃ, papÁrmas¢ alakokbÂl ÀllÂ
szoborpark, amely lassan a kert legkisebb cs¡csk¢t is elfoglalta. így k´vetkeztek egymÀs utÀn a figurÀk: Kubikos angyalok ä szÀrnyas munkÀsok csoportja, akik mÀr az ¢jszaka kiÀstak egy nagy g´dr´t vagy ÃszÂmedenc¢t vagy Àrkot (esetleg sÁrt), ¢s most
lapÀtjukra tÀmaszkodva m¢regett¢k a kez¡k munkÀjÀt, nagy szÀrnyuk hÀtrafel¢ Ável,
a papÁrmas¢n vastag, csillogÂ aranybevonat. HattagÃ angyalbrigÀd. UtÀnuk a HaldoklÂ
pap gyerekkel ä a pap gallyakbÂl ´sszerÂtt hordÀgyon fekszik egy Âcska tÀbori takarÂ
alatt. Keze kegyesen ´sszefüzve a mell¢n, arca feh¢r, tekintete elûremered, talÀn meg
is halt mÀr, talÀn csak nem veszi ¢szre maga mellett a bottal-karikÀval ÀllÂ gyereket; a
karika egy r¢gi bicikliker¢k, az a fajta, amilyet minden afrikai faluban hosszÃ, drÂtbÂl
sodort bottal hajtottak a kisgyerekek, s ez a gyerekfigura egy¢rtelmüen a kis J¢zusra
hasonlÁtott. A pap haja hasznÀlt, barna zsÀkvÀszon csÁkokbÂl k¢sz¡lt, dÃlt, k¢ts¢gbeesett jelleget adott a figurÀnak, s O'Shea atya az alak arcvonÀsaiban r¢m¡lettel fedezte
fel, hogy û maga volt a modellje. R´vid, de alapos megfigyel¢s utÀn rÀj´tt, hogy a
tÀncolÂ rendûr´k arca Stockenstroom¢ ¢s Sam Mervyn¢, Jeff Craskilt pedig a kubikos
angyalok k´z´tt lehetett megtalÀlni, akÀrcsak az ´reg Peinaar ezredes alakjÀt.
EzutÀn hamar egy¢rtelmüv¢ lett, hogy a papÁrmas¢ figurÀkkal Ndbele lehetûleg az
eg¢sz gy¡lekezetet helyettesÁteni akarta a kertben. Mindennap akadt Ãj lÀtnivalÂ. A
Versenyt futÂ hÀrom apostol, az OroszlÀnnal viaskodÂ Krisztus, ahol is egy ÂriÀsi, meztelen,
a megy¢sp¡sp´k Ãr arcÀt viselû Krisztus birkÂzott egy utÀlatos, iromba oroszlÀnnal.
Ndbele sohasem t´rekedett s¡ltrealista ÀbrÀzolÀsra (kiv¢ve a bÀmulatosan megformÀlt
arcokat), inkÀbb az erû ¢s a lend¡letes mozgÀs bemutatÀsa volt a papÁrszobrÀsz c¢lja,
amikor a nehezen kezelhetû, rideg papÁrmas¢t a kerÁt¢sdrÂt vÀzra erûsÁtette. LegutolsÂ nagyobb szabÀsÃ müve, a nem kevesebb, mint tizenhat alakos Madonna ¢s a golfozÂk cÁmü szoborcsoport csaknem hÀrom hÂnapig k¢sz¡lt. A kis hableÀnyra hasonlÁtÂ
Madonna egy sziklÀn foglal helyet, ¢s ¢ppen golfozÂk k¡ld´tts¢g¢t fogadja; az elsû
golfozÂ t¢rdre ereszkedve jelk¢pes golf¡tût nyÃjt Àt neki, mÁg a t´bbi golfjÀt¢kos a
hÀtt¢rben az utazÀs fÀradalmaitÂl kimer¡lve Àll, szemmel lÀthatÂan hosszÃ zarÀndoklat utÀn. A Madonna Mrs. Mervyn arcÀt viselte.
Ez idû tÀjt Árta Ndbele a kormÀnyzÂjÀnak:
Tisztelt KormÀnyzÂ ör!
ImÀdsÀgom meghallgatÀsra lelt, hÀla legyen az örnak. V¢gre megengedte, hogy szolgÀja eggy¢
vÀljon a gy¡lekezet¢vel! C¢lom, hogy kihozzam ûket a szolgÀlat hÀzÀbÂl, ahol talÀltam ûket, ¢s
mindnyÀjukat AtyÀik f´ldj¢re vezessem vissza. ImÀdkozzon ¢rtem, kedves KormÀnyzÂ ör! K¢rje,
hogy imÀim tovÀbbra is meghallgattassanak.
O'Shea atya azt k¢rdezte Ndbel¢tûl:
ä Ez volna a gy¡lekezet?
ä Te mondÀd. ä Ndbele magasba emelte k¢t ´sszeszorÁtott ujjÀt. ä Csont a csontombÂl, hÃs hÃsombÂl. Nem hagyom, hogy egyetlen hajuk szÀla is megg´rb¡lj´n.
O'Shea atya bÂlintott, mint aki helyesli ezeket az ¢rzelmeket.
ä M¢gis, mihez kezd majd, ha elered az esû?
Az esûtûl term¢szetesen t´nkrementek a figurÀk ä sz¢thullottak, elsodorta ûket a
vÁz, a papÁrmas¢ homlokokon r¢gi ÃjsÀgcÁmek vÀltak olvashatÂvÀ. Ndbele felnûtt a
feladathoz, ¢s halad¢ktalanul fedelet r´gt´nz´tt a figurÀk feje f´l¢, mindenf¢le anyagbÂl, ami csak a keze ¡gy¢be akadt: hasznÀlt kartondobozokbÂl, hullÀmlemezbûl, mü-
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anyag fÂliÀbÂl. °pÁtett sufnit, ÀrkÀdot, alkÂvot, barlangot ¢s sÀtrat, hogy elhelyezze
benn¡k a gy¡lekezetet, ¢s megv¢dje tagjait az esûtûl. Csakhamar valÂsÀgos bÂd¢vÀros
nûtt ki a f´ldbûl a templom csendes nyugati fala mellett.
Valamit tenni kellett. SzomorÃ sz¡ks¢gszerüs¢g volt ez vagy inkÀbb kegyes cselekedet. N¢hÀny asszony, bÀr nem felejtette el a Ndbel¢vel fenntartott szÁv¢lyes viszonyÀt, azt mondta, hogy ez Ágy egyszerüen nem mehet tovÀbb, hogy a templom most
egy bÂd¢vÀros, egy nyomornegyed mell¢ ker¡lt, ahol viskÂkban meg sufnikban alszanak, Àllnak, tÀncolnak, ¢lnek ¢s halnak mindenf¢le gyanÃs, sÀpatag ûslakÂk.
F´lmer¡lt, hogy esetleg ¢rtesÁteni kellene a vÀrosfejleszt¢si osztÀlyt, hiszen nyilvÀnvalÂan megszegt¢k a vÀrosk´rzetekre vonatkozÂ szabÀlyokat, valamint az ¢pÁt¢si ¢s a
k´rnyezetv¢delmi szabÀlyzatot. A dolog azonban nem volt egyszerü, mert ha int¢zked¢s sz¡letik az Ãj telep¡l¢s ellen, akkor Ãgy kell eltÀvolÁtani Ndbele tÀkolmÀnyait, hogy
semmi bÀntÂdÀs ne ¢rje a t´bbi egyhÀzi tulajdont ä s ez minden esetben k¢nyes ¡gy
volt, hiszen a katolikus egyhÀz amÃgy is k¢nyelmetlen¡l feszengett a reformÀtus-nacionalista kormÀny ellens¢ges fel¡gyelete alatt (e kormÀny a katolikus egyhÀzat mindk´z´ns¢gesen rÂmai veszedelemnek hÁvta). O'Shea atya tudta, hogy ha a hatÂsÀgok
figyelm¢t felhÁvjÀk az esetre, akkor valami vehemens kormÀnypÀrti alak r´gt´n szemet vet a templomkertre, ¢s megszerzi magÀnak azt az ´r´m´t, hogy kihasÁt n¢hÀny
hektÀr katolikus birtokot ä ahelyett, hogy csak a Ndbele gy¡lekezet¢vel ben¢pesÁtett
f´ldsÀvot tenn¢ rendbe. De m¢g az sem volt biztos, hogy a kormÀnytisztviselûk l¢pnek
valamit. Lehet, hogy csak el¢gedetten hÀtradûlnek a sz¢k¡kben, ¢s Ãgy szeml¢lik
O'Shea atya kellemetlen helyzet¢t meg a megy¢sp¡sp´k d´bbenet¢t kudarcba fulladt
terv¡k lÀttÀn. Ha m¢gis a megfelelû hatÂsÀghoz fordulnak, elûsz´r diplomatikusan ki
kell puhatolniuk, mik¢nt lehet az ¡ggyel dülûre jutni, mik¢nt fogjÀk megfogalmazni
a hatÀrozatot, amelynek csakis annyi lehet a feladata, hogy elt¡ntesse azt a vÀszonbÂl,
kartonpapÁrbÂl, aprÂfÀbÂl ¢s Âcska zsÀkokbÂl ´sszerÂtt kin´v¢st, amely most elcsÃfÁtja
a pl¢bÀniatemplom egykor sz¢p, tiszta nyugati falÀt, kisajÀtÁtva a s´v¢nytûl a fenyûkig
hÃzÂdÂ kertet, pedig ez a kert valaha kellemes ä bÀr kiss¢ dÀgvÀnyos ä ter¡let volt,
eg¢szen addig, mÁg nem gyarmatosÁtotta az ÀjtatoskodÂ meg profÀn alakokbÂl ÀllÂ
n¢ps¢g (egyesek szerint: az ´nk¢nyes telekfoglalÂk), vagyis Ndbele gy¡lekezete.
O'Shea atya ´sszehÁvta az egyhÀzk´zs¢gi tanÀcs ¡l¢s¢t. TudvÀn tudta, milyen v¢lem¢nyt nyilvÀnÁt majd a tanÀcs, ez¢rt aztÀn nem volt meglepve, csak nagyon sajnÀlta,
amikor megÀllapÁtottÀk, hogy az egyetlen szem¢ly, akinek megfelelû nexusai vannak
a vÀrosfejleszt¢si osztÀlyon, aki tudja, mi fÀn terem egy ¢pÁtkez¢s, ¢s m¢g politikai
szempontbÂl is megfelelû ajÀnlÂlevele van, az nem mÀs, mint Stockenstroom ¢pÁt¢si
vÀllalkozÂ. M¢g a liberÀlis beÀllÁtottsÀgÃ Mervyn hÀzaspÀr is cÀfolhatatlannak Át¢lte a
gondolatmenet logikÀjÀt. Jeff Craskil pedig k¢szen Àllt k´zvetÁtûk¢nt fell¢pni a tanÀcs
¢s annak egykori eln´ke k´z´tt, ¢s hatÀrozottan kijelentette, tudja, hogy a jÂ ´reg StockenstroomtÂl mi sem Àll tÀvolabb, mint haragot tartani.
Stockenstroom nyomban azt mondta a javaslatra, hogy felkeresi a vÀrosi vezetûket,
O'Shea atyÀnak Árott level¢ben pedig kijelentette, hogy a feladat neh¢z, ¢s minden
befolyÀsÀt latba kell vetnie a vÀrosfejleszt¢si osztÀlyon dolgozÂ barÀtainÀl, ugyanakkor
melengeti a szÁv¢t az egyhÀzk´zs¢gi tanÀcs bizalma, ¢s megÁg¢ri, hogy mindent megprÂbÀl, ami csak emberileg lehets¢ges, k¡l´n´s tekintettel arra, hogy milyen r¢gi
munkakapcsolatban Àll a tanÀccsal. UtÂbbi szavai nem t¢vesztett¢k el hatÀsukat a bizottsÀg tagjaira. Egy¢rtelmü volt, hogy a feladat sikeres elv¢gz¢se eset¢n Stockenstroomot nagy hÀlÀlkodÀs k´zepette fogjÀk visszafogadni a gy¡lekezetbe, jutalombÂl be-
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fogadja a nyÀj. Jeff Craskil megjegyezte, hogy û most ¢rtette meg, mi¢rt ´rvendenek
a mennyben jobban az egy szem elt¢velyedett ¢s megtalÀlt bÀrÀnynak, mint a mÀsik
kilencvenkilencnek, amelyik nem t¢velyedett el. Erre Sam Mervyn felcsattant, mondvÀn, hogy semmif¢le hasonlÂsÀgot nem lÀt a k¢t dolog k´z´tt, ¢s hogy szerinte Stockenstroom inkÀbb farkas, mint bÀrÀny, mire O'Shea atya gyorsan k´zbevetette magÀt, hogy lecsillapÁtsa a veszekedûket.
Az atya felhÁvta Shushwe kormÀnyzÂt, nehogy vÀratlanul ¢rj¢k az esem¢nyek.
ä Azt gondoltuk, mÀrmint a p¡sp´k Ãr ¢s ¢n, hogy Ndbel¢nek ideje volna egy kicsit
hazalÀtogatnia. Szerint¡nk segÁtene.
ä °s kicsodÀn, ha szabad ¢rdeklûdn´m? ä Shushwe nemigen vÀlogatta meg a szavait. ä ögy kell nekem ide most egy pap, mint pÃp a hÀtamra. Ndbele az¢rt hÃzott el
magukhoz, mert Ãgy tudtuk, ott van sz¡ks¢g segÁts¢gre. ArrÂl volt szÂ, hogy egy kis
vilÀgossÀgot hint sz¢t a s´t¢t pogÀnyok k´z´tt. Megjegyzem, ¢n mÀr akkor azt mondtam, elfuserÀlt ´tlet az eg¢sz. Micsoda javÁthatatlan alakok, k¢ptelens¢g jÂ Ãtra t¢rÁteni
magukat. A hapsikÀm persze marha lelkes, mindenesetre sokkal jobb, mint amit ¢rdemeln¢nek, ¢s ezt persze maguk is nagyon jÂl tudjÀk. Nagyon rem¢lem, hogy tisztess¢gesen bÀntak vele. Most mi a fen¢hez kezdjen egymaga itt a pusztÀban? Nek¡nk
nincs olyan csicsÀs templomunk.
ä Nem megy teljesen egyed¡l.
A kormÀnyzÂ fel¡v´lt´tt.
ä Micsoda? °s megmondanÀ, hogy mif¢le tÀrsasÀggal j´n? Teljesen megh¡ly¡lt,
O'Shea atya? HÀt van magÀnak fogalma arrÂl, honnan besz¢lek? Ez az Ãgynevezett
autonÂm tagÀllam egy lepusztult, sz¢trohadt nyomortelep. Nem terem meg semmi,
Àllatok alig, enni nincs mit, maga meg csoportosan akarja idek¡ldeni Ndbel¢t?
ä Nem csoport az, inkÀbb a k´vetûinek mondanÀm.
ä Na, ezzel jÂl kisegÁtett! Akkor is etetni valÂ szÀjakrÂl van szÂ.
ä Azt hiszem, kormÀnyzÂ Ãr, ilyen kis ig¢nyüeket m¢g sohasem lÀtott.
ä Hol a fen¢ben szedte fel ezeket az embereket? Csak nem lett valami guru maguknÀl a kis´reg? HovÀ valÂsiak ezek?
ä Csak Ãgy... lettek ä ny´gte ki O'Shea.
ä Az isten¢rt, miket hord itt ´ssze? Ez az ¡rge fogsÀgban szaporodik?
ä Majd ´sszeÀllÁtunk egy kis transzportot, bÁzza csak rÀnk ä mondta cs¡ggedten
O'Shea atya, ¢s letette a kagylÂt.
Ndbele a sorszÀmozott szabÀlyokkal ¢s rendeletekkel sürün megtüzdelt hatÀrozatra
meredt, amely megtiltotta, hogy elûzetes enged¢lyez¢s ¢s terv n¢lk¡l bÀrmilyen illegÀlisan felhÃzott hÀzat, garÀzst, h¢tv¢gi hÀzat, f¢szert, kerti lakot, illetve egy¢b fallal
¢s/vagy tetûvel ellÀtott ¢pÁtm¢nyt l¢tesÁtsen.
ä Mit jelent ez? ä tudakolta O'Shea atyÀtÂl.
ä Az egyhÀzhoz semmi k´ze. Nagyon sajnÀlom, de az ´nkormÀnyzat azt Árja, hogy
buldÂzerrel takarÁtja el a maga gy¡lekezet¢t.
A kicsi pap kûv¢ dermedt.
ä Majd odafekszem a buldÂzer el¢. MÀsok is megtett¢k mÀr. A kormÀnyzat Ãgyis
mindig a buldÂzer¢vel j´n; nem ijed¡nk meg tûl¡k.
ä Akkor azt is tudnia kell, hogy az ´nkormÀnyzat meg a buldÂzer mindig gyûztesen
hagyja el a pÀlyÀt. LegyaluljÀk az eg¢sz helyet figurÀstul, mindenest¡l, a marad¢kot
meg ´sszeszedik ¢s elviszik a szem¢tdombra.
A papocska fÀjdalmas hallgatÀsa tett tanÃsÀgot O'Shea kijelent¢s¢nek igazsÀga mellett.
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O'Shea atya kihasznÀlta helyzeti elûny¢t.
ä Ugyanakkor, ha valahol biztonsÀgba helyezn¢ ûket...
Ndbele szorongva n¢zett a pl¢bÀnosÀra.
ä Tud valami biztos helyet?
O'Shea biccentett.
ä Ott a sz¡lûf´ldje. Az ûsei f´ldje.
ä Elk¢pzelhetû, de a gy¡lekezetem nem ¢rezn¢ otthon magÀt.
ä Ha otthon nem is, de legalÀbb nyugalomra leln¢nek egy darabig. Nyugodtan hajthatnÀk Àlomra a fej¡ket.
Ndbele megp´rd¡lt, ¢szaki irÀnyba n¢zett, ¢s hunyorogva k¢mlelte a tÀvoli lÀthatÀrt. Egy hosszÃ perc utÀn Ágy szÂlt:
ä Mened¢knek megteszi. Lehet, hogy pusztasÀgnak tünik, de ott legalÀbb biztonsÀgban lesznek egy idûre. Erût gyüjthetnek a nagy Ãtra, amely az Ág¢ret f´ldj¢re vezet.
ä Hirtelen O'Shea fel¢ fordult. ä Nem akarja megakadÀlyozni a tÀvozÀsunkat?
O'Shea atya gyeng¢den mosolygott.
ä MegakadÀlyozni? Mi¢rt is tenn¢m? Nem vagyok ¢n FÀraÂ. Dehogyis akadÀlyozom
meg. Sût meg akarom szervezni az utazÀst.
Ndbele ¢s gy¡lekezete tÀvozÀsÀnak napjÀt m¢g sokÀig emlegett¢k az egyhÀzk´zs¢gben. Mindenki megjelent, kiv¢ve Stockenstroomot, aki tÀvolmaradÀsÀval ä a k´zv¢leked¢s szerint ä meglepû tapintatrÂl tett tanÃbizonysÀgot a gyûzelem pillanatÀban.
A transzport pontosan ¢rkezett: hÀrom egytonnÀs teherautÂt b¢reltek az egyhÀzk´zs¢g k´lts¢g¢n MoosÀtÂl, aki z´lds¢get ¢s gy¡m´lcs´t Àrult rÂluk a k´rny¢ken. Az
igencsak rozsdÀsodÂ teherautÂk oldala le volt nyitva, csak az ac¢lÀllvÀnyzat rÃdjai meredtek az ¢gnek ä h¢tfûtûl szombatig ezeken lÂgott a z´lds¢g-gy¡m´lcs, mÁg a barna
zacskÂk ¡resen fityegû sÀrgar¢z kampÂi most a legkisebb ¢rint¢sre is csilingelve csÃszkÀltak ide-oda a rudakon.
Aznap mindenki nagy elszÀntsÀggal vetette bele magÀt a munkÀba. A khakiszÁnü,
z´ld karimÀs puhakalapot viselû O'Shea atya irÀnyÁtÀsÀval ott s¡r´gtek-forogtak a hatÀrtalanul izgatott Ndbele k´r¡l, aki kifogyhatatlan energiÀval mük´d´tt: mindig minden¡tt ott volt, hol gyeng¢den figyelmeztetett, hol dics¢rt vagy k´sz´netet mondott
a segÁtûknek, a gy¡lekezete tagjainak f¡l¢be sugdosott, ¢s odaadÂan ¡gyelt a k¢nyelm¡kre, amikor egyenk¢nt a teherautÂkra vitt¢k ûket a kertbûl. A hÀrom indiai sofûrnek egy nagyk¢pü srÀc, Moosa Farum nevü unokatestv¢re volt a fûn´ke, de egyik sofûr
sem m¢ltÂztatott r¢szt venni a rakodÀsban, inkÀbb az elsû teherautÂ l´khÀrÁtÂjÀn ¡ld´g¢ltek abban a kis Àrny¢kban, amit talÀltak, ¢s hosszÃ, vidÀm t´rt¢netekkel szÂrakoztattÀk egymÀst, melyeken idûrûl idûre nyerÁtve r´h´gtek.
A papÁrmas¢ figurÀkkal sok gond akadt, izzasztÂ ¢s nagy odafigyel¢st ig¢nylû munka volt mindegyiket hÀtulrÂl beemelni a teherautÂk platÂjÀra, majd finoman, m¢gis
szorosan megk´t´zni ûket ä a biztonsÀg kedv¢¢rt ehhez m¢g a magas ac¢lrudakat ¢s
a csilingelû r¢zkampÂkat is felhasznÀltÀk. A tÀncolÂ rendûr´kkel k¡l´n´sk¢pp meggyült a bajuk, mert Ãgy kellett r´gzÁteni sz¢tvetett v¢gtagjaikat, hogy egy hirtelen f¢kez¢sn¢l le ne szakadjanak. V¢g¡l Mrs. Mervyn azt javasolta, hogy a legjobb lesz egymÀshoz erûsÁteni ûket, Ágy aztÀn elûsz´r a derekukat k´t´zt¢k ´ssze, majd mindkettût
a teherautÂ sarokrÃdjÀhoz k´t´tt¢k. A haldoklÂ pap mindenÀron el akart csÃszni a
hely¢rûl, Ndbele ugyanis kijelentette, az ´reg tÃlsÀgosan beteg ahhoz, hogy felkeljen
az ÀgybÂl, tehÀt mindenk¢ppen vÁzszintes helyzetben kell szÀllÁtani. A papot sehogy
se lehetett megtÀmasztani, mÁg aztÀn Craskil, aki valaha a haditenger¢szetn¢l szolgÀlt,
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zseniÀlis megoldÀst talÀlt. Egy Âcska pokrÂcbÂl f¡ggûÀgyat sikerÁtett, s v¢g¡l a pap
Ãgy hintÀzott a teherautÂ felsû rÃdjÀn, mint egy alvÂ matrÂz. A kubikos angyalok
szinte az eg¢sz platÂt bet´lt´tt¢k a hatalmas, libegû szÀrnyaik miatt. Ez¢rt arcra kellett
fektetni ûket, s az ÃtrÂl nem is lÀtszott mÀs, mint a szÀrnyuk cs¡cske. Mintha csak egy
tollaslabda-mezûn lengedezû szellû lebegtette volna a tollaikat. UtolsÂnak a hÀzakat,
sufnikat, bÂd¢kat vitt¢k a teherautÂkhoz, ahol megszÀmoztÀk ¢s a platÂra raktÀk ûket.
MÀr k¢sû d¢lutÀnra jÀrt az idû, mikor a munkÀt befejezt¢k, a karikÀval jÀtszÂ gyerek
is a hely¢re ker¡lt, a Madonna kÁs¢ret¢ben ¢rkezû golfjÀt¢kosok ¡tûit is ´sszegyüjt´tt¢k, megszÀmoztÀk ¢s zsÀkokba csomagoltÀk. A kert ki¡r¡lt, a teherautÂk megteltek,
a konvoj indulÀsra k¢szen Àllt. Guram, a sofûr nagy nehezen f´ltornÀszta magÀt az
elsû teherautÂ vezetûf¡lk¢j¢be. Ndbele n¢gyk¢zlÀb mÀszott fel az utolsÂ kocsira, ¢s
egy rakÀs hullÀmlemezen foglalt helyet. Ekkor Craskil megd´ngette az elsû teherautÂ
hÀtuljÀt, mire hangos bÃcsÃzkodÀs k´vetkezett, ¢s Ndbele gy¡lekezete nekiindult a
hosszÃ Ãtnak ¢szak fel¢. O'Shea atya ¢s seg¢dcsapata a konvojbÂl utoljÀra a derekuknÀl ´sszek´t´z´tt rendûr´ket lÀtta, ezt a furcsa, ijesztû, intim mÂdon ´sszefonÂdott
pÀrt, amint ide-oda hullÀmzanak a k´t¢l szorÁtÀsÀban, tovÀbbÀ Ndbele atyÀt, aki ott
kuksolt a hullÀmlemezen Àllig felhÃzott t¢rddel, ¢s ¢szaknak fordÁtotta az arcÀt.
Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ a dolgozÂszobÀjÀban ¡lt egy kaptÀr alakÃ ¢p¡letben,
amely stÁlusÀban hasonlÁtott az ûslakÂk k´zeli kunyhÂihoz, csakhogy ez a hÀz durva,
de f¢nyes fel¡letü, sÀrga t¢glÀbÂl ¢p¡lt. Az ablakon Àt lÀtta a hÀrom teherautÂt, a valÂszÁnütlen rakomÀnyt meg az elsû l´khÀrÁtÂn ¡ld´g¢lû indiai sofûr´ket. Ndbele a kormÀnyzÂ elûtt Àllt, ¢s tÀgra nyÁlt szemmel meredt rÀ.
ä JÂl van, kis´reg ä rendelkezett Shushwe ä, nyomd a s¡ketet.
Egyre t¡relmetlenebb¡l figyelte a szobÀt m¢regetû Ndbel¢t. LÀtta, hogy a pap a
tikfa ÁrÂasztalt ¢s a karossz¢keket gusztÀlja, meg a redûnyt, a k´vezetet a redûny´n
tÃl, meg az ide-oda ugrÀlÂ, szutykos kis szÀrnyasokat ¢s a felpuffadt hasÃ gyerekeket
a sÀrkunyhÂk bejÀratÀnÀl. Gabriel Shushwe kormÀnyzÂt furdalni kezdte valami; rem¢lte, hogy nem a lelkiismerete.
ä Ne cikizd le, amÁg magad nem prÂbÀltad ä tanÀcsolta a papnak. ä Most amÃgy
se az ¢n munkÀmrÂl besz¢lget¡nk. HÀt mi a fen¢nek k¡ldtelek ¢n a feh¢rek k´z¢?
Nem az¢rt, hogy egy kicsit leoktasd ûket, a kurva anyjukat? Te voltÀl a dÀrdÀm, eml¢kszel? M¢ghozzÀ volfrÀmhegyü. Azt vÀrtam, hogy rendesen megszÁvatod ûket.
Egy¢bk¢nt nem voltam benne biztos, hogy meg tudod csinÀlni, de nagyjÀbÂl ez volt
az elk¢pzel¢sem. Azt viszont semmik¢pp se vÀrtam, hogy egy sz¢p napon beÀllÁtasz
nekem t´bb teherautÂra valÂ ´sszek´t´z´tt vÀmpÁrral meg hÀrom Àzsiai sofûrrel.
Az¢rt k¡ldtelek k´z¢j¡k, hogy egy kicsit beleverd az orrÀt a szarba a sok szem¢t fajgyül´lûnek, ¢s nem az¢rt, hogy sajÀt t´rzset alapÁts, a rohadt ¢letbe!
Ndbele b¡szk¢n kihÃzta magÀt.
ä Az ember nem vÀlaszthatja meg a sorsÀt.
A kormÀnyzÂ kibÀmult az ablakon, ¢s AmerikÀra gondolt, a philadelphiai sz¢p napokra az egyetemen. A Delaware folyÂn t¡kr´zûdû napf¢nyre. Egy Sheena nevü lÀnyra. Az ablaka elûtt egy nût pillantott meg a hÀtÀra szÁjazott csecsemûvel, amint egy sor
kukorica alatt prÂbÀlta meg fellazÁtani a kûkem¢ny f´ldet egy rossz kapÀval.
ä Nekem mondod?! ä szÂlt m¢ly ¢rz¢ssel.
A kormÀnyzÂ aludt egyet a dologra. A t´rzs¢ben elterjedt dicsûÁtû ¢nekek szerint
aznap ¢jjel m¢g Àlmodott is, bÀr erre nincs bizonyÁt¢k. Reggel mindenesetre elsû dolga
volt, hogy besz¢ljen Ndbel¢vel, aki az ¢jszakÀt az egyik platÂn t´lt´tte. Az indiai sofû-
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r´kh´z egy kukkot se szÂlt Shushwe, pedig azok mÀr d¡h´sek, ¢hesek ¢s t¡relmetlenek voltak. A kormÀnyzÂ profetikus szavai Ágy hangzottak:
ä E sovÀny f´ld´n nincsen szÀmodra hely.
Amikor Ndbele megk¢rdezte, hova is menjen, a kormÀnyzÂ vÀlaszul bemÀszott a
teherautÂ vezetûf¡lk¢j¢be, ¢s megparancsolta Guramnak, hogy indÁtson.
V¢gighajtottak a kaszinÂhoz vezetû, Ãjonnan ¢p¡lt, f¢mesen csillogÂ Ãton, kereszt¡l a nagy autÂparkolÂkon, ahol a nap hanyatt esett az ezernyi japÀn kocsin, elhÃztak
a turistabuszok sorfala mellett, elhagytÀk a teniszpÀlyÀkat, a vadrezervÀtum hatalmas,
ÀllatszarvmotÁvummal dÁszÁtett kapujÀt, ¢s a kaszinÂ elûcsarnokÀba nyÁlÂ nagy ¡vegajtÂ elûtt Àlltak meg.
Gabriel Shushwe kormÀnyzÂ Karamhoz int¢zett elsû mondata azÂta legendÀssÀ
vÀlt:
ä ¹rvendezz, aranyapÀm, mert szent ember j´tt el k´z¢tek!
Karam kÀromkodott, ¢s vad d¡h¢ben megt¢pte az ing¢t. Ami nem segÁtett.
A nagy r´gbipÀlya lÀtszott a legalkalmasabbnak. A klubhÀz meg az alÀcs´vezett talaj
jÂvoltÀbÂl a vÁzellÀtÀs nem volt vesz¢lyben. A feh¢r vonalakkal hatÀrolt, csodÀlatos z´ld
gyep nemsokÀra csalÀdiasabb arcÀt mutatta, ahogy Ndbele hozzÀlÀtott, ¢s Ãjra felÀllÁtotta a sufnikat.
ä Eszembe jutott ä mondta Shushwe Karamnak ä, hogy a srÀcnak az Ág¢ret f´ldj¢re
van sz¡ks¢ge, ¢s ez a kÂcerÀj hasonlÁt rÀ a legjobban.
ä °n nem fogom eltartani ezeket ä sz´gezte le Karam.
ä Pedig most mÀr a maga alkalmazottjai. Szerzûd¢s szerint ä sz´gezte le Shushwe.
ä Azt a kurva istenit ä ¡v´lt´tt fel a libanoni.
ä °s jobb, ha leÀll ezzel a dumÀval. Mondtam, hogy szent emberek.
Karam let¢pte magÀrÂl rongyos inge marad¢kÀt, kitÀrva mezÁtelen mell¢t.
ä Csak hasÁtsd ki a szÁvemet, szÁvd ki a v¢rem, ha jÂlesik!
ä Nekem aztÀn semmi sem kell ä mondta Shushwe komoly k¢ppel. ä De ha marad
az asztalon egy-k¢t morzsa, tudom, hogy Ndbele atya rohadtul hÀlÀs lenne ¢rte.
Ndbele a vÀllalkozÂ irÀnt ¢rzett hÀla legkisebb jel¢t sem mutatta, amikor vasÀrnaponk¢nt szentbesz¢det tartott a gy¡lekezet¢nek, sût modern FÀraÂnak mondta ût, aki
a szolgÀlat hÀzÀban tartja a t´rzset. Mindezt nagy ¢lvezettel hallgatta a sok kÁvÀncsi
szerencsejÀt¢kos, aki, miutÀn elterjedt Ndbele hÁre, ÀtrÀndult a kaszinÂbÂl egy kis friss
levegût szÁvni, meg hogy elgy´ny´rk´dj´n a vitorlavÀszonbÂl, sÀtorlapbÂl, libegû pokrÂcokbÂl ¢s hullÀmlemezbûl ´sszerÂtt tÀborban lakÂ m¢ltÂsÀgteljes t´rzsben, majd
egyre nagyobb aggodalommal figyelje meg a r´gbipÀlyÀt ellepû figurÀkat: a tÀncolÂ
rendûr´ket, a haldoklÂ papot, a kubikos angyalokat, a Madonna hüs¢ges golfozÂit,
¢s valamennyi szent tagjÀt Ndbele lassan vÀrossÀ bûv¡lû gy¡lekezet¢nek, a sok furcsa
feh¢r embert, a mikroszkÂpba n¢zû apostolokat, a kacagÂ MagdolnÀt meg a biciklizû
Szent PÀlt, akinek arcÀt az uitenhagei rokonrÂl mintÀzta alkotÂja. S bÀr Ndbele nyugodtan szedhetett volna csek¢ly bel¢pti dÁjat az alkalmi n¢zûktûl, sosem cselekedett
ilyet; az idegenvezet¢s¢rt meg a szentbesz¢dek¢rt cser¢be csak annyit vÀrt el, hogy
valaki t¡relmesen ¢s egy¡tt¢rzûn meghallgassa tÀvolsÀgtartÂ, keserü gÃnnyal elûadott
t´rt¢net¢t arrÂl, hogyan fosztottÀk meg tulajdonÀtÂl ¢s szÀmüzt¢k f´ldj¢rûl az û gy¡lekezet¢t, hogyan k¢nyszer¡ltek szÀmüzet¢sbe, hogyan fogjÀk kiÀllni a megprÂbÀltatÀst, ¢s hogy fognak egy napon visszat¢rni.
ä Bevisz az ör az ¢n hÀzamba ä emelte Ndbele az ´kl¢t a feje f´l¢ ä, ¢s mindenkit
kiüz az ¢n n¢pem elûl.
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AratÂ ZsÂfia

°LM°NY
bontott szÀjÀbÂl csûr nû ki csukottan
û ott van valahol a testben
¢s visong de nincs f¡le hogy hallanÀ
csak lÀtja hogy halljÀk mert n¢zik
de nem ¢rtik mert csukva a csûre

çRNY°KDAL
Megrajzolt pohÀrbÂl ittam
megrajzolt tÀny¢rbÂl ettem
igazi poharam sose volt
igazi tÀlbÂl sose vettem
megrajzolt Àgyamon vonal-vÀnkos
az Àlom megrajzol engem
Megrajzolt t¡k´rbe n¢ztem
nem volt valÂdi k¢pem
megrajzolt szÁvvel szerettem
vÀzlat maradt csak helyettem
megrajzolt szememben firka-k´nnyek
a fÀjdalom megrajzol engem
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Anna Sobolewska

A KABALA °S A TAROT
PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa

Divinatorika ¢s kÀrtyavet¢s
àMadame Sosostris, hÁres jÂsnû,
NÀthÀs volt, mindazonÀltal
EurÂpa legokosabb asszonyÀnak
SzÀmÁt bün´s kÀrtyÀival. íme, Ãgymond,
Az ´n lapja, a vÁzbe fÃlt F´nÁciai Tenger¢sz,
(Gy´ngy´k a szeme hely¢n, n¢zze csak!)
Ez meg a SziklÀk H´lgye, Belladonna,
A helyzetek h´lgye.
Itt az ember a hÀrom bottal, ¢s ez a Ker¢k,
°s ez a f¢lszemü kalmÀr, ¢s ezt a letakart
KÀrtyÀt viszi a hÀtÀn, s nem szabad
Megn¢znem. Hol van az Akasztott Ember?
VÁzbefÃlÀstÂl Âvakodj¢k.
Rengeteg embert lÀtok, k´rbejÀrnak.
K´sz´n´m, ºdv´zl´m a kedves Equitone-n¢t:
Magam viszem neki a horoszkÂpot ä
ManapsÀg annyira vigyÀzni kell.Ê
(T. S. Eliot: çTOKF¹LDJE. 43ä60. sor.
Vas IstvÀn fordÁtÀsa.)
Madame Sosostris ä igaz, nÀthÀs, ami jelentûsen gyengÁti a j´vûbe lÀtÀs k¢pess¢g¢t ä
rÀszÀnja magÀt, ¢s kÀrtyÀt vet. Az û kez¢ben a tarot a àbün´s kÀrtyaÊ. Az ÂkorbÂl ered
ez a jÂslÀsi rendszer, nagy divatjÀt ¢li napjainkban Nyugaton.1 E jÀt¢k reneszÀnsza
k¢sztetett arra, hogy nyomozzak a tarot ¢s a kabala utÀn az irodalomban, illetve analÂgiÀkat keressek a j´vendûmondÂ tev¢kenys¢ge ¢s az irodalmi alkotÂmunka k´z´tt.
A tarot nagyszabÀsÃ szimbolikus rendszer, szoros kapcsolatban Àll a zsidÂ kabala
miszt¢riumaival, ¢s beker¡lt az irodalom k¡l´nf¢le tÀjaira. A huszonk¢t tarotfigura
megfeleltethetû a h¢ber Àb¢c¢ huszonk¢t betüj¢nek ¢s e betük ezoterikus jelent¢seinek
ä a kabalÀban minden betü mikrokozmosz, sajÀtos szemantikai univerzum, ami magÀban rejti a misztikus korrespondenciÀk hÀlÂzatÀt.2 A tarot sokf¢le gyakorlati funkciÂt t´lt´tt be: nemcsak a j´vendûmondÀst szolgÀlta, hanem a gemÀtria müveleteinek
is eszk´ze volt, àgemÀtrikus k´rtÊ k¢pezv¢n a SZENTíRçS szavaiban immanensen benne rejlû szÀm-betü kapcsolatok megfejt¢s¢hez ¢s Ãj sz´vegek k¢pz¢s¢hez (a hermetikus hagyomÀny szerint a àtarotÊ a rota, azaz a àk´rÊ szÂ anagrammÀja).
A tarotpakli hetvennyolc lapbÂl Àll, ebbûl huszonkettû az Ãgynevezett nagy arkÀnum, a t´bbi, vagyis a marad¢k ´tvenhat nagyjÀbÂl megfelel az egyszerü bridzspak-
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linak ¢s a n¢gy szÁn¢nek. A mai tarotpakli alapszimbolikÀjÀban megtalÀlhatÂ a tarot
n¢gy szÁne ä a virÀgzÂ vesszûk treff¢, a v¢szjÂslÂ kardok pikk¢, a kelyhek kûrr¢, a pent¥colÂk (csillagok) pedig kÀrÂvÀ alakultak Àt. A tarotpakliban k¢t feh¢r lapot is talÀlhatunk (az egyik nagyon fontos szerepet jÀtszott madame Sosostris j´vend´l¢s¢ben).
Az egyszerü tarotpaklibÂl valÂ jÂslÀs mostani szabÀlyai megûrizt¢k kapcsolataikat a
tarot archaikus szimbolikÀjÀval ä a kûrrel magyarÀzhatÂk az ¢rzelmi bonyodalmak,
mint r¢gen a kehellyel, a pikk (kard) viszÀlyt vagy balszerencs¢t mutat, a kÀrÂ ¢s a
treff a vagyoni helyzetrûl ¢s a szakmai k¢rd¢sekrûl tÀj¢koztat. Az ´tÀgÃ csillag (pent¥colo) az ember szimbÂluma, egyÃttal, mivel a f´ldi elem uralja, az anyagot is jelenti
ä v¢gsû soron a p¢nzt. A tarot n¢gy szÁne megfelel a kabalÀban leÁrt teremt¢s n¢gy
sÁkjÀnak, a n¢gy elemnek, a jelent¢s legarchaikusabb r¢teg¢ben pedig ä a f¢rfi- ¢s nûi
energiÀnak (vesszû ¢s kehely).
Nemr¢g m¢g Ãgy tartottÀk, hogy a cigÀnyok ä sok nyelven àegyiptomiaknakÊ hÁvjÀk
ûket ä terjesztett¢k el EurÂpÀban a tarotkÀrtyÀbÂl valÂ jÂslÀst. Ezen az ÀllÀsponton
van Jessie Weston FROM RITUAL TO ROMANCE cÁmü hÁres munkÀjÀban, emellett ´szt´n´zte T. S. Eliot ¢s W. B. Yeats mitogrÀfiai ¢rdeklûd¢s¢t. Weston a tarot Âegyiptomi
eredet¢rûl Ár, a zsidÂk vitt¢k EgyiptombÂl PalesztinÀba, gazdagÁtvÀn a judaizmus szimbÂlumrendszer¢vel.3 De f¢ny der¡lt arra, hogy a tarot eredete korÀntsem egy¢rtelmü,
korÀbban jelent meg EurÂpÀban, mint a cigÀnyok (IV. KÀroly francia kirÀly 1392-ben
rendelt egy pakli tarotkÀrtyÀt, e csomagbÂl tizenh¢t lapot ûriz a pÀrizsi Bibliothªque
Nationale).
A tarotrÂl Árt tanulmÀnyokban hÀromfajta interpretÀciÂt k¡l´nÁthet¡nk el: ezoterikus, àpozitivistaÊ (a forrÀsok kutatÀsÀban ¢rdekelt) ¢s strukturalista vÀltozatokat. ZÀrÂjelben jegyzem meg, hogy a strukturalista interpretÀciÂ az ezoterikus tudÀs eg¢sz¢t
hasznosÁthatja. BÀr a tarot szimbolikÀja a kabala filozÂfiÀjÀra utal, m¢gsem egynemü
rendszer, t´bbf¢le heterodox vallÀsi irÀnyzatbÂl merÁt.4 A tarot huszonk¢t àkulcsÀnakÊ
szimbolikÀja t´bb¢rtelmü ¢s sokr¢tü ä a nagy arkÀnumok az egyiptomi, kereszt¢ny ¢s
h¢ber szimbÂlumok nyelv¢t besz¢lik. A tarot ikonogrÀfiÀja hÀrom kultÃrk´rre utal ä
a hellenisztikus Egyiptomra, PalesztinÀra ¢s a kelta kultÃrÀra. T´bbf¢le Àramlat sodorta EurÂpÀba (zsidÂk, arabok, keltÀk, cigÀnyok), ezek a hermetikus tudÀs ¢s misztika egyetlen fûsodrÀban egyes¡lnek. A beavatÀs huszonk¢t fokozatÀnak alapkÀnonjÀt
k¡l´nf¢le hermetikus tÀrsasÀgok is hagyomÀnyoztÀk (innen ered t´bb kÀrtyalap alkimista ¢s asztrolÂgiai, rÂzsakeresztes ¢s szabadkûmüves szimbolikÀja).
A kabalisztikus legendÀk szerint a tarot arkÀnumaiban kÂdolt hermetikus tudÀs a
bibliai pÀtriÀrkÀktÂl (Ill¢s ¢s H¢nokh prÂf¢tÀktÂl, çbrahÀmtÂl ¢s Salamon kirÀlytÂl)
ered, mÀs hagyomÀnyok szerint a titkos tudÀs patrÂnusa Herm¢sz Triszmegisztosz,
az ÁrÀs legendÀs f´ltalÀlÂja, a neki tulajdonÁtott T ABULA SMARAGDINA a hermetikus
filozÂfia rejtjelezett ä a kÁv¡lÀllÂ szÀmÀra s´t¢t, a megvilÀgosodott szÀmÀra belsû
f¢nnyel teli ä kifejt¢se. Legm¢lyebb szemantikai r¢teg¢ben a hermetizmus a valÂsÀg
minden eleme ä az anyag ¢s a szellem, a fizikai ¢s lelkierûk, a mikro- ¢s a makrokozmosz ä rokonsÀgÀt vagy ¢ppens¢ggel azonossÀgÀt hirdette.
TehÀt az eg¢sz CORPUS HERMETICUM-hoz k´tûdû tarotnak mint a titkos tudÀs rendszer¢nek elsûdleges funkciÂja nem a àkÀrtyavet¢sÊ. A tarot a hermetikus tudÀs ´szszess¢ge, az Isten, az ember ¢s a term¢szet k´zti misztikus kapcsolatok rejtjelezett ismertet¢se, ugyanakkor szimbolikus cselekv¢srendszer is, melynek c¢lja a tanÁtvÀny
szellemi eszm¢lete ¢s ÃjjÀsz¡let¢se. A tarot huszonk¢t allegÂriÀja a beavatÀsi miszt¢riumok szimbolikus ´sv¢ny¢t alkotta.5 A hermetikus jelent¢sekkel telÁtett tarotfigurÀk
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a beavatott szem¢ly tudatÀnak egymÀst k´vetû fokozataivÀ vÀltak. A miszt¢riumok tartalma nem mer¡lt ki abban, hogy a tanÁtvÀnyt az ezoterikus tudÀs forrÀsaihoz bocsÀssÀk, bevezess¢k a jelek ¢s jelent¢sek rejtelmeibe ä utazÀs is volt, a l¢lek m¢ly¢be. Minden rites de passage k´z´s eleme a szimbolikus halÀl ¢s f´ltÀmadÀs ä kezdve az eleusziszi,
orfikus ¢s pitagoreus miszt¢riumoktÂl a szabadkûmüvesek beavatÀsÀig, az antik romÀncoktÂl Mozart V ARçZSFUVOLç-jÀig. Mint Apuleius Árta AZ ARANYSZAMçR-ban, a
beavatÀs kanyargÂs ¢s viszontagsÀgos ÃtjÀrÂl szÂlÂ t´rt¢netben, az ízisz istennûnek
hozott Àldozat à´nk¢nt vÀllalt halÀl ¢s az û kegye r¢v¢n nyert ÃjjÀsz¡let¢sÊ.6
A tarot eurÂpai pÀlyafutÀsa sok titkot ¢s meglepet¢st rejteget (p¢ldÀul az egyik XIX.
szÀzadi francia pakliban a csÀszÀr orosz sassal ¢kesÁtett trÂnuson ¡l, a csÀszÀrnû pedig
lengyel sast ÀbrÀzolÂ pajzsot tart ä ezek valÂszÁnüleg alkimista szimbÂlumok). A tarot
klasszikus ikonogrÀfiai vÀltozata XV III. szÀzadi (bÀr f´ltehetûleg k´z¢pkori eredetü
a Tarot de Marseille, amit Jan Potockinak is ismernie kellett, amikor a K ALAND A SIERRA
MORENçBAN cÁmü reg¢ny¢n dolgozott). 1910-ben Ãj paklit k¢szÁtettek A. E. Waite vezet¢se alatt, aki az okkultizmus t´rt¢net¢vel foglalkozott, û alapÁtotta a nevezetes àOrder of the Golden DawnÊ-t, melynek c¢lja a hermetikus hagyomÀny ÃjjÀsz¡let¢se volt
(a rendnek W. B. Yeats ¢s T. S. Eliot is tagja volt). Waite paklija megûrzi az archaikus
ikonogrÀfiai motÁvumokat, de enyhÁtett ¢s szentimentÀlis vÀltozatban. A r¢gi kÀrtyÀk
csontvÀzk¢nt ÀbrÀzoljÀk a halÀl allegÂriÀjÀt, amint lekaszÀlja a f´ldbûl kinûtt kezek ¢s
lÀbak àerdej¢tÊ. Ezt a rendkÁv¡li ¢s sz¢ps¢ges k¢pet, melynek szimbolikÀja nyilvÀnvalÂan a f´ltÀmadÀsra utal, az àArany HajnalÊ tagjai tÃlsÀgosan ijesztûnek talÀlhattÀk,
mert az Ãj csomagban a HalÀl csontvÀza fegyveres lovas, mint D¡rer metszetein.
A HalÀl, vagyis a tizenharmadik titok Agnes Varda CL°O ¹TTýL H°TIG cÁmü filmj¢ben is szerepelt. E film hûsnûje gyÂgyÁthatatlan betegs¢gtûl tart, kÀrtyajÂshoz megy,
kihÃzza a tizenharmadik lapot, ¢s pÀnikszerüen elmenek¡l. Pedig a tarotban m¢g sok
jelent¢se van a HalÀlnak amaz egyetlen, lÀtszÂlag magÀtÂl ¢rtetûdû mellett, ami a
kÀrtyÀt kihÃzÂ szem¢ly halÀla. A HalÀl ä a GñLEM-ben Gustav Meyrink àa csontok
lehelet¢nekÊ nevezi ä itt a kreatÁv tagadÀs ¢s rombolÀs elv¢t jelk¢pezi, mint Siva a hindu
mitolÂgiÀban. A halÀl a hermetikus tudÀs mindegyik rendszer¢ben az Ãj ¢let hÁrn´k¢v¢ vÀlik.
A tarotkÀrtya ¢rt¢ke mindig ambivalens, lehetûv¢ teszi a j´vendûmondÂnak, hogy
kivÀlasszon egyet a jelent¢sek k´z¡l, vagy hangsÃlyozza ¢s kihasznÀlja ezt az ambivalenciÀt. Sokr¢tü e szimbolika ä egyetlen figura is egyesÁtheti magÀban az Ozirisz ¢s
ízisz miszt¢riumÀbÂl vett egyiptomi szimbÂlumokat, a kabalisztikus jeleket, amelyek
az e kÀrtyÀt szervezû betü k¡l´nleges erej¢bûl k´vetkeznek, illetve az alkimista ¢s asztrolÂgiai jelk¢peket. De a jelent¢sek ¢s kulturÀlis ´sszef¡gg¢sek e teljes gazdagsÀga viszszavezethetû egyetlen alapvetû eszm¢re, amely az ellent¢tek megszün¢s¢t, a pÂlusok
azonossÀgÀt hirdeti. A tarot paradox ÀbrÀi az ellentmondÀsok f´loldÂdÀsÀt sugalljÀk.
A tarot ä hasonlÂan az alkÁmiÀhoz ä beavatÀs a mysterium coniunctionisba. Mindegyik
allegorikus figura f´lid¢zi ¢s f´lfedi a l¢t term¢szet¢ben immanensen benne rejlû ellentmondÀsokat, ugyanakkor meg is haladja azokat. Nemcsak az egyes arkÀnumokat,
hanem az eg¢sz hetvennyolc lapbÂl ÀllÂ rendszert a szakadÀs ¢s a reintegrÀciÂ elve
irÀnyÁtja. A beavatÀs fû ´sv¢ny¢n helyezkedik el a huszonk¢t figura, itt sz¡ntelen harcot folytatnak a dezintegrÀciÂ erûi (HalÀl, ¹rd´g, Torony, Hold) a regenerÀlÂ- ¢s alkotÂerûkkel (Szeretûk, Erû, IgazsÀg, Akasztott, Csillag, Nap). A dezintegrÀciÂ ¢s az
egyes¡l¢s fÀzisai a tarotban megfeleltethetûk az alkÁmiai folyamatoknak, ahol a dissolutio ¢s a putrefactio szakaszai megelûzik ¢s lehetûv¢ teszik a resurrectio fÀzisÀt, amelyben
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a b´lcsek k´ve szintetizÀlÂdik. Az alkÁmia l¢nyege a vegyi ¢s lelki folyamatok k´zti pÀrhuzam ä a k¢miai eljÀrÀsokkal kezelt anyag ÃjjÀsz¡let¢se a prÂbat¢tel el¢ ÀllÁtott tanÁtvÀny belsû ÀtalakulÀsÀval jÀr egy¡tt.7 A kabala ä hasonlÂan az alkÁmiÀhoz ä nem ismeri
a szellem ¢s az anyag dualizmusÀt, legalÀbbis a szellem materializÀlÂdÀsa nem tekinthetû v¢gsû dolognak ä a folyamat mindk¢t irÀnyba v¢gbemehet; e koncepciÂ, mely
szerint az anyag ¢s a szellem ´r´k´s t´k¢letesed¢sre Át¢ltetett, ¢s a l¢nyeg¡k legm¢ly¢n
azonosak, ¢l¢nk visszhangot keltett a romantikus tudatban.8
A kÀrtyavet¢st Ãgy kell elk¢pzeln¡nk, hogy a h¢ber Àb¢c¢ arkÀnumait megjelenÁtû
tarot egyfajta filozÂfiai àideag¢pezetÊ volt. A huszonk¢t tarotfigura kombinÀciÂk milliÂit adja. A lapok mozgÀsa az eszm¢k mozgÀsÀt ¢s a l¢lektani folyamatokat is rekonstruÀlja. A kÀrtyajÂs igyekszik ezekbûl kiolvasni az elj´vendû esem¢nyek jeleit, a kabalista viszont a vilÀgmindens¢g t¡k´rk¢p¢t keresi a tarot arkÀnumaiban. Arra t´rekedik, hogy ism¢t mozgÀsba hozza a teremt¢s minden szintj¢t, hogy a k¢pzelet ¢s a szimbÂlumok segÁts¢g¢vel ÃrrÀ legyen a vilÀgon ä àhogy az eg¢szen Àt eljusson az EgyhezÊ. A
kabalista misztika az arkÀnumok segÁts¢g¢vel interpretÀlja a jeleket, ¢s dekÂdolja a
szimbÂlumokat, ez mÀs, mint a keleti misztika Ãtja, amely meg akarja semmisÁteni a
szimbÂlumokat, ¢s meg akarja tisztÁtani az ¢nt a k¢pzelettûl, a v¢gsû c¢l m¢gis ugyanaz.
A j´vendûmondÀs mint a cselekm¢ny szerkeszt¢se
A kÀrtyajÂslÀs az emberis¢g egyetemes ¢s ´r´k tev¢kenys¢ge (mint Balzac ÀllÁtja a PONS
BçCSI-ban), ugyanakkor ez a legdemokratikusabb foglalatossÀg ä a szakÀcsnûtûl a miniszterig minden r¢tegre kiterjed. A kÁnai Ji king mellett a tarot a leggazdagabb j´vendûmondÂ rendszer.
àA tarotkÀrtya a müvelûd¢s t´rt¢net¢ben Fu-hi, az elsû szent kÁnai uralkodÂ jÂs jelei ¢s a bonyolult k´z¢pkori praktikÀk k´z´tt helyezhetû el. Szimbolikus sakk ez, melynek segÁts¢g¢vel az ember egy k¢sûbbi jÀt¢kra k¢sz¡l, ami a lÀthatatlan vilÀgban folyik, ¢s figyelmeztet¢seket kap, hogy
k´zeledik a matt. [...] Az az elk¢pzel¢s, hogy a kÀrtyalapok vÀltozÂ konfigurÀciÂi rabul ejthetik a
v¢letlent, egy ´r´k ¢s d¢monikus rem¢nyen alapul.Ê9
A j´vendûmondÀs napjainkban Àrtatlan jÀtszadozÀsnak tünik f´l, de egykor jÂval
magasabb stÀtusa volt ä az ´nismeret forrÀsa lehetett, ¢s ´szt´n´zhette a szellemi Ãtkeres¢st. Ma senki sem az¢rt megy jÂsnûh´z, hogy megismerje ´nmagÀt, ¢s belekezdjen a v¢gzettel folytatott jÀtszmÀba (mint Oidipusz vagy ApollÂniosz T¡aneosz). A lÀtogatÀs nem azt a c¢lt szolgÀlja, hogy f´lfedj¡k a halÀl titkait, inkÀbb az ¢let¡nk probl¢mÀira keres¡nk megoldÀst, inkÀbb biztatÀst ¢s vigaszt vÀrunk, nem ´nismeretet. A
mÀgia ¢s az okkultizmus t´rt¢nete sok elfogulatlan, n¢ha egyenesen kegyetlen j´vend´l¢st ismer, melyek kegyveszt¢ssel fenyegett¢k a jÂst, ilyen volt p¢ldÀul Nostradamus
esete, aki megjÂsolta, hogy II. Henrik kirÀly pÀrbajban leli halÀlÀt (ami igen valÂszÁnütlennek lÀtszott), vagy Luc Gauricus asztrolÂgus¢, aki elûvigyÀzatlanul szÀmüzet¢st
¢s bukÀst j´vend´lt Bologna zsarnokÀnak, ami¢rt azon nyomban megkÁnoztÀk (nota
bene mindk¢t jÂslat beigazolÂdott).10 ManapsÀg a jÂsnû inkÀbb a meg¢rtû pszichoanalitikus, nem pedig Szibilla vagy Kasszandra szerep¢t t´lti be. Egy mai amerikai
jÂslÀsi szakk´nyv nyÁltan ki is mondja: àSoha, soha, de soha ne zÀrd a jÂslatot pesszimista,
cs¡ggesztû hangsÃllyal. Ha neh¢zs¢get lÀtsz, mutass rÀ arra, hogy legyûzhetû, ha balszerencs¢t
sejtesz, koncentrÀlj a lelkierû ¢s az ellenÀllÂ k¢pess¢g fokozÀsÀra.Ê11
Tadeusz Breza a j´vend´l¢shez hasonlÁtja az ÁrÂ-mes¢lû eljÀrÀsÀt az ADAM
GRYWALD-ban, hisz fontos k´vetkeztet¢seket von le a k¡lsû jegyekbûl, a viselked¢sbûl
hûsei mÃltjÀra ¢s j´vûj¢re n¢zve. E reg¢nyben a jÂs praktikÀk, melyek a szereplûk
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hangjÀbÂl ¢s tekintet¢bûl kiolvassÀk az àelj´vendû esem¢nyekÊ jeleit, a mü belsû modellj¢v¢, a szerzû reg¢nyÁrÂi mÂdszer¢nek metaforikus k¢p¢v¢ vÀlnak. A kÀrtyavetû
tev¢kenys¢ge, hasonlÂan a pletykÀlkodÂ cselvet¢seihez, demonstrÀlja, mik¢nt sz¡letik
az irodalom. A jÂsnû ¢s a pletykÀlkodÂ mes¢lû, ûk az ÁrÂ legk´zelebbi rokonai, e gyanÃs
¡zelmeknek megvan a maguk nem haszonelvü, eszt¢tikai dimenziÂja is. A kÀrtyajÂslÀs, k¡l´n´sen napjainkban, ´nk¢ntes ¢s improduktÁv tev¢kenys¢gg¢ vÀlik, szabÀlyai
hasonlÁtanak arra, ahogy Roger Caillois leÁrta a jÀt¢k, a szÂrakozÀs ¢s... az irodalmi
alkotÀs t´rv¢nyszerüs¢geit.12
A jÀt¢khelyzet ¢s a po¢tika, a kÀrtya szimbolikus nyelve ¢s az irodalmi mü k´zti kapcsolatokrÂl Árt tanulmÀnyokat Viktor Vinogradov (Puskin A PIKK DçMA cÁmü elbesz¢l¢s¢nek stilisztikai elemz¢se vezette a kÀrtya szemiotikÀja fel¢) ¢s Jurij Lotman.13 Lotman a XIX. szÀzadi kultÃra univerzÀlis modellÀlÂ rendszer¢nek tartja a kÀrtyajÀt¢kot,
amely f´lvÀltotta a K´nyv r¢gebbi modellj¢t (ugyanakkor a kÀrtyavet¢s inkÀbb k´tûdik
a K´nyv, mint a JÀt¢k mÁtoszÀhoz).
PrÂbÀljuk kifejteni Breza metaforÀjÀt, amely egy szintre hozza a reg¢nyÁrÂt ¢s a jÂsnût. A j´vendûmondÂ ¢s kliense k´zti meg¢rt¢s sok mindenben eml¢keztet a szerzû
¢s az olvasÂ egyezs¢g¢re, ami azon k´zkeletü n¢zetek ¢s v¢lem¢nyek sz¢les k´r¢n alapul, melyek alapjÀn meghatÀrozhatÂ, mi az, ami az ember ¢let¢ben ¢rt¢kes, valÂszerü
¢s figyelemre m¢ltÂ. A meg¢rt¢s f´lt¢tele egyfajta tudatÀllapot, ez egyÃttal a legÀltalÀnosabb irodalmi konvenciÂ, Coleridge meghatÀrozÀsa szerint suspension of disbelief
ä àa hitetlens¢g f´lf¡ggeszt¢seÊ. A reg¢nyÁrÂ, akÀrcsak a j´vendûmondÂ, az olvasÂ vagy
a hallgatÂ hisz¢kenys¢g¢re ¢pÁt, ¢s sz¡ntelen¡l az ÀmÁtÀs hatÀrÀn egyensÃlyozik. A j´vendûmondÂ (az irodalom) szolgÀlatait ig¢nybe vevû szem¢ly szeretn¢, ha bevonnÀk
a jÀt¢kba (a t´rt¢netbe), ¢s leginkÀbb abban leli ´r´m¢t, ha ´nmagÀrÂl olvas (hall).
TÀn nem azok a szerzûk a legsikeresebbek, akiknek az olvasÂik ä hasonlÂan a kÀrtyajÂs
vend¢g¢hez ä azt gondoljÀk: àhiszen ez rÂlam szÂlÊ?
Azt jelenten¢ ez, hogy a kÀrtyavet¢s egyszerüen csalÀs, mindk¢t f¢l Àltal elfogadott
misztifikÀciÂ? A j´vend´l¢s sz´vege gyakran ¢rtelmetlen, zavaros vagy a hallgatÂjÀt
figyelmen kÁv¡l hagyÂ jÂs tiszta k¢pzelg¢se. De t¢telezz¡k f´l a àjÂ szÀnd¢kotÊ, ami
meg¢rt¢shez ¢s egy¡ttmük´d¢shez vezet. Hisz a jÀt¢kszabÀlyokba beletartozik a kÂd
ismerete, a hasznÀlatÀban valÂ jÀrtassÀg ¢s a j´vendûmondÂ elbesz¢lû k¢pess¢ge. A
jÂslÀs folyamÀn paradox mÂdon nincs elvi ellentmondÀs az igazsÀg (legalÀbbis a pszicholÂgiai ¢rtelemben f´lfogott igazsÀg) ¢s a fikciÂ k´z´tt. Az igazsÀg ¢s a misztifikÀciÂ
k´zt nincs pontos hatÀr ä akÀrcsak a hiteless¢g ¢s a fikciÂ k´z´tt az irodalom ter¡let¢n.
F¡ggetlen¡l attÂl, mennyi intuÁciÂ, sût j´vûbe lÀtÀs foglaltatik a kÀrtyajÂslÀsban, a jÀt¢kba mindig bele van kalkulÀlva a szemf¢nyveszt¢s, a fantÀzia ¢s a mesemondÂi talentum. A. E. Waite azt ajÀnlja, hogy k´ltûi interpretÀciÂt adjunk a tarotrÂl, ne a zÀrt
okkult rendszer szabÀlyai alapjÀn ¢rtelmezz¡k.
Egybevetve a j´vendûmondÀst ¢s a fabula szerkeszt¢s¢t, kijelenthetj¡k, hogy minden jÂslat, f¡ggetlen¡l a m¢diumtÂl (legyen az kÀrtya, kristÀlyg´mb vagy a csillagok
ÀllÀsa), mindig a szÂ anyagÀbÂl ¢pÁtkezik, ez¢rt a paraliterÀris jelens¢gek k´r¢be tartozik. A kÀrtyajÂslÀs sajÀtos kommunikÀciÂs helyzetben t´rt¢nik. A j´vendûmondÂ kivÀltsÀgos helyzetbe ker¡lt ä û a k´zlem¢ny szerzûje, melynek hûse a kliens-befogadÂ.
A jÂslat sz´vege lehet egy szimpla l¢lektani elbesz¢l¢s a hallgatÂrÂl. A j´vendûmondÂ
¢s kliense k´zti kapcsolatok olyan oppozÁciÂkon alapulnak, mint az aktivitÀs-passzivitÀs, tudÀs-tudatlansÀg, tekint¢ly-alÀvetetts¢g. Ez viszont leegyszerüsÁtett modell lenne,
hisz az ¡zenet k¡ldûje ¢s vevûje k´zti kapcsolatok itt alapvetûen k¢toldalÃak, a v¢gsû
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àk´zlem¢nyÊ pedig a j´vendûmondÂ ¢s a hallgatÂ k´z´s müve, a konfliktus ¢s az
egy¡ttmük´d¢s szÁntere. A jÂslat sz´vege àdialogikusÊ (bahtyini ¢rtelemben), ¢rz¢keli
befogadÂjÀt, t¡kr´zi struktÃrÀjÀban v¢lhetû ellenv¢lem¢nyeit ¢s aggÀlyait, ¢rt¢krendj¢t s mindenekelûtt rem¢nyeit. Ez a rendszer es¢lyt ad a hallgatÂnak arra, hogy tÀrgyilagosan ¢s kÁv¡lrûl, bizonyos tÀvolsÀgtartÀssal n¢zzen ´nmagÀra.
ValÂszÁnünek tünik f´l, hogy a tarotkÀrtya lapjai stimulÀlhatjÀk a tudatalattit, szÂk¢p Àb¢c¢vel szolgÀlnak nem racionalizÀlhatÂ tartalmak kifejez¢s¢hez. A tarot ä ellent¢tben a bridzskÀrtyÀval ä nem semleges m¢dium; a befogadÂ pszich¢j¢t formÀlni tudÂ
archaikus (¢s archetipikus) szimbÂlumokra ¢p¡lû, nagy erûket mozgatÂ rendszer. A
kÀrtyajÂslÀs besz¢lget¢s a àmÀsik ¢nnelÊ, f¡ggetlen¡l attÂl, mit is ¢rts¡nk azon: àtudatalattitÊ vagy àtudatf´l´ttitÊ is, m¢lys¢get, magassÀgot egyarÀnt. Ennek k´sz´nhetûen a kÀrtya ¢s a szem¢ly k´zt zajlÂ jÀt¢k sokkal gazdagabb. Nem ismerj¡k azokat az
erûket (pszichikai vagy ¢rz¢ki, term¢szeti vagy term¢szetf´l´tti erûket), amelyekkel a
sors ¢s a modell, az ¢lethelyzetek ¢s a megfelelû fabulÀris sorok k´zti analÂgiÀk magyarÀzhatÂk. A kÀrtya kirakÀsa az ¢let modellje, hasonlÂan a szÁnhÀzhoz, ez¢rt a jÂslÀsi
ceremÂnia, l¢v¢n parateÀtrÀlis helyzet, nemcsak parapszicholÂgiai, hanem szÁnhÀzi
kategÂriÀkkal is leÁrhatÂ.
A prÂf¢tÀlÀs ä mint minden irodalmi vagy paraliterÀris sz´veg ä lehet kreatÁv vagy
primitÁv is, ha megmarad a k´zkeletü n¢zetek ¢s sztereotÁpiÀk k´r¢ben. A tarot olyan
rendszer, amelyben a legmagasabb szinten nyilvÀnul meg a j´vendûmondÀs k´ltûi
funkciÂja, ¢s a lehetû legcsek¢lyebb szerepet jÀtsszÀk a perszvÀziÂ mechanizmusai. A
tarot rendszere az oppozÁciÂk jÂval gazdagabb vilÀgÀn alapul, mint p¢ldÀul a n¢pszerü
horoszkÂpokban olvashatÂ jÂslatok, amelyek csak olyan egys¢geket ismernek, mint
az otthon, a szÁv, a betegs¢gek, a munkahelyi dolgok ¢s az utazÀs. A horoszkÂpok jÂslatai rendszerint a szem¢lyis¢g sztereotip jegyeivel operÀlnak.14 A kÀrtyavet¢snek is
megvan a maga àm¢ly ¢rtelmüÊ ¢s populÀris szf¢rÀja, ez utÂbbiba tartoznak a vulgarizÀlt ¢s sematikus interpretÀciÂk.
A tarotkÀrtyÀbÂl valÂ jÂslÀs sajÀtos szemiotikai rendszerk¢nt foghatÂ f´l, amely szÀmos binÀris oppozÁciÂn alapul, ilyen p¢ldÀul a pozitÁv ¢s a negatÁv, a f¢rfi- ¢s a nûi, a
teremtû ¢s a rombolÂ princÁpiumok kettûss¢ge. A tarot szimbolikÀjÀban fontos szerepet jÀtszanak az olyan, sok mitikus rendszerben elûfordulÂ hagyomÀnyos ellent¢tpÀrok, mint a hegy-v´lgy, ¢let-halÀl, nap-hold, pÀros-pÀratlan, jobb-bal, valamint a àszigorÊ ¢s a àkegyelemÊ sajÀtos oppozÁciÂja, ami a kabalÀra jellemzû. A kettûs ¢s n¢gyes
rendszert (a tarot n¢gy szÁne, a szakrÀlis t¢r ¢s idû n¢gyosztatÃsÀga)15 a vilÀgk¢pben
is kimutathatÂ hÀrmas rendszer keresztezi, ami az Isten ¢s az ember hÀromsÀgÀrÂl
tanÃskodik: a szefÁrÀk hÀrom oszlopa (szigor, harmÂnia, kegyelem), az alkÁmia hÀrom
univerzÀlis eleme (k¢n, sÂ, MerkÃr-higany) ¢s a hÀrom vilÀg ä az anyagi, a szellemi ¢s
a mennyei vilÀg (ezt a kabalÀbÂl merÁtett eszm¢t Swedenborg fejtette ki). A j´vend´l¢sekben hÀromszor ism¢tlûdnek a hÀrmasok ¢s hÀromszor a hetesek. Az egymÀst
metszû kettes ¢s hÀrmas sorok mozgÀsban l¢vû spirÀlis rendszert k¢peznek, ez az ellent¢tek ÀllandÂ meghaladÀsÀn alapul, de a szint¢zis megvalÂsulÀsa utÀn az ember
ugyanarra a helyre t¢r vissza, csakhogy egyre magasabb szinten.
A j´vendûmondÂnak az a feladata, hogy koherens ¢s ¢rtelmes fabulÀvÀ alakÁtsa a
k¡l´nf¢le informÀciÂkat. KÀrtyavet¢s k´zben a lapok minden kapcsolata jelent¢ssel
bÁr mind a szintagmatikai sorban, amibûl ´sszeÀllt a hallgatÂ curriculum vitaeje, mind
a paradigmatikus rendszerekben. A lapok minden lehets¢ges szemantikai korrespondenciÀja szÀmÁt ä a kieg¢szÁt¢s ¢s az erûsÁt¢s, az ellent¢t vagy a àszimpÀtiaÊ, az egyes
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lapok k´zti k´zvetÁtû funkciÂk. A tarot minden figurÀjÀnak v¢gsû ¢rtelme a lap immanens jelent¢s¢nek f¡ggv¢nye, ezt mÂdosÁtjÀk a szomsz¢dos lapok ¢rt¢kei ¢s a pozÁciÂnak tulajdonÁtott jelent¢sek. Ez¢rt sok r¢szleges, ellent¢tes vagy komplementer
jelent¢sbûl Àll ´ssze az interpretÀciÂ (p¢ldÀul egy pozitÁv lap is ker¡lhet v¢gzetes konfigurÀciÂba, a àszellemiÊ kÀrtya is foglalhat el àanyagiÊ, az àanyaiÊ kÀrtya is àapaiÊ pozÁciÂt). Minden mozgÀs szimbolikus k´vetkezm¢nyeket von maga utÀn.
A kÀrtyajÂslatok t´bb¢rtelmüs¢ge ¢s sematikussÀga tÀgÁtja a beteljesed¢s ¢s a valÂszÁnüs¢g hatÀrait ä a tarot hetvennyolc lapjÀban mindenki f´lismerheti sorsa k´rvonalait. A rendszer k¡l´nf¢le interpretÀciÂkat ¢s t´bb fabulÀt is megenged, ez m¢gsem
jelent ´nk¢nyess¢get vagy zürzavart. Minden jÂslÀsi rendszerben kimutathatÂ az ellent¢t ak´z´tt, ami ÀltalÀnos, sematikus, mindenkire illik, ¢s ak´z´tt, ami egy¢ni, sajÀtos, megism¢telhetetlen; ez az ellent¢t indÁthatja el a fesz¡lts¢gek dinamizÀlÂ jÀt¢kÀt.
Minden, m¢g a tarotkÀrtyÀk legegyszerübb konfigurÀciÂja is f´lid¢zi az eg¢sz paradigmÀt, azaz a huszonk¢t nagy arkÀnumot, a b´lcsess¢g harminck¢t ´sv¢ny¢t, a tÁz
szefÁrÀt, vagyis az isteni teremt¢s szf¢rÀit, a f¢ny ´tven kapujÀt, a hetvenk¢t angyal ¢s
a hetvenk¢t d¢mon nev¢t... TehÀt nemcsak a kÀrtyÀk egyszeri konfigurÀciÂjÀval, hanem minden megvalÂsulatlan lehetûs¢ggel is szÀmolni kell. N¢zz¡k az çTOKF¹LDJE
id¢zett r¢szlet¢t ä az Akasztott hiÀnya a term¢ketlens¢g ¢s a pusztasÀg szimbÂluma
lesz. Madame Sosostris jÂslata elûlegezi a po¢ma szimbolikus àcselekm¢ny¢tÊ. A kÀrtyavet¢s mint a tovÀbbi t´rt¢n¢sek beharangozÀsa ¢s kivonata ¡gyes reg¢nyÁrÂi fogÀs
lehet, megtalÀlhatjuk p¢ldÀul M. G. Lewis A SZERZETES ¢s Balzac PONS BçCSI cÁmü
reg¢nyeiben. HasonlÂk¢pp hasznÀlja a kÀrtyajÂslÀst mint fabulÀris motÁvumot Jadwiga ÷yliÄska TAROT JçT°K cÁmü k´nyv¢nek cÁmadÂ elbesz¢l¢s¢ben. A j´vendûmondÂ
szavai, amelyek a mü cselekm¢ny¢t ¢s struktÃrÀjÀt alakÁtjÀk, m¢g drÀmaibb szerepet
jÀtszottak az antik irodalomban.
A kÀrtyavet¢sben ä akÀrcsak az irodalomban ä jÂval fontosabb szerepet jÀtszanak a
valÂszÁnüs¢g kategÂriÀi ¢s a c¢lkapcsolatok, mint az egyszerü determinÀciÂk. A kÀrtyajÂslÀs, akÀrcsak a fabula szerkeszt¢se vagy dekÂdolÀsa, a valÂszÁnüs¢g kategÂriÀi
szerint is ¢rtelmezhetû. Ilyen n¢zûpontbÂl a reg¢ny Ãjabb ¢s Ãjabb lehetûs¢gek sorozata, ezek vagy beteljes¡lnek, vagy feled¢sre Át¢ltetnek a befogadÂ Àltal. HasonlÂ tehÀt
a jÂslatok sorozatÀhoz ä a reg¢ny kÀrtyÀt vet az olvasÂnak.
A kabala mint szemiolÂgia
A àkabalaÊ szÂnak ma mÀr sok ¢rtelme van ä f´lfedett ¢s ezoterikus, àszellemiÊ ¢s k´znapi jelent¢sek, a tarotkÀrtyÀbÂl valÂ jÂslÀstÂl a mÀgia k¡l´nf¢le formÀin Àt, a gyakorlati kabala rejt¢lyeitûl eg¢szen a kabalista misztikÀig k´vethetj¡k, ahovÀ a betük ÀtalakÁtÀsa ¢s a betük f´l´tti meditÀciÂ titkain Àt vezet a beavatÀs ´sv¢nye. Ezek kombinÀciÂi
juttatnak el az Ãj, rejtett jelent¢sek megragadÀsÀhoz, melyek racionÀlis okfejt¢s ÃtjÀn
el¢rhetetlenek. E tanulmÀny keretei k´zt nem annyira a kabalisztikus meditÀciÂ rejt¢lyeivel foglalkozom, inkÀbb az irodalmi, nem a vallÀsi jelent¢sek r¢tege ¢rdekel, k¡l´n´s tekintettel az olvasÀs kabalista mÂdszer¢re.
A tarotban minden arkÀnum belsûleg hierarchizÀlt szf¢ra, ennek megvan a maga
megfelelûje a kabalista filozÂfiÀban, ami K´nyvnek tekinti a lÀthatÂ valÂsÀgot, megfejt¢sre ¢s interpretÀciÂra vÀrÂ Liber Mundinak. Olvasni a kÀrtyÀbÂl ¢s dekÂdolni a
Teremt¢s K´nyv¢t ä a kettû egy szintre ker¡lt. A kabalista f´lfogÀsban s l¢nyeg¢ben a
hermetizmus minden vÀltozatÀban benne rejlenek a vilÀggal szembeni szemiotikai ÀllÀspont alapjai, noha ezt a jelenkor eredm¢ny¢nek szoktuk tekinteni.
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A kabalistÀk f´lfogÀsa szerint a vilÀg ´nmagÀn kÁv¡lre, mÀs, transzcendens valÂsÀgra utalÂ nyelv. Minden jelens¢g formÀja rejtett jelent¢st hordoz, egyÃttal paravÀn is,
megnehezÁti, hogy eljussunk az igazsÀghoz. A kabalistÀk azt ÀllÁtjÀk, hogy a TñRA ¢s
a hozzÀ Árt kommentÀrok szÀmos f¡gg´nyt, sût tudatos misztifikÀciÂkat is tartalmaznak, amelyek elrejtik a kinyilatkoztatÀst a beavatatlanok szeme elûl. Paradox mÂdon
pontosan ezek a nyelvi akadÀlyok teszik lehetûv¢ az igazsÀg f´lfed¢s¢t. Sokszor v¢gig
kell àrÀgniaÊ magÀt az embernek a szent iratokon a kabala eszk´zei segÁts¢g¢vel, hogy
eljusson az isteni jelent¢sekig.
A kortÀrs szemiotika alapjÀn az emberi megismer¢st ÀllandÂ fordÁtÀsnak lÀtjuk, Àt¡ltet¢s egyik kÂdrÂl a mÀsikra, an¢lk¡l, hogy eljutnÀnk a jelent¢shez, e folyamatban
minden kÂd egyenrangÃnak ¢s egyen¢rt¢künek tünik f´l. A kabala f´lfogÀsa szerint
viszont ä mint minden mÀs hermetikus rendszerben ä van hatÀra az ´nk¢nyes fordÁthatÂsÀgnak ¢s az ember vilÀgÀt egy¡ttesen alkotÂ jelek konvencionalitÀsÀnak. Az ÀltalÀnosÁtÀs egy bizonyos szintj¢n a jelentett minden emberi nyelvben az AbszolÃtum.
Hisz a vilÀg Isten kinyilatkoztatÀsa. A jeleket dekÂdolni annyi, mint eljutni minden
dolgok titkÀhoz, amit a kabalistÀk ä hasonlÂan a pitagoreusokhoz ä a szÂban ¢s az
annak megfelelû szÀm¢rt¢kben kerestek (a h¢ber nyelv nem ismer szÀmjegyeket, betükkel jel´lik a szÀmokat). A l¢t titka, hasonlÂan a zen¢hez, a szÀmokba van Árva.
A kabalistÀk kidolgoztÀk a jel fogalmÀt, hangsÃlyoztÀk k¢tszintüs¢g¢t, a rejtett ¢s a
k´z¢rthetû jelent¢sek k´lcs´nhatÀsÀt, a szÂ szerinti ¢s a szimbolikus jelent¢sek ´sszjÀt¢kÀt, sokszintü hierarchiak¢nt jelenÁtett¢k meg a szemantikai struktÃrÀt (a TñRç-ban
negyvenkilenc jelent¢sr¢teget k¡l´nb´ztettek meg). A nevezetes GemÀtria mellett, ami
a betük transzpozÁciÂjÀnak müv¢szete, r¢sze a kabalÀnak a Notarikon, ez a jelek term¢szet¢rûl alkotott ismereteket ¢s a szimbÂlumhasznÀlat müv¢szet¢t hasznosÁtja. A mai
f´lfogÀs szerint a jelent¢s Àtmenet egyik szemiotikai rendszerbûl a mÀsikba, ez nem
Àllhatott tÀvol a kabalistÀktÂl, hisz a tarot allegorikus k¢peibe kÂdoltÀk a szÀmok ¢s
betük ¢rt¢k¢t, a szÀm-betü jelrendszer viszont ezoterikus vallÀsi jelent¢seket rejtett
magÀban.
A kabala hermeneutika, sz¡ntelen harc a jelent¢s¢rt. De a jeltûl a jelent¢sig hosszÃ
¢s kanyargÂs az Ãt, jobban mondva spirÀlis, sok-sok k´zelÁt¢sen ¢s kÂdolÀson Àt vezet.
A kabala rÀk¢rdez a Teremtû nyelv¢nek grammatikÀjÀra. A kabalista hermeneutika
az isteni langue szabÀlyait prÂbÀlja megfejteni, amelyek a sz¢thullott eg¢sz fragmentumaiban rejlenek, a jelek k´zt f´lvillanÂ r´ntgenk¢peket keresi.
A kabalÀban a szÂ a dolog archetÁpusa, f´lid¢zi, egyÃttal el is rejti l¢nyeg¢t. A jel
formÀja a dolog belsû term¢szet¢bûl k´vetkezik, tehÀt a szimbÂlum egyÃttal hieroglifa
is, ikonikus jel, tehÀt k¢pszerüen ÀbrÀzolja sajÀt szimbolikus jelent¢s¢t (az alef betü az
ember k¢pe, a jod ä az isteni szikrÀ¢). A kabalistÀk f´lfogÀsa szerint a h¢ber Àb¢c¢ betüi
(¢s a megfelelû fon¢mÀk) szubsztanciÀlis l¢tezûk ä az isteni energia struktÃrÀi hangalakban, vagyis mantrÀk (az indiai kultÃrk´r terminolÂgiÀja szerint). A mai kabalistÀk
Ãgy prÂbÀljÀk igazolni ezt az elm¢letet, hogy a h¢ber nyelv fon¢mÀinak spektrografikus lejegyz¢seit vizsgÀljÀk.16
A mÀgikus nyelvelm¢let a k´ltûk ¢s a kabalistÀk k´z´s tulajdona, ûk mindig is hangsÃlyoztÀk a szÂ autonÂmiÀjÀt, ÀtlÀtszatlansÀgÀt ¢s aktivitÀsÀt. A k´ltûi nyelv kortÀrs elm¢letei sokat merÁthetn¢nek a nyelv f´l´tti kabalista vagy tÀgabb ¢rtelemben vett hermetikus reflexiÂbÂl. A k´ltû ä akÀrcsak a kabalista ä a szÂt tekinti a l¢t alapjÀnak. Az
irodalomkutatÂt igencsak foglalkoztatjÀk a szent iratok, a liturgikus ¢s a k´ltûi nyelv
k´zti kapcsolatok. Az a vallÀsos hit, hogy a szÂnak karizmatikus ereje van, k¢pes Àt-
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alakÁtani a valÂsÀgot, megfelel a müv¢sz egy¢ni tapasztalatainak. Csak a k´ltû ¢s a misztikus k¢pes elhinni ¢s f´lfogni, hogy àaz Ige Isten valaÊ. Az olyan k´ltûkn¢l, mint Blake,
H´lderlin, Nerval, Mickiewicz, S−owacki, Szolovjov, Rilke ¢s Mallarm¢ a k´ltûi tapasztalat elvÀlaszthatatlanul ´sszekapcsolÂdott a misztikus tapasztalattal, a szimbÂlumok
nyelv¢t hasznÀlÂ k¢pzelet ¢s a k´ltûi szÂ pedig a megismer¢s eszk´z¢v¢ vÀlt. TehÀt a
k´lt¢szet ä hasonlÂan a kabalÀhoz ä a megismer¢s Ãtja lehet, elvezethet a dolgok szÂba
rejtett l¢nyeg¢hez.
A kabalistÀk kerest¢k a lehetûs¢g¢t annak, hogy a k´z´s szÀm¢rt¢k alapjÀn fordÁtsÀk
le az egyik szÂt a mÀsikra. A hasonlÂ szÀm¢rt¢kü szavak ´sszehasonlÁtÀsÀban (GemÀtria)
vagy a szÂ megfelelûinek keres¢s¢ben az elsû ¢s az utolsÂ betü alapjÀn (TemÃrÀ) tetten
¢rhetû a szemantikai ekvivalencia kutatÀsa, ez hozza mozgÀsba a szÂ hangzÀsÀnak ¢s
¢rtelm¢nek k´ltûi jÀt¢kÀt. A h¢ber szent sz´vegek (akÀrcsak a mantrÀk a szanszkritban) hihetetlen szemantikai sürüs¢gü struktÃrÀk, itt egymÀsra ¢p¡l minden egyes
hang, szÂtag ¢s kifejez¢s immanens jelent¢se, ezek egymÀst erûsÁtik, ¢s a szÂ egyszerre
sugÀrozza sz¢t minden jelent¢s¢t. A h¢ber nem jel´li a magÀnhangzÂkat, ettûl a k´zlem¢ny sürÁtett lesz ¢s t´bb¢rtelmü. A às´t¢tÊ k´zlem¢ny t´bb tartalmat hordozhat,
mint az Àttetszû. A gemÀtriai müveletek nem mer¡lnek ki a betük ¢s a megfelelû szÀmok ÀtalakÁtÀsÀban. Az eszm¢k egyfajta algebrÀja ez. Az eszm¢ket szorozzÀk, osztjÀk
¢s hatvÀnyozzÀk a betük k´zvetÁt¢s¢vel: c'est l'algªbre de la foi ä Árta Eliphas L¢vi, egy
XIX. szÀzadi okkultista.17
Mind az ortodox judaizmus, mind a kabala alapja a T ñRA. Kabalista f´lfogÀs szerint
a TñRA nemcsak Isten adomÀnya Izrael szÀmÀra, hanem misztikus test is, a jelent¢sek
virulÂ kertje. A TñRA nemcsak elmondja a szent t´rt¢netet, maga teremti ¢s jelenÁti
meg a szents¢get. A kabalista szÀmÀra az eg¢sz term¢szet megfejtendû sz´veg, hisz a
Teremtû nem kev¢sb¢ t´k¢letesen nyilvÀnul meg az írÀsban, mint a teremtett dolgok
vilÀgÀban. A TñRA ¢s a vilÀg k´lcs´n´sen megfelel egymÀsnak, mivel a vilÀg a TñRç-t
imitÀlja. A kabalÀban ä hasonlÂan a gnÂzishoz ä az isteni rejtjel megfejt¢sek¢nt f´lfogott megismer¢s lesz a legalapvetûbb vallÀsi tev¢kenys¢g, ez az Ãt vezet a megvÀltÀshoz.
A kabala hangsÃlyozza az ige hatalmÀt, a megfelelû betükombinÀciÂkban rejlû erûket; a szÂ a teremt¢s vagy a rombolÀs m¢diuma lehet, amint azt tanÃsÁtja a àsz¢tt´rt
ed¢nyekÊ katasztrÂfÀjÀt elbesz¢lû kabalista mÁtosz. A luriÀnus kabala szerint (JichÀq Luria teolÂgiai-filozÂfiai rendszere a XV I. szÀzadbÂl) a vilÀg teremt¢s¢t huszonhat sikertelen teremt¢si kÁs¢rlet elûzte meg, ezek a szefÁrÀk, az isteni energia emanÀciÂja segÁts¢g¢vel t´rt¢ntek. A tÁz szefÁra àsz´vegeiÊ tÃlsÀgosan gyeng¢nek bizonyultak ahhoz,
hogy elbÁrjÀk az Ige erej¢t. Megsemmis¡ltek, r¢st k¢pezv¢n a vilÀgba jutÂ gonosznak,
¢s az ige elidegenedett. Ugyanakkor ez az elidegened¢s soha nem v¢gleges, mert a
t´red¢kes sz´vegek, mint a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ darabjai ä mint a t¡k´rcserepek, tÀvoli
visszf¢nyei az isteni teljess¢gnek.
Egy talmudikus legenda szerint minden jelent¢s kulcsa, a mindens¢g kÂdja a h¢ber
Àb¢c¢ hiÀnyzÂ huszonharmadik betüje, ami a TñRA sorai k´z¢ van rejtve. A SZENTíRçS -ban ejtett hibÀval, a mÀsolÂ tragikus k´vetkezm¢nyü v¢ts¢g¢vel magyarÀzza azt,
hogy a gonosz jelen van a vilÀgban. A TALMUD szerint el¢g egyetlen betü kihagyÀsa
vagy elÁrÀsa ahhoz, hogy az ember elpusztÁtsa a vilÀgot vagy korlÀtlan hatalommal bÁrjon f´l´tte. Julian Stryjkowski V ISSZHANG cÁmü reg¢ny¢ben f´lfigyelhet az olvasÂ az
imahÀzban kit´rt botrÀny nagyszerü jelenet¢re: a TñRç-t olvasÂ gazdag, de tanulatlan
zsidÂ hibÀt hibÀra halmoz, megr¢mÁti ¢s megbotrÀnkoztatja az eg¢sz kisvÀrost.
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A kabalista filozÂfia nagy figyelmet szentel a vilÀg ¢s a nyelv viszonyÀnak, rendkÁv¡l
l¢nyeges probl¢mÀja ez a XX. szÀzadi gondolkodÀsnak. A kabala ÂriÀsi hatÀssal volt
az eurÂpai szellem fejlûd¢s¢re a filozÂfia, k¡l´n´sen a nyelvfilozÂfia ter¡let¢n. A kabalÀt ¢s a kortÀrs nyelv¢szet egy r¢sz¢t ´sszek´ti az a meggyûzûd¢s, hogy a l¢t ¢s a logosz
egys¢ges, illetve a szÂ elsûdleges a valÂsÀghoz k¢pest. A kabala szerint a nyelv nemcsak
strukturÀlja, hanem teremti is a vilÀgot, hisz l¢nyeg¢ben ez az egyetlen valÂsÀg (annak
ellen¢re, hogy a n¢v ¢s a dolog, a nyelv ¢s a vilÀg elsûdleges ontolÂgiai egys¢ge egykoron meghasadt, errûl tudÂsÁt a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ ¢s a BÀbel tornya mÁtosza). Mint
Bruno Schulz Árja A VALñSçG MITIZçLçSç-ban (amely ÁrÀs kabalista inspirÀciÂbÂl is
sz¡lethetett): àA vilÀg Ï¢rtelmesÁt¢s¢nekÎ folyamata szoros kapcsolatban Àll a szÂval. A besz¢d
az ember metafizikus szerve. [...] A szÂt rendszerint a valÂsÀg Àrny¢kÀnak, t¡k´rk¢p¢nek tekintj¡k. Helyesebb volna ennek az ellenkezûj¢t ÀllÁtani: a valÂsÀg a szÂ Àrny¢ka. A filozÂfia tulajdonk¢ppen filolÂgia, azaz a szÂ m¢lyre hatolÂ, alkotÂ vizsgÀlata.Ê18
Az í RçS tanulmÀnyozÀsa nemcsak ahhoz nyÃjt es¢lyt, hogy az ember eljusson oda,
ami kÁv¡l Àll rajta, hanem autonÂm vilÀgok teremt¢s¢t is lehetûv¢ teheti. A mÀgikus
kabalÀban a k´zl¢s teremtû aktus volt, mozgÀsba hozza a kozmikus szf¢rÀkat, egyarÀnt
¢letre hÁvja çdÀmot ¢s a GÂlemet. A hermetizmus minden vÀltozata energianyalÀbnak
tekinti a szÂt. A h¢ber dibbur kifejez¢s ugyanÃgy jel´li a szÂt, mint a tettet, nem tesz
k¡l´nbs¢get a kettû k´z´tt. F´lfel¢ haladvÀn a beavatÀs l¢pcsûfokain (melyeket Ãjplatonikusan isteni emanÀciÂknak tekintenek), az ember lehetûs¢get kap arra, hogy teremtsen pusztÀn a dibbur Àltal, ami a norwidi àtett-szÂvalÊ fordÁthatÂ. A szÂ hatalmÀba
vetett hit hÁvta ¢letre az Ãjkori GÂlem-legendÀkat. A GÂlemet egyetlen szÂ segÁts¢g¢vel
teremtette egy tudÂs rabbi, ez rettenetes blaszf¢miÀval jÀrt egy¡tt, ¢s pusztÁtÀst hozott.
A betük term¢szet¢t f´ltÀrÂ tudÀs hatalmat ad a kozmikus erûk f´l´tt. Mint a K ALAND
A SIERRA MORENçBAN kabalistÀja mondja: àa h¢berben minden betü egyÃttal szÀm is, minden szÂ egy-egy tudomÀnyos kombinÀciÂ, minden mondat olyan borzalmas formula, amely ä ha
minden hehezet¢vel ¢s a megfelelû hangsÃlyokkal helyesen ejtj¡k ki ä hegyeket mozdÁthat el ¢s
folyÂkat szÀrÁthat kiÊ.19
A kabala ä de a filozÂfia ¢s a mÀgia is ä k¡l´n´s jelentûs¢get tulajdonÁt a neveknek.
A n¢v f´lfedi a tÀrgy szellemi, belsû struktÃrÀjÀt. Az ûsi, mennyei nyelvben minden
dolog a maga egyetlen, valÂdi nev¢t viselte. A kabalista ä mint çdÀm a paradicsomban
ä Ãj l¢tezûket kelt ¢letre megnevezv¢n azokat. Az a feladata, hogy megismerje minden
dolgok valÂdi nev¢t.20 A kabalista meditÀciÂ v¢gsû c¢lja az volt, hogy a misztikus kapcsolÀsok ÃtjÀn eljusson az isteni n¢v titkÀhoz. Nemcsak Isten nevei voltak a hatalom
forrÀsai. Minden tulajdonn¢v potenciÀlis energia, egyarÀnt foglalkoztatja a kabalistÀkat ¢s a k´ltûket is. Alfred Tennyson rendkÁv¡li ¢lm¢nyrûl szÀmol be eml¢kirataiban.
ValahÀnyszor elism¢telte nev¢t ä ´nmaga szimbÂlumÀt ä egyfajta misztikus transzba
esett: àMegt´rt¢nt velem, ha k¢tszer vagy hÀromszor halkan elism¢teltem a nevem, hirtelen, mintha sajÀt individualitÀsom intenzÁv Àt¢l¢s¢bûl k´vetkezn¢k, Ãgy tetszett, maga az individualitÀsom
sz¢tfolyik, ¢s belev¢sz a l¢tez¢s v¢gtelenj¢be; nem volt ez elborult Àllapot, ellenkezûleg ä a legnagyobb vilÀgossÀg, a legm¢lyebb bizonyossÀg Àllapota, a legelk¢pesztûbb valami, ami teljes m¢rt¢kben kÁv¡l Àll a szavakon, a halÀl ilyenkor nevets¢ges volt, k¢ptelens¢g, a szem¢lyis¢g elveszt¢se
pedig (ha ugyan ez az volt) nem megsemmis¡l¢snek, hanem valÂdi ¢letnek tünt f´l.Ê21
A h¢berben a n¢v az ember szimbÂluma, s egyben ikonikus ÀbrÀzolÀsa is. A tanÁtvÀny minden miszt¢riumban Ãj nevet s ezzel egy¡tt Ãj identitÀst is kapott a beavatÀs
minden fokÀn. A n¢v k¢pezi az ember szellemi ¢s ¢letprogramjÀt. Minden bibliai hûs:
JÀkob, JÂzsef, JÂnÀs vagy TÂbiÀs ä arra hivatott, hogy beteljesÁtse sajÀt nev¢t. Nem
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tudni, melyik az elsûdleges, a n¢v vagy a t´rt¢net.22 Misztikus korszakÀban S−owacki
àkabalistaÊ reflexiÂkat szûtt, ¢s misztikus jelent¢seket vezetett le sajÀt nev¢bûl, azonosÁtvÀn magÀt az àIg¢velÊ (S−owo), ami àIstenn¢l voltÊ. A szlÀvok (s−owianinok) nev¢t is
misztikus k¡ldet¢s jel¢nek tekintette ä a szlÀvoknak v¢gig kell jÀrniuk a szenved¢s ÃtjÀt, ¢s ÃjjÀ kell sz¡letni¡k a dicsûs¢gre (s−awa) vÀgyÂ s−awianinokbÂl szlÀvokkÀ, Isten
SzavÀnak gyermekeiv¢. HasonlÂk¢pp magyarÀzta a szlÀvok nev¢t (mint az àIge n¢p¢tÊ
ä àlud S−owaÊ) pÀrizsi elûadÀsain Mickiewicz.23
ManapsÀg az olyan kutatÂkat foglalkoztatjÀk a kabala ¢s a szemiotika vagy a kabala
¢s a po¢tika k´zti kapcsolatok, mint Walter Benjamin, George Steiner24 vagy Jacques
Derrida, ez utÂbbi rokonÁtja magÀt a judaizmus àgraf¢mikusÊ hagyomÀnyÀval, amely
a szÂra ¢s az ÁrÀsra ´sszpontosÁt, ¢s k´zel Àll hozzÀ az ¢criture problematikÀja. Harald
Bloom a kortÀrs po¢tika nyelv¢re ¡lteti Àt a kabala teozÂfiÀjÀt; a szefÁrÀk, az isteni emanÀciÂk az û f´lfogÀsa szerint a k´ltûi konvenciÂvÀltÀs folyamatÀnak lÀncszemei, az intertextuÀlis kapcsolatok vizsgÀlatÀt szolgÀljÀk. E koncepciÂ bemutatÀsa megk´veteln¢,
hogy r¢szletesen kifejts¡k, hogyan Árja le a kabala a vilÀg teremt¢s¢t, milyen bonyolult
kapcsolatok k´tik ´ssze a Teremtût ¢s a teremtm¢nyeket, illetve Bloom f´lfogÀsa szerint a szerzût ¢s a müvet, a modellt ¢s utÀnzatÀt. Bloom v¢lem¢nye szerint a kabala
sokkal mer¢szebb ¢criture-elm¢let, mint a francia kutatÂk legÃjabb eredm¢nyei.25
Az àintertextualitÀsÊ mai fogalmÀnak megtalÀlhatjuk a megfelelûj¢t a kabala gondolatvilÀgÀban, mely szerint az emberis¢g minden müve egyetlen sz´veget k¢pez, ami
a vilÀg kezdete Âta ÁrÂdik. Egyik sz´veg sem zÀrul ´nmagÀba, mindegyik palimpszesztus ä mÀs sz´vegek ÀtalakÁtÀsa vagy azokhoz füz´tt kommentÀr. A sz´vegek k´zti kapcsolatokat kutatva f´lismerhetj¡k az igazi, az elsûdleges sz´veget. A kabalista vilÀgk¢p
a fordÁtÀs elv¢n alapul. A kabalista spekulÀciÂk rendkÁv¡li jelentûs¢ggel bÁrhatnak a
modern fordÁtÀselm¢let szempontjÀbÂl, amelyet nemcsak az egyik nyelvrûl a mÀsikra,
hanem az egyik szemiotikai rendszerrûl a mÀsikra valÂ fordÁtÀs is ¢rdekel.
A strukturalizmus ä ha egybevetj¡k a kabalÀval ä vÀratlanul megmutatja a maga
àmisztikusÊ dimenziÂjÀt. A kabalista praktikÀk l¢nyege a sz¡ntelen fordÁtÀs a term¢szet, az elemek, a vilÀgmindens¢g nyelv¢rûl ä az emberi l¢lek ¢s test nyelv¢re. A nyelvrûl nyelvre vagy tudomÀnyrÂl tudomÀnyra valÂ fordÁtÀs megk´veteli a harmadik elemet, a àk´zvetÁtû nyelvetÊ, ami a fordÁtÀs m¢diuma. Ez lehet idû vagy t¢r, hang vagy
f¢ny. A kabalÀban a TñRA ¢s a vilÀg fordÁtÀsÀval van dolgunk, a hang lÀthatÂ valÂsÀggÀ
vÀlik, mint SchulznÀl, ahol a k´nyv, mint egy kert, virÀgba borul, kitavaszodik... A kabalistÀk szerint a harmadik elem, ami mindig r¢szt vesz a fordÁtÀsban, Isten. így a
sacrum pontosan a k¡l´nf¢le kulturÀlis kÂdok metsz¢spontjÀban jelenik meg. TehÀt a szemiotika ¢ppolyan megbecs¡lt tudomÀny lehet, mint a teolÂgia.
àMert bizonyos fokig minden nagy k´nyv, legfûk¢ppen azonban a szent k´nyvek magukban
hordozzÀk a sorok k´zt virtuÀlis fordÁtÀsukatÊ ä Árja Walter Benjamin.26 V¢lem¢nye szerint
az ûsnyelv jobban megragadhatÂ a fordÁtÀs folyamatÀban ä az intertextuÀlis t¢rben,
mint bÀrmelyik term¢szetes nyelvben. Benjamin az univerzÀlis nyelv, die reine Sprache
nyomait keresi, ahol nincs tÀvolsÀg a jel ¢s a jelent¢s k´z´tt. KoncepciÂi kabalisztikus
inspirÀciÂkrÂl Àrulkodnak.
A kabalistÀkat nemcsak a szÂ ¢s az ÁrÀs ¢rdekelte, hanem az is, ami megelûzi a szÂt
ä a nyelv forrÀsait ¢s f´lt¢teleit kutattÀk. A kabalista müveletek lehetûv¢ tett¢k, hogy
az ember eljusson az °n szÂfhoz, az ûskÀoszhoz, ahol a gondolat ¢s a szÂ formÀlÂdik.
Pontosan ott, ahol l¢tezûv¢ vÀlnak, a semmi m¢lys¢geiben kerest¢k a kabalistÀk Istent.
Mert a semmi Istenben l¢tezett, ´r´k idûktûl fogva egy¡tt volt a l¢t v¢gtelen teljess¢-

Anna Sobolewska: A kabala ¢s a tarot ã 377

g¢vel. Minden kabalista ÁrÀs ¢letre kelti az ÁrÀsjelek k´zti puszta t¢rs¢get. Mert e lÀtszÂlag ¡res helyen rejtûzik az igazi, a Bünbees¢s elûtti T ñRA. Sz´vegeket interpretÀlva
meg¢rintj¡k a szavakon kÁv¡li, a n¢vtelen szf¢rÀjÀban rejlû sacrumot.
àElûsz´r azonban a cezÃra teszi, hogy felbukkanjon az ¢rtelem. [...] megszakÁtÀs n¢lk¡l ä az
ÁrÀsjelek, a szavak, a mondatok, a k´nyvek k´z´tt ä semmilyen jelent¢s nem kelhetne ¢letre. [...]
A halÀl vÀndorol az ÁrÀsjelek k´z´ttÊ ä Árja Derrida,27 aki talÀlÂan a àK´nyv ûslakÂinakÊ nevezi a zsidÂkat. Schulz SZANATñRIUM A HOMOKñRçHOZ cÁmü müv¢ben az eleven
k´nyv-fûnix halÀla-f´ltÀmadÀsa elûtt àfecske- ¢s pacsirtarajokat eregetett f´l a betük k´z¡lÊ.
A K´nyv e metamorfÂzisa mintha a kabala metaforikus k¢pe volna, amely e lÀthatatlan
madarak r´pt¢bûl prÂbÀlja magyarÀzni a vilÀgot...
A kabalistÀk f´lfogÀsa szerint m¢g a h¢ber nyelv is, bÀr Isten kivÀlasztottja, a bukÀs
¢s a sz¢tvÀlÀs nyelve. Az ember rabsÀga bizonyos ¢rtelemben àverbÀlisÊ. Az ember ä
attÂl az idûtûl fogva, hogy megszakadt az Istennel valÂ ûsi egys¢g, kiüzetett a paradicsombÂl, ¢s bek´vetkezett a bÀbeli katasztrÂfa ä tragikusan bele van bonyolÂdva a
nyelvbe, ami korlÀtozza ¢s gÃzsba k´ti, ugyanakkor ez a megismer¢s ¢s a megvÀltÀs
egyetlen Ãtja.
A lelki tÀjak topogrÀfiÀja
Van-e annÀl vallÀsosabb tev¢kenys¢g, mint Isten szellemi ¢let¢t tanulmÀnyozni? ä k¢rdezi JÂzsef a fÀraÂt àsz¢p besz¢lget¢s¡kÊ alatt. A kabala mer¢sz teozÂfiai gondolkodÀs, az
istens¢g belsû ¢let¢nek m¢lys¢ges titkaira irÀnyul. A kabalista filozÂfiÀban vagy inkÀbb
teozÂfiÀban az ellent¢tek egymÀs mellett ¢l¢s¢nek elve minden szintre kiterjed, magÀra a Teremtûre is, akinek a vilÀgot teremtv¢n vissza kellett hÃzÂdnia a l¢tbûl ä meg
kellett alkotnia ´nn´n ellent¢t¢t az eget ¢s a f´ldet ´sszek´tû tÁz szefÁra k´zvetÁt¢s¢vel,
bele¢rtve az anyag ¢s a mulandÂsÀg vilÀgÀt is. A kabalista misztika szerint a vilÀg teremt¢se az isteni l¢nyeg elszeg¢nyed¢se ÀrÀn valÂsult meg. A kabala hangsÃlyozza,
hogy tragikus hasadÀs k´vetkezett be a l¢t term¢szet¢ben (¢s magÀban az isteni eszszencia struktÃrÀjÀban). A àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ katasztrÂfÀja utÀn az elidegened¢s lett a
kozmikus t´rv¢ny. Az isteni elidegened¢s analÂgiÀja a diaszpÂra ä a vÀlasztott n¢p
szÀmüzet¢se. Izrael tragikus sorsa Ágy metafizikai t´rv¢nyszerüs¢gg¢ emelkedik.
A kabalÀban a vilÀg Istenbûl, nem pedig ex nihilo teremtetett, ez¢rt a Teremtût ¢s
teremtm¢ny¢t, a lelket ¢s a testis¢get elvÀlasztÂ szakad¢k nem ÀtjÀrhatatlan. Az emberi
l¢tez¢snek az lesz a c¢lja, hogy visszanyerj¡k a vilÀgban sz¢tszÂrÂdott isteni energiÀt
(isteni szikrÀkat), hogy az isteni ¢s emberi t´rt¢net szintj¢n ÃjbÂl ´sszekapcsolÂdj¢k a
tÁz szefÁra. Ezt a platonizmusbÂl ¢s a gnÂzisbÂl eredû eszm¢t apokatasztÀzis n¢ven a kereszt¢nys¢g is Àtvette, ez fejezi ki az egyetemes megvÀltÀs rem¢ny¢t, ami ma is eleven,
k¡l´n´sen a pravoszlÀv teolÂgiÀban.28
TehÀt a kabalista kozmogÂnia az erk´lcsi t´k¢letesed¢s k´teless¢g¢t rÂja az emberre. Az isteni rend az emberi rend f¡ggv¢nye ä a sz¢tszÂrÂdott isteni energiÀk egyesÁt¢se
(a Nagy JavÁtÀs) csak az ember müvek¢nt mehet v¢gbe. E n¢zûpontbÂl a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ katasztrÂfÀja ¢s az ember bukÀsa ä az ontolÂgiai harmÂnia ¢s egys¢g megbomlÀsa, mindez megvÀltÂ erejü krÁzis, sz¡ks¢ges lÀncszem a vilÀg t´k¢letesed¢si folyamatÀban, ¢s talÀn ä amint azt n¢hÀny kabalista sugallja ä magÀnak Istennek a t´k¢letesed¢s¢hez is n¢lk¡l´zhetetlen.
A hermetizmus nagy alakjai, Swedenborg, Saint-Martin, William Blake levezett¢k
a kabalÀbÂl az ember ¢s az emberis¢g ´nmegvÀltÀsÀnak koncepciÂjÀt, ez kapcsolatban
Àll azzal az eszm¢vel, hogy az ember isteni term¢szetü, a maga elsûdleges, t´k¢letes
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alakjÀban mint AdÀm kadmÂn majdhogynem egyl¢nyegü volt Istennel.29 GondolkodÀsunk arra ¢p¡l, hogy f¢lre¢rtj¡k az antinÂmiÀkat, ugyanakkor minden vallÀsi ¢s
hermetikus rendszer k´zpontjÀban az a gondolat Àll, hogy az ellent¢tek pÂlusai egyazon valÂsÀg egymÀst kieg¢szÁtû aspektusai. Az ellent¢tpÀrok, melyeket hajlamosak vagyunk abszolutizÀlni, a belsû tapasztalatok f¢ny¢ben illuzÂrikusnak ¢s viszonylagosnak
bizonyulnak. A kabalista teozÂfiÀban m¢g az olyan alapvetû oppozÁciÂknak is, mint a
szellem ¢s az anyag, a jÂ ¢s a rossz, csak a jelens¢gek vilÀgÀban van l¢tjogosultsÀguk.
A vilÀgban l¢vû gonosz ¢s d¢monikus elem a kabala k´zponti probl¢mÀja. ögy lehet, ez¢rt hatott olyan erûsen a kabalista misztika ¢s mitolÂgia a nagy romantikusok,
Blake, Goethe, Mickiewicz ¢s korunkban Czes−aw Mi−osz k¢pzelet¢re. A kabalÀban
nincs abszolÃt gonosz vagy Istentûl teljes m¢rt¢kben elszakadt anyag. A gonoszt integrÀlnia kell a jÂnak, magÀba kell nyelnie, ez a folyamat az egy¢n lelki t´k¢letesed¢se
(metempszichÂzis ÃtjÀn) ¢s az emberis¢g t´rt¢nete szintj¢n is v¢gbemegy. A kabala
nagy ismerûje, Stanis−aw Vincenz szavaival azt is mondhatnÀnk, hogy a gonosz àt¢velygû, a s´t¢ts¢g m¢ly¢n rabul ejtett f¢nyÊ. Egy¢bk¢nt a tagadÀs elve ´nmagÀban is ¢rt¢kes,
hisz ez az erû hozza mozgÀsba a jÂ hatalmÀt. A kabala hetvenk¢t angyalÀnak mind
megvan a maga hasonlÂ erejü, csak ellent¢tes elûjelü ¢jszakai hasonmÀsa (minden angyal ¢s d¢mon egyÃttal Isten neve is).
A kabala demonolÂgiÀjÀt a maga teljes gazdagsÀgÀban a K IVONULçS K ¹NYV°-nek
elsû hÀrom szakaszÀbÂl vezett¢k le. Az angyalok ¢s d¢monok nev¢t a feh¢r ¢s a fekete
mÀgia gyakorlatÀban is alkalmaztÀk, ehhez igen jÂl kellett ismerni a demonolÂgia, az
asztrolÂgia ¢s az alkÁmia k´zti kapcsolatokat, mivel a d¢mon neve aktivizÀlja a megfelelû bolygÂk ¢s elemek erûit. Sz¢p leÁrÀs olvashatÂ a mÀgikus kabalista praktikÀkrÂl
Potocki K ALAND A SIERRA MORENçBAN ¢s Valerij Brjuszov TºZES ANGYAL cÁmü reg¢ny¢ben, ami elÀrul n¢hÀnyat a àdivinatorika ¢s a demonolÂgiaÊ titkai k´z¡l. A fekete
mÀgia mÀsok kÀrÀra hasznÀlja a d¢monikus erûket, vagy csak az¢rt, hogy a mÀgus
Àtl¢pje individuÀlis fejlûd¢s¢nek egyik szakaszÀt, de ez kabalistÀhoz m¢ltatlan tev¢kenys¢gnek szÀmÁtott. Van egy reneszÀnsz metszet, alkimistÀt ÀbrÀzol, machinÀciÂi hatÀsÀra a kabala ¢letfÀja ä ha szabad Ágy fogalmaznunk ä a feje tetej¢re Àllt, ¢s a fekete
mÀgia mestere, bÀr Ãgy v¢li, egyre f´ljebb ker¡l, belemer¡l az anyagba ¢s a testis¢gbe.
A szefirotikus fa (a szefÁrÀ szÂ rokon a àszf¢rÀvalÊ) a teremt¢s hierarchikus l¢trÀja.
Ez a t¢rbeli rendszer az emberi test s¢mÀjÀra helyezett spirÀl, ez alkotja AdÀm kadmÂn
kozmikus test¢t. A szefÁrÀk l¢nyeg¢ben Isten nevei, egyÃttal az isteni teremtûerû kisugÀrzÀsak¢nt ¢s aspektusaik¢nt is ¢rtelmezhetûk. Ezek k´lcs´nhatÀsai adjÀk a kulcsot
az isteni term¢szet megismer¢s¢hez. Sz¢p leÁrÀst talÀlunk a szefirotikus fÀrÂl
StryjkowskinÀl: àMik¢pp a l¢lek vez¢rli a testet, akk¢pp a Korona, a tÁz szf¢ra legf´lsûbbje, Ágy
tanÁtja a kabala, vez¢rli a vilÀgot ¢s a t´bbi kilenc szf¢rÀt. Mert a Korona Isten, az ´r´k tüz, ami
kibocsÀtja a v¢gtelen sok isteni szikrÀt. A kegyelem ´r´k´s Àradata erekhez hasonlÂ cs´veken Àt
k´ti a KoronÀt a f´ldh´z. Ahogy a vûleg¢ny egyes¡l a menyasszonnyal.Ê30
A kabalÀban a vilÀgmindens¢g ¢lû organizmus. A szefÁrÀk struktÃrÀja a kozmosz
minden szf¢rÀjÀban ¢s minden ¢lûl¢nyben megism¢tlûdik. A szefÁrÀk jel´lik ki az eg¢sz
pÂlusait, ezek nem ellent¢tpÀrok, mert itt nincs àfonÀkÊ oldal ä m¢lys¢g, bukÀs, gonosz. A tÁzfokozatÃ kabalista fa a lelki tÀjak t¢rbeli analÂgiÀjÀt k¢pezi ä t´bbszintes ¢s
hierarchikus, m¢gis lÀthatÂan egy. Az egys¢g sokasÀggÀ vÀlhat, akkor is ´nmaga marad. E f´lismer¢s szellem¢ben a kabalistÀk egyetlen szÂbÂl vezett¢k le a vilÀgmindens¢get ä az isteni TetragrammatonbÂl, amit csak ¢vente egyszer mondhat ki a pap, sût
egyetlen betübûl, az alefbûl, ami az eg¢sz Àb¢c¢t magÀba foglalja. (Ehhez a gondolathoz
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Ãjra meg Ãjra visszat¢r müveiben a XX. szÀzad nagy kabalistÀja, Jorge Luis Borges.)
A kabalista hierarchizÀciÂk soha nem ¢rnek v¢get. A tÁz szefÁrÀ mindegyike tÁz analogikus szf¢rÀra tagolÂdik, ezeket metszi a teremt¢s n¢gy szintje, amelyek az anyag
elûttitûl a f´ldiig tartÂ hierarchiÀba rendezûdnek. A kabalÀban m¢g a z¢rÂ, a semmi
sem egynemü, jelent¢s¢t tekintve nem ¡res, hanem hÀrom fokozatra tagolÂdik (çjin,
°n szÂf, °n szÂf Àur), ezek k´zvetÁtenek az abszolÃt semmi ¢s a mindent ÀthatÂ f¢ny
k´z´tt. A kabala nemcsak elk¢pzeli az abszolÃtumot, strukturÀlja ¢s t¢rben is kivetÁti.
A kozmoszt, ahogy S−owacki mondanÀ, a àszellem fokozatainakÊ lÀtja.
A kabalista iratokban k¢t szimbÂlumsorozat ¢p¡l egymÀsra: a betüszimbolika (a vilÀgegyetem mint Àb¢c¢ koncepciÂja az i. sz. III. ¢s IV. szÀzad fordulÂjÀn Árt Ãjpitagoreus SZ°FER JECíRç-bÂl ismeretes) ¢s az isteni szefÁrÀk erej¢t hordozÂ f¢ny- ¢s energiaszimbolika (ezt a ZOHAR, LeÂni MÂse XIII. szÀzadi k´nyve ¢s JichÀq Luria Ãjplatonikus kabalÀja mutatja be legteljesebben). A k¢t szimbÂlumsorozat l¢nyeg¢ben egy
ä hiszen a betük nem mÀsok, mint a f¢ny konfigurÀciÂi.31 Mi−osz szerint a kabala àa
szimbolikus gondolkodÀs legt´k¢letesebb p¢ldÀjaÊ (AZ ULRO F¹LDJE).
A Bolond, a Büv¢sz, az Akasztott
A kabala laikus olvasata t´rv¢nyszerüen leegyszerüsÁt¢sekhez ¢s f¢lre¢rt¢sekhez vezet.
Az viszont kev¢sb¢ lÀtszik kockÀzatosnak, ha a kabala szellem¢ben olvassuk az irodalmat. A kabala ¢s az irodalom kapcsolatÀrÂl ÁrvÀn el kell vÀlasztanunk azokat a müveket,
amelyek a hermetikus misztikÀban gy´kereznek ä ez jellemzû a romantikusokra ä
azoktÂl, melyekben a kabalista szÀlak a mü struktÃrÀjÀba tudatosan be¢pÁtett irodalmi
motÁvumok. A XIX. ¢s a XX. szÀzad teljes okkultista reg¢nyirodalma (E. T. A. Hoffmann, G¢rard de Nerval, Prosper Merim¢e müvei, Balzac n¢hÀny reg¢nye, valamint
Gustav Meyrink, Heinz Ewers ¢s Alfred Kubin müvei) a kabalÀbÂl merÁtik inspirÀciÂikat. Meyrink reg¢nyeiben, a GñLEM-ben ¢s a Z¹LD ARC-ban a cselekm¢ny modellje a
tarot vagy a beavatÀs alkÁmiai Ãtja. A GñLEM-ben a tarot arkÀnumai alkotjÀk a mü
szerkezeti vÀzÀt, ez hasonlÂ elven mük´dik, mint a sakk Lewis Carroll ALICE TºK¹RORSZçGBAN cÁmü reg¢ny¢ben. Mintha mindegyik fejezet a pakli Ãjabb kiterÁt¢se lenne.
(AkÀrcsak Huysmans OTT LENN cÁmü reg¢ny¢ben, ahol ez a kÀrtya pontosan a tarot.)
°rdekesen hasznÀlja f´l a kabala ¢s a tarot elemeit Malcolm Lowry V ULKçN ALATT ¢s
Thomas Pynchon GRAV ITY 'S RAINBOW cÁmü reg¢ny¢ben, P. D. Ouspensky ¢s Hermann Hesse (az ¡veggy´ngyjÀt¢k ´tlete, ami tÀrsasjÀt¢k, a meditÀciÂ müv¢szete ¢s a
beavatÀs ´sv¢nye egyszerre, a tarotra eml¢keztet). A lengyel irodalomban Stanis−aw
Vincenz hÂdol a kabalÀnak A MAGAS POLONINçN cÁmü reg¢ny¢ben. E helyt figyelmen
kÁv¡l hagyom e tematika teljes gazdagsÀgÀt a jiddis nyelvü zsidÂ irodalomban, t´bbek
k´z´tt Perec ¢s Singer munkÀssÀgÀt (p¢ldÀul a T°VED°SEK cÁmü kabalista elbesz¢l¢st).
Jorge Luis Borges müveiben a kabalista filozÂfia ¢s hermeneutika mind a cselekm¢ny szintj¢n, mind a nyelvhez valÂ viszonyban f´lismerhetû. Angelus Silesius misztikus ¢s kabalista hitte, hogy az idûk kezdete Âta Isten csak egyetlen szÂt mondott ki,
ami a teremt¢s teljes gazdagsÀgÀt ¢s az emberis¢g t´rt¢net¢t is magÀba foglalja. Borges
ÁrÀsaiban megtalÀlhatjuk azt a kabalista gondolatot, hogy az emberis¢g minden müve
a kozmikus k´nyvtÀr egyetlen k´tet¢t alkotja, e k´nyvtÀr a betük ¢s szÂtagok minden
lehets¢ges kapcsolatÀt elûlegezi. TehÀt a vilÀg kezdete Âta kimondott szÀmtalan szÂ
tautolÂgia ä egyetlen kozmikus szÂtag formÀi, ez pedig Isten valÂdi neve.
Ami a XX. szÀzad legnagyobb alkotÀsait illeti, eset¡kben neh¢z lenne kabalista motÁvumokrÂl besz¢lni ä Kafka, Schulz, Beckett teljes ¢letmüve kabala, a kabala Ãjabb
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fejezeteit alkotjÀk. A FINNEGANS W AKE-ben James Joyce, Ãgy tetszik, valÂra vÀltja a
kabala nagy mÁtoszÀt, az egyetemes ¢s pÀnszemantikus Ur-Sprache eszm¢j¢t, ami tÀn
¢ppolyan hiÀbavalÂ ¢s abszurd, mint a gÂlem teremt¢se. A FINNEGANS W AKE, de Leopold Buczkowski reg¢nyei is f´lid¢zik a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ ¢s az elidegenedett szÂ mÁtoszÀt. HÀt a K OZMOSZ, Gombrowicz reg¢nye nem vilÀgi kabala, Ãj teremt¢s k´nyve
a profÀn olvasÂ szÀmÀra? Neh¢z napjainkban kabalÀra stilizÀlni a reg¢nyt, ahogy azt
Gustav Meyrink ¢s Tadeusz MiciÄski tette, de annÀl inkÀbb lehet a kabala szellem¢ben
gondolkodni.
Az okkult reg¢nyben (p¢ldÀul a GñLEM szimbolikÀjÀban) a tarot k¢t allegÂriÀja jÀtszik d´ntû szerepet: a Büv¢sz ¢s az Akasztott. A Büv¢sz vagy PagÀt, a àSzerencse UraÊ
a tarot elsû lapja, az alef betü jel´li. A h¢ber Àb¢c¢ elsû betüje egyÃttal a v¢gtelens¢g
jele ¢s az anyagot ¢s a szellemet egyesÁtû k´zvetÁtû ember szimbÂluma is. A MÀgusk¢nt
is ismeretes Büv¢sz az ¢g ¢s a f´ld k´z´tt k´zvetÁt (ezt a szerepet t´lti be Herm¢sz a
mitolÂgiÀban ¢s a MerkÃr-higany az alkÁmiÀban). Ilyen lehet a k´ltû-mÀgus alakja is,
aki a szÂ segÁts¢g¢vel teremt vilÀgot. Ez a figura nemcsak az alef betünek felel meg,
hanem a szent Tetragrammaton elsû betüj¢nek, a jodnak is ä az Isten-Atya, a Teremtû
l¢nyeg¢nek, vagyis az aktÁv, pozitÁv, szolÀris, szellemi f¢rfi ûselvnek is. A Büv¢sz ellent¢te ¢s kieg¢szÁtûje a Papnû (vagy PÀpanû) TÂra-tekerccsel a kez¢ben ä ez nûi lap, negatÁv, passzÁv, mozgÂsÁtja a nûvel, a vizekkel ¢s a titkos tudÀssal kapcsolatos lunÀris
k¢pzetek teljes komplexumÀt. A holdszimbolika mindig f´ltÀmadÀst jelk¢pez, a regenerÀciÂ ¢s a halhatatlansÀg elv¢t rejti magÀban.
A Büv¢sz gesztusÀnak szimbolikÀja ä egyik kez¢t magasba emeli, a mÀsik lefel¢ mutat ä az analÂgia t´rv¢ny¢re hivatkozik, alapelve ez a hermetizmusnak kabalista, Ãjplatonikus, alkimista ¢s rÂzsakeresztes vÀltozatÀban egyarÀnt. Az analÂgia t´rv¢nye ä
àami lent van, az megfelel annak, ami fent van, ¢s ami fent van, az megfelel annak, ami lent
van, hogy az egyetlen varÀzslatÀnak müvelet¢t v¢grehajtsdÊ, mondja a mitikus Herm¢sz
Triszmegisztosznak tulajdonÁtott kijelent¢s ä a mikro- ¢s a makrokozmosz, a lÀthatÂ
¢s a lÀthatatlan azonossÀgÀt hirdeti. Az ember mikrokozmosz, a teremt¢s szimbolikus
t¡kre; a vilÀgmindens¢g ember (S−owacki a k´vetkezû szavakkal fejezte ki ezt a hermetikus eszm¢t: àaz ember sürÁtett glÂbuszÊ). A Büv¢sz k¢ztartÀsa a titkos tudÀst keresû
tanÁtvÀnynak szÀnt okÁtÀs, megmutatja, hogy a lefel¢ ¢s f´lfel¢ vezetû Ãt ugyanaz, mert
az ¢gbe vezetû Ãt a halÀl birodalmÀnak labirintusain Àt halad (a beavatÀs e kettûss¢g¢t
jelk¢pezi a k¢t kÁgyÂ Herm¢sz pÀlcÀjÀn, ¢s talÀn a JÀkob lajtorjÀjÀn lefel¢ ¢s f´lfel¢
jÀrÂ angyalok is ezt jelentik). A TABULA SMARAGDINA azt tanÀcsolja a titkos tudÀst keresû tanÁtvÀnynak: àA f´ldrûl az ¢gbe emelkedik, aztÀn ism¢t a f´ldre leszÀll, a felsû ¢s az alsÂ
erûket magÀba szÁvja. Az uralmat az eg¢sz vilÀg f´l´tt Ágy nyered el.Ê32
A Büv¢sz gesztusÀban a tarot minden szimbÂluma (szÁne) benne van, a v¢gtelens¢g
¢s az ´r´k ¢let szimbÂluma is ä valÂban û a Szerencse Ura. E kÀrtya kontrasztos szÁnezete az emberi ¢let k¢t ellent¢tes ritmusa, a cselekv¢s ¢s a meditÀciÂ, a szenved¢ly
¢s a lemondÀs k´z´tt teremt egyensÃlyt. Pontosan ezt a lapot, vagyis ´nmagÀt talÀlja
a f´ld alatti folyosÂn Athanasius Pernath, a GñLEM hûse, mert àamint a pagÀt a jÀt¢kban
az elsû kÀrtya, akk¢nt az ember is az elsû figura a sajÀt k¢pesk´nyv¢ben, ´nmaga hasonmÀsaÊ.33
A f´ld alatti ÀtjÀrÂk ¢s labirintusok, ahol Pernath megtalÀlja a csomag kÀrtyÀt, ami
ettûl kezdve l¢pteit vezeti az à´sv¢nyenÊ, a halÀl birodalmÀnak vagy Athanor alkimista
tisztÁtÂkemenc¢j¢nek szimbÂlumai, egyÃttal a l¢lek m¢ly¢be tett utazÀs fabulÀris analÂgiÀi lesznek. Athanasius Pernath vÀndorÃtja a GÂlem f´ld alatti folyosÂin alÀszÀllÀs a
tudatalatti s´t¢t, r¢misztû m¢lys¢g¢be, egyÃttal f´lfel¢, az emberben rejlû istenik¢nt
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f´lfogott belsû emberhez vezetû Ãt is. Meyrink reg¢ny¢ben az a vÀgy ¢lteti, hogy eljusson àabba a mÀsik tÀvoli otthonba, mely tÃl van a gondolat vilÀgÀnÊ ä ennek hatÀrai az
irodalom hatÀrait is kijel´lhetik.
De Athanasius Pernath ÃtjÀn a legfontosabb kÀrtyalap az Akasztott ä a tizenkettedik
nagy miszt¢rium. Ez a lap lenyüg´zte ¢s megig¢zte Meyrinket ¢s T. S. Eliotot, Robert
Gravest ¢s Colin Wilsont. LÀbÀnÀl f´lakasztott ifjÃt ÀbrÀzol ä fejjel lefel¢ lÂg egy ¢lû,
virÀgzÂ fÀrÂl a h¢ber tau betü alakjÀban. LÀbai a kereszt jel¢t rajzoljÀk ki (az anyag ¢s
a targikus hasadÀs szimbÂluma), feje ¢s k¢t keze pedig a àszellemiÊ hÀromsz´get.34
Eliot a vegetÀciÂ isteneivel, Ozirisszel, Dion¡szosszal, Adonisszal tÀrsÁtotta az Akasztottat, ezek az istenek uraltÀk k¢pzelet¢t, amikor az çTOKF¹LDJ°-t Árta. A GñLEM-ben
az Akasztott a misztikus k¡ldet¢st jelk¢pezi. Az ÀtfordulÀs, ami az Entwerdan vagy az
Annihilatio misztikus eszm¢j¢re eml¢keztet, az à¢n¡nkrûlÊ valÂ lemondÀs jele ä ami
annyi, mint Àtl¢pni a szubjektivitÀs hatÀrain. Az Akasztott megadÀsa azt a kereszt¢ny
misztikÀban, a buddhizmusban ¢s a hÀszidizmusban rejlû paradox gondolatot id¢zi,
hogy a szem¢lyis¢gnek, ha rÀ akar talÀlni ´nmagÀra, meg kell t´rnie.
Potocki K ALAND A SIERRA MORENçBAN cÁmü reg¢ny¢ben a kabalista jelent¢sek sokkal m¢lyebben rejtûznek a müben, mint a tipikus okkultista reg¢nyekben, emellett a
szerzû mindent ÀthatÂ irÂniÀja magÀt a szent kabalÀt sem kÁm¢li. Ez a mü a lengyel
(¢s a francia) irodalom egyik legrejt¢lyesebb reg¢nye, t´bb¢rtelmü, egyike azon kev¢s
k´nyveknek, amelyek ä mint Roger Caillois Árja ä àerûvel telÁtik az irodalmat, ¢s megteremtik komolysÀgÀtÊ.35
Piotr Witt rekonstruÀlja Potocki szabadkûmüves-kapcsolatait, ¢s ´sszeveti a szabadkûmüvesek beavatÀsi szertartÀsait azokkal a prÂbat¢telekkel, amelyeknek a Gom¢lezek sejkje veti alÀ Alfonso van Wordent (a sejkrûl kider¡l, hogy nem ¡ld´zûje, hanem
misztagÂg vezetûje), ¢s megjegyzi, hogy azok az alakok, akikkel a vallon gÀrda der¢k
kapitÀnya vÀndorÃtja sorÀn talÀlkozik, a tarot allegorikus figurÀira eml¢keztetnek ä
a Bolondra, a Büv¢szre (a Gom¢lezek sejkje e kÀrtyalap rejtett jelent¢s¢nek megfelelûen a àSzerencse UrÀnakÊ bizonyul), a Papnûre, az Akasztottra, a Remet¢re, a Szerelmesre.36 ögy tetszik, a K ALAND ¢s a tarot beavatÀsi miszt¢riumk¢nt f´lfogott struktÃrÀja k´zti analÂgiÀt tovÀbb lehetne gondolni: Alfonso van Worden Ãtk´zben nemcsak k¡l´nf¢le mesters¢gek, rendek ¢s beavatottsÀgi szintek k¢pviselûivel talÀlkozik,
akik a menny ¢s a pokol k´z´tt lebegnek, hanem maga is Àtl¢p a beavatÀs egymÀst
k´vetû fokozatain.37 Bolondk¢nt l¢p a beavatÀs ´sv¢ny¢re (z¢rÂ figura a tarotban),
majd Szerelmes lesz (a hatodik lap ifjÃt ÀbrÀzol k¢t nû tÀrsasÀgÀban ä a àvÀgy tÀrgyÀnakÊ megkettûzûd¢se minden¡tt jelen l¢vû motÁvum Potocki müv¢ben), gyûztes Kocsis (a hetedik lap) ¢s Akasztott (a tizenkettedik lap). AlfonsÂnak ÃjjÀ kell sz¡letnie a
HalÀl ¢lm¢ny¢tûl (a tizenharmadik lap ä t´bbsz´r is elveszÁti ¢rz¢keit, ¢s az akasztÂfa
alatt eszm¢l f´l). ötja mintha zsÀkutcÀba vezetne ä AlfonsÂt csÀbÁtjÀk ¢s kÁs¢rtik, hatalmat Ág¢rnek neki azon az Àron, hogy elhagyja hit¢t, ¢s megszegi adott szavÀt (az
¹rd´g, a Torony ¢s a Hold allegÂriÀja).
A beavatÀs e fokozatait mÀs-mÀs t´rt¢netek t¡kr´zik (visszat¢rû motÁvum a kÁs¢rt¢s,
a szerelem ¢s a hütlens¢g, a tetszhalÀl, de mÀs ¢lm¢nyek is ¢rik, ilyen a melankÂlia, a
k¢ts¢gbees¢s, a bukÀs, ezek ismeretlenek a nyÁltszÁvü Alfonso elûtt, de a kabala lÀtÂk´r¢ben sz¡ntelen¡l jelen vannak). Alfonso beavatÀsa a kerett´rt¢netben olvashatÂ,
ennek megvannak a megfelelûi a cselekm¢nyben, ilyen Rebeka, Cheremon, a pap ¢s
a Gom¢lezek sejkj¢nek beavatÀsa. A Bolond motÁvuma is mintha meghÀromszorozÂdn¢k a t¢bolyodott Pacheco, a bolygÂ zsidÂ ¢s maga Alfonso alakjÀban. Alfonso bÀtor-

382 ã Anna Sobolewska: A kabala ¢s a tarot

sÀga, hûsiess¢ge ¢s kitartÀsa es¢lyt ad arra, hogy eljusson abba a szf¢rÀba, amit az utolsÂ, vagyis a huszonkettedik lap, a VilÀg jelk¢pez ä a beteljes¡l¢s, a gyûzelem, a gazdagsÀg lapja. A reg¢ny v¢g¢n Alfonso mÀgus lesz, a Szerencse Ura, valamik¢pp m¢gis
megmarad Bolondnak.
A z¢rÂ kÀrtya, amelyet BohÂcnak vagy Bolondnak neveznek, a csomag elej¢n vagy
a v¢g¢n talÀlhatÂ (ha k´rbe rakjuk a kÀrtyÀt, ezzel a probl¢mÀval nem kell szÀmolnunk). A marseilles-i tarotban a Bolond szakadt nadrÀgot viselû nyomorult, Waite
paklijÀban sz¢p ifjÃ, kez¢ben az ÀrtatlansÀg feh¢r rÂzsÀjÀval. Ezt a lapot teljesen Àt¢rt¢kelte az okkultista irodalom. R¢gi elnevez¢se ä Mat ä arra mutat, hogy csek¢ly ¢rt¢kkel bÁrt a kÀrtyavet¢sben. A romantika Âta tart a Bolond rehabilitÀlÀsa, a nyitott
¢letlehetûs¢gek lapjÀvÀ vÀlt, egyÃttal szellemi, sût ànirvÀnikusÊ kÀrtya is (a z¢rÂ az
egyes¡lt ellent¢tek ¢s a àszent ûr¡letÊ szimbÂluma).
A Bolond a mitikus puer aeternus, aki vÀndorÃtja sorÀn k´rt Ár le, ¢s visszat¢r a kiindulÂpontra. ötja a szabadulÀs spirÀlis ´sv¢nye. Lehet, hogy ez a kÀrtya is volt n¢mi
hatÀssal Watteau L'I NDIFF°RENT cÁmü k¢p¢re, amely ifjÃt ÀbrÀzol, f´lf¡ggesztve a s´t¢ts¢g ¢s a f¢ny k´z´tt, f¢lig elszakadva a f´ldtûl. ögy tetszik, a Bolond kÀrtyÀja lehetne
a nemes lelkü, bÀr à¢retlenÊ reg¢nyhûs´k allegÂriÀja, akiknek megadatott a hasadt
l¢lek tudata, ilyenek Miskin herceg ¢s Aljosa Karamazov Dosztojevszkijn¢l, Thomas
Mann àironikus hûseiÊ ä Hans Castorp ¢s az ifjÃ JÂzsef a bibliai trilÂgiÀbÂl, Stephen
Dedalus Joyce-nÀl, Harry Heller Hesse A PUSZTAI FARKAS cÁmü reg¢ny¢ben, ¢s ilyen
hûs´k szerepelnek Iwaszkiewicz novellÀiban is. Mindegyik¡k valamif¢le megtisztÁtÂ
belsû ¢lm¢nyen esik Àt. Eml¢kezz¡nk Hans Castorp eset¢re a H ñ cÁmü fejezetbûl, az
à¢rtelmes ¢s k´lcs´n´s tisztelettel teljes k´z´ss¢grûlÊ szÂlÂ ÀlmÀra, e lÀtomÀsÀban f´ltÀrul àa
sz¢p emberi egy¡tt¢l¢s formÀja ¢s erk´lcse ä a v¢res lakoma csendes tudatÀbanÊ.38 Az ¢let ¢s a
halÀl mezsgy¢j¢n bizonyossÀgot szerez arrÂl, hogy az ember az ¢rz¢kek rabjÀbÂl a teremt¢s kirÀlyÀvÀ, az àellent¢tek urÀvÀÊ vÀlhat. Hans Castorp ¢s az ifjÃ JÂzsef àfÀjdalmasan
boldogÊ hûs, megjel´lve a magassÀgok ¢s a f´ld alatti m¢lys¢gek ÀldÀsaival. °let¡k virÀgÀban hüs¢gesek maradnak az isteni ig¢khez, megûrizv¢n eml¢kezet¡kben a f´ld
alatti m¢lys¢gek ¢s a halÀl isteni-d¢moni ¡zenet¢t.
Mindamellett a Bolond ambivalens kÀrtya (mint a tarot minden arkÀnuma), mert
a teljess¢g-¡ress¢g tapasztalata, ami rendeltetett neki, az ¢rt¢kek ´sszezavarodÀsÀhoz (lÀsd Dosztojevszkijn¢l A F°LKEGYELMþ-t) vagy halÀlhoz vezethet. A Bolond
egzisztenciÀja olyan ember l¢ttapasztalata, aki az ostobasÀg vagy az ûr¡let Àlarca alatt
b´lcsess¢get rejteget. A tarot antropolÂgiÀjÀnak f¢ny¢ben az ember a bolond szerep¢t jÀtssza ´nmagÀval ¢s az abszolÃtummal szembes¡lv¢n (Nietzsche szavaival ä àIsten
bolondjaÊ).
A Bolond lesz Alfonso van Worden legfûbb ¡tûkÀrtyÀja. Ismeretlen erûk sodortÀk
a àsenki f´ldj¢reÊ, k¢t vilÀg k´zt lebeg: az ismert valÂsÀg, a becs¡let meg az egyszerü
erk´lcsi alapelvek vilÀga ¢s a àk´zvetett l¢nyekÊ k¢t¢rtelmü, veszedelmes ¢s lenyüg´zû
vilÀga k´z´tt. AlfonsÂt a Gom¢lezek sejkje k¢nyszerü ànemesb¡l¢sreÊ Át¢li, prÂbÀra
teszik a bÀtorsÀgÀt, a kitartÀsÀt, megfigyelik, tud-e titkot tartani, majd j´n a v¢gsû, a
legnagyobb megprÂbÀltatÀs ä utazÀs a halÀl birodalmÀba (a f´ld alatti labirintusokba).
Ugyanakkor Alfonso, a beavatottsÀg fokozatai, a szerzett m¢ltÂsÀg ¢s hatalom ellen¢re
is, akÀrcsak Hans Castorp, megmarad Bolondnak ä nincs hÀza, nincs ÀllandÂ helye a
vilÀgban, arra Át¢ltetett, hogy ´szt´n´sen az identitÀsÀt keresse. Vojciech Has filmj¢ben
Alfonso van Worden (nagyszerü ebben a szerepben Zbigniew Cybulski) ¡vegen Àt lÀtja
sz¢p ¢s titokzatos unokahÃgait; de, k´zeledni akarvÀn hozzÀjuk, t¡k´rnek ¡tk´zik ä
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´nmagÀba ä, ¢s ettûl m¢g jobban megijedv¢n, mint a kÁs¢rtettûl, a pusztasÀgba menek¡l. Has ´r´k´s k´rforgÀsra Át¢li AlfonsÂt, kering a valÂsÀg k´r¡l, ami tÃl sek¢lyes
lett szÀmÀra, ¢s azon titokzatos ter¡let k´r¡l, aminek nem ¢rtheti a t´rv¢nyeit.
A k´nyv epilÂgusa, a kÀrtyÀk v¢gsû f´lfed¢se rendszerint csalÂdÀst okoz az olvasÂknak ¢s az irodalomt´rt¢n¢szeknek is (Roger Caillois p¢ldÀul azt fÀjlalja, hogy Potocki
reg¢nye nem lett m¢g inkÀbb ¢s a legv¢g¢ig fantasztikus). De hÀt a K ALAND A SIERRA
MORENçBAN nem szokvÀnyos, romÀncos r¢mt´rt¢net, ami azzal v¢gzûdik, hogy
àvisszat¢r¡nk a f´ldreÊ, ¢s nem is racionalista polemikus ¢rtekez¢s. A tarotkÀrtyÀkra ¢s
a beavatÀsi miszt¢riumokra valÂ sok-sok utalÀs aktivizÀlja a kabala legm¢lyebb jelent¢seit, ezeket legalÀbbis nem ¢rv¢nytelenÁti a v¢gsû leleplez¢s. A beavatÀsi szertartÀsok
megrendez¢se, ezeknek egy¢bk¢nt sok ¢vszÀzados hagyomÀnyai vannak a Gom¢lezek
nemzets¢g¢ben, nem oltja ki a szimbolikus jelent¢seket, ilyen p¢ldÀul a nemek f´lcser¢l¢se ä gyakori motÁvum ez a K ALAND-ban, az androgin mÁtoszÀt id¢zi. Minden beavatÀsi miszt¢rium szÁnhÀz, misztifikÀciÂ (hiszen a àmisztifikÀciÂÊ szÂ a mysteriumbÂl,
a rejt¢lybûl ered), szimbolikus cselekv¢ssor, melynek k¡lsû formÀja f´ltÀrja, egyÃttal
el is rejti a m¢lyebb, ezoterikus ¢rtelmet. A transzcendens valÂsÀggal t´rt¢nû kapcsolatteremt¢s pontosan a jÀt¢knak k´sz´nhetûen lehets¢ges. TÀn az arany, amit Alfonso
kitermel a Gom¢lezek barlangjÀban, csak tûke, amit igazsÀgosan el kell osztani e csalÀd
k¡l´nf¢le Àgai k´z´tt? Alfonso munkÀja àkelti ¢letreÊ az arany alkimista ¢s szabadkûmüves jelent¢seit ä az arany a b´lcsek k´ve, egyÃttal sz´gletkû is, amelyre a szabadkûmüvesek f´l akartÀk ¢pÁteni a f´lszabadult emberis¢g szent¢ly¢t.
A kabalista jelent¢sek dialogikus kapcsolatba l¢pnek a K ALAND mÀs jelent¢seivel ä
VelÀsquez, a àterm¢szeti vallÀsÊ rabjÀnak deista fejteget¢seivel, a mindentudÂ istentagadÂ, Hervas gûg´s ateizmusÀval, Don Belial cinizmusÀval ¢s a cigÀnyvajda szkepszis¢vel, valamint Cheremon, a pap tudÂs komparatista szeml¢let¢vel, amely a vallÀsfenomenolÂgia ter¡let¢n folytatott XX. szÀzadi stÃdiumokat elûlegezi. Nincs semmif¢le
ellentmondÀs a K ALAND A SIERRA MORENçBAN ¢s a szerzû tudomÀnyos munkÀi k´z´tt.
Jan Potocki müve polifonikus reg¢nyk¢nt is olvashatÂ ä vilÀgn¢zetek ¢s stÁlusok nagy
dialÂgusa. Minden elbesz¢l¢s egy v¢get nem ¢rû dialÂgus lÀncszeme, minden t´rt¢net
´nmagÀban is az àeszm¢k prÂbat¢teleÊ,39 k¡l´nf¢le szeml¢leteket, a vilÀg Àt¢l¢s¢nek k¡l´nb´zû mÂdjait vizsgÀlja, ilyen a romantikus, a hedonista vagy a pedÀns tudomÀnyos,
s fûk¢nt a matematikai. ZÀrÂjelben jegyzem meg, hogy VelÀsquez fejteget¢sei, ahogy
strukturÀlja a vilÀgot, matematikai k¢pletekbe foglalja az emberi tev¢kenys¢geket ¢s
¢rzelmeket, gyakran Ãgy hangzanak, mintha a mai narratolÂgiai mÂdszereket parodizÀlnÀk. ögy tetszik, a K ALAND nem hagynÀ magÀt e kategÂriÀkban vizsgÀlni, tÃlsÀgosan k¢tszÁnü ahhoz, ¢s tÃl sokat tud ´nmagÀrÂl.
Roger Caillois àemberi szÁnjÀt¢kÊ-nak nevezte Potocki müv¢t, ami az emberi tapasztalatok teljes eg¢sz¢re kiterjed. A reg¢ny szÁnter¢nek kulisszÀi tizenn¢gy ¢vszÀzados
mÃltra tekintenek vissza ä Egyiptom, KÀldea ¢s Palesztina mÃltjÀba. A vallÀsi tudat
nagy alakjai ä MÂzes ¢s a szabadkûmüves rÁtusok àszentjeiÊ, a hÀrom ¢pÁtû, No¢, Salamon ¢s a tiruszi HirÀm ä egyszerüen ûs´k, rokonok, ugyanabbÂl a n¢zûpontbÂl lÀtjuk ûket, mint Alfonso hasonlÂan mitikus apjÀt, aki t´bb pÀrbajt vÁvott naponta. A
k´nyv zÀrÂfejezeteiben a tolerancia mesevilÀgÀba l¢p¡nk, ahol a hÀrom nagy vallÀs
k¢pviselûi, a kereszt¢nyek, a zsidÂk ¢s a mohamedÀnok a megmaradt pogÀnyokkal
egy¡tt nagy egyet¢rt¢sben ¢lnek, ¢s egymÀs k´z´tt hÀzasodnak (az apÀcakolostor priorisszÀjÀnak a lÀnya pogÀny, a àterm¢szet gyermekeÊ, unokÀja pedig mohamedÀn).
Pontosan a tarot arkÀnumaiban rejlik az ellent¢tek egys¢g¢nek szimbolikusan ÀbrÀzolt
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eszm¢je, a K ALAND szerkezete ennek az eszm¢nek van alÀrendelve. TehÀt a tarotpakli
lesz a reg¢ny belsû modellje.
F´lelevenÁtv¢n az egys¢g a sokasÀgban vagy az ellent¢tek megb¢k¢l¢s¢nek mÁtoszÀt,
Potocki reg¢nye maga is mÁtosszÀ vÀlik. E mü m¢ly struktÃrÀja t´bb tucat elbesz¢l¢sben t¡kr´z´tt beavatÀsi struktÃra, mindez egyetlen t´rt¢netre vezethetû vissza ä ez az
ember beavatÀsa a v¢gzettel folytatott jÀt¢k arkÀnumaiba. Mert a vilÀg sokszÁnü mozaikja visszavezethetû az egys¢gre, amit a reg¢ny a kozmoszba beleÁrt, a term¢szet ¢s
a kultÃra vilÀgÀban otthonos ember lÀtomÀsÀval fejez ki. A K ALAND valÂban az ¢let
k´nyve ä a vallÀsok, fajok, eszm¢k megb¢k¢l¢s¢¢, amiben nagy szerepet jÀtszik a regenerÀciÂs miszt¢riumok visszat¢rû motÁvuma. K¡l´n´sen napjainkban, a gy´k¢rtelen egzisztenciÀk korÀban ritkasÀg az ilyen k´nyv, amelyben az ember a tarot MÀgusa
ä az emberis¢g eg¢sz kultÃrÀjÀnak ´r´k´se.
Ugyanakkor Potocki müv¢nek megvan az à¢jszakaiÊ, tragikus oldala is. Nem tudom, mennyiben magyarÀzhatÂ ez a szerzû sorsfordulÂival ä diplomÀciai kudarcaival,
a tudomÀnyos ¢letben tapasztalt ¢rdemtelen ¢s fÀjÂ mellûztet¢s¢vel (reg¢ny¢ben is ez
a sors vÀr a nagy tudÂsokra) ¢s v¢g¡l tragikus ´ngyilkossÀgÀval. De a reg¢nybûl kih¡velyezhetû k¢pzeletbeli kÀrtyavet¢sbûl nem hagyhatunk ki m¢g egy ¡tûkÀrtyÀt ä a Remet¢t. A kilencedik arkÀnum b´lcset ÀbrÀzol az alÀzat sz¡rke kabÀtjÀban, jeges csÃcson
Àll, kez¢ben lÀmpÀval, rajta hatÀgÃ csillag, a kozmosz, s egyÃttal a titkos tudÀs szimbÂluma. LechoÄ JAN POTOCKI cÁmü vers¢ben a b´lcs vilÀgtÂl tÀvoli, idegen, v¢gtelen¡l
magÀnyos alakja a K ALAND szerzûj¢t mutatja. Ez a vers a k´ltûi intuÁciÂ k¡l´n´s talÀl¢konysÀgÀval (vagy talÀn teljesen tudatosan?) ÀbrÀzolja a Remete kÀrtyÀjÀt:
àKez¡nkben, mÁg lassan megy¡nk az ¢jszakÀba,
Csillag-pusztasÀgok gyÃjtotta lÀmpÀs,
S rejtett b´lcsess¢g¡nk fojtogat, mint sÁrÀs,
S a roppant n¢masÀg, mely mohÂn hÃz magÀba.Ê
(K´rner GÀbor fordÁtÀsa.)
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vagy tartÂzkodÂan ¢s szeliden
lehajolsz hozzÀm ¢s ahogyan Àrad
mozdulataidbÂl a nyugtalan
m¢gis rendezett energia melyben
erû visszafogottsÀg ´ssze van
oldÂdva megk¡l´nb´ztethetetlen
az az intellektuÀlis szikrÀzÀs
amely mindent megvizsgÀl megit¢l
amelybûl minden pillanatban mÀs-mÀs
ragyogÀssal ragyog fel az a f¢ny
a transzcendens a nÀla is nagyobb
vele vagyok mikor veled vagyok

Imre FlÂra: Versek

ANGYAL
ki lÀtta Isten angyalÀt
vajon ¢lve maradhat-e
a d¢lutÀn a koranyÀr
arcod arannyal vonta be
micsoda epifÀnia
akinek osztÀlyr¢sze ez
m¢g ha meg is kell halnia
bizony ´r´k ¢lete lesz
egymÀsba olvad Àhitat
¢s jÀt¢k az ott ¢s az itt
megaranyozta arcodat
arcod ragyogta f¢nyeit
Â jaj eml¢kek ¢s idûk
egymÀson Àttünû nevek
Àlltam az û szÁne elûtt
angyalÀval voltam veled
az a vasÀrnap d¢lutÀn
f¢nyek a nap¢ s arcod¢
Â jaj fogj engem Szent MihÀly
k¢t puha tenyered k´z¢

METAMORFñZISOK
Alig gondoltam rÀd eg¢sz nap.
Tev¢kenys¢gben, szÀnalomban
mÀs ¢letek ed¢nye voltam.
KisajÀtÁtottak maguknak
jelz¢sei k¢rû szemeknek,
s csak amikor ä mint este ä hullt le rÀm
a zuhatagk¢nt ÀtmosÂ magÀny,
villant el¢m megkÁnzott, drÀga tested.

ã
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°s jÂlesett a lelkifurdalÀs.
FÀradtsÀgomban voltÀl ott velem,
egyszerre bet´lt´tted ¢letem,
hogy nem maradtam mÀs, csak puszta hÀz,
tartalmaid csordultig telÁtettek ä
S a bal combom hirtelen fÀjni kezdett.

COINCIDENTIA OPPOSITORUM
eg¢sz nap velem volt az illatod
tested formÀit ûrizgettem
ujjbegyeimben tenyeremben
bennem voltÀl s tudtam benned vagyok
honnan m¢gis ez a szomorusÀg
egyszerre Ãgy ¢reztem ¢n meg
a combomon a reszket¢sed
mint ¢leted magÀnyos ritmusÀt
amikor karomban tartottalak
abban a csontig fÃvÂ sz¢lben
¢s reszket¢sed reszket¢sem
a felhûs ¢jszakai ¢g alatt
de m¢rt ¢rzem olyan vigasztalan
fÀjÂan tehetetlennek magam

BoldizsÀr IldikÂ

MESE A FEKETE VILçGKERºLý EMBERRýL
Fekete VilÀgker¡lû Embernek nem csak a neve volt fekete. Fekete volt a haja, fekete
a szeme, fekete a bajusza, ¢s fekete a k´penye. LÀbÀn fekete csizmÀt viselt a fekete
zokni f´l´tt, nyakÀra fekete sÀlat tekert. Legfeket¢bb azonban a kalapja volt ä ha m¢lyen a szem¢be hÃzta, olyannÀ vÀlt, mint a s´t¢t ¢jszaka.
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Fekete VilÀgker¡lû Ember nem szerette a szÁneket. HiÀba udvarolt neki a k¢k, k´ny´rg´tt a piros, sÁrdogÀlt a halvÀny rÂzsaszÁn, VilÀgker¡lû minden¡tt csak a feket¢t
kereste. M¢g a hÀza is feket¢bûl volt a sürü bokrok k´z´tt, vastag szederindÀk ÀlltÀk
ÃtjÀt az arra jÀrÂknak. A madarak n¢ha Àtrep¡ltek az indÀk k´z´tt, ¢s k´r¡ln¢ztek az
udvaron, de olyan szomorÃ volt az udvar a fekete kÃttal, a fekete v´d´rrel ¢s a fekete
virÀgoskerttel, hogy egyetlen kismadÀr sem maradt ott. Elmenek¡ltek a m¢hek, a bogarak, az ûzek ¢s a szarvasok is. M¢g az eg¢rlyukbÂl sem hallatszott cincogÀs.
Fekete VilÀgker¡lû Ember teljesen magÀra maradt. HiÀba szÂlongatta az elr´ppenû
madarakat, a tÀvolodÂ Àllatokat, hiÀba k¢rlelte ûket, hogy maradjanak vele, azok viszszakiÀltottÀk neki: ä Mi nem akarunk feket¢k lenni!
A virÀgok is hervadÀsnak indultak Fekete VilÀgker¡lû virÀgoskertj¢ben, de mielûtt
lehullajtottÀk volna utolsÂ szirmaikat, odakiÀltottÀk neki: ä Mi sem akarunk feket¢k
lenni! ä °s nem akart fekete lenni a kÃt sem, a v´d´r sem, az udvar sem ¢s a kerÁt¢s
sem, Ágy hÀt mindannyian tovÀbbÀlltak Fekete VilÀgker¡lû mellûl. Amerre jÀrtak, minden¡tt elmes¢lt¢k, hogy ¢l az erdû k´zep¢n egy szomorÃ ember, Fekete VilÀgker¡lû
a neve, ¢s ez az ember nem szereti a szÁneket. Feket¢v¢ lesznek tûle a fÀk, a tisztÀsok,
de m¢g az ¢g k¢kje sem ragyog, ¢s ha esik, az esû is fekete cseppeket hullat.
°lt az erdû bal sarkÀban egy boszorkÀny, AmÀlia volt a neve. ý is szomorkodott
olykor, de az û szomorÃsÀga nem volt fekete. Rosszkedv¢t sÀrgÀbÂl szûtte, sÁrÀsÀt pirosbÂl, bÀnata z´ldellt, keserüs¢ge sz¡rk¢re festette hÀzÀt. °s valahÀnyszor rosszkedve
volt, AmÀliÀval sÀrgÀllott az ´sszes virÀg, ha sÁrt, m¢g a macskÀk is pirossÀ vÀltak. Ha
bÀnatos volt, z´ld vÁz csobogott a patakban, ¢s z´ld Nap s¡t´tt az ¢gen, z´ld madarak
kergetûztek a z´ld felhûk k´z´tt. Csak a keserüs¢g vÀltoztatott mindent sz¡rk¢v¢:
eg¢rsz¡rke lett a f´ld, elefÀntsz¡rke a nyÀr, s´t¢tsz¡rke az ¢jszaka.
így ¢ldeg¢lt, egymÀsrÂl mit sem tudva, az erdû bal sarkÀban a szomorÃ boszorkÀny,
az erdû k´zep¢n a szomorÃ VilÀgker¡lû. TalÀn soha nem is talÀlkoztak volna, ha egy
nap nem t´rt¢nik valami eg¢szen k¡l´n´s.
AmÀliÀnak napok Âta nem siker¡lt semmi: h¢tfûn elszakadt a kÃtban a lÀnc, s a
v´d´r a vÁzbe esett, kedden ´sszet´rte kedvenc p´tty´s b´gr¢j¢t, szerdÀn nem talÀlta
tizenh¢t fodros alsÂszoknyÀjÀt, cs¡t´rt´k´n elbotlott egy gy´k¢rben, p¢nteken kifutott
a tej, szombaton ´sszegubancolÂdott a haja, vasÀrnap meg... vasÀrnap meg azt hitte,
hogy megvakult.
Arra ¢bredt, hogy semmit sem lÀt. Nem lÀtja Àgya alatt a mohaszûnyeget, ablakÀn
a gesztenyef¡gg´nyt, az ablakpÀrkÀnyon a kivirÁtÂmuskÀtlikat. KibotorkÀlt a kertbe,
kitapogatta a kerÁt¢sl¢ceket, megsimogatta a virÀgokat, hogy bizonyos legyen benne,
mind megvannak. Meg is voltak hiÀnytalanul, de AmÀlia m¢gsem lÀtta ûket.
Azazhogy lÀtta û... csak nem tudta, hogy amit lÀt, az nem mÀs, mint a fekete!!! AmÀlia sohasem lÀtott m¢g feket¢t, azt se tudta, hogy az micsoda. Ismerte a k¢keket, z´ldeket, feh¢reket, barnÀkat, pirosakat ä de a feket¢rûl mit sem tudott. Ahogy ott ÀlldogÀlt feket¢v¢ vÀltozott kertj¢nek kellûs k´zep¢n, ¢s a szeme lassan hozzÀszokott a
s´t¢thez, ¢szrevett a kertkapu mellett egy fekete csizmÀs, fekete k´p´nyeges, fekete
kalapos alakot.
ä Ki vagy te? ä k¢rdezte a boszorkÀny.
ä Ki vagy te? ä k¢rdezett vissza az alak.
ä Az ¢n nevem AmÀlia. °vek Âta lakom ebben a hÀzban, de most valami sz´rnyü
dolog t´rt¢nt velem. Nem lÀtom jÂl a virÀgaimat, ¢s t¢ged sem lÀtlak rendesen.
ä °n Fekete VilÀgker¡lû Ember vagyok, ¢s ¢ppen vilÀggÀ indultam; menn¢k is, ki
tudja, merre, ha nem volna elûttem minden fekete.
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ä Fekete? Mi az a fekete?
ä °n vagyok a fekete.
ä Ajjaj! ä kapott a fej¢hez r´gt´n AmÀlia. ä Akkor tûled lett itt minden olyan...
ilyen... hm... fekete?
ä AttÂl tartok, igen. Minden szÁn menek¡l elûlem! Elfutnak az Àllatok, elrep¡lnek
a madarak, ¢s azt kiabÀljÀk vissza: àMi nem akarunk feket¢k lenni! Mi nem akarunk
feket¢k lenni!Ê
ä °n sem akarok fekete lenni! ä toppantott AmÀlia.
ä LÀtod, senki sem akar olyan lenni, amilyen ¢n vagyok. Senki sem akarja tudni,
milyen vagyok.
AmÀlia elszomorodott, aztÀn sÁrni kezdett. De most nem j´tt el hozzÀ egyetlen z´ld,
egyetlen piros sem, m¢g a keserüsz¡rke is messzire szaladt.
ä Ne sÁrj! °n mÀr megyek is! ä bÃcsÃzott tûle Fekete VilÀgker¡lû. De alig tett n¢hÀny
l¢p¢st, k¢ts¢gbeesve ugrottak sz¢t elûtte a szÁnek, ¢s futottak, amerre lÀttak.
ä Ne menj el! Gyere vissza! Majd ¢n kitalÀlok valamit! ä kapta el AmÀlia a fekete
k´p´nyeg sz¢l¢t, ¢s mÀr hÃzta is gazdÀjÀt a kunyhÂba. Le¡ltette a t´lgyfa asztal mell¢
gy¢k¢ny karsz¢k¢be, adott neki egy kis Àfonyasz´rp´t ¢s vadk´rtelekvÀrt, majd t¡zet
gyÃjtott a kemenc¢ben, ¢s azt mondta neki:
ä R¢gÂta ¢lek egyed¡l ebben a kunyhÂban, ¢s egyed¡l is lenn¢k t¢len, nyÀron,
ûsszel ¢s tavasszal, ha nem t¢vedne be hozzÀm olykor a sz¢l, nem verne be az ablakomon az esû ¢s a hÂ, nem lÀtogatna meg egy-egy falev¢l, madÀr vagy bogÀr. Lassan
megtanultam, hogyan lehet besz¢lgetni vel¡k, hogyan lehet megszÂlÁtani ûket. ºlj ide
mell¢m, ¢s vÀrj! TalÀn elj´n most is valamelyik¡k, ¢s segÁt nek¡nk.
ä Hadd legyek ¢n az elsû! ä duruzsolta halkan a tüz. ä Igaz, ¢n m¢g sohasem mes¢ltem neked, te boszorkÀny, de az a mese, amit ¢n tudok, csak most vÀlik majd hasznodra igazÀn.
ä Mes¢ld el! ä k¢rte izgatottan AmÀl. ä VilÀgker¡lû, ugye te is meghallgatod?
A tüz mes¢je
A Kaszanyügb¡kk´ny´s r¢teken tÃl ¢lt Hegyek AnyÂkÀja, akinek nem volt mÀs egyebe
mindenkivirÀgÀnÀl. MindenkivirÀga nem a kertekben nûtt, hanem a r¢teken, mezûk´n, ¢s olyan sok volt belûle, hogy Hegyek AnyÂkÀja alig gyûzte szÀmon tartani: egyik
meglapult a f¡vek k´z´tt, mÀsik elbÃjt a k´vek m´g¢, a t´bbi behÃzÂdott a gombÀk
kalapja alÀ. HiÀba kiabÀlt est¢nk¢nt Hegyek AnyÂkÀja, hogy àmindenkivirÀga, gyere
elûÊ, mindenkivirÀga nem vÀlaszolt. így hÀt az ´reganyÂ minden este elindult az ´nt´zûkannÀjÀval, hogy meglocsolja valamennyit, ¢s elbesz¢lgessen vel¡k. HosszÃ utat
tett meg nap mint nap, ¢s mire az utolsÂ virÀgnak is friss vizet adott, maga is elÀlmosodott.
Egy reggel keserves zokogÀsra ¢bredt. SÁrt az ´sszes mindenkivirÀga, m¢g akkor is
csuromvÁz volt a mezû, amikor a reggeli harmatot mÀr r¢gen felszÀrÁtotta a Nap. AnyÂka k¢ts¢gbeesve szÂlongatta kedves virÀgait, de azok nem vÀlaszoltak neki, m¢g lev¢lk¢iket is elfordÁtottÀk tûle. Csak egy aprÂ virÀg nyÃjtogatta fel¢ lev¢lkarjait, s amikor
az ´reganyÂ lehajolt hozzÀ, a virÀg a f¡l¢be sÃgta: ä Mi nem akarunk mindenkivirÀga
lenni!
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ä ñ, csak ez a baj? ä k´nnyebb¡lt meg Hegyek AnyÂkÀja. ä HÀt... legyetek akkor
AnyÂkavirÀgai.
Kacagva fordultak vissza hozzÀ a virÀgok, ¢s boldogan ism¢telgett¢k Ãj nev¡ket:
AnyÂkavirÀgai. Tartott is a boldogsÀguk vagy hÀrom napig, akkor Ãjra sÁrÀsba kezdtek.
ä AnyÂkavirÀgai, AnyÂkavirÀgai! ä csÂvÀlta lila ¡st´k¢t egy dÃs levelü virÀg. ä Engem mi¢rt Ãgy hÁvnak, mint azt a mÀsikat? ä °s egy feh¢r kalapos, karcsÃ virÀgra mutatott.
Hatalmas felzÃdulÀs tÀmadt a mezûk´n ¢s a r¢teken, egymÀsra mutogattak AnyÂkavirÀgai, ¢s hangosan kiabÀltÀk: ä Engem mi¢rt Ãgy hÁvnak, mint ezt... meg ezt...
meg ezt a mÀsikat?!?
AnyÂka elcsodÀlkozott. Vajon mi t´rt¢nhetett az û sz¢lben hajladozÂ szelÁd virÀgaival? LÀtta, hogy az egyik keservesen sÁr, a mÀsik toporz¢kol, a harmadik bÀnatosan
¡ld´g¢l, a negyedik szomorkodik, az ´t´dik m¢rgesen kiabÀl, a hatodik h¡pp´g, a
hetedik pattog, a nyolcadik a szirmÀt rÀzza, a kilencedik a level¢t t¢pi. Lehasalt k´z¢j¡k a fübe, hogy jobban lÀssa ¢s jobban hallja ûket, aztÀn egyszer csak a homlokÀra
csapott:
ä Tudom mÀr, mi hiÀnyzik nektek! SajÀt nevet szeretn¢tek, olyat, amilyen m¢g nincs
senkinek a vilÀgon, olyat, amelyen csak ¢n szÂlÁthatlak benneteket!
LocsolÂkanna helyett Hegyek AnyÂkÀja ezen az est¢n nevekkel a nyelve alatt indult
el, ¢s sz¢tosztotta a virÀgok k´z´tt. Nevet kapott a kÀnyazsombor, a bÂdÁtÂ baraboly,
a fekete peszterce ¢s a sarlÂs gamandor. °s neve lett a der¢c¢nek, a csucsornak, a bibircsvirÀgnak, a bÀbakalÀcsnak, a kûfali pintyûnek ¢s a zergeboglÀrnak. Neve a r¢ti
ledneknek, a rÂzsÀsvarjÃhÀjnak, a mezei iringÂnak ¢s a tavaszi k´dvirÀgnak. A legm¢rgesebb virÀg a m¢rges ÀdÀz nevet kapta, a leghangosabbat cs´rgû kakascÁmernek,
a legk´v¢rebbet lÀpi hÁzÂkÀnak hÁvjÀk, ¢s van k´z´tt¡k bÂbitÀs k¡llûrojt, kornistÀrnics
¢s kerek levelü kapotnyak is. Hegyek AnyÂkÀja egyetlen virÀgrÂl sem feledkezett meg.
Azazhogy... FÀradt szem¢t m¢gis elker¡lte egy k´ves lejtûn megbÃjÂ virÀg, akit v¢letlen¡l m¢g a k´t¢ny¢vel is letakart. A virÀg eg¢sz ¢jszaka sÁrdogÀlt, s amikor AnyÂka
reggel levette a kûrûl a k´t¢ny¢t, meglepûdve lÀtta, hogy az a virÀg k´nnyeitûl csupa
sÀrga lett.
ä Milyen ¡gyes virÀg vagy te! ä kiÀltott fel AnyÂka. ä SÀrgÀra festetted a feh¢r k´t¢nyk¢met! Legyen a te neved ezentÃl festû pipit¢r!
ä °n is ¡gyes virÀg vagyok! °n is ¡gyes virÀg vagyok! ä hallatszott innen is, meg
onnan is.
ä °n is tudok sÀrgÀt csinÀlni! ä mondta a zsoltina.
ä °n is! ä Ágy a sÀfrÀnyos szeklice.
ä °n meg k¢ket! ä kiabÀlta a cs¡lleng.
ä Az ¢n bogyÂm ibolyaszÁnüre fest! ä dicsekedett a bodza.
ä Az eny¢m meg pirosra! ä rikkantott a sÂskaborbolya.
ä Tûlem minden z´ldessÀrga lesz! ä szÂlt k´zbe a varÀdics.
ä Mi meg z´ldet adhatunk! ä mondta egyszerre a csalÀn ¢s a fagyal.
Hegyek AnyÂkÀja nem akart hinni a f¡l¢nek.
ä Micsoda? ä gondolta magÀban. ä K¢ket? Z´ldet? Pirosat? No, ezt mÀr csak kiprÂbÀlom.
Ki is prÂbÀlta, siker¡lt is neki. A Kaszanyügb¡kk´ny´s r¢teken tÃl megszÁnesedett
a vilÀg.
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A tüz szÁvesen mes¢lt volna tovÀbb is, de mÀr csak a hamu parÀzslott a kemence aljÀban. AmÀlia tÀtott szÀjjal hallgatta a mes¢t, ¢s mielûtt az utolsÂ parÀzs is kialudt volna,
azt mondta Fekete VilÀgker¡lûnek:
ä VirÀgszirmokbÂl ¢n is csinÀltam mÀr fest¢ket ¢s tintÀt: a bÃzavirÀg szirmÀbÂl k¢ket, a rÂzsÀ¢bÂl pirosat, a mÀlyva szirmÀbÂl lilÀt. AlmafahÀncsbÂl sÀrga tinta k¢sz¡l, a
varjÃt´visbûl z´ld. Ha akarod, mindegyiket kiprÂbÀlhatod.
VilÀgker¡lû vÀlaszolni akart, de megelûzte ût valaki.
ä BocsÀnat, hogy k´zbeszÂlok ä mentegetûz´tt az Àrny¢k a kunyhÂ falÀrÂl ä, ¢n is
szeretn¢k valamit mondani.
Az Àrny¢k mes¢je
Valamikor r¢ges-r¢gen az Àrny¢kok is szÁnesek voltak. Az embereknek nem kellett t¡k´rbe tekinteni¡k, ha meg akartÀk n¢zni magukat, el¢g volt rÀpillantaniuk az utca
k´v¢re vagy a hÀz falÀra, ¢s r´gt´n lÀttÀk, hogy csÀl¢n Àll a kalapjuk, leszakadt a kabÀtaljuk, netÀn falevelet, madÀrtollat sodort hajukba a sz¢l. Az Àrny¢kok engedelmesen k´vett¢k az embereket, ¢s nagyon b¡szk¢k voltak pompÀs k¡lsej¡kre. Nem volt
k´z´tt¡k k¢t egyforma, mint ahogy az emberek vilÀgÀban sem akadt ilyen. Ha az emberek megÀlltak, hogy elbesz¢lgessenek, az Àrny¢kok is szÂba elegyedtek egymÀssal:
ä HallottÀtok, mi t´rt¢nt azzal a z´ld kockÀs fickÂval? ä k¢rdezgett¢k. Vagy: ä Nem
tudjÀtok, mi lehet a piros sapkÀssal? Olyan r¢gen lÀttuk! °s hol van az a sÀrga hasÃ a
csÁkos nadrÀgjÀval?
így volt ez hosszÃ idûn kereszt¡l, s talÀn mindig is Ágy maradhatott volna, ha egy
napon az egyik Àrny¢k azt nem gondolja magÀban:
ä Mi¢rt kell nekem folyton az ember nyomÀban jÀrni? Mi¢rt nem mehetek oda,
ahovÀ ¢n akarok? Unom mÀr, hogy mindig ût kell k´vetnem, az û ritmusÀra kell l¢pnem, az û mozdulatÀra kell emelnem a karom. Akkor kell ¢brednem, amikor û kikel
az ÀgybÂl, s csak akkor aludhatok el, ha û mÀr Àlomra hajtotta a fej¢t. El¢g volt ebbûl!
Az Àrny¢k m¢g aznap elmondta a t´bbieknek a bÀnatÀt. Az Àrny¢kok sugdolÂzni
kezdtek egymÀs k´z´tt: ä Igaza van! ä mondogattÀk. ä Mi nem akarjuk t´bb¢ k´vetni
az embereket!
így hÀt azon kezdt¢k t´rni Àrny¢kfej¡ket, hogyan szabadulhatnÀnak meg tûl¡k. A
kisfiÃ Àrny¢ka azt eszelte ki, hogy d¢lben, amikor a legkisebbre kell zsugorodniuk,
zsugorodjanak olyan kicsire, amilyenre csak tudnak, ¢s ne kezdjenek n´vekedni, amikor a Nap tovÀbbindul az ¢gen. De a t´bbiek nem akartÀk ezt, mert attÂl f¢ltek, hogy
´r´kre kicsik maradnak. A mesemondÂ Àrny¢ka azt talÀlta ki, hogy bÃjjanak ÀlruhÀba,
¢s elmes¢lte, hogy az Àllatok k´z´tt is vannak ÀlruhÀs Àllatok. Ezen egy kis vita tÀmadt,
mert nem hitt¢k el neki, de a tudÂs Àrny¢ka elmagyarÀzta, hogy valÂban vannak ÀlruhÀs Àllatok: a t´vises sÀska a levelekhez tud hasonlÁtani, a botsÀska a fÀk Àgaihoz, az
¡vegs¡g¢r a vÁz szÁn¢hez, a sziklahal a kûh´z, az egyszÁnü lep¢nyhalbÂl pedig m¢g
kockÀs sakktÀbla is vÀlhat, ha nagyon akarja. Ezen az Àrny¢kok jÂt nevettek, ¢s mÀr
soroltÀk is, ki milyen ÀlruhÀba bÃjna legszÁvesebben: teÀskanna... f¡les kosÀr... hintasz¢k... vitorlÀs hajÂ. De egyik¡knek sem siker¡lt, hiÀba prÂbÀlgattÀk.
ä TudjÀtok mit? ä k¢rdezte akkor a futÂ Àrny¢ka. ä Sz´kj¡nk meg az emberektûl!
ä Ez az! ä kiabÀltÀk a t´bbiek. ä Sz´kj¡nk meg tûl¡k!
ä De hogyan?
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ä TalÀn akkor a legk´nnyebb, amikor alszanak. LemÀszunk az ÀgyukrÂl, ¢s cs´ndben kisurranunk az ajtÂn. A tisztÀson mindenkit megvÀrunk... ä mondta az Àrny¢k,
de befejezni mÀr nem tudta a mondatot, mert a futÂ futÀsnak eredt.
Nagy volt az izgalom azon az est¢n az Àrny¢kok k´z´tt. A kislÀny Àrny¢ka annyira
izgatott volt, hogy elfelejtette utÀnozni a kislÀnyt fogmosÀs k´zben. A tÀncosnû Àrny¢ka mindent ´sszekevert: ha a tÀncosnû a bal kez¢t emelte, û a jobbot tette fel, ha a jobb
lÀbÀt lendÁtette, neki a balja lend¡lt. Szerencs¢re senki nem vette ¢szre a t¢ved¢seket.
AztÀn elj´tt az ¢jszaka. Az Àrny¢kok bÃcsÃ n¢lk¡l hagytÀk ott az embereket, ¢s boldogan gy¡lekeztek a tisztÀson. A s´t¢tben nem lÀttÀk jÂl egymÀst, s hogy zajt ne csapjanak, hang n¢lk¡l indultak az erdû fel¢. VÀndoroltak eg¢sz ¢jszaka, siettek, hogy min¢l messzebb ker¡ljenek az emberektûl. Menet k´zben mindegyik¡k arrÂl Àlmodozott, milyen jÂ lesz v¢gre, hogy nem kell senkit utÀnozniuk, milyen jÂ lesz majd azt
csinÀlni, amit a kedv¡k tart.
Az ¢jszaka utÀn elj´tt a reggel is. F´lkelni k¢sz¡lt a Nap, megrezzent a levegû, ¢bredeztek a fÀk ¢s a vizek. Az erdû lassan megtelt f¢nnyel, s a f¢ny ¢bresztgetni kezdte
a szÁneket is. De hiÀba j´tt szem¢t d´rzs´lgetve a piros, ÀsÁtozva a z´ld, Àlomittasan a
vilÀgosk¢k, az erdû k´zep¢t nem tudtÀk beragyogni.
Ott, az erdû k´zep¢n szÀz meg szÀz fekete alak kuporgott, ott kuporgott az eg¢sz
Àrny¢kvilÀg. Abban a pillanatban, amikor levÀltak az emberrûl, ¢s kisurrantak az ajtÂkon, elveszÁtett¢k szÁneiket, kockÀikat, p´ttyeiket meg csÁkjaikat, ¢s egyformÀk lettek
valamennyien, egyforma feket¢k. BÀntÀk mÀr a sz´k¢st, sirattÀk engedetlens¢g¡ket,
¢s fordultak volna is vissza azonnal, de nem ismert¢k a visszafel¢ vezetû utat. Az emberek, akik ¢bred¢s utÀn azonnal a keres¢s¡kre indultak, k¢sû d¢lutÀn talÀltak rÀjuk,
de hiÀba ´lelkezett ´ssze ki-ki a maga Àrny¢kÀval, mÀr semmi sem Ãgy volt, mint azelûtt: az Àrny¢kok nem lÀthattÀk t´bb¢ az emberben magukat, ¢s az ember sem lÀthatta
magÀt benn¡k.
ä M¢giscsak az ¢n tervem siker¡lt! ä sÁrta a mesemondÂ Àrny¢ka. ä Van mÀr ÀlruhÀnk, de ezt az ÀlruhÀt mi mÀr soha t´bb¢ nem vethetj¡k le.
ä JÂ, jÂ ä d´rm´gte a mese v¢g¢n Fekete VilÀgker¡lû Ember. ä Azt most mÀr ¢rtem,
hogy az Àrny¢kom mi¢rt fekete, de ¢n magam mi¢rt vagyok az?
ä Az¢rt, mert nem szereted a szÁneket! ä vÀlaszolta az Àrny¢k.
ä ýk se szeretnek engem! ä horkant f´l VilÀgker¡lû.
ä Hogyan is szeretn¢nek, amikor feketes¢geddel teljesen elborÁtod ûket! ä mondta
AmÀlia. ä Akarsz te egyÀltalÀn mÀs lenni, mint koromfekete?
ä Akarni akarok ä mondta szomorÃan VilÀgker¡lû. ä Csak az a baj, hogy sehogyan
sem tudok.
ä Hallod-e, te VilÀgker¡lû! ä r´ppent egy kismadÀr az ablakpÀrkÀnyra a kivirÁtÂmuskÀtlik k´z¢. ä Mondok ¢n ten¢ked valamit. HÃzz ki a szÀrnytollaim k´z¡l egyet,
mÀrtsd a boszorkÀny almafahÀncs tintÀjÀba, ¢s Árd le azt, amit a madÀrtoll elmes¢l neked. A t´bbit majd meglÀtod ezutÀn.
Fekete VilÀgker¡lû nem teketÂriÀzott. KihÃzott egy tollat a madÀrka szÀrnyÀbÂl,
belemÀrtotta AmÀlia tintÀjÀba, ¢s f¢nyes, sÀrga betükkel Árni kezdte a k´vetkezû t´rt¢netet.
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A madÀrtoll mes¢je (sÀrga tintÀval)
A csillagok nem szeretik anyjukat, a Napot, mert az mindig egyed¡l hagyja ûket az
¢gen ¢jszaka, ¢s nem j´n el hozzÀjuk akkor sem, amikor a leghidegebb van. Pedig a
Hold egyszer azt mes¢lte a csillagoknak, hogy a NapnÀl nincs semmi melegebb, s akit
egyszer megsimogat, az nem fÀzik t´bb¢ soha. De a Nap m¢g egyetlen ¢jjel sem j´tt
el a gyermekeihez, s nem is ¡zent nekik.
F¢lnek ¢s fÀznak az ¢gen a csillagok, s csak az vigasztalja ûket, hogy olykor sz¢lkisasszonyok kÂricÀlnak k´z´tt¡k, akik mes¢ket mondanak nekik. A csillagok nagyon
szeretnek mes¢t hallgatni, mert a mes¢kben minden siker¡l, s amikor a mese v¢g¢n
elalszanak, azt ÀlmodjÀk, hogy m¢gis elj´tt hozzÀjuk a Nap, aki magÀhoz ´leli, megsimogatja ¢s a nev¡k´n szÂlÁtja ûket, mert a csillagok bizony m¢g sajÀt nev¡ket sem
ismerik.
çlmukban a Nap ezutÀn jÀtszani kezd vel¡k az ¢gen. Elûsz´r bÃjÂcskÀznak: minden
csillag elbÃjik egy napsugÀr m´g¢, s az, akinek mÀr nem jutott hely, megkeresi a t´bbieket. A bÃjÂcska utÀn a Nap labdÀzik vel¡k: lÀgyan dobÀlja a csillagokat egyik sugarÀtÂl a mÀsikig. Ezer meg ezer sugara van a Napnak, ¢s a csillagok boldogan kacagnak, ahogy ide-oda gurulnak... gurulnak... gurulnak. Mikor mÀr az eg¢sz ¢gbolt
egyetlen kacagÀs, a csillagok fel¢brednek, s az Àlomnak v¢ge szakad. SzomorÃsÀg k´lt´zik Ãjra az ¢gbe, mert hiÀba eml¢keznek a csillagok az Àlmukra, az ¢gi bÃjÂcskÀra
¢s az ¢gi labdÀzÀsra, arra nem tudnak visszaeml¢kezni, mik¢nt szÂlÁtotta ûket a Nap.
FaggatjÀk a Holdat, k¢rlelik, hogy segÁtsen mÀr nekik, de az a fej¢t rÀzza, ¢s azt mondja: ä Csak azt tudom, hogy ¢n a Hold vagyok.
ä °s vajon ¢n ki vagyok? ä sÂhajtotta a legf¢nyesebb csillag. ä Itt lakom az ¢gben
idûtlen idûk Âta, ¢s magamrÂl semmit sem tudok. Egy tapodtat sem mozdulhatok,
nem n¢zhetek k´r¡l, azt sem tudom, hogy az eg¢sz vilÀg csillagokbÂl Àll-e, vagy van
valami rajtunk kÁv¡l is? Jaj, Ãgy szeretn¢k Ãtnak indulni!
Meghallotta a Hold a csillag sÂhajÀt, ¢s azt mondta neki:
ä Lehetetlent kÁvÀnsz, ¢des gyermekem. Ha te eltünsz az ¢grûl, nem lesz, aki mutassa az utat. A tenger¢szek elt¢vedn¢nek a vizeken, a tev¢k ´sszekevern¢k a sivatagban a jÀratokat, ¢s a vÀndorok sem talÀlnÀk meg Ãtjukat.
ä Tenger¢szek? Tev¢k? VÀndorok? ä csodÀlkozott a f¢nyes csillag. ä HÀt azok meg
mif¢le csillagok?
A Hold jÂt nevetett a k¢rd¢sen, ¢s elmagyarÀzta a csillagnak, hogy rajtuk kÁv¡l m¢g
sok milliÂ teremtm¢ny l¢tezik, s mindegyik¡knek mÀs dolga van a vilÀgon.
ä A Nap az¢rt nem tud elj´nni hozzÀd ¢jszaka ä folytatta a Hold ä, mert nappal
akad dolga az ¢gen, tûle f¡gg minden ¢lûl¢ny. °n pedig az¢rt nem tudok elmenni a
Naphoz ä szomorodott el egy pillanatra a Hold ä, mert ki vilÀgÁtana akkor az ¢gen
¢jszaka? °s honnan tudnÀk az emberek, hogy mikor kell fÀt ¡ltetni¡k, rÂzsÀt metszeni¡k ¢s mindenf¢le m¢zet, olajat, hÀzi finomsÀgot begyüjteni¡k?
ä HÀt azt is te mondod meg nekik?
ä Bizony. FelszÀllÂ hold idej¢n a n´v¢nyekben t´bb a nedv ¢s az erû, ilyenkor kell
ûket oltani ¢s metszeni, hogy bûs¢ges term¢s¡k legyen. A virÀgpalÀntÀk ¡ltet¢s¢re a
leszÀllÂ hold ideje a legalkalmasabb. Aki pedig fogyÂ hold idej¢n rozmaringot, teliholdkor meg kakukkf¡vet ¡ltet, annak a kertje mindenki mÀs¢nÀl pompÀsabb lesz.
ä NahÀt! ä kiÀltott fel a csillag, ¢s talÀn m¢g a tenyer¢t is ´sszecsapta volna, ha lenne
neki. ä °s mit gondolsz, rÀm mi sz¡ks¢ge van a te embereidnek?
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ä MÀr elmondtam az elûbb ä mordult a Hold a csillagra, s tovÀbbindult az ¢gen.
De pÀr l¢p¢s utÀn meggondolta magÀt, visszafordult, ¢s odakiÀltott a csillagnak:
ä °n tudom a nevedet, anyÀd elmondta nekem, mikor megsz¡lett¢l. Mivel te vagy
az ¢g legf¢nyesebb csillaga, m¢g v¢letlen¡l sem lehet t¢ged a t´bbiekkel ´sszecser¢lni.
A te neved Sarkcsillag! Az idûk v¢gezt¢ig neked kell mutatni az utat!
ä Az ¢n nevem Sarkcsillag! ä ism¢telte az ¢g legf¢nyesebb csillaga. ä Az idûk v¢gezt¢ig nekem kell mutatni az utat ä suttogta, ¢s ´r´m¢ben sÁrva fakadt.
Azon az ¢jszakÀn minden tenger¢sz, minden teve ¢s minden vÀndor sÁrva kereste
a hazafel¢ vezetû utakat.
Fekete VilÀgker¡lû Ember kez¢ben megÀllt a madÀrtoll.
ä Milyen k´nnyü dolga van egy csillagnak! HÀt m¢g ha Sarkcsillagnak hÁvjÀk! Az Ãton
l¢vûk nem boldogulhatnak n¢lk¡le, s bÀrmilyen messze van is, mindig sz¡ks¢g van
rÀ!
ä °n azt hiszem, rÀd is sz¡ks¢g van! ä mondta bÀtortalanul AmÀlia.
ä RÀm? Ugyan kinek?!?
ä P¢ldÀul nekem. N¢lk¡led sosem tudtam volna meg, hogy milyen sokf¢le tud lenni
a fekete.
Fekete VilÀgker¡lû elpirult volna, ha el tudott volna pirulni. De nem tudott. Feln¢zett az ¢gre, ¢s mik´zben a felhûket figyelte, ¢szre sem vette, hogy fekete csizmÀja
alatt lassan sÀrgulni kezd egy fekete sÀrdarab.
ä HahÂ! Itt vagyok! °n is tudok egy mes¢t! ä kiabÀlt le egy felhû az ¢grûl. ä Most
prÂbÀld ki, VilÀgker¡lû, a bÃzavirÀg tintÀt, hÀtha az is siker¡l!
ä Mi siker¡l? ä kiÀltott vissza VilÀgker¡lû.
ä No, csak prÂbÀld ki ä intette le a felhû, ¢s mes¢lni kezdett.
A felhû mes¢je (vilÀgosk¢k tintÀval)
Felhûnek lenni mulatsÀgos dolog, mert a felhûk ¢let¢ben nincs k¢t egyforma pillanat.
Lehet Ãszni az ¢gen, mint egy ÂriÀsi bÀlna, fodrozÂdni, mint a tenger, legel¢szni, mint
a bÀrÀny, ¢s ¢pÁthet¡nk felhûvÀrat, rajzolhatunk k´r´ket, g´rbe vonalakat, tÀncolhatunk ¢s fogÂcskÀzhatunk ä egyszÂval azt csinÀlhatunk, amit akarunk. Persze vannak
szomorÃ percek a felhûk ¢let¢ben is, mert ha elj´n az Esûk ñrÀja, soha nem lehet
elûre tudni, melyik¡nk ker¡l sorra, kinek kell esûcseppk¢nt a f´ldre hullani. Van, aki
nagyon vÀrja, hogy esû lehessen belûle, mert nem ¢rzi jÂl magÀt k´z´tt¡nk, mÀsok
meg rettenetesen f¢lnek attÂl, hogy egyszer a f´ld´n kell ¢lni¡k. Pedig esûnek lenni
is jÂ, mert az esûvel sok mindent lehet jÀtszani, lehet benne mosakodni, lehet belûle
inni, egy kiadÂs esûvel akÀr egy eg¢sz erdût meglocsolhatunk.
°n m¢gis felhû szeretn¢k maradni, mert az ¢g tetej¢rûl mindent jÂl lÀthatok, azt is,
amit rajtam kÁv¡l nem lÀthat senki mÀs. Egyszer meglestem egy boszorkÀnyt, aki Ãgy
eltünt minden d¢lutÀn, hogy nyoma sem maradt. HiÀba leselkedett utÀna madÀr, virÀg ¢s p´tty´sb´grep´tty, csak ¢n tudtam egyed¡l, hogy merrefel¢ jÀr. ñrÀkat barangolt az erdûben, s mintha keresett volna valamit. Olykor lehajolt egy-egy n´v¢nyhez,
megszagolgatta, ujjai k´z´tt morzsolgatta, majd azt mondta: ä Nem, nem ezt keresem.
ä MÀskor meg ujjongva kiÀltott fel: ä Igen, ez lesz az! ä ¢s kosarÀba tette, amit talÀlt.
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Senki sem ismerte a boszorkÀny titkÀt, m¢g a macskÀjÀnak sem Àrulta el, mire k¢sz¡lûdik.
°n azonban jÂl lÀttam, mit csinÀl. Amikor teli kosaraival haza¢rt, egyenesen a padlÀsra sietett. A virÀgok egy r¢sz¢t sz¢tterÁtette egy teknûben, a t´bbibûl csokrokat k´t´tt, ¢s a falra akasztotta sorra. HosszÃ hetekig szÀradtak ott a n´v¢nyek, s amikor
mÀr ¢n is hallottam, hogy t´rnek ¢s z´r´gnek a szÀrazsÀgtÂl, a boszorkÀny szitÀn Àtd´rzs´lte ¢s csalÀnsz´vet zsÀkocskÀkba t´lt´tte ûket. Fenyûtüvel ´sszevarrta a zsÀkokat, ¢s mindegyikre hÁmzett is valamit. Sajnos ilyen messzirûl nem tudtam elolvasni
a betüket, csak azt tudom, hogy k¢sûbb a boszorkÀny m¢g furcsÀbb dolgokat csinÀlt.
Ha egy t´r´tt lÀbÃ ûzet talÀlt az erdûben, hazavitte, ÀgyÀra fektette, aztÀn kibontotta
az egyik zsÀkot, kivett belûle valamit, bekente vele a gida lÀbÀt, ¢s az nemsokÀra jÀrni
tudott. MÀskor meg a bagoly begyulladt f¡l¢t, a medve kificamodott bokÀjÀt d´rzs´lte gyÂgyÁtÂ n´v¢nnyel, a s¡ndisznÂval pedig itatott valamit, amikor az nagyon k´h´g´tt. De lÀttam azt is, amikor a d¢zsÀjÀba tette az egyik zsÀkocskÀt, ¢s maga f¡rd´tt
meg benne. Csak Ãgy ragyogott a haja ¢s a bûre, amikor a vÁzbûl kiszÀllt! Ha vend¢gs¢gbe j´tt hozzÀ a t´bbi boszorkÀny, teÀt fûz´tt nekik a szÀrÁtott lev¢lk¢ibûl, ¢s Ágy kÁnÀlta ûket:
ä A citromfütea megerûsÁti a szÁveteket, a rozmaring szerelmet ¢breszt bennetek, a
kamilla jÂsÀgot. A kakukkfüteÀtÂl bÀtrak lesztek, a k´r´mvirÀgtÂl sz¢pek, a mentÀtÂl
pedig okosak.
Mindig tudta, mit kell itatni szomorÃsÀg ellen, hervadozÀs ellen, harag ellen ¢s fondorlatok ellen.
így osztotta sz¢t valamennyi kincs¢t, de amikor mindene elfogyott, magÀra maradt.
Nem nyitotta rÀ senki az ajtÂt, hogy megvigasztalja, nem j´tt senki, hogy ¢nekeljen
neki. çrvaboszorkÀny lett belûle, s csak ¢n lÀtom egyes-egyed¡l, hogyan szomorkodik
¢jszakÀnk¢nt illatos füÀgyacskÀjÀban.
ä Csak nem rÂlad szÂlt ez a mese? ä k¢rdezte Fekete VilÀgker¡lû AmÀliÀt.
ä TalÀn igen, talÀn nem ä mondta AmÀlia.
ä KitalÀljam?
ä HÀt... ha tudod...
ä Persze hogy tudom! °s mÀr azt is tudom, hogyan lehetne a szÁneket visszacsalogatni
hozzÀm.
ä Hogyan?
ä Ha keres¢s¡kre induln¢k, tudom, elbÃjnÀnak, ha k¢rleln¢m ûket, sose j´nn¢nek
vissza, mert nagyon f¢lnek tûlem. Ha pedig erûszakkal akarnÀm a hÀzamban tartani
ûket, szomorÃak lenn¢nek ¢s boldogtalanok. ögy kell cselekednem, hogy meg¢rts¢k:
szeretem mindannyiukat, ¢s nem kell tûlem t´bb¢ f¢lni¡k.
ä Szereted mindannyiukat? De hiszen az elûbb m¢g azt mondtad, hogy nem szereted egyiket sem! °s nem is szeretheted ûket, mert folyton megbÀntod valamelyiket!
ä Igen, ez Ágy is volt. De a madÀrtoll ¢s a felhû mes¢je k´zben ¢szrevettem, hogy
milyen sz¢p is a sÀrga meg a k¢k. A sajÀt feketes¢gem miatt eddig nem lÀttam, hogy
a sÀrgÀban a Nap s¡t, a k¢kben az ¢g ragyog. Nem voltam kÁvÀncsi arra, hogy milyenek
is a szÁnek valÂjÀban, mert azt akartam, hogy olyanok legyenek, mint ¢n. °n pedig
fekete akartam lenni, ¢s azt akartam, hogy a szÁnek Ãgy k´vessenek engem, mint az
Àrny¢kok az embert. El is tüntek mellûlem, ¢ppÃgy, ahogy az Àrny¢kok is megsz´ktek
az emberektûl. De az ¢n szÁneim nem akartak egyformÀk se lenni, mint ahogyan AnyÂ-
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kavirÀgai sem, hanem tenni akartÀk, amit tenni¡k kell: a z´ld z´ldelleni, a piros piroslani, a sÀrga sÀrgÀllani akart. °n pedig a szomorÃsÀgom miatt nem vettem ¢szre,
hogy elpusztÁtom mindet!
ä °s most mit akarsz csinÀlni?
ä Most mÀr tudom, hogy mi az ¢n dolgom: feket¢v¢ kell tennem, ami fekete, de
csakis azt. Legyen fekete az ¢jszaka, legyen fekete a f´ld, ¢s legyen m¢g feket¢bb a
fekete hajÃ lÀnyok haja! Most mÀr azt is tudom, hogy minden szÁn bennem van, nekem
csak meg kell talÀlnom ûket sorra. °s akkor egyetlen fekete sem fog hasonlÁtani a mÀsikhoz: az egyikben mindig lesz egy kis bÁbor, a mÀsikban egy kis tengerz´ld, a harmadikban egy kis t¡rkizk¢k.
Fekete VilÀgker¡lû hirtelen elhallgatott, mert ¢szrevette, hogy vÀltozni kezd k´r¡l´tte a kert. A fekete füszÀlak m´g¡l elûbÃjt a z´ld, a fÀk t´rzse m´g¡l elûlopakodott
a barna, egymÀst ker¡lgetve j´ttek a lilÀk, ugrÀndoztak a k¢kek, versenyt futottak a
pirosak. AmÀlia kunyhÂja is vilÀgosodni kezdett.
ä Milyen szÁnes lett itt minden! ä hunyorgott a Fekete VilÀgker¡lû Ember. ä Most
mÀr csak ¢n vagyok ilyen csÃnya fekete.
ä Nem is vagy csÃnya ä simogatta meg ût AmÀlia. ä Ugyanolyan sz¢p vagy, mint a
t´bbiek. A te dolgod az, hogy fekete legy¢l, de Ãgy Àm, hogy nÀladnÀl feket¢bb semmi
se legyen.
ä A te dolgod pedig az, hogy velem gyere, ¢s magaddal hozd a hÀzamba a szÁneket
is. Ott vÀr benn¡nket a kÃt, a v´d´r, a virÀgoskert ¢s az udvar ä fogta meg AmÀlia
kez¢t a Fekete VilÀgker¡lû Ember.
Elindultak. De alig tettek pÀr l¢p¢st, Fekete VilÀgker¡lû megtorpant.
ä VÀrjatok csak! M¢g el kell int¢znem valamit!
Azzal visszaszaladt a kunyhÂhoz, megÀllt a virÀgoskert k´zep¢n, ¢s felkiÀltott az ¢gre:
ä Hallod-e, te felhû! Egy felhû nem lehet amiatt szomorÃ, hogy esû lesz belûle, hiszen ¢pp az a dolga, hogy esû legyen, s miutÀn meg´nt´zte a f´ldet, Ãjra felhû legyen.
Nem lehet mindig az ¢g tetej¢n ¡lni, ¢s rÀ¢rûsen n¢zdeg¢lni azt, hogy mi t´rt¢nik
odalent n¢lk¡l¡nk.
ä Gondolod? ä bizonytalanodott el a felhû.
ä Biztosan tudom! ä kiÀltotta Fekete VilÀgker¡lû. ä Gyere le bÀtran, gyere!
A felhû erre nem tudott mit mondani. MegrÀzta magÀt, ¢s hatalmas zÀport zÃdÁtott
a f´ldre. Csak Ãgy fr´csk´lt, zubogott, rep¡lt a vÁz mindenfele!
¹r´m¡nnepet ¡lt az erdû. Aznap d¢lutÀn ´sszemosÂdott fekete a z´lddel, k¢k a pirossal, sÀrga a lilÀval, ¢s megsz¡lettek belûl¡k a sohanemvoltm¢gszÁnek.
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Suhai PÀl

ODºSSZEUSZ,
AVAGY ESSZ° A BþNRýL
àA bün eredetileg az ÁjÀszat
szakszava volt.Ê

Is Jesus God? Ezzel most nem t´rûd´m:
fÀraszt e k´nyv, a kerÁtû furor ä
csak az vigasztal, az hoz lÀzba,
ami mellesleg szÂl lapjairÂl:
a hajdani g´r´g ÁjÀszi logikÀja:
àbün, bün... elv¢tetted a c¢ltÊ ä
az eredm¢nyt kimondta r´gt´n,
s ahogy Át¢lt, skrupulus n¢lk¡l ¢lt.
Nem hÀborgattÀk m¢g a k¢sei
utÂdok sz¡rreÀlis sz´rnyei.
K¢pzelet¢t nem fenyegette
sÀtÀnvigyor, hol volt m¢g Dante
pokoli katedrÀlisa,
skolasztika ¢s gÂtika
ormÀn Holbein halÀltÀnc-vÁziÂja,
s a modernek, DalÁ, a sz¢tfolyt Âra.
Nem hallott FreudrÂl, Spenglert nem ismerte,
kultÃra ¢s civilizÀciÂ
vitÀja s mÀs eff¢le fikciÂ
nem gy´t´rte, ¢s az ´ngyilkos elme
vonaglÀsÀt nem kellett lÀtnia:
a valÂsÀgfogyatkozÀst, s hogy mit is müvel
nagyapjÀval, Montesquieu-vel
a mai demokrÀcia.
így Àllunk hÀt. Sokat tudunk.
TalÀn tÃl sokat is tanultunk.
(Vagy feledt¡nk.) TalÀn tÃl sok a mÃltunk.
De egy az ¢g felett¡nk, ¢s utunk
is egy ä te tudtad m¢g, g´r´g,
hogy a bün¡nk is egy lehet csak:
nyÁlvesszû, amely c¢lba nem csap
sem holnap, sem tegnapelûtt.

Suhai PÀl: Versek

Hogy negyven balta fokÀn lûj Àt,
te fogtad Od¡sszeusz ÁjÀt,
te tudtad, mit jelent felajzani,
¢s tudtad, mit jelent levedleni
ä hazatalÀlva ä a tetves koldusgunyÀt.
°s aztÀn Ãjra csak: birokra:
a rest vitorlÀkat kibontva,
ha poklokra is, hajÂzni tovÀbb.

FURCSA SZONETT
A BºNTET°SRýL
Az ostornak is b¡ntet¢s,
a botnak is fÀj a ver¢s,
a pÀlca ¢ppÃgy szenved ¢s
a korbÀcs merû szenved¢s.
Veri a s¢rtett: visszavÀg,
¡ti az ¡tleget a hÀt,
jajgat a szÁj, n¢mÀn tovÀbb
û sem tür ily kom¢diÀt.
Az agresszor s az Àldozat
helyet cser¢l egy perc alatt:
a f´ld s az ¢gi boltozat.
Furcsa szÁnjÀt¢k ez, mivel
Isten sem tudja, mit müvel:
mi¢rt b¡ntet, ¢s kit kivel.

ã
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Payer Imre

P. NYILVçNOS BöCSöJA UTçNI
MAGçNFELJEGYZ°S
sem a szent ¢g sem a taps rÁtusa
nem oldozott fel meddû nyugalom
(pÀlcÀm elt´rve nincs szellemtusa)
nem visszhangozza vissza sÂhajom
de egyszer sellût sodort tengeri
Àr keble feh¢re hajnali pÀra
szilaj gyapjÃ-h¡llûk a f¡rtjei
szorÁtottam belevÀjtam husÀba
forrÂ szÀj s uszony e szerelemkollÀzs
kÁv¡l-tÀvolra szakadt hirtelen
idegen habokban hideg morajlÀs
mint a kesztyü sz¢tszakadt szigetem
(avÁtt eszpresszÂ dûlt vodkÀspohÀr)
¡res kagylÂ ÀtzÃg rajta az Àr

Csengery KristÂf

EGY KORINTHUSBELI
A METRñBAN
Arcuk: nem. Hangjuk: nem. KapaszkodÂ
kez¡k pÀrÀs nyoma a f¢mcs´v´n: nem.
Test¡k szaga a gyorsulÂ kocsi
f¡lledt ter¢ben: nem. KabÀtjaik,
csomagjaik: nem. A menetirÀnyra
merûleges, betonfal-semmibe
l´vellt tekintetek: nem. SzarkalÀbak
szemek sarkÀban: nem. Szeplûk: nem. K´rm´k
t´v¢n gy´ngyhÀz holdak csillÀmja: nem.
KÂbor hajak gall¢rjukon: nem. Gombok,
patentok: nem. T´rv¢ny s esetlegess¢g
bÃjÂcskÀja kabÀtjuk rÀncain: nem.
SzûrszÀlak f¡lkagylÂkban, orrlikakban:

Csengery KristÂf: Versek

nem. ZsÁr ¢s faggyÃ f¢nyjÀt¢kai
a pÂrusok krÀterei k´r¡l: nem.
Szatyorban vacsorÀjuk: nem. Zseb¡kben
irataik s azokban sz¡let¢s¡k,
apjuk-anyjuk csalÀdi ¢s utÂneve, ÀllandÂ s ideiglenes
lakhely¡k: nem. ArcvonÀsaikon
ahogy a gondolat Àtfut: nem. °s
maga a k¢tes, hontalan, t´r¢keny
gondolat, agyuk labirintusÀban:
nem. VÀgyaik, eml¢keik ä egy izzÂ
szeretkez¢s, rettegû kisgyerek
¡res lakÀsban, t¢li alkonyatban:
nem. Terveik, erûik, gyenges¢g¡k,
hÀz, autÂ, siker ¢s utazÀs: nem.
S a L¢ny, a szemcs¢s iszapon vonaglÂ,
horgot nyelt hal, s v¢rlucskos torka: nem.
D´g´ljek meg? Nincs bennem szeretet?

VçNDORLEG°NY-ADVENT
VÀrok valamit? Vagyok ÀlmodÂ?
Faggatok postÀst? (írt-e mÀr Godot...)
DÃdolgatok? (Ich hab' ein gl¡hend Messer...)
Vagy motyogok csak? (Nein, Herr Landvermesser...)
Csillag? Leballag. JÀszol? FÀzol. HÂ? SÀr.
Kisded? JÀt¢k. VÀr? LekvÀr. BÃvÀr. BÃ vÀr.

EGYSZER T°NYLEG
°n meghaltam, ¢n nem vagyok,
ez mÀr nem l¢t, csak Àllapot.
Nem ellentmondÀs az, ha hosszÃ
ideig tart: ez tÀn a bosszÃ,
ami¢rt egyszer t¢nyleg voltam.
Ez¢rt kell most jÀrkÀlnom: holtan.

ã
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Dobai P¢ter

FEGYVERTELEN
A depressziÂ... egyszer tombol, mÀskor hevertet,
dÁvÀnyom k´r¡l hiÀba vannak ott a k´nyvek ä ä ä
DiffÃz aggÀly. Liftelû gyomor. SzorongÀs. Stressz.
(MÀr-mÀr mintha amerikai entellekt¡el voln¢k.
°s k´r´zn¢nek f´l´ttem, mint a d´gkesely¡k, a pszichiÀterek.)
Sût: pÀnik. Mintha a Rubiconon kellene Àtl¢pnem,
holott lakÀsomat is alig hagyom el. ZÀrt zsalugÀterek.
Fekszem hanyatt, mint Oblomov. Fejemben csapongÂ tervek.
N¢ha sokÀig n¢zegetek r¢gi, r¢ges-r¢gi f¢nyk¢peket,
¢s elszenvedem, hogy a fakult f¢nyk¢parcok mind idegenek,
mint anyÀm, szenvtelen¡l visszan¢znek.
Semmi ked¢lyem, hogy uszodÀba, szaunÀba menjek,
hogy n¢zzem, eln¢zzem a tempÂzÂ, sz¢p nûket ä ä ä
ä ä ä A gyÂgyszerek ä tablettÀk, cseppek ä nem segÁtenek,
a vodka-sorozatok csak Àtmenetileg oldjÀk
a jeges, fagyasztÂ, mÀskor forrÂ, verejt¢kes fesz¡lts¢get.
HalÀlos f¢lelemmel tÀrsulÂ f¡gg¢sbe feszÁtenek.
Ijeszt a postÀs, amikor hozza a leveleket...
(JÂ, ha hÀrom-n¢gy nap utÀn bontom ki a borÁt¢kokat, hiÀba expressz...)
R¢mÁt a rÀdiÂ, a televÁziÂ, amikor bemondjÀk a hÁreket,
a vÀrhatÂ idûjÀrÀst, a katasztrÂfÀk sorozatÀt ä noha r¢szv¢tlen maradok.
IdegesÁt a telefon, akÀrki hÁvjon is,
akÀrhovÀ, mondjuk koncertre vagy kiÀllÁtÀsra,
vagy csak egy Duna-parti s¢tÀra, hogy Pestrûl n¢zz¡k BudÀt ä ä ä
àS¢tÀlÊ ellenben, sût, bolyong eml¢kezetem
soha-meg-nem-valÂsult lehetûs¢geken,
mik´zben aznapi àteendûimetÊ, àint¢znivalÂimatÊ
szinte ¡tk´zetnek ¢rzem: fegyvertelen.
N¢ha szeretn¢k ¢n magam fegyverr¢ vÀlni
ä a c¢lpontot: magamat eltalÀlni ä,
ilyenkor a àsors mint es¢lyÊ, a holnap,
a holnaputÀn szinte derüs, idilli ¢letk¢pei
mÀr-mÀr csak n¢znivalÂ csend¢letnek tünnek,
de a kivÀncsi TöL°L°ST rafinÀltan ajzÂ, tÀvoli illÃziÂk,
a l¢tez¢s erûszakos rem¢nyei
hirtelen àk´zbeszÂlnakÊ:
szeresd magad, m¢g egy utolsÂ m¢ltÂsÀg
sz¢gyen¢vel.
BÀtran ¢s b´lcsen lÀsd be:
szomorÃ szem¢lyed hiÀnyÀt
a g¢pesÁtett, automatizÀlt nagyvilÀg aligha veszi ¢szre.
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Pacskovszky Zsolt

ºVEGREPED°S
Kerner leverten ÀlldogÀlt a hotel elûtti z´ld szûnyegen. BÀr a nap vakÁtÂ f¢ny¢t egyenesen az arcÀba t¡kr´zte a szemk´zti irodahÀz f¢m-¡veg homlokzata, alig szükÁtette
´ssze v¢dekez¢s¡l a szem¢t. Sz¢d¡lt egy kicsit. Vagy inkÀbb csak a lÀba lett egyik pillanatrÂl a mÀsikra ¢rthetetlen¡l gyenge. Nem volt ereje megemelni, od¢bb rakni. ögy
¢rezte magÀt, mintha egy Thomas Bernhard-reg¢ny lapjai k´z¡l esett volna oda ä
nem, k¢ptelens¢g, hogy û innen el tudjon mozdulni. De itt sem bÁr maradni! Az arcÀt
az ¢g fel¢ fordÁtotta, ¢s tehetetlen¡l felnevetett. ögy lÀtszik, minden Ãt kÂmÀba vezet?
ä Mintha csak most d´bbent volna rÀ, hogy mÀr k¢t ¢ve itt Àll, ezen a kopott szûnyegen,
ebben az Ázl¢stelen, piros uniformisban, ¢rkezû vend¢gekre vÀrva, ¢s ez a vÀratlan felismer¢s eg¢szen erûtlenn¢ tette: a feje bÀgyadtan visszahanyatlott. K´ltû akartam lenni... Kerner Ãjra felnevetett. Befel¢, hangtalanul, kÁnosan. Lehet, hogy nem is nevet¢s
volt, hanem inkÀbb zokogÀs. K´ltû...
Motorhang ¡t´tte meg a f¡l¢t. Ijedten n¢zte, hogy a metÀlk¢k, francia rendszÀmÃ
Nissan Micra megÀll, hÀtramenetbe kapcsol, ¢s odakanyarodik a jÀrda mell¢. A motor
eln¢mult. Kerner arca hosszÃ fintorba merevedett, majd megrezzent a keze: megigazÁtotta a zakÂja aljÀt, a bal lÀbÀt pedig a mÀsik el¢ tette. BÀrmilyen meglepûnek is talÀlta, a k´vetkezû mÀsodpercben m¢giscsak elhagyta a szûnyeget, elindult, l¢pkedett.
Igaz, meglehetûsen bizonytalanul ¢s lassan, mert mire a fogantyÃ fel¢ nyÃlt volna, a
kocsi ajtaja mÀr kitÀrult. Magas sarkÃ, keskeny nûi lÀbbeli bÃjt ki az aszfaltra: a pÀntjai
szabadon hagytÀk a festetlen k´rmü, csupasz, kicsi lÀbujjakat. A cipû combra fesz¡lû
bûrnadrÀgban, leopÀrdfoltos blÃzban folytatÂdott, aztÀn elûbukkant az arc is ä az arcot
azonban kett¢metszette egy vastag, fekete napszem¡veg, teljesen elrejtve a szemet. A
nû feje Ãjra eltünt az utast¢rben, s ahogy behajolt, a feneke feszesen Kerner fel¢ meredt. A londiner komoran n¢zte egy pillanatig, majd sz¢tfeszÁtette a tenyer¢t: nem, a
k¢t duzzadÂ, ´sszesimulÂ f¢lg´mb nem f¢rt volna bele. HÀtrÀbb l¢pett, elvette az ÃtitÀskÀt, a nû pedig mosolytalanul valami k´sz´netf¢l¢t motyogott, aztÀn becsapta a Nissan ajtajÀt, ¢s felszegett fejjel, hatÀrozott l¢ptekkel elindult a bejÀrat fel¢. Kerner n¢hÀny m¢ter tÀvolsÀgbÂl k´vetni kezdte, felvÀltva egymÀs el¢ rakta a lÀbait, mÁg csak a
nût el nem nyelte a forgÂajtÂ. Akkor azonban t¢tovÀn megtorpant: t¢tovÀn az ujjai
k´z¢ csippentette a tÀskÀn fityegû c¢dulÀt.
BERTRAND
SYLV IE
8, bd Poissonniªre
75 009 PARIS
A nevet, a cÁmet fekete filctollal, kiss¢ kapkodva ÁrtÀk rÀ. Kerner felemelte a fej¢t, ¢s
miutÀn meggyûzûd´tt rÂla, hogy senki sem figyeli, gyors mozdulattal let¢pte a cetlit,
¢s hasonlÂ siets¢ggel elt¡ntette a zakÂja zseb¢ben.
Sylvie Bertrand mÀr a recepciÂnÀl Àllt; a napszem¡veg m¢g mindig rajta volt;
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ahogy az ürlap f´l¢ hajolt, a fenek¢n megint pattanÀsig fesz¡lt a fekete bûrnadrÀg.
Kerner fej¢ben megfordult, hogy oda kellene rohannia, ¢s a bûr´nd´t elhajÁtva teljes
erûbûl belemarkolni az izgatÂ hÃsba, de a vÀratlanul rÀt´rt k¢ts¢gbees¢s, ami tovÀbbra
is elgyengÁtette a t¢rd¢t, ¢s ´sszeszorÁtotta a gyomrÀt, lehetetlenn¢ tett egy ilyenfajta
gyors akciÂt; a lift fel¢ kanyarodott. Nincs f¢rjn¢l, harapott az alsÂ ajkÀba. Vagy elvÀlt.
Hunyorogva maga el¢ meredt: nem mindegy most?
A nû megcs´rrentette elûtte a szobakulcsot. Kerner lassan rÀemelte a tekintet¢t, s
a f¢m¢rt nyÃlva meg¢rintette a feh¢r, v¢kony ujjakat ä csak egy f¢l mÀsodperc volt,
enn¢l tovÀbb nem merte odanyomni a kez¢t, de Ágy is ¢rezte a bûr, az ¢lû testben keringû v¢r meleg¢t, ¢s bizsergetû borzongÀs futott v¢gig a gerinc¢n. Mivel nem lÀtta a
nû szem¢t a fekete müanyagtÂl, ¢l¢nkv´r´sre festett, ¢rz¢ki szÀjÀt n¢zte: tess¢k, indulj
elûre, ¢s vedd mÀr le ezt a vacakot az arcodrÂl. Sylvie Bertrand engedelmesen beszÀllt
a liftbe, Àm a napszem¡veget magÀn hagyta; a lift hÀtsÂ falÀra szerelt t¡k´r fel¢ fordult,
kiszedte, visszatette a hajtüj¢t, majd megnedvesÁtett ujjal eligazgatta homlokÀba hullÂ
v´r´ses hajf¡rtjeit. NyilvÀn ott is v´r´s, gondolta Kerner, de amikor a nû visszafordult,
nem volt bÀtorsÀga leplezetlen¡l odapillantani: a bûrnadrÀg alÂl kivillanÂ bokÀra meredt. TalÀn a legjobb volna felvinni a tetûre... N¢hÀny pillanatig n¢mÀn, mozdulatlanul siklottak felfel¢. °s ekkor vÀratlan ´tlete tÀmadt. Hogyhogy nem jutott eddig esz¢be? Igen ä àpiszkosÊ derüvel az arcÀn a zakÂja belsû zseb¢be nyÃlt, elûhÃzott egy olcsÂ,
kerek, s´t¢tk¢k napszem¡veget, ¢s szÁnpadias mozdulattal feltette. A nû arca azonnal
elvesztette addigi szoborszerüs¢g¢t. Elûbb szorosan ´sszepr¢selte az ajkÀt, majd zavart
mosolyszerüs¢g ÁrÂdott ki a szÀja sarkÀba, amit ä megk´nnyebb¡lt? inger¡lt? fÀradt?
ä sÂhaj k´vetett, amikor a lift ajtaja sz¢tcsÃszott.
Sylvie Bertrand kil¢pett a folyosÂra, s mivel a londiner nem k´vette, vÀrakozÀsteljesen, felvont szem´ld´kkel megfordult, visszapillantott a liftbe. Kerner hÃzta az idût.
A homlokÀt rÀncolta, pislogott, mintha m¢lyen elt´prengett volna egy sakkfeladvÀnyon vagy esetleg Wittgenstein valamelyik mondatÀn. V¢g¡l alig ¢szrevehetûen megrÀzogatta a fej¢t; megragadta az ÃtitÀska f¡l¢t, ¢s k¢t hosszÃ l¢p¢ssel a nû el¢ vÀgott,
aki egyre fesz¢lyezettebben ¢s nyugtalanabbul vÀrakozott.
A szoba ott Àllt nem messze, a v´r´s szûnyeggel borÁtott folyosÂ v¢g¢n. Kernernek
nem siker¡lt azonnal a zÀrba csÃsztatnia a kulcsot: az orra hegy¢rûl halk koppanÀssal
a cipûj¢re pottyant egy izzadsÀgcsepp; de nagy nehezen m¢giscsak kinyÁlt az ajtÂ, ¢s
lakÀji mozdulattal betess¢kelte rajta a nût. Szorosan m´g´tte, a nyakszirtje utÀn Àgaskodva l¢pett be. A parf¡m´k nem tudjÀk teljesen elfedni a test term¢szetes szagÀt,
mondta neki egyszer a s¢f (aki akkoriban ¢ppen illatszerekkel ¡zletelt). Olyan ez, mint
a valÂsÀg ¢s a vÀgy kever¢ke. ögyhogy, ha tudni akarod, milyen nûvel van dolgod,
legjobb, ha min¢l elûbb megszagolod. Kernerben ez a megjegyz¢s ´tl´tt fel, mik´zben
m¢lyen bel¢legezte a pÀrolgÂ test, a rÀpermetezett parf¡m ¢s a napon ÀtforrÂsodott
bûrnadrÀg szagÀnak furcsa kever¢k¢t. A test izgatÂ csÁpûss¢g¢t ¢des, t´m¢ny parf¡mr¢teg borÁtotta. TalÀn Loulou. Az Àgy mell¢ eresztette az ÃtitÀskÀt; a pillantÀsa hol a
szabÀlyoknak megfelelûen nyitva hagyott ajtÂra siklott, hol a nût k´vette, aki zsebre
dugott k¢zzel s¢tÀlt k´rbe a szobÀban. Nyugalom, nyelt egyet, de a gyomra ´sszeszorult. V¢g¡l, amikor Sylvie Bertrand belenyomta az ´kl¢t az Àgyba ä ez biztatÂ elûjelnek
tetszett ä, halkan becsukta az ajtÂt. AztÀn elosont a bûrruha mellett, ¢s kitÀrta az ablakot. Az utcÀrÂl zaj szürûd´tt fel: kint m¢g mindig Àllt a vilÀg. Sylvie Bertrand vÀratlanul odal¢pett Kerner mell¢, hogy û is megszeml¢lje a kilÀtÀst, sût Ãgy tünt, mondani
k¢sz¡l valamit, a londiner azonban sietve otthagyta: hogy idût nyerjen, besurrant a
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f¡rdûszobÀba. BÀtorsÀg, meresztette a szem¢t a csillogÂ t¡k´rbe. TalÀn l´kd bele a
f¡rdûkÀdba... TovÀbb nem t´prenghetett, mert Sylvie Bertrand Àrny¢ka mÀris bekÃszott a feh¢r kûre, aztÀn bel¢pett maga a nû is hÃs-v¢r valÂsÀgÀban. Kerner megint
nyelt egyet; a mellkasa megremegett, mintha egy gyorsvonat d¡b´rg´tt volna Àt a felett¡k levû szobÀn. Egyelûre visszavÀltozott londinerr¢, felhajtotta a WC hÂfeh¢r fedel¢t, ¢s megmutatta, hogyan kell le´blÁteni az ez¡stszÁnü karral. AztÀn a lehetû legterm¢szetesebb dolog t´rt¢nt, ami azonban m¢giscsak vÀratlanul ¢rte, ¢s eg¢szen lesÃjtotta: a nû biccentett, sarkon fordult, ¢s visszament a szobÀba. Kerner k¢ts¢gbeesetten utÀnalendÁtette ugyan a karjÀt, de mÀr csak a levegûbe markolt. A keze viszszahullott a combja mell¢; elsz¡rk¡lt arccal, elesetten botorkÀlt ki a f¡rdûszobÀbÂl.
Valami z´ld elevenedett meg elûtte, a hotel elûtti szûnyeg: megsz¢d¡l a vakÁtÂ napf¢nyben, ¢s ´klendezni kezd.
NemsokÀra azonban, miutÀn csalÂdottan, s¢rtûd´tt arccal elvette a borravalÂt
Sylvie Bertrand-tÂl, aki idûk´zben mÀr az Àgyra emelte az ÃtitÀskÀt, ¢s nekilÀtott kipakolni, egy mosoly ÀllÁtotta meg. Igen, a v´r´s szÀj sz¢lesen rÀmosolygott ä ¢s az ajtÂ
m¢g mindig zÀrva volt. Kerner az ajkÀba harapva visszafordult: erûsen megvetette a
talpÀt a szûnyegen. MegprÂbÀlta viszonozni a mosolyt, de az eredm¢nyt illetûen erûs
k¢telyei voltak, annÀl is inkÀbb, mert a nû homloka azonnal elfelhûs¡lt, a szem´ld´ke
pedig a napszem¡veg kerete f´l¢ csÃszott. A csodÀlkozÀsa azonban csak egy pillanatig
tartott: r´vid fejcsÂvÀlÀs utÀn zavartan Ãjra sz¢tnyitotta a p¢nztÀrcÀjÀt, ¢s egy Ãjabb
p¢nzjegyet nyÃjtott a londiner fel¢.
ä Pardon ä nevetett fel bocsÀnatk¢rûen, hogy aztÀn hirtelen elakadjon a l¢legzete:
Kerner a p¢nz¢rt nyÃlva elkapta, megszorÁtotta a kez¢t, ¢s erûszakosan megkÁs¢relte
magÀhoz hÃzni. Sylvie Bertrand riadtan ugrott hÀtra, siker¡lt kit¢pnie magÀt a szorÁtÀsbÂl; a p¢nz gyür´tten a szûnyegre hullott.
ä Vous ¨tes fou? ä A nû a karjÀt a melle el¢ kapva a telefonhoz menek¡lt.
Kerner megt´r´lte a homlokÀt. Lihegve, felszegett fejjel k´vette a bûrnadrÀgot,
mint egy mÀniÀkus. Sylvie Bertrand az ¢jjeliasztal m´g¢ hÃzÂdott. Csak ez az asztal
Àllt k´z´tt¡k, a feh¢r ujjak a piros telefonkagylÂn, a v´r´sre festett ajak reszketett:
ä What are you doing?
A londiner eleresztette a f¡le mellett a k¢rd¢st: a napszem¡veg fel¢ nyÃlt, hogy Âvatosan leemelje, Sylvie Bertrand azonban hiszt¢rikusan felrÀntotta a karjÀt, ¢s a szem¡veg az Àgyra rep¡lt.
Kerner hÀtrÀbb l¢pett, sÂhajtott egyet.
ä Gondoltam, hogy k¢k.
Egy kicsit n¢zte m¢g az ijedten verdesû, hosszÃ szempillÀkat, aztÀn sarkon fordult,
mintha mind´ssze ennyit akart volna. Mik´zben az ablakhoz botorkÀlt, hallotta ugyan,
hogy m´g´tte Slyvie Bertrand az ÃtitÀskÀhoz ugrik, ¢s sietve kivesz valamit belûle, de
hÀtra sem pillantott. RÀk´ny´k´lt az ablakpÀrkÀnyra, a szem¢t a vibrÀlÂ ¢gre meresztette. ºres volt. Az ¢gvilÀgon semmit sem ¢rzett.
ä Fou. Il est fou... ä hallatszott a nû hangja. ä All³...
Kerner levette a napszem¡veg¢t, ¢s egyre az eget k¢mlelve kiejtette az ujjai k´z¡l.
ä ...r¢ception?
Lentrûl, a jÀrdÀrÂl tompa, ¢rthetetlen kiÀltÀs hangzott fel. Kerner kihajolt az ablakon. Az egyik londiner ott guggolt a hotel elûtt, ¢s kez¢ben a napszem¡veggel bambÀn
bÀmult felfel¢. A szem¡veg a szûnyeg mell¢, a betonra eshetett, mert az egyik lencs¢je
kiesett, a mÀsik pedig ä legalÀbbis innen fentrûl Ãgy lÀtszÂdott ä sugarasan megrepedt.
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ä Oui, chambre 512...
Kerner leintett a fiÃnak, majd hirtelen sarkon fordult, ¢s a nû szavÀba vÀgott:
ä Nem gondolod, Szilvia, hogy iszonyÃ nevets¢ges ez az eg¢sz?
ä Quoi? ä Sylvie Bertrand a jobb kez¢ben a telefonkagylÂt szorongatta, a mÀsikkal
pedig egy gÀzsprayt tartott maga el¢.
Kerner felsÂhajtott, ¢s odas¢tÀlt az Àgyhoz, hogy felemelje rÂla a fekete napszem¡veget. A nû azonnal a melle el¢ kapta a sprayt, de ä talÀn b¢nultsÀgÀban ä nem merte
megnyomni. Nem: dermedten, f¢lelemtûl reszketve hagyta, hogy a londiner visszategye a szem¡veget az arcÀra.
Kerner el¢gedetten m¢rte v¢gig.
ä Most elmegyek ä suttogta alig hallhatÂan, ¢s lÀbujjhegyre Àllva puhÀn meg¢rintette a szÀjÀval a nû meleg homlokÀt. A spraybûl gÀz sz´kkent ki, de û akkor mÀr az
ajtÂnÀl jÀrt: kinyitotta, ¢s kil¢pett a folyosÂra. A v´r´s szûnyegen az¢rt megtorpant:
megfordult, hogy m¢g egyszer visszapillantson a f¢lig behÃzott ajtÂ r¢s¢n Àt. Sylvie
Bertrand remegve Àllt az oszladozÂ gÀzfelhû m´g´tt, ¢s a homlokÀt t´r´lgette, mintha
led´rzs´lhetn¢ rÂla a csÂk nyomÀt; a mÀsik kez¢ben lÂgÂ telefonkagylÂbÂl torz, rikÀcsolÂ hang t´rt elû.
Kerner halvÀnyan elmosolyodott, aztÀn becsukta az ajtÂt, a hajÀt lesimÁtva a lifthez
s¢tÀlt, beszÀllt, majd megnyomta a gombot a tetûre.

KolozsvÀri Papp LÀszlÂ

MANñ öR SZERELME
A KOLOZSVçR ciklusbÂl

T¢len, ha a SÁpos bezÀr, ManÂ Ãr, a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra ¢s HollÂ Ãr, a szÂfukar hegedüs el¡ld´g¢l m¢g a barÀtsÀgos sarokasztalnÀl. A helyis¢get barnÀs f¢ny
borÁtja, az enyvszÁnü faburkolat meleg sÀlk¢nt futja k´rbe a falat, kint macska nyÀvintja
el magÀt fÀzÂsan, szerelem¢htelen¡l, s lassan hullni kezd a tartÂs kolozsvÀri hÂ.
A doktor Ãr, a szerkesztû Ãr, az ¡gy¢sz Ãr ¢s a t´bbiek mÀr elpÀlyÀztak. ýk ketten
egyfel¢ laknak. S a zÀrÂra? Ugyan k¢rem! Ha majd a kedves vend¢gnek vagy tÀn barÀtnak, m¢g inkÀbb testv¢rnek tÀvozni tetszik.
HollÂ Ãr kin¢z az ablakon ä ugyan mit lÀthat a s´t¢t ¢jszakÀban? ä, s hallgatagsÀgÀra
rÀcÀfolva, û t´ri meg a csendet.
ä Tudod, ManÂ, arra gondolok, hÀtha ¢pp ez lesz az a bizonyos ¢jszaka.
ManÂ Ãr nem k¢rdez, nem szÂl. HollÂ Ãr eg¢sz biztosan be fog vÀgni a megfelelû
pillanatban, csak a lelk¢ben kijel´lt k¢t vagy k¢tezer sz¡netet kell kivÀrni. S lÀm, emelkedik is vÀllhoz a hegedü, hegedühÃrra a vonÂ.
ä Besz¢lik, hogy havas ¢jszakÀkon KolozsvÀron, egyetlen alkalommal egy ¢vben,
¢vtizedben, lÀthatÂvÀ lesz minden hÂember, aki csak ¢p¡lt a vÀros t´rt¢nelm¢ben.
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SÁpos Gedeon Ãr hallja a szÂt, megÀll a ringatÂzÂ hajÂpadlÂn, s megÀll benne az
¡tû. KisvÀrtatva egy messzely pÀlinkÀt s hÀrom t´mzsi-torkos poharat ÀllÁt az asztalra.
Le¡l k¢retlen¡l.
ä Hogy mondta, HollÂ Ãr? HÂemberek? A vÀros minden hÂembere? De hiszen az
nem lehets¢ges!
SÁpos Ãr szinte kiÀlt. Becs¡letes esz¢nek minden sejtje tiltakozik, visÁt a feltev¢s ellen, egyszersmind valamif¢le vÀgyott nagy-nagy rend ¢s igazsÀgt¢tel forrÂsÀga jÀrja
Àt. Igen, ez volna az! A megoldÀs! De hogy minek a megoldÀsa, azt SÁpos Ãr nem tudja,
nemhogy szÂvÀ tudnÀ tenni. Homloka hÀt f¢nylû vakt¡k´r, sem û magÀt, sem mÀs
magÀt benne nem lÀthatja meg.
ä Pedig Ãgy igaz! ä emelkedik meg HollÂ Ãr kellemes tenorbaritonja. ä Egyszer mÀr
magam is lÀttam.
SÁpos Ãr, a fogadÂs azonban mÀr annyira szeretn¢, ha Ágy volna, ha a vÀros minden
hÂembere...! Egy¡tt, egy ¢jszaka! Annyira, de annyira Ãgy volna jÂ, hogy HollÂ Ãr
mondhatta volna azt is: tr¢fÀltam, SÁpos uram, p¡-p¡, nem jÀr!, SÁpos Ãr mÀr hiszi,
vÀgyja, k´veteli a sorstÂl, °gtûl ¢s F´ldtûl, Mennytûl ¢s PokoltÂl...! ögy legyen, az legyen, az volna Àm a hecc, a tr¢fa! Az igazsÀg. A megmutatÀs! Egy SÁposnak valÂ, aki
fogadÂs ugyan, s vannak enn¢l k¡l´nb foglalkozÀsok is. SÁpos Ãr gondolatban kalapot
emel a s´r´skocsisok elûtt, irigyli a vasÃton szolgÀlÂ postÀsokat, akik a Csucsa ¢s KolozsvÀr k´zti szem¢lyen, a jÂl füt´tt postakocsiban szortÁrozzÀk a leveleket, fekete keretes pÀpaszemmel az orrukon, s hajnaltÀjt megropogtatjÀk elmerevedett derekukat,
kin¢znek a postavagon ablakocskÀjÀn, s egy jegenye hegy¢bûl is meg tudjÀk ÀllapÁtani,
hogy ä elhagytuk mÀr M¢rÀt, mindjÀrt BÀcsban vagyunk, onnan mÀr csak egy ugrÀs
KolozsvÀr. Az ilyen vasÃti postÀs pedig csak a KûvÀri-telepen lakhat... Ãgyhogy...
SÁpos Ãr ¢szbe kap: megint elragadta ez az Àtkozott k¢pzelete, 'sze m¢g elmulasztja
HollÂ Ãr szavait.
ä ...¢s ott magaslott a sok-sok hÂember, a MÀtyÀs utcÀn m¢g csak-csak lejutott az
ember a Karolina t¢rre, de ott Ãgy sorakoztak az Izabella utca ¢s a VÁz utca torkÀban,
mint hatalmas, egymÀson nagysÀgban, erûben tÃltevû strÀzsÀk! Vissza kellett j´nn´m
a Szentl¢lek utcÀig, hogy azon Àt nyomakodjam ki a S¢tat¢ri utcÀra, onnan le...!
SÁpos Ãr figyelme azonban Ãjfent elszÂrÂdik. Nem kÁvÀncsi, mit keresett HollÂ Ãr
azon a t¢li ¢jszakÀn az ñvÀrban, az eff¢le haszontalan müv¢szember mindenfel¢ bÂdorog. S¢tÀl! GÀlÀns Ãtjai vannak! Bolond! Hanem azok a hÂemberek... Amint kÃpos
test t´r´kbasa-hashoz fesz¡l, gûg´s r¢paorr hegy¢n j¢gcsap fityeg, ¢vszÀzadok minden
seprünyele nyÃlik a magas, hideg ¢jszakÀba, az ¢gnek, s a fasz¢n szemek nem parÀzslÂdhatnak a hÂarcban, de mintha csak parÀzslanÀnak! °s megannyi arckifejez¢s ä ût,
SÁpos urat, megannyi r¢szeg kuncsaft b´lcs vend¢glÀtÂjÀt k¢rdezz¢k csak meg ä, szÀzezer arckifejez¢se lehet az embernek, s akkor mi¢rt ne a hÂembernek is! KÀsÀs, holdvilÀg-, lÂ-, bohÂc-, kanonok-, banya- ¢s menyasszony-, ûrmester- ¢s szakaszvezetû-,
nÀsznagy- ¢s apÂs-, hetvenkedû koldus ¢s bÃs tÀbornok arcÃ hÂemberek vannak! Lenni¡k kell!
ä Igyanak! ä magÀzza le elÀbrÀndozottsÀgÀban SÁpos Ãr barÀtait, holott ilyenkor
mÀr tegezûdnek, mindig tegezûdnek, csak akkor urazzÀk egymÀst, ha zsÃfolÀsig a
SÁpos.
ýt nem kell biztatni, t´lt a messzelybûl, f´lhajtja, belebÀmul a mennyezetsarki kormos pÂkhÀlÂba. OdalÀtni a nagy l¢gy v¢rtelen tetem¢t, m¢g a nyÀrrÂl maradt.
°s egyszerre mindnek kell lenni¡k!, lÂdÁtja tovÀbb a SÁpos Ãr baltafej¢ben ä balta-
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fejünek is kell lennie! ä az ¢szt a legurÁtott pohÀrka. Ezek, egy¡tt, annyi ¢vszÀzadbÂl,
ezek aztÀn megmutatjÀk! Igaz, hogy csak egyszer egy ¢vben, ¢vtizedben, havas t¢li
kolozsvÀri ¢jszakÀkon; de megmutatjÀk! °s itt, az û vÀrosÀban! Az EgyenlÁtû ment¢n
mÀr csak az¢rt sem mutathatjÀk meg, mert ott nincsen hÂ! Hogy is mondta HollÂ Ãr:
a t´rt¢nelemben!, tehÀt ha valamikor, a t´rt¢nelem elûtti idûkben az EgyenlÁtûn¢l is
hideg volt, az ott ¢p¡lt hÂemberek nem ¢rv¢nyesek. Ezzel kiesik a vilÀg egyharmada.
Tengereken, ÂceÀnokon hull ugyan a hÂ, de nem ¢p¡l hÂember. TÀn j¢gtÀblÀn, lehet,
meglehet... çmbÀtor vegy¡k csak Nansent, s SÁpos Ãr veszi, hiszen olvasta az UtazÀs
az ÃszÂ j¢gen cÁmü k´nyv¢t, meg is van neki, Dante-kiadÀsban, sz¢p k¢kesz´ld, aranyszÁnü vonalak, ¢s egy f´ldgolyÂ van rajta, SÁpos Ãr ¡veg alatt tartja, hogy ne porosodj¢k... na tehÀt Nansen sem Ár arrÂl, hogy hÂembert ¢pÁtettek volna, pedig idej¡k ¢pp
volt rÀ azon a j¢gtÀblÀn, s akkor az egy ¢velû hÂember lett volna, hiszen tÀn egy ¢vszÀzadon Àt is sodrÂdhatott volna ide-oda az ÂceÀnon, vagy odafagy a j¢gtÀblÀja a j¢gmezûh´z... de nem!... elvitte volna az elsû nagy sarkvid¢ki vihar, iszonyÃ sz¢lviharok
vannak arrafel¢!
Hol is tartottam?, k¢rdi magÀtÂl SÁpos Ãr, aki mÂdszeres elme.
Igen, itt, ebben a vÀrosban a legelk¢pzelhetûbb a hÂemberek ¢vi gy¡lekezete, s itt
is van erre a legnagyobb sz¡ks¢g! Hogy mutassa mÀr meg valaki a vilÀgnak, az emberis¢gnek, az amerikai eln´knek ¢s a rÂmai pÀpÀnak, hogy ¢l m¢g... SÁpos Ãr k¢pzelete itt megbicsaklik, r¢mlik neki, hogy az ¢l m¢g mintha valami hÁres citÀtum elsû
k¢t szava volna, hallotta, besz¢lt¢k az urak vagy ki tudja, kicsoda, annyi ember fordul
meg a SÁposban, itt a Postakert utca ¢s a Szappan utca k´z´tt, majdnem kinn a Kossuth
Lajos utcÀnÀl, hogy nem csoda, ha elfelejtette...
ä ManÂ! Hogy folytatÂdik az, hogy ¢l m¢g...? Ki ¢l m¢g? ä k¢rdi SÁpos Ãr, s ManÂ Ãr
egy cs´ppet sem csodÀlkozik.
Elm¢lÀzik, s visszak¢rdez:
ä °l m¢g BÀnk?
ä ý az! ä kiÀltja SÁpos Ãr. ä ý az.
ManÂ Ãr ût sem k¢rdezi meg, mi¢rt k¢rdi ezt ebben a hideg ¢jszakÀban megbÃvÂ
meleg kocsmasarokban, kil´ki vagy nem l´ki ki az esze kereke, ha akarja, s ha nem,
´r´k feled¢sbe ûrli.
S SÁpos Ãr valÂban messze jÀr mÀr, d¢lceg, g´rnyedt, sudÀr, kehes hÂembereket lÀt
a t´rt¢nelemben, s megtesz egy jÂ nagyot, f¢lelmetest, rettenetest ûrnek oda, a fekete
ablakszem el¢. Kellett ott Àllnia egynek, mit egynek, szÀznak!, hiszen hÂember¢pÁt¢sre
valÂ a k¢t utca, a Postakert ¢s a Szappan fordulÂja, melyet lemetsz a Kossuth Lajos, s
hatÀrol a mÀsik oldalon a Brassai utca. °s vonulnak, vonulnak, biztos zÀszlÂt is lobogtatnak, harci k¡rt´t is fÃjnak a t¢li kolozsvÀri ¢jszakÀban.
ä Soha senkinek m¢g csak nem is emlÁtettem, lehet, hogy neked se fogom elmondani
ä mondja ManÂ Ãr HollÂ Ãrnak, mik´zben a havat tiporjÀk a K¢tvÁzk´z fel¢ menet.
S mintha csak Át¢lkezett volna, hallgatÀsba s¡pped. Az E´tv´s utcÀn l¢pkednek, HollÂ Ãr a K´zvÀgÂhÁd t¢ren lakik, ahol az Âszer van a h¢tv¢geken, ManÂ Ãr tÀvolabb, a
Krizbai utcÀban. N¢ha olyan k´zel van ott a vÀroshoz, n¢ha olyan tÀvol. Nem ¢rti!
Benne lappangana az ok?
HollÂ Ãr hallgatagsÀga azonban a n¢mÀt is szÂlÀsra bÁrnÀ. Nem lehet ¡resen hagyni
azt az ürt, amit az û szavanemszÂlÀsa hagy a t¢rben. Ingerel is, de legt´bbsz´r vonz,
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mint ´rv¢ny, mint konyhai t´lcs¢rbûl fekete lyukkÀ tÀgulÂ folt a semmiben, odavonzza
a szÂ f¢ny¢t, ha van szÂ ¢s f¢nylik. °s hogyne f¢nylett volna a szem¢rmes f¢rfivallomÀs
a hÂhullÀsban:
ä Azt hiszem, szerelmes vagyok. De nem biztos. °s most mÀr el se mondhatom.
Ezt mondta ManÂ Ãr, a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra, HollÂ Ãr szÂt se füz´tt
hozzÀ, csak meglassÁtja a l¢p¢seit, mire ManÂ Ãr megÀll, s mes¢lni kezd.
Klotild kisasszonyt is jÂl megn¢zte magÀnak minden koll¢ga a tanÀri karbÂl. Lopva
utÀnan¢ztek a folyosÂn, hogy lÀm csak, a bokÀja... MegprÂbÀltak Àthatolni a hÀrom
dioptriÀs vagy hÀny dioptriÀs szem¡veglencs¢j¢n, hogy hadd lÀssuk, milyen a szeme
formÀja; de csak k¢t nagy bagolyszem n¢zett vissza az ¡vegen Àt, kifejez¢stelen¡l s
kiss¢ tÀn butÀn.
A nûk meg-megrÀndulÂ orrtûvel, rÀncba szedett szemsarokkal figyelt¢k, mint ¢ber
b´rt´nûr´k az Ãj rabot. Az osztÀlyok azonban, ahol francia nyelvet tanÁtott, hamar ¢s
z´kkenûmentesen vett¢k tudomÀsul az ijedt csicserg¢sre eml¢keztetû magyar besz¢d¢t. AztÀn egyszer, akaratlanul franciÀul szÂltam hozzÀ, kettesben voltunk a tanÀri szobÀban, û franciÀul vÀlaszolt, s kider¡lt, hogy franciÀul eg¢szen mÀs a hangja, mintha
nem is û lett volna az.
ä Ennek akkor nem tulajdonÁtottam semmi jelentûs¢get ä jegyzi meg ManÂ Ãr, s
mintha csak azt akarnÀ jelezni, hogy a t´rt¢netben itt fordulat Àll be, hirtelen befordul
az EsterhÀzy utcÀba, pedig arra nagyon ritkÀn jÀrnak. HollÂ Ãr lÀgyan k´veti, az ember nem is tehet mÀs mozdulatot, mint lÀgyat, az ilyen havazÀsban.
K¢k, sz¡rke ¢s igazÀn nem csÃfsÀgbÂl mondom, a vÀltozatossÀg kedv¢¢rt n¢ha k¢kessz¡rke ruhÀkban jÀrt, hajÀt kellemetlen asszociÀciÂkat keltû kalÀcsba fonta, vastag
harisnya volt a lÀbÀn nyÀron is. A dolgozatf¡zeteket Ãgy hullogatta el, mint leveleit
ûsszel a fa, az igazgatÂ Ãr figyelmeztette a negyedik eset utÀn, hogy az tÀn m¢gsem
jÀrja, hogy a gyerekek kopogtassanak be Àlnok arccal a tanÀriba, hogy tanÀrnû, k¢rem,
talÀltunk egy f¡zetet a folyosÂn, nem a tanÀrnûnek tetszett elveszÁteni? Mivel azonban
ez nem segÁtett, az igazgatÂ szem¢lyesen jelent meg az osztÀlyokban, ahol Klotild kisasszony tanÁtott, s kijel´lte azt a gyereket, aki a f¡zetcsomÂt vitte Klotild kisasszony
utÀn, ha dolgozatot Áratott.
Volt m¢g egypÀr furcsasÀg nÀla, de ezeknek nincs k´z¡k a t´rt¢nethez.
ä Mik? ä k¢rdi vÀratlanul HollÂ Ãr, s ezen ManÂ Ãr annyira meglepûdik, mintha
ÀlmÀbÂl ¢bredve az opera zenekarÀban talÀlnÀ magÀt, klarin¢ttal a kez¢ben. Klarin¢tozni ugyanis ¢ppens¢ggel nem tud.
N¢ha csak a f¢l cipûj¢rûl t´r´lte le a port, ¢s... Igaz, hogy ezt csak ¢n vettem ¢szre.
FelhÀborodottnak hatÂ csivitel¢ssel v¢dte tanÁtvÀnyait, k¡l´n´sen a lÀnyokat; de ez
term¢szetes volt, bû k¢pzeletü igazgatÂnk fûleg a lÀnyokat gy´t´rte a fizikaÂrÀin ¢ppÃgy, mint a tanÀri konferenciÀkon. Fiatal koll¢gÀk nem udvaroltak neki, vagy ez nem
is az û furcsasÀga volt? Az ´v¢ volt, csak azt nem lehetett tudni, mik¢ppen az ´v¢. UjjÀn
v¢kony aranygyürüt viselt, ezt le-lehÃzta, s gurigÀzott vele a hatalmas tanÀri asztal
z´ld posztÂjÀn. JÂl jegyezd meg ezt az asztalt, HollÂ, û a fûszereplû. TalÀn tÁz m¢ter
hosszÃ is megvan, sz¢less¢ge szinte kettû, valamennyien k´r¢ f¢r¡nk, vannak hÁres
helyek mellette, legenda ´vezte sz¢kek, ahonnan kihaltak negyven-´tven ¢v utÀn ´reg
barÀtok, s a sz¢k tÀmlatartÂi aztÀn Ãgy meredeztek, mint k¢t felkiÀltÂjel, ami elûl eltünt
a mondat... Klotild kisasszony pedig gurigÀzott a gyürüj¢vel, s ez annyira odavonzotta
a tekinteteket, hogy az igazgatÂ egyszer meg is rÂtta ¢rte, hogy û Ágy nem tud besz¢lni,
meg lehet ûr¡lni attÂl, hogy a gyürü hopp, majdnem legurul az asztalrÂl, de aztÀn
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m¢gse ¢s soha. Klotild kisasszony engedelmesen felhÃzta, de aztÀn ism¢t levonta az
ujjÀrÂl, s Ãgy gurigÀzott vele tovÀbb, mintha mi sem t´rt¢nt volna.
°n is megbÀmultam, nem t´bbsz´r, mint mÀsok; de hogy mÀsok hÀnyszor ¢s mij¢t
n¢zt¢k meg, azt persze nem tudhatom. HÀtulrÂl, oldalrÂl n¢zve lapos volt, mint a deszkakerÁt¢s, nyaka v¢konyan ¢s fonnyadtformÀn Àllt ki a koszt¡mkabÀt k¢t vÀllt´m¢se
k´z¡l, vagy egyszerüen nem volt nyaka, eltünt valamif¢le ruhanemüben, a nûk olyanokat tudnak kitalÀlni, hogy az embernek megÀll az esze, olyan ruhanemüket, hogy...
ManÂ Ãr gyanakodva elharapja a mondatot, s gyanakodva f´ln¢z a magas HollÂ
Ãrra. HollÂ len¢z rÀ, de ez nem igaz, a magas f¢rfiÃ mindenkire alulrÂl f´lfel¢ n¢z,
ami lehetetlen, hiszen û a legmagasabb a tÀrsasÀgban. A szem¢tûl van, v¢lekedett Gordon szerkesztû Ãr, s a cinikus Szamossy doktor ¢l¢nken bÂlogatott, amikor ezt megbesz¢lt¢k, megÀllapÁtva, hogy HollÂ Ãr olyan r¢g n¢z fel a karmesterekre a zenekari
ÀrokbÂl, hogy mÀr csak alulrÂl f´lfel¢ tud n¢zni akkor is, ha a feje magasabban van a
mÀsik¢nÀl, mint most is, amint ott Àllnak ketten az ¢jszakai kolozsvÀri havazÀsban a
ZsidÂ templom utcÀban v¢gzûdû EsterhÀzy utca sarkÀn.
A hÂzizeg¢s elaltathatja ManÂ Ãr gyanÃjÀt, hogy tÀn olyan szent dolognak, miszerint a nûk elk¢pesztû ruhanemüket tudnak kitalÀlni maguknak, HollÂ Ãr nem tulajdonÁt kellû jelentûs¢get, s folytatja a pÀnik hangjait magÀban elegyÁtû vallomÀst.
K¢rlek sz¢pen, ez a nû jelent¢ktelen volt ¢s csÃf! HÀta dûlt kazal, jÀrÀsa ki-kihagyÂ
motor, kopp-kopp-csossz, kopp-kopp-csossz, szÀja nem gonosz, de nem is szelÁdke,
aff¢le el¢gedett nû szÀja, Àm kegyetlen sem. T¢len fekete kabÀt volt rajta, olyan puha,
bÀrsonyos sz´vetbûl, amilyet mifel¢nk nem Àrulnak. Angol sz´vet? °s rajta pÀrhuzamos Àrokszerü bevarrÀsok, Ãj volt s ÂdivatÃ egyben... milyen furcsa: KolozsvÀron az
EsterhÀzy a ZsidÂ templomban ¢r v¢get!, n¢z f´l ManÂ Ãr, a stilisztika tanÀra az utcatÀblÀkra. Klotild kisasszony tehÀt maga volt a megtestes¡lt elhagyatottsÀg ¢s valamilyen formÀban a kihÁvÀs. ProvokÀciÂ, ha nevezhetj¡k annak a m¢lyen elf´ldelt aknÀt,
ami f´l´tt emberek jÀrnak, szekerek z´r´gnek, s tÀn soha semmi fel nem robbanthatja
vagy ¢ppen ellenkezûleg, a robbanÀs mÀr nem vÀrat sokÀig magÀra.
Nem vÀratott!
Tavasszal t´rt¢nt. Bent felejtettem a tanÀriban egy k´nyvet, amire mÀr r¢g k¢sz¡ltem, s tudod, hogy van az, a k´nyv, a r¢g vÀgyott, ¢s az olvasÀs, a megszentelt pillanatÃ,
ezeknek talÀlkozniuk kell, ez olyasmi, ami¢rt ¢rdemes ¢lni. De minek szaporÁtom a
szÂt, ´reg barÀtom, egyszerüen fel´lt´ztem, pedig mÀr pizsamakabÀtban voltam, s innen, a Krizbai utcÀbÂl visszamentem a gimnÀziumba.
°s volt elû¢rzetem! Soha annyira nem vett elû az az ¢rz¢s, hogy ¢n is ott voltam
diÀk, az uniterekn¢l, s hogy akkor sem volt szabad diÀknak a fûl¢pcsûn jÀrnia. De immÀr mint tanÀr Ãrnak ez is szabadsÀgomban Àll, ¢s m¢gis f¢lek nekivÀgni, mintha tilosban jÀrn¢k, mintha lecsaphatna rÀm a legv¢letlenebb v¢letlen minden v¢letlenek
k´zt. A v¢letlen pedig lesben Àllt, vigyorgott, s n¢zte, amint k´zeledem. Nevess ki, ezt
persze utÂlag talÀltam ki, de most sem tudom magamnak talÀlÂbban leÁrni azt, amit
¢reztem, amikor f´lmentem a fûl¢pcsûn, elindultam a folyosÂn balra, pinces´t¢t volt,
s ¢n nem gyÃjtottam meg a folyosÂlÀmpÀt, nem is tudtam, hol van a kapcsolÂ, azÂta,
s ¢pp a t´rt¢ntek miatt, kerestem ¢s megtalÀltam, a folyosÂ r´vid szakaszon teljesen
kivilÀgÁtatlan, aztÀn jobbrÂl, a tanÀri szoba ajtaja f´l´tti ablakbÂl, s balrÂl, egy tanterem
ajtaja f´l´tti ablakbÂl kivet¡lû f¢ny vilÀgÁtja meg. Nappal. De este volt, teljes n¢masÀg,
a pedellus m¢g nem jÀr k´r¡l a folyosÂkon, nem zÀr, csuk be minden ajtÂt, nyitva
feledett ablakot. A n¢masÀg haraphatÂ volt, s tetszett, hogy f¢lek egy kicsit valamitûl.
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AztÀn meglÀttam a tanÀri ablakÀn kiszürûdû f¢nyt, s valami¢rt lopakodni kezdtem,
valami azt sÃgta, hogy emelkedjem lÀbujjhegyre, ezt ugyan nem tettem meg, de olyan
halkan rakosgattam a talpam, mint a medve, mint most itt a hÂban, az utcÀn.
ManÂ Ãr ben¢z a kertek k´zt eltünû MalomÀrokba, megborzong a hÂpelyheket elsodrÂ fekete vÁz lÀtvÀnyÀtÂl, s folytatja most mÀr valamif¢le bûsz elszÀntsÀggal.
Mi¢rt nem kopogtattam az ajtÂn? Mi¢rt kopogtassak a tanÀri ajtajÀn? Ott az ¢n helyem is, mint a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀrÀnak. De akkor mi¢rt nyomtam le Ãgy
a kilincset, hogy hacsak meg nem csikordul, n¢mÀn forduljon, ahogyan zajtalanul hull
a MalomÀrokba a hÁd korlÀtjÀrÂl lesodort hÂ? Azt kell mondanom erre, barÀtom: nem
tudom, nem tudom, nem tudom. Csak az biztos, hogy nem volt rÀ semmi okom. A
cs´ndes esti iskola? A hely alvÂ szelleme, szemben azokkal a szellemekkel, melyek ¢beren ûrk´dnek, jÀrjÀk tÀncukat, tombolnak mindenkiben, aki bet¢ved r¢gi iskolÀjÀba?
°n pedig Ãgy t¢vedtem oda, mintha nem voln¢k hosszÃ esztendûk Âta tanÀra a hÁres
int¢zm¢nynek. Mintha r¢gi diÀkja voln¢k, amik¢ppen az is vagyok, csakhogy hosszÃ
esztendûk Âta nem talÀlkoztunk volna, û, a r¢gi iskola, s ¢n az û magzata. A h¢jbÂl
kihullt mag, mely nem eredt meg a szÀzad kûkem¢ny talajÀn, s m¢g sodrÂdik sz¢lben,
helyet vÀltoztat cipûtalpredûkben, amÁg... Vagy amikor v¢g¡l benyitottam, mi¢rt
csÃsztam be az ajtÂn, ahogyan k´nyv csÃszik a hely¢re a polcon, n¢mÀn ¢s odavalÂn,
kiss¢ m¢gis idegen¡l, hogy aztÀn hely¢t meglelve Àlljon ott, s n¢zze, csak n¢zze ¢vtizedeken Àt egy csalÀd ¢let¢t, belet´rûdj¢k, hogy a nagypapa ût mÀr biztos nem fogja
elolvasni, az apa sem, de tÀn a fiÃ, hogy aztÀn rezignÀltan rem¢nykedni kezdjen a m¢g
olvasni sem tudÂ unokÀban, aki f´l sem ¢ri a polcot, ahonnan û micsoda viharokat ¢s
bizony azt a szerelmet is lÀthatta, amibûl az az apa fogant, akinek az unokÀja odalent
randalÁrozik a szûnyegen...
HollÂ Ãr szeretettel ¢s megbocsÀtÀssal n¢zi barÀtjÀt, aki hÂgolyÂt gyÃr a korlÀtrÂl
gyüjt´tt hÂbÂl, s behajÁtja a MalomÀrokba. A csobbanÀst elnyeli a hÂszakadÀs.
°s miutÀn bel¢ptem, mit bel¢ptem, besurrantam az ajtÂn, mi¢rt hajoltam elûre,
hogy belÀthassak a tanÀri szoba legm¢ly¢re: van-e ott valaki, hiszen az ajtÂbÂl ezt nem
lÀthattam? °s mi¢rt voltam biztos, hogy van ott valaki, holott nem lÀttam senkit? A
lÀda, amiben az ´sszetekert t¢rk¢pek Àllnak, az takart el, illetve az s a rÃdra f´ltekert
t¢rk¢pek csokra. Az çzsia-t¢rk¢pet nem tekert¢k szorosra, az arcom magassÀgÀban ott
volt a felirat: çZSIA hegy- ¢s vÁzrajzi t¢rk¢pe, s ott kÁgyÂzott a tenger k¢kj¢n a fekete
betüsor: D¢l-kÁnai-tenger.
°s akkor k´vetkezett egy sor pillanat, melynek mindenik¢t le kellett k¢snem, mint
a vonatot, hogy Ãgy t´rt¢nj¢k minden, ahogyan t´rt¢nt. Be akartam s¢tÀlni a tanÀri
k´zep¢be, hogy odamenjek a helyemhez az asztalnÀl, de elûbb s¢tÀlt be a terem tÃlsÂ
v¢g¢ben valaki az asztalfûh´z. Kopp-kopp-csossz! Klotild kisasszony volt az. Abban a
pillanatban majdnem megszÂlaltam, mondvÀn: csak ¢n vagyok az, itt felejtettem azt
a k´nyvet, mÀr itt se vagyok! De lek¢stem a pillanatot, s a k´vetkezû pillanatban mÀr
nem szÂlhattam, mert elakadt a l¢legzetem: Klotild kisasszony hÀtranyÃlt a tarkÂjÀhoz, s a k´vetkezû percben v¢gigomlott a haja az arca k¢t oldalÀn, ¢n pedig olyan
vilÀgosan lÀttam a kellemetlen k¢pzettÀrsÁtÀsokat keltû konty kibomlÀsÀt, mintha valÂban lÀthattam volna, mintha nem szembûl lÀtom, a t¢rk¢p papÁrbÃvÂhely¢rûl a kisasszonyt, hanem hÀtulrÂl, karnyÃjtÀsnyirÂl. KisvÀrtatva eszembe jutott, hogy megk´sz´r¡l´m a torkom, de ezt is elk¢stem, s t´bb¢ mÀr nem tehettem meg. V¢g¡l azt a
mÀsodpercet k¢stem el, amikor m¢g kilopÂzhattam volna, vagy Ãgy igaz inkÀbb: amikor m¢g nem gy´kerezik f´ldbe a lÀbam.
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Mert ami azutÀn t´rt¢nt, az velem, de n¢lk¡lem t´rt¢nt, s engedd meg, barÀtom,
hogy ez a megfogalmazÀs, lÀtni fogod, m¢ltÂ a stilisztika professzorÀhoz.
Klotild kisasszony letette a szem¡veg¢t a z´ld posztÂra, egyszersmind kitÀrta az ´kl¢t, s tenyer¢bûl a szem¡veg mell¢ hullogatta a kontyÀbÂl kihÃzgÀlt hajtüket. Fej¢t
megrÀzta, mint aki nem biztos benne, hogy haja sÀtorszerüen keretezi az arcÀt. Holott
ez volt a helyzet, m¢gis a hajfonatok lÀgyabban, ha szabad ezt az ide igazÀn nem illû
szÂt hasznÀlnom: porhanyÂsabban helyezkedtek el a fejrÀzÀs utÀn. Olyan term¢szetes
rendben, amilyet csak ûk, a hajfonatok ¢s persze Klotild kisasszony tudott rÂluk. °s
azzal is tisztÀban vagyok, HollÂ, hogy mi¢rt hasznÀltam azt a szÂt, hogy porhanyÂs.
Abban a pillanatban ä s ha addig nem lettem volna kûv¢ dermedve, ettûl biztos megdermedek ä, amikor Klotild kisasszony haja kibomlott, valami cukros, meleg, otthonos
illat csapott meg, szakasztott olyan, amilyet kiskoromban ¢reztem a konyhÀban, amikor megcsapott a kemenc¢bûl kivett diÂs, m¢zes aranygaluska illata. °s lÀttam is, amint
anyÀm keze porcukrot szitÀl... Valamire. Hiszen aranygaluska nem volt a tanÀriban,
porcukrot pedig senki sem szitÀlt.
MÀs t´rt¢nt, nem kev¢sb¢ csodÀs ¢s hihetetlen.
Klotild kisasszony teste megvonaglott, s ¢n nem tudtam mire v¢lni a mozdulatot,
hiszen az, amire gondoltam, az olyan k¢ptelens¢gnek tetszett, mint az, ´reg barÀtom,
amivel eg¢szen megkÂtyagosÁtottad szeg¢ny SÁpos urat, miszerint vannak ¢jszakÀk,
melyeken megjelennek KolozsvÀron a t´rt¢nelemben e helyen meg¢p¡lt hÂemberek
teljes szÀmban. Hogyan is gondolhattam volna, hogy valÂ lehet az, ami elûsz´r ´tl´tt
az eszembe, vagyis hogy Klotild kisasszony megoldotta szoknyÀja ´v¢t, s azzal a kÁgyÂzÂ mozdulattal lecsÃsztatta magÀrÂl. Az iskolÀban, a tanÀri szobÀban! Ugyan mÀr!
MÀrpedig ez t´rt¢nt, HollÂ barÀtom.
Ez persze csak k¢sûbb tudatosodhatott bennem, hiszen... igen, igen, k¢sûbb, mert
hÀnyszor, de hÀnyszor k¢pzeltem el a r´vid jelenet minden mÀsodperc¢t, sût tizedmÀsodperc¢t, Ãgy rakvÀn ´ssze, mint irdatlan gobelint, szÀzezer ´lt¢sbûl... hiszen a
k´vetkezû pillanatban azt hittem, Àlmodom, a szemem kÀprÀzik, a k¢pzeletem jÀtszik
velem csÃfondÀros jÀt¢kot: Klotild kisasszony keze gyakorlott nûi mozdulattal v¢gigfutott feh¢r atlaszselyem blÃza gombjain, a blÃz sz¢tnyÁlt, s hÀtra is csÃszott nyomban,
ahogyan, bocsÀsd meg e hasonlatot egy klasszika-filolÂgusnak, ahogyan a pun hadak
nyÁlhattak meg, hûk´lhettek hÀtra a rÂmai falanx elûtt. S a blÃz, esk¡sz´m!, nemcsak
Ãgy lehullt a Klotild kisasszony sarkÀhoz, hanem lelibegett, mintha valami f¢kezte volna es¢s¢t, mintha vÁzben sz¢tter¡lve mer¡lt volna alÀ.
ä Ugye, nem nevet ki, HollÂ Ãr? ä szakÁtja f¢lbe az elbesz¢l¢st egy pillanatra ManÂ
Ãr; de HollÂ Ãr m¢lyebben hallgat, mint valaha, ManÂ Ãrnak pedig esze ÀgÀban sincs
f¢lbehagyni a t´rt¢netet.
Akkor mÀr egy vadidegen, sose lÀtott, csodasz¢p fiatal lÀny Àllt ott a terem tÃlsÂ
v¢g¢ben, a tanÀri asztal m´g´tt. A sz¢k, az û rendes sz¢ke, illetve nem ennek a csodÀlatos sz¢ps¢gnek, nem ennek az angyali teremtm¢nynek ä k¢rem, ne nevessen ki, HollÂ Ãr! ä, hanem a lapos deszkakerÁt¢s Klotild kisasszonynak a sz¢ke eltakarta ût der¢kig. Dejsze volt an¢lk¡l is lÀtni ¢s... erre csak a franciÀknak van szavuk... savourer!...
szemmel inni, Ánnyel lÀtni, hangot felitatni, eg¢sz l¢ny¡nkkel ¢rezni... de hagyjuk!,
volt mit lÀtni en¢lk¡l is. K¢t g´mb´lyü, tejfeh¢r vÀll, esk¡dni mern¢k, hogy egy nagyon picit szeplûsek, pedig azt nem lÀthattam abbÂl a tÀvolsÀgbÂl, s el sem tudom
k¢pzelni, mik¢nt pillanthatnÀm meg valaha is! A kombin¢ feh¢r selyem vÀllpÀntja s a
ruhadarab tompa ragyogÀsa a... igen, akkor vettem ¢szre, hogy a tanÀri szoba vala-
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mennyi f¡gg´nye be van hÃzva, s az azokrÂl visszaverûdû lÀmpaf¢nyben enyh¢n füz´ld a f¢ny... szÂval, a füz´ld f¢nyben! °s ha mÀr ennyit elmondtam, el kell mondanom
azt is, amit pÀr perccel k¢sûbb p¢ldÀtlan ¢s pÀratlan helyzetben leplezetlen¡l lÀthattam, de akkor m¢g elrejtette elûlem a füz´ld feh¢r selyem; amit k¢sûbb elk¢pzelni
prÂbÀltam, a tojÀsdad keblek, nem nagyobbak ¢s nem kisebbek, mint amilyeneket
Botticelli Àlmodik rÀ hamvas tavaszt¡nd¢r¢re vagy Ridolfo Ghirlandaio rejt sÃlyos
drap¢riÀk alÀ.
A zen¢ben vannak tÀn ilyen paradoxonok, mert az ¢letben vannak, ¢s ezek az igaziak, melyek¢rt igazÀn ¢rdemes ¢lni egy f¢rfinak!, amikor elk¢pzelj¡k a lÀtÀs beteljes¡l¢se utÀn a lÀtÀs elûttit! A prelÀtÀst, s most ´rvendek csak igazÀn, hogy nincs itt a
cinikussÀgÀban szeretetre m¢ltÂ Szamossy doktor barÀtunk, hogy ebbûl megalkossa
a prelÀtus szÂjÀt¢kot... Hol is tartottam?
HollÂ Ãr megvÀrja t¡relmesen ¢s n¢mÀn, amÁg ManÂ Ãrnak esz¢be jut, hol is tartott
az elbesz¢l¢sben.
Akkor azonban az esem¢nyek messze megelûzt¢k a felfogÀs ¢s befogadÀs gyarlÂ k¢pess¢g¢t! A k´vetkezû pillanatban Klotild kisasszony keze eltünt a hajsÀtor alatt, mintha vissza akarnÀ tüzni a tarkÂjÀra, pedig csak a f¡lbevalÂjÀt hÃzta ki a f¡lcimpÀjÀbÂl
ä akkor tudtam meg, drÀga HollÂ barÀtom, hogy ezek a kis nûi bizgentyük leszerelhetûk! ä, s azokat is lepotyogtatta a z´ld posztÂra a hajtük mell¢. °s akkor, igen, akkor
halad¢ktalanul, gyorsan, mintha csak az¢rt sietett volna, nehogy meggondolhassa magÀt, Ãgy bizony, az addigi mozdulatok lassÃak, mintegy vÁzben fogantak voltak, ez pedig gyors, nyers, k¢rlelhetetlen: ÀthÃzta fej¢n a kombin¢t, s szinte ugyanazzal a mozdulattal, amivel az asztalra dobta, Ágy van, odadobta, lecsatolta a melltartÂjÀt.
Nem r¢szletezem tovÀbb, hiszen messze m¢g a t´rt¢net v¢ge: Klotild kisasszony
meztelenre vetkûz´tt a tanÀri szobÀban, melynek ajtaja nem volt kulcsra zÀrva. S ahogy
sorra megszabadult a marad¢k ruhanemüj¢tûl, Ãgy lett egyre idegenebb a maga sz¢ps¢g¢ben. Azt k¢ne mondanom, hogy franciasÀgÀban, de hÀt ez nem igaz. Egy nem
francia ¢s nem magyar, egy nÀciÂ n¢lk¡li sz¢p lÀny lett belûle. Szeme ferde metsz¢ssel
nevetett, s mindennek lÀtszott, csak r´vidlÀtÂnak nem, tagjait lÀgy, simogatÂ mozdulatokra metszette valami ¢lûl¢nyeket formÀzÂ Hoffmann-mesehûs, varÀzslÂ, d¢mon
vagy ´reg asszonybÀbu faragÂ, aki kiteszi keze müv¢t a kerek erdû ¢ji tisztÀsÀra, ahol
szellemek lehelnek bel¢ ¢letet... °rted, ´reg barÀtom, ugye, ¢rted!
HollÂ Ãr n¢mÀn bÂlint.
Mindamellett emberibb ¢s... ha szabad Ágy kifejeznem magam, klotildabb mÀr nem
is lehetett volna... hiszen amikor lehÃzta a bugyijÀt, az asztalra tette, n¢gyr¢t hajtogatta, s betette a nyitott tank´nyvbe, mint valami k´nyvjelzût, a k´nyvet pedig becsukta,
s azzal a mozdulattal tolta f¢lre, amilyet csak mi, tanÀrok tesz¡nk a katedrÀn, ha valamit befejezt¡nk, s Ãj foglalkozÀsba kezd¡nk.
ý pedig halad¢ktalanul, de cs´ppet sem sietûsen bele is kezdett az Ãj foglalkozÀsba.
Hogy nem gondol azzal, hogy rÀnyithat valaki, az napnÀl is vilÀgosabb volt elûttem,
amint ott Àlltam a kiss¢ kibomlott çZSIA-t¢rk¢p m´g´tt, s a szemem sarkÀbÂl ¢rz¢keltem a fekete betüket: D¢l-kÁnai-tenger. Nekem azonban eszembe jutott, s gyors pillantÀst vetettem az ajtÂra, nincs-e benne a kulcs, hogy rÀfordÁtsam. Nem volt benne.
Az ajtÂ nyitva volt, mÀr Ãgy ¢rtem, hogy nem volt bezÀrva, ¢n pedig akkor azt hittem,
´r´kre elfelejtem azt, hogy ût is s engem is, aki ût lesem, rajtakaphat valaki, hiszen
lassan, biztosan, kirÀlynûi m¢ltÂsÀggal f´ll¢pett a sz¢kre, onnan az asztalra, s elindult
lassan fel¢m, akit nem lÀthatott.
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°s nekem azÂta se ¢jjelem, se nappalom. Mert j´n, k´zeledik, szÁvÂs nÀd, bambusznÀd termet, ¢s dÃs, bozÂtos, trÂpusi ûserdû ott, ahol ûserdûnek kell lennie az asszonyi
testen a term¢szet rendel¢se szerint. °s ruganyos madÀrl¢ptek! M¢g hogy dûlt kazal,
kopp-kopp-csossz. A gyûztes diadalmas l¢ptei a megszÀmlÀlhatatlan ´nk¢ntes behÂdolÂ elûtt. Ez a jÀrÀs, ez a l¢peget¢s csak k¢pzeletben lehets¢ges. Az ´v¢ben, s mert
ott megfoganvÀn, az ¢letben is megvalÂsul, akÀr az utcÀn nyakig ´lt´z´tten, akÀr anyasz¡lt meztelen¡l egy tanÀri szoba z´ld posztÂs asztalÀn. °s az eny¢mben, aki lÀtom
utcÀn vagy... hÀt nem hihetetlen, ´reg HollÂ barÀtom!... abban a nagy sz¡rke szobÀban, mely sose lÀtott meztelen asszonyt, k´nyvek ¢s t¢rk¢pek k´zt, melyek sose lÀthattak beteljes¡lû szerelmet, hiszen annak nem ott, çZSIA t¢rk¢pe, a V´r´smarty MihÀly
¢s Arany JÀnos gipsz mellszobra vagy az iskola f¢ltve ûrz´tt sÀrgar¢z fizikai kÁs¢rleti
eszk´zei k´zt, vagy a m¢ter hosszÃ k¢mcsû elûtt, mellyel igazgatÂnk a Torricelli-ürt
mutatja be a fizikumban, s amit az¢rt tart a tanÀriban, mert ÀllÁtÂlag neh¢z volna Ãjat
beszerezni, ha elt´rne.
Az ÃjdonatÃj Klotild kisasszony pedig csak j´tt, aztÀn megÀllt, s ¢n dermedten ÀllapÁtottam meg magamban, hogy az igazgatÂ Ãr sz¢ke elûtt Àll. A sz¢kkel szemk´zt, az
asztalon k´nyvek. °s akkor beg´rbÁtette a lÀbujjait, valÂban mint a madÀr, s a k´nyvhalmot letolta az asztalrÂl. M¢g jÂ, hogy a k´nyvek csattantak, puffantak, k¡l´nben
tÀn meghallja a kisasszony a belûlem kiszakadÂ megk´nnyebb¡lt sÂhajt. Neked tÀn el
se kell mondanom, HollÂ barÀtom, hogy mi vÀlt olyan vilÀgossÀ bennem, mint augusztusban a szentjÀnosbogÀr! Az, hogy immÀr f¢lt¢kenyen lesem a kisasszony minden
mozdulatÀt, s amikor az igazgatÂi sz¢kn¢l megÀllt, Ãgy ragadott mellen a f¢lt¢kenys¢g,
mint buta filmekben a pandÃr a rablÂt.
ñ, milyen gy´ny´rüs¢ggel n¢ztem ä egyszersmind titkos szorongÀs munkÀlt bennem, de ezt is csak utÂlag ÀllapÁtottam meg ä, amint lassÃ jÀrtÀban f´ldÃlja az asztalt.
LÀbujjÀval lep´ccint k´nyvet ¢s ceruzÀt, lÀbk´rm¢vel f´l¡ti a kalamÀris f¢mkupakjÀt,
belemÀrtja nagylÀbujjÀt a lila tintÀba, s k´v¢r pacÀt ejt a zergeszakÀllas, tisztasÀgmÀniÀs
szÀmtantanÀr notesz¢re, olyan ¡gyesen, hogy a tinta ´ssze ne maszatolja a posztÂt. °s,
ezt k¢pzeld el, HollÂ barÀtom, a zergeszakÀllas szoknyavadÀsz ilyet¢n megb¡ntet¢se
utÀn megszÀrogatta a tintÀt a lÀbujjÀn, ide-oda forgatva a sarkÀt. RÀzta, lebegtette,
levegûztette! S ez eddig rendj¢n van, de folytasd csak gondolatban a mondatot, HollÂ:
szÀrÁtotta a tintÀs lÀbujjÀt, meztelen¡l, a tanÀri szoba nagyasztalÀn, kulcsra sem zÀrt
ajtÂnÀl! Zavartalanul!
AztÀn tovÀbbindult, s bennem az ¢rthetetlen el¢gt¢tel¢rzetet a szorongÀs vÀltotta
fel. K´zeledett ahhoz a helyhez, ahol ¢n ¡l´k.
Oda¢rt, s ¢n sose tudtam, melyik volt az a perc, amikor v¢resre haraptam az ajkam,
de csak az lehetett az. Oda¢rt, ott volt a sz¢kemmel szemben, nekem hÀttal, a sz¢k ¢s
k´zte az a k´nyv, ami¢rt visszamentem az iskolÀba. çllt, s v¢le egy¡tt Àllt az idû. HÀttal
volt, mint mondottam volt, Ãgyhogy kidughattam a fejem a t¢rk¢p m´g¡l, illetve hÀt...
kihÃzhatta a fej¢t a homokbÂl a strucc, akiv¢ vÀltam, s aki, csodÀk csodÀja, ettûl lÀthatatlannÀ lett.
Azt hiszem, sokÀig Àllt ott. TisztÀn eml¢kszem az alakjÀra, a csÁpej¢re, amint rÀrajzolÂdott a vilÀgos f¡gg´nyre, s arra a müv¢szien megvilÀgÁtott Àrny-f¢ny-k¢pre, ami
abbÂl feslett ki, hogy fel¡lrûl kapta a f¢nyt, vÀlla a medencecsontjÀra vetette Àrny¢kÀt,
tompora domborulata a combjÀra vet¡lt, kÃpos Àrny¢k!, egyszersmind diadalmas t´r´k f¢lholdk¢nt ragyogott rajta a f¡ggûleges metsz¢s, mely elhelyezked¢s¢n¢l fogva
¢pp a legrejtettebb fertÀlya az asszonyi testnek... A m¢g annÀl is rejtettebb elûtt... F¢ny
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esett a sarkÀra, ¢les, hiszen ezek az Àrny¢kok a test¢n egy f¢nyess¢gbe burkolt testen
kÃsztak le-f´l, mint t¢pett, ÀtlÀtszÂ tunika.
SokÀig kellett ott Àllnia, hiszen megcsodÀltam ût, s k´zben csÁpûs szagÃ izgalom-izzadsÀg ´ml´tt v¢gig rajtam... Ne nevess, barÀtom, ¢n olyan gy´ny´rü nûi feneket m¢g
nem lÀttam... Nem tudom, nem is akarom elmondani, de ugyan mit tudhatsz te errûl,
aki az operÀban balett-tÀncosnûk szÀzainak fenek¢t lÀthattad. Ha ¢rted... s ugye, meg¢rtetted?, csak ezzel a paradoxonnal tudom kifejezni azt, hogy egy asszony combja,
f¡lcimpÀja, feneke csak akkor ¢s csak egyszer igazÀn sz¢p, nevezetesen, ha rÀtalÀl arra
a szemre, melynek ût lÀtnia kell... SzÀmomra, drÀga HollÂ barÀtom, egy lÀnyfen¢k
van a vilÀgon, az ´v¢.
ä Mi¢rt gondolod, hogy egy mÀsik ugyanilyen, az ¢n lÀtÀsomnak rendelt fen¢k nem
l¢tezik? ä k¢rdi HollÂ Ãr, s mintha az idom fenn volna a hideg kolozsvÀri levegûben,
f´lbÀmul oda, ahol kerge sz¢l csavargatja a hÂpelyheket a lÀmpaf¢nyben.
ManÂ Ãr azonban mÀr se lÀt, se hall!
°s akkor t´rt¢nt az is, amit nem ¢rtek, s tÀn sose fog megvilÀgosodni elûttem az
¢rtelme. Klotild kisasszonynak egyszer csak meglend¡lt a tintÀs lÀba ä hallod ezt a k¢t
szÂt Ágy egy¡tt, HollÂ barÀtom: a tintÀs lÀba! ä, s a nagyujj meg¢rintette a k´nyvem
cÁmlapjÀt.
ä Van tehÀt tûle egy lÀbujjlenyomatod? ä k¢rdi HollÂ Ãr, akinek mintha csak megszÂlalni lett volna neh¢z.
ä Igen, Ãgy van! ä kiÀltja ManÂ Ãr. ä LÀtod, erre sose gondoltam. Pedig, nos igen,
a k´nyvet, rajta az ujjnyomot ûrz´m, megn¢ztem... ne nevess ki... megszagoltam...
TintaszagÃ volt, s mÀr semmilyen. De a redûk, a bûr bordÀzata, a lenyomat! Igen, Ãgy
van, Ãgy van, ahogy mondod.
A Szamos partjÀn Àllnak ä hogy ker¡ltek oda a MalomÀroktÂl? ä a sz¡rke galamb
deszkakerÁt¢s mellett, mely m´g´tt hosszÃ hÀz nyÃlik bele a fekete udvarba, a Szamossal pÀrhuzamosan; annak legv¢g¢ben, ott lakik, a K´zvÀgÂhÁd t¢ren, ¢ppen a vÀgÂhÁddal szemben, HollÂ Ãr, a hallgatag hegedüs.
Azt hiszem, azzal teszek legjobbat ennek a vallomÀsnak, magamnak s bizonyÀra neked is, HollÂ barÀtom, ha itt abbahagyom. A lÀnydÃlÀs sokÀig tartott m¢g, s nekem
siker¡lt Ãgy kiosonnom az ajtÂn, hogy nem vett ¢szre. Lep´ck´lt tollak ¢s tolltartÂk,
k´nyvek ¢s tanÀri noteszek, hÀtrad´nt´tt sz¢kek gyûztes csatatere az utolsÂ lÀtvÀny,
amit a szobÀrÂl ûrz´k, ¢s persze û, akinek a fel´lt´zk´d¢s¢t nem vÀrtam meg. BÀnom,
HollÂ, bÀnom! S ez¢rt sz¢gyellem magam egy kicsit, mondd, sz¢gyellnem k¢ne?...
MÀsnap elsû ÂrÀm volt, s az utolsÂ pillanatra idûzÁtettem az ¢rkez¢semet az ¢bren
t´lt´tt ¢jszaka utÀn. Szerelmes voltam! Olyan szerelmes, hogy hajnal fel¢ kimentem
a n¢ptelen Barom vÀsÀrt¢rre. °s ¡v´lt´ttem.
°s miben k¡l´nb´zik az ember a baromtÂl? Abban, hogy szÀmÁtÂ. Nyolc elûtt ´t
perccel a pedellusba ¡tk´z´m a kapuban, feldÃltan sietett kifel¢, Àm a rossz hÁr hozÀsa
nagy csÀbÁtÀs, a szenzÀciÂ Àltal egy kicsit magunk is szenzÀciÂsakkÀ lesz¡nk, ez¢rt aztÀn
a k¢rd¢semre, mi t´rt¢nt, Vince, hova ily hevesen?, szavamra ilyen k´rm´nfontan fejeztem ki magam, nyomban megÀllt, s mes¢lni kezdett, hogy ¢jszaka bet´rtek a tanÀriba, csak azok a bitang nyolcadikosok lehettek, a b-sek, ´sszevissza dobÀltak mindent,
ki tudja, mit vittek el, a tanÀri noteszokat a szekundÀkkal, azt biztosan, Ãgyhogy siessen
csak a tanÀr Ãr, hiszen a tanÀr Ãrnak is bizonyÀra eltünt valamije, ¢s a t´bbi, ¢s a t´bbi!
Nem siettem, hanem csalÂdÀst ¢reztem! Ez azÂta is annyira ¢rthetetlen, kedves HollÂ barÀtom, hogy tÀn csak te, aki müv¢sznûk k´zt forogsz, s szüken m¢rt szavaid nem
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zavarnak meg a dolgok pontos megfigyel¢s¢ben, csak te lehetsz ennek meg¢rtûje ¢s
megmondhatÂja: mi¢rt ¢reztem csalÂdÀst, amikor megtudtam, hogy nem kaptÀk rajta
a tettest. Hiszen mindent kÁvÀntam, csak azt nem, hogy Klotild kisasszonyrÂl kider¡lj´n az, ami csak az ¢n s most mÀr a te titkod is. Hiszen tudvÀn tudtam, hogy ha f¢ny
der¡l tett¢re, m¢g tÀn az orszÀgbÂl is el kell vÀndorolnia, nemhogy KolozsvÀrrÂl, mely
¢pp akkora, hogy a pletyka egy nekifutÀsra ´ntse el, mint gyors hegyi patakok medr¡kben a lecsiszolt k´vet. Egy ilyen sz´rnyü bünnel vagy teherrel csak Budapesten
lehet eltünni az emberdzsungelben, vagy... s erre a gondolatra ¢sz n¢lk¡l elkezdtem
rohanni f´lfel¢ a fûl¢pcsûn... vagy visszamenni FranciaorszÀgba! F´rtelem ¢s pokol,
annak minden elm¢leti kÁnja, hiszen tudjuk mi azt, kedves HollÂ, hogy a testi fÀjdalom
egyszeri ¢s elviselhetû vagy unalmasan halÀlos, igen Àm, de a megfoghatatlan, az alaktalan r¢mei a l¢leknek, ahogyan Vajda JÀnos Árja!
Bezuhantam az ajtÂn, s pillantÀsom a sarokban valamik¢ppen ´sszeterelt zerg¢kre
eml¢keztetû tanÀrnûkre esett. °s volt k´zt¡k egy, a legÀrtatlanabb, a legbambÀbb ¢s
legcsÃfabb: Klotild! K´nnyebb elk¢pzelni, barÀtom, hogy az ember egyszer leszÀll ürhajÂjÀval a Nap felszÁn¢re, vagy hogy idûg¢p¢n visszat¢r az Âkori RÂmÀba, hogy Marcus Aureliusszal parolÀzzon, mint azt, hogy a dÃlÀst ä nyoma sem volt mÀr, rendbe
raktÀk a tanÀri szobÀt ä ez a b¢get¢sre ÀllÂ szÀjÃ, bogarÀsz szem¡veglencs¢t viselû, testet ´lt´tt ijedts¢g ¢s megilletûd´tts¢g k´vette el. Hiszen m¢g levetkûzni sem tud, test¢nek nincsen olyan Àllapota, amire azt lehet mondani: meztelen. TisztÀlkodÀshoz,
ahhoz leveti ruhÀjÀt, az asszonyi meztelens¢ghez azonban f¢rfitekintet kell, s ennek
ott, a t´bbiek k´zt, k´z¢pen, a legv¢dettebb helyen, nem futja f¢rfiszemre.
A t´rt¢netnek v¢ge, barÀtom.
ElmondhatnÀm m¢g, mik¢nt lestem ût, gondosan vigyÀzva, hogy sose talÀlkozz¢k
a tekintet¡nk, s ha latin vagy francia stilisztikai k¢rd¢sekben hozzÀm fordult tanÀcs¢rt,
mint rendesen, mik¢nt prÂbÀltam egykedvüen belen¢zni az egykedvü, kifejez¢stelen
szempÀrba, amit mulatsÀgosra kerekÁtett a k¢t kiszerelt tÀvcsûlencs¢re eml¢keztetû
szem¡veglencse. Hogy egyed¡l maradvÀn, Ãrnûj¢be szerelmes, ûrj´ngû, lÀncait t¢pû
helÂtak¢nt keressem azt a mÀsikat, aki sehol sem volt, csak az ¢n k¢pzeletemben. Hiszen utÀnabÀmultam a tanÀriban, az utcÀn, titkon k´vetve hazÀig, ¢s elk¢pzeltem az
elszabott szoknya alatt, a t´bbnyire rÀncot vetû harisnya f´l´tt, a derekat egybeszabÂ
meleg ruhÀk alatt a fens¢ges domborulatot, a k¢t halmot, a hÂfeh¢r, picit szeplûs ikerpÀrt; de nem volt ott, nem volt sehol. Eltünt nyomtalanul, csak bennem volt, bennem
¢lt, mint gy´ny´rü szurdokkal elvÀlasztott alabÀstrom ikerg´mb... Kicsit szeplûs.
°s amikor mÀr nem bÁrtam k¢pzelettel, mik¢nt fogant meg bennem a gondolat,
hogy ami egyszer megt´rt¢nt, az megt´rt¢nhet Ãjra...? A tettes visszajÀr a bün szÁnhely¢re, mondanÀ Samu Ãr, a k´zhelyek tudora, akit tÀn ¢pp az¢rt szeret¡nk, mert
soha semmit nem tanult ¢s nem fog megtanulni barÀtai b´lcs, balga gy¡lekezet¢ben.
°s akkor elkezdtem mÂdszeresen k´vetni ût, ¢s tudok rÂla immÀr mindent, ami l¢nyegtelen. HovÀ jÀr ¢lelmiszert vÀsÀrolni, hol veszi divatjamÃlt ruhÀit, ki a legrosszabb
varrÂnû KolozsvÀrott, hiszen csinÀltat is n¢ha ezt-azt magÀnak, s nem k¢pzelhetû el,
hogy azt mondja: aztÀn rosszul Àlljon, Matild, k¢rem! Tudom, hogy a varrÂnûj¢t Matildnak hÁvjÀk. Tudom, hogy nem szeret c¢ltalanul s¢tÀlni, s megesett mÀr az is, hogy
utolsÂnak maradt a tanÀri szobÀban, s ¢n a folyosÂn meglapulva, be-becsuklÂ t¢rddel
azt ism¢telgettem magamban, hogy most Ãjra, Ãjra varÀzslat lesz. De nem lett, nyÁlt
az ajtÂ, s û kopp-kopp-csossz!, elcsattogott, elvitte azt, aki volt, vagyis lehetett volna.
Hogy mi¢rt nem besz¢ltem vele mÀsrÂl is, mint stilisztikai k¢rd¢sekrûl s mÀs tanÀri
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semmis¢gekrûl...? Hogyan tehettem volna meg, drÀga barÀtom? çruljam el, leplezzem le magam, hogy v¢letlen¡l bÀr, de meglestem...? Vagy tÀn ¢rjek el f¢rfiÃi sikert
Klotild kisasszonynÀl, holott nekem nem ûrÀ lett volna ¢s lenne! sz¡ks¢gem, hanem
arra a mÀsikra, aki eltünt, mint az etruszk ÁrÀs titka, s ahhoz tÀn egy Ãj, m¢g meg sem
sz¡letett Champollionra volna sz¡ks¢g, hogy kifejtse ût a r¢buszbÂl, a rejt¢lybûl, mely,
Ãgy lÀtszik, egyszer mutatta meg magÀt, s ´r´kre alÀmer¡lt, elnyelt¢k a v¢gtelen vizek?
°s csak azt ne mondd, de lÀtom, b´lcsen s tÀn ¢rtûn hallgatsz!, hogy a rosszul ÀllÂ,
fityegû ruha alatt az ¢n k¢pzeletem d¢delgette kebel ¢s fen¢k domborul, hogy a k¢zben, mely ott rÀngatÂzik idegbetegforma a z´ld posztÂs asztalon, vagy a gyürüj¢vel
gurigÀzik, ûr¡letbe kergetve a f¢l tanÀri kart, abban a k¢zben benne van a mozdulat,
amivel n¢gyr¢t hajtja a bugyijÀt, s Ãgy teszi bele a francia nyelvtanba, mint k´nyvjelzût.
Mert sem a test, sem a mozdulatok nem voltak meg t´bb¢, ezek hasonmÀsÀval pedig
nem akartam talÀlkozni, mÀr f´lt¢ve, hogy elnyertem volna ûket, amire semmi biztosÁt¢k nincs, hiszen a bambasÀg ¢s egy¡gyüs¢g sz´rnyü ûrszemei ÀlljÀk el mindenfajta
k´zeled¢s ÃtjÀt. Hiszen ha ¢n nem k´zeledtem is, lÀttam, hogy koll¢gÀk megprÂbÀljÀk
megudvarolni, s ´reg fak¢regk¢nt vÀlnak le rÂla kisvÀrtatva.
Nekem a bosszÃ ¢s a diadal kisistennûje kellene, aki lerÃgja az asztalrÂl az igazgatÂ
k´nyv¢t, sz¢tdÃlja a tanÀri szoba ÂriÀsi asztalÀt, pacÀt ejt ¢s lÀbujjlenyomatot hagy a
k´nyvemen. Aki csÃfondÀrosan fenek¢t mutatja a sz¢keknek, melyek tulajdonosai ezzel a mozdulattal meg is jelennek, ott vannak, mint rendesen, nappal. Hogy megmutatja... de hÀt nem mondtam el mindent, mit tett akkor este a kisasszony, ez a fens¢ges
t¡nd¢r, kinek mit ¢s hogyan mutatott meg... a k¢pzeletedre bÁzom, HollÂ barÀtom!
Adj tanÀcsot, k¢rlek! Hiszen te... nem is tudom... legalÀbb annyit mondj meg, ¢peszü vagyok-e m¢g? Szerelmes vagyok? °s nem olyasvalakibe, aki csak k¢pzeletemben
¢l? Mert ott van nap mint nap hÃs-v¢r valÂsÀgossÀgban, ¢s nincsen ott. Nekem nem
Klotild kisasszony kell, de rettegek attÂl, hogy ha elnyern¢m figyelm¢t, ût kapnÀm
meg csupÀn. °s ez a f¢lelem mÀr olyan g´rcs´ss¢ k´ves¡lt bennem, mint kit´r¢s utÀn
egymÀsra r¢tegzûd´tt, megÀllapodott, de m¢g izzÂ lÀvah´mp´ly´k. Mit tegyek, HollÂ
barÀtom?
HollÂ Ãr hallgat, m¢lyen ¢s sokÀig, pedig ¢rezhetn¢, hogy ez a k¢rd¢s igaz, nem
k´ltûi, ez vÀlaszt vÀr a szakadÂ kolozsvÀri hÂ cs´ndj¢ben, a zizeg¢stelenben. °s vÀrakozik ManÂ Ãr is, nemhiÀba ismeri ¢vek, ¢vtizedek Âta barÀtjÀt, tudja, hogy ha lesz
vÀlasz, arra kitartÂan kell vÀrakozni, s akkor az valÂban vÀlasz lesz, nemcsak aff¢le
tess¢k-lÀss¢k szÂfia besz¢d. °s nemhiÀba vÀrakozik. HollÂ Ãr m¢ltÂ vÀlaszt ad, jellemzût az operahÀz hegedüs¢re, aki nem lett nagy müv¢sz, s csak û tudja, melengetett-¢
magÀban eff¢le becsvÀgyat, m¢ltÂt ahhoz a müv¢szhez, aki ott ¡l az elsû hegedüs m´g´tt a mÀsodik sorban, bel¡l, a zenekari Àrokban, s ker¡l û talÀn m¢g elûbbre is egy
sorral, ha meg¢ri.
ä VÀrj ä mondja HollÂ Ãr. ä VÀrd ki az ´sszes sz¡netet, amit nem ad meg semmif¢le
partitÃra, m¢g azt sem tudhatod, mif¢le partitÃrÀbÂl ¢s mit jÀtszol. Csak egyre vigyÀzz:
ne vÀgj be egy pillanattal sem elûbb.
HollÂ Ãr ezzel megfordul, nagy nehezen betolja a l¢ckaput a sÁpcsontk´z¢pig ¢rû
hÂban, s elindul elk´sz´n¢s n¢lk¡l befel¢ a m¢ly, fekete udvarba, magÀra hagyva ManÂ
urat, hogy û is hazat¢rjen a Krizbai utcÀba, a Barom vÀsÀrt¢r mell¢, ahol az 1-es busz
h´rgi Ãtjait a Dermata fel¢.
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ManÂ Ãrnak fÀznia k¢ne. HosszÃ ideje hagytÀk ott a SÁpost, benne SÁpos urat, a fogadÂst, akit nyilvÀn m¢g mindig a t´rt¢nelem valamennyi kolozsvÀri hÂember¢nek nagy
seregszeml¢je foglalkoztat, hacsak nem alussza mÀr r¢g az igazak ¢s tiszta lelkiismeretüek ÀlmÀt. ManÂ Ãrnak rÀadÀsul beszivÀrgott a porhÂ a magas szÀrÃ cipûj¢be,
s ÀtnedvesÁtette vastag harisnyÀjÀt. ý azonban nemhogy a Krizbai utca fel¢ venn¢ ÃtjÀt, noha, igazat szÂlva, arra indult el, de a K´zvÀgÂhÁd t¢r k´zep¢n megÀllt, mint
megd´nt´tt szobor, s csak Àllt-Àllt, aztÀn hirtelen sarkon fordult, s most ott siet immÀr
a Bocskai t¢ren Àt, a Nemzeti SzÁnhÀz fel¢, ki¢r a DeÀk Ferenc utca sarkÀra, s kis kanyart t¢ve befordul a Bethlen utcÀba, s szaporÀzza tovÀbb, havat tiporva, a Bethlen
bÀstya fel¢. De m¢g a KirÀly utcÀnÀl sincs, amikor l¢ptei meglassulnak, s mintha a
term¢szet ezt jeladÀsnak venn¢, a havazÀs alÀbbhagy. Nagy, Àrny¢kot vetû pelyhekben
hulldogÀl a hÂ.
N¢zi a s´t¢t ablakszemeket a tÃlsÂ oldalon. K¢t fekete t¢glalap, r´vid oldalÀra ÀllÁtva. Ott van, az ablakok m´g´tt a hÂnapos szoba, amit Klotild kisasszony b¢rel, s ManÂ
Ãr nem elûsz´r Àll ÀbrÀndozÀsba csavarodva a lÀmpaf¢nyben... Illetve dehogyis!...
Hiszen addig sose mer¢szkedett oda, a k¢t fekete ablak szeml¢j¢nek t¢ve ki magÀt.
Messzebb Àllt meg, ´tven-szÀz m¢terre, r¢zsÃtosan, onnan n¢zte a lÀtÂsz´gtûl megkeskenyedû ablakot, hogy kisvÀrtatva elballagjon, elsomfordÀljon, kem¢ny cipûsarokkopogÀst verve elmasÁrozzon az ellenkezû irÀnyba.
Most azonban ott Àll. Az ablakkal szemben. A kimondott szÂ? Az elbesz¢l¢s sorÀn
rendezett gondolatok? °s Àtmeneti idûre rendezett ¢rz¢sek? MegregulÀzott fÀjdalom?
TanÀcstalansÀg? BÃcsÃ ¢s leszÀmolÀs? Minden egy¡tt!
Klotild kisasszony r¢g alszik, ÀllapÁtja meg. A szem¢n viselt k¢t lÀtcs´vet gondosan
letette az ¢jjeliszekr¢nyre, nyilvÀn a fal fel¢ fordult, s a jobb oldalÀn fekszik, ahogyan
gyerekkorÀban tanÁthattÀk. ögy eg¢szs¢ges! A szobÀban t¢li alma illata, s a szabÀlyos
l¢legz¢stûl egyre nehezedû levegû. A tüz mÀr leroskadt a kÀlyhÀban, a parÀzs ´sszeomlott, a szikrafogÂ rÀcsÀn Àt n¢ha v´r´s f¢ny szisszen fel, ha sz¢l tÀmad, s befÃj a
f´ldszintes hÀz k¢m¢ny¢n a magasf´ldszintig. ManÂ Ãr mÀr azt is tudja, hogy az ablakpÀrkÀny jÂ egy arasszal magasabban van, mint az û feje bÃbja.
A s´t¢tÁtû f¡gg´ny´k barackszÁnüek, csak az ¢jszakÀban feket¢k. Hogy is k¢pzelhetû
el, hogy egy nû, aki v¢nkisasszonynak sz¡letett, mÀs f¡gg´nyt szerez be, mint barackszÁnüt! Vagy ha nem û vÀsÀrolta, akkor addig keresett hÂnapos szobÀt, amÁg olyat nem
talÀlt, ahol ilyen szÁnüek a f¡gg´ny´k. V¢nkisasszony!? De hiszen az nem lehet! Akkor
û, ManÂ Ãr nem Àllna itt, nemhogy fÀzva, inkÀbb lÀzban izzva, hanem halkan horkolna a Krizbai utcÀban, de nem, nem, hiszen vakÀciÂ van, Ãgyhogy olvasna, eg¢szen
biztosan olvasna, a pajkos Balzacot, a misztikus pillanatokat, a varÀzslÀst kedvelû
MikszÀthot, vagy vakÀciÂ l¢v¢n visszar¢vedne gyerekkorÀra, s elûvenn¢ az Egri csillagokat, a mÀsodik k´tetet, hogy ha hÀborÃt nem is, de egy csatÀt nyerjen legalÀbb
k¢pzeletben.
Fekete hullÀmzÀs vonul Àt a fekete f¡gg´ny´n. A szeme kÀprÀzik? Vagy ÂriÀsi madÀr
szÀllt el az utca f´l´tt, s annak szÀrnya vetett Àrny¢kot a feket¢re? ManÂ Ãr feln¢z, csak
a hÂ szitÀl Ãjfent aprÂn, befejezv¢n az û hÂemberr¢ vÀltoztatÀsÀnak müv¢t, mintegy
porcukorral hintve be az alkotÀst. °s ManÂ urat Ãjra megcsapja az aranygaluska meleg
szaga, ott, a Bethlen utcÀban, az ¢ji hÂszitÀlÀsban. Az illat erûsebb ¢s... kellemesebb,
mint valaha! °s olyan, mint akkor este a tanÀri szobÀban volt.
A fekete hullÀm Ãjra Àtvonul a f¡gg´ny´n, megt´ri a t¢glalapot, keskeny, vilÀgosabb
hegyessz´get nyitva rajta. °s ManÂ Ãrnak, aki mindenhez hozzÀtanult mÀr az ¢letben,
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csak a v¢szhelyzetekben valÂ cselekv¢shez nem, megb¢nul a lÀba, mozdulni sem tud.
Lek¢sik minden kellû pillanatot, ahogyan HollÂ Ãrnak mondta.
Pedig mÀr az ablakkilincs csikordulÀsÀnak semmivel ´ssze nem t¢veszthetû z´rej¢t
is hallja. Az ablak nem vilÀgosodik ki, de feketes¢ge megszünik, tüzrÂzsaszÁn, s rajta
egy feh¢r alak. Nem szÂl, Àllnak n¢mÀn, n¢zik egymÀst, ManÂ Ãr legalÀbbis biztos benne, hogy û a nyitott ablakban ÀllÂ feh¢r alakot n¢zi. °s hirtelen meg¢rzi azt, amit nem
¢rezhet, a meleg szobÀba beÀramlÂ hideg kolozsvÀri levegût, amint lefolyik az ablakpÀrkÀnyon, s k´r¡lvesz k¢t meztelen bokÀt. Mi¢rt olyan biztos benne, hogy Klotild
kisasszonyon nincsen papucs?
AztÀn megindul, Àt az Ãttesten, mint aki csak Àlmodja a t¢rdig ¢rû havat.
Az ablak alÀ ¢rve feln¢z. ý az! KibomlÂ haj, duzzadt szÀj, ferde vÀgÀsÃ szem. Feh¢r
hÀlÂinge szabadon hagyja a nyakÀt, a vÀllÀt. A hÀlÂing kivÀgÀsÀt k¢zzel kivarrt lyukak
csipk¢zik k´rbe, s ezekben, mint jÀt¢k sz´vûsz¢ken a fonÀl, f¢nyes feh¢r szalag bujkÀl,
csokorban fogva ´ssze el´l az inget. °s ManÂ Ãr, akirûl igazÀn nem mondhatÂ el, hogy
szak¢rtûje volna az eff¢le praktikÀknak, tudja valahonnan, hogy a masnira k´t´tt pertlit el¢g meghÃzni, hogy az ing a viselûje lÀbÀhoz csÃssz¢k.
ä Viens! J'en ¢tais s¶re, que tu vienne ¥ premiªre neige!
Ez tÀn nem el¢g, ezt akÀrki mondhatja! A rÃt, a lapos, a r´vidlÀtÂ Klotild kisasszony
is. ManÂ Ãr m¢gis komikus mozdulatot tesz, mint a futÂmadÀr, melynek van szÀrnya,
´szt´nei eml¢keznek m¢g a r´p¡l¢sre. Megemelkedik, s majdnem azt mondja: menn¢k ¢n, de hogyan, nem ¢rem f´l az ablakot.
A jelen¢s eltünik egy pillanatra; a kisasszony lehajolt, s a k´vetkezû pillanatban k´t¢lhÀgcsÂ g´rd¡l a ManÂ Ãr lÀbÀhoz. K´t¢lhÀgcsÂt pedig nem Àrulnak sem KolozsvÀron, sem eg¢sz Erd¢lyben! TÀn mÀr EurÂpÀban sem! Ilyesmit csak beszerezni lehet,
elmagyarÀzni valakinek, hogy az milyen, s megrendelni. ManÂ Ãr pedig mint alvajÀrÂ
elindul a pÀr fokon f´lfel¢, s azonmÂd, havasan, mint roppant hÂember, bezuhan a
kisasszony ablakÀn. A kisasszony pedig gyorsan felhÃzza a k´t¢lhÀgcsÂt, ami szakasztott olyan, hacsak nem azonos azzal, amit az operÀban hasznÀlnak, alig egypÀr l¢p¢sre
onnan, ahol most vannak, a Bethlen utcÀban, s amilyet HollÂ Ãr, ha megk¢rn¢k rÀ,
k´nnyen kik´lcs´n´zhetne a kell¢ktÀrbÂl. Mit meg nem tenne neki a kell¢kes, hiszen
bÀrmeddig k¢pes elhallgatni az ember keserv¢t, kev¢ske ´r´m¢t, ha egyszer megered
valakibûl, legyen az kell¢kes az operÀban vagy a latin nyelv ¢s a stilisztika tanÀra a
gimnÀziumban.
ManÂ Ãr ¢rzi, hogy gyors kezek futnak le kabÀtja havas, fagyos gombjain, a kabÀt
hÀtrahanyatlik, forrÂ karok fonÂdnak a nyakÀra, s hallja magyarul is:
ä Tudtam, hogy elj´ssz az elsû hÂval!
AztÀn Ãjra franciÀul:
ä Oh, comme je t'aime! Homme de neige. Fonds toi, homme de neige!
ManÂ Ãr Ãjra az utcÀn van. Reggel n¢gy. Semmi se mozdul, csak a hÂ hull szakadatlan.
Nem siet eml¢kezet¢be id¢zni minden szÂt. Azt, hogy: most menj, de holnap vÀrlak!,
vagy azt, hogy: ezek? ä s e szÂhoz a csodalÀny t¡relmetlen, magabiztos mozdulata szegûdik ä, ezek az ostobÀk, a hÀziak kik´t´tt¢k, hogy f¢rfi ide nem teheti be a lÀbÀt!
Quels sots! M¢g magÀn ¢rzi a forrÂ karokat, az izmos lÀbat, mely eltolja ût remegûn,
hogy a k´vetkezû pillanatban m¢lyen, lÀgyan ¢s ´bl´sen nyÁlj¢k meg elûtte. TrÂpusi
kik´tûj¢be fogadva a harci csÂnakot.
Viszi magÀban, s a hÂ mÀr a t¢rd¢ig ¢r. A DeÀk Ferenc utca a Fût¢r fel¢ feh¢r da-
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masztabrosz. Sose volt m¢g ilyen ¢jszaka! Volt, de az ostoba emberek alusznak reggel
n¢gykor, ilyenkor a legsz´rnyübb az ¢bred¢s ¢s a legnehezebb az ¢bren maradÀs, ha
addig nem j´tt Àlom az ember szem¢re. AztÀn megmozdul valami a hÀz falÀnÀl! Kint
feledett kutya fedezi fel sz´vets¢ges¢t, az embert, s prÂbÀl hozzÀszegûdni. Keservesen,
el-elmer¡lve sz´kd¢csel, v¢g¡l megfeneklik. Feladja, visszag´mb´ly´dik a kapu ker¢kvetû k´v¢hez.
ManÂ Ãrnak Àt kellene vÀgnia a Bocskai t¢ren, ha hazaigyekszik. Mi¢rt a Bethlen
utcÀban folytatja ÃtjÀt a Kossuth Lajos utca, a Kereskedelmi ¢s Iparkamara ¢p¡lete
fel¢? Nem ¢rten¢, ha esz¢be jutna a k¢rd¢s. Alkalmasint azt vÀlaszolnÀ, hogy f¢l kimenni a tÀgas t¢rre a meghitt utcÀcskÀt kÁvÀnÂ boldogsÀgÀval. A boldogsÀg sikÀtorokban bujkÀl m¢g az olyan b¡szke vÀrosokban is, amilyen KolozsvÀr!
Azokra az egy szÂtagÃ szavakra sem akar visszaeml¢kezni, melyeket a megszeppent
bosszÃ angyala mond: non!, non!, oui!, oui!, ¢s Ágy tovÀbb, sokÀig. Nem akarja hallani
m¢g az elfojtott sikolyt ä nehogy ezek az ostobÀk meghalljÀk!, tudjÀk is ezek, mi a szerelem!, ezeket a gÂlya hozta!, s a gÂlyÀt vÀrjÀk!, s nevetett hozzÀ ä, s nem akarta lÀtni
a kiontott v¢rt. Mint a tanÀri szoba kalamÀrisÀnak lila tintÀja. Nem baj, nem baj! Ugye
sz¢p vagyok!? S ezzel a kisasszony hasra fordul, s ManÂ megpillantja, megszeml¢li,
meg¢rinti azt, amirûl mÀr azt hitte, hogy csak û k¢pzeli: a tomport, pontosan azt, nem
egy akÀrmilyet!
HÀt mÀr sose Àll el a hÂ?! Nem mintha kÁvÀnnÀ, hulljon csak; de olyan furcsa! Az
ember ¢let¢re olyan kev¢s csoda esik, s û kettût hasznÀl el egyetlen ¢jszaka?!
ManÂ Ãr csak Àll a DeÀk Ferenc utca k´zep¢n, lovas szÀn fordul ki a Bolyai utcÀbÂl,
s tart fel¢je. A lÂ lassan k¡zdi elûre magÀt a hÂban, a szÀn tÃrja a havat, nem siklik
rajta. Esz¢be jut ä ilyen hÀlÀtlan tud lenni az ember a csodÀihoz! ä, hogy azt a mozdulatot is lÀtni akarta, amint az û keze hajtja n¢gyr¢t a bugyit, s teszi be k´nyvjelzûnek
lehetûleg egy olyan k´nyvbe, amibe olyasmi nem ker¡lhet, nem holmi pajkos olvasmÀnyba, hanem a Sauvageot-ba, p¢ldÀul a magyaräfrancia r¢szn¢l, hiszen Klotild kisasszony ´r´kk¢ tanulni fogja a magyar nyelvet, mÀr ahogyan k¢sztet¢st ¢rz¡nk, hogy
Ãj szavakat tanuljunk meg a m¢goly jÂl megtanult nyelven, s akÀr ´r´kre hagyjuk feled¢sbe mer¡lni anyanyelv¡nk egy-egy szavÀt. Hiszen azt Ãgyis tudjuk, s valÂban, ki
ne eml¢kezne az olyan szavakra, hogy kÀposztacika! Pedig utoljÀra tÀn tÁz¢vesen hallottuk, s annak megvan mÀr t´bb mint negyven esztendeje.
ManÂ Ãr tehÀt azt k¢pzeli el a DeÀk Ferenc utcÀban Àllva, a lassan t´rekvû lovas
szÀnt vÀrva, amit nem lÀthatott: mik¢nt hajtja n¢gyr¢t a bugyijÀt Klotild kisasszony, s
teszi be k´nyvjelzûnek a szÂtÀrba; s f´lteszi magÀban, hogy holnap megk¢ri a kisasszonyt, hogy mutassa be ezt neki, azzal a k¢zzel, ami egyed¡l k¢pes erre a mozdulatra, s ami Ãgy rejti azt magÀban, mint izomsz´vet az ujjcsontokat.
Ettûl lesz v¢g¡l ¢s hirtelen olyan melege, hogy a boldogsÀgot nem a t¢ren, hanem
a szük sikÀtorban viszi tovÀbb magÀban. °s ezzel ¢r ki a Kossuth Lajos utcÀra, fordul
arccal a Szentp¢teri templom fel¢, nem lÀtszik most oda, de ott van az, s indulna haza;
de megÀll Ãjra.
°s amit most tesz, az v¢gk¢pp ¢rthetetlen. BevÀg a Szappan utcÀba, mintha ker¡lni
akarna a Sz¢chenyi t¢r fel¢. Ez k¢ptelens¢g! FÀradt mÀr, de ha ezt nem veszi is ¢szre,
vagy nem akarja tudomÀsul venni, akkor mÀr csak az¢rt is a legr´videbb Ãton k¢ne
hazamennie, hogy Àgyba dûlve, a rÀrohanÂ elsû Àlom ¢dess¢g¢vel kezdje elk¢pzelni,
ami vele t´rt¢nt, s aludjon bele a szonÀtÀba vagy nocturne-be az elsû ¡tem utÀn.
Meg akarja ker¡lni a SÁpos k´r¡li egymÀsnak, egymÀs hegy¢re-hÀtÀra ¢p¡lt f´ld-
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szintes hÀzacskÀkat, hogy visszajusson oda, ahonnan elindult, mint klasszikus szerkeszt¢sü müvekben, melyeknek jeles tudora ¢s tanÀra, a hely, idû ¢s cselekm¢ny egys¢g¢nek?
Ez m¢g v¢letlen¡l sem jut esz¢be! JÂllehet, ¢pp rÀ volna igazÀn jellemzû. De hÀt
ManÂ Ãr beteljes¡lten szerelmes, s ez a szokatlan ¢rz¢s m¢g az û nem mindennapi
stÁlus¢rz¢k¢t is elk´d´sÁti, mint ¢jszaka ¢s hÂ a messzi Szentp¢teri templom tornyÀt.
A Szappan utca szüz havÀnak meghÀgÀsa vonzza? Szüz hÂ borÁtja a Kossuth Lajos
utcÀt is, csakhogy a hÂtakarÂ hullÀmos, Àrkokat szÀntottak bel¢ ¢jf¢li jÀrmüvek, s noha
ezeket r¢g belepte a havazÀs, a dün¢k megmaradtak. A Szappan utca viszont t¡k´rsimÀn veri vissza a sarki lÀmpa f¢ny¢t.
Nem ez¢rt vÀg bele az Ãjabb sikÀtorba ManÂ Ãr, esz¢be sem jut k¢sûbb, hogy eltünûdj¢k, mi¢rt ment arra. Hogy megt´rt¢nj¢k a legborzasztÂbb csoda, ami csak megt´rt¢nhet az emberrel, a harmadik azon az ¢jszakÀn!
Sût meg is bÀnja, amint belevÀg az erûsen balra tartÂ utcÀcskÀba. A t¢rdig ¢rû hÂ
ott t¢rden f´l¡l ¢r. A szesz¢lyes sz¢lrohamok torlaszt emeltek a jobb oldali f´ldszintes
hÀzakrÂl ¢s a bal oldali egyemeletes hÀzrÂl les´p´rt hÂf´l´slegbûl, megtet¢zve azt, ami
az ¢gbûl szitÀlt be oda, a Szappan utcÀba. El is hatÀrozza talÀn, hogy amint ki¢r a Brassai utcÀig, visszafordul a Postakert utcÀn a Bocskai t¢rre, hogy ott prÂbÀljon hazajutni,
ahol HollÂ Ãrral egyszer mÀr ä aznap ¢jszaka vagy a vilÀg teremt¢se elûtt! ä elhaladtak.
Vagy nem volna jobb v¢gigmenni a Postakert utcÀn, tovÀbb a Mikes utcÀn, onnan a
D¢zsma utcÀn Àt jutva el a M¢szÀros utcÀig...? De nem folytathatja. A sarokra ¢rve
meglÀtja a hÂembert.
Ott Àll a SÁpos ablaka elûtt, pontosan ott, ahovÀ HollÂ Ãr kimutatott, s ahol ¢jf¢ltÀjt
m¢g semmi sem Àllt. Ha valakinek esz¢be jutott volna is hÂembert ¢pÁteni a kolozsvÀri
¢jszakÀban, annak nyoma maradt volna a hÂban. Ez a hÂember azonban Ãgy Àll ott,
mintha a f´ldbûl nûtt volna ki, vagy az ¢gbûl bocsÀtkozott volna alÀ. Nem vezetnek
hozzÀ nyomok, a hÂ lepedûselyem-simÀn ter¡l el k´r¡l´tte.
ManÂ Ãr villÀmsÃjtottan Àll. AztÀn ijedten, mit ijedten, pÀnikban! ben¢z a k´rnyezû
utcÀkba: sehol semmi! Egyelûre m¢g ez az egyetlen p¢ldÀny! P¢ldÀny! Hiszen egy fikarcnyi k¢ts¢ge sincs afelûl, hogy m¢giscsak l¢tezik az a csoda, amirûl HollÂ Ãr besz¢lt,
miszerint egyszer egy ¢vtizedben vagy ¢vszÀzadban talÀlkÀt adnak egymÀsnak KolozsvÀr ´sszes hÂemberei, melyek a t´rt¢nelemben csak meg¢p¡ltek!... Mi¢rt ne, ha l¢tezhetett az a csoda, hogy Klotild kisasszony vÀrja ût, k´t¢lhÀgcsÂval vÀrja, ût vÀrja, nem
mÀsvalakit, s û valÂban meg is jelenj¢k nÀla azon az ¢jszakÀn, mikor meg kellett jelennie?! Mi¢rt is ne, ha û, a valÂjÀban sz¡rke ¢s jelent¢ktelen latin nyelvtanÀr volt k¢pes
fens¢ges het¢rÀvÀ, g¢sÀvÀ, fuvolÀs lÀnnyÀ vÀltoztatni a jelent¢ktelen, r´vidlÀtÂ, elûnytelen¡l ´lt´zk´dû francia kisasszonyt! Klotild kisasszonyt, aki mit sem sejtve, Àm bizton
tudva vÀg neki a vilÀgnak, hogy itt, az û sz¡lûvÀrosÀban leljen rÀ arra a f¢rfira, aki a
bosszÃ mulatsÀgos angyalÀvÀ, csodÀs fenekü hajadonnÀ emelje a jelent¢ktelens¢gbûl...?
Ha ez mind igaz lehetett, akkor mi¢rt ne volna igaz ez a hÂember is itt, a SÁpos elûtt,
az utcÀn?!
ManÂ Ãr nem babonÀs ¢s nem bogaras ember. De meg kell vÀrnia, hogy torkÀban
dobogÂ szÁve visszaereszkedj¢k a hely¢re, a mellkasÀba, s û Ãjra k¢pes legyen k´r¡ln¢zni, megbizonyosodni, hogy egyelûre m¢g csak egy hÂember zuhant ide a t´rt¢nelembûl a kolozsvÀri utcÀra, s higgadtan eld´ntenie, hogy megprÂbÀlja-e f´lvenni vele
a kapcsolatot vagy sem.
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Mivel t´bb hÂember m¢g nincs, ezt veszi szem¡gyre.
KÃpos testü, fej¢n nem cilinder, hanem d´blec-szerü kucsma. Ha nem cilinder, akkor r¢gi hÂember lehet, miÂta is visel az ember k¡rtûkalapot a t´rt¢nelemben? Hogy
orra r¢pa-e, s hogy szeme, szÀja fasz¢nbûl van-e kirakva, azt nem lÀthatja hÀtulrÂl.
Feje egybe van szabva a nyakÀval, mintha sÀlat viselne, s ¢pp tekerhettek is a nyakÀra
valamif¢le rongydarabot, ki tudja, mit viseltek a hÂemberek mondjuk a tizenhetedik
szÀzadban! Teste onnan Ãgy szakad, vezet a hÂ szintj¢ig, mint pÀsztorok ÂriÀsi bÀrÀnybûr bundÀja, amit kifordÁtanak a zivatarban; vagy amilyet a MikulÀsok viselnek az anzikszokon.
ManÂ Ãr lassan megindul a hÂember fel¢.
IszonyÃ, milyen zajt ¡t az addig nesztelen hÂgÀzolÀs!
Ott van m´g´tte. LehÃzza a kesztyüj¢t, meg¢rinti a vÀllÀt. Nem fondorlat, valÂban
hÂbÂl van.
Oldalazva, lassan dugja ki a fej¢t a hÂember vÀllÀnÀl, hogy az arcÀba n¢zzen.
Mielûtt azonban istenigazÀbÂl szem¡gyre vehetn¢, olyasmi t´rt¢nik, hogy ezÃttal
valÂban felkiÀlt ijedt¢ben.
A hÂember megszÂlal.
ä Tudtam, hogy visszaj´ssz, ManÂ.
Sose hallotta ezt a fagyott torokbÂl f´lt´rû, Àrva j¢ghangot. Nem emberi hang. S a
hÂember mintha csak ¢rezn¢, megk´sz´r¡li a torkÀt, s Ãgy folytatja.
ä El kell j´nni¡k! Az lehetetlen, hogy ne j´jjenek el, hogy ne t´rt¢nj¢k csoda! Hogy
ne mutassÀk meg magukat, a t´rt¢nelem ´sszes kolozsvÀri hÂembere!... Mind! Egy
¢jszaka! El¢g volna csak egyetlen ¢jszaka! Hogy lÀssa mindenki, hogy hÁre menjen,
hogy itt legyenek m¢g egyszer mind!... Hiszen itt vannak, csak nem lÀtszanak. °n erre
mÀr r¢g gondolok, csak azt nem tudtam, mik¢ppen lehets¢ges, hogy lehet azt megcsinÀlni, hogy ne valami rossz gyül¢se legyen hitvÀny embereknek... °s olyan biztos
voltam, amikor kij´ttem ide, hogy ma lesz a napja; de mÀr nem vagyok olyan biztos
benne... Lehet, hogy nem ez az az ¢jszaka, ManÂ? Te tudÂs ember vagy, nem müv¢sz,
azok mind kÂtyagosak egy kicsit. Ugye elj´nnek? Ha nem ma ¢jszaka, akkor mikor?
Mikor?
ManÂ Ãr hangja is olyan idegenszerü, hogy maga sem ismerne rÀ, ha nem tudnÀ,
hogy û besz¢l.
ä Elj´nnek, Gedeon, elj´nnek! Lehet, hogy nem ma ¢jszaka!... Vannak csodÀk, hidd
el nekem, velem mÀr t´rt¢nt csoda... Nagy-nagy serege KolozsvÀr ´sszes hÂember¢nek. Csak tÀn nem ma lesz annak a napja. Gyere, Gedeon, gyere be, megfÀzol.
ä Te is ez¢rt j´tt¢l vissza, ugye? Mi mÀs¢rt j´tt¢l volna?
ä Ez¢rt, Gedeon, hÀt persze hogy ez¢rt. Gyere, rÀzd le magadrÂl a havat, meg tudsz
mozdulni? Gyere, itt maradok veled, megiszunk egy kancsÂ forralt bort. T´rt¢nnek
csodÀk, hidd meg nekem, csodÀk pediglen vannak.
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HalÀsz Gell¢rt

NEM SZONETT CSAK TIZENN°GY SOR
¹mlik az esû Bûrig Àzok
mÁg Àt¢rek a tÃlsÂ partra
Egy r¢szeg kÀromkodÀsa fogad
Ebbûl aligha lesz szonett
Valaki akit sohase lÀttam
rÀmk´sz´n magÀnya rÀncai m´g¡l
Az ablakban fÀzÂ galambok
MÀr egy¡tt is van a vilÀg
TÁz sor vagy tizenn¢gy oly mindegy
mint az is hogy kedd van vagy mÀr szerda
¢s hogy k´zben elÀllt az esû
vagy m¢g esik MÀr Ãgyis este van
Csak nevetem az angyalt aki f´l´ttem
r´pk´d az elcsatangolt rÁmek utÀn

KAVICSNAK AZ ESý
¹reg vagyok ¢s minden bünre ¢hes
amiket nem k´vettem el idej¢n
MÀr k¢sû Kezeim gy´ng¢k szivem is
TalÀn ha m¢g egyszer alkalom lehetne
a k¢s mindig itt van ´vemben
¢s latin szavaim Àtkaimban
HiÀba lenne TalÀn m¢g el is futn¢k
MondjÀk az arany szebb is mint a test
A vers is annyi mint kavicsnak az esû
Azok a boldogok akik naponta
megveszik a bünt nekik terÁtett
Isten asztala HozzÀm j´het akÀrhonnan akÀrki magamhoz ´lelem
û sem lehet Àrtatlanabb az angyalnÀl
Megfelezz¡k a kenyeret a bort
¹r´kz´ldem nem vÀr vissza
A madarak d¢lben is lÀtjÀk a csillagokat
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GÀl Ferenc

öJABB JELENETEK A BçBUK °LET°BýL
HasonlÂ Àlmaid lehetnek. BekapcsoljÀk a vÀros f´l´tt a mondatot,
a gyerek elfordul az ablaktÂl,
¢s vÀr, amÁg karjai k´z¢ csÃsztatom
az ´lelgetûfÀt. Mielûtt Ãjrakezden¢,
hogy a kaktusz utol¢ri n´v¢sben,
meg ha Àtlagos n´v¢sü angyalok
a l¢gt¢rbe l¢pnek, szitÀl vagy nem
szitÀl hamu, visszafordÁtom
az ¡vegnek, hogy n¢zelûdj´n.
SzÂljon, ha a sz´kûkutak vÁzfalai
´sszeomlanak. AztÀn, ha a szomsz¢d
erk¢lyen heverû ´regnek mÀr vilÀgÁt
a talpa. Akkor esz¡nk.
Nem v¢dûszÀrnyakrÂl besz¢lek.
Nem is elszigetelt vilÀgrÂl, aminek
hatÀrÀn ruhÀt cser¢l¡nk, hogy
egymÀst megjegyezz¡k. A meghÁvÀs
nem arra szÂl, hogy a testembûl
engedett csillogÂ fonalat k´vetve
rÀm talÀlj, ahogy a szÀraz zuhanyozÂban
ÀlldogÀlok. N¢zzem, hogy a faragott
szappant n¢zed kezemben. Halljam,
hogy ez legalÀbb egyik¡nkre sem hasonlÁt.
R´gt´n´zt¢l? Kinyitottad az ablakot,
hogy a bûr a borotvÀlkozÀs utÀni arcszeszt gyorsabban beszÁvja? A tejet
mÀr leraktÀk, a cirkusz m´g´tt m¢g
aludtak az Àllatok, ¢s ugyanaz a bûr
egyszerre utat engedett a vizeknek?
AkÀrhol nyaltad meg, egyforma
sÂs volt? SzÀmoltÀl magadban is,
vagy csak az ujjaidat egyenk¢nt
becsuktad? Az utolsÂ elûttin¢l jutott
megint eszedbe, hogy ezek pih¢k itt,
avagy mÀr szûr´k? KorÀbban eggyel?
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Zay BalÀzs

AZ ELLENT°TEK KIB°KºL°SE.
LISZT °S RICHTER

ASSISI SZENT FERENC. PR°DIKçCIñ A MADARAKNAK . Liszt Ferenc pompÀs, egyszersmind term¢szetes egyszerüs¢get, ¡de, friss levegût ÀrasztÂ lÁrai zongoradarabja, a LEGENDçK egyike. A rÁm Ãgy kÁvÀnnÀ, azt mondjam: Liszt Ferenc. Pr¢dikÀciÂ az embereknek.
De nem. Szvjatoszlav Richter. Pr¢dikÀciÂ az embereknek. InkÀbb Ágy. Nem a LEGENDçK
emlÁtett darabjÀval, hanem ä bÀrmily furcsa is ä az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY -nyel.
LÀtvÀnyos, virtuÂz, szenved¢lyek ¢s romantikus h¢v füt´tte zene. çradÂ ¢rzelmek, els´prû dinamika. Richter nem sokkal elsû nyugati fell¢p¢sei utÀn, 1961 jÃniusÀban vette lemezre a k¢t Liszt-zongoraversenyt. A Londoni Szimfonikus Zenekar kÁs¢rte Kirill
Kondrasin vez¢nylet¢vel, akitûl Richter m¢g vez¢nyelni is tanult, amikor ¢vekkel korÀbban ujjÀt t´rte. SzorgalmÀt egyetlen, zenet´rt¢neti jelentûs¢gü hangverseny koronÀzta: Prokofjev Ãj csellÂverseny¢nek bemutatÂjÀt dirigÀlta MoszkvÀban, a gordonkaszÂlÂt Msztyiszlav Rosztropovics jÀtszotta. Richter k¢sûbb elmes¢lte, felette gyÀmoltalannak ¢rezte magÀt, s megk¢rte Rosztropovicsot, mosolyogjon rÀ n¢hÀnyszor biztatÂan, hogy ne f¢ljen annyira.
A Liszt-koncertek felv¢tel¢t annak idej¢n az amerikai Mercury Records k¢szÁtette
a Philips megbÁzÀsÀbÂl. Nemr¢g, ¢ppen Richter nyolcvanadik sz¡let¢snapja tÀjÀn,
harmadik CD-kiadÀsa lÀtott napvilÀgot. Ezen a k¢t zongoraverseny utÀn a H-MOLL
SZONçTA hÀrom ¢vtizeddel k¢sûbb r´gzÁtett s most mÀsodÁzben k´zreadott koncertfelv¢tel¢t hallhatjuk, hü k¢pet kapvÀn ily mÂdon a k´z¢pkorÃ Richterrûl ¢s az idûs
Richterrûl, aki ä a H-MOLL SZONçTA szÂban forgÂ felv¢tel¢t is magÀban foglalÂ, tavaly
megjelent nagy Richter-kiadÀs ä SZVJATOSZLAV RICHTER. A HOZZçJçRULçSçVAL KIADOTT FELV °TELEK ä tanÃsÀga szerint tÃl jÀr a t´k¢letesen. Olyan magassÀgban, ahol
szabad t¢vedni, ahol a hangoknak nem kell felt¢tlen¡l sz¢pnek lenni¡k, ahol ritka rÀlÀtÀs ¢s b´lcsess¢g honol.
Pr¢dikÀciÂ Liszt Esz-dÃr versenymüv¢vel? M¢g csak nem is Busoni zÀrÂkÂrussal
tetûzû nagyszabÀsÃ zongoraverseny¢vel, hanem Liszt egyt¢teles, emitt d¡b´rgû,
od¢bb lÀgy melÂdiÀkba fogÂ, az ¢rzelmek sz¢les skÀlÀjÀt v¢gigjÀrÂ, a szÂlista lÀtvÀnyos
hangszeres tudÀsÀt szÀrnyalÂ magÀnszÂlammal fitogtatÂ bravÃrdarabjÀval? Mitûl
olyan sajÀtsÀgos ez a lassan hÀrom ¢s f¢l ¢vtizedes felv¢tel?
Szvjatoszlav Teofilovics jÀt¢ka ä a darabrÂl benn¡nk ¢lû k¢ppel s a mü legt´bb jeles
elûadÀsÀval szemben ä hihetetlen nyugodtsÀgot, b¢kess¢get ¢s kontrollÀltsÀgot sugÀroz. Ek´zben azonban nem szenved csorbÀt a zongoraverseny alapvetû karaktere,
nem v¢sz el a benne rejlû tüz ¢s dinamika. Sût nagyon is jelen van. De olyasvalamivel
egy¡tt, amit az ember mindezek ellent¢tek¢nt szokott meg¢lni: t´k¢letes kiegyensÃlyozottsÀg, teljes higgadtsÀg, marad¢ktalan meggondoltsÀg. Richter jÀt¢ka v¢gtelen¡l
kiegyensÃlyozott, higgadt ¢s meggondolt. Egy pillanatra sem veszÁti el kontrolljÀt, figyelme a legaprÂbb mozzanatokra is kiterjed. çm nemcsak errûl van szÂ: nyugodt
maga a zene is, ami Richter hangszer¢n megszÂlal. Szvjatoszlav Teofilovics markÀban
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tartja a hangzÀs teljes palettÀjÀt, s mintha ´sszesürÁten¢ a dinamika sz¢les skÀlÀjÀt. A
mÀskor k¡l´nb´zû minûs¢gek ezÃttal nem egymÀs utÀn jelennek meg, hanem egyszerre. Amikor a teret bûven bet´ltve zeng a zongora, akkor is nyugalom ¢s sz¢lcsend
b¢k¢s levegûje lengi Àt, s a kifejezetten csendes pillanatok sincsenek erû hÁjÀval, kristÀlytiszta kontÃrral szÂlalnak meg a halk hangok is. Amikor erûsen d¡b´r´g a zongora, akkor is m¢rt¢ktartÂ ä an¢lk¡l, hogy akÀr a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is szÀrnyaszegetts¢g ¢rz¢s¢t kelten¢ benn¡nk. Halk ¢s hangos, forte ¢s piano nem esik messze
egymÀstÂl. Nem Ãgy, hogy gyenge volna a forte, vagy nem volna el¢gg¢ finom a piano.
çt¡tû hanggal tud halk ¢s diszkr¢ten erûteljes lenni. SpontaneitÀs ter¢n sem szenved
csorbÀt Richter keze alatt Liszt ESZ-DöR ZONGORAVERSENY -e, mik´zben meggondolt
minden egyes pillanata.
Richter olvasata nem kev¢sb¢ f¢rfias, nem kev¢sb¢ erûs zeng¢sü, mint Cziffra
Gy´rgy ä Lehel Gy´rgy, Pierre Dervaux, Andr¢ Vandernoot ¢s ifj. Cziffra Gy´rgy vez¢nylet¢vel ä n¢gy lemezfelv¢telen is fennmaradt interpretÀciÂjÀnak bÀrmelyike.
M¢gis: az az ¢rz¢s¡nk, nem veszÁtette el gyeplûj¢t a lovas. Ilyen sebes szÀrnyalÀs mellett
k¡l´n´sen szokatlan eleganciÀval ¡li meg lovÀt. M¢g valahogy fokozza is k¡l´n´s, szokatlan ¢lm¢ny¡nket a benne rejlû ellent¢t: szÀguldÀs ¢s nyugalom, marad¢ktalanul
¢rv¢nyre jutÂ, ugyanakkor soha el nem szabadulÂ ¢rzelmek.
Valami eg¢szen ritka erû fog ´ssze mindent. Nem nyom el semmit, m¢g csak nem
is cs´kkent. ¹sszefog. IntegrÀl. Nincs palackba szorÁtva az erû, de nem is szabadul el.
Hogyan?
Amikor megfogalmazÂdott bennem, mi¢rt olyan k¡l´n´s ez a Liszt-felv¢tel, egy mÀsik Richter-lemez is eszembe jutott. Merû v¢letlen: harmadik CD-kiadÀsa lÀtott napvilÀgot nemr¢g ennek is. Nem sokkal a Liszt-koncertek felv¢tel¢t k´vetûen, 1962 szeptember¢ben, Herbert von Karajan ¢s a B¢csi Szimfonikusok kÁs¢ret¢vel Csajkovszkij
B -MOLL ZONGORAVERSENY -¢t vette fel vele a Deutsche Grammophon Gesellschaft. JÀt¢ka messze van Dimitris Sgouros vagy akÀr Cziffra szabad megfogalmazÀsÀtÂl: legyenek bÀr ezek m¢goly magukkal ragadÂ ¢s ¢pp e mü kapcsÀn legitim elûadÀsok is, m¢giscsak v¢gletes szÀrnyalÀsok, amelyekben, szemben a struktÃra, az egyensÃly, a r¢szletekig menû kottahüs¢g k´vetelm¢nyeivel, egyoldalÃan a kit´rû ¢rzelmek¢ ¢s a szembesz´kû virtuozitÀs¢ a primÀtus. De Andrei Gavrilov remek felv¢tel¢tûl is k¡l´nb´zik,
pedig abban ¢rv¢nyre jut az is, ami megvan Sgouros ¢s Cziffra jÀt¢kÀban, s az is, ami
nincs. MagÀnszÂlama nem csillog kev¢sb¢, m¢gis sz¢lsûs¢gektûl mentes marad. A V ladimir Ashkenazy kÁs¢rte berlini EMI-felv¢tele ä azt hiszem ä a mü egyik legjobb elûadÀsa. VirtuozitÀsÀhoz semmilyen k¢ts¢g nem f¢r, ugyanakkor Ázl¢sess¢g¢hez, a pillanat ´r´m¢n tÃlmutatÂ ÀllandÂsÀgÀhoz sem. ReprezentatÁv voltÀhoz, ahogy Kocsis
ZoltÀn mondta talÀlÂan Maurizio Pollini ¢s Krystian Zimerman jÀt¢kÀt dics¢rve ä e
tekintetben ä Glenn Gould¢val szemben. De Richter b¢csi Csajkovszkij-felv¢tel¢ben
van valami eg¢szen k¡l´n´s. Ugyanaz, ami a londoni Liszt-elûadÀst is kit¡nteti. Roppant szigorÃak az arÀnyok, szokatlanul biztos az egyensÃly. Ac¢los vÀz tart ´ssze mindent. Roppant erû rejlik benne, m¢gis nyugodt ¢s indulatoktÂl mentes. Mi hÀt a k¢t
Richter-interpretÀciÂt kit¡ntetû k¡l´nlegess¢g? A nagy ¢s k¢zben tartott erû.
Richter jÀt¢ka Liszt ESZ-DöR ZONGORAVERSENY -¢ben olyasvalamit p¢ldÀz, ami az
emberi megismer¢s ¢s lelki fejlûd¢s tÀvolabbi pontjÀn honos. Nem a legtÀvolabbin,
de bizony nem is k´zelin. Amikor Carl Gustav Jung szem¢lyis¢gfejlûd¢srûl, individuÀciÂrÂl besz¢l, k¢t alapvetûen elt¢rû Ãtszakaszt k¡l´nb´ztet meg. Az Ãt elsû szakasza t´bb¢-kev¢sb¢ leÁrhatÂ, s rÀadÀsul nem csek¢ly hasonlatossÀgot is mutat kin¢l-kin¢l, aki
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erre t¢vedt, ¢s nem t¢vedt el. Ami ez utÀn a szakasz utÀn j´n, az mÀr nemigen ´nthetû
szavakba, s gyakran hallgasst parancsolÂan egy¢ni. LeÁrhatatlan, elmondhatatlan.
A jungi l¢lektanban az individuÀciÂnak ez az Ãtja Àrny¢kunk, Àrny¢kszem¢lyis¢g¡nk ä a Schatten ä megismer¢s¢n Àt, ezt k´vetûen a nûn¢l az animus, a f¢rfinÀl az anima,
az ellenkezû nemü l¢lekr¢sz felfedez¢s¢n kereszt¡l vezet. A nûnek a Magna mater archetÁpusÀval kell talÀlkoznia, a f¢rfinak az ¹reg b´lcs¢vel, mielûtt igazÀbÂl magÀra lelne.
A belsû embert, az ¢rett ember szem¢lyis¢gk´zpontjÀt Jung Selbstnek nevezte ä m¢ly¢n, m¢lymag: nincs egys¢gesen elfogadott ¢s hasznÀlt magyar megfelelûje.
Szent nÀsz ¡nnepe k´sz´nti az ember magÀratalÀlÀsÀt, a Selbst felfedez¢s¢t: egybekel
a l¢lek tudatos ¢s tudattalan r¢sze, kib¢k¡lnek az ellent¢tek. A hieroszgamosz, a szent
nÀsz az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢nek ¡nnepe. K´rr¢ kezd kerekedni a f¢lk´r, az ismeretlens¢g
s´t¢t m¢lys¢g¢bûl kiemelkedik a mÀsik oldal, s az elnyomatÀsbÂl fakadÂ korÀbbi negativisztikus, irracionÀlis, destruktÁv be-bet´r¢s helyett pozitÁvan, ¢rtelmesen, ¢pÁtûen
¢s b¢k¢sen kezdi kieg¢szÁteni a hajdan volt egyetlen oldalt. Egy¡tt tudja szeml¢lni az
ember, m¢g megborzongva, de mÀr a biztonsÀg ¢rzet¢vel is Àtitatva a term¢szet ¢s az
¢let kegyetlens¢g¢t ¢s az isteni szeretetet. Az ¢let hiÀbavalÂsÀgÀt ¢s c¢lszerüs¢g¢t.
Mitûl van ennyire nagy hatÀsa ennek a Richter-lemeznek? Hiszen Cziffra emlÁtett
elûadÀsai ä a maguk nem¢ben ä t´k¢letesek, VÀsÀry TamÀs¢rÂl, Fischer Annie-¢rÂl,
Kocsis¢rÂl, Zimerman¢rÂl s m¢g n¢hÀnyrÂl nem is besz¢lve. RÀadÀsul azt sem mondhatom, hogy Richter¢ jobb volna bÀrmelyikn¢l is, hiszen botorsÀg volna ilyen müv¢szi
magassÀgokban jobb ¢s kev¢sb¢ jÂ ´sszehasonlÁtÀsÀval ¢lve milyens¢g¡ket tekintve´szszevethetû, Àm minûs¢g¡k alapjÀn bajosan osztÀlyozhatÂ elûadÀsokat egymÀs m´g¢
felsorakoztatni. Mi hÀt a richteri titok? A hieroszgamosz megvalÂsulÀsa. A szent nÀsz¢,
az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢¢. Mert a kit´rni akarÂ, f¢kezhetetlen erû, amelyet Liszt ESZDöR ZONGORAV ERSENY -e is kifejez, ¢s a b´lcs ember magassÀgok ¢s m¢lys¢gek, sz¢less¢gek ¢s hosszÃsÀgok ÀtfogÀsÀra k¢pes szellemi ereje, tombolÂ elemek feletti nyugalma ä ne mondja senki, hogy sosem ¢rezte: ellent¢tek! Ki ne ¢lte volna mÀr Àt ezt a
feszÁtû, sz¢thÃzÂ erût?! Hogy mennyire nem magÀtÂl ¢rtetûdû az ¢rz¢sek feletti hatalom?! Elnyomni, elfojtani dûres¢g bÀrmit is, legyen az akÀr felkavarÂ ¢rzelem, akÀr
felkavarÂ valÂsÀg. An¢lk¡l kell tehÀt hatalmat nyernie az embernek mindezek f´l´tt,
hogy l¢nyeg¡k´n csorbÀt ejtene. Richter Liszt-jÀt¢kÀban erûs f¢rfik¢z fog ´ssze mindent. HosszÃ Ãt sorÀn megszerzett tudÀs ¢s ismeret, amely k¢pes az ellent¢tek ÀtfogÀsÀra. Amely egyetlen pillanattÀ, egyetlen megbonthatatlan egys¢gg¢ tudja sürÁteni
az ellent¢teket. Richter jÀt¢kÀban nem vad kit´r¢sek ¢s elcsendesedû szakaszok vÀltjÀk
egymÀst, hanem egyszerre ´ltenek testet ezek a sz¢lsû pÂlusokat k¢pviselû minûs¢gek.
MagÀt a dinamikai sürÁt¢s pianisztikus jelens¢g¢t egy¢bk¢nt m¢g elûbb, egy mÀsik
orosz zongorista, a fiatal Jevgenyij Kisszin jÀt¢kÀban figyeltem meg. Term¢szetesen
kettej¡kn¢l nem ugyanÃgy jelenik meg, k¢t nagy müv¢szrûl, k¢t ´nÀllÂ egy¢nis¢grûl
l¢v¢n szÂ, s Kisszinn¢l a hieroszgamosz k¢rd¢sk´r¢t egyÀltalÀban nem kapcsolom ehhez a zenei jelens¢ghez.
Az ember pillanatnyi ¢s ´sszef¡ggûbb lelki-szellemi problematikÀjÀnak megfelelûen term¢szetesen eg¢szen mÀst is Àt¢lhet az 1961-es ESZ-DöR ZONGORAVERSENY -felv¢tellel kapcsolatban. Az is lehet, hogy sohasem kapcsolja ´ssze az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢nek k¢rd¢s¢vel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Richter interpretÀciÂjÀnak k´ze
sincs a szent nÀsz ûsk¢p¢hez.
Richter szem¢lye, jÀt¢ka, felelûss¢gteljes, m¢lyre ÀsÂ ¢s az el¢rttel soha meg nem
el¢gedû ¢let- ¢s müv¢szetszeml¢lete pÀrhuzamba ÀllÁtja ût az ´reg b´lcs archetÁpusÀ-
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val. A k¢sûi Richter-felv¢telek k¡l´n´s sajÀtossÀga a t´k¢letesen tÃli, mÀr-mÀr anyagtalan, m¢lys¢geket feltÀrÂ ¢s egyszerü szavakkal talÀlÂan igazat mondÂ jelleg. Milyen
Ãt is vezet erre? Arra a f´ldre, amelyrûl Richter k¢sûi elûadÀsai hÁrt adnak, az az ´sv¢ny
vezet, amely Àrny¢k s´t¢tj¢n, animus vagy anima csÀbÁtÂ f¢ny¢n kereszt¡l, pusztÁtÂ s
egyben menek¡l¢st jelentû, nemt´rûd´m s m¢gis segÁtûk¢szen mell¢nk szegûdû ûsanya, illetve b´lcs ´reg mellett elhaladva vezet a szent nÀsz ¡nnepl¢s¢hez, az ellent¢tek
kib¢k¡l¢s¢nek k´rtÀncÀhoz.
Nincs itt valami t¢ved¢s? A hatvanas ¢vek elej¢n k¢sz¡lt zongoraverseny-elûadÀsok
a hieroszgamoszrÂl besz¢lnek, a nyolcvanas ¢vekbûl valÂ felv¢telek pedig az ´reg b´lcs
ûsk¢p¢vel mutatnak rokonsÀgot? Nem fordÁtott volt a sorrend a jungi Ãton? Nem az
´reg-archetÁpussal valÂ talÀlkozÀst k´vette a coincidentia oppositorum?
Nemhogy t¢ved¢srûl nincs szÂ, ¢ppen ez a logikus rend. Richtert mindig is ig¢nyess¢ge, ûszinte keres¢se vezette ä az igazsÀg, a tovÀbbgondolÀs ¢s tovÀbbkeres¢s
megszÀllottjak¢nt jutott elûre. A f¢rfinak talÀlkoznia kell az ´reg b´lccsel, a nûnek az
ûsanyÀval, mielûtt Àt¢lhetn¢ az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢t. A vel¡k valÂ talÀlkozÀs m¢g csak
azt jelenti, az ember tanul valamit tûl¡k, hallgat tanÀcsukra. Az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢t
k´vetûen azonban a belsû emberben kirajzolÂdhat az û b´lcsess¢g¡k, az û tudÀsuk is.
Az individuÀciÂ ÃtjÀn jÀrÂ ember szembetalÀlkozik a b´lcs ´regasszonnyal vagy a tudÂs
´regemberrel. Ha hallgat rÀ, tovÀbbmehet. Arra, amerrûl û j´tt. Az ´reg-archetÁpussal
valÂ talÀlkozÀs meg kell hogy elûzze a szent nÀszt, az ´regember b´lcsess¢ge azonban
csak az ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢t k´vetûen bontakozhat ki igazÀn az emberben. Richter
müv¢szete is ezt a rendet p¢ldÀzza.
Az ESZ-DöR ZONGORAV ERSENY 1961-es ¢s a B-MOLL ZONGORAVERSENY 1962-es felv¢tel¢n Richter jÀt¢kÀban felcsillan a szent nÀsz ¡nnepe, a complexio oppositorum
csodÀja. A k¢zben tartott nagy erû. A kÁnzÂ szerelem ¢s k´zben a felszabadult ´r´m.
°kess¢g ¢s k´zben egyszerüs¢g.
°kess¢g ¢s k´zben egyszerüs¢g? Nem ez¢rt jutott eszembe: ST . FRAN OIS. LA PR°DICATION AUX OISEAUX?
K¢zben tartott nagy erû. °ppen Richter jÀt¢kÀban? Aki megk¢rte Rosztropovicsot,
mosolyogjon rÀ n¢hÀnyszor biztatÂan, hogy ne f¢ljen annyira?
ST. F RAN OIS D'ASSISE. LA PR°DICATION AUX OISEAUX. Wagner ä Richter kedvenc
zeneszerzûje ä SIEGFRIED-j¢ben a helyes ÃtrÂl let¢rt hûs egy idû utÀn mÀr nem hallja
az erdei madÀrka ¢nek¢t. °s hÀny meg hÀny ember nem hallja! Nem a madarak tehetnek rÂla, nem is a zongoraversenyek.
TovÀbb gondolkodom ä Lisztrûl. EurÂpa ¡nnepelt virtuÂza volt, de nem Àllt meg
a meghÂdÁtott magaslatokon. Az ESZ-DöR ZONGORAVERSENY -t m¢g maga mutatta be
1855-ben, Berlioz vez¢nylet¢vel, az A-DöR ZONGORAVERSENY -t azonban mÀr Hans
von Bronsart jÀtszotta, s Liszt a karmesteri pulpitusrÂl kÁs¢rte tanÁtvÀnyÀt. Az ASSISI
SZENT FERENC. PR°DIKçCIñ A MADARAKNAK szerzûje bel¢pett a ferencesek harmadrendj¢be. ögy tünik, û is bejÀrta az ellent¢tek titokzatos vilÀgÀt.
K ¹LTýI °S VALLçSOS HARMñNIçK cÁmü gyüjtem¢ny¢rûl ÀltalÀban azt mondjÀk,
nem egys¢ges, nem igazÀn ´sszeillû darabokat publikÀlt Ãgymond r¢gi terve megvalÂsulÀsa ¢rdek¢ben. çm ez, azt hiszem, nem igaz. Nem Àll szÀnd¢komban muzikolÂgusokkal hangnemi ´sszef¡gg¢sekrûl vitÀba szÀllni, bizonyosan igazuk van ebben a
tekintetben. A gyüjtem¢nyben azonban egys¢g is van. Tematikai, tartalmi egys¢g ä
m¢g akkor is, ha ez az elsû pillantÀsra nem is olyan nyilvÀnvalÂ.
Liszt vilÀgÀt t¡kr´zi, ¢lm¢nyei sz¢les skÀlÀjÀt. R´gt´n Istent hÁvja segÁts¢g¡l ä I N-
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VOCATION ä, ¢s hÀlÀt ad ä AVE MARIA. ElhagyatottsÀgrÂl ¢s meglÀtogatottsÀgrÂl besz¢l
a m¢ltÀnytalanul elfelejtett B °N°DICTION DE DIEU DANS LA SOLITUDE (I STEN çLDçSA
A MAGçNYBAN) cÁmü, bû negyedÂrÀs darabban: olyan helyzetekrûl, amelyekrûl Ãgy

v¢li az ember, ellent¢tek. Liszt a kettûrûl egy¡tt besz¢l: ha nem is ellent¢tek kib¢k¡l¢s¢rûl, mert ez m¢g egyÀltalÀban nem biztos, hogy az, legalÀbbis ellent¢tek b¢k¡l¢s¢rûl.
PENS°E DES MORTS (GONDOLAT A HOLTAKRñL) ä az ¢let s´t¢t oldala. Megint imÀdsÀg
ä PATER NOSTER (MIATYçNK ) ¢s H YMNE DE L'ENFANT A SON R°V EIL (AZ °BREDý GYERMEK HIMNUSZA). A ciklus k¢ts¢gkÁv¡l legjelentûsebb darabja, a FUN°RAILLES (TEMET°S ) v¢lhetûen a magyar szabadsÀgharc bukÀsÀval kapcsolatos, ¢s ism¢t az ¢let Àrny¢kos oldalÀt id¢zi fel. EzutÀn Ãjfent imÀdsÀg k´vetkezik, s egyben ism¢telt utalÀs a t´rt¢nelemre, az egyes embernek az emberis¢g nagy folyamatÀban valÂ szerep¢re, a t´rt¢nelemben egymÀstÂl tÀvol helyet foglalÂ szem¢lyek misztikus kapcsolatÀra: MISERERE, D'APRéS PALESTRINA (MISERERE, PALESTRINA NYOMçN). Az ANDANTE LACRIMOSñnak nincs mÀs cÁme, de Liszt ä besz¢desen ä Lamartine ma mÀr bizony kiss¢ mÀsk¢ppen hatÂ UNE LARME OU CONSOLATION (EGY K¹NNYCSEPP VAGY V IGASZTALçS) cÁmü
vers¢nek k¢t szakaszÀt illesztette el¢, amely TÂtfalusi IstvÀn fordÁtÀsÀban Ágy szÂl:
àHulljatok ma, ti n¢ma k´nnyek,
A k´ny´rtelen f´ldre le,
Ne Àjtatos kezekre t´bbet,
Sem a barÀtsÀg keblire!
Hulljatok, mint aszÀlyos zÀpor
Paskolja azt a szirtfalat,
Mely sosem kap a napsugÀrbÂl,
Melyet szellû sem szÀrogat.Ê
Megint csak m¢lys¢g ¢s elhagyatottsÀg. Az eg¢sz ciklusban k¢t oldal, fent ¢s lent,
vilÀgos ¢s s´t¢t, magas ¢s m¢ly vÀltakozik. S Liszt jÀr k´zt¡k: a m¢lys¢gbûl felkiÀlt, a
jelenbûl visszatekint, vÀlasztott otthonÀbÂl sz¡lûhazÀjÀba pillant, tekintet¢t Ãjra ¢s Ãjra
felfel¢ szegezi. S v¢g¡l mindezt szerelmi dallal koronÀzza meg: CANTIQUE D'AMOUR.
HasonlÂan PÀl apostolhoz, aki himnuszÀt ezekkel a szavakkal fejezte be: àMost az¢rt
megmarad a hit, a rem¢ny, a szeretet, e hÀrom, melyek k´z¡l legnagyobb a szeretet.Ê A CANTIQUE
D'AMOUR cÁmmel Liszt megvÀlaszolatlanul hagyta a k¢rd¢st, vajon szeretetre gondolt-e
vagy szerelemre. A zene mintha azt mondanÀ, szerelemre. De sz¢t lehet vÀlasztani a
kettût? IgazÀbÂl nem. Megk¡l´nb´ztetni lehet, sz¢tvÀlasztani azonban nem. A szerelem k¢t ember egybekel¢se ä megint csak a nÀsz k¢pe. °s a szeretet? A mÀsik f¢l elfogadÀsa, befogadÀsa. Liszt ebben a ciklusban, a k´ztudatban profÀnk¢nt ¢s szakrÀlisk¢nt ¢lû jelens¢gekrûl, ellent¢tes, ellentmondÀsos ¢rz¢sekrûl ¢nekel. °nekel ä erre s
lÀtszÂlag nem t´bbre utal a harmÂnia szÂ. De a t¢ny, hogy Liszt ¢ppen ezeket ¢s ¢ppen
Ágy ÀllÁtotta ´ssze, minden k¢ts¢get kizÀrÂan azt mutatja, k´zt¡k ´sszef¡gg¢st lÀtott ¢s
harmÂniÀt keresett. °s a CANTIQUE D'AMOUR koronak¢nt ¢keskedik a ciklus v¢g¢n.
EgyesÁtû szimbÂlumk¢nt feloldÀst, megb¢k¢l¢st hozva.
F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: semmif¢le tÃlontÃl direkt kapcsolatra nem gondolok az 1853ban publikÀlt HARMONIES PO°TIQUE ET R°LIGIEUSES ¢s egyr¢szt az 1855-ben bemutatott ESZ-DöR ZONGORAV ERSENY , mÀsr¢szt az individuÀciÂs processzus k´z´tt. çm az
ellent¢t¢t sem ÀllÁtom. Az ugyanis m¢g alaptalanabb volna. Liszt 1830 ¢s 1856 k´z´tt
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dolgozott az E SZ-DöR ZONGORAVERSENY -en, 1845 ¢s 1852 k´z´tt a k´ltûi ¢s vallÀsos
harmÂniÀk gyüjtem¢ny¢n, amelynek egyik darabja 1834-re nyÃlik vissza. Idûbeli egybees¢s tehÀt van k´zt¡k. Liszt ¢letÃtja, kompozÁciÂinak jellege ¢s tematikÀja megengedi, sût meg is kÁvÀnja, hogy sz¢lesebb ´sszef¡gg¢sekbe Àgyazzuk ûket. Ha a szikÀr,
kopÀr, mutatÂsnak nem mondhatÂ, de igen elûremutatÂ k¢sûi kompozÁciÂkra gondolunk, egymÀs mell¢ helyezz¡k a korai ¢s a k¢sûi MAGYAR RAPSZñDIçK -at, m¢g besz¢desebben derengenek fel ezek az ´sszef¡gg¢sek. Vagy ha a hÀrom k´tetre rÃgÂ
ZARçNDOK°V EK fel´lelte ¢lm¢nyek m¢g sz¢lesebb skÀlÀjÀra tekint¡nk. Milyen messze
van a II. k´tethez f¡ggel¢kk¢nt illesztett V ELENCE °S NçPOLY hÀrom darabjÀtÂl, a
GONDOLIERç-tÂl, a CANZON°-tÂl ¢s a T ARANTELLç-tÂl a III. k´tet SUNT LACRYMAE
RERUM-a! Van a dolgoknak k´nnye ä ahogy Babits fordÁtotta. S legv¢g¡l, a hosszÃ zarÀndokÃt lezÀrÀsak¢ppen: SURSUM CORDA. K¡l´n´s magyar alakjÀban: àEmelj¢tek fel
szÁveiteket!Ê FelszÂlÁtÀs a tÀvolsÀg ÀthidalÀsÀra, az ellent¢tes vilÀgok ÀtfogÀsÀra.
A ZARçNDOK°V EK III. k´tet¢nek mind´ssze egyetlen felhûtlen boldogsÀgot sugallÂ,
napf¢nyes darabja van: A V ILLA D'ESTE SZ¹KýKöTJAI. K´z¢pen foglal helyet k¢t siratÂ
ä A V ILLA D'ESTE CIPRUSAI . I. °S II. SIRATñ ä ¢s k¢t gyÀszindulÂ ä a mÀr id¢zett SUNT
LACRYMAE RERUM ¢s a szerencs¢tlen¡l jÀrt Miksa mexikÂi csÀszÀrra eml¢kezû MARCHE
FUNéBRE ä, tehÀt k¢t-k¢t m¢lys¢gekbe tekintû mü, valamint egy-egy felfel¢ n¢zû alkotÀs ä ANGELUS! ESTI IMçDSçG AZ ýRANGYALOKHOZ ¢s az im¢nt id¢zett SURSUM CORDA ä k´z´tt. CsillogÂ, gy´ngy´zû futamaival hasonlÁt a csaknem mÀsf¢l ¢vtizeddel korÀbbi Assisi Szent Ferenc-legendÀhoz. Maga is egyfajta ellent¢teket kiegyenlÁtû feloldÂdÀs.
Mit id¢z benne Liszt? Elûsz´r a rajnai sellûk ¢nek¢t a RAJNA KINCS°-bûl: àRheingold,
Rheingold...Ê ýsi, eredeti, idilli Àllapot, ugyanakkor a vilÀghanyatlÀs b´lcsûje is, ahol
Alberich minden rossz kezdetek¢nt megÀtkozza a szerelmet. UtÀna pedig, csak a kottÀba Árva, utalÀs egy mÀsik vÁzre, az ´r´k ¢let besz¢d¢re, egy J¢zustÂl szÀrmazÂ id¢zettel: à...hanem az a vÁz, amelyet ¢n adok neki, ´r´k ¢letre buzgÂ vÁznek kÃtfeje lesz ûbenneÊ (JN
4, 14b). Mindez a RÂma melletti Tivoliban, a Villa d'Est¢ben. K¢t ä eredetileg, azt
hiszem, nem ellent¢tes, Àm egyoldalÃsÀgaik ¢s t¢ved¢seik k´vetkezt¢ben sokszor m¢gis ellent¢tes tendenciÀkat megjelenÁtû ä vilÀg, a kereszt¢nys¢g ¢s a reneszÀnsz k´zpontja mellett. Szinte harapni lehet a forrÂ s a sz´kûkÃt k´zel¢ben ¡dÁtûen nedves itÀliai
levegût. Immanens teljess¢g. °s transzcendens teljess¢g is.
Kezdet. °s vÁz. VÁgan ¢nekelnek a rajnai sellûk. NÀluk a Rajna aranya. ä àKezdetben
teremtette Isten az eget ¢s a f´ldet. °s a f´ld kietlen ¢s puszta volt, ¢s s´t¢ts¢g volt a m¢lys¢g szÁn¢n,
¢s Isten lelke lebegett a vÁzek felett.Ê (GEN 1, 1ä2.)
V¢gzet. °s vÁz. S´t¢t a Rajna, aranya immÀr Alberichn¢l. Vagy az ´z´nvÁz.
V¢gzet. °s vÁz. MÀs ¢rtelemben. ¹r´k ¢letre buzgÂ vÁz.
Megannyi ´sszef¡gg¢s, ellent¢t. VÁz ¢s vÁz. VÁz ¢s napf¢ny. Kezdet ¢s v¢g.
Messzire jutottunk az ESZ-DöR ZONGORAV ERSENY -tûl. Vagy nem is olyan messzire?
SzÂjÀt¢kba kezdett Liszt egyik legendÀja: Szvjatoszlav Richter. Pr¢dikÀciÂ az embereknek. V¢g¡l is ki pr¢dikÀl? Assisi Szent Ferenc? Liszt? Richter? Jung? Az erdei madÀrka? Egy zongoraverseny? N¢hÀny zongoramü?
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SZODOMA °S GOMORRA (V)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

Visszat¢rve mÀrmost Guermantes hercegnû amaz elsû est¢ly¢re, k¢sz¡ltem bÃcsÃzni
tûle, mivel Oriane felajÀnlotta, hogy hazavisznek, ¢s tudtam, hogy sietûs a dolguk. De
Basin de Guermantes m¢g el akart k´sz´nni a fiv¢r¢tûl, Charlustûl. Surgis mÀrkin¢
ugyanis szer¢t ejtette, hogy valamelyik terem elûtt megmondja neki: a bÀrÂ elbüv´lû
volt hozzÀ ¢s a fiaihoz, ¢s Charlus kedvess¢ge, melyrûl e t¢ren most elûsz´r tett tanÃbizonysÀgot, m¢lyen megindÁtotta Basint, fel¢bresztette benne a sokÀig sohasem
szunnyadÂ csalÀdi ¢rz¢seket. MÀr bÃcsÃzkodtunk Gilberte de Guermantes-tÂl, amikor Basin Ãgy d´nt´tt, hogy ha nem mond is nyÁltan k´sz´netet, kimutatja Charlus
irÀnti szeretet¢t, akÀr mert nehez¢re esett volna magÀban tartania, akÀr mert a bÀrÂ
eml¢kezet¢be akarta v¢sni, hogy jÂcselekedete nem ker¡lte el a figyelm¢t, amik¢nt az
¡gyesen szolgÀlÂ kutyÀt jutalmazza cukorral az ember, hogy r´gzÁtse benne az ¡dv´s
eml¢ktÀrsÁtÀst. ä Ejnye, kis´cs¢m ä ÀllÁtotta meg a herceg Charlust, ¢s gyeng¢den Àtkarolta a vÀllÀt ä, hÀt csak Ãgy elm¢sz az idûsebbik mellett, ¢s annyit se mondsz, hogy
jÂ napot? R¢g nem talÀlkoztunk, M¢m¢, ¢s nem is tudod, mennyire hiÀnyzol nekem.
R¢gi levelek k´zt keresg¢ltem, ¢s kezembe akadtak szeg¢ny mama levelei, mindben
nagy szeretettel Ár rÂlad. ä K´sz´n´m, Basin ä mondta fÀtyolos hangon Charlus, mert
el¢rz¢keny¡lt, valahÀnyszor az anyjuk szÂba ker¡lt. ä Nagyon ´r¡ln¢k, ha megengedn¢d, hogy berendezzek neked egy lakot Guermantes-ban ä mondta a herceg. ä Milyen
kedves dolog, ha k¢t fiv¢r Ágy szereti egymÀst ä mondta Guermantes hercegnû Oriane-nak. ä HÀt igen, nem hinn¢m, hogy sok ilyen jÂ testv¢r volna ä felelte Oriane.
Fel¢m fordult: ä Meg fogom hÁvni egy¡tt magukat. Ugye, nincsenek rosszban?... Vajon
mi van ennyi mondanivalÂjuk egymÀsnak! ä tette hozzÀ aggodalmasan, mert csak foszlÀnyokat hallott a besz¢lget¢sbûl. Mindig is volt benne n¢mi f¢lt¢kenys¢g, ami¢rt Basin
olyan ¢lvezettel id¢zi fel a mÃltat az ´ccs¢vel, s ût, a feles¢g¢t egy kicsit kÁv¡l rekeszti.
Ha ilyen jÂÁzüen elbesz¢lgettek, s û nem tudvÀn ÃrrÀ lenni furdalÂ kÁvÀncsisÀgÀn, odament hozzÀjuk, ¢rezte, hogy nem ´r¡lnek a tÀrsasÀgÀnak. °s ma este nemcsak a szokÀsos f¢lt¢kenys¢g munkÀlt benne. Merthogy amik¢ppen Surgis-n¢ elmondta Basin
de Guermantes-nak, milyen nyÀjas volt Charlus, hogy mondjon k´sz´netet ¢rte, azonk¢ppen a Guermantes hÀzaspÀr odaadÂ barÀtnûi is k´teless¢g¡knek ¢rezt¢k, hogy figyelmeztess¢k Oriane-t: lÀttÀk, amint a f¢rje kedvese n¢gyszemk´zt tÀrsalkodik a bÀrÂval. HÀt ez gy´t´rte Oriane-t. ä Eml¢kszel, milyen boldogok voltunk hajdanÀn
Guermantes-ban? ä folytatta Basin. ä Ha elj´nn¢l n¢ha nyaranta, visszat¢rn¢nek a r¢gi
sz¢p idûk. Eml¢kszel az ´reg Courveau-ra? àM¢rt olyan bÀmulatos Pascal? Az¢rt, mert
û maga À-À-ÀmuÊ... ä à...lÂÊ ä vÀgta rÀ Charlus, mintha egykori tanÀrÀnak felelne. ä
à°s min Àmul Pascal? Azon, hogy û maga milyen bÀ-bÀ-bÀ...Ê ä à...mulattosÊ. àHelyes!
Àtmegy a vizsgÀn, biztos nem bukik meg, ¢s a kegyelmes asszony adni fog magÀnak
egy kÁnai szÂtÀrt.Ê Merthogy, eml¢kszel, Basin? Akkoriban bele voltam habarodva a
kÁnai nyelvbe. ä De m¢g mennyire hogy eml¢kszem, M¢m¢ ´csik¢m! °s az a r¢gi kÁnai
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vÀza, amit Hervey de Saint-Denis hozott neked KÁnÀbÂl? Mintha most is lÀtnÀm! Azzal
ijesztgett¢l benn¡nket, hogy KÁnÀban akarod le¢lni az ¢letedet, annyira bele voltÀl
szerelmesedve abba az orszÀgba; mÀr akkor imÀdtÀl nagyokat csavarogni. Ej, k¡l´n´s
fickÂ voltÀl, ¢n mondom, mindig mÀsfel¢ vonzott az Ázl¢sed, mint a k´z´ns¢ges embert... ä A hercegnek, mihelyt kimondta e szavakat, pipacs virÁtott ki az arcÀn, ahogy
mondani szokÀs, mert ha nem ismerte is az ´ccse hajlamÀt, mÀr hallott valamit harangozni. Mivel azonban sohasem besz¢lt vele rÂla, most zavarba j´tt, ami¢rt olyasmit
mondott, ami arra vonatkozhat, ¢s m¢g inkÀbb, hogy ettûl û zavarba j´n. ä Ki tudja?
ä mondta, hogy feledtesse im¢nti szavait ä, lehet, hogy egy kÁnai nûbe voltÀl szerelmes,
mielûtt annyi sok feh¢ret meghÂdÁtottÀl volna, amit az a bizonyos h´lgy is tanÃsÁthat,
akivel ma este tÀrsalogtÀl, ¢s akinek igencsak a szÁv¢be loptad magad. ä A herceg megfogadta magÀban, hogy nem hozza szÂba Surgis-n¢t, de a balfogÀsa miatt olyan zürzavar tÀmadt a fej¢ben, hogy kimondta az elsû gondolatot, ami esz¢be jutott, azt, amely
a legk´zelebb volt az elûbbihez, ¢s amelynek nem lett volna szabad felbukkannia a
besz¢lget¢sben, habÀr ¢ppens¢ggel az oka volt. Csakhogy Charlus ¢szrevette a bÀtyja
pirulÀsÀt. °s mint a bün´s, aki nem akarja, hogy feszengeni lÀss¢k, ha olyan bünrûl
besz¢lnek elûtte, amelyrûl azt hiszi: ûrÂla nem felt¢telezik, hogy elk´vette, ¢s jÂnak
lÀtja, ha tovÀbb nyÃjtja a veszedelmes tÀrsalgÀst, a bÀrÂ Ágy vÀlaszolt: ä ElbÀjolt a h´lgy,
de hadd t¢rjek vissza az elûzû mondatodra, amely szerintem m¢lys¢gesen igaz. Azt
mondtad, hogy soha nem Ãgy gondolkoztam, ahogy a t´bbiek, pontosabban, hogy
mÀs volt az Ázl¢sem. Nagyon talÀlÂ. ValÂban mÀs volt az Ázl¢sem, vagy ahogy te mondtad, mÀr akkor k¡l´n´s hajlamaim voltak. ä Ugyan! ä tiltakozott Basin, aki csakugyan
nem ezt mondta, ¢s talÀn nem is hitte, hogy a fiv¢r¢re illene a kifejez¢s. K¡l´nben is,
ugyan mi jogon gy´t´rn¢ ût olyan sajÀtossÀg miatt, ami k¢ts¢gesebb vagy titkosabb
maradt, hogysem a legkev¢sb¢ is Àrtana a bÀrÂ ÂriÀsi tekint¢ly¢nek? Mi t´bb, Guermantes herceg, felm¢rve, hogy erûsÁtheti a szeretûi helyzet¢t, ha ´ccse a pÀrtfogÀsÀba
veszi ûket, azt gondolta magÀban, hogy ezt ¢rdemes n¢mi szÁvess¢ggel meghÀlÀlni, ¢s
ha ismerte volna is a fiv¢re valamely àk¡l´n´sÊ viszonyÀt, a pÀrtfogÀs rem¢ny¢ben,
amely rem¢nyt csak megerûsÁtett¢k elmÃlt idûk kegyes eml¢kei, ´r´mest szemet hunyt
volna f´l´tte, s ha sz¡ks¢ges, akÀr seg¢dkezik is. ä Ejnye, Basin; jÂ est¢t, Palamªdes!
ä mondta Oriane, aki nem tudta tovÀbb f¢kezni haragjÀt ¢s kÁvÀncsisÀgÀt. ä Ha Ãgy
hatÀroztak, hogy itt ¢jszakÀznak, jobb lenne, ha vacsorÀhoz ¡ln¢nk. F¢lÂrÀja ÀlldogÀlunk maguk miatt, Marie meg ¢n. ä A herceg jelentûs¢gteljes ´lel¢ssel elbÃcsÃzott az
´ccs¢tûl, aztÀn hÀrmasban levonultunk a Guermantes-palota sz¢les l¢pcsûsorÀn.
A f´lsû grÀdicsokon pÀrok vÀrtÀk, hogy elûÀlljon a hintajuk. A hercegnû, oldalÀn
a f¢rj¢vel ¢s velem, a t´bbiektûl tÀvol, feszesen Àllt a lejÀrÂ bal oldalÀn, mÀr rajta volt
rubincsattal ´sszefogott Tiepolo-rÂzsaszÁn bel¢pûje; rÀszegezûd´tt minden tekintet:
lest¢k a f¢rfiak is, a nûk is, hÀtha siker¡l megfejteni¡k eleganciÀja ¢s sz¢ps¢ge titkÀt.
Ugyanazon a grÀdicson, mint Oriane, de a tÃlsÂ sz¢len vÀrta hintajÀt Gallardon mÀrkin¢, aki mÀr r¢g felhagyott a rem¢nnyel, hogy a kuzinja valaha is megtiszteli a lÀtogatÀsÀval, ¢s hÀtat is fordÁtott neki, mintha nem lÀtnÀ, s fûleg mert f¢lt, nehogy nyilvÀnosan kider¡lj´n, hogy a hercegnû nem k´sz´n neki. Gallardonn¢ cudar rosszkedv¢ben volt, mert az est¢lyen n¢mely urak jÂnak v¢lt¢k, ha Oriane-rÂl besz¢lnek neki.
ä Egy cs´ppet sem vÀgyok talÀlkozni vele ä vÀlaszolta a mÀrkin¢ ä, egy¢bk¢nt ¢pp az
im¢nt n¢ztem, hÀt bizony ´regszik. çllÁtÂlag nem tud belet´rûdni, Basin is mondja.
Nagyon meg¢rtem, mert, ugye, nem okos, gonosz, mint az ÀspiskÁgyÂ, ¢s rossz a modora, Ãgyhogy ha mÀr sz¢p se lesz, akkor semmije se marad, ¢s ezt û is ¢rzi.
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MÀr odabent felvettem a fel´ltûmet, s ezt a meghül¢stûl f¢lû Basin de Guermantes
lefel¢ ment¡nkben nehezm¢nyezte a hûs¢g miatt. A Dupanloup ûeminenciÀjÀn nevelkedett arisztokrata nemzed¢k olyan gyatrÀn tudja a nyelvet (a Castellane-ok kiv¢telek), hogy a herceg Ágy fejezte ki magÀt: ä Jobb, ha az ember nem ´lt kabÀtot, mielûtt
kimenne a levegûre, legalÀbbis elviekben. ä Magam elûtt lÀtom a kivonulÀsunkat, magam elûtt lÀtom, bÀr lehet, hogy t¢vesen helyezem a l¢pcsûre, a gomblyukÀban feh¢r
gard¢niÀt viselû Sagan herceget (alkalmasint ez volt az utolsÂ est¢lye), aki olyan volt,
mint egy festm¢ny megelevenedett alakja: ahogy meglengette a cilinder¢t Oriane ¡dv´zl¢s¢re, a feh¢r kesztyüs k¢zbe egy tollas kalpagot k¢pzelt az ember a forradalom
elûtti korbÂl, annÀl is inkÀbb, mivel a nagyÃr magÀn viselte jÂ n¢hÀny ûse jellegzetes
arcvonÀsÀt. °pp csak egypÀr pillanatra Àllt meg a hercegnû elûtt, de r´pke pÂzaival
is valÂsÀgos t´rt¢nelmi ¢lûk¢pet r´gt´nz´tt. K¡l´nben meghalt azÂta, ¢s mivel csak
futÂlag talÀlkoztam vele, annyira t´rt¢nelmi vagy legalÀbbis tÀrsasÀgt´rt¢neti figurÀnak lÀtom, hogy el-elÀmulok: hogyhogy ismerem a hÃgÀt, az unoka´ccs¢t?
Ahogy lefel¢ ment¡nk a l¢pcsûn, szembej´tt vel¡nk, szem¢lyis¢g¢hez jÂl illû m¢la
lassÃsÀggal, egy negyven¢vesnek tetszû, habÀr idûsebb h´lgy. Orvillers hercegnû volt
az, mint hÁrlett, a pÀrmai herceg term¢szetes leÀnya, akinek lÀgy hangjÀban enyhe
osztrÀk akcentus ropogott. Kiss¢ hajlott, magas alakjÀn virÀgmintÀs feh¢r selyemruha
fesz¡lt, ¢s sejteni lehetett, hogy pompÀs kebel hullÀmzik s piheg a gy¢mÀntok ¢s zafÁrok v¢rtje m´g´tt. ögy rÀngatta a fej¢t, mint egy fejedelmi kanca, amelyet zavar a
felbecs¡lhetetlen ¢rt¢kü, de kellemetlen¡l sÃlyos igazgy´ngy k´tûf¢k, elbüv´lûen kedves pillantÀsokat vetett ide-oda (s ahogy tompult k¢k szem¢nek f¢nye, csak m¢g simogatÂbbak lettek a pillantÀsai), ¢s barÀtian biccentett a legt´bb tÀvozÂ vend¢g fel¢. ä
Nem mondom, jÂkor j´n, Paulette! ä mondta Oriane. ä ñ, annyira sajnÀlom! De fizikailag lehetetlen volt elûbb j´nn´m ä felelte Orvillers hercegnû, aki ¢ppens¢ggel tûle,
Oriane-tÂl leste el az eff¢le mondatokat, de megfüszerezte ûket term¢szetes szelÁds¢g¢vel s az ûszintes¢g lÀtszatÀval, amit a lÀgy hangban alig ¢szrevehetûen dobogÂ germÀnos kiejt¢s k´lcs´nz´tt neki. ögy tett, mintha bajosan elmondhatÂ bonyodalmak
k¢sleltett¢k volna, s nem, mindk´z´ns¢gesen, mÀs est¢lyek, holott eg¢sz este azokat
jÀrta. De m¢g csak nem is mÀs est¢lyek miatt j´tt ilyen k¢sûi ÂrÀn. Hanem minthogy
Gilbert de Guermantes hosszÃ ¢veken Àt megakadÀlyozta, hogy a feles¢ge fogadja Orvillers-n¢t, a hercegnû, amikor aztÀn a kik´z´sÁt¢s visszavonatott, csupÀn a vizitkÀrtyÀja Àtk¡ld¢s¢vel vÀlaszolt a meghÁvÀsra, nehogy Ãgy lÀtssz¢k, mintha ¢gne a vÀgytÂl,
hogy ott lehessen. K¢t-hÀrom ¢vig ¢lt ezzel a mÂdszerrel, majd szem¢lyesen is megjelent ugyan, de nagyon k¢sûn, mint ha szÁnhÀz utÀn. Ily mÂdon azt a lÀtszatot keltette,
hogy nem fontos neki az est¢ly, sem az, hogy ott lÀssÀk a vend¢gek k´zt, û csak vizitel
a hercegi pÀrnÀl, csakis az û kedv¡k¢rt j´n, irÀntuk valÂ rokonszenvbûl, amikor, a
vend¢gsereg hÀromnegyede mÀr tÀvozvÀn, àjobban ¢lvezheti tÀrsasÀgukatÊ. ä Hova
s¡llyedt ez az Oriane! ä sÃgta Gallardonn¢. ä Nem ¢rtem Basint. Hogy engedheti,
hogy szÂba Àlljon Orvillers-n¢vel? A f¢rjem bezzeg megtiltotta volna nekem. ä °n pedig rÀd´bbentem, hogy Orvillers hercegnû volt az az ismeretlen asszony, aki a Guermantes-palota k´rny¢k¢n szerelmetes pillantÀsokat vetett fel¢m, meg-megÀllva a kirakatok elûtt. Oriane bemutatott, Orvillers hercegnû bÀjos volt, se nyÀjaskodÂ, se
fennh¢jÀzÂ. ögy n¢zett rÀm szelÁd szem¢vel, mint mindenki mÀsra... °s ha talÀlkoztunk ezutÀn, soha t´bb¢ nem ¢rezhettem a tekintet¢ben a felajÀnlkozÀs Ág¢ret¢t. Vannak olyan k¡l´n´s, bizalmas pillantÀsok, melyekben csak addig r¢szes¡l bizonyos h´l-
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gyektûl ä ¢s bizonyos uraktÂl ä egy fiatalember, amÁg meg nem ismerik, ¢s ki nem
der¡l, hogy k´z´s barÀtaik, ismerûseik vannak.
Jelentett¢k, hogy elûÀllt a hintÂ. Oriane felfogta piros szoknyÀjÀt, mint aki indul le
a l¢pcsûn a hintÂhoz, de talÀn lelkifurdalÀsa tÀmadt, vagy ´r´met akart szerezni, ¢s
legfûk¢ppen mert kihasznÀlhatta az alkalmat, hogy àfizikailag lehetetlenÊ n¢hÀny mÀsodpercn¢l tovÀbb nyÃjtani a legkev¢sb¢ sem kellemes jelenetet, Gallardonn¢ra n¢zett, ¢s mintha csak most lÀtta volna meg, s belsû sugallatÀt k´vetn¢, mielûtt lefel¢ indult volna, Àtsietett a l¢pcsû tÃlfel¢re, ¢s kuzinja el¢ ¢rve kez¢t nyÃjtotta. ä De r¢gen!...
ä mondta, ¢s hogy ne kelljen bûvebben kifejtenie mindama sajnÀlkozÀst ¢s jogos ments¢get, melyet a felkiÀltÀs hivatva volt jelezni, riadtan fordult a herceg utÀn, aki velem
kettesben maradva haladt lefel¢ a l¢pcsûn, d¡h´ngve, ami¢rt a feles¢ge odamegy Gallardonn¢hoz, ¢s feltartja a t´bbi hintÂt. ä M¢g mindig milyen sz¢p ez az Oriane! ä
mondta Gallardonn¢. ä Mosolyognom kell, ha visszahallom, hogy rosszban volnÀnk;
elûfordulhat, hogy bizonyos okokbÂl, amelyek senki mÀsra nem tartoznak, akÀr ¢vekig nem talÀlkozunk, de a rengeteg k´z´s eml¢k ´r´kre ´sszefüz benn¡nket, ¢s a lelke
m¢ly¢n û is pontosan tudja, hogy engem jobban szeret, mint sok mÀst, akivel mindennap talÀlkozik, de m¢gse a mi v¢r¡nk. ä Olyan volt Gallardonn¢, mint az elhagyott
f¢rfi, aki mindenÀron el akarja hitetni, hogy hütlen kedvese jobban szereti ût, mint
Ãj vÀlasztottjÀt. °s mit sem t´rûdve vele, hogy szavai ¢les ellent¢tben vannak avval,
amit kev¢ssel korÀbban mondott, zengte a hercegnû dics¢ret¢t, k´zvetve bizonyÁtva,
hogy Oriane t´k¢letesen elsajÀtÁtotta azokat az illemszabÀlyokat, amelyeknek irÀnyÁtaniuk kell egy elûkelû h´lgy viselked¢s¢t, s mik´zben haragosa Àmulattal vegyes sÂvÀr
irigys¢ggel n¢zi legpompÀsabb est¢lyi ´lt´z¢k¢t, û nem restell a l¢pcsû legtÀvolabbi
pontjÀrÂl odamenni hozzÀ s lefegyverezni. ä ñvatosabban! çtÀzik a cipûje ä mondta
a herceg (volt egy kis zÀpor az est¢ly alatt), m¢g mindig d¡h´sen, ami¢rt Oriane vÀrakoztatta.
A kocsiban hazafel¢ a szük´s hely miatt a piros cipellû sz¡ks¢gk¢ppen k´zel ker¡lt
az ¢n cipûmh´z, Oriane attÂl f¢lt, hogy talÀn hozzÀ is ¢rt, s azt mondta a hercegnek:
ä A v¢g¢n m¢g azt fogja mondani nekem a mi fiatal barÀtunk, ami abban a nem tudom
mÀr, melyik karikatÃrÀban van: àMondja a szemembe, asszonyom, ha szerelmes bel¢m, de ne tapossa folyton a lÀbamat!Ê ä A gondolataim egy¢bk¢nt mÀr meglehetûsen
messze jÀrtak a hercegnûtûl. AmiÂta Saint-Loup arrÂl az elûkelû kisasszonyrÂl besz¢lt,
aki bord¢lyba jÀr, meg Putbus bÀrÂnû szobalÀnyÀrÂl, a k¢t szem¢lyben ´sszpontosultak
s teljesedtek ki a vÀgyaim, melyeket a k¢t osztÀly sz¢ps¢gei ¢bresztettek bennem, r¢szint az Ãri hÀzak k´z´ns¢ges ¢s nagyszerü, m¢ltÂsÀgteljes szobalÀnyai, akiket dagaszt
a b¡szkes¢g, s hercegnûkrûl besz¢lve azt mondjÀk: àmiÊ, r¢szint pedig azok a kisasszonyok, akiket talÀn m¢g hintÂn elhaladtukban vagy s¢ta k´zben se lÀttam, ¢pp
csak olvastam a nev¡ket egy bÀli tudÂsÁtÀsban, az is elegendû volt, hogy szerelemre
lobbanjak irÀntuk, ¢s gondosan kikeresve a kast¢lylajstromban, hogy hol t´ltik a nyarat (gyakorta t¢vÃtra vezettetve egy hasonlÂ n¢v Àltal), elÀlmodozzam rajta, hogy ¢szaki dombvid¢kre k´lt´z´m, vagy nyugati lapÀlyra, d¢li fenyvesek k´z¢. De hiÀba olvasztottam meg a legcsodÀlatosabb test-anyagot, hogy a Saint-Loup vÀzolta eszm¢nyk¢p alapjÀn megalkossam belûle a k´nnyüv¢rü kisasszony ¢s Putbus bÀrÂnû szobalÀnyÀnak alakjÀt, birtokolhatÂ sz¢ps¢geimbûl hiÀnyzott valami, ami pÂtolhatatlan, amÁg
nem lÀtom ûket: az egy¢nis¢g. UtÂbb, azokban a hÂnapokban, amikor inkÀbb a kisasszonyok csigÀztÀk vÀgyamat, hiÀba erûlk´dtem, nem tudtam elk¢pzelni, milyen lehet az a kisasszony, akirûl Saint-Loup besz¢lt, s amikor csel¢dre sÂvÀrogtam, nem lÀt-
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tam magam elûtt a Putbus bÀrÂnû szobalÀnyÀt. De m¢g Ágy is micsoda megnyugvÀs
volt azok utÀn, hogy sz¡ntelen¡l nyugtalan vÀgyak hÀborgattak t¡n¢keny l¢nyek
irÀnt, akiknek olykor a nev¢t se tudtam, s akiket bajos lett volna meglelni, m¢g nehezebb megismerni, s tÀn lehetetlen meghÂdÁtani, micsoda megnyugvÀs volt, hogy a
n¢vtelen, t¡n¢keny, szerteszÂrÂdott sz¢ps¢gbûl kiemelhetek k¢t olyan kivÀlÂ egyedet,
akinek megvan a szem¢lyleÁrÀsa, ¢s akit legalÀbb bÀrmikor megkaphatok. OdÀztam a
kettûs gy´ny´r ÂrÀjÀt (amik¢nt azt, hogy munkÀhoz lÀssak), de a bizonyossÀg, hogy
csak rajtam mÃlik, kedvemet t´lt´m-e, jÂszer¢vel f´l´slegess¢ is tette, hogy ¢ljek vele,
ahogy az altatÂt is elegendû odatenni, ÀlmatlansÀg ellen, a kez¡nk ¡gy¢be, ¢s mÀr
nincs is sz¡ks¢g¡nk rÀ, mÀris elalszunk. K¢t nûre vÀgytam az eg¢sz vilÀgmindens¢gbûl, ¢s igaz, hogy nem tudtam magam el¢ k¢pzelni az arcukat, de Saint-Loup megmondta a nev¡ket, ¢s biztosÁtott a hajlandÂsÀguk felûl. A k¢pzeletem kem¢ny munkÀra
k¢nyszer¡lt tehÀt, az akaratom viszont tartÂsan megpihenhetett, nyugalmat talÀlt.
ä Nos, miben lehetek szolgÀlatÀra a bÀli meghÁvÀsokon kÁv¡l? ä k¢rdezte a hercegnû. ä Van olyan szalon, ahovÀ szeretn¢, ha bevezetn¢m? ä Azt feleltem, hogy f¢lek: az
egyetlen, ahovÀ kedvem volna bejutni, nem el¢g elûkelû szÀmÀra. ä °s melyik lenne
az? ä k¢rdezte rekedten, fenyegetûen pr¢selve a szÂt a fogai k´zt. ä A Putbus bÀrÂnû¢!
ä EzÃttal igazi haragot siker¡lt mÁmelnie. ä NahÀt! Mindennek van hatÀra! Maga tr¢fÀl
velem. Azt se tudom, honnan eml¢kszem a nev¢re annak a dromedÀrnak! Alja tÀrsasÀg. Ez olyan, mintha azt k¢rn¢, hogy mutassam be a rûf´s´mnek. Nem is olyan, mert
a rûf´s´m egy kedves asszonysÀg. MagÀnak elment az esze, kedves barÀtom. Mindenesetre k´ny´r´gve k¢rem, hogy viselkedjen illedelmesen azokkal a szem¢lyekkel,
akiknek bemutattam, k¡ldje el a vizitkÀrtyÀjÀt nekik, lÀtogassa meg ûket, ¢s ne hozza
szÂba Putbus bÀrÂnût, aki eg¢sz biztosan ismeretlen elûtt¡k. ä Megk¢rdeztem, hogy
nem k´nnyüv¢rü-e egy kicsit Orvillers hercegnû. ä ñ, dehogy, maga ´sszekeveri valakivel, ût inkÀbb nagyon is szem¢rmetesnek tartjÀk. Igaz, Basin? ä Igen, mindenesetre nem hiszem, hogy valaha is lett volna valami kivetnivalÂ a viselked¢s¢ben ä
mondta a herceg.
ä Nincs kedve vel¡nk j´nni a vigadÂba? ä k¢rdezte tûlem. ä K´lcs´nadhatn¢k egy
velencei k´penyt, ¢s tudok valakit, akinek csuda ´r´met szerezne, Oriane-on kÁv¡l,
persze, ût mondani se kell, m¢gpedig a pÀrmai hercegnûnek. Folyton ´nt magasztalja,
amit ´n mond, az szentÁrÀs neki. Szerencs¢je van... mert az¢rt egy kicsit tÃl¢rett a
h´lgy... hogy feddhetetlenek az erk´lcsei. MÀsk¡l´nben eg¢szen biztosan magÀhoz
venn¢ cicisbeÂnak, ahogy ifjÃkoromban nevezt¡k a szolgÀlÂ lovagot.
Nem vonzott a jelmezbÀl, annÀl inkÀbb az Albertine-nal valÂ l¢gyott. ElhÀrÁtottam
hÀt az invitÀlÀst. A kocsi megÀllt, az inas nyittatta a kaput, a lovak topogtak, amÁg ki
nem tÀrult, s a hintÂ v¢gre beg´rd¡lt az udvarba. ä A mielûbbi viszontlÀtÀsra ä mondta
a herceg. ä N¢ha sajnÀlom, hogy ilyen k´zel lakunk Marie-hoz ä mondta a hercegnû ä, mert ût magÀt nagyon szeretem, de egy kicsit kev¢sb¢ szeretek talÀlkozni vele.
°s ennyire m¢g sohasem bÀntam a k´zels¢get, mint ma este, mert Ágy kev¢s idût t´lthettem magÀval. ä JÂl van, Oriane, el¢g a szÂnoklatbÂl! ä A hercegnû szerette volna,
ha bemegyek hozzÀjuk egy percre. Nagyot nevetett, a herceggel egy¡tt, amikor mondtam, hogy nem tehetem, mert most j´n lÀtogatÂba hozzÀm egy ifjÃ h´lgy. ä K¡l´n´s
napszakban fogad vizitet ä mondta. ä JÂl van, gyer¡nk mÀr, kedvesem! ä mondta a
herceg. ä HÀromnegyed tizenkettû, ¢s m¢g be is kell ´lt´zn¡nk. ä A k¡sz´b´n, botra
tÀmaszkodva, szigorÃan ÃtjÀt Àllta k¢t h´lgy: ¢jnek ¢vadjÀn mer¢szkedtek alÀ a f¢szk¡kbûl, hogy megakadÀlyozzanak egy botrÀnyt. ä Basin! K´teless¢g¡nknek tartottuk
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figyelmeztetni, mert attÂl f¢lt¡nk, hogy megjelenik a bÀlon: szeg¢ny Amanien alig egy
ÂrÀja meghalt. ä A herceg megr¢m¡lt: harangoztak a jelmezbÀlnak, csak mert ez a k¢t
Àtkozott hegylakÂ tudatta vele Osmonde halÀlhÁr¢t! De gyorsan visszanyerte ´nuralmÀt, ¢s nyilvÀnvalÂvÀ t¢ve, hogy nem hajlandÂ lemondani az ¢lvezetrûl, egyszersmind
bizonyÁt¢kÀt adva, hogy nem mindig siker¡l eligazodnia a francia nyelv rejtelmeiben,
odavetette a k¢t kuzinnak: ä Meghalt? Ugyan! TÃlzÀs! ä Azzal hÀtat fordÁtva a rokon
dÀmÀknak, akik alpenstockjukkal botozva kaptathattak vissza a s´t¢tben, sietett megtudni a fontos fejlem¢nyeket, faggatÂra fogva a szobainasÀt: ä Megj´tt a sisakom? ä
Igen, uram. ä Van rajta luk, hogy l¢legezni tudjak? Nincs kedvem megfulladni, a fen¢be is. ä Igen, uram. ä Hijnye, a h¢tszents¢git! Micsoda sz´rnyü este! elfelejtettem
megk¢rdezni Babalt, hogy jÂ lesz-e magÀnak a felkunkorodÂ orrÃ topÀn. ä Nem baj,
barÀtom, itt a VÁgopera jelmeztervezûje, û majd megmondja. °n nem hinn¢m, hogy
illene a maga sarkantyÃjÀhoz. ä Na jÂ, menj¡nk, besz¢lj¡nk a jelmezessel! Isten vele,
barÀtom, szÁvesen beinvitÀlnÀm, amÁg prÂbÀlunk, biztosan remek¡l mulatna. De
elbesz¢lgetn¢nk az idût, ¢s mindjÀrt ¢jf¢l, nem k¢shet¡nk el, n¢lk¡l¡nk nem kezdûdhet a bÀl.
Nekem is s¡rgûs volt, hogy mielûbb bÃcsÃt vegyek tûl¡k. A Phaedra f¢l tizenkettû
tÀjÀn ¢rt v¢get. Meg az ideÃt: Albertine mÀr bizonyÀra vÀr. R´gt´n megk¢rdeztem
Fran§oise-t: ä Itt van Albertine kisasszony? ä Senki se j´tt. ä Jaj! Lehet, hogy mÀr nem
is j´n senki? Bel¢m hasÁtott a fÀjdalom; most, hogy Albertine lÀtogatÀsa bizonytalannÀ
vÀlt, sokkal jobban vÀgytam rÀ. Fran§oise is kÁnban volt, de eg¢szen mÀs okbÂl. °ppen
le¡ltette a lÀnyÀt a dÃsan terÁtett asztalhoz. °s hallotta ugyan k´zeledû l¢pteimet, de
mÀr nem volt ideje, hogy leszedje az asztalt, ¢s tüt, c¢rnÀt tegyen a tÀlak hely¢re, azt
a lÀtszatot keltve, mintha munkÀra ¢s nem esteb¢dre k¢sz¡lne: ä Evett egy kanÀlka
levest, Ãgy kellett belediktÀlnom ä mondta Fran§oise, semmis¢gg¢ kicsinyÁtve a lÀnya
vacsorÀjÀt, mintha ugyan bün volna a bûs¢ges lakoma. MÀskor is, ha ne adj' isten,
reggeli- vagy eb¢didûben nyitottam be a konyhÀba, Fran§oise mindig eljÀtszotta, hogy
¢ppen v¢gzett az ev¢ssel, ¢s okvetlen¡l mentegetûz´tt, mondvÀn: àharapni akartam
valamitÊ, vagy àbekaptam egy falatkÀtÊ. De az ember hamar megnyugodott, ha az asztalra kitett tÀlak sokasÀgÀra pillantott, mint most, amikor vÀratlan j´tt´m megakadÀlyozta benne, hogy, mik¢nt egy gonosztevû, elt¡ntesse a ä szerinte ä bün´s nyomokat.
M¢g azt is mondta: ä Na, eridj aludni, mÀra el¢g volt a munkÀbÂl! ä (Mert nemcsak
azt a lÀtszatot akarta kelteni, hogy a lÀnya semmibe se ker¡l nek¡nk, keny¢ren ¢s vÁzen
¢l, hanem m¢g azt is, hogy halÀlra dolgozza magÀt ¢rt¡nk.) ä Csak lÀb alatt vagy itt a
konyhÀban, ¢s fûleg zavarod a fiatalurat, lÀtogatÂt vÀr. Na, lÂdulj! ä tette hozzÀ, mintha
anyai tekint¢ly¢t latba vetve kellene Àgyba parancsolnia a lÀnyÀt, aki pedig most, hogy
az esteb¢dj¢bûl semmi se lett, mÀr csak a lÀtszat kedv¢¢rt t¢blÀbolt a konyhÀban, ¢s
ha m¢g ´t percig maradok, ´nszÀntÀbÂl is takarodÂt fÃjt volna. Fran§oise most fel¢m
fordult, ¢s megcsillogtatta Ázes s amellett egy¢ni nyelvezet¢t: ä LÀthatja, fiatalÃr, hogy
mÀr tisztÀra ´sszepotyogott az ÀlmossÀgtÂl. ä SzÁvbûl ´r¡ltem, hogy nem kell a lÀnyÀval
tÀrsalkodnom.
MÀr esett szÂ rÂla, hogy Fran§oise egy isten hÀta m´g´tti kis faluba valÂsi volt, amely
nagyon k´zel fek¡dt az anyja falujÀhoz, s m¢gis nagyon el¡t´tt tûle, mÀs volt a f´ldje,
a nyelvjÀrÀsa, ¢s, legkivÀlt, mÀsok voltak bizonyos szokÀsok. Ennek megfelelûen Fran§oise àm¢szÀrosn¢ unokahÃgaÊ ¢s àmÀsik unokahÃgaÊ nemigen ¢rtett¢k meg egymÀst, megvolt viszont az a rokon vonÀsuk, hogy ha elk¡ldt¢k ûket valami megbÁzatÀssal, ÂrÀk hosszat elkvaterkÀztak a àtestv¢rn¢nin¢lÊ vagy àunokan¢nin¢lÊ, ¢s a nagy be-
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sz¢lget¢sben olyannyira elhalvÀnyult, mi volt az eredeti megbÁzatÀsuk, hogy ha
visszat¢rt¡k utÀn megk¢rdezte tûl¡k az ember: àNos, Norpois mÀrki Ãr fogadÂk¢sz-e
negyed h¢tkor?Ê, m¢g csak a homlokukra se csaptak, hogy àHÃ! elfelejtettem!Ê, hanem azt vÀlaszoltÀk: àNem tudtam, hogy az Ãr ezt k¢rdezteti, Ãgy ¢rtettem, hogy csak
az ¡dv´zlet¢t kell Àtadni.Ê Egy szÂ, mint szÀz, k´nnyen àkiment a fej¡kbûlÊ, amit alig
egy ÂrÀval korÀbban mondott nekik az ember, amit viszont egyszer a testv¢rn¢nj¡ktûl
vagy unokan¢nj¡ktûl hallottak, azt lehetetlen volt kiverni a fej¡kbûl. A àm¢szÀrosn¢
unokahÃgÊ p¢ldÀul azt hallotta valamikor, hogy '70-ben nemcsak a poroszok hÀborÃztak vel¡nk, hanem az angolok is, ¢s ¢n hiÀba magyarÀztam, hogy nem igaz, az nem
Ãgy volt, a m¢szÀrosn¢ hÀromhetente elp´ttyentette valami kapcsÀn: àEz is a '70-es
hÀborÃ miatt van, amit az angolok folytattak ellen¡nk, meg a poroszok. ä Mondtam
magÀnak, hogy az angolok nem voltak benne a hÀborÃban.Ê A k´vetkezû mondatÀbÂl
kider¡lt, hogy minden hiÀba, nem tudtam megingatni: àAkÀrhogy is volt, amiatt mÀr
nem ¢rdemes haragudni rÀjuk. Sok halat kifogtak '70 Âta sat.Ê Egy mÀsik alkalommal
amellett kardoskodott, hogy hadat kellene ¡zenni AngliÀnak (¢n elleneztem): àNa
persze mindig jobb, ha nincs hÀborÃ, de ha egyszer muszÀj, jobb mihamarÀbb belevÀgni. Ahogy mÃlt nap magyarÀzta a testv¢rn¢ni, amiÂta az angolok hadba voltak vel¡nk '70-ben, azÂta a kereskedelmi szerzûd¢sek t´nkretesznek minket. Ha megverj¡k
ûket, minden angolnak hÀromszÀz frank bel¢pti dÁjat kell fizetni, ha FranciaorszÀgba
j´nnek, ahogy most nek¡nk, ha be akarunk menni AngliÀba.Ê
Ilyen volt ä nem tekintve most szÀmos er¢ny¡ket, sem azt, hogy ha egyszer letett¢k
a garast, nem hagytÀk, hogy k´zbeszÂljon valaki, ¢s ha m¢gis k´zbeszÂlt, huszon´t´dsz´r is ugyanott folytattÀk, ahol f¢lbeszakÁtottÀk ûket, ami egy Bach-fÃga megingathatatlan szilÀrdsÀgÀt k´lcs´n´zte besz¢dj¡knek ä ilyen volt a gesztenyefÀk, f¡zek,
krumpli- ¢s cukorr¢paf´ldek ´vezte alig ´tszÀz lelkes falu lakÂinak a term¢szete.
Fran§oise lÀnya viszont, let¢rv¢n a r¢gi ´sv¢nyrûl, ¢s Ázig-v¢rig mai nûnek k¢pzelve
magÀt, a pÀrizsi argÂt besz¢lte, ¢s ennek jegy¢ben el nem mulasztotta volna, hogy els¡ss´n valami szÂviccet. Fran§oise mondta neki, hogy egy hercegnûtûl j´v´k, mire û:
ä ç, szÂval egy hercig nûn¢l volt! ä Hallva, hogy vend¢get vÀrok, megk¢rdezte, hogy
ugye, egy utÀlatos ´regasszony az illetû. Naivan azt feleltem, hogy dehogy, ugyan mibûl gondolja. ä HÀt mert Ãgy hallottam, azt mondta, hogy j´n egy v¢n d´g. ä (Vend¢g.)
Nem vallott valami jÂ Ázl¢sre az ¢lc. °s m¢g Ázetlenebbnek talÀltam, amikor Ágy vigasztalt Albertine k¢s¢se miatt: ä Na, azt vÀrhatja. MÀr nem fog j´nni. HiÀba, ilyenek ezek
a mai nûcik!
El¡t´tt tehÀt a besz¢dmÂdja az anyjÀ¢tÂl, de ami furcsÀbb: az anyja besz¢de el¡t´tt
a nagyanyjÀ¢tÂl, aki a Fran§oise falujÀhoz k´zel esû Bailleau-le-Pinben sz¡letett. A k¢t
falu k´zel volt egymÀshoz, de a nyelvjÀrÀsuk n¢mik¢pp k¡l´nb´z´tt, ¢s a tÀj is. Fran§oise anyjÀnak a faluja egy vÁzmosÀs fel¢ lejtett, ¢s kedvezett a f¡zeknek. °s viszont
nagyon messze onnan volt egy kis tÀjegys¢g FranciaorszÀgban, ahol majdnem ugyanazt a nyelvjÀrÀst besz¢lt¢k, mint M¢s¢glise-ben. °rdekes, egyszersmind bosszantÂ felfedez¢s volt ez nekem. Egyszer nagy tÀrsalgÀsban talÀltam Fran§oise-t egy hÀzbeli csel¢ddel, aki odavalÂsi volt, ¢s azt a nyelvjÀrÀst besz¢lte. ýk el¢g jÂl meg¢rtett¢k egymÀst,
¢n egy szÂt se ¢rtettem a besz¢dj¡kbûl, ezt ûk tudtÀk, ¢s nem hagytÀk abba, hanem
el¢g ments¢gnek gondolvÀn az ´r´m¡ket, hogy bÀr tÀvol van egymÀstÂl a sz¡lûf´ldj¡k, m¢gis f´ldiek, tovÀbb besz¢ltek jelenl¢temben az idegen nyelven, mintha azt akarnÀk, hogy ne ¢rtsem, mit mondanak. Az igen eredeti csel¢dk´zi nyelvf´ldrajz-tanfolyam hetente zajlott a konyhÀban, de ¢n a legcsek¢lyebb ¢lvezetet sem talÀltam benne.

438 ã Marcel Proust: Szodoma ¢s Gomorra (V)

Mivel valahÀnyszor nyÁlt a kapu, a hÀzmester megnyomott egy gombot, amivel bekapcsolta a villanyt a l¢pcsûhÀzban, ¢s mivel mÀr minden lakÂ otthon volt, gyorsan
elhagytam a konyhÀt, letelepedtem az elûszobÀban, ¢s k¢mleltem a lakÀsunk ajtajÀt,
amelynek ¡veg¢re, a kicsit szükre m¢retezett kÀrpit mellett, f¡ggûleges csÁkot festett
a l¢pcsûhÀz Àtderengû f¢lhomÀlya. Ha a csÁk hirtelen aranysÀrgÀra vÀltozik: Albertine
bel¢pett a kapun, ¢s egy perc mÃlva mellettem van, senki mÀs nem j´het ilyen k¢sûi
ÂrÀn. Csak ¡ltem ¢s bÀmultam a csÁkot, de az makacsul s´t¢t maradt, eg¢sz testemmel
elûredûltem, hogy jÂl lÀssak, de hiÀba meresztettem a szemem, a s´t¢t sÀv, szenved¢lyes vÀgyam ellen¢re, nem t´lt´tt el avval a mÀmorÁtÂ ´r´mmel, amelyet akkor ¢reztem volna, ha lÀtom, amint varÀzs¡t¢sre aranypÀlcÀvÀ f¢nyesedik. Ugyan mi¢rt a nagy
nyugtalansÀg Albertine miatt, hiszen alig is jutott eszembe Guermantes-¢k eg¢sz est¢ly¢n! FelriadvÀn bennem a r¢gi ¢rz¢s, amely akkor szorongatott, ha mÀs lÀnyokra
vÀrtam ä s legkivÀlt Gilberte-re, ha k¢slekedett ä, sz´rnyü lelki gy´trelmet okozott a
puszta testi ´r´mtûl valÂ megfosztatÀs.
Be kellett mennem a szobÀmba. Fran§oise utÀnam j´tt. ögy gondolta, hogy most
mÀr f´l´sleges a rÂzsa a gomblyukamban, hiszen ez az est¢lyre volt valÂ. NyÃlt, hogy
levegye, de a mozdulat eszembe juttatta, hogy Albertine talÀn mÀr nem is j´n el, s arra
k¢nyszerÁtett, hogy bevalljam: az û kedv¢¢rt akarok elegÀns lenni, s ez inger¡lts¢ggel
t´lt´tt el, amit csak tet¢zett, hogy ahogy hevesen f¢lrefordultam, meggyürûd´tt a virÀg, ¢s Fran§oise azt mondta: ä Jobb lett volna, ha hagyja, hogy levegyem, mint Ágy
megpocs¢kolni. ä K¡l´nben is idegesÁtett, ha csak megszÂlalt is. VÀrakozÀs k´zben
annyira szenved¡nk vÀgyunk tÀrgyÀnak hiÀnya miatt, hogy nem bÁrjuk elviselni egy
mÀsik ember jelenl¢t¢t.
Fran§oise kiment, ¢s ¢n arra gondoltam: ha most odÀig jutottam, hogy tetszeni vÀgyom Albertine-nak, igencsak kÁnos, hogy olyan sokszor borotvÀlatlanul, olykor t´bbnapos borostÀval mutatkoztam elûtte azokon az est¢ken, amelyeken hagytam, hogy
elj´jj´n hozzÀm Ãjrakezdeni az enyelg¢st. ögy ¢reztem, megfeledkezett rÂlam, az¢rt
hagyott magamra. Hogy egy kicsit szebb¢ tegyem a szobÀmat, ha Albertine m¢gis elj´nne, ¢s mert ez volt az egyik legszebb dolog, amit valaha kaptam, ¢vek Âta elûsz´r
kitettem az Àgyam melletti asztalra azt a t¡rkizekkel ¢kesÁtett tÀrcaf¢l¢t, amelyet Gilberte csinÀltatott nekem a Bergotte Racine-f¡zetk¢je borÁtÂjÀnak, ¢s melyet, akÀrcsak
az achÀtgolyÂt, hosszÃ idûn Àt alvÀs k´zben is magam mellett akartam tartani. Egy¢bk¢nt nemcsak Albertine hiÀnyÀtÂl szenvedtem, hanem, talÀn nem is kev¢sb¢, attÂl,
hogy mÀshol van, ¢s azt az elûttem ismeretlen àmÀsholÊ-t persze kellemesebbnek talÀlja, s ez a fÀjdalmas ¢rz¢s, hiÀba mondtam alig egy ÂrÀja Swann-nak, hogy alkalmatlan vagyok a f¢lt¢kenys¢gre, odÀig fajulhatott volna, ha kev¢sb¢ ritkÀn talÀlkozgatok
a barÀtnûmmel, hogy szorongva t¢pelûd´m, vajon hol ¢s kivel t´lti az idej¢t. Nem
mertem Albertine-hoz k¡ldetni, ahhoz mÀr k¢sû volt, de azt rem¢lve, hogy tÀn barÀtnûivel vacsorÀzik egy kÀv¢hÀzban, ¢s esz¢be jut telefonozni, elfordÁtottam a telefonkapcsolÂt, hogy a szobÀmba fusson be a hÁvÀs ¢s ne a portÀsf¡lk¢be (¢jszaka rendszerint oda volt kapcsolva a vonal). Egyszerübb lett volna ¢s kev¢sb¢ zavarÂ, ha van
egy k¢sz¡l¢k azon a kis folyosÂn, ahovÀ a Fran§oise szobÀja szolgÀlt, csak ¢ppen f´l´sleges lett volna. A civilizÀciÂ vÁvmÀnyai kibûl-kibûl Ãj, nem sejtett er¢nyeket vagy hibÀkat csalnak elû, elkÀprÀztatva vagy kiÀbrÀndÁtva a barÀtokat. Nos, Edison talÀlmÀnya Fran§oise egy Ãjabb fogyat¢kossÀgÀt hÁvta elû, azt ugyanis, hogy bÀrmilyen fontos
vagy s¡rgûs volna is, nem hajlandÂ hasznÀlni a telefont. Amikor meg akartuk tanÁtani
a hasznÀlatÀra, szer¢t ejtette, hogy eltünj´n, ahogy mÀsok az oltÀs elûl menek¡lnek.
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Ez¢rt ker¡lt a szobÀmba a telefon, ¢s hogy ne zavarja a sz¡leimet, nem cs´rg´tt, hanem
csak halk surrogÂ hangot hallatott. F¢lve, hogy nem hallom meg, nem mozdultam.
Olyan moccanatlan voltam, hogy hÂnapok Âta elûsz´r meghallottam az ingaÂra tiktakolÀsÀt. Bej´tt Fran§oise, hogy rendet tegyen. SzÂval tartott, de ¢n utÀltam most
tÀrsalogni, mert k´zben egyhangÃ k´rforgÀsban vÀltoztak percrûl percre az ¢rz¢seim;
f¢lelembûl szorongÀsba, szorongÀsbÂl teljes cs¡gged¢sbe fordultak. Tudtam, hogy mik´zben illendûs¢gbûl t´bb¢-kev¢sb¢ kiel¢gÁtûen vÀlaszolgatok, ott ¡l a boldogtalansÀg
az arcomon, ¢s azt mondtam, kÁnoz a reuma, hogy magyarÀzatot adjak rÀ, mi¢rt van
olyan kiÀltÂ ellent¢tben a magamra erûltetett k´z´ny meg a fÀjdalmas arckifejez¢s; ¢s
f¢ltem, hogy Fran§oise duruzsolÀsa (nem Albertine miatt halkÁtotta le a hangjÀt, mert
biztosra vette, hogy ilyenkor mÀr nem j´n) elnyomja a telefon jelz¢s¢t, s aztÀn mÀr
hiÀba vÀrom a megvÀltÂ hÁvÀst. V¢gre Fran§oise k¢sz¡lt, hogy lefek¡dj´n; szelÁd erûszakkal elk¡ldtem, hogy l¢pteinek zaja majd el ne fedje a telefon hangjÀt. °s tovÀbb
hallgatÂztam ¢s szenvedtem; ha vÀrakozunk, olyan r´vid az Ãt a hangokat ´sszegyüjtû
f¡ltûl az elm¢ig, mely megvÀlogatja ¢s elemzi ûket, majd tovÀbbÁtja az eredm¢nyt a
szÁvnek, hogy nem is ¢rz¢kelj¡k a k¢t szakasz tartamÀt, s Ãgy ¢rezz¡k, k´zvetlen¡l a
szÁv¡nkkel hallgatÂzunk.
Mind szorongatÂbb vÀggyal ¢s mind kevesebb rem¢nys¢ggel vÀrtam, hogy j´jj´n
a hÁvÀs, ¢s mÀr ¢ppen egy Ãjabb k´rrel f´ljebb jutottam dÃlt magÀnyom spirÀltornyÀban, amikor valahonnan a n¢pes ¢jszakai PÀrizs m¢ly¢rûl (a k´nyvszekr¢nyn¢l Àlltam)
fens¢gesen, mint amilyen a kendûvel vagy a pÀsztorsÁppal valÂ jeladÀs jelenete a TrisztÀnban, megszÂlalt a telefon halk bÃgÂcsigahangja. Ugrottam, Albertine volt az. ä Nem
baj, hogy ilyen k¢sûn telefonÀlok? ä Ugyan! ä mondtam, visszafojtva ´r´mem, mert
a k¢sûi Âra felemlÁt¢se nyilvÀn azt jelenti, hogy mentegetûzik, ami¢rt ilyenkor j´n, s
nem azt, hogy most mÀr nem j´n. ä Elj´n? ä k¢rdeztem k´z´ny´sen. ä InkÀbb... inkÀbb
nem menn¢k, ha nincs okvetlen¡l sz¡ks¢ge rÀm.
°nem egyik fele Albertine-ban volt, s a mÀsik csatlakozni akart hozzÀ. El kellett j´nnie, de ezt m¢g nem mondtam meg neki; azt gondoltam magamban, hogy ha mÀr
kapcsolatban vagyunk, az utolsÂ pillanatban is rÀ tudom majd k¢nyszerÁteni, hogy elj´jj´n, vagy hagyja, hogy ¢n szaladjak el hozzÀ. ä HÀt szÂval k´zel vagyok a lakÀsomhoz, magÀtÂl meg egy kicsit tÀvol ä mondta. F¢lre¢rtettem a lev¢lk¢j¢t. Most ker¡lt
Ãjra a kezembe, ¢s megijedtem, hogy hÀtha vÀr rÀm. ä °reztem, hogy hazudik, ¢s
most mÀr, d¡h´mben, nem is annyira az¢rt akartam rÀk¢nyszerÁteni, hogy elj´jj´n,
mert talÀlkozni kÁvÀntam vele, hanem mert sz¡ks¢g¢t ¢reztem, hogy hÀborgassam.
De amit majd egy-k¢t perc mÃlva prÂbÀlok el¢rni, elûbb vissza kell utasÁtanom. °s hol
van egyÀltalÀn? A hangjÀval mÀs zajok vegy¡ltek ´ssze: bicikliduda, nûi ¢nek, tÀvoli
r¢zfÃvÂszene hallatszott, ¢ppolyan tisztÀn, mint az û kedves hangja, mintegy bizonyÁt¢kul, hogy csakugyan Albertine van ott mellettem, a mostani k´rnyezet¢ben, mint
egy g´r´ngy, amellyel egy¡tt a füszÀlakat is kifordÁtottÀk a f´ldbûl. A zajok, amelyeket
hallottam, az û f¡l¢t is meg¡t´tt¢k, ¢s elvontÀk a figyelm¢t: a tÀrgytÂl f¡ggetlen valÂsÀgr¢szletek, amelyek ´nmagukban f´l´slegesek, de annÀl inkÀbb felfedik elûtt¡nk a
csoda bizonyossÀgÀt; egyszerü ¢s elbüv´lû vonalak, amelyek egy pÀrizsi utcÀt rajzolnak
fel, de metszûen ¢les ¢s kegyetlen rajzot adnak arrÂl az ismeretlen est¢rûl is, amely a
Phaedra utÀn megakadÀlyozta Albertine-t, hogy elj´jj´n hozzÀm. ä Elûsz´r is nem azt
akarom, hogy idej´jj´n, mert mÀr nagyon k¢sû van, ¢s csak zavarna... ä mondtam ä
le¡t a lÀbamrÂl az ÀlmossÀg. Meg k¡l´nben is bonyodalmas. De k¢nytelen vagyok kijelenteni, hogy nem ¢rthette f¢lre a levelemet. Azt vÀlaszolta, hogy rendben van. Ha
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rosszul ¢rtette, mire mondta, hogy rendben van? ä Igen, azt mondtam, rendben van,
de nem nagyon eml¢keztem, hogy mi van rendben. De lÀtom, megharagudott, ¢s ez
bÀnt engem. SajnÀlom, hogy elmentem a PhaedrÀra. Ha tudom, hogy ilyen bonyodalmat okoz... ä tette hozzÀ az olyan ember mÂdjÀra, akit rajtakapnak valamin, mire Ãgy
tesz, mintha azt hinn¢, hogy eg¢szen mÀst rÂnak fel neki. ä Nem a Phaedra miatt neheztelek, hiszen ¢n magam k¢rtem, hogy n¢zze meg. ä SzÂval t¢nyleg haragszik rÀm,
milyen kÀr, hogy ilyen k¢sû van, k¡l´nben elmenn¢k magÀhoz, de holnap vagy holnaputÀn mindenk¢pp elmegyek, hogy kiengeszteljem. ä Jaj, ne, Albertine, nagyon
k¢rem! Ha mÀr t´nkretette ezt az est¢met, legalÀbb a k´vetkezû napokban hagyjon
nekem b¢k¢t! LegkorÀbban k¢t h¢t mÃlva ¢rek rÀ, de inkÀbb hÀrom h¢t mÃlva. N¢zze,
ha kellemetlen magÀnak, hogy haragban maradjunk, ¢s v¢g¡l is lehet, hogy igaza van,
akkor m¢g mindig az lenne a legjobb, nem szÀmÁt, hogy fÀradt vagyok, ha mÀr mostanÀig vÀrtam, ¢s maga m¢g amÃgy is a vÀrosban van, ha most r´gt´n idej´nne, iszom
egy kÀv¢t, az majd fel¢breszt. ä Nem lehetne m¢gis holnap? Mert nem olyan k´nnyü,
hogy... ä A mentegetûzû szavakbÂl ¢s a hanghordozÀsbÂl kihallva, hogy nincs kedve
elj´nni, egy mÀsik, fÀjdalmas ¢rz¢s is hatalmÀba kerÁtett, nemcsak a vÀgy, hogy viszontlÀssam a bÀrsonyos arcot, rÂzsaszÁn virÀgot, amely mÀr Balbecben is naphosszat kÁs¢rtett, s terelgetett a fel¢ a perc fel¢, amikor v¢gre talÀlkozhatom vele a mÀlyvaszÁnü
szeptemberi tengern¢l. Hogy micsoda gy´trelem n¢lk¡l´zni valakit, azt mÀr anyÀmmal kapcsolatosan megtapasztaltam annak idej¢n Combrayban, s olykor mÀr a halÀlt
kÁvÀntam, ha meg¡zente Fran§oise-zal, hogy nem tud felj´nni hozzÀm. E r¢gi ¢rz¢s
igyekezett ´sszevegy¡lni, egyetlen elemm¢ egyes¡lni amaz Ãjabbal, melynek csupÀn
a szÁnes felszÁn, egy tengerparti virÀg hÃsszÁne az ¢rz¢ki tÀrgya, de ez az igyekezet gyakorta csak annyit ¢r el, hogy ä a szÂ vegyi ¢rtelm¢ben ä Ãj anyag j´n l¢tre, amely talÀn
csak n¢hÀny mÀsodpercig tart. Azon az ¢jszakÀn legalÀbbis, ¢s m¢g sokÀig, a k¢t elem
nem egyes¡lt. Hanem a telefonbesz¢lget¢s¡nk utolsÂ szavai hallatÀra felderengett
elûttem, hogy Albertine ¢lete olyan messzire van tûlem (Àtvitt ¢rtelemben persze),
hogy fÀradsÀgos felfedezûutakat kellene tennem, hogy birtokba vehessem, mi t´bb,
Ãgy van megszervezve, mint azok a tÀbori erûdÁtm¢nyek, amelyeket ä Ãjabb keletü
szÂval ä àÀlcÀznakÊ a nagyobb biztonsÀg v¢gett. Albertine egy¢bk¢nt, igaz, a tÀrsadalom magasabb szintj¢n, ahhoz a fajtÀhoz tartozott, amellyel Ãgy jÀrhat az ember, hogy
a hÀzmestern¢ megÁg¢ri a k¡ld´ncnek, hogy majd Àtadja a levelet, amint a cÁmzett
hazat¢r, ¢s aztÀn egyszer csak rÀd´bben¡nk, hogy az a szem¢ly, akivel talÀlkoztunk
valahol a vÀrosban, ¢s akit level¡nkkel hÀborgatni bÀtorkodtunk, valÂjÀban a hÀzmestern¢, ¢s valÂ igaz, hogy a megadott cÁmen lakik, csak ¢ppen a hÀzmesterlakÀsban, s
a hÀz amÃgy talÀlkahely, ahol û a kerÁtûnû ä vagy a megadott cÁmen (ahonnan ÀllÁtÂlag
tovÀbbÁtjÀk majd a levelet) a cinkosai talÀlhatÂk, akik nem adjÀk ki a titkÀt, ¢s a keresett
nû valÂjÀban nem is lakik a hÀzban, legfeljebb valami holmijÀt hagyta ott. Az eff¢le
nûnek ´t-hat eg¢rÃtja is van, Ágy aztÀn ha talÀlkozni Âhajt vele az ember vagy megtudni
rÂla valamit, sohasem a jÂ ajtÂn kopogtatunk, hanem jobbra vagy balra tûle, elûtte,
m´g´tte, ¢s lehet, hogy hÂnapokig, ¢vekig teljes tudatlansÀgban maradunk. °reztem,
hogy Albertine-rÂl soha semmit nem fogok megtudni, nem fogok eligazodni az igaz
r¢szletek ¢s a hazugsÀgok sz´vev¢ny¢ben. °s ez mindig is Ágy lesz, ha csak b´rt´nbe
nem zÀrom (de hÀt onnan is meg lehet sz´kni) ¢lete fogytÀig. Azon az est¢n ¢pp csak
v¢gigfutott rajtam a nyugtalanÁtÂ sejtelem, de beleborzongtam, mint aki tudja, hogy
sok szenved¢s vÀr rÀ.
ä Nem ä vÀlaszoltam ä, mondom, hogy hÀrom h¢tig nem ¢rek rÀ, se holnap, se
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azutÀn. ä Na jÂ, akkor... akkor rohanok... kellemetlen, mert egy barÀtnûmn¢l vagyok,
¢s û... ä °reztem, hogy azt hiszi: nem vÀrom el tûle, hogy elj´jj´n, tehÀt nem ûszinte
az ajÀnlkozÀsa, ¢s sarokba akartam szorÁtani. ä Mi k´ze ehhez a barÀtnûj¢nek? J´jj´n
vagy ne j´jj´n, d´ntse el, nem ¢n k¢rtem, hogy j´jj´n, maga ajÀnlkozott. ä JÂ, ne haragudjon! fiÀkerbe vÀgom magam, ¢s tÁz perc mÃlva ott vagyok. ä így hÀt azutÀn, hogy
egy tÀvoli l¢ny hatÂsugarÀt mutatva a szobÀmig hatolt PÀrizs ¢jszakai m¢lys¢geibûl a
lÀthatatlan ¡zenet, most, megjelentetv¢n magÀt, az az Albertine tünik majd fel elûttem, akit egykor Balbec ege alatt ismertem meg, amikor a NagyszÀllÂ asztalt terÁtû
pinc¢reit elvakÁtotta a lenyugvÂ nap, az elhÃzott ablakokon Àt szabadon libbent be az
est¢li szellû a lassan eln¢ptelenedû f´veny felûl a tÀgas terembe, ahol m¢g csak ÀlldogÀltak az elsû vacsoravend¢gek, s a pult m´g´tt l¢vû t¡kr´n lassan vonult Àt az utolsÂ
rivebelle-i hajÂ piroslÂ visszf¢nye, ¢s hosszan elidûz´tt benne a hajÂ f¡stj¢nek sz¡rke
Àrnya. Nem t´prengtem tovÀbb, hogy mi k¢sleltethette Albertine-t, ¢s amikor bej´tt
Fran§oise, ¢s jelentette: ä Albertine kisasszony van itt ä f´l sem emelve a fejemet csodÀlkozÀst szÁnleltem: ä Ilyen k¢sûn? ä De akkor Fran§oise-ra n¢ztem, vÀrva a vÀlaszt,
amely megerûsÁti k¢rd¢sem mÁmelt ûszintes¢g¢t, s Àmulva ¢s d¡h´sen lÀttam, hogy
Fran§oise a BermÀhoz m¢ltÂ müv¢szettel szÂlaltatja meg a holt kelm¢t ¢s az arcvonÀsait: a blÃza ¢s a haja (a legûszebb tincsek legf´l¡lre rendezve) akÀr egy anyak´nyvi
kivonat, nyaka megg´rbed a fÀradtsÀgtÂl ¢s az alÀzattÂl. Minden porcikÀja, ruhÀja
minden rÀnca arrÂl panaszkodott, hogy az û korÀban, az ¢jszaka kellûs k´zep¢n, ÀlmÀbÂl riasztva kellett kiszÀllnia a meleg ÀgybÂl ¢s magÀra kapkodni valamit, kockÀztatva, hogy mellhÀrtyagyulladÀst kap. F¢lve, hogy Ãgy lÀtszik, mintha mentegetûzn´m
kellene Albertine k¢sûi j´tte miatt, azt mondtam: ä AkÀrhogy is, nagyon ´r¡l´k, hogy
elj´tt, minden a legnagyobb rendben van ä ¢s hagytam felragyogni ´r´memet. De ez
az ´r´m nem maradt zavartalan, mert Fran§oise nem k¢slekedett a vÀlasszal. Nem
mintha zokszava lett volna, sût lÀtvÀnyosan elfojtott egy elfojthatatlan k´h´gûrohamot, ¢s csak fÀzÂsan ´ssz¢bb hÃzta magÀn a kendût, de belefogott elmes¢lni, mit besz¢lgetett Albertine-nal, olyan r¢szletre is kit¢rve, hogy ¢rdeklûd´tt a nagyn¢nje felûl.
ä De meg hÀt azt is mondtam neki, hogy a fiatalÃr mÀr biztos f¢lt, hogy nem j´n a
kisasszony, mert ilyenkor mÀr nem szokÀs j´nni, mindjÀrt reggel. De a kisasszony biztos olyan helyeken jÀrt, ahol jÂl szÂrakozott, mert nemcsak azt mondta, hogy sajnÀlja,
hogy megvÀrakoztatta az urat, hanem azt is, de mint aki f¡ty¡l a vilÀgra, hogy àJobb
k¢sûn, mint sohaÊ. ä °s Fran§oise m¢g meg is forgatta szÁvemben a k¢st: ä Na, ezzel
aztÀn el is Àrulta magÀt. Mert lehet, hogy titkolni szerette volna, de...
Nem volt mi¢rt csodÀlkoznom. Az im¢nt mondtam, hogy Fran§oise, ha vele k¡ldt¡nk ¡zenetet valakinek, legfeljebb arrÂl szÀmolt be, de arrÂl aztÀn kimerÁtûen, hogy
û mit mondott, a viszon¡zenetet azonban ritkÀn jegyezte meg. çm ha kiv¢telesen m¢gis Àtadta, hogy mit mondtak a barÀtaink, bÀrmily r´vidke volt is a vÀlasz, û szer¢t ejtette, hogy sz¡ks¢g eset¢n a szavakat, a szavakat kÁs¢rû ÀllÁtÂlagos hanghordozÀst felid¢zve s¢rtû jelleget k´lcs´n´zz´n nekik. Voltak¢ppen nem nagyon bÀnta, ha egy szÀllÁtÂ, akihez elk¡ldt¡k, megs¢rtette ût, ût, aki a mi k¢pviselet¡nkben jÀrt el, a mi nev¡nkben besz¢lt, ha a (valÂszÁnüleg k¢pzeletbeli) s¢rt¢s k´zvetve eltalÀlt benn¡nket.
Legfeljebb azt vÀlaszolhattuk volna, hogy rosszul ¢rtette, ¡ld´ztet¢si mÀnia t´rt ki rajta, ne k¢pzelje, hogy minden kereskedû ´sszeesk¡d´tt ellene. Egy¢bk¢nt a kereskedûk
¢rz¢sei vajmi kev¢ss¢ ¢rdekeltek. AnnÀl inkÀbb az Albertine-¢i. Fran§oise, elism¢telve
a csÃfondÀros szavakat: àJobb k¢sûn, mint sohaÊ, azonnal megjelenÁtette elûttem Albertine barÀtait, akiknek a tÀrsasÀgÀban t´lt´tte a k¢sû est¢t, ¢s akikkel jobban ¢rezte
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magÀt, mint velem. ä MÂkÀsan n¢z ki, egy lapos kis kalapja van, rosszul Àll ahhoz a
nagy szem¢hez, plÀne hogy a kabÀtjÀt mÀr r¢g el kellett volna k¡ldetnie a müstoplÂhoz, mert megette a moly. Nagyon mulatsÀgos ä tette hozzÀ ajkÀt biggyesztve Fran§oise, aki ritkÀn volt egy v¢lem¢nyen velem, de sz¡ks¢g¢t ¢rezte, hogy k´z´lje a magÀ¢t. Nem akartam mutatni, hogy kihallottam a gÃnyt ¢s a megvet¢st a hangjÀbÂl, de
hogy visszaadjam a k´lcs´nt, azt vÀlaszoltam, bÀr nem ismertem a kis kalapot, amelyrûl
besz¢lt: ä Amit maga àlapos kis kalapnakÊ nevez, az egy t¡nem¢nyes darab... ä InkÀbb
csak egy vacak ä mondta Fran§oise, ezÃttal leplezetlen¡l kimutatva megvet¢s¢t. Akkor
¢n lÀgyan ¢s tagoltan, hogy Ãgy lÀss¢k, mintha hazug vÀlaszom az igazsÀg s nem a d¡h
kinyilatkoztatÀsa volna, de nem vesztegetve az idût, hogy ne vÀrakoztassam tovÀbb
Albertine-t, a k´vetkezû gyilkos szavakat int¢ztem Fran§oise-hoz: ä Maga nagyszerü
asszony ä mondtam m¢zesmÀzosan ä, kedves asszony, ¢s szÀmtalan jÂ tulajdonsÀga
van, de k¢t dologban egy szemernyit se vÀltozott, amiÂta PÀrizsba j´tt: fogalma sincs
a divatrÂl, ¢s nem tudja helyesen ejteni a szavakat, folyton kifacsarja ûket. ä Ez a szemrehÀnyÀs mÂdfelett ostoba volt, hiszen azok a francia szavak, amelyeket nagy b¡szk¢n
àhelyesen ejt¡nkÊ, abbÂl szÀrmaznak, hogy gall eleinknek nem Àllt rÀ a szÀjuk a latin
vagy a szÀsz szavakra, ¢s a francia valÂjÀban mÀs nyelvek eltorzÁtott vÀltozata. A nyelv
¢lû szelleme, a francia nyelv j´vûje ¢s mÃltja ä Áme, min kellett volna elgondolkoznom
Fran§oise hibÀi kapcsÀn. Vajon nem ¢ppolyan ¢rdekes-e a àmüstoplÂÊ a müstoppolÂ
helyett, mint a tÀvoli korok aff¢le tÃl¢lûje, mint a bÀlna vagy a zsirÀf, amely mutatja,
hogy milyen fejlûd¢si szakaszai voltak az ÀllatvilÀgnak? ä °s ä tettem hozzÀ ä ha mÀr
ennyi sok ¢vig nem tanulta meg, most mÀr nem is fogja megtanulni. Nem kell persze
elkeserednie, ettûl m¢g nagyon der¢k asszony marad, kivÀlÂan csinÀlja az aszpikos
b¢lszÁnt ¢s m¢g sok egyebet. De az a kalap, amelyet maga lefitymÀl, a Guermantes
hercegnû egyik kalapjÀnak mÀsolata, ¢s ´tszÀz frankba ker¡lt. K¡l´nben Ãgy tervezem, hogy hamarosan veszek egy m¢g szebb kalapot Albertine kisasszonynak. ä Tudtam, hogy az bÀntja legjobban Fran§oise-t, ha olyanokra k´lt´k p¢nzt, akiket nem szeret. VÀlaszolt valamit, de nem ¢rtettem, mit mond, annyira zihÀlt. K¢sûbb megtudtam,
hogy beteg a szÁve, ¢s rettenetesen furdalt a l¢lek, ami¢rt sosem tudtam ellenÀllni a
vad ¢s term¢ketlen ¢lvezetnek, hogy riposztozzak neki. Fran§oise k¡l´nben az¢rt utÀlta Albertine-t, mert Albertine, szeg¢ny l¢v¢n, nem n´velhette a Fran§oise fogalmai
szerinti felsûbbs¢gemet. JÂindulatÃan mosolygott, valahÀnyszor meghÁvÀst kaptam
Villeparisis mÀrkin¢hoz. FelhÀborÁtotta viszont, hogy Albertine nem gyakorolja a k´lcs´n´ss¢g er¢ny¢t. Az lett a v¢ge, hogy k¢nytelen voltam Albertine-tÂl kapott k¢pzeletbeli ajÀnd¢kokkal ´rvendeztetni meg magam, de Fran§oise a legkev¢sb¢ sem hitt
azoknak az ajÀnd¢koknak a l¢t¢ben. KivÀltk¢pp ¢tkez¢si t¢ren nehezm¢nyezte a k´lcs´n´ss¢g hiÀnyÀt. Hogy Albertine elfogadja anyÀm vacsorameghÁvÀsÀt, holott mi
nem kapunk meghÁvÀst a nagyn¢nj¢tûl (pedig Bontemps-n¢ nem is volt mindv¢gig
PÀrizsban, mivel a f¢rje mindenf¢le àposztokatÊ fogadott el, mint annak idej¢n, amikor elege lett a miniszt¢riumbÂl), ez Fran§oise szem¢ben rendkÁv¡li illetlens¢g volt a
barÀtnûm r¢sz¢rûl, ¢s emiatt f¢lig nyÁltan meg is b¢lyegezte, a Combrayban elterjedt
mondÂkÀt szavalva:
ä Kell a kenyerem?
ä JÂ, azt megeszem.
ä Adj most te nekem!
ä Nem ¢r a nevem.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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ORPHEUSZ M°RS°KELT SIKERþ TURN°JA
AZ ALVILçGBAN
InformÀtorunktÂl, aki nev¢nek elhallgatÀsÀt k¢ri

àSajnÀlom, hogy ezt kell mondanom, de az ismert mÁtosz a m¢dia agysz¡lem¢nye ä
nem volt itt semmif¢le lÀngolÂ szerelem, szerzûd¢sszeg¢s, hÀtraszaltÂ...
HÀd¢sz vÀlasztottjai mindig a frissen sÁrba tett, f¡rt´s fejü ifjak...
ImÀdja hajukba t´r´lni p´rk´ltszafttÂl csillogÂ kez¢t,
vagy f¡stszÁnü farkÀt m¢g feszes fenek¡k k¢t f¢l almÀja k´z¢ taszÁtva
darÀlt j¢ggel lûd´zni tele az alfel¡ket, mik´zben
hatalmasan sÂhajtozik s f´l-f´lkiÀlt: Ïñ, m¢lyhüt´tt, tartÂsÁtÂ gy´ny´r!Î
MÀrmost ami a vend¢gmüv¢szt illeti, csengû hangja pÀratlan valÂban,
de û maga kis dugÂember s f¢lig kopasz ä
nem csoda hÀt, hogy nagy kirÀlyunk Ãtlevelet rendelt neki adni a visszaÃtra...
Hideg fej¢vel urunk amÃgy is tudta (mindenrûl mindig tud û,
hisz minden, ami csak ¢l ¢s mozog, az û archÁvumÀnak dolgozik),
hogy lÀtogatÂnk nem hÃzza mÀr odaf´nn sokÀ,
s hogy a legk´zelebbi koncertk´rÃtjÀn, egy este ThrÀkiÀban
egy f¢lrefogott fisz-¢rt darabokra t¢pik majd a csÀpolÂ szukÀk.Ê

A NINIVEI Ký MEGFEJTETT F¹LIRATAI
FoghÁjas kockak´vek. MostantÂl csak lefel¢...
*
Itt lûtte sz¢t egy babilÂniai tank az AsszÃrbanipÀl mozit.
*
Hallottuk Marduk isten rÀdiÂszÂzatÀt is: àSzÀska, agÂny!Ê
*
°s elf¡st´ltek az ¢vek, az ¢let¡nk, juh¢.
*
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RÀnk esteledett. A nyugalmazott hÂh¢r kalapot emel, ha az utcÀn
´sszefut egy-egy r¢gi, kedves ÀldozatÀval.
àFû, hogy az eg¢szs¢g meglegyen!Ê
*
¹regg¢ lenni az ifjÃsÀg akar.
SÃly ¢s k´z¢ppont k¢ne neki.
(Megkapja ûket, bele is szakad.)
*
Az ´regek teste rozoga b¢rhÀz; menek¡lnek a jobb lakÂk,
a falbÂl folyik a vÁz, a vakolat omlik, a k´rfolyosÂ alÀdÃcolva...
*
IfjÃsÀg, ´regs¢g, mindkettû elillan; az ember mint olyan balek...
*
Mindent belep az ¢gbûl szÀllongÂ szem¢t, az idû.
*
Az aranycsinÀlÂ mÀgus ¡zeni a perzsÀk tÀbornokainak,
ha valaki ¢letben marad lerombolt vÀrosunk lakÂi k´z¡l, az adja Àt nekik,
ARANY CSAK A NAP, MELY A MEZTELEN SZERETýKRE RAGYOG!
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f¡z¢rek¢nt ¢s alternatÁv vagy kvÀzi-reg¢nyk¢nt. Gondolok p¢ldÀul a SINISTRA K¹RZETre, M¢sz´ly MiklÂs HAMISREG°NY , Garaczi
LÀszlÂ MINTHA °LN°L, LÀng Zsolt PER°NYI
SZABADULçSA ¢s EsterhÀzy P¢ter E GY Ný cÁmü
müv¢re. Ilyenfajta k´nyv A MI UTCçNK is Tar
SÀndortÂl.
Ritka az olyan alkotÀs manapsÀg, amely a
reg¢ny megformÀlÀsÀnak megszokottabb
mÂdjÀt, a hagyomÀnyosabb elvÀrÀsok szerinti
reg¢nyszerübb komponÀlÀst vÀlasztja, mint
p¢ldÀul (minden mÀs radikÀlisabb po¢tikai
elve ellen¢re) M¢sz´ly CSALçDçRADçS vagy
Kornis MihÀly NAPK¹NYV cÁmü müve. Ilyen
zÀrtabb komponÀlÀsmÂd jellemzi a MINDEN
MESSZE VAN cÁmü kisreg¢nyt is, ahol ez a szer-

keszt¢smÂd ugyanakkor (Tar t´bbi müv¢hez
hasonlÂan) az elbesz¢lhetûs¢g ¢s a nyelvszerüs¢g k¢rd¢s¢nek a zÀrÂjelbe t¢tel¢vel is pÀrosul, ami a kortÀrs magyar prÂza szÁnvonalasabb r¢sz¢ben szinte egyed¡lÀllÂ sajÀtossÀg.
A nagyobb l¢legzetü mü meglepû ÃjdonsÀg Tar SÀndor ¢letmüv¢ben. Eddig megjelent n¢gy k´nyve novellÀk laza gyüjtem¢nye
volt (A 6714-ES SZEM°LY , 1981; M°RT Jñ A
PñKNAK ?, 1989; A TE ORSZçGOD , 1993; ENNYI
VOLT, 1993). A kritika ä igaz, k¢sve, igazÀbÂl
csak 1993-tÂl ä Tar munkÀssÀgÀt az egyik legjelentûsebb kortÀrs novellaÁrÂi teljesÁtm¢nyk¢nt m¢ltÀnyolta, Àm ezzel egy¡tt gyakran az
is elhangzott (¢ppen e teljesÁtm¢ny v¢delm¢ben ¢s egy kimondatlanul is l¢tezû elvÀrÀs elhÀrÁtÀsa c¢ljÀbÂl: hogy tudniillik az ÁrÂ munkÀssÀgÀnak betetûz¢se az, ha reg¢nyt Ár),
hogy Tar SÀndor olyan novellista, àakin¢l nem
mer¡l fel, mi¢rt nem Ár reg¢nyt. AkÀrcsak hûseinek,
sorsa adott, eleve elrendeltÊ (M¢szÀros SÀndor,
Alf´ld, 1993. 9.).
TudomÀsom szerint az elsû hangsÃlyos
megÀllapÁtÀs Tarral kapcsolatban EsterhÀzy
P¢ter¢ volt, aki mÀr 1988-ban ezt Árta egyik
elsû Hitel-beli publicisztikÀjÀban: àMagyarorszÀgon ma Bodor çdÀm utÀn a legjobban novellÀt
Árni Tar SÀndor tudÊ (AZ ELEFçNTCSONTTORONYBñL, 1991. 17.). A müfaji k¢rd¢srûl BÀn
ZoltÀn AndrÀs ä Nagy Lajossal vetve ´ssze
Tar munkÀit ä ezt Árja: àvitathatatlan a k¢t ÁrÂ
k´zti rokonsÀg: mindkettû eredendûen novellista
(Nagy Lajos reg¢nyei t´bbnyire sikertelenek, a K ISKUNHALOM sem reg¢ny, inkÀbb reg¢nyesÁtett novellaciklus; Tar pedig m¢g csak nem is kÁs¢rletezett
a reg¢nnyel)Ê (Holmi, 1993. 8. 1142.). MÀrton
LÀszlÂ kritikÀjÀban ä arrÂl a jellegzetess¢grûl
¢rtekezv¢n, hogy a szerzû lemond a figurÀk
¢rz¢seinek fel¡lbÁrÀlatÀrÂl, tehÀt arrÂl, hogy
t´bbet tudjon sajÀt teremtm¢nyein¢l ä egyenesen Ãgy lÀtja, Tar ÁrÀsmÂdja eset¢ben
ànincs mÂd nagyobb Ávü k¢p felvÀzolÀsÀra, konfliktusok sorÀnak vagy ¢ppen sz´ved¢k¢nek kibontakoztatÀsÀraÊ (Alf´ld, 1994. 7. 73.).
A k¢t Ãj k´nyv ä a korÀbbi müvek ¢s az
eddigi recepciÂ ismeret¢ben ä ¢ppen a kis-
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forma-nagyforma k¢rd¢s¢t veti fel mindenekelûtt. E k¢rd¢s mÀr csak az¢rt is indokolhatÂ leszükÁt¢se mindannak, amirûl e k´nyvek kapcsÀn besz¢lni lehetne, mert Tar müveiben az elbesz¢lû pozÁciÂja ¢s a t¢mavilÀg
alapjaiban nem vÀltozott, prÂzapo¢tikÀjÀnak,
szociogrÀfiai indÁttatÀsÃ müv¢szi ÀbrÀzolÀsmÂdjÀnak fontosabb vonÀsait pedig alaposan
k´r¡ljÀrta mÀr az eddigi recepciÂ. Az emlÁtetteken tÃl m¢g ZÀvada PÀl (Nappali hÀz,
1993. 4.) ¢s SzilÀgyi MÀrton kritikÀjÀra szeretn¢m felhÁvni a figyelmet (ez utÂbbi eredetileg a Holmi 1994. 1. szÀmÀban, kibûvÁtve ¢s
finomÁtva a szerzû K RITIKAI BEREK cÁmü
1995-´s k´tet¢ben jelent meg).
A nagyobb kompozÁciÂra irÀnyulÂ t´rekv¢sek ¢rtelmez¢s¢t illetûen hasonlÂ Tar SÀndor esete a Bodor çdÀm¢hoz. Bodor elsûrangÃ novellisztikÀjÀrÂl is hamar megfogalmazÂdott az az ÀllÀspont, hogy ÁrÂi nagysÀgÀhoz
bûven elegendû mindaz, amit a novellÀkban
megcsinÀlt. AZ EUFRçTESZ B ABILONNçL cÁmü
novellÀsk´tete kapcsÀn ÀllapÁtotta meg Balassa P¢ter: ànem jut esz¡nkbe: Árna majd ez utÀn
reg¢nytÊ (A LçTVçNY °S A SZAVAK , 1987. 181.).
A SINISTRA K¹RZET-et aztÀn ki inkÀbb novellaf¡z¢rnek (p¢ldÀul MargÂcsy IstvÀn), ki inkÀbb kvÀzi-reg¢nynek olvasta (p¢ldÀul SzilÀgyi MÀrton), s volt, aki nem is sokat t´rûdve
a müfaji k¢rd¢ssel, elegendûnek ¢rezte ezzel
kapcsolatban a mü szerzûje Àltal adott, egyszerre a reg¢nyhez k´tû ¢s a reg¢nytûl eltÀvolÁtÂ alcÁm meghatÀrozÀsÀt: EGY REG°NY FEJEZETEI. (Ha csak arra gondolok, hogy a Holmi pÀlyÀzatgyûztes novellÀjÀt mennyire Àtdolgozta az ÁrÂ, motivikusan is alaposan belekomponÀlva azt a nagyobb eg¢szbe, az alcÁm
itt kiv¢telesen nem eg¢szen indokolatlan.)
°s bÀr a SINISTRA K¹RZET inkÀbb reg¢nyszerü, mint A MI UTCçNK , m¢gis ez utÂbbi
k´nyvet nevezi egy¢rtelmüen reg¢nynek ä ha
nem is a mü szerzûje, de a kiadÂja. HabÀr a
reg¢ny fogalma talÀn a legk¢pl¢kenyebb müfajfogalom, ¢s szÀmos elsû lÀtÀsra meglepû
esetben ¢n is k¢szs¢ggel elfogadom e meghatÀrozÀst (p¢ldÀul a FUHAROSOK eset¢ben, a
terjedelem ellen¢re is; az ÀbrÀzolt vilÀg ´szszetetts¢ge, a kompozÁciÂs gazdagsÀg ¢s sz´vev¢nyess¢g miatt), itt azonban a kompozÁciÂs
szÀnd¢k v¢lem¢nyem szerint a novellaf¡z¢r
meghatÀrozÀst indokolja inkÀbb, s ennek a
meghatÀrozÀsnak a mü semmilyen szerzûi

eleme nem mond ellent. Ez azonban egyÀltalÀn nem baj, ettûl m¢g nagyon jÂ a k´nyv.
A MI UTCçNK harmincegy szÀmozott r¢szbûl ¢p¡l fel, melyek k´z¡l az elsû huszonnyolc szinte sorra azonos hosszÃsÀgÃ, k´r¡lbel¡l ´toldalas ÁrÀs (ezek a Besz¢lûbe k¢sz¡ltek
h¢trûl h¢tre). E r¢szek k¡l´n is megÀllÂ, magas müv¢szi szÁnvonalon megalkotott sz´vegek, ugyanakkor szorosabban kapcsolÂdnak
egymÀshoz, mint egy k¡l´nb´zû novellÀkat
´sszevÀlogatÂ k´tet darabjai. Mik¢nt az ESTI
K ORN°L r¢szeit az egys¢ges lÀtÀsmÂdon tÃl
elsûsorban a k´z´s fûhûs szem¢lye füzi ´ssze
egy müv¢, mondjuk a TñT ATYAFIAK eset¢ben csak a helyszÁn (illetve az azonos n¢pcsoportbÂl, vid¢krûl szÀrmazÂ, de nem ism¢tlûdû, nem ÀllandÂ figurak¢szlet) k¢pezi az
´sszetartÂ erût, akk¢nt Tar k´nyv¢ben, hasonlÂan A Jñ PALñCOK -hoz a helyszÁn ¢s a k´z´s, vissza-visszat¢rû, egymÀst ismerû, egymÀssal kapcsolatban ÀllÂ figurÀk egyarÀnt
erûsÁtik a sz´vegek ´sszetartozÀsÀt. S lehet
m¢g rokon müveket sorolni a magyar irodalom t´rt¢net¢bûl Petelei IstvÀn AZ °N UTCçM
cÁmü k´nyv¢tûl GÀrdonyi G¢za AZ °N FALUMjÀn Àt a K ISKUNHALOM-ig.
Jelen esetben a megid¢zni kÁvÀnt ¢letk´z´ss¢g, àa mi utcÀnkÊ (egy bizonyos Debrecen
k´rny¢ki falu RadnÂti, SÀgvÀri vagy G´rbe
utcak¢nt nevezett utcÀjÀnak) egyes lakÂirÂl
szÂlnak a portr¢szerü kisnovellÀk. Az elmondÀs menete nem igazodik valamilyen, az idûh´z k´thetû kompozÁciÂs rendhez, mint
Nagy LajosnÀl, ahol Kiskunhalom ¢let¢nek
egy napja adja a keretet. Sok mindenrûl
t´bbsz´r is ¢rtes¡l¡nk k¡l´nb´zû ´sszef¡gg¢sben, a szereplûk Ãjra ¢s Ãjra elûker¡lnek,
hol Ãgy, hogy rÂluk szÂl a mese, hol Ãgy,
hogy csak hÀtt¢rfigurÀk. A v¢g¢re a mozaikokbÂl ´sszeÀll a k¢p: egy lepusztult, istentûl
elhagyott utca rem¢nytelen k¢pe. Az egyes
sz´vegek sorrendje (ugyanÃgy, mint az EGY
Ný-ben) felcser¢lhetû is lenne, nincsenek
olyan t´rt¢netelemek vagy narrÀciÂs szerkezetelemek, amelyek akÀr a t´rt¢net, akÀr a
narrÀciÂ szintj¢n kronolÂgiai rendbe ÀllÁtanÀk az egyes r¢szeket, kiv¢ve az elsû fejezetet,
amelyben mintegy szabÀlyos expozÁciÂk¢nt
megt´rt¢nik az utca bemutatÀsa. Ennyire
erûs zÀrÂ kompozicionÀlis fogÀst nem talÀlunk. Hacsak nem tekintj¡k szÀnd¢kosnak,
hogy az ´sszegzû t´rt¢netelem ker¡l csak a
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k´nyv v¢g¢re, amelyben a Dezsû fiÃ lerÀntja
¢jjel anyja lÀncÀt, kiviszi az udvarra, rÀvilÀgÁt,
¢s azt olvassa a lÀncon l¢vû ¢rme hÀtoldalÀn:
¢letem. Az utolsÂ mondat pedig hasonlÂ szÀmos novellazÀrÀshoz, ¢s akÀr vonatkoztathatÂ a harmincegy sz´veg mindegyik¢re is: àA
szÀjÀba veszi, ¢s nem ¢rez semmit.Ê
Az egys¢ges kompozÁciÂ ellen dolgozik az
a sajÀtossÀg, hogy nem c¢lelvü az elbesz¢l¢s,
nincs k´z¢ppontja, hatÀrozott Áve a k´nyvnek, nincs fûhûs, csak egymÀs mell¢ rendelt,
vegetÀlÂ l¢nyek vannak. Ezzel szemben meghatÀrozÂ a szerkezet szempontjÀbÂl az ÀllandÂ helyszÁn, a kimerevÁtett, ÀllandÂsÁtott idû,
a szereplûk, t´rt¢netdarabok ism¢tlûd¢sei ¢s
a narrÀciÂ szeml¢leti egys¢gess¢ge. A n¢vtelen narrÀtor egy stabil n¢zûpontbÂl ¢rz¢keli
az elbesz¢lt vilÀgot, nem szereplûje a münek,
de nem is Àll kÁv¡l rajta, hiszen a àmiÊ utcÀnkrÂl besz¢l. Bel¡lrûl ismeri figurÀinak
¢let¢t ¢s vilÀgÀt, olyan, mintha k´zt¡k ¢lne,
û is egy senki, mondja, mint mindnyÀjan az
utcÀban (184.), mindent tud, ami ezekrûl az
emberekrûl tudhatÂ, ¢s amennyit ûk magukrÂl aligha tudhatnak. D¢rczy P¢ter ¢szrev¢tel¢hez kapcsolÂdva, aki szerint a tanÃ jellegü elbesz¢lû ànem tud t´bbet, nem lÀt rÀ kreatÃrÀi ¢let¢rûl/¢let¢reÊ (°let ¢s Irodalom, 1995. 10.
27.), ¢n azt gondolom, hogy az utca vilÀgÀnak szintj¢n t´bbet tud az elbesz¢lû, mint a
benne l¢vûk k¡l´n-k¡l´n egymÀsrÂl ¢s sajÀt
helyzet¡krûl, ugyanakkor k¢ts¢gtelen¡l nem
kÁv¡lrûl, nem fel¡lrûl n¢zi hûseit (tÀrsait), tehÀt ebben az ¢rtelemben valÂban ànem helyett¡k szÂl, legfeljebb vel¡k egy¡ttÊ.
A MINDEN MESSZE VAN cÁmü k´nyvet kisreg¢nynek nevezi kiadÂja, ¢s ebben az esetben egyet is ¢rthet¡nk ezzel a meghatÀrozÀssal. A zÀrt szerkezetü, hagyomÀnyos narrÀciÂjÃ mü n¢gy huszon¢ves magyarorszÀgi
munkÀs f¢rfi n¢metorszÀgi kalandjainak t´rt¢net¢re ¢p¡l. Laboda, VÀri, Barna ¢s Madari (mÀr megnevez¢s¡kben is el¢gg¢ rideg l¢gk´rt ÀrasztÂ figurÀk), hogy p¢nzt keressenek,
vend¢gmunkÀsk¢nt k´r¡lbel¡l egy ¢vet t´ltenek egy n¢met kisvÀrosban. A fûhûs Laboda, az û beceneve az elsû szÂ a k´nyvben,
k¢sleltetve kapjuk meg csalÀdi nev¢t a 68. oldalon (çcs), ¢s a keresztnev¢t majdnem csak
a kisreg¢ny v¢g¢n, a 98. oldalon (Elem¢r). A
fiÃk egyre àpiszkosabbÊ munkÀt v¢geznek
egy szem¢ttelepen, k´zben beleker¡lnek a

kisvÀros ¢let¢be, LabodÀnak siker¡l ez legjobban, aki helyi szexsztÀr lesz, ¢s ennek r¢v¢n aztÀn a munkaadÂja feles¢g¢nek szeretûje. Ez a veszte: a sz´veg szerkezeti csÃcspontja, mikor is ´sszeverve, szûnyegbe tekerve û
¢rkezik meg egy ¢jszakai illegÀlis rakomÀnnyal a szem¢ttelepre, s a mÀsik hÀrom
fiÃ kellene hogy elt¡ntesse. A v¢g tulajdonk¢ppen fanyar happy end. Laboda ¢letben
marad, a fiÃk gyorsan hazaj´nnek, de a kereset¡ket elszÂrjÀk, a marad¢kot elisszÀk, ¢s
folytatÂdik itthon ugyanaz a kilÀtÀstalan ¢let¡k, amit addig ¢ltek.
Nincs itt mÂd ä egyik k´nyvben sem ä kit´rni, Ãj ¢letet kezdeni, megvÀltozni. A kit´r¢si pont az egyik esetben a vÀros, a mÀsik
esetben a k¡lf´ld lenne. çm szimbolikusan
szÂlva az ´sszes Tar-hûst ugyanannak a kilÀtÀstalansÀgnak az utcÀja tartja fogva. A kisreg¢ny cÁme is azt sugallja, hogy el¢rhetetlen
az, amire ezek a figurÀk vÀgynak, s ha a vÀgyaik k´zel¢be ker¡lnek, az akkor is megk´zelÁthetetlen messzes¢gben marad szÀmukra.
àV¢gtelen¡l sok megvÀltÀs van, csak nem nek¡nkÊ
ä adhatnÀnk ezeknek az ´nmaguk term¢szet¢nek ¢s a vilÀg t´rv¢nyeinek egyarÀnt kiszolgÀltatott l¢nyeknek a szÀjÀba Franz Kafka
mondatÀt. Ha ezek a figurÀk egyÀltalÀn k¢pesek lenn¢nek ilyen mondatokat mondani.
De nem k¢pesek, hiszen ä vissza-visszat¢rû
motÁvum TarnÀl ä m¢g a MiatyÀnkot sem
tudjÀk elmondani, hiÀba prÂbÀljÀk. çm azt
m¢g tudjÀk, hogy mit nem k¢pesek elmondani, van m¢g eml¢k¡k valamirûl, amit mÀr
elfelejtettek, vagy tÀn soha nem is volt igazÀbÂl a sajÀtjuk, csak gyerekkorukban hitt¢k
ezt egy pillanatra, vagy mind´ssze mes¢ltek
nekik rÂla.
V¢gsû soron egyetlen dologrÂl besz¢lnek
Tar SÀndor müvei: a jÂrÂl, ami nem el¢rhetû.
Egyszerü hûsei azÀltal tudnak rÂla, hogy ¢rzik, ebbûl ûk v¢gk¢pp ki vannak zÀrva. A jÂ
mind´ssze vÀgyÀlom. Szeg¢ny helyi tiszteletes csupÀn azt lÀtja, hogy àmindig csak a Rossz
kÁs¢rtÊ. De azt mÀr nem fogja f´l, hogy min¢l
inkÀbb Ágy van, annÀl inkÀbb hiÀnyzik a JÂ.
°s hiÀnyÀval m¢giscsak ez mozgatja a kreatÃrÀkat, mi mÀs mozgatnÀ. T´rekv¢s¡k
ugyanÃgy determinÀlt, mint a n´v¢nyek t´rekv¢se a f¢ny fel¢. Csakhogy itt az ¢let f¢nyes oldala pusztÀn a delÁrium ÀllapotÀban
jelenik meg, ¢s akad olyan figura az A MI UT-
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CçNK -ban

(B¢res szomsz¢d), aki kiabÀl a lelki
¢s fizikai fÀjdalomtÂl, ha nem jut a reggeli
kocsmanyitÀs elûtt egy kis alkoholhoz. Mert:
àItt csak a szesz segÁt.Ê Nem csupÀn szociÀlis,
hanem egyben lelki nyomorÃsÀg uralkodik
minden¡tt. Elûle pedig nem lehet elmenni,
hiÀba mondja egy fejezet cÁme: EL VALAHOVç.
°s mik¢nt a figurÀk helyzete, ugyanÃgy Tar
SÀndor ÁrÂi vilÀga is mozdÁthatatlan. LegalÀbb annyira mozdÁthatatlan, mint MÀndy
IvÀn vilÀga. Ez most m¢g jobban lÀtszik, hiszen a n¢met helyszÁnen jÀtszÂdÂ kisreg¢ny
is csak azt erûsÁti, mennyire ugyanarrÂl van
szÂ itt ÀllandÂan.
A szerkezeti k¢plet is majdnem mindig hasonlÂ. TarnÀl a t´rt¢netek, a figurÀk ugyanÃgy, mint a novellaf¡z¢r fejezetei, egymÀs
mell¢ rendelûdnek. V¢gtelen szÀmban k¢pzelhetûk egymÀs mell¢, akik itt ¢lnek, mert
mind ugyanott vannak. Lent. A MI UTCçNK
darabjai Ãjabb variÀciÂk a nyomorÃsÀg t¢mÀjÀra, ahogy a korÀbbi novellÀsk´tetek darabjai, nem illeszkednek erûsebb kompozÁciÂs
hierarchiÀba. Nincs alÀ-f´l¢ rendel¢s, hiszen
mindenki egyarÀnt alÀrendelt, ¢s valÂban
nem bomlik ki itt konfliktusok sz´ved¢ke,
mert a konfliktusok tÁpusuk szerint egyformÀk ¢s egyszerüek, habÀr annÀl radikÀlisabbak. Ebbûl a szempontbÂl a MINDEN MESSZE
VAN is tekinthetû hosszabbra nyÃjtott novellÀnak, amelyben a megszokott alapkonfliktust az elbesz¢lû a vÀrtnÀl alaposabban jÀrja
k´r¡l. A kisreg¢ny r¢szletezûbb besz¢de
azonban n¢ha nem vÀlik elûny¢re a münek,
esetenk¢nt kevesebb t´bb lehetne. Azzal,
hogy t´bb szituÀciÂbÂl ismerj¡k meg a figurÀk helyzet¢t, azzal, hogy bûvebben megtudjuk egy figura hÀtt¢r¢let¢t, ¢s alaposabb leÁrÀst kapunk rÂla, egyÃttal elv¢sz valami abbÂl a kicentizett, redukÀlt, sokszor csak utalÂ,
sejtetû, t´m´r elûadÀsmÂdbÂl, ami a Tar-novellÀk nagy er¢nye. HabÀr Tar kÁm¢letlen atmoszf¢rateremtû k¢pess¢ge ¢s Ãjabban megerûs´dû savanyÃan rezignÀlt humora a kisreg¢nyben is remek¡l ¢rv¢nyes¡l. Az A MI UTCçNK eset¢ben viszont az ÁrÂ szÀmÀra biztonsÀgos novellaforma tÃll¢p¢s¢bûl k´vetkezû
kihÁvÀsok nem okoznak gondot, mert itt az
egyes darabok megszokott feszess¢ge megmarad, nem hÁgul fel az elbesz¢l¢s (bÀr lehet,
hogy az utolsÂ hÀrom sz´veget is jobb lett
volna a korÀbbiak terjedelm¢re cs´kkenteni,

nem is a hÀrom, egy¢bk¢nt igen jÂ novella,
hanem a k´nyv feszess¢ge kedv¢¢rt). Mindenesetre az ´nmagÀban erûs fejezetek garantÀljÀk a sz´vegegy¡ttes minûs¢g¢t, ¢s ha
novellaf¡z¢rk¢nt olvasom a k´nyvet, akkor
az nem ig¢nyli az enn¢l szorosabb koherenciÀt sem.
Tar SÀndor szÀmomra tovÀbbra is a kisprÂza nagy mestere, aki az A MI UTCçNK -kal
eddigi legegys¢gesebb ¢s legkimunkÀltabb
k´nyv¢t Árta meg, a kilencvenes ¢vek magyar
prÂzÀjÀnak egyik legjobb k´nyv¢t. JÂ ¢rz¢kkel most sem ment be a mÀsok utcÀjÀba. De
ki tudna ezek utÀn bemenni az û utcÀjÀba?
KÀrolyi Csaba
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Gy´rgyrûl. I. Feh¢r FerencäHeller çgnes
VÀlogatta ¢s szerkesztette Kardos AndrÀs
T-Twins KiadÂäLukÀcs ArchÁvum, Budapest,
1995. 512 oldal, 784 Ft
Gond. FilozÂfiai essz¢folyÂirat. Debrecen, 10. szÀm
[1995]. 214 oldal, 150 Ft
Vajda MihÀly: Mit lehet rem¢lni?
(Essz¢k Feh¢r Ferencrûl)
HatÀr K´nyvek, Debrecen, 1995.
80 oldal, 320 Ft
A Gondnak, Vajda MihÀly, Kardos AndrÀs (¢s
mÀsok) folyÂiratÀnak eml¢kszÀma jelent meg
Feh¢r Ferencrûl (1933ä1994). Vajda, Feh¢r
jÂ barÀtja n¢gy Feh¢rrûl szÂlÂ essz¢j¢t k´nyvben is publikÀlja, s egy mÀsik barÀt, Kardos
AndrÀs kiadja az elsû Feh¢r-k´tetet Feh¢r halÀla Âta. Egy harmadik barÀt most ismertet¢st
Ár e kiadvÀnyokrÂl. Nem a barÀtok gyÀszÀnak
rÀtukmÀlÀsa ez a k´z´ns¢gre, hanem olyan
tartozÀs kiegyenlÁt¢s¢nek a kezdete, amelyet,
Ãgy lÀtszik, t´bben ¢rz¡nk nyüg´snek mind
a halottal, mind az olvasÂval szemben.
Feh¢r neh¢z sorsÃ ¢s neh¢z karakterü ember volt, akinek kiterjedt elm¢leti tev¢kenys¢ge halÀla utÀn rekonstrukciÂra szorul. Ke-
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v¢sb¢ feltÀrÀsra, mint inkÀbb elk¡l´nÁt¢sre ä
elsûsorban feles¢ge, Heller çgnes, valamint
egy idûszakban a Budapesti Iskola filozÂfiÀjÀtÂl. Feh¢r n¢ha feszeng¢st kivÀltÂ mÂdon is
propagandistÀja volt k´r¢nek, lÀsd 1993-as
retrospektÁv lillaf¡redi elûadÀsÀnak cÁm¢t:
HOGYAN LETTºNK ELM°LETI SZUPERHATALOM? (öj Holnap, 1995. november). De csak
k´r¢nek. Soha nem ¢rezte sz¡ks¢g¢t annak,
hogy sajÀt k¡l´nb´zûs¢g¢t, à´nÀllÂ filozÂfiai
imÀzsÀtÊ kidomborÁtsa. A k¡l´nbs¢geket egy
teoretikus mozgalom munkamegosztÀsÀra,
pszicholÂgiai ¢s k¢pess¢gbeli differenciÀkra
vezette vissza, s ha mÀsoknÀl enn¢l t´bbrûl
volt szÂ, azt drÀmai mÂdon zokon vette. Amikor az emigrÀciÂban ¢s itthon fokozatosan ki¡resedett az iskola, k´r, mozgalom tartalma,
Feh¢r szÀmÀra a Hellerrel valÂ tovÀbb- ¢s
egy¡ttgondolkodÀs, Heller elm¢leti tematikÀjÀnak sz¢lesebb spektruma ¢s filozofÀlÀsi stÁlusÀnak nagyobb absztrakciÂs foka, tanÁtÀsÀnak rendszerszerü volta k¢pezte azt a
keretet, amelyben fenn lehetett tartani a
munkamegosztÀs elgondolÀsÀt. Ez eg¢szen
odÀig àfajultÊ, hogy Heller ¢s Feh¢r szÀmos
k´z´s essz¢k´tet¢ben nincs felt¡ntetve, hogy
melyik ki¢! (Kifejezetten tudomÀnyos jellegü
munkÀkban ez elûfordul, s ä talÀn a tudomÀnyos vilÀgn¢zet nyomat¢kosÁtÀsa kedv¢¢rt? ä a LukÀcs-iskolÀban egyenesen szokÀs
is volt, lÀsd MÀrkus Gy´rgy, Bence Gy´rgy,
Kis JÀnos, BenceäKis, MÀrkusäVajda, Feh¢rä
HelleräMÀrkus k´z´sen Árt k´nyveit, tanulmÀnyait.)
A munkamegosztÀs azonban sem korÀbban, sem Ãjabban nem volt fikciÂ ä Feh¢r maga rendkÁv¡li energiÀkat szentelt tartalmi telÁt¢s¢re ä, de persze nem volt a teljes igazsÀg
sem. MÀsok eset¢ben jÂl tudta ezt û is, aki
p¢ldÀul LUCIEN GOLDMANN MINT LUKçCS
àEGYSZERþ OLVASñJAÊ cÁmü tanulmÀnyÀban
Goldmann eredetis¢g¢t hangsÃlyozta a lukÀcsi premisszÀk puszta befogadÂjÀnak maszkjÀban. Most, hogy sajnos ennek nem Àll ÃtjÀban Feh¢r nyomat¢kos s ebben a tekintetben
aszketikus szem¢lyis¢ge, s ¢letmüve lezÀrult,
term¢szetes, hogy az ¢rdeklûd¢s a differenciÀra, mondandÂjÀnak sajÀtszerüs¢g¢re, csak
rÀ jellemzû voltÀra irÀnyul. Elkezdûdik szellemi arck¢p¢nek felvÀzolÀsa.
Az az ¢sszerü d´nt¢s, hogy LukÀcs Gy´rgy
budapesti iskolÀjÀnak most megjelent elsû ¢s

k¢sz¡lû mÀsodik k´tet¢t a k´rh´z tartozÂ ¢s
k´zvetlen tanÁtvÀnyok (Feh¢r, Heller, MÀrkus, Vajda) LukÀccsal foglalkozÂ ÁrÀsaira korlÀtoztÀk, Feh¢rt ennek a vÀllalkozÀsnak a fûszereplûj¢v¢ tette. A jelen k´tetben Feh¢r r¢szv¢tele terjedelmileg is sÃlyosabb, mint Heller¢ (a k´nyv hÀrom´t´de). Heller çgnes essz¢i
ä k´z´tt¡k a sz¢p LUKçCS GY¹RGY °S SEIDLER
I RMA, a szellemes LUKçCS °S A àSZENT CSALçDÊ
s a megrendÁtû r´vid memoÀr, AZ ISKOLAALAPíTñ ä vagy alkalmi jellegü ÁrÀsok, vagy a szerzû sajÀt b´lcseleti, elsûsorban erk´lcsfilozÂfiai
erûfeszÁt¢seinek f¡ggel¢kei. Feh¢r h¢t tanulmÀnya viszont ä amely 1968 ¢s 1988 k´z´tt
keletkezett ä egy megÁratlan LukÀcs-monogrÀfia reg¢nyek¢nt olvashatÂ, tudomÀnyos bÀzisa t´k¢letesen helytÀll ez¢rt a k´nyv¢rt, drÀmai belsû elmozdulÀsai viszont meg¢rtetik,
hogy mi¢rt nem k¢sz¡lhetett el.
Az elsû, m¢g MagyarorszÀgon Árott tanulmÀnyok ä BALçZS B °LA °S LUKçCS GY¹RGY
SZ¹V ETS°GE A FORRADALOMIG (1968), A DRçMA T¹RT°NETFILOZñFIçJA, A TRAG°DIA METAFIZIKçJA °S A NEM-TRAGIKUS DRçMA UTñPIçJA
(1974) ¢s a MagyarorszÀgon most elûsz´r
megjelenû A ROMANTIKUS ANTIKAPITALIZMUS
VçLASZöTJçN (1975) ä megkapÂ lend¡let¢t a
felfedez¢s pÀtosza adja. Feh¢r MÀrkus Gy´rgygyel osztozik a fiatal LukÀcs tudomÀnyos filolÂgiai rekonstrukciÂjÀnak ¢rdem¢ben, de
annak a k¡l´n´s visszakanyarodÀsnak ä heideggeri nyelven Kehr¢nek ä, amelynek eredm¢nyek¢ppen f¢lszÀz ¢vet utazva hÀtra az
idûben a LukÀcs-tanÁtvÀnyok szÀmÀra egyre
fontosabb lett mester¡k megtagadott fiatalkora, az ¢rtelm¢t û tÀrta fel ä k¡l´n´sen a
hetvenes ¢vek k´zep¢n Árott k¢t mestermüv¢ben. MindhÀrom ÁrÀs szerepel egy¢bk¢nt
Feh¢r, Heller, MÀrkus ¢s a sorok ÁrÂjÀnak
1977-es k´z´s Suhrkamp-k´tet¢ben (DIE
SEELE UND DAS LEBEN ä [A L°LEK °S AZ
°LET]), amely a budapesti fiatal LukÀcs-stÃdiumok elsû ´sszefoglalÀsa volt, s mÀs nyelveken m¢g t´bb k´vette.
A BalÀzs-tanulmÀny valaha pÀlyakezdûk¢nt igen fontos volt nekem. Ezt most ellenûrizhettem: a t´bb mint negyedszÀzada olvasott sz´veg megannyi mondatÀt ¢lesen r´gzÁtette eml¢kezetem. E tanulmÀny k´vetkezm¢nyek¢ppen 1973ä75-ben Feh¢rrel egy¡tt
hÀrom k´tetben ki is adtuk BalÀzs B¢la l¢nyegi fiatalkori ¢letmüv¢t. S noha LukÀcs Ba-
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lÀzs-recepciÂjÀnak fenntartÀsos (mert BalÀzs
narcisztikus, pozûr k´ltûi vonÀsait szem elûl
nem t¢vesztû) rehabilitÀciÂjÀt ma sem tartom
jogosulatlannak, k¢t ok miatt mÀr arÀnyt¢veszt¢snek tünik szÀmomra e tanulmÀny
konstrukciÂja. Az elsû szerzûj¢nek ekkor m¢g
megl¢vû radikÀlis aktivizmusa, amely a legkisebb k¢telyt sem türte mester¢nek 1919-es
d´nt¢s¢vel kapcsolatban. çm ez a kisebbik
baj, mert ideolÂgiai tanulmÀnyok v¢gsû perspektÁvÀjÀt, koherenciÀjuk biztosÁt¢kÀt a k¢sei
olvasÂ idûvel leszÀmÁtolhatja. A k¢tely azonban a prebolsevik LukÀcs irÀnti korÀntsem
pusztÀn t´rt¢neti ¢rdeklûd¢s t¢ny¢ben mÀr
megjelent, s a hang magabiztossÀga, amely ezt
a bolsevik fordulat àf¢ny¢benÊ vizsgÀlja, csak
leplezi. Az, hogy 1919-ben LukÀcs àa legnagyobb kiteljesed¢s fel¢ indultÊ, olyan apodiktikus
kijelent¢s, amelyet ¢ppen Feh¢r k´vetkezû
LukÀcs-tanulmÀnyainak k¡l´nb´zû megoldÀskÁs¢rletei ä az 1919 elûtti korszak müveinek abszolÃt jogosult fel¢rt¢kel¢se, a bolsevik
korszak egyetlen elsû osztÀlyÃ filozÂfiai müv¢hez, a T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT-hoz
valÂ n´vekvû m¢rt¢kben ambivalens viszony
¢s a k¢sûbbiek erûsen kritikai ¢rtelmez¢se ä
vonnak a legerûsebben k¢ts¢gbe.
A fiatal LukÀcs hÀrom drÀmaelm¢let¢nek
´sszehasonlÁtÂ elemz¢se viszont aktuÀlis ¢s jelent¢keny ÁrÀs, amely nemcsak a korai LukÀcs zsenij¢nek k¡l´n´s jellegzetess¢g¢t,
homlokegyenest ellenkezû v¢gk´vetkeztet¢sek kidolgozÀsÀra valÂ k¢pess¢g¢t tÀrta fel,
hanem a drÀma ¢s a filozÂfia ´sszef¡gg¢s¢nek, valamint megfordÁtva, ¢letfilozÂfiÀk drÀmai lehetûs¢geinek k¢rd¢s¢ben sÃlyos ¢s ¢rdekes ÀllÀspontot k¢pvisel. Nem veszÁtett izgalmassÀgÀbÂl a k´vetkezû ÁrÀs sem, amelynek szer¢ny alcÁme utÀn ä TIPOLñGIA °S N°MET IDEOLñGIAT¹RT°NETI ADAL°K AZ E RNSTä
LUKçCS-LEV ELEZ°S KAPCSçN ä kalandos ¢s
gazdag eszmet´rt¢neti tanulmÀny Àll, nem
csupÀn Paul Ernst ¢s LukÀcs, hanem Ernst
Bloch, valamint az EGY APOLITIKUS EMBER
SZEML°LýD°SEI -t (1919) ÁrÂ Thomas Mann
vÀlaszÃtjairÂl. Ebben a tanulmÀnyÀban rekonstruÀlja Feh¢r LukÀcs tervezett Dosztojevszkij-k´nyv¢nek vÀzlatÀt ä a sajÀt Dosztojevszkij-k´nyv¢nek megÁrÀsa utÀn felfedezett, hatvan ¢vvel korÀbbi k¢zirattal mintegy
sÁron tÃli ¡zenetet kapva ´reg barÀtjÀtÂl ¢s
mester¢tûl.

Feh¢r k´vetkezû LukÀcs-tanulmÀnyait mÀr
1977-es emigrÀciÂja utÀn Árta. A LUKçCS W EIMARBAN (1978) ¢s az emlÁtett Lucien Goldmann-tanulmÀny (1979) egy nagyszabÀsÃ
LukÀcs-monogrÀfia elûmunkÀlatÀnak tünik.
Az elsû a klasszicizmus (eszt¢tikai humanizmus, etikai demokratizmus) vÀlasztÀsÀnak fogalmi keret¢be helyezi el LukÀcs harmincas
¢vekbeli fordulatÀt, kib¢k¡l¢s¢t a (sztÀlinista)
valÂsÀggal ¢s bizonyos ¢rtelemben ´ncsalÂ
menek¡l¢s¢t e valÂsÀgtÂl, a mÀsodik a prebolsevik ¢s korai bolsevik LukÀcsot aktualizÀlja a korszak nyugati baloldali ¢s eurokommunista mozgalmainak perspektÁvÀjÀval
´sszef¡gg¢sben. Besz¢des, hogy az ezutÀn
k´vetkezû k¢t tanulmÀny mÀr a nyolcvanas
¢vek mÀsodik fel¢ben keletkezett: LUKçCS °S
BENJAMIN ä PçRHUZAMOK °S ELLENT°TEK
(1985), A KANTI K°RD°S çTALAKULçSA LUKçCS
FILOZñFIçJçBAN (1988). Ezek mÀr nem egy
k¢pzeletbeli monogrÀfiÀhoz tartoznak. Feh¢r
sajÀt müv¢szet- ¢s müvelûd¢sb´lcseleti kutatÀsai szempontjÀbÂl aktualizÀlja a mÃlt hÀrom gondolkodÂjÀt, s az egyik nagy filozÂfust,
akihez Ãjra meg Ãjra fordulni lehet eleven
k¢rd¢seinkkel, megint csak a fiatal LukÀcsban talÀlja meg. Mivel a kommunizmus vilÀgt´rt¢nelmi kÁs¢rlete ¢vtizedek szellemi k¡zdelmeiben minden pozitÁv tartalmÀt elveszÁtette Feh¢r szÀmÀra, ez¢rt annak is elhalvÀnyodott a vonzereje, hogy a bukÀs f¢l ¢vszÀzados t´rt¢net¢t e kÁs¢rlet reprezentatÁv gondolkodÂjÀnak Decline and Fall-jÀban besz¢lje
el. Ez korÀntsem jelent valami csalÂdottsÀgbÂl k´vetkezû igazsÀgtalansÀgot LukÀccsal:
Feh¢rt a szem¢lyes hÀla, a harmincas ¢vekig
tartÂ filozÂfiai periÂdusokbÂl sugÀrzÂ jelentûs¢g s a k¢sûbbi korszakok egy-egy figyelemre
m¢ltÂ munkÀja ¢lete v¢g¢ig ¢ppÃgy mester¢hez k´ti, mint azoknak LukÀcs-szidalmai,
akiknek a àgescheiterte ExistenzÊ, a àhajÂt´r´tt
egzisztenciaÊ (LukÀcs mondta magÀrÂl ezt ¢lete v¢g¢n) nagysÀga irÀnt semmi ¢rz¢k¡k nem
l¢v¢n, magukhoz t´rpÁtett¢k. LÀssuk be, LukÀcs m¢giscsak mÀsodrendü gondolkodÂ ä
mondta egyszer egy kiadÂi fûszerkesztû Feh¢rnek. ä ¹n hÀnyadrendü gondolkodÂ? ä
hangzott a szÀraz, arrogÀns vÀlasz.
A nagysÀg irÀnti ¢rz¢k ¢s a nagysÀg probl¢mÀja Feh¢r Ferenc szellem¢nek k´z¢ppontjÀban Àllt. E sokr¢tü k¢rd¢s alacsonyabb Àgai
k´z´tt megtalÀlhatjuk a gesztusok ä m¢ghoz-
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zÀ e forrÂ szÁvü ember r¢sz¢rûl a hideg gesztusok ä grandiozitÀsa irÀnti lelki hajlandÂsÀgot, s k¢ts¢gtelen¡l egy parven¡ ÀrnyalatÃ
vonÀst is, a nagy emberek tÀrsasÀgÀnak kedvel¢s¢t. Mindkettûnek vannak nyomai ÁrÀsaiban. L¢nyegesebb e gûg´s f¢rfi maga vÀlasztotta nagy alakjai irÀnti alÀzata, amely sokÀig t¢mavÀlasztÀsai kanonikus term¢szet¢ben is megmutatkozott: LukÀcs, Dosztojevszkij, SartreäFlaubert. T¢mavÀlasztÀsa tovÀbbÀ
mindig ideologikus ¢rtelemben reprezentatÁv: ût a nagy folyamatok ¢rdekelt¢k. Minden
ÁrÀsÀban van valami k´zvetlen beavatkozÀsi
szÀnd¢k a nagy sorsprobl¢mÀkba. Szem¢lyis¢g¢nek sÃlyÀt ellenfelei ¢s egy¡tt ¢rzû barÀtai nem tagadhattÀk (errûl Ártam EGY FçJDALMAS, NAGY °LET JUSSçN cÁmü megeml¢kez¢semben, Kritika, 1994/8.), s nem meglepet¢s,
ha egy ausztrÀl kutatÂ, Peter Beilharz a Gondban megjelent FEH°R FERENC °S A POLITIKAI
ELM°LET cÁmü cikk¢ben àegy jelent¢keny gondolkodÂrÂl, hÀrom kontinens szellemi ¢let¢nek egyik
vez¢regy¢nis¢g¢rûlÊ besz¢l.
àMÁg Heller (angol nyelven megjelent) müvei
egy marxista fejezetrûl ¢s azt k´vetûen egy (a sz¡ks¢gletekre, a mindennapi ¢letre, az ¢rz¢sekre, az
´szt´n´kre, a t´rt¢nelemre ¢s az etikÀra reflektÀlÂ)
szem¢lyes teÂria kidolgozÀsÀrÂl Àrulkodnak, Feh¢r
¢letmüve essz¢isztikus, kritikus, szkeptikus, bÁrÀlÂ
jellegü, ¢s felfokozott ¢rz¢kenys¢grûl tanÃskodik.
Amennyiben tehÀt Heller munkÀssÀgÀt Ãgy fogjuk
fel, mint ami l¢nyeg¢ben a modernitÀs vilÀgos oldalÀnak analÁzise (¢s olykor ¡nnepl¢se), akkor Feh¢r ¢letmüv¢t a modernitÀs s´t¢t oldalÀnak felderÁt¢s¢re tett kÁs¢rletk¢nt ´sszegezhetj¡kÊ ä olvashatjuk ugyanebben a tanulmÀnyban.
Amikor most t´bb tanulmÀny foglalkozik
Feh¢r magyarorszÀgi fûmüv¢vel, Az ANTINñMIçK K¹LTýJE (DOSZTOJEV SZKIJ °S AZ INDIV IDUUM VçLSçGA) cÁmü k´nyv¢vel (1972), akkor a modernitÀs s´t¢t oldala ker¡l elût¢rbe.
Azt vizsgÀljÀk, hogy àa marxizmus reneszÀnszÀnakÊ t´rt¢neti diskurzusÀban hogyan tapogatÂzott Feh¢r egy szkeptikus vÀltozat irÀnyÀba, amely az egy¢n kÁnjait ¢s mulandÂsÀgÀt
nem egyenlÁtette ki a nembelis¢g pozitÁv
m¢rleg¢n. Sziklai LÀszlÂ PERSPEKTíVA ä J¹V ý
N°LKºL cÁmü dolgozatÀban egyenesen e diskurzuson valÂ hallgatÂlagos tÃll¢p¢srûl besz¢l, amennyiben azt betüzi ki Feh¢r k´nyv¢bûl, hogy a reg¢nyelm¢letben mint alkalmazott t´rt¢netfilozÂfiÀban megjelenik a polgÀri

vilÀg epopeiÀjÀnak ä ¢s ezzel talÀn magÀnak
a polgÀri vilÀgnak ä a transzcendÀlhatatlansÀga. Ez a sejtelem ä persze nyÁlt ellentmondÀsban a k´nyv nem egy hitvallÀsÀval ä azt
tartalmaznÀ, hogy nem lehets¢ges transzcenzus ä ÀthÀgÀs, Àtl¢p¢s ä a szocializmusba, csak
a polgÀri vilÀg megûrz¢se ¢s transzformÀciÂja,
ÀtalakÁtÀsa.
Sziklai ÁrÀsa ä sok ¢rdekes politika- ¢s
ideolÂgiat´rt¢neti adal¢kkal ä persze Feh¢r
müv¢nek legporl¢konyabb r¢sz¢hez nyÃl.
Ahhoz a r¢szhez, amely a maga idej¢ben
ugyan szerzûje szÀmÀra a hit ¢lethalÀlk¢rd¢se
volt, ma viszont t´rt¢netfilozÂfiai seg¢dkonstrukciÂ egy t´rt¢neti kontextusban. Olyan ÀllvÀnyzat, amelyre elengedhetetlen sz¡ks¢g
volt a k´nyv fel¢pÁt¢s¢hez, m¢ghozzÀ nemcsak logikai, hanem morÀlis ¢rtelemben is, de
amelyet mai olvasatunk elbont.
TalÀn fontosabb szempontot vet f´l RÂzsa
Erzs¢bet kitünû tanulmÀnya, AZ INDIV IDUUM
ÏMETAFIZIKAI V ERGýD°SEÎ. FEH°R FERENC
DOSZTOJEV SZKIJ-K¹NYV °NEK ANTROPOLñGIçJA. Meggyûzûen mutatja ki az antinÂmiÀkrÂl
ä feloldhatatlan ellentmondÀsokrÂl ä szÂlÂ
k´nyv sajÀt antinÂmiÀjÀt egy àoptimistaÊ
(marxiälukÀcsi) ¢s egy àszkeptikusÊ (kanti)
antropolÂgia, egy hegelizÀlÂ nembeli ¢s egy
kantizÀlÂ egyedi antropolÂgia k´z´tt. Egy
k´nyv belsû fesz¡lts¢ge, izgatottsÀga ¢s term¢kenys¢ge, maradandÂsÀga sokszor nem
megoldÀsaibÂl, hanem meg nem oldottsÀgaibÂl fakad ä ha f´ltÀrul, hogy mi ¢s mi¢rt megoldatlan benne.
Vajda MihÀly sz¢p ÁrÀsa a Dosztojevszkijk´nyvrûl, az EMBER A TRANSZCENDENTçLIS
OTTHONTALANSçGBAN, valamint a k´vetkezû
Feh¢r-mürûl, a soha ki nem adott AZ ANTIFºSZISZ °S BETEGEI -rûl (Jean-Paul Sartre-nak
A CSALçD IDIñTçJA cÁmü Flaubert-k´nyv¢rûl
Árott terjedelmes tanulmÀnyÀrÂl) szÂlÂ LEHET-E EGYçLTALçN? pszicholÂgiai magyarÀzatot füz a fenti antinÂmiÀhoz. Eszerint Feh¢r
nemcsak fenomenolÂgusa volt a modern individuum vÀlsÀgÀnak, az antif¡szisz betegs¢g¢nek, hanem alanya is. Dosztojevszkij hûseinek botrÀnydramaturgiÀjÀt elemezve p¢ldÀul
´nanalÁzist is adott. Ez a szem¢lyess¢g, szem¢lyes ¢rintetts¢g k´lcs´n´z a megoldÀstÂl
f¡ggetlen m¢lys¢get ¢s szenved¢lyt leÁrÀsÀnak, de ezt mintegy mederben tartja az, amit
az im¢nt seg¢dkonstrukciÂnak neveztem, s

452 ã Figyelû

ami pszicholÂgiailag t´bb is annÀl. Emelkedett lelkü szenvedûk sajÀtossÀga a magyarÀzat ÀltalÀnosÁtÀsa, amit JÂzsef Attila Ágy fejezett ki hÁres soraiban: àím itt a szenved¢s bel¡l,
/ Àm ott kÁv¡l a magyarÀzat.Ê A betegs¢g vagy
emberi sorssÀ, vagy a tÀrsadalom betegs¢g¢v¢
vÀlik. A tÀrsadalom megvÀltoztatÀsa a tÀrsadalom gyÂgyÁtÀsa. így ¢rthetûk Feh¢r Dosztojevszkij-k´nyv¢nek utolsÂ mondatai, s hallhatÂ ki belûle pÀtosz ¢s k¢ts¢gbees¢s: àAz elj´vendûre emelt arcÀnak vilÀgos f¢nyeibe az ÁrÂ ´szszesürÁtette a legjobbat, ami munkÀssÀgÀban ¢lt: azt
a t´rhetetlen bizalmat, hogy az antinÂmiÀk vilÀga
nem a v¢gsû szÂ, tÃl kell ¢s tÃl lehet jutni rajta. Ez
csupÀn a rem¢ny szava, de az¢ a rem¢ny¢, amely
nem lehet soha teljesen megcsalatott.Ê
Ha van j´vû... Ezt a fordulatot magam is
sokszor hallottam Feh¢rtûl, akinek l¢te valÂban e j´vûbe vetett l¢t volt. A ànagy elbesz¢l¢srûlÊ ez¢rt bizonyÀra neki volt a legnehezebb lemondania. Mint ahogy talÀn VajdÀnak
volt a legk´nnyebb, legalÀbbis sajÀt tanÃsÀga
szerint: à...¢n mÀr igen korÀn hajlamos voltam a
t´rt¢nelmet, a Ïnagy narratÁvÀtÎ feladni, an¢lk¡l,
hogy a fenti, durvÀn megfogalmazott k¢rd¢ssel
akÀr csak a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is t´rûdtem volna. [E k¢rd¢s: àHa nincsen vilÀgt´rt¢nelem, ha
nincsen Ïnagy narratÁvaÎ, akkor nincsenek vilÀgt´rt¢nelmi egy¢nek sem. Hogyan lehets¢ges akkor
egyÀltalÀban a nagy tett, amely nem egyszerüen a
szabÀlyt k´veti, hanem szabÀlyt teremt?Ê] ý viszont
semmik¢ppen sem akarta feladni azt az ¢rt¢ket, melyet ugyanolyan durvÀn fogalmazva ¢s provizÂrikusan nagysÀgnak nevezn¢k.Ê
A Gondban olvashatÂ Feh¢r A POSZTMODERNITçS STçTUSA cÁmü tanulmÀnya, nyilvÀn
a legutolsÂ idûkbûl. Ahogy Beilharz mondja
Feh¢r ilyen tÁpusÃ ÁrÀsairÂl: àjellegzetes Feh¢rhozzÀszÂlÀs ä r´vid, t´m´r, velûs ¢s sziporkÀzÂÊ. A
kev¢s igazÀn tartalmas ÁrÀs egyike a àposztmodernrûlÊ. Ebbûl id¢zek egy hosszabb r¢szletet, mintegy kieg¢szÁtve Feh¢r ¢s Vajda vitÀjÀt, hogy lÀssuk, milyen irÀnyban akarta ´szszeegyeztetni a nagy elbesz¢l¢s feladÀsÀt a
nagysÀg irÀnti ¢rz¢k megmaradÀsÀval, hogyan ÃjÁtotta ¢s ûrizte meg patetikus duktusÀt: àAz az alaptapasztalat, hogy a nagy horizontok ´sszeomlottak, vagy legalÀbbis magunk m´g´tt
hagytuk ûket, Janus-arcÃ, akÀrcsak a posztmodernitÀs ´sszes t´bbi vonÀsa. Elûfordulhat, hogy ez a
ÏmÀr utÀna lenniÎ szituÀciÂ pÀnikba ejt benn¡nket, mint teszi azt a horror vacui az ürkutatÂ ese-

t¢ben: vagyis a jÂl ismert horizont szem elûl veszt¢se
okozta hiszt¢riÀrÂl van itt szÂ. De az is lehet, hogy
mindezt kihÁvÀsk¢nt, m¢gpedig az ÃjradefiniÀlÀs
korÀnak kihÁvÀsak¢nt fogjuk fel, olyan feladatk¢nt,
melyet mÀsokkal egy¡tt s m¢gis a magunk sajÀt,
utÀnozhatatlan mÂdjÀn kell v¢ghezvinn¡nk.
Ez utÂbbi megszorÁtÀs felveti a posztmodernitÀs
mÀsodik probl¢mÀjÀt: sajÀt esetlegess¢g¡nk mÂdosult Ãjrafelfedez¢s¢t. Az esetlegess¢g tapasztalata
ma mÀr a modernitÀs k¢t ¢vszÀzados faktumÀnak
szÀmÁt. Stirner EgÂja, Marx Ïv¢letlenszerüÎ ¢s LukÀcs ÏproblematikusÎ individuuma [s tegy¡k hozzÀ: Feh¢r dosztojevszkiji vÀlsÀgindividuuma]
mind-mind ugyanazt az entitÀst nevezik meg: az
esetlegess¢ge tudatÀban l¢vû emberi Àllapotot. Az
esetlegess¢g tudatosÁtÀsÀnak hosszÃ ideig k¢tf¢le, ¢spedig hasonlÂk¢ppen m¢lyen problematikus mÂdjÀt
ismert¢k: vagy az ugrÂdeszkaszerep¢t osztottÀk rÀ az
egyedis¢g egyfajta morbid, romantikus kultuszÀhoz,
vagy pedig k´z´s ontolÂgiai v¢gzet¡nkk¢nt t¡ntett¢k fel. Egy Ãj tÁpusÃ hozzÀÀllÀs elsû szimptÂmÀi
m¢g csak fragmentÀltan jelentkeznek, ¢s l¢nyeg¢ben
sem ÀldÀsnak, sem v¢gzetnek nem nyilvÀnÁtott esetlegess¢g¡nk tÀrgyilagos, t¢nyszerü elfogadÀsa mellett szÂlnak. Azok, akik k¢pesek ezen egyszerü, Àm
jelentûs¢gteljes gesztusra, az esetlegess¢g sorssÀ formÀlÀsÀnak irÀnyÀba teszik meg az elsû l¢p¢st. S
minthogy minden esetlegess¢gnek megvan a maga
sajÀt sorsa, egyed¡l egy ilyen pluralizmusra alapozhatÂ etika a zsarnoksÀg ¢s a tÃlzott pedant¢ria vesz¢lye n¢lk¡l.Ê
RadnÂti SÀndor

MAJDNEM MEGKERºLT
DILEMMçK, AVAGY P°LDA
ARRA, HOGY A HUSZADIK
SZçZADBAN IS MþK¹DHET
A SZERETET
GulyÀs GÀbor (szerk.): Megker¡lt dilemmÀk
Debrecen, KLTE, 1995. 162 oldal
Olvasom Vajda MihÀly debreceni tanÁtvÀnyainak k´tet¢t, melyet ez az ´r´kifjÃ, vitalitÀssal,
tettre- ¢s gondolatra k¢szs¢ggel teli ember
hatvanadik sz¡let¢snapjÀra ajÀnd¢kul kapott,
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s ahogy hajtogatom a lapokat, eml¢kezetembe lopakodnak a Debreceni Akad¢miai BizottsÀgon tartott ¡nnepi megeml¢kez¢s meghitt, az adÀs ¢s a megtiszteltet¢s ´r´m¢vel teli
percei, az ¡nneps¢g¢, amelyen ott tolongott
boldog-boldogtalan, ¢n is tehÀt, az esem¢nyek kapcsÀn ¢ppen boldog ¢n, pedig a filozÂfiÀnak sem papja, sem szolgÀlÂja nem vagyok. Forgatom tehÀt e k´nyvet, ¢s ´nk¢ntelen¡l oda lyukadok ki meditÀlÀsomban, hogy
lÀm, a XX. szÀzad v¢gi informÀciÂs tÀrsadalomban sincs minden veszve, ha van m¢g a
szeretetnek ¢s ´sszetartozÀsnak ilyen relevÀns p¢ldÀja. Itt van tehÀt e k´tet, nemcsak
Misunak, hanem nek¡nk, k´z´ns¢ges betüfalÂ olvasÂknak is, tizenegy hÃsz-egyn¢hÀny
¢ves fiatal (majdhogynem gyerek-) ember
munkÀja, gondolati ¢pÁtm¢nye, mint valami
kis gy´ngyszem mÀr megjelen¢sre is (borÁtÂjÀn Gustav Klimt BºKK¹S cÁmü k¢p¢vel),
egyszerü ¢s Ázl¢ses, az utÂbbi ¢vek k´nyvesstandi giccsparÀd¢jÀhoz csak nehezen hozzÀedzûd´tt szemnek ¢pp m¢rt¢kletess¢g¢vel kÁnÀlja magÀt: tess¢k, vegy¢l k¢zbe! °s k¢zbe
vessz¡k, talÀn az¢rt, mert nem agresszÁv, nem
hivalkodÂ, nem dicsekvû, a bennem rejlû lokÀlpatriotizmus egybûl a debreceni egyetem
fû¢p¡let¢nek masszÁv, jÂl szerkesztett, eklektikÀjÀban is egys¢get mutatÂ, egyszerre fens¢ges ¢s emberl¢pt¢kü ¢p¡let¢t juttatja rÂla
eszembe.
M¢rt nincs mindig valahogy, amikor persze valahogy mindig van, k¢rdezi ValastyÀn
TamÀs az elej¢n, mik´zben elmagyarÀzza,
hogy a valahogy àsejtelmek m´g¢ bÃjt l¢tmÂdjÀt a
halÀl ingatja megÊ, ¢s az egyik szÀl ment¢n haladva (azokrÂl a szÀlakrÂl van szÂ egy¢bk¢nt,
amelyek segÁts¢g¢vel a t´red¢kess¢g ¢s rendszeralkotÀs problematikÀjÀt lehet ä k¡l´n-k¡l´n ä felfejteni) szertelen keres¢sekre bukkanunk. ValastyÀn TamÀs k¢zen fogva vezet LukÀcs NovalisÀn Àt, nehogy elt¢vedjek, s ¢n,
aki utÀlom, ha k¢zen fogva rÀngatnak, most
nagyon is szÁvesen fogadom el ezt a kezet,
nemcsak pusztÀn az¢rt, mert ¢lvezem a V. T.f¢le àkeres¢s ritmusÀtÊ, hanem hogy az Ãton
lev¢s ÀllapotÀban az ´nmaga szÀmÀra talÀlt
jÀrhatÂ ´sv¢nyeken maradjak, s ily mÂdon az
Ãton lev¢sem valahogy eggy¢ vÀlj¢k az û Ãton
lev¢s¢vel. AztÀn m¢gis hütlen leszek, ¢s Àtl¢pek BacsÂ LÀszlÂ vilÀgÀba, ugyancsak az ifjÃ
LukÀcs formarendszer¢ben az essz¢ista drÀ-

ma Àtmeneti l¢pcsûfokÀra hÀgva a trag¢dia ¢s
a romÀnc k´z¢. °s egy harmadik LukÀcs-tanulmÀny k´vetkezik az utazÀsban, Sz¢plaky
Gerda veszi Àt vezet¢semet, pÀrhuzamot kÁnÀlva az Ivan Iljics-i otthontalansÀg (az utak
sehova nem vezet¢se) ¢s a heideggeri halÀlfejezet (halÀlhoz viszonyulÂ l¢t) k´z´tt, amit
a szerzû egyszÂlamÃsÀgnak nevez. Mint valami zenei vilÀgnap, a gondolatok zen¢j¢¢,
olyan ily mÂdon a MEGKERºLT DILEMMçK olvasÀsÀval elt´lt´tt nap. S a zene nem is maradhat ki belûle, hiszen, mint az ¢let r¢sze,
ez is a filozÂfia tapasztalati anyagÀvÀ kell vÀlj¢k, ¢s vÀlik is: a hangok àkiiktathatatlanokÊ
¢let¡nkbûl ä mondja Ormay-CsobÂ P¢ter. Az
Àtl¢nyeg¡l¢srûl àszÂl ezÃttal a meseÊ, ami
egyben telÁtûd¢s is. àA zene eredet¢n¢l fellelt Àtl¢nyegÁtû telÁtûd¢s a zene struktÃrÀjÀnak aspektusÀbÂl ontologikus igazodÀs, a zene folyamatÀnak
szempontjÀbÂl pedig folyamatos teremt¢s.Ê A teremt¢s pedig valÂjÀban nem is megt´rt¢n¢s,
hanem folyamatos t´rt¢n¢s, megformÀltsÀgÀban is ´r´k mozgÀs ä mondja ki Ormay-CsobÂ. Onder Csaba, mik´zben pÀrhuzamba ÀllÁtja a felfed¢st, feltÀrulkozÀst EcÂnÀl ama
bibliaival, felteszi a k¢rd¢st: megtehet¡nk-e
valamit, amire szavunk sincs? Nyomot hagyni a hiÀnnyal, s a hiÀnnyal leplet teremteni:
ez àa vilÀgot leÁrÂ nyelv hatÀrnyoma, amely m´g¢
hiÀba hallgatÂzunk, nincs mÂd az apokal¡psziszreÊ. A reneszÀnsz fest¢szet kapcsÀn Kukla
KrisztiÀnnal a k¢p vilÀgÀba hatolva be, àvilÀggÀ lesz a k¢pÊ. SzÀzadunkra àvÀlsÀgba ker¡l a
reprezentÀciÂ fogalma ä mondja Kukla ä, a felismerhetû dologi vilÀg elillanÀsa, eltün¢se a k¢pbûl
t´bbek k´z´tt azonban valamif¢le belÀtÀst biztosÁt,
¢ppen azÀltal, hogy nem biztosÁt t´bb¢ belÀtÀst a k¢pi vilÀgba mint hÀromdimenziÂs ¢pÁtm¢nybe. A lÀtÀs nem lesz t´bb¢ az ¢sz hatalmÀnak a foglya, a
k¢p m¢gis, minden eddigin¢l jobban intellektualizÀlÂdik. A lek¢pez¢ssel ¢s a k´z¢ppontos perspektÁvÀval szakÁtÂ modern müv¢szet k¢pi tapasztalata,
hogy nem a vilÀg elûtt ¢l¡nk, hanem sokkal inkÀbb
a vilÀgban, egy olyan realitÀs kellûs k´zep¢n,
amelyhez sok-sok szÀllal kapcsolÂdunk. Ez a benne-l¢t elevenÁti meg a foltok ¢s szÁnek kuszasÀgÀt,
a k´ztes helyek dinamikÀjÀt, utalva egyfajta lÀthatatlan energiÀra ¢s a lÀthatatlan minden k¢pzelûerû-felettis¢g¢reÊ. Ars poetica ez a javÀbÂl, kvintesszenciÀja a modern müv¢szetnek! S mindezt nem egy eszt¢ta, nem egy müv¢szett´rt¢n¢sz, hanem egy filozÂfuspalÀnta (de mÀr fi-
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lozÂfus!) fogalmazza meg ä nem mindenki
mondhatja ezt el magÀrÂl, m¢g ha diplomÀja
van rÂla, akkor se! Ezenk´zben Torok SÀndor k¢pei jutnak eszembe, annak a Torok
SÀndornak a k¢pei, akirûl nemr¢giben a müv¢szett´rt¢n¢sz °les Csaba azt mondta, Ãgy
adta ût a magyar k¢pzûmüv¢szetnek Szabadka vÀrosa, ahogyan adta korÀbban CsÀth G¢zÀt ¢s KosztolÀnyit is az egyetemes magyar
irodalomnak. SzÂval eszembe jutnak a Torok-k¢pek mint a posztmodern fest¢szet
egyed¡lÀllÂ remekei, ahol a pasztellbe zÀrt
eszt¢tikum m´g´tt a filozÂfia sorsk¢rd¢sei Àllnak. A filozÂfiÀ¢i, tehÀt az ¢let¢i.
Gondolat, k¢p, zene. így zÀrul a k´r, hogy
Ãjrakezdûdj´n ism¢t, ¢s Ãjra feltevûdjenek a
k¢rd¢sek, melyekre vÀlaszokat akarunk talÀlni. Ki-ki a maga k¢rd¢seit keresi, hogy aztÀn
vÀlaszolhasson rÀjuk. így ¢pÁtkezik k´tet¡nk
is, l¢p¢srûl l¢p¢sre: Petû Zsolt A LçTHATATLAN ILLESZKED°S cÁmü tanulmÀnyÀban arrÂl
¢rtekezik, hogy Kierkegaard filozÂfiai reg¢ny¢ben eszt¢tikus vilÀgot k´vetel. Ha Petû
Zsolt elûsz´r felelûss¢gre vonja Kierkegaard-t
egy Ãt elvÀgÀsÀ¢rt, r´gt´n meg is v¢di,
mondvÀn, hogy àvisszakaptuk a lehetûs¢get
bÀrmely gondolat v¢giggondolÀsÀraÊ. Az eml¢kezet tehÀt nem lesz mÀs, mint àa legt´k¢letesebb ¢letÊ, amely az à´r´kk¢valÂsÀgbaÊ visz,
s amelynek àsemmi e vilÀgi ¢rdekess¢ge nincsÊ.
K´ltûi l¢t tehÀt ez, amelyben àa k´ltûi mÂdon
Àt¢ltet reflektÀlÀsunk Ïerej¢velÎ reprodukÀlhatjukÊ.
Kierkegaard eszt¢tikÀjÀt hÀrom ´sszetevûre
bontja a szerzû: az ¢lvezet, a fÀjdalom ¢s a
csalatkozÀs eszt¢tikÀjÀra. KategÂriÀit azonban tovÀbb bûvÁti az etikai, majd a vallÀsi stÀdiummal, rÀmutatva arra, hogy fix ponttÀ
v¢g¡l Kierkegaard-nÀl a hit vÀlik.
BiczÂ GÀbor Nietzsch¢t vÀlasztja ¢rtekez¢se tÀrgyÀul, pontosabban a modern filozÂfia
szempontjÀbÂl kulcsk¢rd¢snek szÀmÁtÂ perspektÁva kialakulÀsÀnak k¢rd¢s¢t, azt fejtegetve, hogy Nietzsche perspektÁvÀjÀnak kialakulÀsa àa meg¢rt¢s, az interpretÀciÂ radikÀlisan Ãj
szintj¢t hozta mozgÀsbaÊ, ¢s a kor aktuÀlis kihÁvÀsaira adott vÀlaszk¢nt foghatÂ fel. Megtehet¡nk-e valamit, amire szavunk sincs? ä k¢rdezte ¢pp az im¢nt Onder Csaba, hiszen l¢tezik egy nem hallott ¢s ez¢rt a sz´vegben
nem is r´gzÁtett besz¢d! BiczÂ GÀbor Nietzsche-elemz¢s¢ben a probl¢ma visszat¢r, ¢s
megoldÀst talÀl a diszkontinuus logikÀban.

Az ugrÀs filozÂfiÀja v¢gk¢pp szakÁt a klasszikus filozÂfia mesters¢ges nyelv¢vel, s helyette
egy metaforikus nyelvet vezet be, felf¡ggesztve a nyelvi meg¢rt¢s abszolÃt ¢rv¢ny¢t. Ki
kell emelnem a zene problematikÀjÀt, amely
mint kifejez¢si eszk´z megint megjelenik a
k´tetben, ezÃttal a Nietzsche-vizsgÀlatban. A
nietzschei perspektÁva keletkez¢s¢hez tartozÂ
alapvetû hermeneutikai tapasztalatrÂl van
szÂ, mutat rÀ BiczÂ, mely szerint ami ¢rthetû,
az nem sz¡ks¢gszerüen intelligÁbilis. àA modernitÀsnak ¢ppen az a legnagyobb probl¢mÀja,
hogy a meg¢rt¢s ¢s a racionalitÀs k´z¢ egyenlûs¢gjelet tett.Ê àA müv¢szet ¢s a nyelv k´z´tti Àtmenet
diszkontinuus. A k¢p ¢s a zene a nyelv szÀmÀra el¢rhetetlen jelens¢geket is el tud besz¢lniÊ, s a valÂsÀg racionalizÀlÀsa csak egy a lehets¢ges megoldÀsok k´z¡l.
Mekis P¢ter Wittgenstein T RACTATUSÀhoz Árt sz¢ljegyzeteket (A CELLA, AMIN BELºL
VAN A KULCS), a tÀrgyak wittgensteini axiÂmarendszer¢nek modellj¢bûl kiindulva a meg¢rt¢s neh¢zs¢geit tÀrva fel elûtt¡nk, s kifejtve
azt a v¢lem¢ny¢t, mely szerint az ellentmondÀsok àcsak Ãgy oldhatÂk fel, ha megk¡l´nb´ztet¡nk egy, a TRACTATUS vilÀga melletti d´nt¢s
elûtti ¢s egy azutÀni Àllapotot. A tractatusi nyelvet
normatÁvak¢nt lÀtjuk az elûtti, egyed¡l lehets¢gesk¢nt az utÀni ÀllapotbÂlÊ. A vÀltÀs a nyelven tÃl
megy v¢gbe, ¢s voltak¢ppen etikai tett. A vilÀg tehÀt esetleges, mielûtt bel¢helyezked¡nk, ¢s sz¡ks¢gszerü utÀna.
CsatÀr P¢ter ÁrÀsa Husserl viszonyÀrÂl szÂl
a descartes-i ismeretelm¢lethez. Elûker¡l itt
a k¢rd¢s: mi¢rt is kellene a filozÂfiÀnak tudomÀnnyÀ vÀlnia, ¢s mi¢rt nem siker¡lt azzÀ
vÀlnia? Husserl, Descartes-hoz hasonlÂan,
fordulatot kÁvÀn a filozÂfiÀban, s eg¢sz munkÀssÀgÀt a filozÂfia ¢s tudomÀny viszonyÀnak
k¢rd¢se hatÀrozza meg, ÀllapÁtja meg CsatÀr
essz¢je, mik´zben bemutatja a husserli filozÂfia karteziÀnus vonÀsait ¢s alapjait. Husserl
azonban megfosztja az egÂt szubsztancialitÀsÀtÂl, ezÀltal denaturalizÀlja a tudatot, a kartezianus Ãt lezÀrul tehÀt, ¢s feltÀrul elûtt¡nk a
transzcendentÀlis fenomenolÂgia kutatÀsi ter¡lete.
Nemes LÀszlÂ tanulmÀnya zÀrja a k´tetet
a nem reduktÁv szcientizmusrÂl. Rorty ¢s
Gellner n¢zeteit vizsgÀlva a tudomÀnnyal ¢s
a tudomÀnyos gondolkodÀssal kapcsolatban
szerzûnk Gellnerrel ¢rt egyet abban, hogy a
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tudomÀnyos gondolkodÀsnak a mi kultÃrÀnkban elfoglalt helyzete alapvetûbb ¢s szilÀrdabb a t´bbi ¢rtelmez¢si eljÀrÀsnÀl, ¢s
Rortyval van egy v¢lem¢nyen abban, hogy a
relativizmus nem lehets¢ges, s mindannyian
valamif¢le etnocentrizmusra vagyunk kÀrhoztatva. Nemes LÀszlÂ sajÀt ÀllÀspontjÀt
nem reduktÁv szcientizmusnak nevezi, a szcientizmust Ãj jelent¢startalommal ruhÀzta fel,
azaz Ãgy tekintve a kifejez¢st, mint ami leginkÀbb a term¢szettudomÀnyoknak a tÀrsadalomban bet´lt´tt szerep¢re vonatkozÂ elm¢leti ¢s gyakorlati meggondolÀsok kontextusÀban, azaz politikailag ¢rtelmezhetû. A
szcientizmus Ágy ¢rtelmezve elv¢gezheti a tudomÀny pragmatikus legitimÀciÂjÀt. Mindezen lehetûs¢g azon mÃlik, hogy le tudjuk-e
vÀlasztani a szcientizmust a redukcionizmusrÂl. A nem reduktÁv szcientizmus tehÀt ä vallja a szerzû ä olyan pragmatikus, tehÀt politikai felfogÀst jelentene, amely arra tesz javaslatot, hogy a term¢szettudomÀnyok retorikÀja nagyobb teret kapjon a politikai pÀrbesz¢dben. Rorty azt javasolja, olvassunk t´bb
reg¢nyt ¢s kevesebb teoretikus filozÂfiai müvet. Nemes LÀszlÂ ehhez hozzÀteszi: àLiberÀlis
rem¢nyeink valÂra vÀltÀsÀhoz a pozÁciÂit nemcsak
ûrzû, de egyre erûs´dû tudomÀny is fontos sz´vets¢ges¡nk lehet. SÃlyos hibÀt k´vetn¢nk el, ha lemondanÀnk errûl a lehetûs¢grûl.Ê
A k´tet GulyÀs GÀbor gondos szerkesztûi
munkÀjÀt dics¢ri. °ppen ez¢rt v¢gezet¡l
hadd zÀruljon e n¢mileg hosszÃra nyÃlt, de
az¢rt, rem¢lem, nem tÃl fÀrasztÂ ismertet¢s
az û gondolatainak id¢z¢s¢vel: à(Mirûl szÂl a
mese?) Csaknem hat ¢vvel ezelûtt, elsû¢ves egyetemistak¢nt, egy rikÁtÂ, filctollal Árt plakÀtra figyeltem
fel a KLTE fû¢p¡let¢nek b¡f¢j¢ben, melyen az Àllt,
hogy hamarosan reklÀmkurzust tart k¢t filozÂfus,
Vajda MihÀly ¢s Steiger Korn¢l. Eml¢kszem, akkoriban provokÀlÂan lazÀnak tünt a plakÀt t¢mamegjel´l¢se is: Az egyik kurzuson Heideggerrûl, a mÀsikon Husserlrûl szÂl majd a mese. A reklÀmkurzusokon aztÀn tovÀbb folyt a provokÀciÂ, olyanynyira, hogy f¢l ¢v eltelt¢vel sokadmagammal nyÃjtottam be k¢rv¢nyt a d¢kÀnhoz a filozÂfia szak felv¢tele ¡gy¢ben. Ez magyarÀzhatja azt is, hogy e
k´nyv szerzûi k´z¡l eredetileg senki sem k¢sz¡lt elv¢gezni a filozÂfia szakot: jÂr¢szt Vajda szem¢lyes
hatÀsÀra d´nt´ttek, illetve d´nt´tt¡nk a filozÂfiai
stÃdiumok mellett.Ê
LÀng Eszter

EGY SZ°PíTý METAFORA.
A RöT VALñSçG °S AZ
ETIKAI GONDOLKODçS
NEH°ZS°GEI
Desmond Morris: Az Àllati jogok szerzûd¢se
FordÁtotta Szappanos GÀbor
EurÂpa, 1995. 240 oldal, 450 Ft
Desmond Morris AZ çLLATI JOGOK SZERZýD°cÁmü kis k´nyve csendben, mintegy rangrejtve jelent meg. BÀr a szerzû mÀr MagyarorszÀgon sem szorul bemutatÀsra ä '89 Âta
t´bb müve is megjelent nÀlunk ä, ennek a
k´nyv¢nek megjelentet¢s¢vel semmif¢le elûzetes ig¢nyre nem ¢pÁthetett a kiadÂ, mivel
hazÀnkban jÂszer¢vel ismeretlen az a morÀlis
¢rz¡let ¢s vitakultÃra, amelynek talajÀn egy
ilyen munka meg¢rlelûdhetett. Morris olyan
k´nyvei, mint a BABAFIGYELýBEN (Park KiadÂ, 1993) vagy a MI°RT CSINçLJA... A KUTYA? (EurÂpa, 1990) sikeresek voltak a
k´nyvpiacon. Ezekben ¢s mÀs k´nyveiben
(p¢ldÀul: TESTK¹ZELBEN . AZ EMBERI FAJ,
Gondolat, 1990; çLLATLESEN, EurÂpa, 1992)
a szerzû a term¢szettudÂs jÂzan ¢s precÁz
megfigyel¢seit az elt¢rû term¢szetü l¢nyek
(ember-Àllat, felnûtt ember-csecsemû) k´z´tti
meg¢rt¢s gyakorlati perspektÁvÀjÀval kapcsolta ´ssze. A CSUPASZ MAJOM-ban ä mÀr nagyobb tudomÀnyos ig¢nnyel, de ¢lvezetesen,
m¢gis sokak szÀmÀra talÀn provokatÁv mÂdon ä az emberi viselked¢s t¢nyeit prÂbÀlta
meg egys¢ges fejlûd¢selm¢leti keretben ¢rtelmezni. AZ çLLATI JOGOK SZERZýD°S°-ben a
term¢szeti k´rnyezet j´vûj¢¢rt komolyan aggÂdÂ term¢szettudÂs jÂzan, t¢nyszerü szeml¢letmÂdja az emberi viselked¢s megvÀltoztatÀsÀra tett gyakorlati javaslatokhoz vezet.
àögy okoskodtam ä Árja az ELýSZñ-ban ä hogy
ha k´nyvekben ¢s t¢v¢müsorokban bemutatnÀm,
milyen elbüv´lûek [az Àllatok, B. D.], az emberek
tisztelni kezden¢k ûket, ¢s ä akÀrcsak ¢n ä inkÀbb
megfigyelûk szeretn¢nek lenni, mint manipulÀtorok
¢s ¡ld´zûk. Azt hittem, ennyi el¢g lesz, de utÂbb
arra a k´vetkeztet¢sre jutottam, hogy t´bbre van
sz¡ks¢g.Ê
Ennek az elhatÀrozÀsnak ¢s n¢mi szerencs¢nek k´sz´nheti l¢trej´tt¢t ez a k´nyvecske.
A szerzût ugyanis ¢ppen ebben a t¢mÀban
k¢rt¢k fel 1988-ban egy televÁziÂs sorozat elSE
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k¢szÁt¢s¢re. Ennek enyh¢n Àtdolgozott sz´vege a most magyarul is megjelent k´nyv, mely
olyan szellemi k´zegbe ¢s vita´sszef¡gg¢sbe
ÀgyazÂdik, amihez foghatÂrÂl MagyarorszÀgon nem besz¢lhet¡nk. Nagy-BritanniÀban
a XIX. szÀzad k´zepe, °szak-AmerikÀban
ugyanazon szÀzad v¢ge Âta tev¢kenykednek
k¡l´nb´zû Àllatv¢delmi egyletek ¢s vegetÀriÀnus tÀrsasÀgok, s ma mÀr megszokott dolog,
hogy a nyilvÀnossÀg k¡l´nb´zû fÂrumain ä
napi sajtÂ, vasÀrnapi mell¢kletek, televÁziÂs
talkshow-k, szakfolyÂiratok ä ha nem is mindig higgadtan, de a szÂt legalÀbb egymÀsba
nem belefojtva, a vitapartner irÀnti tisztelettel el is besz¢lgetnek ezeknek a meggyûzûd¢seknek az alapjÀrÂl. SzÀzadunk hetvenes
¢veinek k´zepe ¢s nyolcvanas ¢veinek k´zepe
k´z´tt pedig a legrangosabb angol nyelvü filozÂfiai lapok hasÀbjain sorra jelentek meg az
Àllatok (majd egy idû utÀn ÀltalÀban a term¢szet) etikai stÀtusÀval kapcsolatos, f´l´tt¢bb
szÁnvonalas filozÂfiai tanulmÀnyok ¢s vitÀk, s
ezek, ha n¢mi leegyszerüsÁt¢ssel is, visszaÀramlottak a n¢pszerübb t´megkommunikÀciÂ csatornÀiba.
MagyarorszÀgon nemcsak a k¢rd¢sfelvet¢s hiÀnyzik szinte teljesen a k´ztudatbÂl, hanem valÂszÁnüleg az a hozzÀÀllÀs is, amely
nem eleve elhallgattatandÂ ¢rtelmetlens¢get,
hanem szellemi erûfeszÁt¢s¡nkre ¢rdemes,
eld´nthetû probl¢mÀt lÀt e k¢rd¢sk´rben.
Az alÀbbiakban ez¢rt elûsz´r kÁs¢rletet teszek
arra, hogy megvilÀgÁtsam magÀt a probl¢mÀt ä azt ugyanis, hogy az ember-Àllat viszony m¢ly¢n etikai k¢rd¢sek vannak ä, valamint azokat a fogalmakat, amelyekkel ez a
k¢rd¢s az eurÂpai kultÃrk´rben megfogalmazÂdott. Ezek ismerete n¢lk¡l neh¢z volna
meghatÀrozni Morris k´nyv¢nek helyi ¢rt¢k¢t. Ugyanakkor eltekintek a tartalmi ´sszefoglalÀstÂl, hiszen a k´nyv mÀr magyarul is
elolvashatÂ. Rem¢lhetûleg siker¡l fel¢bresztenem irÀnta az ¢rdeklûd¢st, ¢s hozzÀjÀrulnom ahhoz, hogy a szÂban forgÂ probl¢mÀkkal kapcsolatban ki-ki sajÀt ÀllÀspontot alakÁtson ki.
1. A cÁm ¢s a fordÁtÀs
Az eredeti angol cÁmben ä THE ANIMAL
CONTRACT ä àjogÊ jelent¢sü szÂ nem fordul
elû, s ez korÀntsem v¢letlen. Morris ugyanis
nem jogelm¢leti alapon ÀllÂ gondolkodÂ,

vagyis ¢rvel¢s¢ben nem szerepel elvi jelentûs¢ggel olyan ÀllÁtÀs, hogy az Àllatoknak term¢szet¡kbûl k´vetkezûen lenn¢nek bizonyos
jogaik vel¡nk szemben, s nem igyekszik ilyen
jellegü k´vetel¢seket alÀtÀmasztani. Morris
sokkal inkÀbb utilitarista ¢s ´kologista, olykor
naturalista ¢rveket hasznÀl (e fogalmakra kit¢rek m¢g). Semmi nem utal arra, hogy a
magyar fordÁtÂban tudatosodott volna ez a
probl¢ma. ValÂszÁnüleg eg¢szs¢ges nyelv¢rz¢k¢tûl vezettetve r¢szesÁtette elûnyben az
àÀllati jogok szerzûd¢seÊ megoldÀst a tartalmilag pontosabb fordÁtÀssal (àÀllati szerzûd¢sÊ
vagy inkÀbb àÀllatok szerzûd¢seÊ) szemben. A
nyelvhelyess¢g fontos elv, ez esetben azonban
nem elegendû. Morris k´nyv¢nek cÁme
ugyanis arra utal, hogy k¡l´nb´zû Àllatok
(k´zt¡k az ember, az àember-ÀllatÊ, àthe human
animalÊ) Ãgymond àszerzûdnek egymÀssalÊ arra
n¢zve, hogy ki hogyan viselkedj¢k a mÀsikkal
szemben, milyen szabÀlyokat tartson be, ¢s
milyen hatÀrokat ne l¢pjen Àt. Ebben is az a
t´bb Ázben nyÁltan kimondott meggyûzûd¢se
jut kifejezûd¢sre, hogy àmi is Àllatok vagyunkÊ.
Az angol nyelv lexikai szabÀlyai ¢rtelm¢ben
egy¢bk¢nt a àhuman animalÊ kifejez¢s teljesen
elfogadott, szalonk¢pes jelzûs szerkezet, mely
´nmagÀban v¢ve egyÀltalÀn nem cseng valÂszerütlen¡l vagy ellenszenvesen, mÁg magyar
megfelelûje sokakban ellen¢rz¢st kelt. Mindez azonban nem menti f´l teljesen a magyar
fordÁtÂt, aki ¢szrevehette volna, hogy a szerzû gondolkodÀsÀnak egyik k´zponti elem¢rûl
van szÂ, s legalÀbb egy lÀbjegyzetben jelezhette volna a probl¢mÀt. A k´nyv kapcsÀn
egy¢bk¢nt is szÂvÀ tehetû a jegyzetapparÀtus
teljes hiÀnya, ami a szÀmos szÂ szerinti id¢zet
miatt t´bb, mint egyszerü sz¢ps¢ghiba. Minden jel szerint ez a seg¢deszk´z az angol eredetibûl is hiÀnyzott. (ögy lÀtszik, mÀr a londoni Virgin Books sem szent.)
Ami a magyar fordÁtÀst illeti (Szappanos
GÀbor munkÀja), a fenti aprÂsÀgot leszÀmÁtva tartalmilag nem f¢lrevezetû ¢s helyenk¢nt
t´bb oldalon Àt eg¢szen olvasmÀnyos. Idûrûl
idûre azonban sajnos kiz´kkenti olvasÂjÀt a
gondolatokbÂl. R¢g megtanultam mÀr, hogy
egyes emberek bÀrmilyen gyalÀzatra k¢pesek a nekik kiszolgÀltatott Àllatokkal szemben, m¢gis bevallom, megborzongtam, amikor ahhoz a r¢szhez ¢rtem, ahol a halÀszok
àtûrbe ejtett¢k a mÀrnÀtÊ (76. o.). A p¢ldÀk so-
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rolhatÂk: ez az ¢rdekes kis k´nyv igazÀn
meg¢rdemelte volna, hogy a fordÁtÀsÀt alaposan Àtn¢zz¢k.
2. çllati jogok, Àllati jÂl¢t
Az Ãgynevezett Àllatjogi mozgalom k¡l´n´sen az Egyes¡lt çllamokban szerzett sok hÁvet
magÀnak. FilozÂfiai alapja az a felfogÀs, miszerint nemcsak az embereknek, hanem az
Àllatoknak is vannak term¢szetes, vagyis minden szÀnd¢kos emberi megÀllapodÀst megelûzû jogaik, nek¡nk embereknek pedig
ezekkel pÀrhuzamos, szint¢n minden konvenciÂt megelûzû k´teless¢geink vel¡k szemben. K´telesek vagyunk p¢ldÀul tartÂzkodni
attÂl, hogy Àllatoknak indokolatlanul testi
vagy lelki gy´trelmet okozzunk, vagy hogy
meg´lj¡k ûket. Ez a gondolkodÀsmÂd lÀthatÂan a liberÀlis emberi jogi hagyomÀny radikÀlis tovÀbbvitele vagy teljes kifejt¢se, amely
sz¡ks¢gk¢ppen egy¡tt jÀr az egyes Àllati ¢let
¢rt¢kess¢g¢nek eszm¢j¢vel, azzal a gondolattal, hogy sÃlyos sz¡ks¢ghelyzeteket leszÀmÁtva egy ¢p, ¢let- ¢s ¢rzûk¢pes Àllati egyed ¢let¢nek kioltÀsa erk´lcsileg ¢ppÃgy helytelen
cselekedet, ahogyan az egyes emberi ¢let kioltÀsa az. Az Àllatjogi felfogÀs ¢rtelm¢ben egy
Àllat ¢let¢nek elv¢tele (sÃlyos felmentû indokok hiÀnyÀban) akkor is helytelen, ha a halÀl
teljesen fÀjdalom- ¢s szenved¢smentesen
vagy akÀr ¢szrev¢tlen¡l k´vetkezik be.
Az Ãgynevezett àÀllatjÂl¢tiÊ mozgalom ezzel szemben az etikai utilitarizmust vallja filozÂfiÀjÀnak. Ha nem ¡tk´zn¢nk ism¢t a magyar nyelvhelyess¢g korlÀtaiba, szerencs¢sebb lenne, ha Àllati àjÂl-l¢trûlÊ besz¢ln¢nk,
hiszen az eredeti angol kifejez¢sek (àwelfareÊ,
illetve àwell-beingÊ) ebben az ´sszef¡gg¢sben
nem pusztÀn (anyagi) jÂl¢tet fejeznek ki, hanem a szÂ legtÀgabb ¢rtelm¢ben azt, hogy valakinek àhogy megy soraÊ, mennyire ¢rzi jÂl
magÀt a bûr¢ben, ¢lete, testi-lelki Àllapota
mennyire szerez neki el¢gedetts¢g-, illetve
boldogsÀg¢rzetet. Tulajdonk¢ppen az is jÂ
megoldÀs, ha tudomÀsul vessz¡k, hogy a àjÂl¢tÊ szÂ kapcsÀn nem ä az anyagi jÂl¢t analÂgiÀjÀra ä füt´tt istÀllÂra ¢s az Àllatok el¢ odak¢szÁtett eles¢gre kell gondolnunk (ezek legfeljebb mÀsodlagosak), hanem sokkal inkÀbb
a lakÂhely tÀgassÀgÀra, a vilÀgÁtÀs minûs¢g¢re, a mozgÀsszabadsÀgra, a fajtÀrsakkal valÂ
kapcsolattartÀs zavartalansÀgÀra, egyszÂval

olyan k´r¡lm¢nyekre, amelyek az Àllat fajÀnak megfelelû, term¢szetes ¢letmÂdjÀt lehetûv¢
teszik.
Az utilitarizmus Ãgynevezett àkonzekvencialistaÊ etika, mely egy cselekedet vagy szokÀs etikai helyess¢g¢t vagy helytelens¢g¢t
aszerint Át¢li meg, hogy a szÂban forgÂ cselekedet vagy szokÀs jÂ vagy rossz k´vetkezm¢nyekhez vezet-e, ezt pedig azon m¢ri le, hogy
bizonyos, t´bb¢-kev¢sb¢ m¢rhetû vagy k´zvetlen¡l megÀllapÁthatÂ minûs¢gek ä p¢ldÀul
fÀjdalom, ´r´m, Ãjabban: preferenciateljes¡l¢s, illetve preferenciameghiÃsulÀs ä k´z¡l
melyik jelentkezik az ¢rintett alany pszich¢j¢ben a szÂban forgÂ cselekedet vagy szokÀs
k´vetkezt¢ben. Mivel a vÀratlanul, gyorsan ¢s
fÀjdalommentesen bek´vetkezû halÀl az ´l¢s
àtÀrgyÀbanÊ semmilyen negatÁv minûs¢get
nem aktualizÀl, az ÀllatjÂl¢ti mozgalom filozÂfiÀjÀnak egyik v¢gkicseng¢se az, amit Morris is t´bbsz´r kijelent: meg´lhetj¡k az Àllatokat a hÃsuk¢rt ¢s a bûr¡k¢rt, ha elûzûleg
gondoskodunk rÂla, hogy a fajtÀjuk szÀmÀra
kellemes ¢s teljes ¢let¡k legyen, Ãgy is fogalmazhatnÀnk, hogy az utilitarizmus csak bizonyos pszichikai vagy tudati minûs¢geket tekint erk´lcsileg ¢rt¢keseknek, magÀt azt a valamit, ami e minûs¢geket hordozza, nem.1 Az
utilitarizmus ez¢rt vonzÂ filozÂfia az olyan
àm¢rs¢kelt reformerekÊ szÀmÀra, mint Desmond Morris, aki nem kÁvÀnja bÁrÀlni az Àllatok emberi c¢lokra t´rt¢nû felhasznÀlÀsÀt,
csupÀn ennek mÂdjÀban javasol reformokat,
s reformjavaslatainak tartalmÀt elsûsorban a
szÂban forgÂ Àllatfaj jellegzetes term¢szete Àltal diktÀlt ig¢nyek szabjÀk meg. Amikor kiss¢
szertelen¡l ÀradÂ, enciklop¢dikus prÂzÀjÀbÂl
megprÂbÀljuk kihÀmozni Morris etikai ¢rvel¢s¢t, arra is gondolhatunk, vajon minden
ponton k´vetkezetesen alkalmazza-e az Àltala
hirdetett elveket, p¢ldÀul az utilitarizmus elveit, s nem hagyatkozik-e olykor ä ha csak
burkoltan is ä olyan elvekre vagy akÀr ¢rzelmekre, amelyek nem vagy nem csak a cselekedetek k´vetkezm¢nyein alapulnak.
3. ¹kologizmus ¢s funkcionalizmus
Morris ¢rvel¢s¢nek ugyanakkor hatÀrozottan
´kologista mell¢kÁze is van. A àmi is Àllatok
vagyunkÊ elv egyik l¢nyegi mondanivalÂja
az, hogy nem vagyunk àf¢listenekÊ, akik minden term¢szeti t´rv¢nynek, Ágy a bioszf¢ra
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t´rv¢nyeinek is f´l¢be tudnÀnak emelkedni,
hanem l¢tez¢s¡nk elemi felt¢teleiben k´tûd¡nk e t´r¢keny kis bolygÂ bizonyos m¢rt¢kü egyensÃlyÀhoz. Ezzel tovÀbbi k¢t¢rtelmüs¢g lehetûs¢ge l¢p be Morris ¢rvel¢s¢be, mely
egyfajta àfunkcionalistaÊ szeml¢letre vezethetû vissza. Bizonyos helyeken Morris Ãgy besz¢l, mintha p¢ldÀul egy adott t¢rs¢g ragadozÂpopulÀciÂjÀt az¢rt lenne helytelen kiirtani
vagy a kihalÀs sz¢l¢re juttatni, mert az felborÁtanÀ a t¢rs¢g eg¢szs¢ges ´kolÂgiai egyensÃlyÀt, nem pedig az¢rt, mert az maguknak az
¢rintett egyedeknek valamilyen ¢rtelemben
rossz. Vagyis a szÂban forgÂ populÀciÂ csakis
a t¢rs¢g ´kolÂgiai egyensÃlyÀnak fenntartÀsÀban bet´lt´tt szerepe vagy funkciÂja miatt
vÀlik ¢rt¢kess¢. Ez a felfogÀs ¢s a rÀ alapozÂdÂ ¢rvel¢s elsû hallÀsra teljesen elfogadhatÂnak tünhet, van azonban egy komoly hÀtul¡tûje: tÃlsÀgosan rugalmas. Ugyanis ha t¢nyleg az ´kolÂgiai egyensÃly az egyetlen d´ntû
szempont, akkor mit mondhatunk annak,
aki Ãgy ¢rvel, hogy nyugodtan kiirthatjuk
p¢ldÀul a d¢l-amerikai ocelotot, mert majd
telepÁt¡nk a hely¢be mondjuk feketepÀrducot IndiÀbÂl, mely ugyanannyi kis rÀgcsÀlÂt
elpusztÁt. De a funkcionalista logika m¢g enn¢l is rugalmasabb: azzal is elûÀllhatna valaki, hogy a d¢l-amerikai esûerdûk komplett elhasznÀlÀsa (esetleg akÀr ÀllatvilÀguk humÀnus ä vagyis fÀjdalommentes ä kiirtÀsa vagy
ÀttelepÁt¢se mellett) teljesen rendj¢nvalÂ dolog, amennyiben a F´ld klimatikus viszonyaiban bet´lt´tt szerep¡krûl mesters¢ges klÁmaberendez¢sekkel gondoskodunk.2 E p¢ldÀk
l¢nyege egy k¢rd¢sben sürÁthetû ´ssze: van-e
àaÊ term¢szetnek, az eredetinek, a nem Àltalunk kreÀltnak bÀrmif¢le ¢rt¢ke, amelynek
nev¢ben fell¢phetn¢nk a term¢szet elhasznÀlÀsa ¢s funkcionÀlis pÂtlÀsa ellen, vagy csak
Ázl¢sek vannak, amelyekrûl ä mint tudjuk ä
nem lehet ¢rdemben vitatkozni. Mivel tudnÀnk megindokolni azt a vÀgyunkat, hogy
bizonyos d¢l-amerikai vid¢kek kis rÀgcsÀlÂit
ne feketepÀrducok, hanem ocelotok fogdossÀk ´ssze?
Morrisnak term¢szetesen esze ÀgÀban
sincs direkt ´szt´nz¢st adni az eff¢le technokratÀknak, Àm f¢lû, hogy utilitarista, ´kologista ¢s funkcionalista gondolkodÀsÀban
nincs olyan elem, amely gÀtat szabhatna a
konzekvensen v¢gigvitt funkcionalizmusnak.
De van a funkcionalizmusnak egy mÀsik

¢rtelme is Morris gondolkodÀsÀban, melyet
a àfunkcionÀlis egyen¢rt¢küs¢gen alapulÂ
¢rvÊ-nek neveztem el. L¢nyeg¢t n¢hÀny p¢lda szeml¢ltetheti legjobban.
Az Àllatokkal kapcsolatos gondolkodÀsunkban m¢lyen gy´kerezû szokÀs Ãgy okoskodni, hogy p¢ldÀul egy versenylÂnak nincs
nagyobb es¢lye a v¢gzetes kimenetelü bukÀsra vagy a hÀtsÂ udvarunkban kapirgÀlÂ baromfinak a levÀgÀsra, mint vadon ¢lû tÀrsaiknak arra, hogy egy ragadozÂ zsÀkmÀnyÀvÀ
vÀljanak, vagy elsodorja ûket egy megÀradt
patak, esetleg belezuhanjanak egy szakad¢kba, ez¢rt igazoltan versenyeztethet¡nk lovakat, illetve tarthatunk levÀgÀsra baromfit.
Vagyis az Àllatokkal szembeni bÀnÀsmÂdunkat gyakran igazoljuk azzal, hogy rÀmutatunk: funkcionÀlisan egyen¢rt¢kü azzal a
àbÀnÀsmÂddalÊ, amely term¢szetes k´rnyezet¡k r¢sz¢rûl ¢rn¢ ûket, ha vadon ¢ln¢nek.
Ezeket az igazolÀsokat t´bbnyire teljesen
meggyûzûknek ¢s m¢g valamik¢ppen m¢ltÀnyosaknak is tartjuk. Hajtsunk v¢gre azonban egy gondolatkÁs¢rletet: prÂbÀljunk elk¢pzelni egy olyan esetet, amelyben nem Àllati l¢nyekre alkalmazzuk a funkcionÀlis
egyen¢rt¢küs¢g elv¢t. K¢pzelj¡k el, hogy egy
hÀzaspÀr ´r´kbe fogad egy Àllami gondozott
gyermeket, majd sajÀt k¢nyelm¢t szem elûtt
tartva csak minimÀlis m¢rt¢kben foglalkozik
vele: ¢pp csak annyira, hogy anyagi, ¢rzelmi,
szociÀlis stb. t¢ren az int¢zetivel nagyjÀbÂl
megegyezû ¢letteret ¢s ¢letmÂdot biztosÁtson
a gyermeknek. Mit szÂlnÀnk vajon, ha a nevelûsz¡lûk ezt azzal igazolnÀk, hogy a gyermeknek nem megy rosszabbul, mint ott maradt tÀrsainak? °s akkor mit mondanÀnk, ha
a hÀzaspÀr rÀadÀsul m¢g hasznot is hÃzna a
gyermek ´r´kbefogadÀsÀbÂl, mondjuk dolgoztatnÀk ût, vagy az û r¢v¢n rendszeres
anyagi juttatÀsban r¢szes¡ln¢nek?
A l¢nyeget ¢rintûen pontosan ez t´rt¢nik
azokkal az Àllatokkal, amelyekbûl valamilyen
formÀban hasznot hÃzunk (versenyÀllatok,
cirkuszi Àllatok, Àllatkerti Àllatok, àhaszonÀllatokÊ). Mi¢rt tartjuk elfogadhatÂnak a k¡l´nb´zû forrÀsbÂl fakadÂ bÀnÀsmÂdok k´z´tti egyen¢rt¢küs¢gre valÂ hivatkozÀst akkor,
ha az ¢rintett f¢l Àllat, ¢s mi¢rt nem tartjuk
annak, ha ember? ValÂszÁnüleg pusztÀn
az¢rt, mert valamilyen okbÂl meg vagyunk
gyûzûdve arrÂl, hogy àaz¢rt az Àllat m¢giscsak mÀsÊ (de mi is ez az ok?), hogy az em-
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berek v¢gsû soron m¢giscsak ¢rt¢kesek, az
Àllatok meg nem, vagy nem annyira. (De mi
is szabja meg ennek a m¢rt¢k¢t?) Errûl Morris is meg lehet gyûzûdve, mivel a funkcionÀlis egyen¢rt¢küs¢g elv¢t elfogadja, ¢s igazolÀs gyanÀnt hasznÀlja. A àmi is Àllatok vagyunkÊ alapelv ez¢rt minden lÀtszat ellen¢re
nem valamif¢le term¢szet szerinti egyenlûs¢get ä m¢g kev¢sb¢ egyenlû ¢rt¢ket ä jelent az
û szÀmÀra, csupÀn annyit, hogy az Àllatokkal
k´z´s az eredet¡nk ¢s az ¢letter¡nk, s az
ebbûl k´vetkezû t´rv¢nyek alÂl mi sem bÃjhatunk ki.
De a funkcionÀlis egyen¢rt¢küs¢gre hivatkozÂ ¢rvel¢st ¢rdemes tovÀbb elemezni. Amikor Àllatokkal kapcsolatban alkalmazzuk ezeket az ¢rveket, akkor az a bÀnÀsmÂd (a term¢szeti), amellyel az Àltalunk kim¢rt bÀnÀsmÂd egyen¢rt¢künek mondatik, nem etikai
megfontolÀson alapulÂ, etikai term¢szetü valami, hanem csupÀn esetleges term¢szeti hatÀsok eredûje. Vagyis esetleges, nem etikai term¢szetü hatÀsokra hivatkozva adunk cselekv¢s¡nkre szÀnd¢kunk szerint etikai igazolÀst,
s k´zben sajÀtos eml¢kezetkies¢st produkÀlunk: àelfelejtj¡kÊ, hogy mi nem vagyunk
esetleges erûk ´sszjÀt¢ka, hanem f´l´tt¢bb
intelligens l¢nyek, amelyek k¢pesek gondolkodÀs ¢s tapasztalÀs ÃtjÀn ´sszef¡gg¢seket
megismerni, belÀtni, ellent¢tes szempontokat
m¢rlegelni ¢s ¡tk´ztetni, ennek alapjÀn v¢g¡l d´nteni, s ha k¢sûbb Ãj, addig szÀmba
nem vett megfontolÀs l¢p f´l, a d´nt¢s fel¡lvizsgÀlatÀt kezdem¢nyezni. M¢gpedig nemcsak c¢l-eszk´z viszonylatban vagyunk erre
k¢pesek, vagyis olyan k¢rd¢sek kapcsÀn,
hogy adott c¢lhoz melyik lenne a legjobb eszk´z, hanem c¢lok tekintet¢ben is, vagyis hogy
a lehets¢ges c¢lok k´z¡l melyik ¢rdemes leginkÀbb arra, hogy el¢r¢s¢re t´rekedj¡nk.
Ez¢rt ÀlsÀgos eljÀrÀs etikai igazolÀsk¢nt felt¡ntetni azt a sajÀtos egyen¢rt¢küs¢get, hogy
a mi csirk¢nknek eg¢sz¢ben nem lesz roszszabb ¢lete, mint vadon ¢lû tÀrsÀnak: azzal
ugyanis, hogy ezt a gondolatot egyÀltalÀn
meg tudjuk fogalmazni ¢s elû tudjuk adni,
cÀfolhatatlan bizonyÁt¢kÀt adtuk annak, hogy
nem lehet minket minden tovÀbbi n¢lk¡l rÂkÀkkal, megÀradt patakokkal ¢s bozÂtt¡zekkel egy szinten kezelni. Ez¢rt ahhoz, hogy a
funkcionÀlis egyen¢rt¢küs¢gre valÂ hivatkozÀs egyÀltalÀn etikai ¢rvv¢ vÀlhasson, leg-

alÀbbis kÁs¢rletet kell tenni annak kimutatÀsÀra, hogy cselekedet¡nk funkcionÀlis egyen¢rt¢küs¢ge etikailag relevÀns megfontolÀs.
Egy ilyen ÀllÁtÀst term¢szetesen valamivel indokolni kell, s az nem indoklÀs, ha pusztÀn
kijelentj¡k, hogy a szÂban forgÂ egyen¢rt¢küs¢g fennÀll. AZ çLLATI JOGOK SZERZýD°SE
olvasÂinak ¢rdemes lehet odafigyelni¡k arra,
hogy Morris egyszer maga is alkalmazza ezt
a gondolkodÀsi s¢mÀt, mÀskor viszont igyekszik kit¢rni alkalmazÀsÀnak k´vetkezm¢nyei
elûl, ahol azok szÀmÀra valamilyen okbÂl k¢nyelmetlenek.
4. VadÀszat, vegetarianizmus ¢s hitbuzgalom
Morris tehÀt jÂ utilitaristak¢nt nem mond
olyasmit, hogy az egyes Àllat ¢let¢nek vagy
¢ps¢g¢nek valamif¢le ´nmagÀban vett ¢rt¢ke
lenne. ögy v¢li, az Àllatok is ¢rzû l¢nyek,
ez¢rt nem okozhatunk nekik nagyfokÃ vagy
hosszan tartÂ fÀjdalmat vagy szenved¢st, ¢s
¢let¡ket is csak Ágy vehetj¡k el. De elûbbutÂbb el kell venn¡nk az ¢let¡ket. Hogy mi¢rt? Morris minden jel szerint szent¡l meg
van gyûzûdve arrÂl, hogy ¢letbenmaradÀsunkhoz ¢s eg¢szs¢g¡nkh´z felt¢tlen¡l sz¡ks¢g¡nk van a hÃsfogyasztÀsra.
Ezen term¢szetesen senki nem ¡tk´zik
meg, legkev¢sb¢ MagyarorszÀgon. Ettûl
azonban Morris meggyûzûd¢se hamis is lehetne. V¢gt¢re is valamikor a legt´bb ember
Ãgy hitte, hogy a F´ld lapos korong, meg
hogy l¢teznek boszorkÀnyok. Ez¢rt joggal
vÀrhatjuk MorristÂl, hogy prÂbÀlja meg ÀllÁtÀsÀt bizonyÁtani. Ezen a ponton Morris a vadÀszattal mint az ember gyakori, mÀig meghatÀrozÂ ¢letformÀjÀval ¢rvel, mÀsr¢szt megprÂbÀlja lejÀratni a vegetarianizmust.
Senki nem tagadja, hogy bizonyos embercsoportok bizonyos korokban ¢lelemszerz¢s
c¢ljÀbÂl vadÀsztak Àllatokra, s hogy ez kulturÀlis ´r´ks¢g¡nkbe be¢p¡lt. A vadÀszattal
kapcsolatos meggyûzûd¢seink k´z´tt vannak
olyanok, amelyek leletekkel meglehetûsen jÂl
dokumentÀltak, vannak, amelyek kev¢sb¢, ¢s
vannak, amelyek nagyobbr¢szt k¢pzelet¡nk
¢s vÀgyaink term¢kei. Ez a vegyes elegy korÀntsem bizonyÁtja azt, amit Morris els´prû
magabiztossÀggal kijelent, tudniillik hogy a
vadÀszat àformÀlta emberi szem¢lyis¢g¡nketÊ. Ez
mÀr nem tudomÀny, hanem metafizika, a paleoantropolÂgia t¢nyeinek spekulatÁv k´tû-
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anyag segÁts¢g¢vel valÂ ´sszegyÃrÀsa kerek
eg¢ssz¢. A àvadÀszathipot¢zisÊ a paleoantropolÂgia uralkodÂ elm¢leti kerete volt a hatvanas ¢s a hetvenes ¢vekben, a hetvenes ¢vek
k´zepe Âta azonban egyre inkÀbb hitel¢t
vesztette t´bb okbÂl. Egyr¢szt bizonyos
Ãjabb, kelet-afrikai felfedez¢sek nyilvÀnvalÂvÀ tett¢k, hogy az elsû kûszerszÀmok csak
egymilliÂ ¢vvel (vagy m¢g t´bbel) az utÀn jelentek meg, hogy a legkorÀbbi emberekn¢l
mÀr teljesen kialakult a k¢t lÀbon valÂ jÀrÀs.
MÀrpedig ha az emberi leszÀrmazÀsi vonal
elej¢n nem talÀlunk kûbûl k¢sz¡lt fegyvereket ¢s nyÃzÂeszk´z´ket, akkor nem magyarÀzhatjuk a vadÀszattal a k¢tlÀbÃsÀg kialakulÀsÀt (¢s mindazt, ami abbÂl k´vetkezik). A
r¢g¢szeti leletanyag ezt k´vetû fel¡lvizsgÀlata
alapjÀn a paleoantropolÂgusok ma mÀr gyanÁtjÀk, hogy a vadÀszatnak az a kiteljesedett
vÀltozata, amely a hatvanas ¢vekben annyira
megragadta a tudÂstÀrsadalom k¢pzelet¢t, az
emberi t´rt¢nelemnek csak eg¢szen Ãj keletü
fejlem¢nye. Lehet, hogy elûdeink pÀlyafutÀsuk nagy r¢sz¢ben nem vadÀszok, hanem
mÀsok Àltal elejtett vagy v¢letlen¡l elpusztult
Àllatok tetemeibûl alkalmilag tÀplÀlkozÂ mindenevûk voltak.
A vadÀszat k´zponti szerep¢t hangsÃlyozÂ
felfogÀst gyengÁtette az a belÀtÀs is, hogy a
dolgok sokkal jobban à´sszeÀllnakÊ, ha elvetj¡k azt a felt¢telez¢st, hogy àazÊ ember àazÊ
elûemberbûl alakult ki, s ehelyett hajlandÂk
vagyunk t´bbf¢le Àllat-elûember-ember fejlûd¢si vonalban gondolkodni. V¢g¡l a vadÀszathipot¢zis szükebben vett elm¢leti pozÁciÂja
is megrend¡lt, miutÀn t´bb tudÂs is kidolgozott olyan, nem a vadÀszat k´r¢ ¢p¡lû elm¢leti keretet, amely ´sszhangban volt a t¢nyekkel, ugyanakkor teljesen koherens magyarÀzatot adott az Àltalunk ismert ember kialakulÀsÀra.3
K´nyve utolsÂ lapjain Lewin kifejti, hogy
az ember term¢szetben elfoglalt hely¢vel
kapcsolatos ismereteinket n¢gy dimenziÂbÂl
nyerhetj¡k. Az elsû hÀrom dimenziÂban ä
idû, forma ¢s viselked¢s ä lehets¢ges empirikus bizonyÁtÀs (fosszÁliÀk, kûszerszÀmok, anatÂmiai ¢s viselked¢stani ´sszehasonlÁtÀsok,
valamint molekulÀris biolÂgiai vizsgÀlatok segÁts¢g¢vel). Ezekkel a mÂdszerekkel egy napon lehetûv¢ vÀlhat pontosan megrajzolnunk azt a fejlûd¢si vonalat, amely minket

elûdeinkkel ´sszek´t, ûket pedig az û elûdeikkel, azokat az ´v¢ikkel ¢s Ágy tovÀbb, eg¢szen addig, amÁg elûtt¡nk nem Àll a teljes
evolÃciÂs àcsalÀdfaÊ, mely feltÀrja az ember
¢s a nyers term¢szet k´z´tti kapcsolatot. Azt
azonban, hogy hol v¢gzûdik a nyers term¢szet ¢s hol kezdûdik az ember, nem mondhatja meg sem az ´sszehasonlÁtÂ anatÂmia,
sem a molekulÀris biolÂgia: ez a negyedik dimenziÂba tartozÂ k¢rd¢s, s ez a dimenziÂ
nem mÀs, mint az embernek ´nmagÀrÂl alkotott k¢pe. Ebben a dimenziÂban nem lehet
pontos vÀlasztÂvonalakat hÃzni, ¢s nincsen
empirikus ellenûrz¢s, mivel ezt a dimenziÂt
az emberis¢g t´rt¢netileg vÀltozÂ tapasztalata
alakÁtja.4 Ezt a tapasztalatot pedig ä eg¢szÁthetn¢nk ki Lewin ¢rvel¢s¢t ä az is befolyÀsolja valamennyire, hogy egy nagy hÁrü tudÂs
egy n¢pszerü tv-sorozatban mit mond. (Morris vadÀszatelm¢lete r¢szletesebben megtalÀlhatÂ A CSUPASZ MAJOM-ban.)
Morrisnak tehÀt sz¡ks¢ge van arra, hogy
kimutassa: az ember szÀmÀra a hÃsfogyasztÀs
megker¡lhetetlen sz¡ks¢gszerüs¢g. Ennek
egyfajta genetikus bizonyÁtÀsÀt kÁs¢rli meg a
vadÀszatelm¢lettel, de k´zvetve akkor is ezen
fÀradozik, amikor megprÂbÀlja kimutatni a
vegetarianizmusrÂl, hogy jÀrhatatlan Ãt. A
szÂban forgÂ r¢szekben (115ä116., 121.,
153ä157. o.) Morris kilencven szÀzal¢kban
k´zvetÁt v¢lem¢nyeket ¢s csak tÁz szÀzal¢kban
t¢nyeket. V¢lem¢nyei pedig gyakorlatilag
egybeesnek a t´bbs¢g v¢lem¢ny¢vel. JÂllehet
a vegetarianizmust bizonyos t¢nyek nev¢ben
Át¢li el, sehol egy adat vagy forrÀsmegjel´l¢s (pedig ez mÀr nem a tv-sorozat sz´veg¢nek egyszerü reprodukciÂja), annÀl t´bb
viszont az egy¢rtelmü sugallatot k´zvetÁtû
megfogalmazÀs (p¢ldÀul: àne csÃsszunk vissza
a n´v¢nyevûk vilÀgÀbaÊ, 116. o.; àegyhangÃ ¢s
rutinszerü mÂdon tÀplÀlkozott, mint a primitÁv
n´v¢nyevûkÊ, 121. o.; àNyilvÀnvalÂ, hogy a vegetÀriÀnus mozgalom a term¢szet ellen harcolÊ,
157. o.).
A vegetarianizmus t¢mak´r¢nek ¢rdemi
tÀrgyalÀsa messze meghaladnÀ egy recenziÂ
terjedelmi kereteit: tÀplÀlkozÀst´rt¢neti adatoktÂl kezdve laboratÂriumi ÀllatkÁs¢rletek
¢rtelmez¢s¢n kereszt¡l a rendszeres hÃsfogyasztÂ n¢pess¢g k´r¢ben szignifikÀns adatokat produkÀlÂ megbeteged¢sekig szÀmtalan
t¢nyt ¢s elm¢letet kellene Àttekinten¡nk ¢s
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kibogoznunk ahhoz, hogy akÀr csak megk´zelÁtûleg helyes k¢pet alkothassunk a probl¢ma ÀllÀsÀrÂl, s Morris ÀllÀspontjÀnak ellenkezûj¢t valÂszÁnüleg akkor sem tudnÀnk minden k¢ts¢get kizÀrÂan bizonyÁtani. S noha az
a szer¢nyebb eredm¢ny sem lenne lebecs¡lendû, hogy feltÀrjuk az û ex cathedra kijelent¢seinek t¢nyleges horderej¢t ä terjedelmi
okokbÂl m¢g errûl a szer¢nyebb c¢lkitüz¢srûl
is le kell mondanunk. Ez¢rt csupÀn hÀrom
megfontolÀst ajÀnlok az olvasÂ figyelm¢be.
Egyr¢szt Morris v¢gig àaÊ vegetarianizmusrÂl besz¢l, pedig azon tÃl, hogy ki mi¢rt
csinÀlja, fontos k¡l´nbs¢gek vannak a tekintetben is, hogy ki mit csinÀl. Vannak ugyanis
olyan vegetÀriÀnusok, akik csak a mÀr megsz¡letett ¢s ¢letk¢pes Àllatok le´l¢s¢vel nyert
tÀplÀl¢ktÂl tartÂzkodnak, tehÀt p¢ldÀul a tojÀstÂl ¢s a tejterm¢ktûl nem. Morris a vegetarianizmustÂl elrettentû t¢nyk¢nt tÀrgyalja
azt, hogy kizÀrÂlag n´v¢nyi ¢trend eset¢n ÀllÁtÂlag rendkÁv¡l neh¢z a sz¡ks¢ges aminosavbevitelrûl gondoskodni (136. o.). A vegetarianizmus fent emlÁtett, kev¢sb¢ radikÀlis
vÀlfaja szÀmÀra m¢g Morris fogalmai szerint
sem vetûdnek f´l ezek a neh¢zs¢gek. çm
Morris ezt nem emlÁti.
De Morris valÂjÀban az eg¢sz aminosavprobl¢mÀt propagandisztikusan eltÃlozza.
MÀsodik megjegyz¢sem az aminosavkombinÀlÀssal kapcsolatos, amely tisztÀn n´v¢nyi
¢trend eset¢n Ãgymond probl¢mÀt okoz: àa
biztonsÀgos vegetÀriÀnus ¢trendhez biok¢miai tudÀson alapulÂ finom egyensÃlyt kell el¢rni... Ez t¡relmet ¢s szak¢rtelmet ig¢nyelÊ. Fel sem mer¡l a
k¢zenfekvû gondolat, hogy az egyszer mÀr
megÀllapÁtott mennyis¢gi arÀnyokat tÀblÀzatba lehetne foglalni ¢s az ¢lelmiszer¡zletekben
hozzÀf¢rhetûv¢ lehetne ûket tenni. Vagy lehetne p¢ldÀul a n´v¢nyi term¢nyeket elûre
´sszeÀllÁtott egys¢gcsomagokban ÀrusÁtani
stb. Lehet, hogy a vÀsÀrlÂk´z´ns¢g jelenlegi
ig¢nyei mellett ez nem lenne jÂ ¡zlet: ennek
azonban semmi k´ze ahhoz, hogy a vegetarianizmus eg¢szs¢ges-e. ögy tünik, mintha
Morris csak az¢rt nem vonna le egy teljesen
nyilvÀnvalÂ k´vetkeztet¢st, mert az ellentmondana annak a meggyûzûd¢s¢nek, hogy a
hÃsev¢s elker¡lhetetlen biolÂgiai sz¡ks¢gszerüs¢g. Ha kimondjuk azt, amit Morris nem
mond ki, akkor azt a furcsa gondolatkapcsolÀst kapjuk, hogy a hÃsev¢s elker¡lhetetlen

biolÂgiai sz¡ks¢gszerüs¢g, mivel a helyes
aminosavkombinÀciÂkat figyelembe vevû n´v¢nykereskedelem a jelen gazdasÀgi rendszerben rosszabb ¡zlet, mint a hÃs elûÀllÁtÀsa
¢s ÀrusÁtÀsa. E fura logika szerint azt is el kellene hinn¡nk p¢ldÀul, hogy a dohÀnyzÀs biolÂgiai sz¡ks¢gszerüs¢g (¢s eg¢szs¢ges), mivel
a dohÀnygyÀrtÀs ¢s ÀrusÁtÀs leÀllÁtÀsa ¡zleti
szempontbÂl elûnytelen lenne.
Harmadik megjegyz¢sem azzal kapcsolatos, hogy Morris eleve tendenciÂzusan besz¢l
a vegetÀriÀnusokrÂl. ögy festi le a vegetÀriÀnusokat ÀltalÀban, mintha vallÀsi vagy ideolÂgiai megszÀllottak vagy tisztasÀgmÀniÀsok
volnÀnak, s ilyen sugallatÃ p¢ldÀkat is hoz.
Egyetlenegyszer sem vetûdik f´l a k¢rd¢s,
hogy vajon lehets¢ges-e a vegetarianizmusnak a term¢szettudomÀny eredm¢nyeit figyelembe vevû jÂzan, m¢rs¢kelt, bigottsÀgtÂl
mentes vÀltozata, illetve hogy vannak-e ilyen
vegetÀriÀnusok.5
Ebbûl az elfogult alapÀllÀsbÂl emlÁti meg
Morris azokat a vegetÀriÀnusokat, akik szerint egy Àllatot meg´lni bün, amely bünben
ûk azzal sem kÁvÀnnak r¢szess¢ vÀlni, hogy
p¢ldÀul macskÀjuknak hÃst vesznek. A àbünÊ
szÂ elsûsorban jogi vagy vallÀsos k¢pzeteket
kelt, s ezzel mÀris elûtt¡nk Àll egy fura alak,
aki ànem tudja, mit besz¢lÊ, egy szerencs¢tlen, megt¢vedt figura, akinek tele a feje zavaros k¢pzetekkel, s rÀadÀsul kÁnhalÀlra Át¢li
a macskÀjÀt.
Morris nem vet szÀmot azzal, hogy l¢tezik
olyan vegetÀriÀnus-ÀllÀspont, amely felûl
n¢zve ez a bigott felfogÀs szint¢n sz¢lsûs¢g.
Ezzel a mulasztÀssal valÂszÁnüleg megakadÀlyozza olvasÂjÀt (illetve n¢zûj¢t) abban, hogy
probl¢mÀt gyanÁtson. A m¢rs¢keltebb vegetÀriÀnusfelfogÀs alapjÀn azt mondhatnÀnk,
hogy a àbünÊ szÂ hasznÀlata az Àllatok meg´l¢s¢vel kapcsolatban a dolog l¢nyeg¢t nem
¢rintû, retorikus tÃlzÀs. El¢g, ha azt mondjuk, hogy egy Àllat meg´l¢se (sÃlyos sz¡ks¢ghelyzeteket kiv¢ve) morÀlisan helytelen, kifogÀsolhatÂ cselekedet.
PrÂbÀljuk meg most ä ha csak egy percre
is ä felf¡ggeszteni azt a hit¡nket, hogy az Àllatok test¢bûl valÂ tÀplÀlkozÀs elker¡lhetetlen
sz¡ks¢gszerüs¢g. Ha siker¡lt, akkor prÂbÀljuk megindokolni: mi¢rt nincs ¢rt¢ke egy Àllat ¢let¢nek, mi¢rt olyan nyilvÀnvalÂ, hogy
mi, emberek bÀrmilyen okbÂl (akÀr mondva-
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csinÀlt ¡r¡ggyel is) elpusztÁthatjuk? ä A m¢rs¢kelt vegetÀriÀnus annak a meggyûzûd¢snek a talajÀn Àll, hogy a hÃsev¢s nem sz¡ks¢gszerüs¢g, ez¢rt nincs alapunk ût vallÀsos
bigottk¢nt vagy ideolÂgiai megszÀllottk¢nt
jellemezni. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy
amit hisz ä nem sz¡ks¢ges hÃst enn¡nk ä, az
de facto nem Ãgy van, de azt nem hÀnyhatjuk
a szem¢re, hogy levon egy olyan gyakorlati
k´vetkeztet¢st, amely ebbûl a meggyûzûd¢sbûl k¢ts¢gkÁv¡l levonhatÂ. Az azonban, hogy
t¢vesen hisz¡nk valamit, mindenkivel megt´rt¢nik, s ettûl m¢g nem b¢lyegezz¡k meg.
Aki t¢ved¢s Àldozata, azt meg kell prÂbÀlnunk a t¢nyek, illetve az ¢rvek erej¢vel meggyûzni. Ez persze ´nfegyelmet is ig¢nyel,
mert m¢g az is elûfordulhat, hogy a folyamat
k´zben rÀ¢bred¡nk, hogy valamiben mi t¢vedt¡nk.
Az a vegetÀriÀnus, aki bÀrki kutyÀjÀt vagy
macskÀjÀt vegetÀriÀnus ¢trenden akarja tartani, egy¢rtelmüen vallÀsos bigottsÀggal ¢s
ideolÂgiai tÃlbuzgÂsÀggal vÀdolhatÂ. Ezen a
ponton azonban most mÀr tovÀbb kell menn¡nk annÀl, amit Morris hajlandÂ kimondani, s le kell sz´gezn¡nk egy alapigazsÀgot:
az emberek k¡l´nb´zûk. Vannak, akik vonzÂdnak a bigott vallÀsossÀghoz ¢s a merev
¢letvezet¢si szabÀlyrendszerekhez, s vannak
ezzel szemben, akik inkÀbb a jÂzan m¢rs¢klet
¢s a rugalmas megoldÀsok fel¢ hajlanak.
Term¢szetes tehÀt, hogy az ¢trendj¡k alapjÀn
egy csoportba sorolhatÂ emberek k´z´tt is
talÀljunk ilyet is, olyat is (sejteni lehet, kikbûl
lesz kevesebb). Az a vegetÀriÀnus, aki macskÀjÀt vegetÀriÀnus ¢trendre k¢nyszerÁti, azzal
a vallÀsos fundamentalistÀval rokon l¢lek, aki
mondjuk tüzzel-vassal ki akarja irtani a
k¡l´nb´zû vallÀsÃak k´z´tti hÀzassÀgot (¢s
ez akkor is Ágy van, ha a macska valahogy tÃl¢li ezt).
Morris valÂsÀggal vÀdiratot olvas a vegetarianizmus ¢s a vegetÀriÀnusok fej¢re. Egyes
vegetÀriÀnusokra talÀn kimondhatjuk a verdiktet, mÀsokra valÂszÁnüleg nem, ami pedig
magÀt a vegetarianizmust illeti, valÂszÁnüleg
bizonyÁt¢k hiÀnyÀban ejteni kell az ellene felhozott vÀdat. Egyvalami azonban bizonyos:
az tudniillik, hogy Morris sem az egyiknek,
sem a mÀsiknak nem adta meg azt, ami jÀrt
volna: a pÀrtatlan eljÀrÀst.

5. A àszerzûd¢sÊ fogalmÀnak problematikus
volta Morris k´nyv¢ben
A k´nyv olvasÂi k´z´tt sokakban bizonyÀra az
a benyomÀs alakul majd ki, hogy Morris Àllatokkal kapcsolatos ¢rvel¢s¢nek l¢nyege valamik¢ppen az àÀllati szerzûd¢sekÊ k´r¢ ¢p¡l.
MegÁt¢l¢sem szerint ez csak lÀtszat, abbÂl az
egyszerü okbÂl, hogy a szerzûd¢sekkel valÂ
¢rvel¢s csupÀn lÀtszat¢rv. A probl¢mÀk forrÀsa a szerzûd¢s fogalmÀnak tÃlzott kitÀgÁtÀsa.
Mi ugyanis egy szerzûd¢s? Olyan megÀllapodÀs egy vagy t´bb f¢l k´z´tt, amely Àltal
a felek, belÀtÀsi k¢pess¢g¡k birtokÀban, szabad elhatÀrozÀsukbÂl k´telezetts¢geket vÀllalnak annak fej¢ben, hogy a mÀsik f¢l vagy
felek Àltal vÀllalt k´telezetts¢geknek k´sz´nhetûen egyidejüleg jogokat kapnak. A k¢nyszermentess¢g, a àbelÀtÀsi k¢pess¢g teljes tudataÊ, a beszÀmÁthatÂsÀg olyan elûfelt¢telek,
amelyek n¢lk¡l nem j´het l¢tre ¢rv¢nyes
szerzûd¢s. N¢zetem szerint Morris a àszerzûd¢sÊ szÂt olyan viszonyokra alkalmazza, amelyeket megt¢vesztû szerzûd¢seknek nevezni.
Az àÀllati szerzûd¢sÊ egyik ¢rtelme az (9.
o. ¢s talÀn 178. o.), hogy minden fajnak korlÀtoznia kell szaporulatÀt, hogy fennmaradhasson az az eg¢szs¢ges ´kolÂgiai egyensÃly,
mely minden fajnak mint fajnak (bÀr nem
ennek vagy annak a konkr¢t egyed¢nek) a
fennmaradÀsÀt biztosÁtja. Erre csak azt lehet
mondani: ha l¢teznek is ilyen ´kolÂgiai ´nszabÀlyozÂ mechanizmusok (¢s Ãgy tünik, l¢teznek vagy l¢teztek), gondolatilag semmit
nem nyer¡nk azzal, ha ezeket a term¢szeti
´sszef¡gg¢seket etikai vagy jogi ´sszef¡gg¢sekk¢ pingÀljuk Àt. Amit a term¢szetben àfelfedez¡nkÊ itt, az semmi egy¢b, mint amit
elûzûleg mi magunk belehelyezt¡nk, tudniillik sajÀt etikai Át¢let¡nk, hogy az ´kolÂgiai
egyensÃly ¢s az azt fenntartÂ viselked¢s: jÂ,
helyes. Egy¢bk¢nt meg sem az Àllatok, sem
egykori ûseink nem àbelÀtÀsi k¢pess¢g¡k teljes tudatÀbanÊ l¢ptek egymÀssal erre a àszerzûd¢sreÊ. Erre egyed¡l utÂbbiak lettek volna
k¢pesek azzal, ha tudatÀra ¢brednek az ´nszabÀlyozÀs sz¡ks¢gess¢g¢nek. De hogy ezt
abban a Morris Àltal felt¢telezett r¢gi sz¢p
korban valÂban f´lismert¢k-e, vagy csak homÀlyosan ¢rezt¢k, vagy eg¢sz egyszerüen
csak olyanok voltak ûseink ¢letk´r¡lm¢nyei
¢s az ¢letfelfogÀsuk, hogy abbÂl v¢gered-
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m¢nyk¢nt a szaporulat szabÀlyozÀsa kerekedett ki, ez ma mÀr igen nehezen eld´nthetû
k¢rd¢s, amely semmivel sem lesz ¢rthetûbb
attÂl, ha àszerzûd¢sÊ-nek titulÀljuk.
De nem lehet-e ä vethetn¢ k´zbe valaki ä,
hogy a àszerzûd¢sÊ szÂ hasznÀlata retorikai,
rÀbesz¢lû jellegü, ¢s arra szolgÀl, hogy az embereket rÀ¢bressze sajÀt felelûss¢g¡kre, s enynyiben ä bÀr csak szÂk¢p ä m¢gis elfogadhatÂ, minthogy nemes c¢lt szolgÀl?
Ezzel az ellenvet¢ssel akÀr egyet is ¢rthet¡nk ä bÀr van, aki fontos k¢rd¢sekben jobban szereti nev¢n nevezni a gyereket ä, csakhogy az àÀllati szerzûd¢sÊ mÀsik ¢rtelme az
emberekre n¢zve tÃl hÁzelgû ¢s eln¢zû, az
Àllatok irÀnyÀban pedig m¢g cinikusnak is
mondhatÂ. Ha a k´nyvet v¢gigb´ng¢ssz¡k,
¢s szorgosan kigyüjtj¡k belûle az àÀllati szerzûd¢sÊ mÀsodik ¢rtelemben vett eseteit (118.,
139., 150., 158., 160., 192., 212., 215., 217.,
219. o.), az der¡l ki, hogy Morris gyakorlatilag szerzûd¢snek nevez mindenf¢le ember-Àllat viszonyt, amelyben az ember sajÀt
c¢ljaira Àllatokat hasznÀl, majd ezek modernizÀlt, technologizÀlt, elszem¢lytelenedett
vÀltozatait hol àmegszegett szerzûd¢sekÊk¢nt, hol àigazsÀgtalan szerzûd¢sekÊ-k¢nt b¢lyegzi meg.
Morris szerint àm¢ltÀnyos szerzûd¢sÊ j´tt
l¢tre p¢ldÀul akkor, amikor az ember elkezdett sert¢seket tartani, amelyeket tetsz¢se
szerint bÀrmikor levÀghatott. A sert¢sek Ãgymond hÃsukat ¢s bûr¡ket àadtÀkÊ az embernek, az ember pedig tÀplÀl¢kot biztosÁtott nekik ¢s v¢delmet a ragadozÂk tÀmadÀsai ellen.
Ez nagyon meghatÂ, csakhogy a legintelligensebb ÀllatokrÂl sem felt¢telezhetj¡k, hogy
bÀrmif¢le elûzetes k¢pzetet tudnÀnak alkotni
azokrÂl a j´vûbeni vesz¢lyekrûl vagy k¢nyelmetlens¢gekrûl, amelyeknek kiteszik ´nmagukat, amikor tÀplÀl¢kot ¢s szÀllÀst fogadnak
el egy embertûl, akinek egy¢b tervei is vannak vel¡k. HiÀnyzik a belÀtÀsi k¢pess¢g, s a
teljes igazsÀghoz az is hozzÀtartozik, hogy a
legt´bb ember nagyon is tudatosan ¢pÁt az Àllatokkal kapcsolatban a belÀtÀsi k¢pess¢g e
hiÀnyÀra, s ezzel valami olyasmit valÂsÁt meg,
amit a szerzûd¢sjogban àerûf´l¢nnyel valÂ
vissza¢l¢sÊ-nek neveznek. Ez pedig azon felt¢telek egyike, amelyek fennÀllÀsa eset¢n a
szerzûd¢s automatikusan ¢rv¢nytelen. A cinizmus pedig abban van, hogy az Àllatok Àltal

vÀllalt k´telezetts¢gnek t¡ntet¡nk f´l olyasmit, amibe az Àllat a sajÀt korlÀtozott intelligenciÀja folytÀn egyszerüen belesodrÂdott,
¢s amibûl k¢sûbb mÀr akkor sem tud kiszabadulni, ha valamilyen okbÂl nem ¢rzi jÂl
magÀt.
MÀsr¢szt, ami az ember Àltal vÀllalt àk´telezetts¢geketÊ, az Àllatnak nyÃjtott àszolgÀltatÀsokatÊ illeti ä amelyek Ãgymond àk´telezikÊ az Àllatot, az embernek pedig àjogotÊ adnak f´l´tte ä, egyszerüen belÀthatÂ, hogy az
emberek ezt is sajÀt jÂl felfogott ¢rdek¡kben
tett¢k ¢s teszik. Ugyan melyik ÀllattartÂ veszûd´tt volna karÀm¢pÁt¢ssel meg ¢jszakai
ûrs¢ggel, ha a der¢k sert¢sek meg tudtÀk volna v¢deni magukat a farkasokkal szemben, ¢s
àki lett volna olyan bolondÊ, hogy enni-inni
ad az igÀs´k´rnek, ha az an¢lk¡l is kibÁrta
volna a napi robotot, ¢s nem mÃlt volna ki?
Ne sz¢pÁtgess¡k a helyzetet: mindig is az Àllatok emberi c¢lokra valÂ hasznÀlatÀrÂl volt
szÂ, m¢gpedig gazdasÀgilag ¢sszerü ¢s kifizetûdû hasznÀlatÀrÂl. Az Àllatok k¢nyelme csak
annyira szÀmÁtott, amennyire ez az emberi
c¢lok el¢r¢s¢hez elengedhetetlen¡l sz¡ks¢ges
volt (lÀsd p¢ldÀul a kÁm¢letlen¡l kiszipolyozott mÀlhÀs szamÀr ¢s ´szv¢r eset¢t, melyet
Morris is emlÁt).
Mindezek alapjÀn Ãgy v¢lem, az àÀllati
szerzûd¢sÊ fogalma m¢g retorikak¢nt is hamisan cseng. Az ember-Àllat viszony r¢gebbi,
kev¢sb¢ elidegenedett formÀirÂl akkor is alkothatunk reÀlis k¢pet, ha nem tartjuk mindjÀrt àszerzûd¢sekÊ-nek ûket. Morrisszal ellent¢tben Ãgy lÀtom, hogy az Àllatok kihasznÀlÀsÀnak r¢gi ¢s Ãj formÀi k´z´tt nincs is olyan
nagy k¡l´nbs¢g. Az elv ugyanaz; az emberi
viselked¢srepertoÀrban nincs olyan, ÀltalÀnosan ¢rv¢nyes szabÀly, mely megtiltanÀ, hogy
a v¢dteleneket ¢s a kiszolgÀltatottakat kihasznÀljuk; ¢s ennek szenvedû alanyai nem csak
az Àllatok. ögy tünik, mintha maga az àigazsÀgossÀgÊ is csak annak jÀrna, aki sajÀt maga,
valamilyen hozzÀtartozÂja vagy k¢pviselûje
szem¢ly¢ben a mi¢nkhez m¢rhetû erût vagy
hatalmat tud szembeszegezni a mi erûnkkel
vagy hatalmunkkal. °s ´lni is lehet, sût szabad, Àllatot-embert egyarÀnt: mindk¢t esetben csak azt a ä hol kisebb, hol nagyobb ä
k¢nyelmetlens¢get vonjuk magunkra, hogy
az Àldozatra ¢s a tettre olyan nevet vagy definÁciÂt kell talÀlnunk, mely embertÀrsaink bi-
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zonyos csoportja elûtt a tettet ¢s szem¢ly¡nket elfogadhatÂvÀ teszi. Az ilyen csoporthoz
valÂ tartozÀs testi biztonsÀgunk ¢s lelki b¢k¢nk zÀloga.
6. K¢t vilÀg polgÀrai; m¢rs¢kelt
reformizmus
A hetvenes ¢vek k´zep¢n az elsû emberi jogi
nyilatkozat hazÀjÀban, az Egyes¡lt çllamokban sz¢les k´rü ¢rdeklûd¢st kivÀltÂ vita alakult ki az Àllatok (sût k¢sûbb ÀltalÀban a term¢szet) jogairÂl, s ez a vita hamarosan tovÀbbterjedt mÀs orszÀgok (p¢ldÀul Nagy-Britannia, a skandinÀv orszÀgok, SvÀjc) k´zv¢lem¢ny¢re. Ha ÀltalÀnos egyet¢rt¢s nem j´tt is
l¢tre, a hagyomÀnyos morÀlis felfogÀs evidenciÀit egyszer s mindenkorra komoly kihÁvÀs ¢rte. E mÀig tartÂ folyamat r¢szek¢nt
Ãjabb tartalmakkal gazdagodott a r¢gi kanti
szembeÀllÁtÀs, miszerint az ember àk¢t vilÀg
polgÀraÊ: egyfelûl a determinÀlÂ okok lÀncolatak¢nt felfogott term¢szeti vilÀg¢, mÀsfelûl
az erk´lcsi t´rv¢ny eszmei vilÀgÀ¢, melyben
mÀs Àltal nem determinÀlt, sajÀt erk´lcsi akarata a meghatÀrozÂ elv. E k¢t radikÀlisan elt¢rû
elvrendszer erûter¢ben mozog sz¡ks¢gk¢ppen minden, az Àllatok erk´lcsi stÀtusÀval kapcsolatos ¢rvel¢s. Ha naturalisztikusan k´zelÁt¡nk a probl¢mÀhoz ä az Àllatokkal Ãgy kell bÀnnunk,
ahogyan ûk is bÀnnak egymÀssal a term¢szetben (a funkcionÀlis egyen¢rt¢küs¢g¡kre
hivatkozÂ ¢rv) ä, azzal ´nmagunkat is kizÀrÂlag a term¢szet r¢szek¢nt definiÀljuk, s akkor neh¢z lesz megindokolnunk, hogy mi,
emberek egymÀs k´z´tt mi¢rt ne alkalmazzuk ugyanezt a m¢rc¢t. Pontosabban fogalmazva: azt, hogy term¢szet ¢s erk´lcs hatÀra
mi¢rt ¢ppen az Àllatok ¢s k´zt¡nk hÃzÂdjon,
neh¢z lesz mÀsra alapoznunk, mint egy
szimpla d´nt¢sre, mely maga nem vezethetû
vissza mÀsra, mint az erûf´l¢ny puszta t¢ny¢re
(melybe bele¢rtendû a fizikai vagy technolÂgiai erûf´l¢ny csakÃgy, mint a helyzetek ¢s a
r¢sztvevûk definiÀlÀsÀnak monopÂliuma). Ha pedig csupÀn d´nt¢sen alapul az, hogy ki a
hasznÀlÂ ¢s ki a hasznÀlt, s e d´nt¢s m´g´tt
pusztÀn az erûf´l¢ny Àll, akkor egy ember
vagy egy embercsoport bÀrmikor Ãgy is
d´nthet, hogy bizonyos egy¢neket hagy ¢hen
veszni, leigÀz vagy egyenesen meg´l, mÀsokat pedig megtür, v¢delmez ¢s megment
vagy ¢ppen tisztel.6

Ha ezzel szemben abbÂl indulunk ki, hogy
az Àllatok t´bbs¢ge hozzÀnk hasonlÂan intelligens ¢s ¢rzû l¢ny, mely szint¢n etikai elbÀnÀst ¢rdemel, akkor egy olyan vez¢rfonÀl
megtalÀlÀsa lesz a gondunk, mely ¢sszerü
korlÀtok k´z´tt tarthatja felelûss¢g¡nket ¢s
k´telezetts¢geinket olyan l¢nyek irÀnt, amelyekkel nem lehet egyezs¢geket k´tni, ¢s
amelyek t´bbs¢g¡kben csak a maguk term¢szeti (vagy legalÀbbis nem a mi ¢rtelm¡nkben erk´lcsi) t´rv¢nyei szerint tudnak vagy
akarnak ¢lni.
AZ çLLATI JOGOK SZERZýD°SE csupÀn egy
lehets¢ges vÀltozata a term¢szeti ¢s az etikai
szempont k´z´tti ´sszhang kialakÁtÀsÀnak.
Desmond Morris egyfajta àm¢rs¢kelt reformernekÊ mutatkozik, aki valÂszÁnüleg sokkal
t´bbet is tudna mondani nek¡nk, ¢s talÀn
mÀsk¢nt is, Àm Ãgy v¢li, àn¢ha a r´vid ¡zenetet
meghalljÀk az emberek, a hosszabbat viszont elengedik a f¡l¡k mellettÊ (7. o.). M¢rs¢kelts¢ge valÂszÁnüleg konzervativizmusÀbÂl ¢s term¢szettudÂsi beÀllÁtottsÀgÀbÂl is fakad, mindazonÀltal valami mÀs is felsejlik a k´vetkezû
sorokban: àHogyha mindent belevett¡nk volna e
k´nyvbe [...], akkor az embernek egyszerüen abba
kellene hagynia e k´nyv olvasÀsÀt, ¢s ezzel a sajÀt
¢rdeke ellen tenne [ti. a k´nyv. B. D.]. Ez az ember-Àllat viszony egyik nagy dilemmÀja: ha teljesen
leÀsunk a dolog m¢ly¢re, az emberi term¢szet olyan
riasztÂ oldalaival talÀlkozunk, hogy m¢g ha tenni
ÂhajtanÀnk is valamit az ¡gyben, k¢ptelenek volnÀnk szemben¢zni a t¢nyekkel; undorodva elfordulnÀnk.Ê (170. o.)
Lehet, hogy a m¢rs¢kelt reformizmus
nem kis r¢szben taktikai megfontolÀsokon is
alapul? AkÀrhogy van is, Morris k´nyv¢t
mindenk¢ppen ¢rdemes elolvasni, annÀl is
inkÀbb, mivel magyar nyelven egyelûre az
egyetlen ¢s ha nem is mindig tÀrgyilagos, de
mindenk¢ppen rendkÁv¡li tÀj¢kozottsÀggal
megÁrt munka errûl a t¢mÀrÂl.

Jegyzetek
1. Ez a forrÀsa az utilitarizmussal szembeni egyik
nem jelent¢ktelen ellenvet¢snek, mivel a fenti logika t´bb-kevesebb mÂdosÁtÀssal emberekre is alkalmazhatÂ. Az utilitarizmus problematikÀjÀnak k´z-
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¢rthetû kifejt¢se talÀlhatÂ N. Warburton A FILOZñFIA VILçGA (Kossuth, 1993) cÁmü k´nyv¢nek etikai
fejezet¢ben.
2. Az ¢rvel¢s szempontjÀbÂl nem jelentûs k´r¡lm¢ny, hogy a technika jelenlegi szintj¢n elk¢pzelhetû-e ilyen berendez¢sek elk¢szÁt¢se.
3. R. Lewin: BONES OF CONTENTION , CONTROVER SIES IN THE SEARCH FOR HUMAN ORIGINS . Penguin,
Harmondsworth, 1987. 316ä318. o.
4. Uo. 319. o.
5. A vegetÀriÀnusirodalom tanulmÀnyozÀsa alapjÀn
Ãgy tünik: lehets¢ges, ¢s talÀlhatÂk. V´. p¢ldÀul K.
Akers: VEGETARIAN SOURCEBOOK , Arlington, Va.,
Vegetarian Press, 1989; F. M. Lapp¢: D IET FOR A
S MALL PLANET, New York, Ballentine Books, 1975
vagy T. Regan: THE CASE FOR ANIMAL RIGHTS , University of California Press, Berkeley, 1983.
6. Ennek fordÁtottja t´rt¢nt meg azzal, hogy az emberek legnagyobb t´bbs¢ge elismerte, hogy a rabszolgasÀg ´nk¢nyes int¢zm¢ny volt. Egyes optimistÀk szerint e nagyszerü folyamatban most az Àllatokon a sor. V´. p¢ldÀul P. Singer: ANIMAL LIBERATION . Random House, New York, 1975.

BÀnki Dezsû

RñMA, FIRENZE,
FEKETEBçCS, KISCELL
NÀdler IstvÀn kiÀllÁtÀsa
a Goethe Int¢zetben
¢s a Kiscelli MÃzeumban
1995ä96 fordulÂjÀnak egyik komoly, ¡nnepi
esem¢nye volt NÀdler IstvÀn kettûs tÀrlata.
T´bb helyen egyszerre bemutatkozni a legnagyobb müv¢szek kivÀltsÀga. A Pestrûl BudÀra, BudÀrÂl Pestre utazÀs valamilyen zarÀndoklat¢lm¢nyt nyÃjthat a tÀrlatok lÀtogatÂinak. Mindk¢t helynek van valami szakrÀlis
hangulata. A Kiscelli MÃzeumban a barokk
¢pÁt¢szek, huszadik szÀzadi hÀborÃk ¢s jelenkori müeml¢kv¢dûk Àltal kialakÁtott templomt¢rben az architektÃra irÀnyÁtja az ott kiÀllÁtÂ müv¢szeket. RomosodÀstÂl megmentett
falak, pill¢rek, pill¢rk´z´k hatÀrozzÀk meg a
mütÀrgyak m¢ret¢t, sugalljÀk mondanivalÂjÀt ä amennyiben a müv¢sz elfogadja ¡zenet¡ket. A Goethe Int¢zetben szinte maga az

ÁrÂ ¢s k´ltûfejedelem a meghÁvÂ, aki, tudjuk,
maga is sokat rajzolt, s ÁrÀsaiban, szÁnrendszereiben a vizualitÀs nagy kutatÂja volt. A
MagyarorszÀgon mÀr a mÃlt szÀzad Âta k´zkinccs¢ vÀlt ¢letmü mellett a jelenlegi int¢zet
aktualitÀsokra ¢rz¢keny rendezv¢nyei teszik
emelkedett esem¢nyekk¢ az AndrÀssy Ãti,
´nmagÀban nem tÃl szerencs¢s kiÀllÁtÂterem
tÀrlatait.
Term¢szetesen NÀdler-festm¢nyt lÀtni kev¢sb¢ elûkelû helyekre is elmenn¢nek sokan.
Sikeres NÀdler-kiÀllÁtÀs volt mÀr t´bb alkalommal a kev¢ss¢ ismert, de nagyon tiszta ¢rt¢kvilÀgot k¢pviselû N¢pszÁnhÀz utcai Pandora Gal¢riÀban, egy igen komoly hommagefestm¢ny lÀthatÂ 1996 tavaszÀig a modern kiÀllÁtÀsokat csak r´vid ideje rendezû Zenet´rt¢neti MÃzeum BartÂk B¢la tisztelet¢re rendezett kiÀllÁtÀsÀn.
Tornyok, k¡l´n´s ¢p¡letek eml¢klÀtk¢pei
Firenz¢bûl ä ez volt a Goethe Int¢zet papÁrra festett ÂriÀsk¢pekbûl ÀllÂ tÀrlata. NÀdlert
n¢hÀny ¢ve igen erûs szÀlak füzik ItÀliÀhoz.
RÂmai ´szt´ndÁja, ism¢telt firenzei lÀtogatÀsai Âta RÂma ¢s Firenze term¢szetes dajkÀja lett ¢rett korba jutott fest¢szet¢nek, an¢lk¡l hogy bÀrmif¢le historizÀlÀs volna rÀ jellemzû. NÀdler nem tagadta meg t´bb ¢vtizedes alkotÂi pÀlyÀjÀnak geometrikus indÁttatÀsÀt, a malevicsi szuprematizmust, most
annak k¡l´n´s f¢nnyel Àtitatott formaszaggatÂ vonÀsait ismeri fel, k´veti, fejleszti tovÀbb. TanulmÀnyÃtjain ihletûje ItÀlia ¢pÁt¢szet¢nek mer¢sz, k´vetkezetes, t´bb korban
¢s stÁlusban megjelenû, olykor szinte mÀgikus
geometriÀja. D¢l meleg szÁnvilÀga, szenved¢lye, fortissimÂban megszÂlalÂ ÀhÁtata jelenik
meg NÀdler festm¢nyeinek sorÀban. ItÀlia
valÂsÀggal elvarÀzsolta ût is, mint szÀzadokkal korÀbban Goeth¢t, k¢sûbb B´cklint,
CsontvÀryt, Kandinskyt, s m¢g folytathatnÀnk a sort.
A Kiscelli MÃzeumban lÀthatÂ n¢gy ¢s f¢l
m¢ter sz¢les vagy ´t m¢ter magas festm¢nyek
valÂsÀgos szÁn-forma oltÀrok. Gondos m¢r¢sek utÀn FeketebÀcson k¢sz¡ltek, a müv¢sz
hÀzÀban, müterm¢ben, majdnem mediterrÀn k´rnyezetben. Az alkotÀs pillanatainak
sz¢ps¢g¢t ûrzû mühely levegûj¢ben nûttek
naggyÀ, bÀr nem k¢ts¢ges, hogy v¢gsû munkÀlataik a kiÀllÁtÀs helyszÁn¢n t´rt¢ntek. Kettûs cÁm¡kben is kifejezûdik ez a folyamat, hi-

466 ã Figyelû

szen a sorozat legt´bb k¢p¢nek cÁme: FEKE¢s egy szÀm, mely a mü hely¢t jel´li. Barokk oltÀrok mellett, a barokk
zene ¢pÁtm¢nyeihez hasonlÁthatÂk NÀdler
ÂriÀsfestm¢nyei. A hÀromsz´gben megjelenû
Istenszem eml¢ke hatalmas k¢k hÀromsz´gben, sÀrga, rÂzsaszÁn hÀromsz´gÀrny¢kokban
jelenik meg az egyik k¢pen. A tizenhetedik,
tizennyolcadik szÀzad pompÀzatos templomi
ravatalaira eml¢keztet a t´r´tt kereszt alakÃ
mÀsik kompozÁciÂ. Az ¡nnep¢lyes, komoly
formÀk ¢s szÁnek olykor tÀncritmusban rendezett vonalak ¢s szÁnk´tegek jÀt¢kosabb szÂlamÀval vÀltakoznak. A vilÀgossÀrgÀk, narancsok, feh¢rek megh´kkentûk. HasonlÂ meglepet¢st vÀltanak ki, mint Michelangelo freskÂi a Sixtus-kÀpolnÀban ¢vszÀzados piszoktÂl
megszabadÁtva. °l¢nksÀrgÀk, v´r´sek, feh¢rek, k¡l´n´s z´ldek jellemezt¢k a reneszÀnsz,
a manierizmus ¢s barokk festm¢nyeinek
nagy r¢sz¢t, s ma d´bbenten fedezhetj¡k fel
k¡l´n´s moderns¢g¡ket.
NÀdler IstvÀn a mÃlt mesterei mellett szÀzadunk nagyjai, Malevics, Kandinsky, Barnett Newman, Mark Rothko nyomdokain is
halad. Elûzm¢nyei k´z¢ sorolhatÂk m¢g Arnold Sch´nberg szÁnpadfestm¢nyei, Mihail
Matjusin sz¢lesen tÀrulkozÂ, àcsÁkosÊ k¢pei. A
festm¢nyein lÀthatÂ, felhûkbe burkolt Àlompiramisokat a szÀzad elej¢n a litvÀn Ciurlionisz is megfestette, de hol vannak az û m¢retei, halvÀny szÁnei a NÀdler-festm¢nyek
szenved¢lyes Ãjexpresszionista szÁnvilÀgÀtÂl!
NÀdler festm¢nyein a v¢gtelen t¢rben
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megjelenû m¢rtani formÀk a vilÀg l¢nyeg¢t
megk´zelÁteni k¢pes emberi ¢rtelmet dics¢rik, a rohanÂ felhûkre eml¢keztetû szÁnes formafonatok az idûbeli l¢t ¢s müv¢szetek ¢rt¢kvilÀgÀt fedezik fel. NÀdler hisz az ism¢tlûdû,
¢ppen csak kicsit vÀltoztatott formÀkbÂl ÀllÂ
kompozÁciÂk polifÂniÀjÀnak erej¢ben, a zÀrt
¢s nyitott formÀk ´sszecseng¢s¢ben. Ezt a hitet fejezik ki a Kiscelli MÃzeumban kiÀllÁtott
festm¢nyei ¢s a BartÂk tisztelet¢re festett k¢p
sÀrga hÀromsz´g¢ben megjelenû s´t¢t sÀsk´tegre eml¢keztetû forma.
A pÀlyÀja csÃcsÀn l¢vû müv¢sz otthon van
mÀr ¢vek, ¢vtizedek Âta EurÂpa nagy müv¢szeti k´zpontjaiban, kiÀllÁtÀsi anyaga eljutott JapÀnba s a tengerentÃlra. Szükebb
hazÀja azonban, mint ez k¢pcÁmeibûl is kider¡l, RÂma, Firenze, FeketebÀcs. S most, a kiÀllÁtÀs alkalmÀval, beker¡lt ezek k´z¢ Kiscell
dombja is.
Nem tudjuk, hova ker¡lnek az ÂriÀsfestm¢nyek a kiÀllÁtÀs bezÀrÀsa utÀn. A mÃzeum
nyilvÀn k¢ptelen az eg¢sz anyag befogadÀsÀra. Az igazi nagy modern mÃzeum Budapesten, bÀr sokan megÀlmodtÀk az elmÃlt negyven ¢vben, nem valÂszÁnü, hogy meg¢p¡l a
k´zelj´vûben. NÀdler kiÀllÁtÀsÀt elegÀns katalÂgusÀt lapozva, profi vagy amatûr videofelv¢teleken vagy csupÀn eml¢keinkben ûrizhetj¡k. S gondolhatunk rÀ, a k¢pek hidegen
izzÂ szÁneire, ha RÂmÀban, Firenz¢ben, Kiscellben vagy az AndrÀssy Ãton jÀrunk.
SzabÂ JÃlia
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