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Lator LÀszlÂ

MERT SZOMJöHOZVA
MERT K°TS°GBEESVE
mert szomjÃhozva mert k¢ts¢gbeesve
mert minden Àldott este minden este
mielûtt a tisztÀtlan ritka Àlom
goromba szûrzsÀkjÀba durva
sz´v¢sü semmij¢be hullna
sz¢tz¡llû napom szomjÃhozva vÀrom
hogy m¢gis az innensû partra vesse
az esztelen rem¢ny hogy m¢gse m¢gse
egy ny¡zsgû ÂceÀn hullÀmver¢se
hogy itt Àlljon hogy itt elûttem Àlljon
ki testemben testetlen t¢vedezve
mert szomjÃhozva mert k¢ts¢gbeesve
hogy szÂljon hogy mi ez mit kell csinÀlnom
amÁg m¢g itt m¢g innen a halÀlon
v¢gre megj´tt de rÀm fel¢m se n¢zett
pedig a l¢lek testt¢ lett eg¢sz lett
szemem szÀm bûr´m tudta m¢g de rajta
felismerhetû nem volt semmi r¢szlet
meztelen volt csak altest¢t takarta
keskeny vÀszonpÂlyÀba volt csavarva
Ãgy haladt ahogy kedv¡k ellen¢re
megid¢zett k´z´ny´s jelen¢sek
t¢rnek hÀnyattatÀsuk szÁnhely¢re
k¡l´n idûmbe mily isten vetette
oda ahol gyermekkorom folyÂja
mohos hegyek k´z¡l kil¢p a sÁkra
j´n keletrûl lefordul d¢lre szirma
alatt sÀsvÀr fel¢ nagy Ávet Árva
a vÁzbe bukott ¢s lÀtszott a vÁzben
valÂszÁnütlen¡l feh¢r mezÁtlen
teste k´r¡l hogy hullÀmzik a pÂlya
iszonyÃnak tünt m¢gis gy´ny´rünek
ahogy l¢legzettelen¡l lebegve
tÃl sÃlyos fej¢vel elûre s¡llyedt
¢s fogtam ¢s magamhoz szorÁtottam
¢s ¢rzett a kis testben rohamokban
lÀgy rÀndulÀsok sorozata robban
¢s szomjÃhozva ¢s k¢ts¢gbeesve
akartam hogy kiszakadjon a testem
k´t¢s¢bûl m¢g gy´nge gy´nge teste
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HOGY EZT HOGY íGY °RTEM DE M°GSEM
hogy ezt hogy Ágy ¢rtem de m¢gsem
mert k¢szen ki lehetne k¢szen
hol milyen vilÀgv¢gi f¢szken
nevelte d¡h¢t rombolÀsra
jajongva ront bûr´mmel ¢rzem
ing-reng ahogy zokogva rÀzza
ahogy markolja ¢s csigÀzza
ahogy a semmi r¢st a r¢szben
ahogy sz¢tÀrad az eg¢szben
megroppan gy´nge gy´nge vÀza
de k¢szen ki lehetne k¢szen
hol hozzÀd Ãt a szenved¢sben
jajongva ront a sz¢l a hÀzra
¢n meghaltam mÀr de te ¢lsz nem
hogy ezt hogy Ágy ¢rtem de m¢gsem

Rakovszky Zsuzsa

VISSZAöT AZ IDýBEN*
Mikor r¢zgyürü voltam, tüzbe dobtak.
Mikor vak macska, felmosÂv´d´rbe.
KirÀly voltam, hÂh¢r kez¢re adtak.
¹vcsat ä ´tezer ¢vre lemer¡ltem a f´ldbe.
Esernyûny¢l karokkal, golyvÀs nyakkal guggoltam
a sÀrszÁnü folyÂnÀl, legyek felhûiben.
K´v´n lep¢nyt s¡t´ttem egykedvün, mÁg a holtak
szÀzszÀmra Ãsztak el a napban ¢gû vizen.
¹regasszony is voltam, csak ûd´ngtem eg¢sz nap
hÀlÂingben, a falnak s¢relmeim soroltam.
RablÂk oroztÀk el megsÀrgult kombin¢mat,
f¢l paprikÀmat, mÁg gyufÀt vettem a boltban.

* Bruce Goldberg amerikai hipnoterapeuta ¢s k´vetûi betegeiket hipnÂzisban visszaviszik elûzû ¢leteikbe,
hogy ott talÀljÀk meg jelenlegi probl¢mÀik okÀt.
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°gû hÀzban vizesd¢zsÀba fÃltam.
Az ¡tk´zetben otthagytam a lÀbam.
Zsarnok anyÀm Àrny¢kÀban fakultam.
DisznÂk faltak f´l egy parasztudvar porÀban.
Mindig sürübb s´t¢tekbe fÃrÂdtam.
Eg¢sz az idû perem¢ig estem
ä mintha vonatbÂl ¢jjel, nem lÀttam mÀr, csak szÂrtan
derengû l¢tezûket, de m¢g ott is kerestem
a c¢lt, okot vagy bünt, ami miatt, de v¢g¡l
ott sem volt semmi, csak valami fal.
Azon tÃl csak a semmi, azon innen a k¢k ür
lassan ki¢gû csillagaival.

TakÀcs Zsuzsa

K°T SZíNHELY
Egy r¢gi tornateremben
LÀnyra Ágy lÀny nem mosolyoghat, tudja,
felkavar büv´s mosolyÀval, m¢gis:
n¢z kitartÂan szerelemmel. çllunk
f´lsorakozva
egy homÀlyos tornateremben ´tven´tben (k¢t ¢s f¢l ezer ¢ve; most is).
Szenved¢ly ÃtjÀt vakon Ágy kereste,
sz´kve tilosba:
elk´sz´nt¡nk mÀr, kikÁs¢rt, a l¢pcsûfordulÂban hirtelen elszÀnt mozdulattal Àllta el utamat, mellemre
rÀhajÁtotta
vÀratlan csÂkjÀt (a virÀgos blÃzra).
àNem leszek t´bb¢ szabadÊ ä ezt dobolta,
àmegjel´lt engem!Ê ä riadÂzta v¢rem.
ýsz fele jÀrt mÀr.

ã
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ºnnep¢lyes perc, gyerek¢vek v¢ge,
hirtelen sÁpszÂ, hegedü, harangok.
à°lj mer¢szen!Ê ä zeng valamennyi. Labda
szÀll a magasban.

Egy f¡rdûkabinban
Egy f¡rdûkabinban, ahol a sz¢nsavas
f¡rdû mÀr k¢szen Àllt, ¢s a seszÁnü
gyÃrÂ is k¢szen, hogy v¢gigfuttassa
combjÀn, gerinc¢n, vÀllÀn ¢s nyakÀn
erûs tenyer¢t ¢s tÁz t´mpe ujjÀt,
fekszik a lepedûre tett k¢k f¡rdûk´penyen
nem t´rûdve azzal, hogyan hajol f´l¢,
hogy munkadarabnak n¢zi, vagy ¢lû nûi
testnek, behunyt szemmel a mozdulatoknak
Àtadja magÀt, ¢s az elmÃlt negyven ¢v
¢rint¢seinek gy´ng¢ds¢g¢re gondol;
¢s lÀng borÁtja el rejtett arcÀt.

Kis JÀnos

EGY R°GI K°RD°S IDýSZERþS°GE* (I)
A k¢rd¢s
1. àLehets¢ges-e az igazsÀgig kereszt¡lhazudni magunkat?Ê A Dosztojevszkijtûl k´lcs´nz´tt
fordulattal a forradalmi politika erk´lcsi dilemmÀjÀt akarta megvilÀgÁtani a fiatal LukÀcs Gy´rgy. A forradalmÀr, Árja LukÀcs, tagadja a fennÀllÂ vilÀgrend morÀlis l¢tjogosultsÀgÀt; szÀmÀra a k¢szen talÀlt normÀk uralma puszta t¢ny ä csak taktikailag kell
szÀmolnia vel¡k. TÃll¢phet rajtuk, mert egy magasabb erk´lcsi rendben hisz, melynek
uralkodÂ elvei a szeretet s az egy¢nis¢g tisztelet¢n alapulÂ k´z´ss¢g. Csakhogy ¢ppen
mert a valÂ vilÀg rendj¢tûl idegenek, ezek az elvek nem ¡ltethetûk Àt a valÂsÀgba a
nekik megfelelû cselekv¢s Àltal: a szeretet hirdet¢se nem vezet el a szeretet birodal* E cikk nyitÂ ¢s zÀrÂ szakaszai eredetileg a heti Besz¢lû 1994. Àprilis 28-i szÀmÀban jelentek meg vÀlaszul
Petri Gy´rgy àk´ltûi k¢rd¢sÊ-¢re. A kezdetet a v¢ggel ´sszek´tû fejteget¢sek kidolgozÀsa k¢sûbbre maradt.
K´sz´nettel tartozom Csaba IvÀnnak, Csontos LÀszlÂnak ¢s TÂka GÀbornak az ¢rvel¢s tisztÀbat¢tel¢hez
nyÃjtott segÁts¢g¡k¢rt.
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mÀhoz. De akkor milyen normÀkhoz igazodj¢k a forradalmi cselekv¢s? Mi k´vetkezik
abbÂl, hogy a tÀrsadalom hagyomÀnyos erk´lcse a forradalmÀr szÀmÀra csupÀn l¢tezik, de nem rendelkezik ¢rv¢nyess¢ggel?
BÀrmit vÀlasszon, a forradalmÀr mindenk¢ppen sÃlyos kockÀzatot vÀllal magÀra,
ÀllÁtja LukÀcs. Vagy minden l¢tezû erk´lcsi szabÀlyt felrÃg, hogy az erûszak, a terror,
a diktatÃra eszk´zeivel sz¢tverje az Ãj befogadÀsÀt akadÀlyozÂ int¢zm¢nyeket, ¢s megt´rje az osztÀly¢rdekek ellenÀllÀsÀt. Vagy a hatÀlyos erk´lcsi ¢s jogi normÀk korlÀtai
k´z´tt prÂbÀlja a vilÀgot a kÁvÀnt morÀlis rendhez k´zelÁteni, mert m¢g mindig jobb
t´k¢letlen szabÀlyokat k´vetni, mint teljes erk´lcsi ürben cselekedni. A mÀsodik Ãt vÀlasztÀsÀval azt kockÀztatja, hogy tev¢kenys¢ge ÀlsÀgos kompromisszumokra s¡llyed,
tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgokhoz, osztÀlyelnyomÀshoz k¢nyszer¡l seg¢dkezet nyÃjtani, s elûbb-utÂbb elszakad eredeti v¢gc¢ljÀtÂl. Az elsû Ãt vÀlasztÀsÀval viszont a korlÀtozatlan bün uralomra ker¡l¢s¢t kockÀztatja.1
A fiatal LukÀcs hirtelen, vizsgÀlÂdÀs n¢lk¡li d´nt¢ssel tette tÃl magÀt a neh¢zs¢gen.
Elûbb elvetette, aztÀn m¢gis magÀ¢vÀ tette a forradalmi utat. VÀlasztÀsÀban a mai szem
k´nnyen felfedezi a hibÀt. Tudjuk, mi lett a bolsevik forradalombÂl. Tudjuk, hogy az
erûszak v¢letlen¡l sem sz¡l szeretetet. Azt is tudjuk, hogy nem lehets¢ges t´megtÀrsadalom, melyet az ¢rdekek, jogok ¢s k´teless¢gek cementje helyett pusztÀn az altruizmus ¢s szolidaritÀs ¢rzelmei tartanÀnak ´ssze. LukÀcs hamis dilemmÀra adott rossz
megoldÀst. Elemz¢s¢t m¢g sincs okunk eldobni. A hibÀsan feltett k¢rd¢s egy mÀig is
¢rv¢nyes, helyes k¢rd¢sre utal. A forradalmi politikÀnak tulajdonÁtott erk´lcsi dilemma visszat¢r a mindennapi, demokratikus politikÀban.
2. LukÀcs h¡brisze a messianisztikus hit volt, a kommunizmus megvÀltÂ k¡ldet¢s¢be vetett f´lt¢tlen bizalom. A tipikus pÀrtpolitikustÂl mi sem Àll tÀvolabb, mint a messianisztikus hitek. Azonban, mint lÀtni fogjuk, a jÂzan pragmatizmus m¢g nem biztosÁt¢k a LukÀcs¢hoz hasonlÂ monumentÀlis t¢ved¢sek ellen. Az ¡dvtanokbÂl merÁtett
bizonyossÀg erk´lcsileg vesz¢lyes, semmi k¢ts¢g. De nem kev¢sb¢ vesz¢lyes az az elbizakodott v¢leked¢s, mely szerint elegendû tudni, hogy a politika nem lehet az e vilÀgi
megvÀltÀs eszk´ze, s a politikus mÀris bebiztosÁtotta magÀt a morÀlisan k¢tes d´nt¢sek
ellen.
Ez nem merûben elm¢leti megÀllapÁtÀs. Olyan vilÀgban ¢l¡nk, ahol a vÀlasztott politikai vezetûknek nincs becs¡let¡k vÀlasztÂik elûtt.
A rendszervÀltÀs utÀni MagyarorszÀgot gyorsan hatalmÀba kerÁtette a k´zhely, mely
szerint a politika piszkos dolog, s a politikus hivatÀsos gazember. Csak a hatalom ¢s a
belûle hÃzhatÂ szem¢lyes haszon ¢rdekli, Ãgymond, s ¢rdekei szolgÀlatÀban a legalantasabb eszk´z´ket is k¢sz ig¢nybe venni. VilÀgk¢p¢ben nincs hely a k´zjÂ irÀnti
odaadÀs, az igazsÀgszeretet, a szem¢lyes tisztess¢g er¢nyei szÀmÀra.
K¢zenfekvû az Ãj demokrÀcia keletkez¢s¢nek k´r¡lm¢nyeivel magyarÀzni az eff¢le
v¢leked¢sek gyors t¢rhÂdÁtÀsÀt, s egyet-mÀst valÂban magyarÀz a magyar demokratikus k´ztÀrsasÀg ¢retlens¢ge. Csakhogy a vÀlasztÂk elidegened¢se vÀlasztott vezetûiktûl
nem helyi jelens¢g. A pÀrtpolitika, amilyennek a szÀzad utolsÂ harmadÀig ismert¡k,
minden¡tt t´bb¢-kev¢sb¢ m¢ly vÀlsÀgon megy Àt; ott is, ahol a demokrÀcia ¢vtizedek,
¢vszÀzadok Âta int¢zm¢nyes¡lt. A politikai vezetû r¢teg tekint¢lye alÀszÀll, mÀlladozik
a pÀrtokba vetett bizalom, ¢s sz¢tesûben vannak a hagyomÀnyos vÀlasztÂi tÀborok.
1

àA bolsevizmus mint erk´lcsi probl¢maÊ, l. LukÀcs Gy.: T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT. Bp., 1971, valamint
T AKTIKA °S ETIKA, l. LukÀcs Gy.: UTAM MARXHOZ I, Bp., 1971.
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Ez¢rt olyan magyarÀzatra van sz¡ks¢g¡nk, mely nem lokÀlis t¢nyeken alapul, ¢s nem
csupÀn lokÀlis tanulsÀgokkal szolgÀl.
3. ögy tünik, a demokrÀcia csak akkor mük´dhetn¢k jÂl, ha a politikusok mind
szentek ¢s erk´lcsi virtuÂzok volnÀnak. De valÂban Ágy van-e? Immanuel Kant csaknem k¢tszÀz ¢vvel ezelûtt hatÀrozott nemmel vÀlaszolt a k¢rd¢sre. Azt Árja AZ ¹R¹K
B°K°HEZ cÁmü ¢rtekez¢s¢ben: A k´ztÀrsasÀgi Àllamforma (az alkotmÀnyos demokrÀcia) fennk´lt elveit, sokak v¢leked¢se szerint, csak angyalok lenn¢nek k¢pesek megtartani. Ez azonban t¢ved¢s. Az ember jÂ polgÀr lehet akkor is, ha nem vÀlik erk´lcs´s
l¢nny¢; csupÀn megfelelû politikai berendezked¢sre van sz¡ks¢g, mely biztosÁtja, hogy
a rossz szÀnd¢kok k´lcs´n´sen f¢ken tartsÀk ¢s kiegyenlÁts¢k egymÀst. M¢g egy ´rd´g´kbûl ÀllÂ tÀrsadalom is mük´dhet Ãgy, mintha minden tagjÀt az erk´lcs vez¢reln¢
ä felt¢ve, hogy az ´rd´g´k racionÀlis l¢nyek ä, ha az Àllamot alkalmas mÂdon rendezt¢k be. így hÀt a politikÀban nem jÂ emberekre van sz¡ks¢g, hanem jÂ int¢zm¢nyekre.
Az emberekrûl csupÀn annyit kell felt¢telezn¡nk, hogy (ÀltalÀban) racionÀlisan cselekszenek.2
Kant, jÂl lÀthatÂ, a liberÀlis k´zgazdasÀgtan paradigmÀjÀt alkalmazza a politikÀra:
Nem sz¡ks¢ges ¢s nem is c¢lszerü elvÀrni az emberektûl, hogy d´nt¢seik sorÀn mÀs
egy¢nek javÀt vagy a k´z boldogsÀgÀt tartsÀk szem elûtt. Az eladÂ nem t´rûdik vele,
hogy a vevû haszna mik¢nt n´velhetû: û a sajÀt hasznÀval t´rûdik. A vevût sem ¢rdekli,
hogy mi mÂdon lehetne az eladÂi hasznot n´velni: el¢g, ha a maga fogyasztÂi hasznÀra
¡gyel. M¢gis, az ´nk¢ntes csere lebonyolÁtÀsa utÀn mindk¢t f¢l jobb helyzetben lesz,
mint annak elûtte. S ha nagyon sok eladÂ ¢s nagyon sok vevû talÀlkozik a piacon, akkor
a kereslet ¢s kÁnÀlat szem¢lytelen mechanizmusa ä a àlÀthatatlan k¢zÊ ä Ãgy igazÁtja
egymÀshoz a sok csere¡gyletet, hogy az eredm¢ny valamennyi szereplû lehetû legnagyobb haszna legyen. UgyanÁgy mük´dnek Kant szerint a jÂl berendezett Àllam int¢zm¢nyei: a politikai k´zszereplûk akÀr ne is n¢zzenek mÀst, csak a sajÀt magÀn¢rdek¡ket; ha a szabÀlyok alkalmasak, egyszerüen nem fog ¢rdek¡kben Àllni, hogy
olyan eszk´z´kh´z ä csalÀshoz, hazugsÀghoz, zsarolÀshoz, megveszteget¢shez ä folyamodjanak, melyek kÀrt tenn¢nek az ´sszess¢g javÀban.
Mi mÀr nem vagyunk ilyen derülÀtÂk. Nem hisz¡nk benne, hogy a liberÀlis int¢zm¢nyek minden esetben kik¡sz´b´ln¢k a politikÀbÂl az alantas eszk´z´k ig¢nybev¢tel¢t, s ez¢rt abban is k¢telked¡nk, hogy a magÀn¢rdek¢t k´vetû politikus mindig a
k´z javÀt szolgÀlnÀ.
De mi¢rt fontos ez LukÀcs k¢rd¢se szempontjÀbÂl? Hisz az nem az ´nzû, hanem az
´nzetlen politikusrÂl szÂl, nem arrÂl, aki magÀn¢rdek¢t k´vetve k¢sz megszegni az
erk´lcs elûÁrÀsait, hanem arrÂl, akit a k´z java vez¢rel, s aki az igaz ¡gy¢rt szem¢lyes
Àldozatra ä sz¢lsû esetben akÀr tisztasÀgÀnak felÀldozÀsÀra ä is hajlandÂ. Nos, ebben
az ÁrÀsban azt igyekszem megmutatni, hogy a k¢t jelens¢g k´z´tt szoros ´sszef¡gg¢s
van. Ha az ´nzetlen politikusnak nem kellene azzal szÀmolnia, hogy ´nzû politikusok
2
LÀsd I. Kant: AZ ¹R¹K B°K°HEZ. Bp., 1918. 55. sk. Ford. Babits MihÀly. Az 51. F¹DERALISTA R¹PIRAT-ban
James Madison nagyon hasonlÂ megÀllapÁtÀst tesz: Ha az emberek angyalok volnÀnak, Árja, akkor nem
lenne sz¡ks¢g kormÀnyzatra; olyan berendezked¢st kell alkotni, melyben ä magasabb rendü indÁt¢kok hÁjÀn
ä az egy¢n magÀn¢rdeke ûrk´dik a k´z java f´l´tt (erre valÂ a hatalmi Àgak megosztÀsa ¢s k´lcs´n´s korlÀtozÀsa). L. THE FEDERALIST OR THE NEW CONSTITUTION . New York, 1945. 348. A racionalitÀs itt c¢l-eszk´z
racionalitÀst jelent: azt felt¢telezz¡k, hogy az emberek (t´bb¢-kev¢sb¢) konzisztensen rangsoroljÀk c¢ljaikat,
s az eszk´z´k megvÀlasztÀsa sorÀn (t´bbnyire) elûnyben r¢szesÁtik azt a megoldÀst, mely ugyanazt a c¢lt a
legkisebb rÀfordÁtÀs ÀrÀn valÂsÁtja meg, vagy ugyanakkora rÀfordÁtÀsbÂl a lehetû legt´bbre ¢rt¢kelt c¢legy¡ttes megvalÂsulÀsÀt hozza ki.
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a csalÀs, hazugsÀg, zsarolÀs, megveszteget¢s eszk´z¢vel ¢lnek, akkor nem ker¡lne
szembe a dilemmÀval, hogy vagy û is ig¢nybe vesz eff¢le k¢tes eszk´z´ket, ¢s akkor a
morÀlis bukÀst kockÀztatja, vagy lemond az elÁt¢lendû eszk´z´k alkalmazÀsÀrÂl, s akkor politikailag bukik el.3 Ha viszont szÀmolnia kell ezzel a lehetûs¢ggel, akkor nem
ker¡lheti ki az erk´lcsi dilemmÀt. így tehÀt kiindulÂ k¢rd¢s¡nk Âhatatlanul Àtvezet ahhoz a mÀsik k¢rd¢shez, hogy mi a baj ä van-e baj ä a politika liberÀlis paradigmÀjÀval.
4. Egy manapsÀg meglehetûsen n¢pszerü vÀlasz, a klasszikus republikanizmus hagyomÀnyÀt megÃjÁtÂ liberalizmuskritika igen messzemenû k´vetkeztet¢sekre jut. A republikÀnusok nem a kivitelez¢s t´k¢letlens¢g¢ben marasztaljÀk el a liberÀlis paradigmÀt ä magÀt az alapeszm¢t Át¢lik elhibÀzottnak. Azt javasoljÀk, hogy menj¡nk vissza
oda, ahol a vÀrosk´z´ss¢gek ideolÂgiÀjÀbÂl leszürt republikÀnus tan m¢g ´nÀllÂ versenytÀrsa volt a modern piac ideolÂgiÀjak¢nt megfogalmazÂdÂ liberÀlis doktrÁnÀnak,
tehÀt a XV IäXV III. szÀzadig, s e mÃltb¢li n¢zûpontbÂl elûretekintve ¢rtelmezz¡k Ãjra
a demokratikus politika probl¢mÀit.
A politikai folyamat ugyanis nem ÁrhatÂ le a piac mük´d¢s¢nek analÂgiÀjÀra, v¢lik
a republikÀnusok. Amit k´zjÂnak vagy ÀltalÀnos ¢rdeknek nevez¡nk, az mÀs ¢s mÀs
a k¢t ter¡leten, s ez¢rt a politikÀban nem lehet ugyanolyan mÂdon k´r¡ltapogatni,
ahogyan a piac teszi.
A piacon bÀtran hagyni lehet minden gazdasÀgi szereplût, hadd k´vess¢k a sajÀt
¢rdek¡ket, hiszen a cser¢k sorozatÀbÂl kibontakozÂ k´zjÂ itt valÂban nem egy¢b az
egy¢nek java k´z´tti kompromisszumnÀl. Nincs mÀs krit¢riuma, mint hogy minden
egy¢b k¡l´n-k¡l´n abban a helyzetben van, melyet û maga a legelûny´sebbnek tart.
Nem szÀmÁt, hogy jÂl Át¢li-e meg a sajÀt ¢rdekeit; nem szÀmÁt, hogy a mÀsik embernek
igaza van-e, amikor azt mondja, hogy amit jÂnak hisz, valÂjÀban nem jÂ neki. Csak az
szÀmÁt, hogy elfogadja-e a mÀsik ember ajÀnlatÀt, akar-e csere¡gyletbe l¢pni vele. Ha
mÀr senki nem akar tovÀbb cser¢lni, akkor mindenki el¢rte a lehetû legnagyobb szem¢lyes jÂt, ¢s ¢ppen ezt jelenti, hogy az ´sszess¢g java maximÀlis. A politikai k¡zdelmeknek azonban egy mÀs ¢rtelemben vett k´zjÂt kell kiadniuk. TÀrgyuk r¢szint az,
hogy az egy¢nek k´zti ¡gyletek milyen szabÀlyokhoz igazodjanak: mikor tekinthetûk
mindenkivel szemben m¢ltÀnyosnak az emberi egy¡tt¢l¢s alapelvei. MÀsr¢szt azt d´ntik el, hogy az embereknek egy¡ttesen mi a jÂ ä milyen a jÂ tÀrsadalom ä, ¢s hogy a
k´z´ss¢g milyen hatÀrig szÂlhat bele abba, hogy k¡l´n-k¡l´n mi jÂ nekik. A politika
alapk¢rd¢se nem az, hogy kinek mi jut, s kinek a rovÀsÀra, a tÀrsadalom erûforrÀsaibÂl,
hanem az, hogy kinek van igaza abban, milyen k´z´s c¢lokat ¢rdemes a tÀrsadalomnak
maga el¢ tüznie, mit kÁvÀnnak az igazsÀgossÀg elvei, milyen jogok illetik meg a polgÀrokat egymÀssal ¢s az Àllammal szemben, milyen kulturÀlis ¢rt¢kek megûrz¢s¢¢rt indokolt k´z´s erûfeszÁt¢seket tenni, milyen k´telezetts¢geik vannak a jelen nemzed¢keknek a j´vû generÀciÂk irÀnt ¢s Ágy tovÀbb. Az ilyen k¢rd¢sekre adott vÀlaszok rajzoljÀk k´r¡l azt, amit a politikÀban k´zjÂnak nevez¡nk. S ezek a vÀlaszok nem az ¢rdekek verseny¢ben ¢s kiegyenlÁtûd¢se ÃtjÀn vÀlasztÂdnak ki, hanem vitÀban, ¢rvek segÁts¢g¢vel.
3

Aki a politikai versenyben megszerezhetû tiszts¢gbûl ¢l, az mind politikusnak szÀmÁt, akÀr pÀrtvez¢r az
illetû, akÀr a parlamenti frakciÂ gombnyomogatÂ tagja vagy helyi ´nkormÀnyzati k¢pviselû. Az itt vÀzolt
konfliktus azonban, rutinszerü gyakorisÀggal, csak a vezetû politikusok ¢let¢ben jelenik meg; csak ûk ker¡lnek nap mint nap komoly politikai d´nt¢sek el¢. Ez a cikk az û erk´lcsi dilemmÀikrÂl szÂl, s ez¢rt a tovÀbbiakban àpolitikusonÊ mindig àpolitikai vezetûtÊ ¢rtek, a k¢t kifejez¢st egymÀs szinonimÀik¢nt hasznÀlom.
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5. Az ¢rdekek alkuja vagy ugyanarra az eredm¢nyre vezet, mint az ¢rvek vitÀja,
vagy nem. çm akÀr egybeesik a kettû, akÀr nem, mindig az ¢rvek adjÀk a m¢rc¢t annak
eld´nt¢s¢hez, hogy az alku ¢s kompromisszum helyeselhetû eredm¢nyt hozott-e ki,
vagy k´vetkezm¢nyei helyesbÁt¢sre szorulnak. Ez¢rt a nyilvÀnos politikai vita nem takarÁthatÂ meg, nem helyettesÁthetû az ¢rdekek k´z´tti alku folyamataival.
A politika alapvetûen mÀs magatartÀst kÁvÀn a szereplûitûl, mint a gazdasÀg. Ha a
magÀn¢rdekeket ¢s ´sszegzûd¢s¡ket beszabÀlyozÂ int¢zm¢nyek hat¢konyabban mük´dn¢nek, mint jelenleg, az igazi bajon az sem segÁtene. HiÀba tereln¢ a àlÀthatatlan
k¢zÊ az igaz ÀllÀspont fel¢ a dolgokat: nem az erûsebb ¢rv biztosÁtanÀ az igazsÀg diadalÀt, hanem az elûny´sebb ajÀnlat vagy a sÃlyosabb fenyeget¢s. Az egy¢n ¡gyei ¢s a
k´z´ss¢g ¡gye vÀltozatlanul idegenek volnÀnak egymÀs szÀmÀra.
Olyan berendezked¢sre volna sz¡ks¢g tehÀt, mely arra k¢szteti az egy¢nt, hogy a
politikÀban ne magÀn¢rdekek alanyak¢nt, hanem a k´z´ss¢g tagjak¢nt vegyen r¢szt,
s ne azt m¢rlegelje, hogy milyen alkuk k´z´tt vÀlaszthat, hanem azt, hogy melyik megoldÀs a helyes, az igazsÀgos, a jÂ. Ez term¢szetesen magÀban foglalja azt is, hogy az
egy¢n t´bb figyelmet, idût ¢s energiÀt szentel a k´z¡gyeknek, mint amennyi a politika
piaci modellje szerint ¢sszerü volna.4
Ezzel a kritikÀval kell a liberÀlis paradigmÀt szembesÁten¡nk.
A k´vetkezû rendben fogok haladni. Elûsz´r a politikai vezetû erk´lcsi dilemmÀinak
szerkezet¢t elemzem (6ä15. szakasz). EzutÀn t¢rek rÀ a mechanizmus vizsgÀlatÀra,
mely e dilemmÀkat tisztess¢ges, ´nzetlen politikusok szÀmÀra is rendszeresen Ãjratermeli (16ä27. szakasz). A liberÀlis paradigmÀra vonatkozÂ ÀltalÀnosabb tanulsÀgokat a
28ä38. szakaszban veszem szem¡gyre. Ezek sokkal kiterjedtebb k´vetkezm¢nyekkel
jÀrnak persze, mint amennyit eredeti k¢rd¢s¡nk megvÀlaszolÀsÀhoz tekintetbe kell
venn¡nk. Nemcsak a politikus dilemmÀjÀt ¢rintik, hanem a modern demokrÀcia valamennyi morÀlis vÀlsÀgjelens¢g¢t. De ez az ÁrÀs nem nyÁlhat ki minden konzekvenciÀra. An¢lk¡l, hogy akÀr csak jelezn¢m, mi minden marad itt vizsgÀlatlanul, a 39ä41.
szakaszban visszat¢rek a politikus dilemmÀjÀra most mÀr nem elemzû-magyarÀzÂ, hanem normatÁv megk´zelÁt¢sben.
A politikai vezetû morÀlis dilemmÀi
6. A politikai hivatÀs erk´lcsi dilemmÀinak legig¢nyesebb Àttekint¢s¢t Max Weber vÀzolta fel az elsû vilÀghÀborÃ v¢g¢n, a n¢met csÀszÀrsÀg ´sszeomlÀsÀt k´vetû forradalmi
zürzavar pillanatÀban.5 BÀr Weber ¢rtelmez¢se ä v¢lem¢nyem szerint ä nem kiel¢gÁtû,
m¢gis szerencs¢s kezdûpontot kÁnÀl az elemz¢shez.

4

Hogy a politika a kollektÁv cselekv¢s helyes elveinek k´z´s keres¢s¢ben, ¢rvek elûadÀsÀban ¢s megvitatÀsÀban Àll, ez a t¢tel a republikÀnus hagyomÀny folytatÂi k´z¡l Hannah Arendtn¢l jelenik meg a legnagyobb nyomat¢kkal. L. p¢ldÀul A FORRADALOM cÁmü k´nyv¢t (Bp., 1991). Kulcsszerepet jÀtszik ez a n¢zet
Leo Strauss gondolkodÀsÀban is; l. WHAT IS POLITICAL PHILOSOPHY ? (ChicagoäLondon, 1959) ¢s LIBERALISM : A NCIENT AND MODERN (ChicagoäLondon, 1968) cÁmü tanulmÀnyk´teteit. Strausst azonban megk¡l´nb´zteti a republikÀnusoktÂl, hogy û a politikai vitÀkat nem bÁznÀ a polgÀrok k´z´ss¢g¢re, hanem a b´lcsek ezoterikus tÀrsasÀga szÀmÀra tartanÀ f´nn. A politikai r¢szv¢tel fontossÀgÀrÂl l. Quentin Skinner THE
I TALIAN CITY REPUBLICS cÁmü cikk¢t a J. Dunn szerkesztette DEMOCRACY, THE UNFINISHED J OURNEY cÁmü
k´tetben (Oxford, 1992), valamint THE IDEA OF NEGATIVE LIBERTY : PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVES cÁmü tanulmÀnyÀt a PHILOSOPHY IN HISTORY cÁmü k´tetben, szerk. R. Rorty, J. B. Schneewind ¢s
Q. Skinner (CambridgeäNew York, 1984).
5
M. Weber: A POLITIKA MINT HIVATçS. Bp., 1989. 74. skk.
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Minden erk´lcsi megÁt¢l¢s alÀ esû cselekedetet k¢tfajta etika lÀtÂsz´g¢bûl vehet¡nk
szem¡gyre, mondja Weber, vagy à¢rz¡letetikaÊ, vagy a àfelelûss¢getikaÊ megk´zelÁt¢s¢ben. Az ¢rz¡letetika nincs tekintettel a tett vagy a tûle valÂ tartÂzkodÀs k´vetkezm¢nyeire, csupÀn az ¢rdekli, hogy maga a cselekedet (vagy az elmulasztÀsa) megengedhetû-e. MÁg felelûss¢getikai tÀvlatbÂl n¢zve a tett ´nmagÀban nem jÂ ¢s nem rossz, csakis
a k´vetkezm¢nyei teszik azzÀ.
°rz¡letetikai megk´zelÁt¢sben ugyanazon k´vetkezm¢nyek erk´lcsi jelentûs¢ge
nem ugyanaz, ha mi hoztuk l¢tre ûket, mint ha tûl¡nk f¡ggetlen¡l Àllnak elû. Nem
mindegy, hogy mi magunk okozzuk-e emberek halÀlÀt, vagy ezek az emberek a mi
k´zremük´d¢s¡nk n¢lk¡l halnak meg (noha ¢lhetn¢nek m¢g, ha bizonyos dolgokat
megcselekedn¢nk). Ez¢rt, amikor arrÂl van szÂ, hogy maga a cselekvû mit tegyen ¢s
mit ne tegyen, akkor az Àltala okozandÂ halÀl nem hasonlÁthatÂ ´ssze a t´bbi halÀlesettel. Egyetlen Àrtatlan ember ¢let¢t sem szabad felÀldozni azzal a c¢llal, hogy megments¡k tÁz mÀsik¢t.
A felelûss¢getikai ¢rvel¢s ezzel szemben azt mondja, hogy d´nt¢seink sorÀn mindig
a k¡l´nb´zû cselekv¢si alternatÁvÀk jÂ ¢s rossz k´vetkezm¢nyeit kell egybevetn¡nk.
Amikor arrÂl d´nt¡nk, hogy megments¡k-e tÁz ember ¢let¢t egyetlen ember felÀldozÀsa ÀrÀn, akkor minden egyes halÀl ugyanannyit nyom a latban, akÀr mi magunk
okoztuk, akÀr csak elmulasztottuk megakadÀlyozni.
7. Weber szÂhasznÀlata azt sugallja, hogy ¢let¡nk valamif¢le erk´lcsi szereposztÀsnak rendelûdik alÀ. Amikor pusztÀn mint egy ember ker¡l¡nk kapcsolatba egy
tetszûleges mÀsik emberrel, akkor csak az szÀmÁt, hogy cselekedeteink ´nmagukban
megengedhetûk vagy tilalmasak-e. Amikor viszont olyan emberekkel Àllunk szemben,
akik¢rt k¡l´nleges felelûss¢ggel tartozunk, akkor cselekedeteink megÁt¢l¢se a hatÀsuktÂl fog f¡ggeni.
Ez az ´nk¢nt kÁnÀlkozÂ felt¢telez¢s t¢ves. Elûsz´r is a k´vetkezm¢nyeknek k¢t v¢letlenszerüen kapcsolatba ker¡lt ember interakciÂjÀban is erk´lcsi jelentûs¢ge lehet.
Az erk´lcsileg t´bbre ¢rt¢kelt (jobb) Àllapotokat nyilvÀnvalÂan elûnyben kell r¢szesÁten¡nk a kevesebbre ¢rt¢kelt (rosszabb) Àllapotokkal szemben, s ez¢rt ä ha minden mÀs
k´r¡lm¢ny elhanyagolhatÂ ä k¢t cselekedet k´z¡l is azt kell vÀlasztanunk, mely jobb
Àllapotot eredm¢nyez. Ezen a triviÀlis ´sszef¡gg¢sen alapul a k´vetkezm¢nyek etikai
jelentûs¢ge, mÀrpedig ez az ´sszef¡gg¢s f¡ggetlen attÂl, hogy vÀlasztÀsunk olyan emberre hat-e, aki¢rt k¡l´nleges felelûss¢ggel tartozunk, vagy àakÀrkireÊ. (¹nzû ¢s tapintatlan embernek tartjuk azt, aki a strandon a magnÂjÀt b´mb´lteti, aki autÂjÀval
ä noha volna hely az Ãttest sz¢l¢n ä a jÀrdÀra parkol, aki szem¢tkosarÀt a nyilvÀnos
park pÀzsitjÀn ¡rÁti ki, jÂllehet a k´vetkezm¢nyek ÀltalÀban csupa idegent sÃjtanak.)
MÀsodszor: a sajÀtos szerepviszonyokba Àgyazott felelûss¢g nem csupÀn a tettek k´vetkezm¢nyeire terjed ki ä az¢rt is felelûsek vagyunk, hogy cselekedeteink ´nmagukban megfelelnek-e bizonyos erk´lcsi kÁvÀnalmaknak. A sz¡lûtûl nemcsak azt vÀrjuk
el, hogy gondoskodj¢k gyermeke jÂl¢t¢rûl, hanem azt is, hogy szeretettel k´zelÁtsen
hozzÀ; az orvosnak nemcsak gyÂgyÁtania kell a beteg¢t, hanem az is a k´teless¢gei k´z¢
tartozik, hogy mint autonÂm szem¢llyel bÀnjon vele, mint olyan l¢nnyel tehÀt, aki maga d´nt arrÂl, hogy akarja-e a terÀpiÀt; az Àllam k¢pviselûj¢tûl nemcsak azt vÀrjuk,
hogy a polgÀrok javÀra tev¢kenykedj¢k, hanem azt is, hogy senkivel szemben ne legyen sem elfogult, sem r¢szrehajlÂ.
C¢lszerü lesz nevet adnunk e megk¡l´nb´ztet¢snek. Az à¢rz¡letetikaÊ ÀltalÀnos el-
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lent¢tpÀrjÀt àk´vetkezm¢nyetikÀnakÊ nevezn¢m.6 A àfelelûss¢getikaÊ kifejez¢st szükebb ¢rtelemben hasznÀlnÀm, mint Weber: azt a helyzetet jel´ln¢m vele, amikor valakit ä mik¢nt a politikai vezetût ä egy kit¡ntetett embercsoporttal szemben a szokÀsosnÀl nagyobb felelûss¢g terhel tetteinek (vagy mulasztÀsainak) konzekvenciÀi¢rt. A
jobb k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ cselekedet vÀlasztÀsÀt nem a d´nt¢seink¢rt viselt felelûss¢g alapozza meg. Az ´sszef¡gg¢s fordÁtott: akkor vagyunk felelûsek az¢rt, hogy a
jobb eredm¢nyt Ág¢rû cselekedetet vÀlasztottuk-e, ha mÀr igazolva van, hogy azt kell
vÀlasztanunk.
8. LÀssuk most k´zelebbrûl, mit is tesz az: felelûss¢get viselni. Mindannyian ¢let¡nk
minden helyzet¢ben felelûsek vagyunk az¢rt, hogy megtartottuk-e az erk´lcs elûÁrÀsait. Weber azonban nem erre az ÀltalÀnos, mindenkit minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt
egyformÀn terhelû felelûss¢gre c¢loz. Az û szeme elûtt az a speciÀlis felelûss¢g lebeg,
mely a politikusra mint valamely k´z¢leti szerep bet´ltûj¢re nehezedik. Az eff¢le felelûss¢g t´bb tekintetben is k¡l´nleges. Elûsz´r: a vele jÀrÂ k´telezetts¢gek csak egy bizonyos embercsoport tagjain k¢rhetûk szÀmon. MÀsodszor: ezek a k´telezetts¢gek
csak egy bizonyos embercsoporttal szemben k´tik a cÁmzettj¡ket. Harmadszor: azzal
a bizonyos csoporttal szemben az ÀltalÀnosan elvÀrhatÂn tÃlmenû terhek vÀllalÀsÀt is
megk´vetelik: t´bbletszolgÀlatokat a kÁvÀnt Àllapot el¢r¢se ¢rdek¢ben, t´bbletmegszorÁtÀsok betartÀsÀt a bÀnÀsmÂdban.
De min alapul a speciÀlis felelûss¢g k¡l´nleges erk´lcsi ereje? Nincs egyetlen, minden szerepviszonyban egyformÀn fellelhetû alapja. Azokban az esetekben, melyekre
a sz¡lû-gyerek viszony ad mintÀt, forrÀsa az ´sszetartozÀs. Adva van egy k´z´ss¢g, melynek tagjait k¡l´nf¢le (p¢ldÀul rokonsÀgi) kapcsolatok hÀlÂja füzi egymÀshoz. A kapcsolatokon Àt szÁvess¢gek, szolgÀlatok Àramlanak. Mindenki megtalÀlja azokat a szem¢lyeket, akiktûl elvÀrhatÂ, hogy sz¡ks¢g eset¢n a segÁts¢g¢re legyenek, ¢s mindenki
szÀmÀra adva van azoknak a k´re, akik segÁts¢get vÀrhatnak tûle. Ilyen k´z´ss¢gek
tagjait az k´telezi egymÀssal szemben, hogy kik ûk, hova tartoznak, milyen viszonyok
Àltal kapcsolÂdik egyik a mÀsikÀhoz. A k´telezetts¢gek terjedelme f¡gg a rÀszorultsÀg
m¢rt¢k¢tûl, a szem¢lyes tÀvolsÀgtÂl ¢s a mÃltbeli szolgÀlatok m¢rleg¢tûl is (de nem
okvetlen¡l attÂl, hogy a rÀszorulÂ szem¢ly szerint mit tett a mÀsik¢rt; a k¢rd¢s inkÀbb
az, hogy mit kapott a mÀsik attÂl a szem¢lyi k´rtûl, melyre a rÀszorulÂ mint a kettej¡ket
magÀba foglalÂ k´z´ss¢gre hivatkozhat).
MÀs esetekben a k´telezetts¢g alapja Ág¢ret. Ez nemcsak olyan emberek k´z´tt teremthet kit¡ntetett kapcsolatot, akik eleve ´sszetartoznak; bÀrmely ember jogos k´vetel¢st tÀmaszthat egy mÀsikkal szemben pusztÀn azon az alapon, hogy az illetû Ág¢retet tett neki. Vagy k¢t ember k´lcs´n´s Ág¢reteket tesz egymÀsnak: ¢n megteszem
ezt, te cser¢ben megteszed azt. Egyik szerzûdû f¢l sem t¢rhet ki Ág¢ret¢nek teljesÁt¢se
elûl, ha nincs jÂ oka felt¢telezni, hogy a mÀsik megszegi a magÀ¢t. A demokratikus
politikai vezetû felelûss¢ge nagyobbr¢szt az Ág¢reten nyugvÂ k´telezetts¢gek nyelv¢n
ÁrhatÂ le. çltalÀban ´nk¢nt vÀllalta szerep¢t, s ezzel ä kimondva vagy kimondatlanul
ä Ág¢retet tett a vezetetteknek, hogy el fogja lÀtni a tiszts¢ggel jÀrÂ feladatokat. Ez k´ti
meg a kez¢t attÂl a pillanattÂl fogva, hogy hivatalba emelt¢k. Most mÀr nemcsak az¢rt
kell a k´z´ss¢ge szÀmÀra jobb cselekv¢si lehetûs¢get vÀlasztania, mert a jobb k´vetkezm¢nyek maguktÂl ¢rtetûdûen elûnyben r¢szesÁtendûk a rosszabbakkal szemben,
6

így megszorÁtva a weberi elhatÀrolÀs egybevÀg azzal a distinkciÂval, melyet a modern etika deontolÂgiai
¢s konzekvencialista elm¢letek k´z´tt tesz. V´. T. Nagel: THE VIEW FROM NOWHERE . London, 1987.
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hanem az¢rt is, mert mintegy megÁg¢rte, hogy ezt teszi. Innen a reÀ hÀramlÂ k¡l´nleges
k´telezetts¢g.7
9. Akire ilyen teher nehezedik, annak egy tovÀbbi erk´lcsi konzekvenciÀval is szembe kell n¢znie. Feladata olykor csak azon az Àron teljesÁthetû, hogy k´zben ÀthÀg valamilyen kategorikus erk´lcsi tilalmat. Ha nem terheln¢ speciÀlis felelûss¢g, esetleg
kit¢rhetne az eff¢le, morÀlisan k¢nyelmetlen feladatok elûl. De mivel speciÀlis felelûss¢get visel a feladat teljesÁt¢s¢¢rt, nem mindig takarÁthatja meg a konfliktus vÀllalÀsÀt.
Vess¡nk egy pillantÀst a p¢ldapÀrra, mellyel Weber ezt a gondolatot szeml¢lteti.
(1) Egy f¢rfi, a HEGYI B ESZ°D szÂ szerinti k´vetûje, semmi szÁn alatt, senki ellen
nem hajlandÂ fegyvert fogni. HazÀjÀt ellens¢ges hadsereg ´z´nli el, de û megtagadja
a fegyveres szolgÀlatot. HiÀba mondjÀk mÀsok, hogy û lesz a felelûs minden egyes ¢let¢rt, melyet megmenthetne, ha r¢szt venne a hÀborÃban. VÀlasza ez: T¢vedtek, nem
¢n leszek felelûs a kioltott ¢letek¢rt, hanem az, aki fegyverrel tÀmadt orszÀgunkra.
Akkor vÀln¢k magam is felelûss¢, ha r¢szt vÀllaln¢k a k´lcs´n´s ember´l¢sbûl: ha erûszakkal Àlln¢k ellen a gonosznak.
(2) Ugyanez az ember politikai pÀlyÀra l¢p; û a minisztereln´k, amikor az ellens¢g
orszÀgÀra tÀmad. De û megtagadja a hadsereg bevet¢s¢t. Ha utasÁtÀst adn¢k a harcok
felv¢tel¢re, mondja, felelûss¢ vÀln¢k az¢rt, hogy erûszakkal Àlltunk ellen a gonosznak.
Ez azonban nem vÀlasz arra az ¢rvre, hogy ha megtagadja az ellenÀllÀs megszervez¢s¢t, akkor û lesz a felelûs minden egyes kioltott ¢let¢rt, a haza leigÀzÀsÀ¢rt, elpusztÁtÀsÀ¢rt ¢s kifosztÀsÀ¢rt. Az Àllam vezetûj¢nek az a dolga, hogy k¡lsû tÀmadÀs eset¢n az
orszÀg v¢delm¢t irÀnyÁtsa. Aki pacifista meggyûzûd¢se ellen¢re vÀllalta a minisztereln´k tiszt¢t, az azt vÀllalta, hogy amÁg hivatalban van, addig ä nyilvÀnos minûs¢g¢ben
ä nem ¢rz¡let¢nek parancsÀt k´veti, hanem a politikai felelûss¢g elûÁrÀsait.
A politikai vezetû felelûss¢ge nem azt indokolja meg, hogy mi¢rt helyesebb a tÀmadÀs visszaver¢se a belenyugvÀsnÀl. A harc felv¢tele mellett az szÂl, hogy az ellenÀllÀs
k´vetkezm¢nyeinek m¢rlege jobb a belet´rûd¢s k´vetkezm¢nyeinek m¢rleg¢n¢l. Ezt
annak az embernek is figyelembe kell vennie d´nt¢se sorÀn, akit nem k´t speciÀlis
politikai felelûss¢g. A speciÀlis felelûss¢g egy k¢sûbbi l¢p¢sben l¢p be az erk´lcsi ¢rvel¢sbe. Szerepe az, hogy nem engedi meg viselûj¢nek a kihÀtrÀlÀst az olyan helyzetekbûl, amikor a nem kÁvÀnt k´vetkezm¢nyeket csak az erk´lcsi ¢rz¡let Àltal elÁt¢lt tettek
ÃtjÀn hÀrÁthatnÀ el.
10. Ha a fenti elemz¢s helytÀllÂ, akkor elsû l¢p¢sben azt kell v¢giggondolnunk,
mi a viszony a politikÀban az ¢rz¡letetikai ¢s a k´vetkezm¢nyetikai tÁpusÃ k´vetel¢sek k´z´tt, s csak ezutÀn tisztÀzhatjuk, hogy mivel jÀr a politikust terhelû speciÀlis felelûss¢g.
Azonban Weber az elsû k¢rd¢sre csupÀn t´red¢kes vÀlaszokat ad. Azt mondja p¢ldÀul: nem l¢tezik etika, àmely azonos tartalmÃ parancsokat ÀllÁtana fel az erotikus, az ¡zleti,
a csalÀdi ¢s a hivatalos viszonyok szÀmÀraÊ,8 tehÀt a magÀn¢let ¢s a politika k´z´tt is valamif¢le erk´lcsi munkamegosztÀsnak kell lennie. De nem kapunk f´lvilÀgosÁtÀst e
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Az ´sszetartozÀs ¢s az (egyoldalÃ vagy k´lcs´n´s) Ág¢ret nem merÁti ki azokat az indokokat, melyek speciÀlis
k´teless¢get teremthetnek. A jÂtev¢s erk´lcsi k´teless¢gei nem f¡ggenek attÂl, hogy k¢t ember (a rÀszorulÂ
¢s a jÂtevû) k´z´tt van-e speciÀlis kapcsolat. Ha egy ember sÃlyos vesz¢lybe ker¡l; ha egy arra jÀrÂ idegen
tÃlzott Àldozat vÀllalÀsa n¢lk¡l megmentheti ût; s ha az utÂbbi az egyetlen szem¢ly, aki idûben segÁthet a
mÀsikon, akkor ä a v¢letlenek puszta egybees¢se Àltal ä ez az idegen speciÀlis k´teless¢get visel a jÂtett v¢grehajtÀsÀ¢rt.
8
Uo. 71.
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munkamegosztÀs term¢szet¢rûl. Vajon a politikÀban az ¢rz¡letetikai tÁpusÃ parancsoknak nincs hatÀlyuk? Vagy a k´vetkezm¢nyetikai tÁpusÃ k´vetel¢sek itt elsûbbs¢get
¢lveznek az ¢rz¡letetikai tilalmakkal szemben? Vagy eld´nthetetlen, hogy melyiket illeti meg az elsûbbs¢g? A POLITIKA MINT HIVATçS nem ad vÀlaszt az ilyen k¢rd¢sekre.
Azt javaslom, prÂbÀljuk meg magunk v¢gigelemezni az ¢rz¡letetikai ¢s a k´vetkezm¢nyetikai tÁpusÃ elûÁrÀsok lehets¢ges viszonyait, s az Ágy kialakÁtott k¢pen helyezz¡k
majd el a Weberbûl kibÀnyÀszhatÂ t´red¢keket.
11. Az Àttekint¢st megk´nnyÁtendû, vegy¡k szem¡gyre az ember´l¢sre vonatkozÂ
k¢tf¢le parancsot. Az ¢rz¡letetikai elûÁrÀs kategorikus: àNe ´lj!Ê9 A k´vetkezm¢nyetikai norma felt¢teles: àCsak akkor ´lj, ha a tetted Àltal okozott ´sszes rossz ¢s ´sszes jÂ
m¢rlege kedvezûbb, mint ha a tett elmulasztÀsÀt vÀlasztanÀd.Ê Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt fogadjuk el, hogy a jÂ ¢s rossz k´vetkezm¢nyek kizÀrÂlag ¢letek megment¢s¢ben,
illetve kioltÀsÀban Àllnak.
Tekints¡k elûsz´r azokat az eseteket, amikor a k´vetkezm¢nyek szÀmbav¢tele azt
hozza ki, hogy akkor hal meg t´bb ember, ha a cselekvû maga is ´l. Erre az esetre
alkalmazva a k´vetkezm¢nyetikai norma is azt mondja: àNe ´lj!Ê A k¢tf¢le elûÁrÀs
ugyanazt k´veteli, nincs k´z´tt¡k konfliktus.
Lehets¢ges-e, hogy olyan esetekben se ¡tk´zzenek ´ssze, amikor a k´vetkezm¢nyetikai szabÀly megengedû? ögy semmik¢pp, hogy az ¢rz¡letetikai parancs is megengedûbe forduljon Àt, hisz ez a k´vetkezm¢nyek halmozÂdÀsÀtÂl f¡ggetlen¡l, kategorikusan tiltja az ember´l¢st. Azonban lehets¢ges Ãgy, ha ezekben az esetekben a vÀlaszthatÂ cselekedetek k´z´tt egyÀltalÀn nincs olyan, melyet a àNe ´lj!Ê elûÁrÀs ne tiltana. Azokra a sz¢lsûs¢ges helyzetekre gondolok, amikor bÀrmit tesz a cselekvû, mindenk¢ppen embert kell ´lnie; a tilalom nem gyeng¡l el, csakhogy lehetetlen eleget
tenni neki.10
De olyan p¢ldÀk is vannak (¢s szÀmunkra most ezek az ¢rdekesebbek), amikor a
vÀlaszthatÂ lehetûs¢gek k´z´tt ott van az ember´l¢stûl valÂ tartÂzkodÀs, s a àNe ´lj!Ê
m¢gsem alkalmazhatÂ a d´nt¢sre. Azok az esetek tartoznak ide, amikor a halÀl nem
szÀnd¢kolt eredm¢nye, hanem ä ellenkezûleg ä nem kÁvÀnt mell¢kk´vetkezm¢nye a vÀlasztott
cselekedetnek. P¢ldÀul az alÀbbi esem¢nyek k´z¡l a mÀsodik:
(3) TerroristÀk hatalmukba kerÁtenek egy felszÀllÀsra k¢sz¡lûdû rep¡lûg¢pet. K´zlik a hatÂsÀgokkal: ha k´vetel¢seiket nem teljesÁtik, ÂrÀnk¢nt kiv¢geznek egy tÃszt. Az
elsû Âra letelt¢vel kidobnak egy holttestet a g¢pbûl.
(4) Rohamrendûr´k megtÀmadjÀk a terroristÀkat. SzÀmÁtanak rÀ, hogy a l´v´ld´z¢s sorÀn tÃszok is meg fognak halni. ValÂban: akaratlanul is agyonlûnek k¢t utast,
de siker¡l v¢gezni¡k a terroristÀkkal, ¢s a t´bbi foglyot s¢rtetlen¡l kiszabadÁtjÀk.
A rendûr´k vÀlaszthatnÀk azt is, hogy elhalasztjÀk a g¢p megrohamozÀsÀt, s csak
akkor tÀmadnak, amikor a terroristÀk mÀr az ´sszes tÃsszal v¢geztek ä Ágy k¢ts¢gkÁv¡l
nem ker¡ln¢nek ´ssze¡tk´z¢sbe a àNe ´lj!Ê parancsÀval. De nem nyilvÀnvalÂ, hogy
9

A teljesebb megfogalmazÀs kiveszi a jogos v¢delem ¢s a sz¡ks¢ghelyzet eseteit a tiltÀs alÂl, de e megszorÁtÀsok k´z´tt a norma felt¢tlen ¢rv¢nyü marad. Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt azt javaslom, hogy ahol a sz´vegben
àNe ´lj!Ê Àll, ¢rts¡k Ágy: à¹lni tilos, kiv¢ve a jogos v¢delem ¢s a v¢gsû sz¡ks¢g eseteit.Ê
10
Ilyen helyzetet Ár le a modern etikai kazuisztika hÁres trolibuszp¢ldÀja: nagy sebess¢ggel haladÂ troli elûtt
k¢t jÀrÂkelû halad Àt; a f¢kberendez¢s elromlott; a mÀsik sÀvon egyetlen gyalogos tartÂzkodik; ha a sofûr
elrÀntja a kormÀnyt, hogy megkÁm¢lje a k¢t ember ¢let¢t, akkor azt az egyet gÀzolja halÀlra; ha nem rÀntja
el a kormÀnyt, akkor erre a kettûre vezeti rÀ a trolit.
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ha nyomban a tÀrgyalÀsi kÁs¢rletek kudarca utÀn tÀmadnak, akkor tett¡k a àNe ´lj!Ê
megszeg¢s¢nek minûs¡l. Mik¢nt lehets¢ges, hogy ne s¢rtse meg? ögy, hogy a àNe
´lj!Ê a szÀnd¢kolt ember´l¢s eseteire vonatkozik. BÀr a rendûr´k senki ¢let¢t nem fenyegetû embereket is meg´lnek, nem azzal a szÀnd¢kkal rohamozzÀk meg a g¢pet,
hogy akÀr csak egy ilyen embernek is a halÀlÀt okozzÀk. InkÀbb arra t´rekszenek, hogy
ha lehet, ker¡lj¢k el a tÃszhalÀlt. AkciÂjuknak nem kÁvÀnt kockÀzata, hogy tÃszokra
is rÀlûhetnek.
Ha kider¡lne, hogy a terroristÀkat le lehetett volna fegyverezni egyetlen utas ¢let¢nek vesz¢lyeztet¢se n¢lk¡l, akkor az akciÂ menthetetlen, hiszen a k¢t tÃsz meg´l¢se
nem sz¡ks¢ges velejÀrÂja a c¢l el¢r¢s¢nek. Ha azonban nincs mÀs lehetûs¢g, akkor a
fegyveres rajta¡t¢s egy¢rtelmüen helyes. Nincs konfliktus k´vetkezm¢nyetika ¢s ¢rz¡letetika k´z´tt, mert ¢rz¡letetikai tÁpusÃ tilalmak nem vonatkoznak a kommandÂ
bevet¢s¢re.
12. Eddig azokat az eseteket vett¡k szem¡gyre, amikor a k¢tf¢le szeml¢let nem ¡tk´zik ´ssze egymÀssal. Most lÀssuk, mi t´rt¢nik ´ssze¡tk´z¢s eset¢n. Az egyik lehetûs¢g
az, hogy a àNe ´lj!Ê parancsa maga m´g¢ utasÁtja a àCsak akkor ´lj...Ê kezdetü szabÀlyt.
HiÀba halna meg kevesebb ember, ha a cselekvû vÀllalkozn¢k az ´l¢sre: a tettet ´nmagÀ¢rt tiltÂ elûÁrÀs nem engedi meg, hogy a k´vetkezm¢nyek m¢rlegel¢se alapjÀn d´nts´n. P¢ldÀul a k´vetkezû esetben:
(5) Egy teljesen eg¢szs¢ges ember szÁve alkalmas volna egy halÀlos szÁvbeteg megment¢s¢re, k¢t ves¢j¢vel egy-egy vesebeteg ¢let¢t lehetne megmenteni. Ha meg´ln¢k,
¢s szerveit beoperÀlnÀk a szervÀt¡ltet¢sre vÀrÂ betegekbe, egyetlen ember ¢let¢nek
felÀldozÀsa ÀrÀn hÀrom mÀsik ember ¢let¢t menten¢k meg.
Az olvasÂ alighanem egyet¢rt azzal, hogy ez a cselekm¢ny kategorikus tilalom alÀ
esik: a àNe ´lj!Ê parancsa eleve kizÀrja a àCsak akkor ´lj...Ê szabÀlynak megfelelû m¢rlegel¢st. Az esetek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢ben ezt a viszonyt talÀljuk a k¢tf¢le norma k´z´tt:
a àNe ´lj!Ê megelûzi a àCsak akkor ´lj...Ê-t, egyszerüen nem hagy teret az utÂbbi
k´vet¢s¢re. S ha ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt a cselekvû az erk´lcsi ¢rz¡let parancsÀnak engedelmeskedik, nyugodtan alhat. Ugyanolyan egy¢rtelmü, hogy a jÂt vÀlasztotta, mint azokban az esetekben, amikor a àCsak akkor ´lj...Ê ugyanazt Árja elû, mint
a àNe ´lj!Ê.
Vannak azonban helyzetek, melyekben olyan sz¢lsûs¢gesek a àNe ´lj!Ê k´vet¢s¢nek
rossz k´vetkezm¢nyei, hogy megfontolandÂvÀ vÀlik, nem kell-e elt¢rni a kategorikus
tilalomtÂl. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt a t¢ny, hogy a tett ´nmagÀban, k´vetkezm¢nyeitûl f¡ggetlen¡l rossz, mÀr nem zÀrja ki a konzekvenciÀk m¢rlegel¢s¢t, hanem csupÀn
egy lesz a m¢rlegelendû szempontok sorÀban. N¢zz¡k a szeml¢ltet¢s kedv¢¢rt a k´vetkezû esetet:
(6) ¹t beteg szenved olyan betegs¢gben, mely iszonyÃ kÁnok k´z´tt v¢gez az emberrel. Van egy gyÂgyszer, mely k¢pes legyûzni a kÂrt, ha ´t napon Àt naponta 10
mg-ot vesznek be belûle. Enn¢l kisebb mennyis¢gben azonban csak arra jÂ, hogy n¢hÀny nappal k¢sleltesse a gy´trelmes v¢g bek´vetkezt¢t. A gyÂgyszerbûl 200 mg Àll
rendelkez¢sre, ¢s nem szerezhetû be t´bb (legalÀbbis nem olyan gyorsan, hogy ezeken
a betegeken m¢g segÁteni lehessen). Az orvos n¢gy lehetûs¢g k´z´tt vÀlaszthat: vagy
arÀnyosan elosztja a gyÂgyszert az ´t beteg k´z´tt, ¢s valamennyi¡ket engedi iszonyÃ
kÁnok k´z´tt meghalni; vagy meggyÂgyÁt n¢gy beteget, ¢s az ´t´diket engedi iszonyÃ
kÁnok k´z´tt meghalni; vagy arÀnyosan osztja el a gyÂgyszert, ¢s fÀjdalommentesen
meg´li ´t beteg¢t; vagy meggyÂgyÁt n¢gy beteget, ¢s fÀjdalommentesen meg´li az ´t´diket.
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Nem biztos, hogy egyet fogunk ¢rteni abban, mit kell ezzel a n¢gy lehetûs¢ggel kezdeni. De abban valÂszÁnüleg egyet¢rt¡nk, hogy a megmenthetû ¢letek szÀma itt nem
k´z´mb´s. Min¢l t´bben vannak ¢letvesz¢lyben, annÀl nehezebb elhÀrÁtani az ig¢nyt,
hogy az erk´lcsi megÁt¢l¢s vegye szÀmÁtÀsba a mennyis¢gi arÀnyokat. Ilyenkor Àll elû
az a helyzet, hogy a tett ´nmagÀban rossz mivolta mÀr csak egy a m¢rlegelendû t¢nyezûk k´z´tt. Mi t´rt¢nik ebben a helyzetben?
Elûfordul, hogy a tett elÁt¢lendû volta nagyobb sÃllyal esik latba, mint pozitÁv k´vetkezm¢nyei. MÀr m¢rlegelni kell, de a m¢rleg m¢g mindig a àNe ´lj!Ê fel¢ billen.
MÀskor a tett ´nmagÀban rossz mivoltÀnak ¢s a belûle szÀrmazÂ jÂnak a sÃlya pontosan
kiegyenlÁti egymÀst, vagy, ami ezzel egyen¢rt¢kü, nem lehet bizonyossÀggal megmondani, minek van nagyobb sÃlya. S v¢g¡l az is lehets¢ges, hogy a m¢rleg egy¢rtelmüen
Àtbillen a pozitÁv k´vetkezm¢nyek fel¢.
Az elsû eset, ha mÀr a becsl¢si neh¢zs¢geken tÃl vagyunk, egyszerü d´nt¢st sugall:
a k´vetkezm¢nyetikai m¢rlegel¢s itt ugyanazt az eredm¢nyt hozza ki, amit az ¢rz¡letetikai tilalom kÁvÀn. A mÀsodik esetben a d´nt¢s nyilvÀnvalÂan sÃlyos fesz¡lts¢ggel
terhes, hiszen a cselekvû nem lehet bizonyos benne, hogy akkor d´nt-e helyesen, ha
a tiltÀst r¢szesÁti elûnyben, vagy akkor, ha a tett mellett szÂlÂ indokokat. TalÀn hajlamosak volnÀnk azt gondolni, hogy a harmadik esetben megint csak egyszerü a d´nt¢s:
itt v¢g¡l is a tett elmulasztÀsÀnak rossz k´vetkezm¢nyei egy¢rtelmüen sÃlyosabbak,
mint az a rossz, amit elk´vet¢se ´nmagÀban jelent. Csakhogy az erk´lcsi konfliktus
ennek ellen¢re nem k¡sz´b´lûdik ki. VilÀgos, hogy a tettet vÀllalni kell. De az is vilÀgos,
hogy amit vÀllalni kell, az valami term¢szet¢n¢l fogva elÁt¢lendû. MagÀnak a cselekedetnek a minûsÁt¢s¢n nem vÀltoztat, hogy k´vetkezm¢nyeinek sÃlya rendkÁv¡li. A v¢tek v¢tek marad akkor is, ha elk´vet¢s¢nek el¢gs¢ges indoka van.
13. Nos hÀt melyik eset elûfordulÀsai teszik erk´lcsileg neh¢z vÀllalkozÀssÀ a politikÀt? NyilvÀnvalÂ: Weber nem gondolhat azokra az esetekre, amikor a k´vetkezm¢nyetikai m¢rlegel¢s ugyanazt az eredm¢nyt hozza ki, mint amit az ¢rz¡letetika eleve elvÀr: itt semmi nem indokolja àerk´lcsileg vesz¢lyes eszk´z´kÊ ig¢nybev¢tel¢t. Arra az
esetre sem gondolhat, amikor a k¢tfajta szeml¢let konfliktusba ker¡l ugyan egymÀssal,
de az ¢rz¡letetikai tiltÀs maga m´g¢ utasÁtja a k´vetkezm¢nyek m¢rlegel¢s¢t: ha a politikus az erk´lcsi ¢rz¡let k´vetel¢s¢vel ´sszhangban cselekedett, tette tiszta lelkiismerettel vÀllalhatÂ. UgyanÁgy Àll a dolog akkor is, ha olyan cselekv¢si lehetûs¢gek k´z´tt
kell vÀlasztani, melyekre az ¢rz¡letetikai tilalmak nem vonatkoztathatÂk.
így tehÀt Weber szeme elûtt a negyedik tÁpusba tartozÂ esetek lebeghettek: az ¢rz¡letetika tilalmai nem hagyhatÂk figyelmen kÁv¡l, de megtartÀsuk olyan sz¢lsûs¢gesen sÃlyos k´vetkezm¢nyekkel jÀr, hogy a m¢rlegel¢st mÀr nem lehet kizÀrni. A
k´nnyebb Àttekint¢s ¢rdek¢ben k¢sûbbre halasztanÀm azt az esetet, amikor a d´nt¢shozÂ bizonytalansÀgban van a helyes rangsor felûl, s egyelûre arra az esetre ´sszpontosÁtok, amikor minden k¢telyt kizÀrÂan megÀllapÁthatÂ, hogy a v¢tkes cselekedetet
v¢gre kell hajtani.
A szeml¢letess¢g kedv¢¢rt szeretn¢k ism¢t ´sszevetni k¢t p¢ldÀt; az elsûben a d´nt¢s
kizÀrÂlag a tett k´vetkezm¢nyeinek m¢rlegel¢s¢n alapul, a mÀsodikban a tett ´nmagÀban elÁt¢lendû volta van (v¢grehajtÀsÀnak negatÁv k´vetkezm¢nyeivel egy¡tt) a m¢rleg egyik serpenyûj¢ben, a mÀsikban pedig elmulasztÀsÀnak negatÁv k´vetkezm¢nyei.
(7) K¢t orszÀg hadban Àll egymÀssal. A hÀborÃ hagyomÀnyos c¢lok¢rt zajlik: hatÀrkiigazÁtÀs¢rt, term¢szeti forrÀsok f´l´tti rendelkez¢s¢rt. A tÀmadÂ f¢l sz¡ntelen¡l
bombÀzza a megtÀmadott orszÀg vÀrosait. Egyetlen es¢ly van a bombÀzÀsok megaka-
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dÀlyozÀsÀra, ha az agresszor hadi¡zemeit elpusztÁtjÀk. A megb¢nÁtandÂ gyÀrak nagyvÀrosok lakÂnegyedeiben vannak elszÂrva. A bombÀzÂg¢pek talÀlati pontossÀga nem
t´k¢letes. A katonai c¢lpontokat csak Ãgy lehetne megsemmisÁteni, hogy k´zben Àrtatlan polgÀri lakosokat is meg´lnek. A hadvezet¢s a kormÀnyfûtûl k¢r enged¢lyt a
müveletre.
A polgÀri lakosok halÀla itt nem kÁvÀnt ä s lehetûs¢g szerint minimalizÀlandÂ ä mell¢kk´vetkezm¢nye a haditermel¢s megb¢nÁtÀsÀnak. A bombÀzÀs c¢lja ´nv¢delem: a
megtÀmadott orszÀg katonÀinak ¢s civil lakosainak ¢let¢t fenyegetû agressziÂ elhÀrÁtÀsa. Ezt a c¢lt ugyanilyen jÂl el¢rn¢k akkor is, ha az ¡zemek a pusztasÀgban ÀllnÀnak.
De mivel a gyÀrak sürün lakott vÀrosnegyedek k´zep¢n emelkednek, ez¢rt csak azon
az Àron tehetûk mük´d¢sk¢ptelenn¢, hogy ä a hadmüvelet fÀjdalmas velejÀrÂjak¢nt
ä semmilyen katonai vesz¢lyt nem jelentû civil lakosok is meghalnak. A d´nt¢shozÂnak
ak´z´tt kell vÀlasztania, hogy vagy a gondjaira bÁzott embereket pusztÁtja tovÀbb az
ellens¢g, vagy megakadÀlyozzÀk a gyilkolÀst, bÀr azon az Àron, hogy az ellens¢ges orszÀg Àrtalmatlan civil lakosai k´z¡l is sokan meghalnak.
AmÁg a polgÀri lakosok halÀla valÂban nem szÀnd¢kolt, sajnÀlatos velejÀrÂja a katonai feladat v¢grehajtÀsÀnak, addig a d´nt¢s ¢rz¡letetikai kritikÀjÀra nincs alap, hisz
indÁt¢kai k´z´tt nem szerepel az ember´l¢s c¢lja. így tehÀt az egyed¡li erk´lcsi megk´zelÁt¢s, melynek tÀvlatÀban a dilemma ¢rt¢kelhetû, a k´vetkezm¢nyetikÀ¢ lesz. A
m¢rleg egyik serpenyûj¢be a civil Àldozatok ¢lete ker¡l, a mÀsikba a hÀborÃs vesztes¢gek¢.
Elk¢pzelhetû, hogy a civil Àldozatok szÀma a bevet¢si strat¢gia mÂdosÁtÀsÀval cs´kkenthetû, p¢ldÀul Ãgy, hogy az ¢jszakai bombÀzÀsrÂl Àtt¢rnek a nappali bombÀzÀsra.
Azonban az egy¢b k´lts¢gek vÀrhatÂan ezzel pÀrhuzamosan n´vekszenek (t´bb bombÀzÂg¢pet fog az ellens¢g lelûni, kisebb lesz a tÀmadÀs hat¢konysÀga). Ilyen szempontokat kell a politikai vezetûnek m¢rlegelnie, amikor a hadvezet¢s k¢relm¢rûl d´nt. Ha
nem lehets¢ges bevet¢si strat¢gia, amely mellett a civil Àldozatok szÀma nem nagyobb
a tÀmadÀsi terv elejt¢se eset¢n a sajÀt oldalon vÀrhatÂ Àldozatok szÀmÀnÀl, akkor a
k¢relmet el kell utasÁtania. De nem az¢rt, mert az ember´l¢s ´nmagÀban tilalmas. Ez
a szempont nem szerepel szÀmÁtÀsaiban. Ha a bombÀzÀsok m¢rlege elviselhetû, megadhatja az enged¢lyt.
14. LÀssuk most azt az esetet, amikor az ¢rz¡letetikai tiltÀs megszeg¢se ott van a
m¢rlegelendû rosszak k´z´tt.
(8) K¢t orszÀg hadban Àll egymÀssal. A hÀborÃ nem hagyomÀnyos c¢lok¢rt zajlik:
a civilizÀciÂ megment¢se a t¢t. A tÀmadÂ nem csinÀl titkot belûle, hogy ha gyûz, a megtÀmadott orszÀg lakosainak egy r¢sz¢t kiirtja, a t´bbit rabszolgasorba s¡llyeszti. Az agresszor k´zel Àll a teljes gyûzelemhez. Csak az ad n¢mi es¢lyt a megÀllÁtÀsÀra, ha sajÀt
hÀtorszÀgÀban demoralizÀlÂdik a polgÀri lakossÀg. Meg kell ¢rezni¡k, hogy a mÀsik
n¢p megtizedel¢s¢nek ¢s leigÀzÀsÀnak eszelûs terve ûket magukat is a l¢t¡kben fenyegeti. Erre egyetlen lehetûs¢g kÁnÀlkozik: nagyvÀrosaik szûnyegbombÀzÀsa. A kormÀnyfû parancsot ad a müvelet megkezd¢s¢re.11
11

Ilyen d´nt¢st hozott Winston Churchill 1940-ben, azt k´vetûen, hogy a Wehrmacht lerohanta FranciaorszÀgot. Hogy a polgÀri c¢lpontok bombÀzÀsa 1944-ben is folytatÂdott, miutÀn a V´r´s Hadsereg Àtl¢pte
a SzovjetuniÂ nyugati hatÀrait, a sz´vets¢gesek pedig partra szÀlltak NormandiÀban, az persze mÀr mÀs
felt¢telek k´z´tti d´nt¢sen alapult, ¢s arra hÁvja f´l a figyelmet, hogy a kategorikus tilalmak feloldÀsa ä m¢g
ha az adott esetben v¢dhetû is ä vesz¢lyes precedenst teremt. V´. M. Walzer: JUST AND UNJUST WARS. New
York, 1977. 16. fej.

654 ã Kis JÀnos: Egy r¢gi k¢rd¢s idûszerüs¢ge (I)

A polgÀri lakosok halÀla ezÃttal nem valami szomorÃ mell¢khatÀs, hanem a hadiszerencse megfordÁtÀsÀnak tudatosan vÀlasztott eszk´ze. Ha a bombÀkat a pusztasÀgban ÀllÂ katonai c¢lpontokra dobnÀk, a müvelet nem ¢rn¢ el a c¢ljÀt, hiÀba semmisÁten¢nek meg szÀmos ellens¢ges objektumot. çrtalmatlan polgÀri lakosokat akarnak
elpusztÁtani, m¢ghozzÀ min¢l nagyobb szÀmban: olyan embereket tehÀt, akik nem fenyegetik a megtÀmadott orszÀg lakosainak ¢let¢t. Meg´l¢s¡k nem minûs¡lhet ´nv¢delmi akciÂ nem kÁvÀnt mell¢kk´vetkezm¢ny¢nek. Ez maga a feladat. S ez¢rt nem
ker¡lhetû meg az ¢rz¡letetikai k¢rd¢s: szabad-e szÀntszÀnd¢kkal felÀldozni Àrtalmatlan emberek ¢let¢t. BÀrmilyen sÃlyosak az akciÂrÂl valÂ lemondÀs k´vetkezm¢nyei, a
müvelet attÂl m¢g nem vÀlik kev¢sb¢ elÁt¢lendûv¢.
A politikÀban, sût a hÀborÃban ä a àmÀs eszk´z´kkelÊ folytatott politikÀban ä sem
k´z´mb´s, hogy melyik esetben halnak meg emberek a d´nt¢shozÂ szÀnd¢kÀtÂl f¡ggetlen¡l, s melyikben r¢sze a halÀluk az û tudatos terv¢nek. M¢g ha olyan sz´rnyüs¢ges vesz¢lyrûl van is szÂ, mellyel szemben a szÀnd¢kos ember´l¢s tilalmÀnak ÀthÀgÀsa
csupÀn egy a m¢rlegelendû rosszak sorÀban, ez a rossz mÀs, mint a t´bbi negatÁv k´vetkezm¢ny: abban Àll, hogy olyan tettre kell vÀllalkozni, mely ´nmagÀban elÁt¢lendû.
Tegy¡k f´l, hogy a m¢rleg egy¢rtelmüen a szûnyegbombÀzÀs javÀra billen el. Akkor
azt kell mondanunk, hogy a d´nt¢shozÂ sz¡ks¢ges ¢s ugyanakkor tilalmas cselekedet
v¢grehajtÀsÀra ad utasÁtÀst.
ögy is mondhatnÀnk: a civil lakossÀgot c¢lzÂ bombÀzÀs elrendel¢s¢re ments¢ggel talÀn szolgÀlnak a k¢nyszerÁtû k´r¡lm¢nyek, de igazolÀssal soha.
15. Ha a 7. ¢s 8. p¢ldÀval szeml¢ltetett esetek a politikÀban nem periferikusak, akkor a politikus hivatÀsa gyakorlÀsa k´zben rendre szembeker¡l d´nt¢si feladatokkal,
melyek megoldÀsa erk´lcsi neh¢zs¢get okoz.
De hÀtha periferikusak? HÀtha csak a legsz¢lsû hatÀrhelyzetek okoznak a politikÀban eff¢le morÀlis neh¢zs¢geket? A k´vetkezû l¢p¢sben azt kell belÀtnunk, hogy ez az
eg¢rÃt nincsen adva: a politikai vezetû l¢pten-nyomon ugyanilyen szerkezetü konfliktusokba botlik a demokratikus politika mindennapjaiban is. Hogy errûl meggyûzûdhess¡nk, c¢lszerü lesz f¢lretenni a hÀborÃ ä Weber szÀmÀra oly fontos ä rendkÁv¡li
helyzeteit, ¢s az Àllam belsû ¢let¢re ´sszpontosÁtani figyelm¡nket. Hogy gondolatainknak anyagot adjunk, vegy¡nk szem¡gyre egy Ãjabb p¢ldapÀrt, melyek ä bÀr k¡l´n-k¡l´n eg¢szen mÀs term¢szetü dilemmÀkat vetnek f´l, mint amelyeket a hÀborÃ
teremt ä egymÀshoz ugyanÃgy viszonyulnak, mint az elûzû k¢t eset.
(9) Egy orszÀg ac¢lipara hosszÃ ideje vesztes¢ges, csak rendszeres Àllami tÀmogatÀs
menti meg a csûdtûl. A segÁts¢gnek Àra van; a k´lts¢gvet¢s m¢rlege is negatÁvra fordul,
¢s a n´vekvû hiÀny azzal fenyeget, hogy kezelhetetlenn¢ vÀlik. A kormÀny k¢nytelen
elhatÀrozni, hogy a p¢nz¡gyi ´sszeomlÀst megelûzendû besz¡nteti az ac¢lipar tÀmogatÀsÀt. T´bb tÁzezer ember ker¡l az utcÀra. A munkan¢lk¡lis¢g nem lesz Àtmeneti
Àllapot: az ac¢lgyÀrak olyan vÀrosokban ¢p¡ltek, ahol mÀs ipari tev¢kenys¢g nem folyik. A d´nt¢s tehÀt sok embernek nagy rosszat okoz. çm ez a rossz nem eszk´ze a c¢l
megvalÂsÁtÀsÀnak, csupÀn nem kÁvÀnt velejÀrÂja. Ha a k´lts¢gvet¢st az ac¢lgyÀrak bezÀrÀsa n¢lk¡l is egyensÃlyba lehetne hozni (p¢ldÀul Ãgy, hogy privatizÀljÀk az ¡zemeket, s az Ãj tulajdonos hat¢konnyÀ teszi a termel¢st), a kormÀny ezt az utat vÀlasztanÀ.
A baj az, hogy nem lehet.
(10) K¢pzelj¡k most el, hogy a szorÁtÂ int¢zked¢sek sz¡ks¢gess¢g¢re nem sokkal a
vÀlasztÀsok elûtt der¡l f¢ny. K¢t pÀrt verseng a vÀlasztÂk szavazatai¢rt, a PopulistÀk
¢s a RealistÀk. A PopulistÀk azt Ág¢rik, hogy n´velni fogjÀk a k´zkiadÀsokat. A RealistÀk
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tudjÀk, hogy a stabilizÀciÂ halogatÀsa katasztrÂfÀt okozna. A vÀlasztÂk azonban hallani
sem akarnak p¢nz¡gyi szigorrÂl, keresletkorlÀtozÀsrÂl, az ac¢lipar leÀllÀsÀrÂl. K¢t eset
van. Vagy a RealistÀk vez¢re a k´z´ns¢g szem¢be mondja az igazsÀgot, vÀlasztÀsi programjÀnak k´z¢ppontjÀba az egyensÃly helyreÀllÁtÀsÀnak tervezet¢t ÀllÁtja, ¢s veszÁt.
Vagy a RealistÀk kisajÀtÁtjÀk a PopulistÀk programjÀt, nyernek, ¢s aztÀn sutba dobva
vÀlasztÀsi Ág¢reteiket, nekilÀtnak a gazdasÀgi stabilizÀciÂ v¢grehajtÀsÀnak.12
A 9. p¢ldÀban az ¢sszerü d´nt¢s egy¢rtelmüen helyes, noha sok embernek okoz
olyan fÀjdalmat, melyet jÂ volna nem okozni. A 10. p¢ldÀban az ¢sszerü d´nt¢s senkinek nem okoz fÀjdalmat, m¢gsem tekinthetû egy¢rtelmüen helyesnek. Ha a RealistÀk populista jelszavakkal segÁtik kormÀnyra magukat, akkor erk´lcsi ¢rz¡let¡knek
hatÀrozottan el kell Át¢lnie strat¢giÀjukat: tudatos megt¢veszt¢s Àltal motivÀljÀk a vÀlasztÂkat egy olyan kormÀny tÀmogatÀsÀra, melynek politikÀjÀhoz, ha azt elûre ismerik,
soha nem adtak volna meghatalmazÀst. A szÀnd¢kos f¢lrevezet¢s erk´lcsi tilalma k´zvetlen¡l vonatkozik az elbesz¢lt cselekedetre.
Nem kÁvÀn k¡l´n´sebb bizonyÁtÀst, hogy a demokratikus politikai vezetûk sürün
ker¡lnek eff¢le d´nt¢si helyzetekbe.
A dilemmÀk Ãjratermelûd¢se
16. Lelkiismeres ember ´r¡l, ha az ilyen helyzeteket megspÂrolhatja magÀnak. Mert
ha nem spÂrolhatja meg ûket, akkor bÀrhogyan d´nts´n, nagy Àrat fog fizetni. UtÂlag
azzal kell fizetnie, hogy nem szabadulhat a gy´trû k¢telytûl: hÀtha rosszul vÀlasztott,
hÀtha valami jÂvÀtehetetlent k´vetett el. De mÀr elûre is fizetni fog. Az elûzetes Àr az
lesz, hogy d´nt¢si helyzetben vagy v¢g n¢lk¡l vÁvÂdik erk´lcsi aggÀlyaival, s akkor elszalasztja a cselekv¢s pillanatÀt, vagy tÃlteszi magÀt az aggÀlyokon, s akkor elhatÀrozÀsa kellû megfontolÀs n¢lk¡l sz¡letik meg. Ez a konfliktus egy tovÀbbi utÂlagos k´vetkezm¢nyt is maga utÀn von. Az az ember, aki sürün k¢nyszer¡l feloldhatatlan gyakorlati dilemmÀkrÂl d´nteni, ki van t¢ve a vesz¢lynek, hogy erk´lcsi szem¢lyis¢ge felûrlûdik: eltompul az emberi szenved¢s irÀnt, ¢rz¢ketlenn¢ vÀlik a morÀl kategorikus tiltÀsaira, szem¢lytelen elûny´ket ¢s hÀtrÀnyokat ´sszeadÂ-kivonÂ g¢pezetk¢nt kezd mük´dni.
Ez¢rt ¢lete alakÁtÀsa k´zben az ember jÂl teszi, ha ker¡lni igyekszik a helyzeteket,
melyek tÃlzottan prÂbÀra tenn¢k erk´lcsi fog¢konysÀgÀt. Indokolt arra t´rekednie,
hogy min¢l kevesebb ilyen helyzettel talÀlkozz¢k, vagy legalÀbbis ne t´bbel, mint
amennyivel szem¢lyis¢ge eltorzulÀsa n¢lk¡l k¢pes megbirkÂzni.
Nos hÀt itt l¢p be a POLITIKA MINT HIVATçS gondolatmenet¢be a felelûss¢getikai
¢rv. Ha egyszer valaki a politikai hivatÀst vÀlasztotta, akkor Weber szerint a ker¡l¢si
strat¢gia nem Àll t´bb¢ a rendelkez¢s¢re. A politikai vezetû felelûss¢ggel tartozik a vezetetteknek, nincs joga elhÀrÁtani magÀtÂl a k´telezetts¢geket, melyek a politikai felelûss¢gben benne foglaltatnak. A radikÀlis pacifista, ha minisztereln´k lesz, kormÀnyfûi
minûs¢g¢ben nem k´vetheti ¢rz¡letetikai meggyûzûd¢seit...
12

Ezt a strat¢giÀt k´vette Carlos Menem argentin eln´k, aki a peronista pÀrt szÁneiben, populista Ág¢retekkel jutott hatalomra, majd t¡st¢nt szakÁtott a peronistÀk bevett gazdasÀgi receptjeivel, s ugyanÁgy szakÁtott
Fujimori perui eln´k is megvÀlasztÀsa utÀn a vÀlasztÀsi kampÀnyban tett Ág¢reteivel. V´. B. Stallings: INTERNATIONAL INFLUENCE ON ECONOMIC POLICY , l. S. Haggard ¢s R. Kaufman (szerk): THE POLITICS OF ECONOMIC ADJUSTMENT , INTERNATIONAL CONSTRAINTS , DISTRIBUTIVE CONFLICTS , AND THE STATE , Princeton,
1992. 87.
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17. Azonban vegy¡k ¢szre, az ¢rvel¢s m¢g mindig nem teljes. Hiszen, mint lÀttuk,
nemcsak a politikust terheli speciÀlis felelûss¢g meghatÀrozott emberek sorsÀ¢rt. BÀrmely politikai dilemmÀhoz hozzÀrendelhetû a pÀrja a magÀn¢letbûl, mely ugyanarra
a konfliktusra ¢p¡l, csak ¢ppen mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt. A szeml¢ltet¢s kedv¢¢rt lÀssunk egy p¢ldÀt a pÀrhuzamra.
(11) Egy kormÀnyzÂ pÀrt k¢t tÀbor koalÁciÂjÀbÂl Àll ´ssze: egyik eleme nemzeti-konzervatÁv, a mÀsik nemzeti-radikÀlis. A konzervatÁv szÀrny adja a pÀrtvez¢rt, aki azonos
a minisztereln´kkel. AmÁg ez k¢pes uralni a pÀrtjÀt, addig a kormÀny szilÀrd, ¢s az
alkotmÀnyos rendet nem fenyegeti vesz¢ly. Ha a sz¢lsûs¢gesek Àtveszik a pÀrtot, vesz¢lybe ker¡l a demokrÀcia. K´zeleg a pÀrt kongresszusa, s a sz¢lsûjobb, az el¢gedetlen
m¢rs¢keltekkel ´sszefogva, a minisztereln´k megbuktatÀsÀra k¢sz¡l. MÀr nincs idû a
t´bbs¢g visszaszerz¢s¢re. A kormÀnyfû egyetlen es¢lye, hogy a jobboldali radikÀlisok
vez¢r¢t el tudja tÀntorÁtani a bizalmi k¢rd¢s f´lvet¢s¢tûl. A sz¢lsûs¢ges politikus az elûzû, diktatÂrikus rezsim idej¢n a politikai rendûrs¢g ¡gyn´ke volt. A dokumentumok
a minisztereln´k kez¢ben vannak. Nem t´rv¢nyes Ãton jutott hozzÀjuk, nincs joga felhasznÀlni ûket. Ha semmit nem kezd vel¡k, nem k´vet el rosszat. M¢gis tudja, hogy
magatartÀsa elÁt¢lhetû volna. MÀsok azt mondhatnÀk: nem vÀllalta a rossz cselekedetet, amit v¢gre kellett volna hajtania a demokrÀcia megment¢se ¢rdek¢ben; szem¢lyes
tisztasÀgÀt f´l¢be helyezte politikai k´teless¢geinek. így hÀt a cselekv¢st vÀlasztja. MagÀhoz k¢reti rivÀlisÀt, el¢ teszi a dosszi¢it, ¢s azt mondja: àNem hozom nyilvÀnossÀgra
a terhelû adatokat, ha nem tÀmadtok meg a kongresszuson.Ê Az ellenf¢l enged a zsarolÀsnak. A minisztereln´k meg van mentve.13
(12) Egy hÀzaspÀr egyetlen gyermeke leuk¢miÀban szenved. GyÂgykezeltet¢se
meghaladja a csalÀd anyagi lehetûs¢geit. Ha nem tudjÀk a p¢nzt elûteremteni, a gyerek meghal. Az apÀnak van egy gazdag bÀtyja, aki segÁthetne, de nem hajlandÂ. A
gyerek egyetlen es¢lye, ha a nagybÀtyja rideg, elutasÁtÂ magatartÀsÀt siker¡l megingatni. A f¢rfi az elûzû, diktatÂrikus rezsim idej¢n a politikai rendûrs¢g ¡gyn´ke volt,
¢s a bizonyÁt¢kok testv¢re kez¢be ker¡lnek. Ha ez nem kezd semmit vel¡k, azzal nem
cselekszik rosszat. De felelûs lesz a gyerek halÀlÀ¢rt. Eg¢sz ¢let¢ben azt kell majd gondolnia, hogy a fiÃ az¢rt halt meg, mert û nem volt hajlandÂ vÀllalni a rossz cselekedetet,
ami n¢lk¡l nem volt mÂd megmenteni. Felmegy hÀt a bÀtyja lakÀsÀra, el¢ teszi a
dosszi¢kat, ¢s azt mondja: àNem hozom nyilvÀnossÀgra a terhelû adatokat, ha kifizeted az unoka´cs¢d gyÂgykezeltet¢s¢t.Ê A fiv¢r enged a zsarolÀsnak. A gyerek ¢lete meg
van mentve.
MagÀn¢let¡nkben is visel¡nk speciÀlis felelûss¢get mÀs emberek¢rt. A sz¡lû nem
Ãgy felel a sajÀt gyermek¢¢rt, mint bÀrmely mÀs gyerek¢rt. A barÀt nem ugyanazzal
tartozik a barÀtjÀnak, mint bÀrmely mÀs embernek. A kezelûorvos nem ugyanazon
k´teless¢geket viseli sajÀt betege, mint bÀrmely mÀs ember irÀnt. Az eff¢le speciÀlis
felelûss¢g mindannyiunkat visszatarthat attÂl, hogy megker¡lj¡nk erk´lcsileg kellemetlen d´nt¢seket.
18. Mi¢rt ¢rezz¡k m¢gis Ãgy, hogy privÀt ¢let¡nkben van es¢ly az erk´lcsileg kockÀzatos d´nt¢si helyzetek ritkÁtÀsÀra, mÁg a politikusnak a kockÀzatos eszk´z´k ig¢nybev¢tele a h¢tk´znapjaihoz tartozik? Miben Àll a k¡l´nbs¢g a magÀnember ¢s a poli13

Ez az eset n¢hÀny l¢nyeges vonÀsÀban hasonlÁt k¢t hÁres ¡gyre az Ãj magyar demokrÀcia elsû parlamenti
ciklusÀbÂl. MÀs vonÀsai fiktÁvek.
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tikus erk´lcsi probl¢mÀja k´z´tt? N¢hÀny dolog azonnal megÀllapÁthatÂ. MagÀnemberk¢nt csak nagyon kev¢s ember sorsÀt tudjuk ¢rz¢kelhetûen befolyÀsolni; a politikus
cselekedetei emberek szÀzezreinek vagy milliÂinak sorsÀra lehetnek hatÀssal. Az erk´lcsileg leginkÀbb vesz¢lyes eszk´z´k ä az erûszakalkalmazÀs eszk´zei ä a magÀnembernek nem Àllnak (legitim mÂdon) rendelkez¢sre; a politika t¢tje ezzel szemben ¢ppen az, hogy az Àllam Àltal (legitim mÂdon) kisajÀtÁtott k¢nyszerÁtû eszk´z´ket ki milyen c¢lra, ki ellen ¢s mik¢ppen hasznÀlhatja fel.14 MÀs dimenziÂk, mÀs l¢pt¢kü, mÀs
term¢szetü erk´lcsi kockÀzatok.
Ezek fontos k¡l´nbs¢gek, de csak azt magyarÀzzÀk meg, hogy mi¢rt lehetnek kiv¢telesen sÃlyosak a politikai vezetû el¢ tornyosulÂ erk´lcsi dilemmÀk; azt nem, hogy
mi¢rt annyival szükebb a ker¡l¢si strat¢gia tere a politikÀban, mint a magÀn¢letben. Ha erre a k¢rd¢sre keres¡nk vÀlaszt, akkor azt kell megmutatnunk, hogy a politika ä ¢s csakis a politika ä rendszeresen Ãjratermeli a konfliktusokat, melyek vÀllalÀsa alÂl a speciÀlis felelûss¢get viselû embernek ä a politikai vezetûnek ä nem lehet
kibÃjnia.
A magÀn¢letben sem mindenkinek adatik meg, hogy Âvatosan ker¡lgethesse a sÃlyos erk´lcsi konfliktusokat. N¢melyik ¢let erk´lcsi vÀlsÀgok sorozatÀbÂl Àll. Azonban
a magÀn¢let term¢szet¢ben nincs semmi, ami akÀr az ¢letvezet¢s ÂvatossÀgÀt, akÀr a
sikert a tÃlzott erk´lcsi kockÀzat ker¡l¢s¢ben eleve kizÀrnÀ. Itt nincsenek adva mechanizmusok, melyek az erk´lcsi dilemmÀkat mindennapos rendszeress¢ggel mindenki
szÀmÀra Ãjratermeln¢k. Azt ÀllÁtom, hogy a politikÀhoz elvÀlaszthatatlanul hozzÀtartoznak az ilyen mechanizmusok.
19. Most tehÀt az a k¢rd¢s, miben Àllnak ezek, ¢s mi hozza mük´d¢sbe ûket. KiindulÂ k¢rd¢s¡nknek megfelelûen a demokratikus politika szabÀlyossÀgait fogjuk vizsgÀlni, s csak azok a morÀlis konfliktusok ¢rdekelnek benn¡nket, melyek demokrÀciÀban
rutinszerüen ism¢tlûdnek.
VÀlasszunk ki vizsgÀlÂdÀsunk c¢ljaira egy jÂl k´r¡lhatÀrolhatÂ probl¢mÀt, a politikai megt¢veszt¢s (hazugsÀg, elhallgatÀs) probl¢mÀjÀt. Ha ezt siker¡l megoldanunk,
adva lesz a keret az ´sszes rokon probl¢ma ¢rtelmez¢s¢hez is.
A k´vetkezûket szeretn¢m megmutatni: ha rosszhiszemü politikusok nem jÀtszhatnÀnak a k´z´ns¢g f¢lrevezet¢s¢nek lehetûs¢g¢vel, akkor jÂhiszemü politikusok csak
kiv¢telesen ker¡ln¢nek abba a helyzetbe, hogy k¢nytelenek legyenek a f¢lrevezet¢s
strat¢giÀjÀt vÀlasztani. Az elsû k¢rd¢s tehÀt az lesz, hogy mi¢rt nem k¢pes a demokratikus rendszer kizÀrni a vÀlasztÂk rosszhiszemü f¢lrevezet¢s¢t.
Ez nem mÀs, mint cikk¡nk eredeti k¢rd¢se, a politikai megt¢veszt¢s probl¢mÀjÀra
alkalmazva. Azt akarjuk megtudni, hogy mi¢rt nem teljesÁtik a demokratikus int¢zm¢nyek Kant vÀrakozÀsait, mi¢rt nem tudja az alkotmÀnyos demokrÀcia a politikus
szÀmÀra elûny´s d´nt¢sek k´r¢t az erk´lcs Àltal helyeselt d´nt¢sekre leszükÁteni.
Jelen k¢rd¢s¡nk c¢ljaira alkalmazva a kanti t¢zis Ãgy fogalmazhatÂ Àt, hogy a legs´t¢tebb hazudozÂ is igazmondÀsra k¢nyszerÁthetû ä felt¢ve, hogy racionÀlisan m¢rlegel, ¢s politikai sikerre t´rekszik, azaz meg akarja vÀlasztatni magÀt ä, ha az int¢zm¢nyi rend Ãgy van megalkotva, hogy csak az rem¢lhet vÀlasztÀsi gyûzelmet, aki az
igazsÀgot ¢s a teljes igazsÀgot mondja.
14

àVajon a politikÀval szemben tÀmasztott etikai k´vetelm¢nyek szempontjÀbÂl csakugyan k´z´mb´s, hogy a politika igen
k¡l´n´s eszk´zzel operÀl, nevezetesen az erûszak tÀmogatta hatalommal?Ê, k¢rdezi Weber. I. m. 71.
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Elsû pillantÀsra Ãgy tünik f´l, a k¢pviseleti demokrÀcia int¢zm¢nyei eleget tesznek
a fenti k´vetelm¢nyeknek. Ha a politikai vezetûket egyetlen alkalommal ´r´k idûkre
vÀlasztanÀk, akkor persze gyûzhetne az ¡gyesebb hazudozÂ. çm a vÀlasztÀsok periodikusan ism¢tlûdnek. Aki az elsû versenyt a szavazÂ polgÀrok f¢lrevezet¢s¢vel nyeri
meg, az a k¢sûbbi vÀlasztÀsokon egyre rosszabb es¢lyekkel indul harcba a gyûzelem¢rt.
A hazugsÀg idûk´zben leleplezûdik, s a hazug elveszÁti jÂ hÁrnev¢t. Ez¢rt az a politikus,
aki hosszÃ politikai pÀlyafutÀs rem¢ny¢ben szÀll a ringbe, jÂl teszi, ha nagyobb fontossÀgot tulajdonÁt reputÀciÂja ¢pÁt¢s¢nek, mint az egyszeri, lÀtvÀnyos sikernek. BejÀratott demokrÀciÀban a hivatÀsos politikusok szÀmÀra nem kifizetûdû abban vet¢lkedni, hogy ki tud tetszetûsebb hazugsÀgokkal Àllni a k´z´ns¢g el¢, m¢g akkor sem,
ha van olyan egyszeri vÀlasztÀs, melyet a hazudozÂkkal valÂ versenyfutÀs n¢lk¡l lehetetlen megnyerni. A vÀlasztÀsok ism¢tlûd¢se kiszüri a hazug politikusokat, ¢s kik¡sz´b´li a 12. p¢ldÀval szeml¢ltetett erk´lcsi konfliktust a politikÀbÂl. Valahogy Ágy hangozn¢k Kant ¢rvel¢se, az igazmondÀs probl¢mÀjÀra alkalmazva.
20. Csakhogy sÃlyos tapasztalati t¢nyek cÀfoljÀk ezt a jÂslatot. Ha e t¢nyek valÂban
fennÀllnak, s a demokratikus vÀlasztÀsok modellje m¢gis az igazsÀg automatikus politikai diadalÀt Ág¢ri, akkor a modellben kell hiba legyen. De hol? C¢lszerünek lÀtszik
abbÂl kiindulni, hogy a fenti ¢rvmenet tartalmazott egy tovÀbbi, kimondatlan ¢s v¢gig
nem gondolt elûfelt¢telt, mely a t¢ves k´vetkeztet¢srûl szÀmot ad. PrÂbÀljuk meg kifejteni ezt a rejtett premisszÀt.
Ha feltessz¡k, hogy a vÀlasztÂk politikai tÀj¢kozÂdÀsÀnak nincsenek k´lts¢gei, vagyis
hogy a k´z¡gyekkel kapcsolatos informÀciÂk ´sszegyüjt¢se nem ig¢nyel idût, p¢nzt ¢s
erûfeszÁt¢st, akkor a szÂlÀsszabadsÀg ¢s a periodikusan ism¢tlûdû vÀlasztÀsok valÂban
kiadjÀk a vÀrt eredm¢nyt, az igazsÀg diadalÀt. AmÁg az informÀciÂ semmibe sem ker¡l
¢s azonnal beszerezhetû, addig a racionÀlis vÀlasztÂnak ¢rdek¢ben Àll t´k¢letes tudÀst
szerezni vÀlasztott vezetûirûl, s ha mÀr minden l¢nyegeset tud rÂluk, akkor a hazugsÀgot ¢s elhallgatÀst is f´lismeri.
TÀvolabbi k´vetkezm¢nyk¢nt az ´sszes t´bbi erk´lcsileg k¢tes politikai magatartÀs
is a peremre szorulna. Hisz a polgÀrok ¢rdeke az, hogy a zsarolÀs, fenyeget¢s, megveszteget¢s meg a hasonlÂk ne lehessenek a sikeres politizÀlÀs eszk´zei. Ha tehÀt az
ilyesmi rendre nyilvÀnossÀgra ker¡lne, az elk´vetûket a k¢sûbbi vÀlasztÀsokon kibuktatÀssal b¡ntetn¢k.
A baj az, hogy a k´z¢rdekü informÀciÂk nincsenek ingyen. A politikai tÀj¢kozÂdÀs
idût, energiÀt ¢s p¢nzt ig¢nyel, s mivel ezek az eszk´z´k korlÀtozottan Àllnak rendelkez¢sre, ez¢rt a k´z¢rdekü informÀciÂk beszerz¢se versenyez mÀs emberi c¢lokkal az
el¢rhetû, szük´s erûforrÀsok¢rt.15
21. Igaz, nem vagyunk egyformÀk abban, hogy ki mennyire v¢li fontosnak a k´z¡gyekben valÂ jÀrtassÀgot. Sokan kizÀrÂlag instrumentÀlis ¢rt¢ket tulajdonÁtanak a
politikÀnak. Egy-egy politikai d´nt¢st akkor tartanak elûny´snek a maguk szÀmÀra,
ha az t´bb privÀt hasznot hajt nekik, mint lehets¢ges alternatÁvÀi, s akkor talÀljÀk
elûnytelennek, ha volnÀnak nagyobb privÀt haszonnal jÀrÂ alternatÁvÀk. Ezek szerint
a politikÀra szÀnt erûfeszÁt¢sek abban az arÀnyban t¢r¡lnek meg, amilyen m¢rt¢kben
elûmozdÁtjÀk a magÀn¢rdekek teljes¡l¢s¢t. TehÀt annyi figyelmet ¢rdemes a politikÀnak szentelni, amennyi nem ker¡l t´bbe, mint amit a tÀj¢kozÂdÀstÂl rem¢lhetû privÀt
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elûny´k ¢rnek. Ez viszont attÂl f¡gg, hogy sajÀt szavazatunk mekkora hatÀssal van a
kollektÁv d´nt¢sek kimenetel¢re. Mivel a polgÀrok k´z´ss¢ge ÀltalÀban nagyon nagy,
ez¢rt mindenki tudhatja, hogy az egy¢ni szavazatok sÃlya eleny¢szû. Rendes k´r¡lm¢nyek k´z´tt egy-egy szavazat a szavazÀs v¢geredm¢nye szempontjÀbÂl nem oszt ¢s
nem szoroz. MÀs szÂval a jÂl leadott szavazat elûnyei ¢s a rosszul leadott szavazat hÀtrÀnyai k´z´tti k¡l´nbs¢g ¢rt¢ke a vÀlasztÂ szÀmÀra csek¢ly. így tehÀt az az ÀllampolgÀr,
aki a politikÀhoz instrumentÀlisan viszonyul, akkor gazdÀlkodik jÂl az eszk´zeivel, ha
a lehetû legkevesebb idût, p¢nzt ¢s energiÀt fordÁtja politikai tÀj¢kozÂdÀsra.
MÀsok azt tartjÀk, hogy gazdagabb ¢letet ¢lnek, ha tev¢kenyen r¢szt vesznek politikai k´z´ss¢g¡k formÀlÀsÀban. SzÀmukra nemcsak az a fontos, hogy a politikai d´nt¢sek milyen hatÀst tesznek magÀn¢rdekeikre; annak is jelentûs¢get tulajdonÁtanak,
hogy politikai k´z´ss¢g¡k milyen legyen, hogyan bÀnjon a t´bbi tagjÀval, milyen kulturÀlis ¢rt¢kek megûrz¢s¢t tüzze ki c¢lul a j´vû nemzed¢kek szÀmÀra, milyen anyagi elosztÀst valÂsÁtson meg a polgÀrai k´z´tt, mennyit Àldozzon mÀs orszÀgok lakosainak javÀra
¢s Ágy tovÀbb. EgyszÂval ¢rdekli ûket, hogy mi a helyes vÀlasz a k´zjÂval kapcsolatos
k¢rd¢sekre, ¢s nem mindegy nekik, hogy k´z´ss¢g¡k azokat a vÀlaszokat teszi-e magÀ¢vÀ, melyeket ûk maguk helyeselni tudnak. ýk nem csupÀn instrumentÀlis ¢rt¢ket
tulajdonÁtanak a politikÀnak; Ãgy gondoljÀk, ´nmagÀ¢rt jobb nekik, ha politikai k´z´ss¢g¡k olyan, hogy ¢rdemes azonosulni vele, s ha van mÂd az elk´telezûd¢s gyakorlÀsÀra, vagyis arra, hogy a politikÀban ´ntudatos ÀllampolgÀrk¢nt vegyenek r¢szt.
Nekik a politikai informÀciÂk nyilvÀnvalÂan t´bbet ¢rnek, mint az elûbbieknek; sût
ûk magÀt a tÀj¢kozÂdÀst nemcsak a k´lts¢gek rovatÀban k´nyvelik el, hanem az olyan
tev¢kenys¢gek k´z´tt, melyek ´nmaguk¢rt jÂk, ¢rt¢kesek.
Ha minden polgÀr ¢letvitel¢ben nagy sÃllyal volna jelen a politikai r¢szv¢tel mint
´n¢rt¢k, akkor az informÀciÂgyüjt¢s k´lts¢g-haszon m¢rlege sokkal kedvezûbb volna,
mint az instrumentÀlis szeml¢let uralma mellett.
De ez sem okvetlen¡l segÁtene a bajon.
22. Ahhoz, hogy minden politikai ¡gyrûl kompetens Át¢letet alkothassunk, rendkÁv¡li mennyis¢gü informÀciÂt kellene ´sszegyüjten¡nk. A nap huszonn¢gy ÂrÀbÂl Àll,
¢s joggal felt¢telezhetj¡k, hogy a kompetens tÀj¢kozÂdÀshoz enn¢l t´bb idûre volna
sz¡ks¢g. Csakhogy valÂjÀban jÂval kevesebb Àll a rendelkez¢s¡nkre, m¢g akkor is, ha
¢let¡nkben nagyon fontos szerepet jÀtszik a politika. Annyira fontos szerepet nem
jÀtszhat, hogy eg¢sz ¢let¡nket alÀrendelj¡k neki. Ha magÀn¢let¡nk megszünn¢k, ¢s
eg¢sz valÂnkkal polgÀrrÀ vÀlnÀnk, ez azt jelenten¢, hogy nincs olyan k¢rd¢s, melyrûl
egyed¡l ä vagy legf´ljebb szeretteinkkel egy¡tt ä d´nthetn¢nk. Minden vÀgyunk teljes¡l¢se politikai d´nt¢sektûl f¡ggene. A politikai d´nt¢sek egy r¢sz¢t hivatÀsos politikusok hozzÀk, ezekben ä k´zvetlen¡l ä m¢g csak r¢szt sem vehet¡nk. Azok a d´nt¢sek
viszont, melyekben az àegyszerüÊ ÀllampolgÀrnak is r¢sze van, nagyon sok ember szavazatÀbÂl adÂdnak ´ssze. °pp az im¢nt emlÁtett¡k: a k´z¡gyekre tudatosan odafigyelû
polgÀrnak is szÀmolnia kell vele, hogy az egy¢n szavazata eleny¢szû hatÀst gyakorol
az ilyen d´nt¢sekre. Ebbûl nemcsak az k´vetkezik, hogy a politikai informÀciÂk ¢rt¢ke
a legtudatosabb ÀllampolgÀr szÀmÀra is korlÀtozott. Egy mÀsik k´vetkezm¢nye az,
hogy a legtudatosabb ÀllampolgÀr szÀmÀra sem lenne jÂ, ha a politika illet¢kess¢gi
k´r¢nek nem volna hatÀra. Neki is sz¡ks¢ge van a politikai d´nt¢sek hatÀsa alÂl kivont
magÀn¢letre, ahol az û szem¢lyes d´nt¢se meghatÀrozÂ jelentûs¢gü. Neki is ¢rdeke,
hogy a magÀn¢let tartomÀnya eg¢szen addig terjedjen, ahol az egy¢ni d´nt¢sek mÀ-
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sokra hÀtrÀnyos k´vetkezm¢nyei indokolttÀ nem teszik a kollektÁv beavatkozÀst,16 illetve ahol mÀr olyan k¢rd¢sek mer¡lnek f´l, melyek nyilvÀnos vita n¢lk¡l nem d´nthetûk el. így hÀt az û ¢lete is egyszerre t´bb szÁnt¢ren zajlik, az û szÀmÀra sem lehet
kizÀrÂlag a politika ¢rt¢kes ¢s fontos. ý is k¢nytelen korlÀtozni a politikÀnak szentelt
¢rdeklûd¢s¢t mÀs fontos ¢lettev¢kenys¢gek kedv¢¢rt.
ValÂszÁnü, hogy ha minden polgÀr ´n¢rt¢ket (is) tulajdonÁtana a politikÀban valÂ
r¢szv¢telnek, akkor a vÀlasztÂk tudatos megt¢veszt¢s¢nek es¢lyei csek¢lyebbek volnÀnak. De az is valÂszÁnü, hogy nem eny¢szn¢nek el. A megt¢vesztet¢s lehetûs¢ge persze
vesztes¢g az ÀllampolgÀr szÀmÀra, s min¢l erûsebb benne a politikai elk´telezûd¢s, annÀl sÃlyosabb vesztes¢g. Csakhogy a kik¡sz´b´l¢s¢re szÀnt idû, p¢nz ¢s energia is vesztes¢g, s min¢l t´bbet ¢rnek az alternatÁv lehetûs¢gek, melyekre ezeket az eszk´z´ket
fordÁthatnÀ az illetû, annÀl nagyobb.
A politikai hazugsÀg ¢s f¢lrevezet¢s lehetûs¢g¢nek fennmaradÀsa az Àr, amit az¢rt
kell fizetn¡nk, hogy ¢let¡nk ne vÀljon a politika f¡ggv¢ny¢v¢, hogy maradjon ter¡nk
¢s energiÀnk autonÂm tev¢kenys¢gek szÀmÀra, melyeket egyed¡l vagy kis k´z´ss¢gekben v¢gz¡nk. A kifogÀstalanul tÀj¢kozott politikai k´z´ns¢g ideÀlja csak akkor valÂsulhatna meg, ha a politika nem versenyezne mÀs c¢lokkal a szük´s forrÀsok¢rt.
23. Felt¢ve, hogy a politikai tÀj¢kozÂdÀs k´lts¢gei elhanyagolhatÂk, k¢zenfekvûnek
tünhetik f´l, hogy az igazsÀg szÂszÂlÂit csak egyf¢lek¢ppen lehet a politika perem¢re
szorÁtani: a kritika ¡ld´z¢se ä cenzÃra ¢s elnyomÀs ä ÃtjÀn. DiktatÃrÀban erk´lcsi tett
az igazsÀg kimondÀsa, alkotmÀnyos demokrÀciÀban elûny´s hatalomszerz¢si taktika.
A szÂlÀs szabadsÀga ¢s a politikai vezetûk periodikus ÃjravÀlasztÀsa egy¡ttesen biztosÁtani k¢pesek, hogy az igazsÀg gyûzedelmeskedj¢k a hazugsÀg f´l´tt. Valahogy Ágy
gondolhattÀk a korai liberÀlisok.
Ha azonban belÀtjuk, hogy a politikai informÀciÂk m¢g a k´z irÀnt leginkÀbb elk´telezett polgÀr szÀmÀra sincsenek ingyen, akkor meg fogjuk ¢rteni, hogy a demokratikus politika sem minden esetben b¡nteti a hazugsÀgot ¢s az igazsÀg elhallgatÀsÀt,
hogy a hamissÀg demokrÀciÀban is rendszerr¢ Àllhat ´ssze, s a k´z¢let perem¢re k¢nyszerÁtheti azt, aki ragaszkodik az igazsÀg kendûzetlen kimondÀsÀhoz. Aki politikai sikerre t´rekszik, annak szÀmolnia kell az eshetûs¢ggel, hogy versenytÀrsai vissza¢lnek
erk´lcsi aggÀlyaival, s ha û csakis az igazsÀgot ¢s a teljes igazsÀgot mondja az orszÀg
helyzet¢rûl ¢s sajÀt cselekv¢si programjÀrÂl, akkor Ãgy t¡ntetik fel, mintha valami elker¡lhetû csapÀst akarna a vÀlasztÂkra m¢rni.
Ebbûl adÂdik a demokrata politikus morÀlis dilemmÀja. Vagy kitart az igaz besz¢d
mellett, de akkor kritikus helyzetekben eljÀtszhatja az es¢lyt, hogy d´nt¢si hatalomhoz
jusson, amire t´rekedni k´teles. Vagy es¢lyt szerez rÀ, hogy hatalmi pozÁciÂba ker¡lve
nekilÀsson programja megvalÂsÁtÀsÀnak, de azon az Àron, hogy feladta az igazsÀgot.
24. Senki nem lÀtta tisztÀbban a probl¢ma term¢szet¢t, mint Machiavelli, akinek
szeme elûtt persze nem az alkotmÀnyos demokrÀcia vÀlasztott vezetûinek dilemmÀja
lebegett. Ezt Árja A FEJEDELEM 15. szakaszÀban: àOly nagy a tÀvolsÀg ak´z´tt, ahogyan az
emberek ¢lnek, s ahogyan ¢lni¡k kellene, hogy akik azt n¢zik, minek kellene t´rt¢nnie, nem pedig
azt, mi t´rt¢nik a valÂsÀgban, azok a veszt¡ket segÁtik elû, nem a megmaradÀsukat; hiszen aki
mindenben a jÂt kÁvÀnja cselekedni oly sokak k´z´tt, akik nem jÂk, az pusztulÀst okoz. így tehÀt
16
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a fejedelemnek, ha meg akarja ûrizni uralmÀt, sz¡ks¢gk¢ppen meg kell tanulnia, hogy ne a jÂt
cselekedje.Ê17
HÀrom megÀllapÁtÀsra ¢rdemes felfigyeln¡nk ebben a sürü bekezd¢sben. Elûsz´r,
a politika olyan cselekv¢sekben Àll, melyeknek eredm¢nye nemcsak az adott szem¢ly
d´nt¢seitûl f¡gg, hanem mÀs szereplûk d´nt¢seitûl is. MÀsodszor, amikor egy Àllamf¢rfi megvÀlasztja tetteit, abbÂl kell kiindulnia, hogy milyen vÀlaszl¢p¢sekre szÀmÁthat
a t´bbiek r¢sz¢rûl. Harmadszor, rosszul becs¡li meg a t´bbiek vÀrhatÂ magatartÀsÀt,
aki abbÂl indul ki, hogy az emberek term¢szet¡ktûl fogva er¢nyesek. C¢lszerübb abbÂl
kiindulni, hogy nem azok. Ha azonban Ágy van, akkor a felelûs Àllamf¢rfit elviselhetetlen hÀtrÀnnyal sÃjthatja az erk´lcsi elûÁrÀsok k´vetkezetes megtartÀsa. Egyed¡l ût
korlÀtoznÀk a morÀl tilalmai, versenytÀrsai mind tÃltehetn¢k magukat a lelkiismeret
szavÀn. Mivel nem bÁzhat benne, hogy a t´bbi politikai szereplû Ãgy viselkedik, ahogyan viselkednie kellene, ez¢rt û sem viselkedhet Ãgy ä felt¢ve, hogy sikerre t´rekszik.
MÀrpedig, ha politikai megbÁzatÀsÀt komolyan veszi, akkor t´rekednie kell a sikerre.
25. A megÀllapÁtÀs, hogy az informÀciÂknak a politikÀban is Àruk van, s hogy a biztos
tudÀs ÀltalÀban t´bbe ker¡l, mint amennyit a beszerz¢s¢re ¢rdemes fordÁtani, elsû l¢p¢sben megmagyarÀzza, hogy mi¢rt lehets¢ges demokrÀciÀban az erk´lcs elûÁrÀsait
s¢rtû politikai cselekv¢s. MÀsodik l¢p¢sben megmagyarÀzza, hogy ha vannak, akik
´n´s ¢rdekeik szolgÀlatÀban szÁvesen ¢lnek ezzel a lehetûs¢ggel, akkor mi¢rt ker¡lhet
´nzetlen politikus is olyan helyzetbe, melyben csak a rossz p¢lda k´vet¢se ¢s a bukÀs
k´z´tt vÀlaszthat. S m¢g egy tovÀbbi hozad¢ka is van. RÀvilÀgÁt a politikai d´nt¢seknek
arra a sajÀtossÀgÀra, hogy igen gyakran bizonytalan feltev¢seken alapulnak.
Nemcsak a vÀlasztÂk k¢nytelenek el¢gtelen ismeretek alapjÀn d´nteni. Amikor a
politikus kialakÁtja strat¢giÀjÀt, ÀltalÀban sem abban nem lehet biztos, hogy versenytÀrsai a k´z´ns¢g megt¢veszt¢s¢re fognak jÀtszani, sem pedig abban, hogy siker¡lni
fog f¢lrevezetni¡k a vÀlasztÂkat. Ez¢rt azt sem tudhatja bizonyosan, hogy c¢lszerü-e
megtennie, amit vÀrakozÀsa szerint mÀsok megtesznek majd.
A politikai vezetû ismereteinek bizonytalansÀga r¢szben ugyanolyan gy´kerü, mint
az àegyszerüÊ polgÀrok¢: a tÀj¢kozÂdÀs az û szÀmÀra sincs ingyen, s az û eszk´zei sem
korlÀtlanok. Igaz, a politika hivatÀsos r¢sztvevûjek¢nt k´nnyebben hozzÀf¢r a l¢nyeges informÀciÂkhoz, mint a vÀlasztÂk. De ezt az elûnyt ellensÃlyozza a k´vetkezû hÀtrÀny. Mivel egy-egy vÀlasztÂ d´nt¢seinek hatÀsa eleny¢szû mind az ¡gy kimenetel¢re,
mind a t´bbi szereplû d´nt¢seire, ez¢rt neki nem kell szÀmolnia vele, hogy ha mÀsk¢pp cselekszik, akkor a t´bbiek is mÀsk¢pp reagÀlnak. Az û szÀmÀra a t´bbiek viselked¢se ¢s a sok egy¢ni akciÂbÂl ´sszegzûdû k´vetkezm¢ny merû adottsÀg; csak az a
k¢rd¢s, hogyan alkalmazkodj¢k a tûle f¡ggetlen¡l keletkezû helyzetekhez. A politikus
cselekedetei azonban ¢rz¢kelhetû hatÀst gyakorolnak a t´bbi politikai szereplû cselekedeteire. Lehets¢ges, hogy a vet¢lytÀrsak is mÀst l¢pnek, s Ágy a dolgok kimenetele
is mÀs lesz, ha û nem ezt teszi, hanem amazt. Persze ha ugyanaz a d´nt¢si helyzet
vÀltozatlan felt¢telek k´zt Ãjra ¢s Ãjra megism¢tlûdik, akkor mÂd van sorjÀban kiprÂbÀlni, hogy mely l¢p¢sre milyen ellenl¢p¢ssel vÀlaszolnak a t´bbiek, ¢s helyesbÁteni a
korÀbbi vÀlasztÀsokat. çm ez nem mindig lehets¢ges. Az egyszer mÀr eld´nt´tt vÀlasztÀsi alternatÁva gyakran nem hozhatÂ vissza t´bb¢. (Nincs mÂd kiprÂbÀlni, mi t´rt¢nt
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volna, ha a nyugati hatalmak 1991-ben ragaszkodnak Nagy-JugoszlÀvia laza konf´derÀciÂjÀhoz, Szlov¢nia, HorvÀtorszÀg, majd Bosznia szuverenitÀsÀnak elismer¢se helyett.) Ilyen esetekben egyszerüen nem lehet tudni, hogyan cselekedett volna a t´bbi
szereplû, ha a d´nt¢shozÂ mÀs l¢p¢st vÀlasztott volna.18
Ez¢rt a politikus gyakran bizonytalan felt¢telez¢sek alapjÀn k¢nytelen vÀlasztani az
igazsÀg elhallgatÀsa (meghamisÁtÀsa) ¢s nyilvÀnos kimondÀsa k´z´tt: nem tudhatja
elûre, hogy a k´z´ns¢g valÂban megt¢veszthetû-e, s hogy versenytÀrsai valÂban a
hazugsÀgra fognak-e jÀtszani. Enn¢lfogva abban sem lehet biztos, hogy valÂban meg
kell-e szegnie a àNe hazudj!Ê parancsÀt; mi t´bb, hogy nem ¢ppen a hazugsÀg fogja-e
ÃtjÀt Àllni a jÂ c¢l el¢r¢s¢ben. SzÀmolnia kell az eshetûs¢ggel, hogy az igazsÀgtÂl valÂ
elkanyarodÀs politikai veszt¢t okozza. Vagy Ãgy, hogy belebukik, vagy ä ami talÀn m¢g
rosszabb ä Ãgy, hogy foglyÀvÀ vÀlik a hazugsÀgnak, mellyel a politikai siker ¢rdek¢ben
azonosÁtotta magÀt.
26. A k´vetkezû p¢lda, azt rem¢lem, meg fogja vilÀgÁtani, mit ¢rtek az utÂbbi lehetûs¢gen.
(13) K¢t pÀrt vet¢lkedik a vÀlasztÂk rokonszenv¢¢rt, a HaladÂk ¢s a DemokratÀk.
Mindk¢t pÀrt az orszÀg gyors modernizÀlÀsÀnak hÁve, s mindkettû tisztÀban van a modernizÀciÂ tÀrsadalmi k´lts¢geivel. A k´z´ns¢g politikai ismeretei azonban korlÀtozottak ä s mind a HaladÂk, mind a DemokratÀk abbÂl a f´ltev¢sbûl indulnak ki, hogy az
a pÀrt, mely fÀjdalommentes modernizÀciÂt Ág¢r, t´bb szavazatot rem¢lhet, mint az,
amelyik nyÁltan besz¢l az Àtmenet ÀrÀrÂl. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt a HaladÂk elsû
l¢p¢sben a k´vetkezûk¢ppen fognak okoskodni. Amennyiben a DemokratÀk igazat
mondanak, elûny´s hazudni, mert Ágy t´bb szavazatot nyer¡nk, mint ûk. De
amennyiben a DemokratÀk hazudnak, akkor is elûny´sebb hazudni, mert ha igazat
mondunk, akkor ûk nyernek t´bb szavazatot, mint mi. TehÀt bÀrmit tegyenek a DemokratÀk, mindenk¢ppen elûny´sebb a szÀmunkra, ha nem mondunk igazat.
De ha mi Ágy okoskodunk, akkor ugyanÁgy kell okoskodniuk a DemokratÀknak is,
folytatÂdik a gondolatmenet; tehÀt mindketten hazudni fogunk. Azonban enn¢l
mindkettûnk szÀmÀra jobb volna, ha egyik¡nk sem hazudn¢k. A vÀlasztÀsi es¢lyeket
ez nem befolyÀsolnÀ: ha mindketten igazat mondanÀnk, az a verseny szempontjÀbÂl
ugyanannyit tenne, mint ha mindketten hazudunk. Viszont javÁtanÀ kormÀnyzÀsi es¢lyeinket abban az esetben, ha mi ker¡ln¢nk hatalomra, hiszen k´nnyebb a n¢pszerütlen int¢zked¢seket elfogadtatni a k´z´ns¢ggel, ha az megfelelûen tÀj¢kozott, mint ha
illÃziÂk rabja. Veres¢g eset¢n is csak r´vid tÀvon k´nnyÁten¢ meg a dolgunkat, ha a
vÀlasztÂk indokolatlan rem¢nyeket füznek a kormÀny cselekv¢si lehetûs¢geihez, mert
¢pp ez¢rt legk´zelebb biztosan mi gyûz¡nk, s akkor nek¡nk kell majd a teljesÁthetetlen
kÁvÀnsÀgokkal szemben¢zni. Jobb volna tehÀt, ha mindketten igazat mondanÀnk.
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A politikai vezetû erk´lcsi dilemmÀi azzal f¡ggenek ´ssze, hogy az û vÀlasztÀsai ¢rz¢kelhetû hatÀst tesznek
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MÀs szÂval a HaladÂk arra az eredm¢nyre jutnak, hogy amennyiben a DemokratÀk
hazudnak, elûny´sebb hazudni, de ha igazat mondanak, akkor az igazmondÀs az elûny´sebb. S ez¢rt attÂl f¡ggûen fognak vÀlasztani igazmondÀs ¢s hazugsÀg k´z´tt, hogy
mit tartanak a DemokratÀk vÀrhatÂ viselked¢s¢rûl. Nos, ha megfogadjÀk Machiavelli
tanÀcsÀt, akkor abbÂl kell kiindulniuk, hogy a DemokratÀk minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt a hazug propagandÀt r¢szesÁtik elûnyben. így hÀt ûk sem merik vÀllalni az igazmondÀs kockÀzatÀt.
A DemokratÀk ugyanezen a gondolatmeneten mennek v¢gig. ýk is a hazugsÀgot
tartjÀk c¢lravezetûnek, ha a HaladÂktÂl hazug propaganda vÀrhatÂ, ¢s az igazmondÀst, ha rem¢lni lehet, hogy a HaladÂk is ragaszkodnak az igazsÀghoz. ýk is azt jÂsoljÀk, hogy a vet¢lytÀrs a hazugsÀgot vÀlasztja. ýk sem merik megkockÀztatni az igazsÀg kimondÀsÀt. Mindk¢t pÀrt racionÀlisan d´nt, s a mÀsik viselked¢se mindkettej¡k
szÀmÀra igazolja az elûzetes vÀrakozÀsokat. Az eredm¢ny m¢gis az lesz, hogy mindketten rabjaivÀ vÀlnak a hazugsÀgnak, mely irracionÀlis a vÀlasztÂk´z´ns¢g eg¢sze
szempontjÀbÂl, s a pÀrtok szempontjÀbÂl k¡l´n-k¡l´n is.
De valÂban racionÀlis-e a k¢t pÀrt vÀlasztÀsi strat¢giÀja? Ezt csak addig mondhatnÀnk, ameddig elfogadjuk, hogy becsl¢seik megalapozottak: tehÀt joggal felt¢telezik,
hogy a vÀlasztÂk megjutalmazzÀk a f¢lrevezet¢si kÁs¢rleteket, s hogy a rivÀlis mindenk¢ppen a hazugsÀgot vÀlasztja. Mindk¢t felt¢telez¢s bizonytalan. Ha akÀr az elsû, akÀr
a mÀsodik indokolatlan volt, akkor a versenytÀrsak sz¡ks¢gtelen¡l vÀlasztottÀk az igazmondÀsi k´telezetts¢g megszeg¢s¢t, s magatartÀsuk nemcsak hogy nem igazolhatÂ:
ments¢g sincsen a szÀmÀra.
Valami hasonlÂra utalt BibÂ IstvÀn, amikor egy hÁress¢ vÀlt fordulatÀval azt Árta,
hogy àaz ÀltalÀnosan elterjedt ellenkezû n¢zettel szemben... a politikÀban hazudni nem lehetÊ.19
Nem azt kÁvÀnta ÀllÁtani, hogy a hatalom megszerz¢se ¢s megtartÀsa szempontjÀbÂl a
hazugsÀg soha ne volna c¢lszerü. JÂl tudta, hogy hazudni sikeres strat¢giai hÃzÀs lehet;
arra akarta felhÁvni a figyelmet, hogy ¢ppen ezÀltal vÀlik vesz¢lyess¢. A politikai hazugsÀg be¢p¡lhet a hatalmi verseny felt¢telei k´z¢, s ´nÀllÂ erûv¢ vÀlhat, mellyel nem
egyk´nnyen lehet szembefordulni. Amikor ez bek´vetkezik, akkor t´bb¢ nincs mÂd
egyszerre sikeresen igazodni a politikai realitÀsokhoz ¢s szemben¢zni a k´z´ss¢g l¢nyegi probl¢mÀival. A politikai k´zszereplûk sokasÀga k¢t egyarÀnt torz tÁpusra hasad
sz¢t: egyfelûl a àhamis realistaÊ tÁpusÀra, aki a hazug konstrukciÂkat megvÀltozhatatlan
realitÀsnak fogadja el, ¢s mÀsfelûl a àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂ¢raÊ, aki k¢pes ugyan az uralkodÂ konstrukciÂk hazugsÀgÀnak leleplez¢s¢re, de nem k¢pes k´vethetû cselekv¢si
programra lefordÁtani a kritikÀt. A àhamis realistaÊ be tudja verekedni magÀt a politikai
k¡zdût¢rre, de azon az Àron, hogy az ÀltalÀnosan elfogadott hazugsÀgok jel´lik ki mozgÀsi pÀlyÀit. A àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂÊ ugyan kiszakÁtja magÀt a kollektÁv hazugsÀgok büvk´r¢bûl, de azon az Àron, hogy a politikai k¡zdût¢r perem¢re szorul.20
27. Most mÀr minden egy¡tt van ahhoz, hogy szÀmot adjunk a vizsgÀlt politikai
dilemmÀk term¢szet¢rûl. Egyfelûl a politikus is alÀ van rendelve erk´lcsi normÀknak,
19
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melyek bizonyosfajta cselekedeteket ä p¢ldÀul a k´z´ns¢g tudatos megt¢veszt¢s¢t ä
kategorikusan, ´nmaguk¢rt tiltanak. AkÀr elk´vetik mÀsok az ilyen tetteket, akÀr nem:
maga az erk´lcsi parancs cÁmzettje mindenk¢ppen valami megengedhetetlent csinÀl,
ha nem tartja magÀt a tilalomhoz. A vele szembeni morÀlis k´vetel¢s f¡ggetlen a t´bbiek viselked¢s¢tûl. De ugyanakkor a politikus felelûss¢ggel tartozik d´nt¢seinek nyilvÀnos k´vetkezm¢nyei¢rt, mÀrpedig ezek a k´vetkezm¢nyek nem f¡ggetlenek attÂl,
hogy a t´bbi politikai szereplû hogyan viselkedik. A legt´k¢letesebb politikai rendszer
sem k¢pes biztosÁtani, hogy ´n´s ¢rdekeiket k´vetû politikusok ne s¢rts¢k meg az erk´lcsi elûÁrÀsokat, ha ettûl elûnyt rem¢lnek. Innen a k´z ¢rdek¢t n¢zû politikus morÀlis
konfliktusai. RÀadÀsul a t´bbiek vÀrhatÂ viselked¢s¢rûl s Ágy a k¡l´nb´zû vÀlasztÀsi
lehetûs¢gek k´vetkezm¢nyeirûl ÀltalÀban csak becsl¢sek Àllnak rendelkez¢s¢re. A d´nt¢st a bizonytalansÀg k´r¡lm¢nyei k´z´tt kell meghoznia, annak tudatÀban, hogy a
t¢nyleges eredm¢ny akÀr az ellenkezûje is lehet a vÀrtnak, s akkor m¢g csak ments¢g
sincs a tilalom megszeg¢s¢re.
Gondolatmenet¡nkben sarkalatos szerepet jÀtszik a felismer¢s, hogy a liberÀlis paradigmÀval kapcsolatos optimizmus, mely a felvilÀgosodÀst Àthatotta, megalapozatlan
¢s elvetendû. Nem gondolhatÂ el politikai int¢zm¢nyrendszer, mely a racionÀlis ´rd´g´k szÀmÀra elûny´snek Ág¢rkezû d´nt¢sek k´r¢t az angyalok erk´lcse Àltal is megengedettekre szükÁten¢ le. De vajon meddig kell elmenni a klasszikus elgondolÀs fel¡lvizsgÀlatÀban? A tanulsÀgok ´sszegz¢se elûtt ezt a k¢rd¢st kell m¢g szem¡gyre venn¡nk.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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XCII
Lesbia ÂcsÀrol, szapul ¢s szid sz¡ntelen engem;
Vesszek meg, ha a lÀny nem csakis engem imÀd.
M¢rt vagyok oly biztos? Mivel ¢n ût Àtkozom egyre,
S vesszek meg, ha szivem nem csakis ¢rte hev¡l.

Giovanni Pascoli: °jszakai jÀzmin

William Wordsworth

A NýV°R A KOLOSTORON BELºL...
A nûv¢r a kolostoron bel¡l,
BarÀt cellÀban ¢rzi jÂl magÀt,
PadlÀsszobÀba bÃjik a diÀk,
S a kis fonÂleÀny vidÀman ¡l
A rokka mellett. A m¢h elrep¡l
VirÀgpor¢rt a Furness-csÃcson Àt,
S ÂrÀkig z¡mm´g egy gyüszüvirÀg
Kelyh¢ben. így bÀr szük t¢r vesz k´r¡l,
Nem b´rt´n az, ha ´nk¢nt vÀllalom.
Ez¢rt van Ãgy, hogy n¢kem ¢lvezet
Olykor, ha k´t a zÀrt szonett-keret,
S kivÀnom, hogy (sokan vannak, tudom)
Kiket tÃl nagy szabadsÀg sÃlya nyom,
HozzÀm hasonlÂn vÁgaszt leljenek.

Giovanni Pascoli

°JSZAKAI JçZMIN
S virÀgok nyÁlnak minden este,
ha gondolok szeretteimre.
R´pd´s sok alkony¢ji lepke
a labdarÂzsÀk k´zt keringve.
A zÃgÂ hangok elcsitultak,
csupÀn egy kis hÀz suttog egyre.
AlvÂ f¢szkekre Ãgy borulnak
a szÀrnyak, mint pillÀk a szemre.
A nyitott kelyhek sÂhajÀtÂl
¢rett eperszag leng a kerten.
LÀmpaf¢ny villan egy szobÀbÂl.
çrok f´l´tt a fü kiserken.
Egy elk¢sett m¢h d´ngics¢lve
rep¡l: a m¢hkasok beteltek.
FiastyÃk fent az ¢gi r¢tre
sok kis csillag-csib¢t terelget.
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Az illat eg¢sz ¢jjel Àrad,
utÀna messze szÀll a sz¢llel.
A f¢ny a l¢pcsûn¢l kifÀrad,
az emeletre mÀr nem ¢r fel.
Hajnal van: egy kicsit gyür´tten
csukÂdnak ´ssze mind a kelyhek,
s ki tudja, titkos, lÀgy ´l¡kben
mif¢le Ãj gy´ny´rt teremnek.

Mihail Jurjevics Lermontov

KOZçK B¹LCSýDAL
Aludj, kincsem, b¡szkes¢gem,
Tente, tente hÀt,
M¢g a f¢nyes hold az ¢gen
Is b´lcsûdbe lÀt.
Hadd mes¢lek most mes¢ket,
Reg¢t, balladÀt,
Szenderedj el, szemecsk¢det
Hunyd le, tente hÀt.
Fut a Terek, vize habzik,
Tajt¢kos a part,
V¢rszomjas csecsen lopakszik,
Villan g´rbe kard.
çm apÀd is r¢gi bajnok,
BÀtor, jÂ kozÀk,
Aludj csak, ne nyugtalankodj,
Tente, tente hÀt.
Lesz idû, megismered te
Ezt az ¢letet,
F¡rg¢n l¢psz a kengyeledbe,
Fogod fegyvered,
Nyerged kÀpÀjÀra selymet
HÁmez majd anyÀd,
Aludj sz¢pen, drÀga gyermek,
Tente, tente hÀt.
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Nyalka vit¢z lesz belûled,
SzÁved is hely¢n,
Mikor bÃcsÃt veszek tûled,
Intesz majd fel¢m.
Keserves k´nnyeket ontok
Eg¢sz ¢jen Àt,
Aludj, amÁg semmi gondod,
Tente, tente hÀt.
Leszek bÀnattÂl eny¢szû,
Lesem, j´ssz-e mÀr,
Leszek imÀdsÀggal ¢lû
Nappal, ¢jszakÀn,
S tudom, hogy a messzi f´ld´n
HiÀnyzik hazÀd...
Aludj, nincs, ami gy´t´rj´n,
Tente, tente hÀt.
Ha a hosszÃ Ãtra elm¢gy,
Adok szent ikont,
AttÂl k¢rd az ör kegyelm¢t,
°s û Âvni fog.
S gondolj rÀm, ha vad vesz¢lyben
VÁvsz kem¢ny csatÀt,
Aludj, kincsem, b¡szkes¢gem,
Tente, tente hÀt.

A SELLý
A folyÂ k´zep¢n telihold ragyogott,
S egy sellû f´l-le bukott;
Fr´csk´lt, hogy a vÁz, az ez¡stszin¡ Àr
Felcsapjon a holdig akÀr.
T¡kr¢n a folyÂ felhûk csapatÀt
G´rgette, terelte tovÀbb,
S a kis vizilÀnyka dalolva suhant,
A partokig ¢rt el a hang.
így szÂlt dala: àLent a folyÂ fenek¢n
HullÀmokon Àtt´r a f¢ny,
Aranyhalak Ãsznak azÃr vizen Àt,
Csillognak ¡vegpalotÀk.
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Egy sÀrga homoknyoszolyÀn idelenn
NÀdf¡gg´ny alatt idegen
Vit¢z aluszik, fiatal dalia,
¹nzû habok Àldozata.
HajÀt, a selyemgy¡r¡ket ´r´mest
F¢s¡lj¡k, amint j´n az est,
S d¢lben gy´ny´rü arcÀt, ajakÀt
Lehelgeti csÂkkal a szÀnk.
De a csÂkokat û nem is ¢rzi talÀn,
SzÂtlan marad ¢s halovÀny,
Mellemre borulva pihen szeliden,
Nem hallik a sÂhaja sem.Ê
A folyÂban, amely csupa furcsa talÀny,
E dalt dÃdolta a lÀny,
S t¡kr¢n a folyÂ g´rgette tovÀbb
Felhûk rohanÂ csapatÀt.
Papp GÀbor Zsigmond fordÁtÀsai

Dalos LÀszlÂ

HçROMF°LE
1
Nemr¢g Ãjra elolvastam a B þN °S BþNHýD°S-t.
UtÀna, szakmai kÁvÀncsisÀgbÂl, belen¢ztem a reg¢ny nevezetes szÁndarabvÀltozatÀba,
melyet a francia Gaston Baty (1885ä1952) k¢szÁtett. ý mindenekelûtt szÁnhÀzi rendezûk¢nt tett szert nagy hÁrn¢vre. Dosztojevszkij-dramatizÀlÀsÀt nÀlunk 1933-ban a Magyar SzÁnhÀz, hÀrom ¢vtizeddel k¢sûbb a ThÀlia SzÁnhÀz jÀtszotta.
Egy ¢rdekess¢g: Porfirij Petrovics vizsgÀlÂbÁrÂ ¢s Razumihin darabnyitÂ pÀrbesz¢d¢ben, az utÂbbi szÀjÀbÂl, a k´vetkezû mondat is elhangzik: à°sszel nem ¢red fel OroszorszÀgot, csak hinni lehet benne.Ê
Ez a mondat nincs benn a reg¢nyben. Ez a mondat: prÂzÀvÀ oldott id¢z¢se Fjodor
Tyutcsev (1803ä1873) n¢gysoros k´ltem¢nye elsû ¢s utolsÂ sorÀnak.
Razumihin szavai nincsenek id¢zûjelben. NyilvÀn a darabvÀltozatot franciÀbÂl magyarra fordÁtÂ Heltai Jenû sem sejtette, kicsoda rejtezik a mondat m´g´tt.
Gaston Baty ezek szerint ismerte Tyutcsev vers¢t. M¢g annak a v¢letlen egybees¢snek is utÀnan¢zhetett (f´lfedezte?), hogy a reg¢ny is, a hÁrneves n¢gysoros vers is
ugyanabban az ¢vben, 1866-ban jelent meg. ¹sszetartoznak. K´z¡k van egymÀshoz.
Fjodor Tyutcsev k´ltem¢nye egy¢bk¢nt, SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban, Ágy hangzik:
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OROSZORSZçG
OroszorszÀgot, ¢sz, nem ¢rted;
m¢ter, sing sose m¢ri fel:
k¡l´n uton jÀr ott az ¢let ä
OroszorszÀgban hinni kell!
2
Amikor az 1883-ban elhunyt Ivan Turgenyev f´ldi maradvÀnyait FranciaorszÀgbÂl hazavitt¢k sz¡lûhazÀjÀba ¢s eltemett¢k, Reviczky Gyula megÁrta a V OLKOV-TEMETý cÁmü
szenved¢lyes hangÃ k´ltem¢ny¢t. Csillag alatt ezzel a sz´veggel eg¢szÁtette ki: àSzentp¢tervÀr egy szeg¢ny temetûje, melynek egyik ronda zugÀban, rablÂgyilkosok szomsz¢dsÀgÀban
fekszenek OroszorszÀg irodalmi kitünûs¢gei. Ide temett¢k Turgenyevet is, Belinszkij mell¢.Ê
A versre gimnazista korombÂl eml¢keztem, bÀr nem volt k´telezû olvasmÀny. Amikor legutÂbb a Nagy P¢ter alapÁtotta N¢va-parti vÀrosban jÀrtam, Borisz barÀtommal,
az elm¢leti fizikussal, aki f´lt¢tlen irodalombarÀt, meglÀtogattuk a hÁrneves sÁrkertet.
Borisz megerûsÁtette Reviczky Gyula jegyzet¢t: csakugyan a nagyon szeg¢nyek v¢gsû nyughelye volt a Volkov-temetû. °s mert Belinszkij igen szeg¢nyen halt meg, ide
temett¢k el 1848-ban. De minthogy Belinszkij a legf¢nyesebb elm¢k egyike volt, utÀna
a szellemi OroszorszÀg szinte k´teless¢g¢nek ¢rezte, hogy a k´zel¢ben nyugodjanak
a k¢sûbb ´r´kre eltÀvozottak: 1861-ben Dobroljubov, 1883-ban Turgenyev, 1891-ben
Goncsarov lett a Volkov-temetû lakÂja. Ideiglenes nyughely¢rûl ide ker¡ltek az 1921ben elhunyt nagy k´ltû, Alekszandr Blok hamvai is.
Borisszal v¢giglÀtogattuk a klasszikusok nyughely¢t, majd megilletûd´tten Àlltunk
meg k¢t viszonylag Ãj sÁrdomb elûtt: az egyik Nyikolaj Szimonov, a remek szÁn¢sz, a
NAGY P°TER-film vÀrosalapÁtÂ cÀrjÀnak alakÁtÂja f´l¢ borult. A mÀsik alatt Grigorij
Kozincevnek, a H AMLET-film rendezûj¢nek f´ldi maradvÀnyai nyugodtak immÀr.
Nem messze tûl¡k Àll egy sÁrkû, rajta ez a f´lirat: àD. M. Cenzor ä poet.Ê
Elûttem ismeretlen orosz k´ltû, akit ä Cenzornak hÁvtak!
K¢rdûn n¢ztem barÀtomra. Nem, û sem ismeri.
JÂval k¢sûbb, mÀr idehaza derÁtettem f´l: Dmitrij Mihajlovics Cenzor 1877-ben
(Ady Endr¢vel egy esztendûben) sz¡letett Szentp¢tervÀron; 1947-ben halt meg. A forradalom alatt forradalmi verseket Árt, majd kispolgÀrt gÃnyolÂ szatÁrÀkat, gyermekverseket. Magyar kiadvÀnyokban ä amennyire utÀna tudtam n¢zni ä nem szerepelnek
a legfurcsÀbb nevü orosz po¢ta munkÀi.
Milyen lehet egy Cenzor-vers?
3
Innokentyij Szmoktunovszkij, az 1994 augusztusÀban elhunyt zseniÀlis szÁn¢sz, Kozincev H AMLET -filmj¢nek cÁmszereplûje mes¢lte egyszer moszkvai lakÀsukon, mik´zben g´r´gdinny¢t ett¡nk:
ä AZ °SZ BAJJAL JçR cÁmü Gribojedov-vÁgjÀt¢k verses jÀt¢k! Csackij szerep¢t tanultam valamikor. Tanultam volna... De mindjÀrt az elsû verssornÀl megakadtam. Fontos
k¢t mondat! Vel¡k szÂlal meg a figura. No de hogyan szÂlaljon meg?!
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(K´zbevetve: az eredeti orosz sz´veg fonetikusan Ágy hangzik: àCsuty szvet, uzs na
nogah! i ja u vasih nog!Ê Kardos LÀszlÂ fordÁtÀsÀban: à¹n talpon ily korÀn?! Hü hÁve t¢rdre
hull.Ê)
Szmoktunovszkij folytatta:
ä Igen, a hang¡t¢s! Az intonÀciÂ, a megszÂlalÀs mÂdja, az elsû l¢legzetv¢tel a szÁnhÀzban, tudod, az rendkÁv¡l fontos. Az, hogyan àcsapok bele hangszerembeÊ, hogyan
ejtem ki az elsû szavakat, az elsû mondatot... Keserves egy munka volt. BÀrhogy prÂbÀlkoztam Gribojedov verssorÀval ä hamisan csengett. Ez az, ami a szÁn¢szt k¢ts¢gbe
tudja ejteni. Mit tegyek?
Kesa (ez volt a szÁn¢sz beceneve) bekapcsolta a rÀdiÂt. No nem akkor, dinnyeev¢s
k´zben, hanem r¢ges-r¢g, amikor tanulni szeretett volna, de nem siker¡lt. Egy nûi
hangot hallott a rÀdiÂbÂl, egy dalt. A hang, a lejt¢s, a ritmus, a dallam: milyen ismerûs!
ä kapta f´l a fej¢t Innokentyij Szmoktunovszkij. De hiszen ez mintha Csackij megszÂlalÀsÀnak hangja, lejt¢se, ritmusa, dallama volna! A dal refr¢nje, szerencs¢re, ism¢tlûd´tt, Juliette Gr¢co (mert û ¢nekelt a rÀdiÂban) m¢g egyszer eldalolta-zsongta: àJe
suis comme je suis, je suis faite comme §a.Ê (Rem¢nyi Gyenes IstvÀn fordÁtÀsÀban: àIlyen
vagyok, ilyen! Nem vÀltoztatsz ezen!Ê)
Kesa, ism¢t:
ä A k´nnyü kis dal azonos l¡ktet¢se, tagolÀsa v¢g¡l is feloldotta bennem a szereptanulÀsi g´rcs´t. AZ °SZ BAJJAL JçR klasszikus versel¢s¢vel ä miutÀn megtanultam az
eg¢szet ä Ãgy szÂlalhatott meg, ahogyan kellett. K¢sûbb megtudtam, hogy a àJe suis
comme je suisÊ vers¢t Jacques Pr¢vert Árta, zen¢j¢t pedig Joseph Kosma szerezte...
ä Vagyis ä vetettem k´zbe ä a Budapesten magyarnak sz¡letett Kozma JÂzsef, akibûl
PÀrizsban lett vilÀghÁrü zeneszerzû.
Szmoktunovszkij mosolyogva n¢zett rÀm:
ä Ezt nem tudtam. Mondd, hÀnyan vagytok ti, hogy a vilÀgon mindenhova jut egy
magyar?

SomlyÂ Gy´rgy

àZEUSZ HASZNOS FIA...Ê
Devecseri GÀborrÂl ä
a DE AMORE Ãj megjelen¢se ment¢n
àMunka utÀn munkÀt v¢gzett... Zeusz
hasznos fia...Ê
(HOM°ROSZI HIMNUSZ HERM°SZHEZ)

Mintha mÀr egyszer lÀttam volna ezt a k´nyvet. Mintha mÀr olvastam volna. Mintha
mÀr Ártam is volna rÂla. A d¢j¥ vu csalfa ÀbrÀndja jÀtszik velem. Az is csak mintha jÀtszana. Nem is a d¢j¥ vu ä hanem annak a d¢j¥ vuje. Mert hiszen valÂban lÀttam ezt a
k´nyvet. De m¢gsem ezt lÀttam, nem ezt olvastam, nem errûl Ártam. Vagy m¢gis? M¢g
a bizonyÁt¢k is itt fekszik elûttem. Egy ´tven ¢vvel (!) ezelûtti lapkivÀgat alakjÀban.
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A k´nyv most Ãjra megjelent. Csakhogy nem az a k´nyv jelent meg. Hanem ez.
Csak: mintha... Ugyanaz a cÁme. EgybevÀg a szerkezete. Feliben (vagy inkÀbb: harmadÀban) a tartalma is. °s fûk¢nt a forrÀsa. Csakhogy ä most mÀr ä a torkolatÀval egybeforrva. MÀsk¢ppen (mÀs k¢ppel): az elej¢n (vagyis abban, amiben megegyezik az elsû
kiadÀssal) mÀr mindannak a csÁrÀja (vagy ¢ppen virÀgpora) benne rejlett, benne szÀllongott annak, amiv¢ a k¢sûbbiekben (itt: a tovÀbbi ciklusokban) lett. Annak ellen¢re,
hogy mostansÀg ä mintha ä kevesebb lÀtszan¢k a bev¢gzett mübûl, mint kezdetben ä
abbÂl, ami m¢g alighogy elkezdûd´tt. Nem mintha az Ág¢ret nagyobb lett volna a beteljesed¢sn¢l (a teljes magyar HOM°ROSZ-szal, A MEZTELEN ISTENNý-vel, a B IKASIRATñ-val, az utolsÂ versekkel). Csak mÀs-mÀs k´rnyezetbe (irodalombarÀtibba, illetve kev¢sb¢ abba) ker¡lt a kettû. Nem kis (de nem is nagyobb) r¢szben, maga a szerzû hibÀjÀbÂl: errûl is kell majd szÂlnunk. Mintha az Ág¢ret m¢ltÀnyosabb ¢s kedvezûbb Át¢letre
talÀlt volna, mint amilyen ¢s amennyi k¢sûbbi (t¢v)Át¢let elfedte azt (m¢g az Ág¢ret eml¢k¢t is els´p´rve), ami az Ág¢retbûl (m¢gis) bevÀltÂdott.
Hogy is fejeztem be az akkori sÃlytalan kis recenziÂmat? à...S akkor talÀn azt is megkockÀztathatjuk, hogy amit a k´nyv stÁlusÀnak felszÁncsillogÀsÀrÂl mondtunk, nem Àll ellent¢tben
azzal a m¢lys¢ggel, amely ¢szrev¢tlen¡l m¢gis sajÀtja.Ê (1943.)
Mint ebbûl is kitetszik, abban a àm¢lyrehatÂÊ vitÀban, amely a harmincas ¢vek elej¢n mindkettûnk k¢t bÀlvÀnyozÀsig tisztelt mestere k´z´tt robbant ki (ha lefojtott szenved¢lyekkel is), ¢n akkor inkÀbb Babits oldalÀhoz t´rleszkedtem, Devecseri KosztolÀnyi mell¢ Àllt. Ezt erûsÁti meg k¢sûbb megjelent KosztolÀnyi-k´nyvecsk¢je, AZ °Lý
K OSZTOLçNYI is (az elsû, amely, az ´zvegy intim ¢letrajzreg¢ny¢n kÁv¡l, az akkor nemr¢g elhunyt mestert vÀlasztotta tÀrgyÀul). àJaj, mily sek¢ly a m¢lys¢g / ¢s mily m¢ly a sek¢lys¢g.Ê Devecseri eszm¢nye akkor ä a DE AMOR°-ban ¢ppÃgy, mint az emlÁtett KosztolÀnyi-k´nyvben ä ez lehetett. De az¢rt ä mint a sajÀt cikkembûl is lÀtszik ä a kezdû
hang¡t¢sben is rÀ lehetett ¢rezni a belûle majdan kibontakozÂ ä jobb hÁjÀn a KosztolÀnyi ¢s Devecseri Àltal elutasÁtott terminussal ¢lve ä àm¢lys¢getÊ (hiszen a KosztolÀnyiid¢zetbûl is kibuggyan, szinte ¢szrev¢tlen¡l, hogy m¢g a àsek¢lys¢gnekÊ is àm¢lynekÊ kell
lennie), amely a mostani gyüjtem¢nybûl ¢ppoly k´nnyeds¢ggel, a sÃlytalansÀg lebegû
ÀllapotÀban megmutatkozik.
F¢l ¢vszÀzad + 2 ¢v Áv¢n (melynek csak mintegy fele foglalhatta magÀba v¢g¡l a k´ltû
pÀlyÀjÀt is) a fiatalkori karcsÃ k´tet ¢s a ä hiÀnyosan is fontos ¢letmümetszetet felmutatÂ ä posztumusz k´tet nem egyszerüen Devecserinek az ErÂszhoz kapcsolhatÂ sz´vegeit gyüjti egybe, hanem hosszÃ idû utÀn az elsû kÁs¢rlet arra, hogy az à¢letmüÊ
t´bb ¢rz¢keny t´r¢st szenvedett g´rb¢je Ãjra (¢s v¢glegesen ä hiszen az ¢letmü immÀr
majd' egy negyedszÀzada v¢glegess¢ vÀlt) visszaÀllÁthatÂ legyen, a s¢r¡l¢sek alatt ¢s
f´l´tt.
Ez a ä mÀsodjÀra is ä DE AMORE cÁmet viselû kis k´tet egyszerre foglalja magÀban
tehÀt az Ág¢retet is, annak bevÀltÀsÀt is. A kettû Ágy egymÀsba hajlik, de, kett¢nyÁlva,
szembesÁthetû is egymÀssal. °s (sokaknak) olyan ä meglepû ä meglepet¢ssel is szolgÀl,
amilyennel nem felt¢tlen¡l kellene szolgÀlnia. Ez a nagyon is elk¢sett (s m¢g mindig
rejtett) kis àheur¢kaÊ nem a felfedez¢s dicsûs¢g¢t, inkÀbb a magyar irodalmi nyomorÃsÀgot (àla misªre hongroise de la litt¢ratureÊ) kiÀltja ki (mik´zben ma is nagyr¢szt
a nyilvÀnossÀg kizÀrÀsÀval t´rt¢nik). K´zeli barÀtaim is vannak (k´z´tt¡k, ha nem haragszanak, azok a szerkesztûk is, akiknek unszolÀsÀra e sok f´l´sleges sÃlyaggal terhelt
ÁrÀst igyekszem k´r¡ltekintûen, egyarÀnt tapintatosan [t´bbfel¢] ¢s kritikusan [t´bb-
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fel¢], valamint minden barÀti elfogultsÀgtÂl min¢l mentesebben megszerkeszteni) ä
szÂval, vannak olyanok, akikrûl alig lehetne felt¢telezni (ha nem a magyar irodalomban ¢s nem itt, nem is az Àltalunk Àt¢lt ¢vtizedek utÀn ¢s a mai pillanatban ¢ln¢nk),
hogy azzal a müvel, amelyet most kis remekk¢nt ¡dv´z´lnek, hÃsznÀl is t´bb ¢vvel
ezelûtti n¢gy kiadÀsa (1972, 1974/1, 1974/2, 1977) ellen¢re is csak most, ez ´t´dik nyomÀn talÀlkoznak elûsz´r; eddig m¢g harangozni se hallottak A MEZTELEN ISTENNý °S
A VAK J¹VENDýMONDñ felûl.
A p¢lda valamik¢pp p¢ldÀzat¢rt¢kü. A mostani DE AMOR°-ban diszkr¢ten (csupÀn
àElsû r¢szÊ-¢vel) megbÃvÂ kis müre ¢vtizedek alatt (a k´ltû ¢let¢ben, a k´ltû halÀla
utÀn) nemhogy az olvasÂk´z´ns¢g, de a magyar irodalom legbelterje sem neszelt f´l
(sût tapasztalataim szerint m¢g inkÀbb a k´z´ns¢g àmüveltebbÊ r¢sze, mint a àszakmaÊ); legfûk¢nt, ¢ppen az, igaz, legalÀbb hÀromszÀrnyÃ, de mindig magasr´ptü irodalmi àelitÊ nem. FolyvÀst mÀssal volt elfoglalva. Legkevesebb, hogy orszÀgment¢ssel
(legalÀbb hÀromfajtÀval egyszerre ä ¢s egymÀs ellen¢ben). °s nem is csak az irodalmon
kÁv¡l, hanem azon bel¡l is. Hiszen nÀlunk az irodalom ´nn´n kebel¢n bel¡l is t´bbnyire leginkÀbb politika ä vagy annak a tÀrgya (mint ahogy az irodalom tÀrgya is legt´bbsz´r a politika). Mindenkori kiv¢telek term¢szetesen a legjelentûsebb müvek; de
mihelyt a nyÁlt kebelekbe beker¡lnek, ezek is a politika tÀrgyÀvÀ (Âhatatlanul ´nk¢ntelen szolgÀlÂlÀnyÀvÀ) vÀlnak. (A vÀltozatossÀg kedv¢¢rt: ancilla politicae.) °s ¢rt¡k a
honfiÃi (-leÀnyi) irodalmi keblek ritkÀn szoktak repesni. T´bbnyire ma sem ezekkel
foglalatoskodnak; erre m¢g a hirtelen belobbant szabadsÀg sem t¡zeli f´l ûket. A most
szÂ(nk)ban forgÂ kis k´nyvecske is immÀr hÀrom ¢ve jelent meg. HallhatÂ visszhangja
azonban ma sem terjed tÃl n¢hÀny szük´s szobÀnyi akusztikÀn. Az utÂkor is csak ä kor;
¢s csak olykor korrigÀlÂja az egykori (egykorÃ) jelenkornak; gyakorta inkÀbb szolgai mÀsolÂja, amely Àtveszi ¢s korrektÃra n¢lk¡l tovÀbbadja a makacsul megr´gz¡lt àsajtÂhibÀkatÊ. (Eln¢z¢st a kÁnosan kiemelve kik¢nyszerÁtett szÂjÀt¢kok¢rt; valÂban sok kÁnlÂdÀsbÂl, nem ´nfeledt jÀt¢kossÀgbÂl sz¡lettek; ha nem ¢ppen magÀnak a nyelvnek
spontÀn empÀtiÀjÀbÂl a mondanivalÂ irÀnt.)
El¢g-e egy remekmüvet megÁrni? Nem szÂnoki k¢rd¢s. M¢g csak nem is szigorÃan
korhoz k´t´tt. Nagyon is fogasan a l¢nyegbe marÂ. °s egyÀltalÀn nem foglalja magÀban eleve a vÀlaszt.
AttÂl f¡gg: kinek? hol? ¢s mikor?
Devecseri GÀbornak az eml¢kezetes 1967ä68-as ¢vekben Magyarhonban magyar
nyelven k¢ts¢gkÁv¡l nem volt àel¢gÊ megÁrnia A MEZTELEN ISTENNý...-nek a hom¢roszi asztal morzsÀibÂl, platÂni dialÂgusokbÂl, egy E. T. A. Hoffmann megÀlmodta
Gluck lovagra eml¢keztetû opera seria-librettÂbÂl, hofmannsthaliägiraudoux-i antikva-elegant betükever¢ssel cizellÀlt persziflÀzsbÂl, F¡st MilÀn Àtk´lt´tt keleti meseb´lcselet¢bûl ´sszeszûtt mitolÂgiai szÁnjÀt¢k-reg¢ny¢t.
Istenem! hogy ezek az istenek milyen emberiek! TÃlsÀgosan is! Allzumenschlich. Igaz,
n¢mely nehezen elhanyagolhatÂ k¡l´nbs¢ggel. P¢ldÀul azzal, hogy ûk halhatatlanok!
Vagy hogy nyugodt l¢lekkel (ha van nekik egyÀltalÀn ilyen¡k) valljÀk magukat szüznek
(legalÀbbis àelvilegÊ), hiszen csak oly ritkÀn, mintegy àelv¢tveÊ t´rt¢nik vel¡k olyasmi
a f´l´tt¡k nyomtalanul elszÀllÂ ¢vezredek sorÀn, ami ezt az alapvetû àterm¢szet¡ketÊ
l¢nyeg¢ben megvÀltoztatnÀ.
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De Devecseri kis mitolÂgiai romÀnjÀnak eredetis¢ge nem mer¡l ki ebben, nem is
ebben Àll. InkÀbb abban, hogy (¢s ahogy) eggy¢ forr benne mitolÂgia ¢s annak modern
àleleplez¢seÊ, t¡nd¢ri k´nnyeds¢ggel ¢s ¢szrevehetetlen sÃlyos mÂdosulÀsokkal ¢p¡l
bele abba a hosszÃ ¢s t´retlen eurÂpai hagyomÀnyba, amelyben az eredendû mitolog¢mÀk ¢s azok mindennemü modern àleleplez¢seiÊ (para- ¢s persziflÀzsai) az Ãjkor
minden korszakÀban (mindig mÀs ¢s mÀs, klasszicizÀlÂ vagy deklasszicizÀlÂ mÂdon)
eggy¢ forrnak. Ebben ¢s ezenk´zben mindegyikhez hasonlÁt ¢s mindegyiktûl el¡t. Tartalom ¢s titok Ath¢nÀtÂl (az û Ath¢nÀjÀtÂl) eltanult cserebomlÀsÀban. Amelyben kis mes¢je ÀllandÂ bÃjÂcskÀt jÀtszik t´rt¢nete (àaz elker¡lhetetlen sorsokÊ sÃlyos t´rt¢netei), valamint azok elmondÀsa, a sz´veg helyszÁn¢hez (ha Ãgy tetszik, r¢gi irodalomt´rt¢neti
terminussal ¢lve, a genius locihoz) illû forrÀscsobogÀsa ¢s vÁzt¡k´rcsillogÀsa k´z´tt.
àMintha a Hippokr¢n¢ mÀr nemcsak a k´zel¢ben: benne is ez¡sthangon csobbanna-zuhogna...Ê
Ezt TeiresziÀsz ¢rzi Ágy az istennûvel valÂ egyes¡l¢s, pontosabban (Devecseri ebben a
sz´veg¢ben mindig boldogÁtÂan ¢s meglepûen pontos szavakat hasznÀl) àa birtokbav¢tel¢n valÂ hosszÃ ¢s dics¢retes munkÀlkodÀsÊ k´zben ä ¢s utÀna; akkor, amikor mÀr àh¢tszer
fonta be a magÀnyÊ. (Mint ahogy Ath¢n¢ k¢rd¢s¢re: àNagyon egyed¡l voltÀl a v¢g¢n, TeiresziÀsz?Ê ä vÀlaszolja. Egy¢bk¢nt ezt a vÀlaszt is egy eg¢szen ifjÃkori vers¢bûl emeli
ide ä csak ¢ppen merûben ellent¢tes jelent¢ssel.) Ez¢rt van, hogy ä elûtte ¢s utÀna
egyarÀnt ä ez az ez¡sthang t´lti el folyamatosan e àbirtokbav¢telÊ olvasÂjÀt is.
Ha a mü eredetis¢g¢nek egyik param¢tere a hagyomÀnyba valÂ szerves bekapcsolÂdÀs ¢s a hagyomÀny megÃjÁtÀsa egyszerre, a mÀsik a szerzû sajÀt t´rt¢net¢bûl, ¢letmüve eg¢sz¢bûl (vagy annak igazÀn m¢rvadÂ tÃlnyomÂ r¢sz¢bûl) valÂ hasonlÂan szerves kibontakozÀs. S ez is a folytatÀs ¢s ÀtvÀltozÀs ÀllandÂ kettûss¢g¢ben. A àszent forrÀsÊ
utÀn, a reg¢nyke mÀsodik r¢sz¢ben, a àszent hegyenÊ, annak is az elej¢n a k´vetkezû
pÀrbesz¢dre lesz¡nk (vagy nem lesz¡nk, de legy¡nk) figyelmesek:
àTeiresziÀsz nevetett.
ä Hogy minden milyen egyszerü!
ä Igen ä felelte az istennû. ä °s bonyolult.Ê
Ez lehet a müre magÀra ¢rv¢nyesen vonatkozÂ ´nreflexiÂ is. T´bbek k´zt. De az
¢letmü akÀr fel¡letesebb ismerûi felfedezhetnek nemcsak erre a müre, hanem m¢g
k´zvetlenebb¡l az eg¢sz ¢letmüre vonatkoztathatÂ reflexiÂt is. Az ÁrÂ mÀsodik k´tet¢nek (B ARçTAIMHOZ, 1939) egyik verse, m¢ghozzÀ T ANíTñ-VERS-e, ezzel kezdûdik:
àLehetne minden egyszerü is.
De nem az.Ê
S valamivel alÀbb Ágy folytatÂdik:
àBonyolult minden ¢s felette
ingatag äÊ,
amire pedig mindjÀrt az egyszerü bonyolultsÀg ¢s bonyolult egyszerüs¢g k¢pp¢ vÀlt
kÂdÀja kiemelt mozaikrÁmmel csap rÀ:
àcs¢sz¢j¢ben az alvilÀgban
ring a nap.Ê
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Az ekkor huszonk¢t ¢ves k´ltû k´r¡lbel¡l ugyanez idû tÀjt talÀlkozik k¢sûbbi mitolÂgiai t¢mÀjÀval, egyszerre k¢tszeresen is: KallimakhoszrÂl Árt disszertÀciÂjÀban, majd
ennek k´vetkezm¢nyek¢nt a Ker¢nyi felk¢r¢s¢re k¢szÁtett K ALLIMAKHOSZ HIMNUSZAI
k´tet fordÁtÀsÀban. Elûsz´r feltehetûen itt, a PALLASZ FºRDýJ°HEZ disztichonjaiban
¢rinti meg az istennûk k´z´tti vÀlasztÀs àdilemmÀjaÊ. Itt alakul ki a k¢sûbbi vers¢nek
cÁm¢v¢ vÀlt àistennû-tanÊ: a szüz istennû lemeztelenÁt¢se ¢s a j´vendûmondÂ megvakÁttatÀsa egyformÀn az isteni/emberi sorsok àelker¡lhetetlenÊ, egyformÀn elker¡lhetetlen voltÀrÂl. Mert tudni kell: a kettû egy. Sût: àmert az egy t´bb, mint a kettûÊ, ahogy majd
az elsû r¢sz v¢g¢n àa k¢t faÊ bibliai parabolÀjÀnak persziflÀzsÀban ki is mondja az istennû. A t¢ma ä elûsz´r mint fordÁtÀs ä mÀris megjelent. De a k¢sûbbi müben mÀr ki¢s felfordÁtÀsa lesz a t¢mÀnak. Mik´zben ¢rintetlen marad a hellenisztikus k´ltû egysÁkÃsÀgÀnak bÀja is: az egyszerübûl szinte ¢szrev¢tlen¡l bonyolult lesz, ¢s a bonyolultbÂl ¢ppoly csillogÂ k´nnyeds¢ggel, patakcsobogÀsÃ ¢szrev¢tlens¢ggel Ãjra egyszerü.
M¢g m¢lyebbre ¢s messzebbre nyÃlva, eg¢szen a pÀlya legelej¢ig ä itt m¢g minden
bizonnyal Ath¢n¢re ¢s TeiresziÀszra valÂ minden utalÀs ¢s vonatkozÀs n¢lk¡l ä a tizenhat ¢ves (!) k´ltû nyolcr¢szes ànagyÊ vers¢nek befejez¢s¢ben is ott van mÀr a k¢sei
mü ä m¢g ´ntudatlanul kibukkanÂ ä àûscsÁrÀjaÊ:
àDe fejlûd´m, egyre tovÀbb jutok,
sÃlyosabbak lesznek az ÂrÀk mindig
s idû kell, mÁg az istennût meglÀtom,
ki csillagok k´zt holdsugÀrban f¡rdik.Ê
E K IRçNDULçS cÁmü vers alcÁme: àNÂgrÀdverûc¢rûl KisinÂcra 1933 augusztusÀbanÊ. A
k´ltû nem valamely hellÀszi zarÀndoklata k´zben lÀtja meg az istennût a holdsugÀrban,
hanem a B´rzs´nyben, Verûce ¢s KisinÂc k´z´tt.
A reg¢ny eredetis¢g¢nek harmadik param¢tere, sokak szÀmÀra talÀn a legmegh´kkentûbb, az, hogy nemcsak a t´rt¢neti tradÁciÂba, nemcsak szerzûje legbensûbb sajÀt
t´rt¢net¢nek tradÁciÂiba ¢p¡l be sajÀtos t´rv¢nyei szerint, hanem, talÀn àtitkosÊ, Àm
szorosan àtartalmiÊ vagy ¢ppen àtitkos tartalmiÊ k´tûd¢ssel, azoknak a nevezetes ¢veknek t´rt¢net¢be is, amikor k¢sz¡lt ä ¢s amikor alig vettek rÂla tudomÀst. Az a kisebbfajta hurrikÀn, amely 1968-ban v¢gigs´p´rt az eurÂpai ¢rtelmis¢g minden partvid¢kein, nemcsak egyirÀnyÃan politikai t´lt¢sü volt; az¢rt is lehet, hogy ä mint aff¢le hurrikÀnhoz illik ä nem vett tudomÀst a partvid¢k egymÀssal szemben ÀllÂ politikai rendszereirûl. A szellem szabadsÀgÀnak sokszor a politikÀn (m¢g az ¢sszerü politikÀn is)
Àt- meg ÀtcsapÂ hullÀmai is ott rejlettek benne. N¢hÀny ¢vvel k¢sûbb, m¢g eml¢kszem,
milyen nosztalgiÀval (mÀr csak nosztalgiÀval) olvastam r´vid velencei utamkor a Campo Morrosini egyik reneszÀnsz palotÀjÀnak kvÀderk´vein a hatalmas betükkel harÀnt
felrajzolt Ãj jelszÂt: TUTTO IL POTERE ALL 'IMAGINAZIONE.
A MEZTELEN ISTENNý... ezen ¢vek mer¢sz ¢s felszabadult k´nyveihez tartozik. M¢g
ha a t´bbiek nagy r¢sz¢tûl elt¢rû, sajÀt regiszter¢ben is. Teljes elsû r¢sze mintegy egyetlen rendkÁv¡li, Àm egyben teljess¢ggel mindennapos szeretkez¢s leÁrÀsa, amely leÁrÀs
azonban ugyancsak szinte teljess¢ggel az ek´zben felszabadulÂ szellem ¢s ¢rzelem mük´d¢s¢ben realizÀlÂdik. Igazi platÂni szerelem, amely azonban ¢ppens¢ggel a legkev¢sb¢ sem àplÀtÂiÊ. A mü, szerzûj¢nek ironikus alcÁmez¢se szerint àszerelemfilozÂfiai reg¢nyÊ. De egyben müv¢szetfilozÂfiai reg¢ny is. Ahogy a mitolÂgiai TeiresziÀszrÂl Árja
Ker¢nyi: àAzt pillantotta meg, amit nem szabad.Ê
i
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Minden v¢gbement, aminek v¢gbe kellett mennie. Az àelker¡lhetetlen sorsokÊ tovÀbbra
is elker¡lhetetlenek lettek (¢s lesznek). Az istennû szüz maradt. BÀr szem¡nk elûtt àhalandÂskodvaÊ (szÂlvÀst) megesett. A vak j´vendûmondÂ lÀt. BÀr szem¡nk lÀttÀra megvakult. Csakhogy mindegyik mÀsk¢pp, mint mi. °s m¢gis mindebben magunkra ismer¡nk. LegalÀbbis k´z¡l¡nk azok, akiket àa visszaid¢zû varÀzslat [...] egyÀltalÀn meg tud
fogniÊ. Ahogy Ker¢nyi KÀroly Árta a Devecseri Àltal fordÁtott Kallimakhosz-himnuszok
bevezetûj¢ben, 1943. Àprilis 27-i keltez¢ssel a Z¡rich melletti Sonnenbergen. MÀr
szÀmkivet¢sben.
Term¢szetesen, mint Ker¢nyi r´vid bevezetûj¢bûl is kitetszik, a àvisszaid¢zû varÀzslatÊàegyÀltalÀnÊ nem mindenkit tud àmegfogniÊ. Devecserinek tehÀt 1943-ban el¢g volt
lefordÁtani a fentebbi himnuszokat, hogy hÃsz-egyn¢hÀny ¢vesen kivÁvja a kor talÀn
k¢t legnagyobb magyar szellem¢nek, Babitsnak ¢s Ker¢nyinek elismer¢s¢t, sût atyai
barÀtsÀgÀt. 1968-ban azonban nem volt el¢g megÁrnia A MEZTELEN ISTENNý...-t. Nem
is mintha bÀrki akadÀlyozta volna megjelen¢s¢t. Senkinek nem jutott esz¢be ilyesmi.
El¢g volt nem odafigyelni rÀ.
A m¢g legÀlis hatalomnak kisebb gondja is nagyobb volt enn¢l; mÀr (vagy ¢ppen
akkor) nem volt el¢g szilÀrd az eff¢le durva beavatkozÀsokhoz; k¡l´nben is enn¢l v¢szesebb esetekre kellett tartogatnia ezt a mÂdszert. A szervezûdû il- vagy f¢llegÀlis hatalomnak pedig nemcsak mÂdja, hanem legcsek¢lyebb hajlama sem volt ilyesmire.
Meglepû mÂdon azonban (vagy: tehÀt) ehelyett mind a kettû, mÀs-mÀs irÀnybÂl k´zelÁtve meg a dolgot (a dolog l¢nyeg¢t tekintve azonban azonos mÂdon), ugyanahhoz a
k¢zenfekvû (mellesleg egyetlen k¢zmozdulatot sem ig¢nylû) ig¢nytelen eljÀrÀshoz folyamodott: az oda nem figyel¢shez, az elhallgatÀshoz. Az ¢rdektelens¢ghez, a szÂ elûtagjÀnak mindk¢t ¢rtelm¢bûl kiindulva. Egyik¡k szÀmÀra sem volt ¢rdekes; mert egyik¡knek sem Àllott ¢rdek¢ben, hogy az legyen; a szerzû szem¢ly¢t illetûen pedig kivÀltk¢pp nem; az mÀr egyik¡knek sem volt àaktivistÀjaÊ. V¢g¡l nem is az¢rt, mintha valami brutÀlisan Ãj nyelvi-ÁrÂi mÂdszerekkel vÀgta volna mellbe a müvelt olvasÂt (vagy
a f¢lmüvelt, mindig divatorientÀlt irodalmÀrt).
Akkor hÀt mi¢rt?
A recenzens ûszinte sajnÀlatÀra ¢s az olvasÂ sajnÀlatos megprÂbÀltatÀsÀra messzirûl
kell kezdeni. Igyekezni fogok (a magam jÂl felfogott ¢rdek¢ben is) ezt a lehetû legmeredekebb r´vid¡l¢sre fogni, a reneszÀnsz festûk mer¢sz skurcainak szer¢ny mÀsolÂjak¢nt. (Hiszen mÀr jÂkora tÀvlata van.)
Devecseri csodagyerekk¢nt, szinte àtegnap-sz¡ltÊ Herm¢szk¢nt perd¡lt a magyar
irodalom szÁnter¢re, egyenesen a àlÀgymÀnyosiÊ (¢s LÀgymÀnyoson tÃli) àistenekÊ asztalÀra. Sz¡letett sikerfik¢nt. °leteleme is volt ¢s maradt a siker. MÀsok is vannak hasonlÂk¢pp ezzel, ha olykor tagadjÀk is. ý nem is tagadta. Csak nÀla ez ä mint sok egy¢b
is ä m¢rt¢ktelen¡l tÃlm¢retezetten jelentkezett. TalÀn az¢rt is, mert olyan korÀn el¢rte.
TÃlsÀgosan hozzÀszokott. Nehezen szokott le rÂla. S ez nagy hiba. Nehezen viselte,
hogy ä bizonyos szempontbÂl ä tÃl korÀn el is pÀrtolt tûle. Nem akkor, amikor (¢s
ami¢rt) majd r¢szben û maga szolgÀl rÀ erre. Az majd csak ezutÀn k´vetkezik el. Elûsz´r
akkor t´r rÀ, mikor a legkev¢sb¢ vÀrhatta, ¢s abban, amit a legm¢ltÀnytalanabbnak
¢rzett. Mikor harminc¢vesen, 1947-ben letette ä nagy tett nagy szavakat is elbÁr ä àa
nemzet asztalÀraÊ az ODºSSZEIA magyarul mindaddig (valamint, majdnem f¢l szÀzad
mÃltÀn elmondhatÂ: mindeddig) meg se k´zelÁtett ¢rt¢kü fordÁtÀsÀt. SikervÀgya is her-
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m¢szi volt. Gyermekdeden ´n´s. çm sose mÀsok ellen irÀnyulÂ (ha pÀlyÀja m¢lypontjÀn n¢ha ilyen is megesett vele), sût herm¢szien mindig mÀsok megsegÁt¢s¢re t´rekvû;
olykor mindk¢t irÀnyban szinte komikussÀ vÀlÂ szertelens¢ggel. °lete legutolsÂ vilÀgos
pillanataiban, minden ´r´m ellehetetlen¡l¢sekor is à´r´m´t kÁvÀnva az ´r´mnekÊ. SikervÀgyÀnÀl csak ä olykor kilÀtÀstalan helyzetekben is megszÀllott ä segÁtûk¢szs¢ge volt
rem¢nytelen igyekezet¢vel bosszantÂan nevets¢gesebb.
Megesett, hogy az olcsÂ sikernek sem tudott ellenÀllni. De nem erre pÀlyÀzott. Hanem ¢ppen a àdrÀgÀraÊ. Amit legendÀssÀ vÀlt, a h¢rakl¢szi munkÀkkal vetekvû erûfeszÁt¢sek ÀrÀn igyekezett el¢rni. Elsûsorban a teljes Hom¢rosz-fordÁtÀs sz´veg¢nek
(sommÀsan: harminck¢tezer hexameter) v¢gletesen tÃlhajtott, szakadatlanul Ãjra
meg Ãjra megkÁs¢relt t´k¢letesÁt¢s¢vel. Mintha nem tudnÀ (holott ki mÀs tudhatta volna jobban, mint û?), hogy a t´k¢letess¢g el¢rhetetlen; sût hogy az egyikrûl a mÀsikra
hajszolt javÁtÀsok sem felt¢tlen¡l jobbÁtÀsok. M¢gis, k´zvetve, ez indÁtotta a kisiklÀs fel¢.
A t´rt¢net maga f´l´tt¢bb egyszerü. BanÀlis ¢s fatÀlis. Devecseri becsvÀgya ä igencsak
megalapozottan ä az antik k´lt¢szet tolmÀcsolÀsÀban mÀr kezdettûl fogva pÀratlan teljesÁtm¢nyeire ¢p¡lt. A frissen megjelent ODºSSZEIA, a mÀr elûbb, a hÀborÃ alatt feltün¢st keltett HOM°ROSZI HIMNUSZOK, a teljes CATULLUS, K ALLIMAKHOSZ, valamint
az 1941-ben k¢sz¡lt doktori ¢rtekez¢s, A MþV °SZI TUDATOSSçG K ALLIMAKHOSZ K¹LT°SZET°BEN (We´res ugyanekkori A V ERS SZºLET°SE cÁmü dolgozatÀnak pÀrja) alapjÀn tanÀrseg¢di stÀtusra pÀlyÀzott a PÀzmÀny P¢ter TudomÀnyegyetem (akkor m¢g
l¢tezett ilyen) g´r´g tansz¢k¢n. A r¢szben konzervatÁv, t´bbs¢g¡kben m¢g mindig a
àkurzustÊ k¢pviselû professzorokbÂl ÀllÂ àkari ¡l¢sÊ ezt az aspirÀns szerint jogos k¢relmet elutasÁtotta. Volt kedves g´r´gprofesszora (akin¢l m¢g a hÀborÃ legelej¢n jelesen doktorÀlt) ezt azzal magyarÀzta, hogy a tansz¢knek nem g´r´gfordÁtÂ k´ltûre,
hanem szorgos filolÂgusra van sz¡ks¢ge. Amit Devecseri nem fogadhatott el. InkÀbb
azt kellett ¢reznie a d´nt¢s m´g´tt (nem kev¢s joggal), hogy abba erûsen belejÀtszhatott az û Ker¢nyi KÀrolyhoz füzûdû tanÁtvÀnyi kapcsolata, akit a hagyomÀnyos magyar
ÂkortudomÀny (pontosabban: àklasszika-filolÂgiaÊ) vez¢regy¢nis¢gei akkor mÀr k¢t
¢vtizede tartottak a maguk zÀrt k´r¢be àmodern, kozmopolitaÊ szellem¢vel illet¢ktelen¡l betolakodottnak. Engedj¢k be most ä gondolhattÀk ä ezt a bün´s szellemet az
akkor mÀr ¢vek Âta az elûl¡k ¢s a kurzus elûl kimenekedett ¢s SvÀjcban egyre nagyobb
nemzetk´zi tekint¢lyt szerzett, Àltaluk valamikor P¢csre szÀmüz´tt renitens magÀntanÀr helyett, a kisajtÂn Àt, kedvenc tanÁtvÀnya alakjÀban? HozzÀjÀrult ehhez, hogy a
d´gl´ttb¢kacomb-reakciÂk¢nt utolsÂkat rÀngÂ àegyetemi autonÂmiaÊ mellett valÂszÁnüleg az¢rt is mÂdjuk volt erre, mert Ker¢nyi a k¢sz¡lû Ãj hatalom ¢s a marxista dogmatika elûtt is a persona non grata alakjÀban jelent meg. A k¢tfelûl egymÀshoz k´zeledû ellent¢tes erûk szorÁtÀsa eredm¢nyes volt. A kapu tehÀt bezÀrult.
Nem k¢ts¢ges, hogy szüken (vagy szük´sen) vett egyetemi kÀnonok, oktatÀsi szempontok indokolhattÀk a d´nt¢st. Devecserinek akkor m¢g nagyjÀbÂl csak fordÁtÂi teljesÁtm¢nyei lehettek ismeretesek; a k¢sûbbiek sorÀn kialakult gyüjtem¢ny, a K ALAUZ
H OM°ROSZHOZ ha nem is szorosan filolÂgiai, de annÀl gazdagabb po¢tikai ¢s fordÁtÀselm¢leti hozad¢ka csak a j´vû lehetûs¢ge volt.
Mindemellett (¢s mindez¢rt) Devecseri szinte jÂvÀtehetetlen jogs¢relemnek ¢rezte
az elutasÁtÀst. Hogy mekkora joggal ¢s mennyire ok n¢lk¡l, az elûbbiek alapjÀn mindenki maga Át¢lheti meg. Itt azonban Devecseri pÀlyÀjÀt kÁvÀnjuk meg¢rteni. Ily mÂdon az û szemsz´ge nem mellûzhetû a vizsgÀlÂdÀsban. °s û mindenesetre Ãgy ¢rezte,
hogy jogos becsvÀgyÀra egy csepp àkiontott intellektuÀlis v¢rÊ fr´ccsent, amely, Lautr¢a-
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mont szerint, àlemoshatatlanÊ. Ennek a majdnem v¢gzetess¢ vÀlt s¢r¡l¢snek nyÁlÀsÀba
nyÃlt bele àgyÂgyÁtÂ ÁrulÊ az akkor szervezûdû Tiszti Akad¢mia jÂ szimatÃ vezetûs¢ge,
az irodalmi tansz¢kvezet¢st kÁnÀlva fel szÀmÀra (a sÂvÀrgott egyetemi tanÀrseg¢ds¢g
helyett), ûrnagyi csillagokkal ¢kesÁtve.
Mikor 1948 ûsz¢n k¢t¢ves franciaorszÀgi ´szt´ndÁjam lejÀrtÀval hazat¢rtem, legbensûbb barÀti k´r¡nkben talÀlkoztam elûsz´r Ãjra barÀtommal, aki fûtiszti egyenruhÀjÀban ¢rkezett. ögy ¢reztem, mintha Ãjra arra az eml¢kezetes jelmezbÀlra toppann¢k
be, amely a hÀborÃ k´zep¢n tÀrsasÀgunk àmÁtoszaÊ egyik kultikus esem¢ny¢nek szÀmÁtott: mintegy utolsÂ vad hejehujÀnak, cifra halÀltÀncnak, bevonulÀs elûtt, bevonulÀs
utÀn (majdnem egyenesen onnan indult el ¹rk¢ny Voronyezs fel¢...).
Ha valakinek nem maskarak¢nt illett bÀrmily egyenruha, az (m¢g magamnÀl is inkÀbb) Gabi barÀtom volt. MeghatÂan ¢s bosszantÂan komikusnak, de egyben rem¢nyteljesen valÂszerütlennek is hatott. Sajnos ezt a valÂszerütlen Àllapotot Devecseri,
m¢lys¢ges s¢rtetts¢g¢ben, s annak lÀtszÂlagos (bÀr lÀtvÀnyos) kompenzÀciÂjak¢nt, n¢hÀny kem¢ny ¢vre ÀllandÂsÁtotta ¢s majdnem valÂszerüv¢ r´gzÁtette magÀn.
(Igaz, szÀmos, velem egy¡tt k´zeli barÀtja is feszengett [vagy feszÁtett] hosszabb-r´videbb idûn Àt hasonlÂ àegyenruhÀbanÊ ä ha csak id¢zûjelben is.)
Mindez Àltal tetemes vesztes¢g ¢rte a budapesti B´lcs¢szkar antik tansz¢k¢t, tetemes
nyeres¢g (ha talÀn nem sok foganatja lehetett is) az Ãjonnan szervezett honv¢ds¢g
Tiszti Akad¢miÀjÀt; a legnagyobb vesztes¢g ä eg¢szen mÀig tartÂ hatÀllyal ä Devecseri
¢letmüv¢t ¢s k´vetkez¢sk¢ppen az eg¢sz magyar irodalmat. Az ÀlarcosbÀl n¢hÀny ¢ven
Àt folytatÂdott. Eg¢szen a puskafogÀsrÂl ¢s puskatisztogatÀsrÂl szÂlÂ tank´ltem¢nyekig, amelyeket Devecseri az ugyancsak az û szerkeszt¢se alÀ tartozÂ honv¢dfolyÂirat
szÀmÀra szerzett alig hihetû, m¢gis teljes àbele¢l¢sselÊ; hogy v¢g¡l eljusson a pÀlya
m¢lypontjÀt k¢pviselû ¹NK°NTES HATçRýR k´zvetlen¡l, nagyon is tudatos politikai
c¢lzattal kÁv¡lrûl ihletett, Devecseri naiv hite szÀmÀra azonban valÂsÀgos, mi t´bb, àrealistaÊ kis ànaiv eposzÀigÊ.
Ne hamarkodjuk el szem´ld´k¡nk gyors ¢s szigorÃ ´sszevonÀsÀt a àhitÊ szÂ olvastÀn.
Ha valakinek volt àtehets¢geÊ az egyszerre spontÀn ¢s tudatos ´ncsalÀsra ä a politikÀnÀl fundamentÀlisabb lelki r¢tegekben is ä, az û volt. MÀr ifjÃkorÀban felesk¡d´tt rÀ,
hogy û ezen a lakhatatlan f´ld´n àa boldogok sziget¢nekÊ lakÂja lesz, amelyet egy àmulatsÀgos tengerÊ vesz k´r¡l. Mik´zben mÀr legkoraibb verseiben is tudta, hogy àa gy´k¢r
fegyvertelen / s k¢s van a kert¢szek kez¢benÊ, ¢s hogy àaz aprÂ ibolya hullaszagot lehel. / Ahhoz,
hogy ¢lni tudjon, ´lnie kellÊ. °lete v¢ge fel¢ majd elj´n az ideje egy m¢g sokkal hihetetlenebb fantomhit ÀllandÂ kettûss¢gü, sanzsan hiedelem magÀ¢vÀ t¢tel¢nek is: a sajÀt
gyÂgyÁthatatlan betegs¢ge meggyÂgyÁtÀsÀnak, szinte sajÀt halÀla tÃl¢l¢s¢nek nem is
csodÀlatos vagy legfeljebb csodÀlatosan mindennapi illÃziÂja, mint egy csillogÂ alma,
amely tudja, hogy magvÀban menthetetlen. Persze mindkettûrûl elûbb-utÂbb ki kellett
der¡lnie, hogy tarthatatlan. De amÁg tartott, ¢letben ¢s k´lt¢szetben, addig ennek a
mÀsodiknak autentikus eredm¢nyei is sz¡let(het)tek. Az is lehets¢ges azonban (az emberi magatartÀsok ¢s a müv¢szi alkotÀs homÀlyos hÀtter¢ben), hogy ¢ppen az elsû magÀtÂl kik¢nyszerÁtett (t¢v)hit k¢sztette arra a rendkÁv¡li erûkifejt¢sre, amelynek sorÀn
àmunka utÀn munkÀtÊ v¢gezve, az irodalom Rimbaud Àltal megj´vend´lt àrettentû munkÀsainakÊ sorÀba l¢pve, a teljes magyar Hom¢roszt, az azt Àtsz´vû-befonÂ kommentÀrkoszorÃval egy¡tt l¢trehozhatta. Lehet, hogy a magÀbÂl kierûszakolt Àl-ànaivÊ
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eposz(ocskÀ)ra pazarolt erûfeszÁt¢s kompenzÀciÂjak¢nt volt k¢pes egyidejüleg, mindennapi idej¢t hihetetlen mÂdon megosztva a kettû k´z´tt, a vilÀgirodalom elsû hatalmas
ànaiv eposzÀnakÊ (legalÀbbis mai szem¡nkkel n¢zve) a vilÀg fordÁtÂirodalmÀban is pÀratlan mÀsÀt megalkotnia.
Ha az ¹NK°NTES HATçRýR (1951) m¢g a korabeli magyar irodalmi h¢t szük esztendûnek is legkev¢sb¢ maradandÂ teljesÁtm¢nyei k´z¢ tartozik, a vele egy idûben (is)
k¢sz¡lt magyar I LIçSZ-hoz (1952) foghatÂan nagyszabÀsÃ k´ltûi munka nem ment
v¢gbe ezekben az ¢vekben a magyar irodalomban. A kettû egymÀs mell¢ t¢ve, ugyanakkor, ugyanazon szerzû nev¢vel f¢mjelezve, talÀn sohasem talÀlt ¢s sohasem is talÀlhat
t´bb¢ p¢ldÀra egyetlen irodalomban sem. Ezt valÂszÁnüleg kevesen tisztÀztÀk magukban (Devecseri hÁvei k´zt ¢ppÃgy, mint kirekesztûi k´r¢ben), m¢g kev¢sb¢ a nyilvÀnossÀg elûtt. Sajnos t´bbnyire ki-ki a maga, egyik vagy mÀsik oldalrÂl eltorzÁtott szemsz´g¢bûl lÀtva, vagy csak az egyik, vagy csak a mÀsik l¢tez¢s¢nek t¢ny¢t tudja elfogadni.
Holott Devecseri ¢letmüve, pÀlyÀja ¢s szem¢lyis¢ge meg sem k´zelÁthetû (m¢g tÀvolrÂl
sem) e n¢lk¡l a megd´bbentû kettûss¢g n¢lk¡l. S aki m¢gis en¢lk¡l Át¢l f´l´tte, attÂl
is megfosztja magÀt, hogy egy egyed¡lÀllÂ, Àm sok mÀsra is jellemzû rejt¢lyes alkotÀsl¢lektani, politikai ¢s po¢tikai helyzetet feltÀrjon a maga szÀmÀra.
Mikor ApollÂn, megneszelve, hogy a most sz¡letett Herm¢sz elrabolta nyÀjÀnak ´tven
barmÀt, àsz´rnyü haragraÊ gerjedve t´rt rÀ a furfangos csecsemûre, akit àtegnap sz¡ltek,
a talpa gyenge, a f´ld pedig ¢rdesÊ, ¢s aki mÀris ilyen galÀd csÁnyt k´vetett el isteni testv¢re
ellen. àZord szavakkalÊ megfenyegette, hogy àa homÀllyaltelt HÀd¢szba taszÁtja / sz´rny¡,
rem¢nytelen ¢ji s´t¢tbeÊ. De mikor a àvÀsott gyermekÊ, Zeusz ¢s az àisteni gyül¢sÊ szÁne elûtt
megajÀnd¢kozta ût frissen lelt talÀlmÀnyÀval, a teknûcbûl k¢sz¡lt lanttal, mindjÀrt meg
is szÂlaltatva azt, az isten azonnal megenyh¡lt irÀnta, neki ajÀnd¢kozta àhÀromszÀrnyu
aranypÀlcÀjÀtÊ, s b´lcsen imÁgy szÂlt:
à°neked ¢r annyit, mint ´tven barmom, az¢rt ¢n
azt hiszem, egy-kettûre megÀllapodunk egymÀssal,
äääääääääääääääääääääääääää
mert csodasz¢p ez az Ãj zengzet, most hallom elûsz´r,
Zeusz fia, bÀmullak, hogy ilyen kecsesen citerÀzol.
S mert fiatal l¢tedre van ekkora sz¢p tudomÀnyod.Ê
HalandÂ Át¢szektûl persze m¢ltÀnytalansÀg lenne elvÀrni hasonlÂ isteni empÀtiÀt
vagy azt, hogy, mint àZeusz, az okosÊ, meg´r¡ljenek, àhogy megb¢kÁtett¢k a k¢t fiÃtÊ. M¢g
kev¢sb¢ lehet arra szÀmÁtani, hogy a MesszehatÂ ¢s Messzel´vû Muszag¢tesz ApollÂn
mÂdjÀn àegykettûre megÀllapodjanakÊ minden mÀs felett az àisteni dal... büv´s dalokÊ felt¢tlen fel- ¢s elismer¢s¢ben, s feloldÂdjanak a àvirÀgzÂÊ ¢nek gy´ny´r¢ben, amely à¢desen ´ml´ttÊ; ¢s tudjÀk, hogy àhÀrom van benne valÂban / vÀlasztÀsra: derü, szerelem meg a
jÂiz¡ ÀlomÊ. Hom¢rosz à¢gilakÂiÊ tudtak disztingvÀlni, nemcsak fontos ¢s nem fontos,
hanem fontos ¢s m¢g fontosabb k´z´tt is. Ez¢rt is szeretj¡k m¢g ma is Hom¢roszt.
(Ha m¢g szerethetj¡k...)
Mindezek pediglen a Herm¢szhez int¢zett H OM°ROSZI HIMNUSZ-ban vannak ily mÂdon, a fent id¢zett szavakkal elbesz¢lve, elciterÀlva ¢s eldalolva ä ¢ppen Devecseri
egyik legkorÀbbi fordÁtÂi remek¢nek k´sz´nhetûen. Ettûl fogva mindv¢gig Herm¢sz
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maradt Devecseri kedvence ama szÀmos intim affinitÀs k´z´tt, amelyre az ol¡mposzi
istenek (s nem kev¢sb¢ istennûk) k´r¢ben szert tett. S aminek k¢sûbb annyit k´sz´nhetett; s k´sz´nhetnek olvasÂi is.
Nem szeretem a mindig drÀgÀn megszerzett sokszoros tapasztalatainkat megannyiszor a àkelet-eurÂpaisÀgÊ stilisztikÀjÀval olcsÂn kifizetni. A f´ntebbieknek m¢gis van
p¢ldÀzati ¢rt¢k¡k is ä akÀr sz¢lesebb k´rre vonatkoztatva. çltalÀban korunkban az (alkotÂi?) l¢t lehets¢ges t¢velyg¢seire n¢zv¢st k´zvetlen¡l egy mÀr nem is k´zeli ä de m¢g
nem is tÀvoli ä mÃlt viszonyaibÂl merÁtve. S k´nnyed¢n Àtemelhetûen e tegnapi ma,
e mai tegnap egymÀsra torlÂdÂ (se nem eg¢szen Ãj, se nem eg¢szen r¢gi) sorozatos
(mindig àÀtmenetiÊ) ancien ¢s nouveau r¢gime-jeinek kliensvadÀszatok orv-puskaropogÀstÂl zajos zavarosaiba.
T¢ny, hogy Devecseri nagy Ávben indulÂ s v¢gsû soron a kezdeteihez m¢ltÂan nagyvonalÃ kanyarodÀssal visszat¢rû pÀlyÀja egy r´vid tÀvÃ, de markÀns kit¢rûvel, valamint kisebb zsÀkutcÀkkal bontÂdik meg. Mint folytonosan vÀltozÂ korainkban nem
egy kiemelkedû hazai vagy k¡lhoni müv¢szpÀlya. Csak mÀs hely¡tt ä kisebb-nagyobb
idû elmÃltÀval ä finomabb (az id¢zett à¢gilakÂk¢hozÊ kicsit jobban idomulÂ) m¢rlegek
¢s distinkciÂk ¢rv¢nyes¡lnek. Sût. MÀs esetekben m¢g nÀlunk is hajlamosak voltak,
ha nem is kit´r´lni, de diszkr¢ten kifelejteni az elterelû t¢v-, zsÀk- ¢s mell¢kutakat.
°rv¢nyesÁteni ä ezek ellen¢ben ä, ha volt ilyen, a àfûÊ utat (olykor, ha nem is volt). De
hÀt nem is ki- vagy elfelejteni kellene, inkÀbb csak a l¢trej´tt müvek minûs¢g¢nek m¢rt¢k¢ben m¢ltÀnyosan àmegtagadva megûrizniÊ (hogy kicsit jÀtsszunk a t´bbnyire komoran alkalmazott t´rt¢netfilozÂfiai alapfogalommal). Devecseri pÀlyÀjÀnak eset¢ben
azonban annak (egy¢bk¢nt vajmi ritka) t¢rk¢prajzolÂi mintha folytonosan jelentûs¢g¢s szÁnt¢veszt¢sben szenvedn¢nek.
K¢tf¢le n¢zetbûl:
ÀltalÀban azt lehetne mondani: nÀlunk a (kicsit mindig iskolÀs) irodalmi àosztÀlyozÀsÊ rendj¢ben az (egy¢bk¢nt mindig vÀltozÂ k´vetelm¢nyü) àmagaviseletÊ elûkelûbb
¢s kit¡ntetettebb helyet kap, mint a (mellesleg sokkal kev¢sb¢ vÀltozÂ) àtÀrgyakÊ;
mondjuk a fogalmazÀs vagy a matematika. Persze a magaviseletet t´bbfelûl, t´bbf¢lek¢ppen lehet megÁt¢lni; szemben a helyesÁrÀssal vagy az integrÀlszÀmÁtÀssal, amiket
fûk¢ppen csak maga a tÀrgy felûl. Nem is besz¢lve arrÂl, hogy az utÂbbiak eset¢ben az
osztÀlyzÀshoz megfelelû hozzÀ¢rt¢ssel (mai nyelven: àknow howÊ) is kell rendelkezni,
nemcsak ¡dvtanban, hanem nyelv- ¢s szÀmtanban, ne adj' isten, netalÀn (kicsit r¢gebbi
nyelven szÂlva) sz¢ptanban (¢s Devecseri eset¢ben talÀn m¢g àIstennû-tanÊ-ban is) kell
gondolkodni (v´. a hasonlÂ cÁmü verset, DE AMORE, 115. o. ¢s A MEZTELEN ISTENNý...,
uo. 139ä209. o., valamint: A MþV°SZI TUDATOSSçG K ALLIMAKHOSZ K¹LT°SZET°BEN,
Egyetemi Nyomda, Bp., 1941).
Ez utÂbbi esetben: akinek tizenhat ¢vesen Karinthy GÀborral egy¡tt kiadott elsû versesk´tet¢t SomlyÂ ZoltÀn elûszava bocsÀtotta ÃtjÀra, s akit, m¢g mindig tizen¢vesen,
Babits ¢s JÂzsef Attila egyformÀn kit¡ntetû mÂdon (àegyet¢rtûenÊ) k´z´lt a kor k¢t
vezetû folyÂiratÀban; Ãgyszint¢n ugyanezen idûben SÀrk´zi Gy´rgy, Szerb Antal, T´r´k Sophie fogadott tÀrt karÃ kritikÀkkal; Ker¢nyi KÀroly nemcsak kedvenc tanÁtvÀnyÀvÀ, hanem ¢veken Àt szinte egyenrangÃ munkatÀrsÀvÀ avatott, rÀbÁzva akkoriban
kialakulÂ mitolog¢maelm¢let¢nek fordÁtÂi àdemonstrÀlÀsÀtÊ ä annak tovÀbbi pÀlyÀjÀt,
az elûbb emlÁtettekre valÂ n¢mi figyelemmel s, amennyire lehets¢ges, legalÀbb hasonlÂ
k´r¡ltekint¢ssel ¢s (tegy¡nk egy aprÂ engedm¢nyt a korstÁlusnak) àrecepciÂvalÊ kellene megk´zelÁteni.
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KivÀltk¢ppen, amikor e szerzû, immÀr nem oly fiatalon, oly elbüv´lû grandezzÀval ¢s
pszicholÂgiai k´lt¢szettel lemeztelenÁt elûtt¡nk egy (egy¢bk¢nt ¢s àelvilegÊ) szüz istennût, valamint lÀtÂvÀ tesz egy csak az im¢nt megvakÁtott ifjÃ vadÀszt, hogy tovÀbbad
m¢g meglepûbb ÀtvÀltozÀsokban r¢szesÁtse, mik´zben, csak Ãgy mell¢kesen, mintegy
a halhatatlanok ¢s a halandÂk àk´ztesÊ, àÀtmenetiÊ l¢nyek¢nt meghatÀrozhatatlanul
hosszÃ ¢letüv¢ varÀzsolja, t´bbsz´r´s halÀlt, illetve feltÀmadÀst biztosÁtva szÀmÀra, akinek àvalami mindig kezdûdikÊ, ¢s ànincs Át¢let, amely ne volna Ág¢retÊ, s ennek jegy¢ben àmegkezdi a munkÀt a term¢szetes halÀl¢rtÊ, valamint àa term¢szetes ¢let¢rtÊ.
Mikor is? Az ör (?) 1967ä1968-as esztendeiben. Mikor is honÀnak ¢ppen felbolydult irodalmi ¢s politikai (irodalompolitikai) c¢nacle-jai tudomÀst se szereztek rÂla.
NyilvÀn minden a legnagyobb rendben leledzett a term¢szetes ¢let ¢s a term¢szetes
halÀl k´r¡l.
BizonyÀra lÀttÀk ûk is, amint àa lomb sÀtra, a sÀrkÀny t¡sk¢sfekete, tÀtott ajkak¢nt fenyegetett. M¢rges nyelvek csaptak ki belûle. A sÀrkÀny tajt¢kzottÊ. De azt, Ãgy lÀtszik, nem, ahogy
àTeiresziÀsz mosolygottÊ. Majd: àýszhajÃan, k´nnyü lÀbbal l¢pett Àt a torkÀn.Ê
Aki azonban lÀtta, a nem vak, Àm, feltehetûen, lÀthatatlan k´ltû, alig k¢t ¢v mÃltÀn
ugyancsak Àtl¢pett a sÀrkÀny torkÀn. Majdnem mosolyogva. BÀr nem ûszhajÃan; viszonylag ifjan, koromfekete hajjal.
Coda
Devecseri, mint mÀr mondottuk, aff¢le csodagyereknek sz¡letett. PÀlyÀjÀt sikerfik¢nt
kezdte. De a siker hamar elpÀrtolt tûle. HalÀla azonban valÂsÀgos sikert´rt¢net.
Visszahozta szÀmÀra mindazt, ami kezdetben az ´v¢ lett, s amit k¢sûbb elveszÁtett. HaldoklÂ ritkÀn teremtett maga k´r¡l olyan ¢letteli l¢gk´rt, mint û, agÂniÀja hosszÃ hÂnapjai alatt. De ez ä bÀr szÀmÀra mindig talÀn tÃlsÀgosan is fontos volt ä itt m¢gsem
a legfontosabb. Legbensûbb vonatkozÀsban szerezte vissza ´nmagÀt: alkotÂerej¢ben,
szerelemben, l¢nye herm¢szi term¢szet¢nek kiteljesed¢s¢ben. Legjobb k¢pess¢gei
csÃcsrajÀratÀsÀval. Ebben az Àllapotban. A gyÂgyÁthatatlansÀg ÀllapotÀban. Amelyben
sok v¢lt ¢s valÂdi sebe gyÂgyulni lÀtszott. Valljuk be, nem szeretj¡k ezt az Àllapotot.
Ha kilÀtÀstalan, lehetûleg ne kelljen k´zelrûl lÀtnunk. ýt szerett¢k ebben az Àllapotban. BarÀtai mindent elfelejtettek, ami sokszor zavarta barÀtsÀgukat. Ellenzûi felfedezt¢k szem¢lyis¢g¢nek ä ¢s müv¢szet¢nek ä eltakart vagy elfelejtett ¢rt¢keit. Az
egy¡tt¢rz¢s irodalmi mühelly¢ ¢s szalonnÀ vÀltoztatott kÂrhÀzi ÀgyÀhoz parancsolta
azokat is, akik r¢gebben ä hosszÃ ideig ä nem tudtÀk eln¢zni (egy¢bk¢nt r´vid) kirÁvÂ
politikai szerepl¢s¢t, sût netÀn ¢letvitel¢vel sem rokonszenvezhettek. KÂrhÀzi lÀtogatÂi k´z´tt ott sorakoztak (sokszor a szÂnak nem is k¢pletes ¢rtelm¢ben) ¢rtelmis¢g¡nk
legjobbjai, Illy¢s GyulÀig ¢s Ferencsik JÀnosig.
A HASFELMETSZ°S ELýNYEI . Ez a hajmeresztû mücÁm itt mindenben megalapozottnak, szinte term¢szetesnek tünik f´l. °lni tudott ä valÂban ä a benne mÀr kimetszhetetlen¡l szerv¡lt halÀl àelûnyeivelÊ.
Nemcsak azÀltal ä ism¢tlem ä, hogy most is a àtÀrsasÀgÊ k´z¢ppontjÀvÀ vÀlhatott,
Ãgy, mint kora ifjÃsÀgÀban a maga kis tÀrsasÀga k´r¢ben, csakhogy most annÀl sz¢lesebb, azon messze tÃlgyürüzû hullÀmter¢n. Hanem azzal, hogy hosszÃ haldoklÀsa k´zben mintegy meg¢lte a halÀl f´l´tti gyûzelmet. KilÀtÀstalan k¡zdelme a halÀllal (¢s annak tudatÀval) mindennapos kis diadal volt. ögy vesztette el a megnyerhetetlen m¢rkûz¢st, hogy k´zben minden nap egy megnyert jÀtszmÀt tudhatott a magÀ¢nak. UtolsÂ
versei ennek sorozatos hÁradÀsai. BoldogsÀggal (¢s b´lcsess¢ggel) vannak teli. Paradox
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boldogsÀggal ¢s paradox b´lcsess¢gekkel. Egyik k¢sei (s talÀn, cÁm¢bûl k´vetkeztethetûen, egyik utolsÂnak is szÀnt) vers¢ben, az UTñIRAT -ban à...a halÀlon-tÃli r´vid kis /
pÂt-¢letreÊ szÂlÂ ig¢ny¢t nyÃjtja be, mik´zben tudja, hogy mÀris ezt ¢li, à¢rezve a szÀjÀnÊ
ä term¢szetesen hibÀtlan ovidiusi disztichonban ä àelkopogÂ ¢lte alkonyi csÂkja Áz¢tÊ.
Sz´rnyün¢l sz´rnyübb szenved¢sei k´zepette nem kÁnjai àelvisel¢s¢reÊ, hanem a
boldogsÀg elvisel¢s¢re szÂlÁtotta fel magÀt:
àA vilÀg lÀnnyÀ vÀltozik,
virÀgk¢nt mell¢d l¢p a lÀny.
VÀr vagy, hegyen ÀllÂ erûd.
Omolj el¢ kûszikla-hÂdolattal;
a boldogsÀgot elviselni
legyen erûd.Ê
(A VILçG LçNNYç VçLTOZIK)
°s lett ereje. àA virÀg lÀnnyÀ vÀltozottÊ, àa vilÀg ´nmagÀvÀÊ, àHerm¢sz nûv¢Ê, àaz ¢n ¢gg¢Ê ¢s àûv¢Ê, a testi szenved¢s csÃcsÀn mÀr alig ¢lû, de a testi-lelki gy´ny´rben teljesen
¢lû haldoklÂ szÀmÀra. Az ambivalencia mÀr-mÀr k¢pzelhetetlen sz¢lsûs¢g¢be sodort
sorsÀt az orszÀgÃton pÀrzÀs k´zben elgÀzolt gerl¢k p¢ldÀzatÀban ragadja meg, amelyek (akik?), bÀr àbiztosan halottakÊ,
à...ha egy szesz¢lyes
istens¢g emberekk¢ vÀltoztatnÀ ûket,
boldogok volnÀnak, mert Àhitatosan
vigadozva, cs´ndesen azt kÁvÀnnÀk,
hogy majd ä ha mÀr kell ä ¢ppÁgy haljanak.Ê
(FELK¹SZ¹NTý )
Sic. Term¢szetesen a p¢ldÀzat ´nmagÀtÂl megfordul ´nmaga k´r¡l. Az elgÀzolt emberek pedig, àha egy szesz¢lyes istens¢gÊ gerlepÀrrÀ àvÀltoztatnÀ ûketÊ, sk´v. A helycser¢s
ÀtvÀltozÀsok mindenest¡l a mitologikus metamorfÂzis rendj¢ben fogannak, mik´zben
teljess¢ggel mindennapi valÂsÀg¢rt¢küek ä amennyiben azokat a mindennapokat
mindennaposaknak lehet nevezni.
Devecseri Ãgy ûrzi meg ebben a semmik¢pp nem herm¢szi szf¢rÀban, ahol ¢lniehalnia, ¢lve halnia, halva ¢lnie adatik, a maga herm¢szi voltÀt, hogy abban a mitolÂgiai varÀzsrendszerben, amely k´lt¢szete eg¢sz autentikus r¢sz¢re jellemzû, megosztja
azt, fel¢t ÀtvÀltoztatja nûv¢, aki àhÁrn´kpÀlcÀjÀn pergeti / napom perceit, mint mozitÊ (H ERM°SZ A KULCSLYUKON BEN°Z), s olyan àf¢nyt hozÊ, amelytûl àf¢lelmes-sz¢pÊ lesz àa f¢lhomÀlyÊ. Eg¢szen a v¢gsû s´t¢ts¢gig.
àK¡l´n teljes hiÀny vagyunk,
egy¡tt teljes vilÀg vagyunk.Ê
(A PAMUTSZAMçR KESERV EI...)
HalÀl ¢s szerelem romantikÀban gy´kerezû egys¢g¢nek e banalitÀsÀt, egyszerü paronomÀziÀban, egzisztenciÀlis alakban teszi egyediv¢, amelyben m¢g a szeretkez¢s legintimebb (s itt egyben k¢nyszerü) pÂza is metafizikai jelent¢ssel telÁtûdik, morbid-erotiko-szakrÀlis monstranciak¢nt:
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àçtvÀltozik a vilÀg, ´nmagÀvÀ, ¢nn¢ magasodik az ¢n.
Ott ¡lsz a tetej¢n.Ê
(çTVçLTOZIK A V ILçG)
Az ODºSSZEIA V III. ¢nek¢ben, a phaiÀkok k´z´tt, a titokzatos vend¢g tisztelet¢re
D¢modokosz, àa kedves dalnok..., kit a MÃzsa kegyelt, s akinek jÂt s rosszat is osztottÊ, àez¡stszÁnü sz¢kreÊ ¡lve kez¢be veszi az à¢leshangzatÃÊ lantot, s Ágy kezdi àzengeni sz¢pen: / nÀszra
mik¢nt l¢pett çr¢sz s koszorÃs AphrodÁt¢Ê a f¢rj, H¢phaisztosz hÀzÀban. Ez azonban meglepi s azonmÂd lÀncra veri ûket: àrÀjuk is omlott / erre a fort¢lyos H¢phaisztosz mesteri lÀncaÊ,
Ãgy, hogy a szerelmesek àtagjaikat mozdÁtani mÀr, megemelni se tudtÀkÊ. S mikor az eposzbeli dalnok befejezi a tragikomikus isteni idill el¢nekl¢s¢t, m¢g hozzÀfüzi a t´rt¢net
àk´z´ns¢g¢nekÊ, az odagyülû àboldog isteneknekÊ ¢vûdve-moralizÀlÂ kommentÀrjait is, ezzel a kis p¢ldÀzattal fejezve be:
àHerm¢szhez pedig Ágy szÂlt Zeusz fia, b¡szke ApollÂn:
ÏZeusz fia, HermeiÀsz, hiradÂ, javak osztogatÂja,
volna-e kedved e durva bilincsek k´zt beszorulva
egy¡tt hÀlni az Àgyban aranylÂ Aphrodit¢val?Î
Erre ek¢ppen szÂlt Argosz meg´lûje, a hÁrn´k:
ÏBÀr hÀromszor ilyen sok nagy lÀnc fonna be minket,
s istenek ¢s istennûk mind n¢zn¢tek e dolgot,
Àm arany Aphrodit¢val hÀln¢k m¢gis az Àgyban.Î
így szÂlt s k¢lt kacagÀs a halÀltalan ¢gilakÂk k´zt.Ê
Devecseri ýhermeiÀszsÀga is Ágy felelhetett volna; hiszen valÂban Ágy is tett; ¢s k¢lt
Àmulat ¢s csodalÀtÀs mind a halandÂ ¢gilakÂk k´zt. Ez az Àmulat sereglett halÀlos Àgya
k´r¢. S ez az Àmulat ejti hatalmÀba utolsÂ verseinek olvasÂit is. A halÀl nem volt hozzÀ
àkegyesÊ. çmde katartikus volt. M¢g egyszer (akÀrmilyen botrÀnyosnak hangzik is): sikert´rt¢net.
Ahogyan mÀr elûre ÁrÀsban is eltervezte. Az àelsûÊ ä mondjuk, ha nagyon realistÀk
akarunk lenni ä àtetszÊ-halÀlÀbÂl àkisvÀrtatvaÊ felocsÃdÂ TeiresziÀsznak (A MEZTELEN
ISTENNý...-ben) ezek az elsû szavai: àSiker¡lt term¢szetes halÀllal meghalnom.Ê
S mikor àa lomb sÀtra... a sÀrkÀny t¡sk¢sfekete tÀtott ajkak¢ntÊ megnyÁlt elûtte, TeiresziÀsz
àmosolygottÊ. °s àk´nnyü lÀbbal l¢pett Àt a torkÀnÊ.
Csak egy nem siker¡lt neki. Amire valÂ vÀgyÀt egy eg¢szen korai vers¢ben a t´lgyfa
intelme ¢s ´nmaga jÂslatak¢nt kifejezte: a àvÁgÊ ¢s à¢desÊ ´regs¢g:
àMajd ha megv¢n¡lsz s nehezedve lÀbad
nem hoz el t´bb¢ a hegyekbe hozzÀm,
Ãj urad lesz majd: a podagra, k´szv¢ny
s nem te parancsolsz,
akkor is vÁg l¢gy. Legyen akkor ¢des
¡ln´d est¢nk¢nt boraid k´z´tt ¢s
kÀlyhatüz mellett egyed¡l mulatnod
KrÃdy GyulÀval.Ê
(I NTELEM)
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Erre fÀjdalmas gondolnunk. S e fÀjdalom csak attÂl enyh¡lhet, hogy Devecseri
szenved¢s- ¢s ¡dvt´rt¢nete Ãgy volt teljes, ahogy beteljes¡lt. S hogy ha magunk k´r¢
n¢z¡nk, az ittmaradottak ¢s utÀnaj´vûk sorÀra tekintve, nem is k¢ts¢g, inkÀbb szomorÃ bizonysÀg fog el afelûl, hogy ha àmegv¢n¡lveÊ k´zt¡nk maradhatott volna, akkor
se ¢lhetn¢ meg ezt az ´regs¢g vÁgsÀgÀrÂl ¢s ¢dess¢g¢rûl szûtt t¡nd¢rÀlmÀt (amely a
valÂsÀgban nem is igen szokta megk´rny¢kezni az ´regs¢get). Nem is besz¢lve egy¢brûl. àBankÀrok ¢s tÀbornokok / ideje ezÊ, ez a àjelen idûÊ (is).
BÀr neki talÀn ä akkor is, most is ä à¢desÊ lehetne àegyed¡l mulatni KrÃdy GyulÀvalÊ.
Volt benne valami, ami mindig a valÂsÀg f´l¢ emelte. Mindig ´nmaga f´l¢ is.
M¢g ha ezt nem lÀtja is az (csak az nem lÀtja), aki nem akarja lÀtni. Mik¢ppen ezt
is elûre megÁrta. Hiszen TeiresziÀsz az¢rt volt jÂs. Ath¢na, megvakÁtÀsakor, azt mondta
az anyjÀnak, a zihÀlva reszketû KhariklÂ nimfÀnak, hogy àa fiad mÀsk¢pp lÀt, mint te
gondolod. °s mint ûk gondoljÀkÊ. àýkÊ, akik àelvÀrjÀk, hogy azt lÀssa, amit ûk, mert csak azt
akarjÀk megtudni, amire vÀgynakÊ.
Mindamellett Devecseri nem mindig volt jÂ jÂs. °s maga se lÀtott mindig jÂl. De
annak bizonyosan megfelelt, amire Ath¢na felszÂlÁtotta a megvakÁtottan àaz emberek
fel¢ megindulÂÊ TeiresziÀszt, mikor is, csak amÃgy mell¢kesen, m¢g utÀnaszÂlt: àL¢gy
k´ltû.Ê

NçDASDY KçLMçN LEVELE
HUSZçR KLçRçNAK
Kedves KlÀri,
meg kell Árnom, hogy A VAK J¹VENDýMONDñ olvasÀsakor milyen furcsa helyzetbe ker¡ltem.
Ugyanis a fejemben vÀratlanul f´lbukkant egy sohasem volt, r¢gi pillanatfelv¢tel...
Ezt lÀttam:
Valamilyen fogadÀson, m¢g az ´tvenes ¢vek elej¢n, talÀlkoztunk ä Ágy ¢lt¡nk akkor
PannÂniÀban...
Egyszer csak kivÀlt az embervÀsÀrbÂl, ¢s lassan, szinte kim¢rten l¢pkedett fel¢nk
dÃs m¢zhajÀval, rejtekezû, eleuziszi mosolyÀval àLa ChiaraÊ ä Clara, a bel¡l vilÀgÁtÂ.
S oldalÀn, arcÀra fagyott àtragoszÊ-mosollyal a lÀtszÂlag vidÀm, az emberek szÀmÀra
k´nnyed, valÂjÀban eredendûen àombrosoÊ, valami FÀtum ´lel¢s¢vel viaskodÂ k´ltû:
GÀbriel, a g´r´g.
àSorvasztÂ tüz¡ vidÀmsÀga
M´g´tt
Vezekelt g´r´g gyÀsza ä Ê
(Ez egy àapokrif Ê vers, bennem ragadt isten tudja, honnan, ¢s most s¢tÀl a fejemben ä biztosan nem az eny¢m ä, ¢s nem is eg¢szen Ágy van. De most jÂl szolgÀl, ideillik, mert
pontosan azt mondja, amit gondolok. Pontos, ahogy Devecseri megkÁvÀnnÀ.)
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Ezek utÀn a àfolytatÀs k¢nyszereÊ, ami ez esetben megengedhetetlen, tovÀbb jÀtszik
az eml¢kezetemmel, ¢s mi ugrik ki belûle?
(LeÁrom MagÀnak minden kritika n¢lk¡l, noha nem illik ¢s nem is volna szabad ä
hiszen szerzûileg tilos utakra t¢vedek.)
Elûsz´r tehÀt, ami nyilvÀnvalÂ:
A MEZTELEN I STENNý a DE AMORE variÀnsa. A JÂs Ãjabb nekigy¡rkûz¢se a àTitokÊ megfejt¢s¢re. (Ezt eddig is tudtam, gondolja KlÀri.)
Mi ez a titok?
A MEZTELEN I STENNý ott marad abba, ahol az utolsÂ fÀtylat t¢pn¢ le a àGy´trûdûÊ.
Nem k¢ts¢ges, hogy Ath¢na, Afrodit¢, de m¢g a kÁs¢rteties àFecske-AsszonyÊ is mind-mind
a m¢zhajÃ àClara-idolÊ inkarnÀciÂi ä mitikus ihlet kulcsÀval keresett megfejt¢sei.
(Rendezûi kulcs:
Amikor àAth¢na arca inkÀbb ¢rdeklûd¢st Àrult el, mint neheztel¢st. AhÀ ä gondolta TeiresziÀsz-[GÀbriel] ä, csak Afrodit¢t tekinti versenytÀrsnak, a f´ldi nûket nem.Ê
Ez szÀmomra ä rendezûileg ä a àbel¡lvalÂk m¢cs¢velÊ vilÀgÁtÂ Chiara-KlÀra.)
Persze Afrodit¢ is egy hitves-szublimÀciÂ ä bÀr ez abszurdumnak tünik. De erre nem
tudok ä igazÀban nem merek a k´nyvbûl id¢zni. Pedig ¢rzem, hogy Ágy van ä azaz tudva
tudom. V¢g¡l m¢g a àFecske-asszonyÊ is csak egy r´ppenû feles¢g-idol ä bÀr bizonyos, hogy
a JÂs-k´ltû nem is Ágy gondolta.
Azt k¢rdi a àFecske-asszonyÊ:
àÏNem vagy te k¢sûi?Î Mert, hogy ne feledj¡k, a JÂs-k´ltû ¢rtette a madarak (emberek) Ïbesz¢d¢tÎ ä a Fecsk¢nek el¢g volt egy pillantÀst vetni a JÂs ÏarcÀraÎ, hogy pontosan tudja a gondolatÀt is.Ê (343. oldal.)
Persze hogy el¢g volt, hiszen a fecsk¢k nem a szavakra figyelnek, hanem a mimikÀra
ä akÀrcsak a rendezûk. (Erre Devecseri azt mondanÀ, mint Arany a TOLDI-kommentÀrra: gondolta a fene.)
No de ha mindez Ágy volna (persze csak a gÀtlÀstalan àolvasÂ-tovÀbbk´ltû szemsz´g¢bûl!), akkor a reg¢ny csÃcspontjÀn a t´bbsz´r´sen elrejtett àhitves-idolÊ most mÀr k´vetel
(k´vetelne...) egy v¢gre megoldÂ szint¢zist!
LeszÀmolÀst: nem a àMeztelenÊ, de az igazÀban àIsmeretlen IstennûvelÊ.
A mü befejez¢se (l¢tezhet ilyen?) TeiresziÀsz ´nmaga szÀmÀra adott jÂslatÀt sejteti. (Hogyan k¢sz¡l a verses jÂslat?)
à°nnekem nincs sz¡ks¢gem t´bbre.
Neked van, TeiresziÀsz!Ê
Igen, igaz: erre volt sz¡ks¢g.
LeszÀmolni egy àhom¢roszi himnuszbanÊ az oly sokÀ megfejthetetlen ýsk¢ppel ä nem
jÀt¢kos-d¢moni àelrejt¢sÊ tehÀt, hanem nyÁlt konfrontÀciÂ: az à°rz¢s drÀmÀjaÊ ä ahogyan
Ady mondta.
Azt k¢pzelem, hogy GÀbrielt ez a àbelekontÀrkodÂ hamisÁtÀsÊ mulattatta volna.
àHallod-e! szÂlt a JÂs-k´ltû, aki mindig ´r¡lt, ha szakmai tanÀcsokat kaphatott, s lÀtvÀn, hogy
okos fecsk¢vel talÀlkozott: Hallod-e ä szÂlt. ä Hogyan k¢sz¡l a verses jÂslat?Ê (343. oldal.)
Nos hÀt Ágy.
Ha paradox, legyen paradox.
A verses àjÂslathamisÁtÀsÊ, amit TeiresziÀsz ´nmagÀnak jÂsolt àvolnaÊ (mÀr ez¢rt is ¢rv¢nytelen, hiszen ´nmagÀnak senki sem jÂsolhat), ennek ellen¢re l¢tezik!
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CÁme:
AZ ISMERETLEN I STENNýH¹Z.
Egy¢bk¢nt k¢pzelheti, hogyan Âdzkodtam ennek a lev¢lnek a megÁrÀsÀtÂl ä de muszÀj volt ä a k´nyv k¢nyszerÁtett. Ezt az eg¢sz àleÁrtam-locsogÀstÊ pedig vigye el az ´rd´g ä
Ettûl eltekintve a r¢gi szeretettel k´sz´nti
1977. augusztus 22.

NÀdasdy KÀlmÀn

(àHallod-e! szÂlt TeiresziÀsz ä hogyan k¢sz¡l a verses jÂslat? [343. oldal.] TalÀn Ágy is, ha a
lehetetlen lehetû volna, ¢s k¢pes a k¢ptelen! Ez olyan fecske-fecseg¢s ä Àm Devecseri szerette
a csicserg¢st.)
AZ ISMERETLEN ISTENNýH¹Z
(a Gy´trûdû ¢nekeln¢)

Boldog istennû, aranyarcÃ-rejtett,
Messzirûl kÁvÀnt hidegen mosolygÂ ä
ím fejem, gûggel magasÃltat eddig
Pornak alÀzom.
Alacsony pornak, kicsinyek porÀnak,
HamuszÁn pornak, fagyosan fedûnek ä
Porba sz¡rk¡l´k teelûtted, °des
çlnok, elûtted.
Mert nem Ãgy rendel¢ fia azt Kronosznak,
S a sz´vû Sz¡zek azt nem Ãgy sz´v¢k ki,
Hogy meleg v¢rrel neked ¢n adÂzzak
S ifjÃ kosokkal.
Neh¢z mÀr n¢kem kegyeid szarÃja:
F¢nyes orszÀgod kapÃjÀbÂl egyszer
Egy n¢z¢s n¢kem befel¢, szeg¢nynek,
TÃlon el¢g volt.
°n botot, g´rcs´st fogok a kezembe;
öjdon Ãtamra mosolyogva m¢gyek ä
B¢k¢vel, bÃval, maga-megvet¢ssel
MÀshova, messze.
SÁk SÀndor (1911)
Megismertem SÁk SÀndor oktatÂd¢lutÀnjain, 1918-ban a Duna-parti piarista gimnÀziumban.
HuszÀr KlÀrinak leÁrtam eml¢kezetbûl 1977. augusztus 22-¢n.
NÀdasdy KÀlmÀn
(SÁk SÀndor verse eredetileg AD DEAM IGNOTAM cÁmmel jelent meg, tizenk¢t szakaszÀbÂl NÀdasdy KÀlmÀn
´t szakaszt id¢z, kisebb-nagyobb sz´vegelt¢r¢sekkel. ä A szerk.)
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BertÂk LÀszlÂ

A D¹GL¹TT MADARAK A LçBAD ELýTT
Jegyzetek, k´zelÁt¢sek

N¢zed ûket, a tizen-, a huszon¢ves, a harminc k´r¡li kortalanokat, akik mintha az
ürbûl pottyantak, ereszkedtek volna ide. OrszÀgodba? VÀrosodba? AurÀdba? Szemedbe? SzÁvedbe? Valamidbe, ami egyszerre ¢rezhetûv¢ lesz, neh¢z lesz, ¢s szÃr, ¢s rajtad
van, ¢s hiÀba nyomod f¢lre, l´k´d le, Ãjra meg Ãjra visszahajlik, ugrik, esik, elter¡l.
Mert nem ûket, hanem magadat, a sajÀt valamidet ¢rz¢keled, lapÁtanÀd, fÃjnÀd, taszÁtanÀd, hogy k´nnyebb legyen, elviselhetûbb legyen, kedvedre valÂbb legyen, ami r¢gÂta van, amirûl szinte kezdettûl fogva tudsz, s ami nem gy´m´sz´lhetû bele abba, ami
a bûr´d, a helyed ¢s idûd, abba, ami a neved kiejt¢sekor ebben is, abban is nagyjÀbÂl
k´r¡lhatÀrolhatÂ kiterjed¢s, s ami talÀn csak ´nmagad szÀmÀra megfoghatatlan ¢s elviselhetetlen. Amirûl szinte semmit sem tudnak, s te magad is csak a sÃlyÀt ¢s a kiszÀmÁthatatlan erejü ¢s nagysÀgÃ szÀrnyait ¢rzed. Arra ereszkednek rÀ, pottyannak bele,
abban mozognak, mintha te nem is l¢tezn¢l, csak ott vagy.
A megh¡ly¡l¢snek, ÀllÁtÂlag, hÀrom fokozata van. Az elsû, amikor csak te magad tudod. A mÀsodik, amikor mÀr mÀsok is. A harmadik, amikor csak mÀsok. ä Ez most
melyik? Mind a hÀrom egyszerre? Hipp-hopp egyik fokrÂl a mÀsikra? Az erû, ami
mozgat, nem t´rûdik vele, hogy tudod-e, s hogy m¢g tudod? Hogy t´bbnyire tudod?
Innen oda, onnan ide, de inkÀbb innen oda, s egyszer csak otthagy, elviszi belûled a
t¡kr´t? Most itt van, megint itt van, s kÁnoz, hogy kiadtad magadat, olyasmit mondtÀl
el, amit nem kellett volna, amit felhasznÀlhat ellened, akinek. Ami miatt bajod lehet,
ha. Most tehÀt futsz, szorongsz, v¢ged van. Eml¢kszel rÀ, hogy mit locsogtÀl-fecsegt¢l,
csak arra nem, hogy kinek. Mindenki benne a k¢pben, akivel talÀlkoztÀl, besz¢lt¢l.
Ha ennek, akkor semmi baj. De mintha annak. Kinek? Ez a mÀsodik fokozat? °szrevett¢k? A harmadik? ñ, Àldott felejt¢s, aki minden idûkben voltÀl, ¢s mind´r´kk¢ leszel, l¢gy kÁm¢letes, segÁts.
M¢giscsak a hullÀm, a k´vetkezû, a legmagasabb hullÀm, ami az elûzû legmagasabb
utÀn j´n, l´kûdik a mÀr alÀbukÂra, elsimulÂra, elveszûre, a hullÀm, ahogy az eg¢sz
hÀnykolÂdik valami mederben, falak k´z´tt, valami ÀtlÀtszÂ, de megm¢rhetetlen
¡vegg´mbben, teny¢rben? semmiben?, a hullÀm az, ami csak az¢rt tud az elûzûrûl,
mert elûtte van, mert azt nyomja, szorÁtja, temeti maga alÀ, valami ismeretlen, f´lfoghatatlan erûnek engedelmeskedve, ami most benne, a legmagasabbra sz´kûben mutatkozik meg leginkÀbb, s amit csak a rÂla magasba sz´kkenû s n¢hÀny pillanatig szÀllÂ,
´nmagukat ´r´kk¢valÂnak k¢pzelû, mert ekk¢ppen az ´r´kk¢valÂsÀgot Àt¢lû, de
azonnal visszahullÂ vÁzcseppek à¢rz¢kelnekÊ, àtudnakÊ, àmondanak kiÊ, a k´vetkezû
hullÀm az, amit nem meglÀtni, nem tudomÀsul venni, nem elfogadni ostobasÀg, de
ami ellen lÀzadni, tiltakozni, k¡zdeni a legemberibb cselekedet, hiszen ha az eurÂpai
kultÃra hÀlÂjÀbÂl n¢zed, a k´vetkezû hullÀm szorÁt ki, simÁt el, mondja f´l´tted a bÃ-
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csÃztatÂt, mik´zben mÀr m´g´tte is emelkedik az Ãjabb, a majd ût k¢nyszerüen partnak szorÁtÂ, m¢lybe fordÁtÂ, mintha valaki valahol hason fekve, k¢t hatalmas karjÀt
partk¢nt kinyÃjtva beszÁvnÀ, kifÃjnÀ a levegût. S alszik. ögy tünik, alszik.
Az ´r´me, a bÀnata, a megtartÂ ereje, a l¢nyege nem az eredm¢nyben, hanem a mük´d¢sben van. Az eredm¢ny fel¢ vezetû Ãtban, a mozgÀsban, a k¡zdelemben, ahogy
egyik lÀb a mÀsik utÀn, egyik szÁvdobbanÀsra a mÀsik, egyik gondolat a mÀsikba. Jaj,
ha el¢red, amit akartÀl, s nincs benned t´bb¢ a csÀbÁtÂ, a tettre sarkallÂ k´vetkezûnek
a magja, a k¢pe, az irÀnya. Az eredm¢ny: halÀl. öj ¢let belûle csak akkor fakad, ha
igazi, ha biztos, ha v¢gleges. Az Ãj magÀba foglalja, magÀ¢vÀ teszi, viszi, amire sz¡ks¢ge
van, ami maga a dolog, tehÀt n¢lk¡l´zhetetlen, s elveti, elfelejti, ami csak a hÃsa, a
bûre, a szûre, a hab rajta. A mÀz, a kence, amibe ´nfeledten belefulladnÀl, elolvad,
megromlik, mire mindenkinek megmutathatnÀd. L¢pj le, osonj el, amÁg n¢zegetik,
Ázlelgetik, amÁg vele s nem veled foglalatoskodnak. Felejtsd el az eg¢szet. ögyis figyelmeztetni fognak, mert nem ¢rtik. Nem robbant f´l, nem szakadt Àt, nem vagy ott. HÀt
akkor? Mit akarsz a k´r¡l´tted ÀllÂktÂl, akik maguk is mind valami fel¢, s m¢g jÂ, ha
nem mennek neked azonnal?
Akkor halsz meg igazÀn, ha mÀr nem tudsz lelkesed¢st kelteni a nûkben. Ezt is ki
mondta? Valami katonatiszt? Hûsszerelmes? Valaki a tizenkilencedik szÀzadban? Kezdettûl fogva benned van, holott avÁtt, romantikus, nem igaz. F¢lig igaz csak. Lelkesed¢st? Hiszen azonnal ott a mÀsik, ugyanonnan: Egy nû bele tud szeretni a csÃnya ¢s
az ´reg f¢rfiba is, ha az f´l¢breszti a fantÀziÀjÀt. Tess¢k! LegalÀbb akkora. Eff¢l¢ken
nûtt¢l fel, s ez csak a teteje. A hÁres-nevezetes tizenkilencedik szÀzad. A kis pufÂk, aki
teleszÁvta magÀt tizennyolcadik szÀzaddal a sz¡let¢sekor, ¢s idÀig fÃjja a szelet. A nagy
szÀrnyak, a nagy szÀrnycsapÀsok, s a v¢res csûrü, d´gl´tt madarak a lÀbad elûtt. S
ahogy k´zben alÂluk? mellûl¡k? k´z¡l¡k? f´lszÀll az eg¢sz, f´l a Holdig, a Jupiterig ¢s tovÀbb. A k¢t szÀrny, a v¢res romantika ¢s a habos realizmus, ahogy sz¢tszakÁt,
r´ptet. S a nûk, a drÀga nûk, akik nem mondjÀk ki az igazsÀgot, akkor sem, ha ¢rzik,
hogy v¢ge.
A bûr, igen, a bûr. A vilÀg hatÀra. S hogy onnan is. S hogy ÀtjÀrhatÂ. S hogy amÁg
fesz¡l, mintha nem is lenne. Csak van. NyÁlik, csukÂdik. S hogy a gyürûd¢sek, a rÀncok
k´z´tt, ahogy akkor is. S mindk¢t oldalÀt s¡ti, mintha belûle s¡tne. S a neh¢zked¢sek,
a bet¡remked¢sek, az egy pontba sürüs´d¢sek, a m¢rhetetlen sürüs¢güv¢ sÃlyosodÀsok. A megk´rny¢kez, elkap, beszippant, elnyel. Az egysejtü, ahogy a tÀplÀl¢kÀt k´rbefonja, magÀ¢vÀ teszi. A fekete lyuk a mindenhatÂ f¢nnyel ¢s anyaggal. Ahogy a t¡zet
az utolsÂ sziporkÀig befogadja, s ahogy lennie kell, de nincs. A kibÁrhatatlan. A nyÃzzÀk
a bûr´det, de arrÂl semmit, hogy akkor ez hÀnyadik dimenziÂ. Mert odÀig senki. ¹szt´nnel, eksztÀzisban sem. Csak n¢znek. S aki Àt¢li, az is csak k¢sûbb. Amikor eml¢kezik.
Amikor az eml¢kre eml¢kezik. Az Àrny¢k Àrny¢kÀra. Mintha a k¢t ujjÀt, a kez¢t ¢rinten¢ ´ssze, s a hasÀt simogatnÀ, hiszen minden megeshet m¢g.
Mintha f¢mlemezeket raknÀl be valami r¢sbe, tokba, lÀdÀba, s hozzÀ¡tûdne, hajolna,
simulna, reszelûdne folyton egyik a mÀsikhoz, s rezegn¢nek, hangot adnÀnak, megt´lten¢k mÀris a helyet, de az¢rt az Ãjakat m¢g be tudnÀd csÃsztatni k´z¢j¡k, elf¢rn¢nek ott, s mind a hely¢re igazodna, megnyugodna, segÁten¢ m¢g inkÀbb tartani, el-
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lensÃlyozni a gravitÀciÂt, tehÀt mintha nemcsak a t´meg, hanem a sÃly, a teher is n´vekedne, mÀr-mÀr kibÁrhatatlannÀ, de ¢rz¢kszervekkel ¢s ¢sszel m¢g f´lfoghatÂvÀ engedn¢ vÀlni az esem¢nyt, azt, hogy olyannyira f´lgyorsult, s akaratodon tÃli, ´nmük´dû lett az eg¢sz, a megÀllÁthatatlan, az egyik napra a mÀsik, a hÃsodba vÀgÂ, a csontodba, idegeidbe villÀmlÂ, a magÀval ragadÂ, az elsodrÂ negyedik (?) dimenziÂ, hogy
a mÀsik hÀrom (?) az mÀr alig szÀmÁt, hogy a hosszÃsÀgot, sz¢less¢get, magassÀgot mÀr
Ãgy hasogatja, t¢pi, tiporja, mintha tudnÀ, hogy meddig ¢s hogyan, s mintha mÀr
annyi lenne csak, hogy nyomni a gÀzt, felp´rgetni a csÃcsra hirtelen a motort, s akkora
nyÁlÀst hagyni fel¡l, hogy a f¢ny m¢g be, hogy egyik lemez a mÀsik mell¢ m¢g be, s
mintha csupÀn nagyobbat ¡tûdne, csapÂdna, s csattogna, mik´zben kipr¢seli belûled
magÀt.
Mintha valami nagy dologhoz k¢sz¡lûdn¢l, s amikor cs´nd van, amikor ´sszpontosÁtani tudsz, akkor tudnÀd is, hogy mihez, lÀtnÀd a k´rvonalait, ¢rezn¢d a sÃlyÀt, s ¢rezn¢d, hogy el kellene kezdeni, most r´gt´n el, mert amit helyette teszel, az mind mell¢kes, mind pÂtcselekv¢s, futÀs, menek¡l¢s, s ha nem az, akkor meg lustasÀg, kishitüs¢g, gyÀvasÀg, nyavalygÀs. De mintha ez a sok, ez az egyre t´bb ànem azÊ, ez a vakarÂdzÀs, hÀtat fordÁtÀs, akaratlan tev¢s-vev¢s, ez a àm¢gisÊ, ez is a c¢lt szolgÀlnÀ, a valami
nagyot k¢szÁten¢ elû, mert k¢ts¢gtelen, hogy itt kell lennie, mert bÀrmivel vacakolsz,
bÀrmibe mer¡lsz bele, egyszer csak csobban, s tolod f¢lre, t´rl´d le magadrÂl, felejted
el, amit addig, s futsz a f¢lhomÀly irÀnyÀba, kimelegszel, ¢rzed, hogy k´zeledsz, hogy
itt lesz, s ha m¢gse, akkor a tehetetlen toporgÀst, a bübÀjos semmittev¢st, a len¢zett
megtehetût, a r¢szleteket kell majd m¢g pontosabban, m¢g t¡relmesebben megcsinÀlnod, elviselned.
àA b¢csi gyorssal ¢rkezemÊ ä tÀviratozza a fûpolgÀrmesternek CsontvÀry Kosztka Tivadar. J´n haza, hozza a vilÀgmindens¢get, valakinek, felelûs embernek azonnal meg
kell n¢znie, lÀttamoznia kell, vagy legalÀbbis nyilatkoznia arrÂl, hogy hol, mikor ¢p¡l
f´l majd a csarnok, ahol minden k¢pe elf¢r, levegûsen, jÂ megvilÀgÁtÀsban, s ahol a
kÁvÀncsi publikum, a haza minden lakosa megn¢zheti majd, elcsodÀlkozhat, ´rvendezhet, Àt¢lheti a v¢gtelent, a legfûbb boldogsÀgot. BizonyÀra tük´n ¡lnek mÀr, vÀrjÀk
mÀr, kebl¡kre ´leln¢k mÀr, k¢sz¡l az ¡dv´zlû besz¢d, prÂbÀl a katonazenekar, csak
nehogy a fiumei gyorshoz menjenek ki. Mindez az utolsÂ pillanatban, csomagolÀs k´zben villant Àt az agyÀn, bÀr mÀr korÀbban is gondolt rÀ, csak nem volt biztos benne,
hogy illû dolog-e. MÀr tudja, nem tehet mÀst. Az is esz¢be jutott, hogy legjobb lenne
talÀn a minisztereln´knek s¡rg´ny´zni, de hÀt û Budapesten akar kiÀllÁtani, s nehogy
a fûpolgÀrmester megnehezteljen rÀ. LegutÂbb IglÂn ¢rezte ezt, ezt az ¢rz¢st ilyen
erûsen ¢s tisztÀn, amit most, amikor ott 1880. oktÂber 13-Àn a bal tenyer¢ben azt a
hÀromsz´gletü kis fekete magot megpillantotta, s megszÂlalt a hang, hogy àTe leszel
a vilÀg legnagyobb naput festûje, nagyobb Raffaeln¢lÊ. Csak nehogy a mÀsik vonatnÀl
vÀrjÀk... àEz megûr¡lt... ez egy ûr¡lt! ä kiabÀl ki a nyitott ajtÂn a fûpolgÀrmester. ä
Hozza be mÀr azt a kÀv¢t!Ê
àHa nem megy az ÁrÀs, akkor azt Árd megÊ ä tanÀcsolja L., aki ¢vek Âta csinÀlja ezt.
(Ezt is.) Mint a cirkuszos, f´ldobja a k´telet a levegûbe, az ott megakad, f´lmÀszik rajta,
megtapogatja a v¢g¢t, hÃzogatja, erûlk´dik, mintha ki akarnÀ bogozni, le akarnÀ szakÁtani, de nem siker¡lne. K´r¡ln¢z, integet, mosolyog, s meg-megÀllva k´zben, lassan
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visszacsÃszik a porondra, meghajol, megfogja, megrÀngatja, s a k´t¢l mell¢je esik. F´lveszi, m¢g egyszer meghajol, hÀtat fordÁt, kimegy, k¢sz. Tapsolnak, csodÀlkoznak, n¢zegetnek f´lfel¢. TudjÀk, hogy becsaptÀk ûket, de sz¢p volt. A legszebb, ahogy bej´tt,
hisz nem a lÀbÀn, hanem k¢zen Àllva j´tt be, s a lÀbÀval, a k¢t sarkÀval a fenek¢t, a
fenek¢n a lyukas nadrÀgjÀt rugdosta, s aztÀn is cifrÀzta, kunsztozott, besz¢lt-nevetett
v¢gig a mutatvÀny k´zben. Mintha az lenne a l¢nyeges, ahogy bej´n, kimegy, ahogy
a k´t¢ltûl kipirosult tenyer¢t n¢zegeti, odamutatja a k´z´ns¢gnek. A sz´sz´l¢s, a sz´vegel¢s, a r¢szletek. Ahogyan megt´rt¢nik az eg¢sz.
FebruÀr elseje, reggel van, mÁnusz tizen´t fok. HÀrom hÂnapja szinte egyfolytÀban
tart a kem¢ny t¢l, hÂval, faggyal, ijedelemmel. JÀrkÀlni szeret benne, ¡lni, fek¡dni
nem. Az ¢jjel is f¢l kettûkor fel¢bredt, s ´tig, f¢l hatig nem tudott elaludni. Ilyenkor,
ha valamik¢ppen el akarja fÀrasztani magÀt, akkor a bal oldalÀra, a szÁv¢re fekszik.
Csakhogy ezt nem sokÀig bÁrja, nyom a melle, nyugtalan lesz. Ha m¢gis elalszik Ágy,
akkor l¢gszomjjal, fulladozva, r¢m¡lten riad fel, s mozdul el, veszi a szÀnd¢kos m¢ly
l¢legzetet. Az az ¢rz¢se, hogy ha nem nyomott volna meg valaki az utolsÂ pillanatban
egy gombot, ha valami, a legv¢g¢re be¢pÁtett szerkezet nem csengetett volna, nem
l¢pett volna mük´d¢sbe, meghalhatott volna. Fesz¡l, forgolÂdik, s ha reggel ´t Âra,
f¢l hat k´r¡l negyedÂrÀra, f¢lÂrÀra visszaalszik is, oda az eg¢sz d¢lelûtt. Csak a àf¢lÀlomÊ, a bizserg¢s marad. A pÀnt a mellen, a ropogÂ, meszes nyakcsigolyÀk nesze, a
v¢r a nagy, feh¢r sivatagon Àt, ahogy az agyba f´l¢r, belezsibbad. S a lassÃ dob, ami,
Ãgy tünik, Àt¡ti a falat. Az el lehet kezdeni, a meg lehet csinÀlni, s kider¡l hamar, hogy
mindennek csak az elej¢t. Vagy azt sem.
Ady Endr¢nek szerzûd¢se volt az ÃjsÀggal, hogy a h¢t bizonyos napjÀn meghatÀrozott
ÂrÀig k¡ldi az Ãj verset. Ez¢rt kapta a p¢nzt, amibûl ¢lt. Megesett, hogy a k¡ld´nc ott
toporgott, krÀkogott, k´h¢cselt, idegeskedett az ajtaja elûtt, amÁg a vers elk¢sz¡lt, s
kez¢ben a m¢g àmelegÊ k¢zirattal rohant a nyomdÀba, ahol û kapott ki, hogy hol a
bÃsban bÀm¢szkodott mostanÀig, miatta Àll a szÀm. Milyenek az olyan versek, prÂzÀk,
egyebek, jÂk lehetnek-e, amik Ágy sz¡letnek? Nemhogy rendel¢sre, hanem az utolsÂ
pillanat sÃlya alatt, az idû pr¢s¢ben, a mindenk¢ppen meg kell csinÀlni kÁm¢letlen
fesz¡lts¢g¢ben. Ady a p¢lda rÀ, hogy lehetnek jÂk, kitünûek, s lehetnek gyeng¢csk¢k
is. TehÀt a lelkiÀllapot ¢s a kozmikus gyÃjtÂpont egybeeshet. Az, hogy Ady Endre hÀny
k¢ziratlapot t¢p ´ssze, dob egymÀs utÀn a papÁrkosÀrba, s hogy v¢g¡l melyik lesz az,
amit, kinyitva az ajtÂt, ÀtnyÃjt a futÀrnak, az nemcsak az û akaratÀn, Át¢lûk¢pess¢g¢n,
tehets¢g¢n mÃlik, hanem azon is, hogy hÀny fok van a szobÀban, bes¡t-e a nap az
ablakon, veszekednek-e a szomsz¢dban, lehÃzta-e a szobalÀny a paplan huzatÀt. S milliÂ eff¢l¢n. Ments¢g, persze, nincs.
T. nem k¢telkedik. Legfeljebb mondja. Azt is csak Ãgy, ahogy a hernyÂ eszi a levelet.
Enni, em¢szteni, ¡rÁteni. Az erû ebben az irÀnyban mük´dik. A àl¢lekÊ s plÀne a àtudatÊ, mint az illat, mint a szag leng k´r¡l´tte. Mint a mozogni k¢pes anyag vÀltozÂ,
mÃl¢kony erûtere. Ez¢rt a bizonyossÀg. Nem tudatosan, csak Ãgy. M¢g ezt is, m¢g azt
is. S milyen jÂ, milyen t´k¢letes. Ma innen odÀig, holnap onnan idÀig. Elû a lexikont,
a centim¢tert. Minden megÁrva, minden megm¢rhetû. HÀt akkor? Amiatt aggÂdni,
hogy tegnap Ãgy, tegnapelûtt amÃgy? Hogy rosszul d´nt´tt? Hogy elk´vette? Istenem. Akkor Ãgy ¢rezte, azt kell tennie, mondania, hogy az a t´rv¢ny. Most mi¢rt sz¢-
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gyellen¢, amit akkor? Mi¢rt rÀgÂdj¢k azon, mi¢rt ¢rezzen büntudatot? Itt a polc, ezt
ide, azt oda, mindennek helye van. Nem? °ppen akkora polc megint. S milyen sz¢p,
ahogy Àtrendezi, n¢zegeti. F¡gg´ny is van hozzÀ, de mi¢rt hÃznÀ el. OdaÀll el¢je, f¢nyk¢pet csinÀltat. Az utÂkor, igen. S hogy û itt, most, ezt. A f¢nyk¢p megmarad. Az idû
a f¢nyk¢pnek dolgozik.
S a nagy hal, ahogy beszorul a parti sziklÀk k´z¢. Ahogy erûlk´dik, hÀnykolÂdik, pr¢seli magÀt egyre beljebb, egyre m¢lyebbre. A vÁz sek¢ly, az ijedelem f´lm¢rhetetlen,
de bÀrmi megt´rt¢nhet m¢g, ha az idût felp´rgeti. K¢rem, ez nem volt benne a programban! Mi az, hogy mit keres itt?! Minden neh¢zs¢g, bonyodalom n¢lk¡l ki lehetett
Ãszni idÀig. Be lehetett Ãszni oda. S talÀn egy t¢tova, egy k´nnyelmü, egy boldog mozdulaton mÃlott csak. ögy ¢rezte, m¢g sohase Ãszott egyszerre ilyen k´zel az ¢ghez is,
a f´ldh´z is. Belefeledkezett a v¢gtelenbe, az ismeretlenbe, a kihÁvÀsba, s kihagyott
egy pillanatra. A partrÂl csak a vÁz szokatlan mozgÀsa lÀtszik, azt is csak a kÁvÀncsiak
¢s az ¢les szemüek lÀtjÀk. A hajÂsok, a halÀszok, akik sejtik, hogy mi t´rt¢nik, nem
mozdulnak. Nem hisznek a szem¡knek. SegÁteni nem tudnak, ´lni nem akarnak m¢g,
csak Âvatosan k´r¡ln¢znek, kik Àllnak a k´zel¡kben, j´nnek-e hajÂk, akik beavatkozhatnak. A sz¢l a part felûl fÃj, viszi a... Na ne! Ezt ne! MÀr csak az hiÀnyzik, hogy alkonyodik, a lebukÂ nap (a v¢r?) pirosra festi a vizet.
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RECEPT
DiÂs panÁrba ä rÁmbe ä mÀrtva jambusod
aranypirosra s¡l. Az Ázletes burok
alÀ csipetnyi füszeres vajat locsolj,
pikÀns hasonlatot. Ne l¢gy nagyon komoly,
f¡ty¡lj egy k´nnyü dallamot, amÁg rotyog
az Ázletes szonett, habosra vert sorok
k´z¢ kevergess olvadÂ derüt, cukor
helyett. A gyomrot Âvni kell, te is tudod.
SalÀta enyhe sÂban ä Ágy k´rÁtheted.
Vegyes, finomra vÀgott k¢peket sima
olÁval¢be t¢gy, meg n¢gy-´t csepp ecet,
borÂka kell. Ez egyszerü, akÀr ima
fel¢bred¢s utÀn. Ev¢s elûtt. Mehetsz,
egy¢l, mulass, lehütve vÀr a tercina.
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ZÀvada PÀl

JADVIGA BELEíR ONDRIS
NAPLñJçBA

DrÀga Ondris, moj milyÁ! ögy k¢pzelem most, hogy utazik, hogy talÀn hajÂra szÀllt,
mert idek¡ldtek egyszer csak MagÀ¢rt egy csÂnakot a kertkapu alÀ. S Maga azonmÂd
csak Ãgy a vÀllÀra terÁtette pr¢mgall¢ros r´vidkabÀtjÀt (hiszen m¢g szeles, de mÀr meleget lehelû Àprilis volt), a fej¢be csapta begyürt kalapjÀt, ¢s sietûs csÂkkal, engem bÀtorÁtÂ int¢ssel indult el mÀris, mint riadÂk¡rtre. A verandÀrÂl lel¢pve mÀr hullÀm
nyalta meg csizmÀja orrÀt, s a virÀgÀgyÀst ´vezû pÀzsiton arasznyi tengervÁzben gÀzolt
a k¢k-feh¢r jÀcintharangocskÀk k´zt, mÁgnem az Âlak m´g´tt oldalra tÀntorodvÀn, s
a drÂthÀlÂ kerÁt¢sbe kapaszkodva bele nem l¢pett az ¡resen himbÀlÂzÂ ladikba. De
mintha r´gt´n hanyatt is fek¡dt volna benne, Ãgy tünt el ¢nelûlem, hogy kisvÀrtatva
maga a csÂnak is eleny¢sszen a tekintet elûl, akÀr ha erûs lejtû szakad¢kviz¢n siklott
volna le sebesen a m¢lybe, hogy aztÀn Maga az ott, messzebb, talÀn a hajlÀsi dülûk ¢s
a vinyicÀk sarkÀnÀl, a laposban veszteglû s meleg pÀrÀk k´d¢be takarÂzÂ hajÂ fed¢lzet¢n Àlljon csak lÀbra, mit nekem k¢pzelni lehetett mÀr csak, hisz lÀtni ezt nem lÀttam
e jelen¢sben sem. çm hallanom r¢mlett a tengerjÀrÂ gûzk¡rtj¢nek hÀromszor nyÃjtott, bÃs hangjel¢t, akÀr ha Hiddensee felûl hajdan, hogy aztÀn àfel a horgonytÊ, s az
elÀrvult hajÂ Ãj gazdÀt lelv¢n magÀnak, bizton fesz¡lj´n orral a haboknak. Maga pedig
ott Àll egyed¡l a fed¢lzeten a sÂs, vÁzszagÃ tengerlevegûben, sz¢tvetett lÀbbal dacol a
f´ltÀmadÂ sz¢llel, ¢s mÀr nem n¢z vissza t´bbet rÀm. HabÀr nem is lÀtna, ¢s ¢n se MagÀt, ez igaz.
Nem tudom, mi¢rt Àlmodok MagÀval hajÂt, amikor hintÂn ¢s vonaton lÀttam utazni
legt´bbet, s vÁzen csak egyszer. Eml¢kszik, RostockbÂl Hamburgba hajÂztunk akkor,
m¢g jegyben sem jÀrtunk. Maga hajadonfûtt volt, ¢n az azÃrszÁn selyemkendût k´t´ttem a fejemre jÂ szorosan (most kerestem elû, fogdosom, szagolom a Maga eml¢k¢re,
pedig nem sokszor lÀtott benne, hisz itthon mint asszony mÀr nem hordtam, ott lapult,
s ´sszehajtva takarta a Maga vûleg¢nyleveleit a k´z¢psû komÂdfiÂk aljÀn). Langyos,
de bolondul erûs sz¢l kerekedett akkor hirtelen, csaknem f´ld´nt´tt minket, Maga
erûsen karolt Àt, aztÀn lebÃjtunk a mellv¢d alÀ, t¢rdelve, szorosan egymÀshoz k´zel,
amit az, hogy Maga Âvna engem a sz¢ltûl, ennyire nem indokolt mÀr, majd m¢gis f´lÀlltunk, mert jÂ volt f¡rdeni, t¢pÀztatni a vÁz felett vÀgtatÂ levegûben. A sz¢passzonyok
tÀnca, mondta Maga a keringû sz¢lre, vigyÀzzon, Jadviga, drÀgÀm, mert annak fergetege elkapja k´nnyen a lÀnyokat, ¢s Ãgy nevetett, hogy ´lel¢s volt a szem¢ben, s csÂkolÂ
harapÀs villanÂ fogai k´zt. Az¢rt eml¢kszem erre ily ¢lesen, drÀga Ondris, mert akkor,
abban a sz¢lben ¢bredtem rÀ, ott vilÀgosodott meg nekem tisztÀn ¢s selbstverstendlich,
hogy az a beteljesÁthetetlen vonzalom, amiben ¢vtizede vergûd´m, Ãgy siklott Àt egy
mindig ismert, de ifjÃ szempÀrba, ¢s Ãgy s¡t engem mÀr onnan, s hÃz be ´nmagÀba,
hogy ¢n ¢szre se vettem, mikor ¢s hogyan ker¡lt Àt oda, s mik¢nt lehets¢ges, hogy az
¢ppen a Maga szem¢bûl hÁv mÀr engemet.
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Most mÀr ide, a jegyzetk´nyv¢be j´v´k el MagÀhoz.
Kihajtom a fakulÂ indigÂszÁn vÀszonk´t¢st, akÀr ha mellkasÀrÂl vonn¢k sz¢t egy sokszor mosott inget, s a test¢n, arcÀn viselt nyomokbÂl induln¢k olvasni: àZacsÁnam tÃto
knyizsecsku. °n, OsztatnÁ AndrÀs 1915. FebruÀr hÂ 5-dik¢n kezdem meg ezt a feljegyz¢si k´nyvecsk¢t, nûs¡l¢sem elûtti napon.Ê
MagÀt simogatom ¢s k´vetem ujjammal a halovÀnylila vonalkÀk k´z´tt. JÂ darab
ideig, mintha csak intim ismerked¢sben, a szememmel siklottam be csupÀn sorai, l¢niÀi k´z¢, de most mÀr, Ãgy ¢rzem, engedi, hogy k¢zzel tapintsam, sût tollal karistoljam
korpuszÀt. Ha bûr¢n nem hagytam meg hajdan a most is eleven percek k´r´mjeleit,
megteszem Ágy.
BeleÁrok ¢s olvasok a naplÂjÀba, ha szÂlni akarok MagÀhoz, ha hallani vÀgyom a
hangjÀt, lÀtni tollpercegetû csuklÂjÀt s a papÁrrÂl tünûdve f´lemelt arcÀt, vagy az e
lapokon ´r´k¡l hagyott t´rt¢neteiben f´lid¢zni ifjÃi alakjÀt (azt se bÀnom, amikor mÀs
nûk karjÀban, ´l¢ben), s magunkat kettûnket, ahogy akkor Maga lÀtott minket.
Mennyire is bÀnom, hogy nem hamar¢bb adta kezembe ezt a f¡zetet, hogy mi¢rt
csak akkor bÁzta rÀm titkÀt, amikor a szÂlÁtÀst meghallotta (mit ¢n mindig egy hajÂk¡rt
riadÂjel¢nek k¢pzelek), hogy utÀna, mikor Maga mÀr elment, vegyem csak elû a faragott nagydikÂ aljÀbÂl!
Hisz annyiszor segÁthetett volna rÀ minket az egymÀs fel¢ visszavezetû Ãtra az, ha
felfoghattunk ¢s befogadhattunk volna egymÀsbÂl m¢g t´bb olyat is, ami a teljess¢ggel
soha meg nem ismerhetû mÀsik ember m¢ly¢n bÃvik, amit erûvel rÀngatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnÀnk kilesni, torz k¢pet mutatna, amellett becstelens¢g volna.
El is r´stelltem magam, amikor, talÀn mÀr tizen´t ¢ve is, keresv¢n valamit abban a
lÀdÀban, rÀleltem erre a k´nyvecsk¢re, s kinyitva, hogy mi lehet, a szemembe ´tl´tt,
hogy àmÀma oltÀr el¢ vezethetem JadvigÀt, kit sz¡lûfalunkba v¢gre StralsundbÂl hazahoztamÊ,
¢s nem csuktam r´gt´n ´ssze, hanem v¢gigfutottam az elsû lap aljÀig rajta.
Aminthogy Maga pedig hÀnyszor k¢rte t¢rdre vetett r´stell¢ssel a bocsÀnatomat
az¢rt, mert erûnek erej¢vel akart vallomÀsra bÁrni hÀzassÀgunk kezdet¢n. Amit ¢n az
´sszesimulÀs egyik bizalmas perc¢ben el is kezdtem, de Maga t¡relmetlen¡l tÀmadott
rÀm. Valljam ki, hogy amikor rÀmutattam Àgyban fekvû, egymÀst akkor m¢g ¢pp csak
megszÂlÁtÂ testeinkre, s azt mondtam, àOndrisko, ez nem elûsz´r t´rt¢nik velem, ¢s
talÀn meg fogja ¢rteni...Ê, akkor Maga villÀm¡t´tten, hogy: àKi vele, mit jelent ez. Mikor, hogyan, kivel.Ê Nem bÁrtam felelni, ¢s akkor ¢nbennem, Ãgy v¢ltem, egy ¢letre
megszakadt az ûszinte vallomÀs k¢szs¢ge. S valÂban is, hiszen csak most, ide Árva lenn¢k talÀn csak k¢pes ezekrûl szÂlni.
°s hÀnyszor vallott nekem m¢lys¢ges bünbÀnÀst, ami¢rt v¢g¡l is, mert mÀsk¢ppen
bizony sokÀig nem bÁrt, erûvel tett asszonyÀvÀ engem! çm az meg az ¢n sz¢gyenem
marad mÀr ´r´kre, hogy Maga hiÀba vezekelt, ¢n, ha mondtam is, soha nem tudtam
ezeket szÁvembûl megbocsÀtani, ¢s hogy t´bb olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre
felelû bÀntottsÀgbÂl, dacbÂl is tettem, s nem csupÀn a magam k¢sztet¢s¢re ¢s belsû
szavÀra, mi egy¢birÀnt ugyanezekhez indÁt¢kul magÀban is el¢g lett volna.
Ilyenf¢le lelki rejtelmekhez Âvakodhattunk volna k´zelebb, ha vallomÀsaink ¢s k¢rd¢seink tapintatos lÀbujjhegy¢n azokra a tÀjakra mer¢szked¡nk, melyekre Maga hÃsz
¢ve kezdett jÀrni, amikor e lapokra Árt, ¢n pedig, aki eddig magamban rÂttam ilyen
utakat, most vetûd´m csak titkainak mezej¢re, de talÀlkoznunk s egy¡tt s¢tÀlnunk e
belsû tÀjainkon nem siker¡lt soha. TalÀn ha egyszer-egyszer intett¡nk messzebbrûl
egymÀsnak, mikor ki-ki a magÀ¢ban jÀrt, vagy indulattal odakiÀltottunk csak.
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Moj milyÁ Ondrisko, 1936. mÀjus 9-ik¢n este ¡l´k le megint Árni, a fentieket tÁz napja
vetettem papÁrra.
°ppen egy hÂnapja hagyott itt benn¡nket. S azÂta mennyi mindent k¢ne tudatnom
MagÀval, Àm legt´bb olyat, amit m¢g eltÀvozÀsa elûtt mulasztottam el ¢vtizedeken Àt.
(De hiszem, hogy amit szÂlok, Árok, azt hallja ¢s olvassa, amik¢nt bel¡l magam is hallom meleg, barna hangjÀt, s lÀtom, akÀr ha keze vonÀsain fut a tekintetem, akÀr ha a
karossz¢k¢be k¢pzelem ide MagÀt.)
El kellene mondanom elûsz´r, hogy hÀzÀnak, csalÀdi gazdasÀgÀnak minden zuga
mily szÁvet szorÁtÂ nyilad¢kkal ÀsÁt az odapillantÂra: hogy innen is, onnan is Maga hiÀnyzik, hogy a Maga hely¢n az ür ez a szakad¢k. KivÀlt a fiai vigasztalhatatlanok, ha
tekintet¡ket kilincsz´rd¡l¢sn¢l az ajtÂra vagy esteb¢dn¢l az asztalfûre vetik, majd csalÂdÀssal ejtik maguk el¢. S egy¢bkor is szÂtlanok, gyakorta harmatos szemüek, ¢s ker¡lik elûlem a Maga emlÁt¢s¢t. Pedig ha besz¢ln¢nk MagÀrÂl, az jobban szolgÀlnÀ lelk¡k csillapodÀsÀt, s az ¢n lassan kitisztulÂ b¢k¢m, megnyugvÀsom is ezt ÂhajtanÀ inkÀbb, nem pedig a konok hallgatÀst. çm ¢n is mulasztÂ vagyok ebben, nem prÂbÀlom
el¢g t¡relemmel fiainkat magamhoz vonni, s vigaszul nekik is idehozni MagÀt k´z¢nk,
ahogyan ¢nnekem van jelen, akÀrmely Ãtra is kÁs¢rtem egy hÂnapja el.
Ne ¢rtsen f¢lre, magam is siratom sz¡net n¢lk¡l szinte, hogy patakok erednek szemembûl, ¢s sÁrok k´nnytelen¡l is, befel¢. S olyankor is zokogva placsem, zse dÀzsgy
padÀ v mojej duse, mintha v¢gtelen, ûszi esûk hullanÀnak bennem ebben a verûf¢nyes
mÀjusban. Amikor pedig a r¢m¡let is hatalmÀba kerÁt, ideÀt, Maga n¢lk¡l, akkor hÂ
is hull ¢nbennem, s a testem lehül, hideg lesz, mint a grÀnitkû. De az ¢n k´nnyhullatÀsom nemcsak a fÀjdalom¢ ¢s a vesztes¢g¢, hanem azon k´nnyebb¡l¢sbûl is fakad,
hogy a magassÀgos Istennek hÀla, MagÀnak mÀr jÂ, de jÂ is MagÀnak. MÀr az ý ´l¢ben
¡lhet, vagy, ha van neki, ý az inge rÀncaiban ringatja MagÀt, avagy az ý mindenhatÂ
tekintet¢nek tenger¢n hajÂzik, ahogy k¢pzelni MagÀt kivÀltk¢pp szeretem.
Nem terheli tovÀbb az erû s a bizakodÀs ÀrasztÀsÀnak, a biztonsÀg ¢s tÀmasz nyÃjtÀsÀnak k´teless¢ge, a gondoskodÀs parancsa, mik alÂl sem feloldozÂdni nem tudott,
sem ezeknek megfelelni marad¢k n¢lk¡l, magamagÀnak is megel¢ged¢s¢re. Nem
gy´trik mÀr l¢lekrÀgÂ gondok, szÁvfÀjdÁtÂ k¢rd¢sek, k¢telyek, sz¡ntelen aggodalmak,
hiÀbavalÂ rem¢nyek ¢s tovar´p¡lt Àlmok. S mentes¡l v¢gre mÀr attÂl is (amit e naplÂ
is megmutat, de jÂl tudom amÃgy is, hisz Ãjra ¢s Ãjra tapasztalnom kellett egy¡tt le¢lt
huszonegy ¢v¡nk sorÀn), ami kiÃtkeres¢seinek, a meg¢rt¢s irÀnti ´r´k szomjÀnak, hÀborgÂ, k¢ts¢gekkel teli lelke vÁvÂdÀsainak Ãjra ¢s Ãjra tÀrgya, v¢gigkÁs¢rû gondja, szÁv¢nek sz¡nettelen dÃlÀsa volt, s minek a neve az ¢n nevem: Jadviga.
DrÀga moj milyÁ, azt a titkomat bÁzom elûsz´r MagÀra, s nem tudom, jobb lett volna-e
nek¡nk, ha tud rÂla, hogy huszonhÀrom esztendûs koromig, amikor û oly hirtelen,
teremtû ¢lete legjavakorÀban elment, csakÃgy, ahogy, Dusa moja, Maga hagyott itt
engem, szerettem egy f¢rfit: GyÀmomat, a Maga ¢desapjÀt, OsztatnÁ Gy´rgy´t.
Ha arra volna kÁvÀncsi, mikortÂl ¢s hogyan, talÀn azt feleln¢m, ´r´k idûktûl fogva
s lelkem-szÁvem minden Áz¢ben. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, ezt k¢rdezni
¢rtelmetlens¢g, de Maga biztosan keresne rÀ vÀlaszt, s meglehet, azt mondanÀ, hogy
gyermeki ragaszkodÀs lehetett ez a jÂsÀgos ApÀcskÀhoz (¢n is Ágy hÁvtam ût), szeretet
¢s hÀla, mit egy ¢rzelmeket szomjazÂ bakfis magÀnyos k¢pzelg¢s¢nek romantikus kovÀsza kelesztett valÂszerütlen rajongÀssÀ egy ideÀl irÀnt, s ezt hitte szerelemnek. Eleinte biztosan Ágy is volt. De talÀn sohasem csak Ágy.
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LÀtja, sz¡leinkrûl is milyen keveset besz¢lgett¡nk! S nem tudtam, t¢nyleg nem tudtam, DrÀgÀm, hogy Maga mit tud rÂluk. Itt olvasom csak, amit az ApjÀrÂl Árt, hogy
àmÀs ¢letpÀlya fel¢ is vihette volna Ãtja ApovkÀmat, ha nem MamovkÀt veszi el, hanem Ponyiczky
kÀntortanÁtÂ lÀnyÀt vÀlasztja... çm azt m¢g v¢n b¢res¡nk, a Gregor se tudja, hogy ¢veken Àt tartÂ
epeked¢s¡knek mi vetett hirtelen v¢get, hisz egyfelûl az, hogy titkuk kipattant, s ¹regapÀm mennyd´r´gve tiltotta fiÀt a vagyontalan rektorlÀnytÂl, az a mÀr akkor is nyakas ApÀcskÀm eltÀntorÁtÀsÀhoz magÀban el¢g nem lehetett, mÀsfelûl pedig ugyan mennyit ronthatott ezen az ¢rzem¢nyen
annak a kis el´ljÀrÂsÀgi Árnoknak a f´ltün¢se, hogy ApÀcskÀm, mint Gregor mondja, egy keserves
bÀnatban Àtmulatott ¢jszaka utÀn, vasÀrnapi eb¢d idej¢n, ´sszeszorÁtott foggal, falfeh¢ren betoppant MamovkÀm¢khoz, ¢s an¢lk¡l, hogy besz¢lt volna vele, azonmÂd megk¢rte a falu legmÂdosabb
¢s legrÀtartibb lÀnyÀnak a kez¢t, de azzal Àm, hogy itt r´gt´n vÀlaszt k¢r? Mindezt talÀn sose
fogjuk megtudhatni, csak azt emlegetik ma mÀr, hogy az Árnok ugyanaznap vezette faluja templomÀba Ponyiczky MÀriÀt, amely napon ApÀcskÀm, OsztatnÁ Gy´rgy ¢s MamovkÀm, RacskÂ ZsÂfia akkora menyegzûi tort ¡ltek, amekkorÀnak pÀrja Gregor szerint se addig, se azutÀn nem volt,
ehetett, ihatott az eg¢sz falu. 1886. mÀjus hetedike volt.
HÂnapok alatt zuhogott le aztÀn a sors csapÀsainak teljes sora, melybûl az Istennek csak egyetlen adomÀnya ragyogott ki, az, hogy a rektorlÀny, Ponyiczky MÀria, bÀr idû elûtt, gy´ny´rü kislÀnyt sz¡lt. çm anyai ´r´m¢nek nem hagyott helyet a k¢ts¢gbees¢s, melyben majdhogy meg nem
t¢bolyult, hogy el¢bb (¢desanyja utÀn mÀsf¢l ¢vvel) tanÁtÂ apjÀt veszÁtette el, majd pedig a f¢rj¢t.
El´ljÀrÂsÀgunk ked¢lykÂros Árnoka, ki, mint mondjÀk, mintha sz¢p, magas homlokÀra Árva viselte
volna v¢gzet¢t, Ãgy emlegetik, v¢rm¢rgez¢sben pusztult el, valami sebbûl kifolyÂlag. Egy ¢v se telt
el, s a fiatal anyÀt, kihez szoptatÂ ¢s ÀpolÂ dajkÀt kellett fogadni, mert se teje, se ¢letkedve nem
volt, v¢gleg elhagyta a l¢lek, ¢s nem tudni, hogy û pusztÀn hagyta csak, hogy kiszÀlljon belûle,
hisz nem evett, ¢s a gyermekÀgybÂl mÀr sohasem kelt f´l, vagy pedig û üzte ki magÀbÂl, mert
akadnak, akik azt mondjÀk, lÃgk´vet ivott.
Itt most be kell rekesztenem, mert eb¢dre vÀr a feles¢gem, csak egyetlen mondatot bÁzok m¢g
jegyzû k´nyvemre: Hogy ApÀcskÀm, Mamovka Àtkainak dacÀra, az ÀrvÀnak gyÀmjÀul szegûd´tt,
SzpevÀcs tisztelendû¢kn¢l neveltette, majd AngolkisasszonyoknÀl tanÁttatta s egy ismerûs stralsundi kereskedûhÀznÀl elhelyeztette a leÀnyt, akit Ãgy hÁvnak, hogy Palkovits MÀria Jadviga, s
û az ¢n feles¢gemÊ.
HÀt ¢n bizony csak innen ¢rtes¡ltem rÂla, Ondrisko, hogy Maga tudja, a sz¡leink
valaha szerett¢k egymÀst.
ApÀcskÀt, a Maga apjÀt, tudja, iskolÀimban sokan v¢lt¢k lÀtogatÀskor az ¢n ¢desapÀmnak is. De ¢n sose hittem, hogy û az apÀm volna. Mamicska Anka, a dajkÀm, s
f´lnevelû anyÀm, Juditmama tiszteletesn¢ ugyanis eg¢szen kicsi lÀnykoromtÂl kezdve
besz¢ltek nekem elhunyt sz¡leimrûl. K¢sûbb tudtam meg, ez ApÀcska k¢r¢se volt,
hogy mindig is tudjak rÂluk: Ponyiczky MÀriÀrÂl ¢s Palkovits Endr¢rûl, m¢g ha titok
lengte is be v¢gzetes sorsukat.
K¡l´n´sen AnyÀm alakjÀt prÂbÀltam ez¢rt sokszor elk¢pzelni, s Ágy, amint n´vekedtem, mind elevenebben ¢lt bennem. UtÂbb Ãgy ¢reztem mÀr, mintha eml¢keim is
lenn¢nek rÂla. ýriztem °desanyÀmrÂl (s ahogy Maga tudja, ûrz´k is) hÀrom fotogrÀfiÀt (szÁvszorÁtÂan sz¢p volt leÀnynak, fiatalasszonynak, s nemcsak ¢n tartottam annak),
abban az Àgynemüben aludtam, amit û dÁszÁtett feh¢r hÁmz¢ssel, rÀm maradt egy-k¢t
kendûje, terÁtûje, ¢s mes¢ltek nekem n¢hÀny buta kis t´rt¢netet a lÀnykorÀbÂl, mert
pÂtanyÀim szerencs¢re ismert¢k ût. Mamicska Anka, mielûtt °desanyÀm megbeteged¢sekor a dajkÀmmÀ lett volna, csel¢deskedett is nÀluk n¢hÀny ¢vig a tanÁtÂi hÀzban,
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Juditmama pedig karvezetûje volt az evang¢likus leÀnykÂrusban, ahol °desanyÀm
mandolinozott is.
ElalvÀskor AnyÀm dÃdolÀsÀt v¢ltem hallani, Àlmomban ajkÀval simogatott (valÂsÀggal ¢reztem, s mindig a bal f¡lem t´v¢tûl az Àllam csÃcsÀig, t´bbsz´r f´l is ¢bredtem
erre), mÀskor fûzni lÀttam, egyszer pedig szoknyÀt prÂbÀlt rÀm, az asztalon Àlltam, s
onnan zuhantam a karjÀba. De legt´bbsz´r azt Àlmodtam rÂla, hogy a paplakbeli
Àgyam sz¢l¢n ¡l´k, szÂlÁtom, û hirtelen pisszentve teszi szÀjamra mutatÂujjÀt, nyakÀba
akasztja, majd hÀtÀra veti k¢k-feh¢r sodort zsinÂron a mandolint, ¢s lÀbujjhegyen,
visszaintve m¢g, hogy ne szÂljak senkinek, a nyitott ablakhoz Âvakodik, f´l¡l a pÀrkÀnyra, s azonmÂd, hÀlÂingben, mezÁtlÀb kil¢p, s a hÀtsÂ, gyepes udvaron Àts¢tÀlva,
mit ¢n mÀr az ablakhoz szaladva n¢zek, leereszkedik lassan a patakv´lgybe, ¢s ¢n
kiÀltozok utÀna, de hang nem hagyja el a torkom. K¢sûbb sem ¢rtettem, hogyan lÀthatom Àlmomban, ha nem eml¢kezhetek rÀ. Pedig lÀttam, egy¢vesen is lÀttam ¢s
hallottam.
Egy Ázben Sankt P´ltenben egy eg¢sz ¢jszakÀn Àt tartÂ kÀpolnai meditÀciÂs gyakorlaton ÀjulÀsos r¢v¡letbe zuhanva h´rgû sikoltozÀst hallottam, talÀn egy ajtÂn tÃlrÂl,
¢s tudtam, hogy ez az AnyÀm, aztÀn e jelen¢sben valaki f´lemelt, mell¢hez szorÁtott,
¢s sokÀig rohant velem. Amikor a vakÀciÂn elmentem Mamicska AnkÀhoz, elmondtam
ezt neki, s û azt felelte, hogy Ágy t´rt¢nhetett. Amikor °desanyÀm meghalt, elûtte û
valami¢rt hazament ¢ppen, engem pedig a szomsz¢dasszonyra bÁzott, aki akkor felkapott, ¢s ûhozzÀ, AnkÀhoz rohant ¢nvelem.
°desanyÀmrÂl a legt´bbet m¢gis ApÀcskÀtÂl hallottam. KislÀny koromban is besz¢lt
rÂla, el nem mulasztotta volna, hogy szÂba hozza, ahÀnyszor meglÀtogatott, akÀr ha
csak Ágy is: àanyÀd hogy ´r¡lne, ha most lÀtnaÊ, vagy hogy àsz¢p a hajad, mint ¢desanyÀd¢ voltÊ.
De legjobban az rendÁtett meg, hogy amikor Sankt P´ltenben lematurÀltam, elvitt
vacsorÀzni, ¢s elbesz¢lt valami lelket emelûen s szorongatÂan sz¢pet. Egy parkra n¢zû
teraszon ¡lt¡nk, û pezsgûvel k´sz´nt´tt, ¢s akkor mes¢lt nekem elûsz´r a szerelm¡krûl
°desanyÀmmal. De azt ne k¢rdezze, drÀga Ondris, ami Maga elûtt is rejt¢ly maradt,
ahogy itt a r¢gi jegyzeteiben olvasom, hogy vajon mi¢rt szakadt ez meg ûk´z´tt¡k, ¢s
mi t´rt¢nt azutÀn, mert ApÀcska se mondott errûl akkor semmit.
çm t´rt¢net¡k mintha hÀlyogot rÀntott volna le szememrûl, s megindultan ¢reztem, hogy vÀgyaim, melyek addig is lelkem zavaros m¢ly¢n lappangtak, szinte k¢zzelfoghatÂan tÀmadtak f´l most bennem. Egyfelûl a sÂvÀrgÂ kÁvÀnsÀggÀ, hogy n¢lk¡l´z´tt AnyÀcskÀmra Ãgy talÀljak rÀ, hogy szinte mÀr ¢n legyek û, avagy ¢n lehessek û is,
¢s egyszerre ¢lhessem mindkettûnk ¢let¢t. S ebbûl is k´vetkezve a mÀsik vÀgy: Most,
hogy ¢rett lehetek mÀr erre, szerethessem ezt a f¢rfit mint nû is, mint egyszerre AnyÀm
¢s ¢n, akik ¢let¢ben ût igazÀn szerett¡k (mert azt mÀr akkor is tudtam, de Maga elûtt
sem lehetett titok, hogy ¢desanyjÀval nemhogy szerelemre nem talÀltak, de Mamovka
kezdettûl fogva s¢rtetten, szeretetlen¡l bÀnt ApÀcskÀval).
Egyre tisztÀbban kirajzolÂdÂ (akÀr egy papÁrra s egyetlen szÂval is f´lÁrhatÂ) ¢rz¢semrûl, mit a vacsora utÀni napokban, meggyûzûd¢s v¢gett, alaposan ÀtvizsgÀltam magamban, sokÀig semmit sem Àrulhattam el neki. Rajonghattam ¢rte ugyanÃgy, mint
szeles-cserfes n´vend¢k koromban, megpillantÀsakor nyakÀt karolva, s arcom a mell¢re fektetve, ´sszecsÂkolhattam orcÀjÀt, ha valami sz¢pet vagy kacagtatÂt mondott,
¢s kitÀrhattam neki a lelkem ezutÀn is, csak most mÀr ¢pp arrÂl kellett hallgatnom,
ami mindjobban bet´lt´tt.
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A maturÀlÀs utÀn izgatottan vÀrtam vissza, hogy v¢gleg elvigyen Sankt P´ltenbûl,
¢s Stralsundba utazzunk, ahol az û legjobb otthoni barÀtjÀnak, Winkler B¢ni bÀcsinak
a bÀtyjÀnÀl, Alfonz¢knÀl kÁvÀnt elhelyezni. Tudtam, sok gondot okoz neki, hogy mihez
kezdjen most mÀr velem, s ¢n legszÁvesebben hazautaztam volna ûvele, hogy mind
t´bbet lehessek a k´zel¢ben, de nem mertem mondani. Egy¢birÀnt is otthon hovÀ tehetett volna? HozzÀjuk nem vihet, a paplakban ¢n mÀr csak vend¢g lehetek, s m¢g
nehezebben talÀlkozhattunk volna! HÀt belenyugodtam, hogy m¢g messzebbre visz
el, Ãgy rem¢ltem, Àtmenetileg... Hogy akÀr csak magam elûtt is kimondhatÂan rem¢ltem-e valÂjÀban is, hogy az àÀtmenetÊ utÀn ´sszefonÂdhat v¢g¡l a sorsunk, erre meg
nem esk¡dhetek. TalÀn csak rem¢ltem, hogy rem¢lhetek majd.
VÀrtam rÀ akkor (ahogy majd annyiszor aztÀn, ¢s ez eg¢szen mÀs vÀrakozÀs volt,
mint bakfiskoromban, amikor m¢g nem ez a szÁvdobogÀs vert odabentrûl, lÀtogatÀsa k´zeledt¢n, mint mostan), s k¢sz¡ltem rÀ, mert k¢thetes utazÀst is Ág¢rt N¢metorszÀgon Àt, mÁg a csavargÀs kedv¡nk szerint kacskaringÂzÂ Ãtjai v¢g¢n Stralsundba
nem ¢r¡nk.
TalÀn û is meg¢rezte, hogy most mÀr az egymÀs k´zti hang, a szÂ, a tekintet- ¢s
mozdulatbesz¢d mÀs lesz, mint eddig, s valÂban, ¢nmiattam ûrajta is (apai szokott
gesztusokkal Àthidalni prÂbÀlt) zavar lett gyakorta ÃrrÀ, nem szÂlva az ¢n ked¢lyem
mindennapon heves vÀltozÀsairÂl, szokatlan eln¢mulÀsaimrÂl, a szinte egyszerre nevetni ¢s zokogni vagy megbÀntÂdni ¢s kiengesztelûdni vÀgyÂ, szesz¢lyes kedvemrûl
v¢ges-v¢gig utunk sorÀn.
Hogy olyan t´rt¢nik k´zt¡nk, amit nem ismert¡nk addig, ezt tudtam, hogy û is
¢rzi, hisz amirûl nem besz¢l¡nk, azt egy¡tt ker¡lgetj¡k, mint a kieresztett, bolond kedvü csikÂk tavasszal a virÀgzÂ szilvafÀkat, hirtelen szomorodva el n¢ha. De abban nem
voltam biztos, hogy ugyanazt ker¡lgetj¡k-e mindketten, avagy û csupÀn az¢rt neveti
el magÀt zavarodottan, az¢rt felejti rajtam a szem¢t, az¢rt n¢z rÀm kez¢t sz¢ttÀrva,
hogy most mi is legyen, ¢s a s¢tÀn az¢rt nem kapaszkodhatok tÀmaszul bel¢, hiszen
hol elvonja karjÀt, hol a k¢zfej¢vel vagy tenyer¢vel ¢rinti a hÀtam, hol, akÀrha v¢letlen¡l, akadna ´ssze az ujjunk (holott kislÀny koromban ilyenkor szorosan bel¢karoltam, s û mindig oly biztonsÀgosan volt hatÀrozott ¢s ´sszes f¢lelmeimet egyetlen szavÀval eloszlatÂan szilÀrd), vagyis hogy talÀn csak az¢rt j´n zavarba, mert egyszeriben
felnûtt leÀnya lett, akivel û most mÀr hogy is viselkedjen.
HabÀr utazÀsunk eml¢kezetesen sz¢p volt, s lÀtszatra meg¢rtû harmÂniÀra lelt¡nk
egymÀsban, ¢nbennem m¢gis bolondul, vagyis olykor gy´ny´rün, olykor meg kÁnzÂn
kavarogtak az esem¢nyek, szavak ¢s az ¢rz¢seim: bÂdult fejem hol rÀhagyta f´lhev¡lt
szÁvemre titkolt szenved¢ly¢t, hol eltiltotta volna tûle, hol meg¢rtette s kif¢s¡lte vergûdû lelkemben a k¢ts¢gek gubancÀt, hol pedig elt¢vedt, ¢s m¢g inkÀbb ´sszezavart
benne mindent. Szinte sose tudtam, mi fog a k´vetkezû pillanatban t´rt¢nni vel¡nk
(pedig ApÀcska Ãtitervet k¢szÁtett, s azt rendre fr¡st´kn¢l tÀrva el¢bem k¢rdezte, mit
szÂlok hozzÀ, ¢n persze mindannyiszor rÀhagytam mindent, hiszen a j´vû pillanat titka szÀmomra nem az Ãti programban rejlett), ¢s vÀrakozÂn, izgatottan szÀlltam vele
vonatra, indultam vÀrosi s¢tÀra, parkok, kast¢lykertek fel¢ b¢rkocsizÀsra, s t¢rtem meg
vele vend¢gfogadÂkba. De mert kivÀltk¢pp ûreÀ figyeltem, nem bizonyultam el¢gg¢
igyekvû vÀroslÀtogatÂnak, s est¢nk¢nt, tr¢fÀs vizsgÀztatÀsai sorÀn, egymÀs kez¢bûl
kapdosva ki az Ãtik´nyvet, el¢gtelen¡l felelgettem arra, hogy mit is lÀttunk DrezdÀban, Lipcs¢ben, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztÀn pedig v¢gk¢ppen
´sszekevertem mindent.
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Most, hogy Ãjra ide¡ltem, megprÂbÀlom tovÀbbÀ f´ltÀrni Maga elûtt, Ondris lelkem,
azt is, hogy milyen voltam ¢n ¢s k´r¡l´ttem a vilÀg, melyben ott, akkor, Stralsundban
tizennyolc ¢vestûl hÃsz-egyn¢hÀny ¢ves koromig l¢teznem adatott. Mert onnan Àgazik
ki eg¢sz ¢let¡nkre minden.
S ami fÃrta mindig az oldalÀt, de firtatni nem merte: hogy mi¢rt, hogyan tÀmadt
sz¡ks¢gem Winkler Franci barÀtsÀgÀra. Elk¢pzelem, ahogy f´lnevet keserüen, hogy
àbarÀtsÀg...!Ê, de hÀt neh¢z leÁrni egyszerre mindent. (S tudja, Franci besz¢lt elûsz´r
¢nnekem hosszasabban MagÀrÂl is. Hiszen addig a kis Ondrisra csupÀn mint ApÀcska
olykori lÀtogatÀsokra magÀval hozott s az ¢n nagylÀny´lembe f¢szkelûdû fiÃcskÀra eml¢keztem MagÀra, ¢s FrancitÂl hallottam csak, hogy az apÀk barÀtsÀga r¢v¢n û lett MagÀnak a f´lserd¡l¢shez k´vetendû nagyfiÃ.)
Hogy hol ¢s mik¢nt ismerkedt¡nk meg Francival, ezt el is k¢pzelhette, Dusa moja,
hiszen tudta, hogy mint a csalÀd unoka´ccse, Franci sokszor jÀrt Alfonz Winkler¢kn¢l.
Cinkos, pajtÀsi bizalom volt, amit csupÀn egy-k¢t szÂ ¢s tekintet utÀn is meg¢rezt¡nk egymÀs irÀnt hamar. Hogy àezekn¢lÊ itt jobban ¢rtj¡k egymÀst mi, akik magyarok is vagyunk (ha valaha is az lehet egyÀltalÀn egy f¢lzsidÂ-f¢ln¢met fiÃ ¢s egy szlovÀk
anyÀtÂl, magyar apÀtÂl valÂ, tÂtok k´zt f´lcseperedett leÀny, akit Pesten ¢s AusztriÀban
angol apÀcÀk neveltek). De nemcsak a magyar nyelv volt vele k´z´s (habÀr Franci, ha
eldûlt egy pohÀr borral a kereveten, arra is megk¢rt olykor, hogy szlovÀkul besz¢ljek
vagy ¢nekeljek neki, amibûl û pÀr szÂt ¢rtett csak), hanem mint hasonlÂ helyzetre fog¢konyak, jÂl ¢rtett¡k mi a szÂ n¢lk¡li besz¢det is. Mindketten idegenek maradtunk
abban a hÀzban, ahol mindazonÀltal àcsalÀdtagnakÊ hazudtak benn¡nket.
Francit persze, mint rokont, inkÀbb sorolhattÀk volna a csalÀdtagok k´z¢, ha viszont
ûrÀ nem a feketebÀrÀnysÀg Âdiuma hÀrul, a mihasznÀnak tartott ¢letelvei ¢s a tr¢fÀlkozÂan k´nnyünek, l¢hÀnak mondott viselked¢se miatt (amiket a hÀziak v¢gsû soron
Franci sajnÀlatos kevertfajÃsÀgÀnak tudtak be), ami¢rt rokonai szem¢ben mÀr puszta
jelenl¢t¢vel is az û merev, unalmas ¢s k¢rlelhetetlen protestÀns elveik ¢s erk´lcseik
kigÃnyolÂjÀnak tünt fel àannak a bolond ungarische B¢ninek a halbj¡disch fiaÊ.
àA szigorÃ hÀz k´telmeiÊ, ahogy Maga emlegeti, szerencs¢re nem terjedtek ki az
ember minden perc¢re, noha az irodai munkÀn, a k´z´s ¢tkez¢seken ¢s a vizitÂrÀkon
tÃl nekem m¢g Frau Winklernek is gyakorta kellett rendelkez¢s¢re Àllnom. Akadtak
m¢gis szabad est¢im, olykor d¢lutÀnok ¢s vasÀrnapok is, kivÀlt, ha a csalÀd a tengerparti hÀzba, nyarank¢nt meg ItÀliÀba vagy a francia Aranypartra utazott. Ilyenkor
v¢gre magam maradhattam a szobÀmban, a kertben vagy a teraszon. De bejÀrÀsom
volt a szalonba, a k´nyvtÀrszobÀba ¢s a t¢likertbe is, amik¢nt a csalÀd k´zelebbi barÀtainak, rokonainak, vend¢geinek szint¢n.
S ûk´z´tt¡k bukkant f´l egyszer csak a Franci. A szalonvend¢gek k´r¢ben csapta
¢pp hevesen a szelet a Winkler Hilde barÀtnûj¢nek, bizonyos Ils¢nek. çm alig egy-k¢t
napra rÀ arra l¢ptem ki ajtÂmon, hogy nevetve fogdossa a pirulÂ Helga szobalÀnyt,
akinek teli tÀlcÀval volt foglalva a keze. TalÀn a kis´rd´g bÃjt akkor bel¢m, mert csodÀlkozÂan vontam f´l Francira a szem´ld´k´met, ahelyett, hogy mint ÃrilÀnyhoz illik,
elfordulva tûl¡k a pillÀm se rebbent volna. ý pedig bocsÀnatk¢rûn mosolygott rÀm,
aff¢le àhÀt ilyen a f¢rfiember, nem tud ellenÀllniÊ beismer¢ssel, ´ngÃnyolva ¢s vakmerûen nyÁltan.
AttÂl fogva, hogy lÀtta: ¢n tudok, amit tudok, a r¢gi jÂ ismerûs´k bizalmÀval fordult
mindig hozzÀm, noha cs´ppet sem tolakodott. Tr¢fÀin, jÀt¢kain pedig nem lehetett
nem nevetni. Tette nekem is a sz¢pet (ez neki egyszerüen a v¢r¢ben van, indokolta
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meg utÂbb), amit azzal prÂbÀlt fedezni, hogy beavatott az Ilse irÀnti ¢rzelm¢nek rejtelmeibe. JÀt¢kbÂl valÂ, elhessenthetû legyesked¢s¢t kedvtelve türtem, hiszen biztos
voltam benne, hogy vonzalmambÂl ApÀcska irÀnt nem mozdÁthat ki senki, m¢g ez a
magÀt ellenÀllhatatlanul elragadÂnak tudÂ, kedves, Àm sz¢ltolÂ Ãrisuhanc sem (vagy
talÀn û a legkev¢sb¢), akitûl, mint r´gt´n ¢szrevettem, az ¢g Âvjon meg egy becs¡letes
leÀnyt.
K¢ts¢gtelen, hogy kett¢osztva ¢ltem. Bel¡l az Âva titkolt ¢s kÁv¡lre ÀtlÀtszatlan szenved¢lyem volt Gy´rgy ApÀcska irÀnt ä annak sajÀt t´rt¢netei s ýrÂla valÂ k¢pzelûd¢sei
a maguk ¢rz¢ki boldogsÀgÀval ¢s vÀgyakozÂ l¢lekhÀborÃsÀgÀval. Persze kev¢s valÂsÀgos ¢lm¢ny tÀplÀlt engem ebben, csakis a szÁvben-l¢lekben otthonos, erûs ¢rz¢s volt
ez. Kifel¢ viszont a megbÁzhatÂan k¢szs¢ges, ´nÀllÂtlanul szolid, Àm igyekvûen k¢pess¢ges leÀnyt kellett adnom, egy¡gyübbet ¢s szend¢bbet annÀl, aki voltam, olyat, akinek
sajÀt ¢lete nincsen, csakis a hÀlÀsan eljÀtszott szerepei, s azok is csak a Winkler hÀz
szereposztÀsa szerint.
S ¢ppen Francit eln¢zve, az û selyma szalonfiÃsÀgÀra lekezelûen rÀlegyintû, az ût
ugratÂ ¢s tr¢fÀsan megfeddû viselked¢sembûl ismertem rÀ e k¢t ¢letem k´z¢ nyÁlÂ,
mind tÀgulÂ ürre: Sz¡ks¢gem van valamire, amit sem a szerepeim nem Árnak elû, sem
nem bel¡lre fojtva, ¢nbennem t´rt¢nik meg csupÀn. Hanem mint, teszem f´l, a kacagÀst ¢lhetem Àt kedvemre, minden sz¢gyen ¢s gÀtolÀs n¢lk¡l. Nem tudtam nyilvÀn,
hogy mit hiÀnyolok, ¢s el is borult gyakorta az arcom, s a àJaj, hiszen k´nnyü magÀnak!Ê sÂhajos tekintet¢vel n¢ztem el a l¢hÀn csinos, kedves fiÃ figurÀja felett, ki az
ablakon. (FiÃrÂl besz¢lek, pedig egy ¢vvel idûsebb nÀlam, na de hisz ¢nnekem egy
f¢rfi akkor az ApÀcska ¢rett korÀt jelentette volna.) Nem azt mondom, hogy a hiÀnynak ezt a tÀgassÀgÀt a àm¢lyen ¢rzû l¢lek gazdag vilÀgaÊ s ¢rzelmi lek´t´tts¢ge, mÀs
oldalrÂl pedig a szolgÀlÂ kuzin (l¢lekben ¡res, gondolatilag sivÀr) praktikus ¢lete k´z´tt Franci nyitotta ¢s sz¢lesÁtette volna ki, hiszen inkÀbb megfordÁtva. Franci jelenl¢t¢rûl jutott eszembe: û ¢ppen hogy alkalmatlan erre. Hogy nem û az, aki megnyithat
bÀrmit is, ami ¢nbennem csak Ãgy magÀtÂl nyiladozik. S ami talÀn term¢szetesen,
pusztÀn a felnûtt¢ ¢r¢sem miatt f¢szkelûdik azon a àhelyenÊ, ahol mÀs lÀnyoknÀl ilyen
korban mÀr a f¢rjhez men¢s, a csalÀdi ¢let, a gyereksz¡l¢s gondjai telepszenek meg?
De mÁg az û szÀmukra ¢ppen ezekbûl s egyugyanazon tûbûl nû majd ki az ¢rz¢kileg
is Àt¢lhetû, Àm m¢gis k´zvetlen¡l valÂsÀgos, gyakorlati ¢let (amire egy¢bk¢nt a szokÀsok m¢g vÀgyak hiÀnyÀban is predesztinÀljÀk ûket), ¢nnekem mindezek k¡l´nhasadnak vagy nincsenek is? Eff¢le k¢telyeim voltak akkor.
M¢gis a Francival besz¢lgetve a szalonban (mÁg û sokszor hiÀba vÀrta Ils¢t, hogy
Àtj´n-e HildÀhoz) vagy tÀrsas s¢ta ¢s vasÀrnapi kirÀndulÀs k´zben lÀthattam meg k´zvetlen¡l ¢s term¢szetesen egy mÀsik embert, csak Ãgy szerep ¢s ¢rdek n¢lk¡l, nem is
figyelve egymÀsra kit¡ntetûen vagy bÀrmif¢le c¢llal, m¢gis el¢g ûszint¢n megmutatkozni. Egy f¢rfit, akinek l¢nye ´nn´n komolytalansÀgÀtÂl m¢gsem lÀtszott a maga valÂjÀban, aki hanyag szellemess¢ggel szÂrta sz¢t, ami tÀj¢kozÂdÀsa, kÁvÀncsiskodÀsa sorÀn rÀragadt, aki bevallottan volt megbÁzhatatlan ¢s csapongÂan szenved¢lyes, aki ¢nrÀm nem is figyelt, m¢gis a bizalmÀba avatott, aki tehÀt nem tetszett, s a legt´bbet
elutasÁtottam, sût volt, amit megvetettem belûle ä ¢s akinek m¢gis vÀgytam olykor a
k´zel¢ben lenni.
Majd' hÀrom hÂnapon Àt t´prengtem, Dusa moja, hogyan folytassam MagÀnak ezt a
k¢sei gyÂnÀst. S tagadni se tudnÀm, hogy f¢ltem, ¢s szorongok most is, hogy mint
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hajdan, megbÀntom, ha elmondok valamit. BÀrha ettûl tarthatn¢k m¢g!, megfogadnÀm akkor, hogy megtalÀlom ezentÃl a mÂdjÀt, hogyan engeszteljem!
Arra jutottam, hogy lelkemnek azt a bizonyos, ahogy Maga mondta, àhÀborodott
ÀllapotÀtÊ k¢ne visszaid¢zve f´ltÀrnom. így nyithatn¢k talÀn ablakot a rejtelmekre, melyek Maga elûl, amint itt gyakorta panaszolja is, kif¡rk¢szhetetlen¡l voltak elzÀrva mindig. Ez a mÀr beteges l¢lekhÀborgÀs pedig ¢letemben k¢t Ázben tartott fogva,
igen hasonlÂk¢pp, melyek k´z¡l csak a kÁnzÂbb mÀsodiknak volt Maga is ¢rtetlen
tanÃja.
çm àa l¢lek hÀborodott ÀllapotÃ idej¢nekÊ mondani azt, amibe k¢tszer is jutottam,
mindig is tudtam, hogy a kifejez¢s gyarlÂ prÂbÀlkozÀsa csupÀn. Elûsz´r az¢rt, mert
nemcsak lelkem egymÀssal hÀborÃzÂ szenved¢lyeinek s e psych¢nek kivÀltk¢ppen ´nmagÀt nem kÁm¢lû dÃlÀsa volt ez, hanem megjelent eg¢sz valÂmban, ¢lni k´telezett
l¢nyem majd' minden Áz¢nek ¢s dolgÀnak lek¡zdhetetlen¡l elûtolulÂ bajÀban, s kÂrok
k¢p¢ben kiterjedt a testemre is. MÀsodszor nem lehet a l¢lek e tengerhÀborgÀsÀt mozdulatlanra merev¡lt àÀllapotnakÊ se mondani vagy akk¢nt megrajzolni, hisz nem volt
k¢t ugyanolyan perce. (Ami viszont korÀntsem azt p¢ldÀzza, hogy lefolyÀsa valahonnan valahovÀ tartott volna, mint a csermely vize, mely mindig a lejjebb fekvûh´z furakodja ki magÀnak ÃtjÀt, nem, hisz a l¢lek veszedelmes ´sv¢nyein bolyongva ¢n szÀzszor is talÀltam magamat ugyanott, ahol mÀr jÀrtam.) TovÀbbÀ idej¢nek tartamÀt se
lehet megolvasni napokkal, hÂnapokkal, mert nem lÀtszott kezdete, ¢s sose lehetett
azt mondani: v¢ge. Elkezdett egyszer csak reszketni, fodrozÂdni, hogy nem ¢n, de
maga a dÃlni k¢sz¡lû vihar se tudott m¢g rÂla, ´nmagÀrÂl, majd kit´rve tÀncoltatott
minden porcikÀmban majdhogy mÀr halÀlra, s mikor elnyugvÀsÀban rem¢nykedtem
is, f´l-f´lcsapott m¢g, majd v¢gt¢re azÂta is mÃlhatatlanul hullÀmzik ¢nbennem, csak
most mÀr tür´m, mint egy kiüzhetetlen csÃzt. V¢gezet¡l az sem igaz, hogy csak hÀborodottsÀg lett volna ez, Ãgy ¢rtve, mint egy helytelen ferd¡l¢st, amely az embert
¢pelm¢jüs¢g¢bûl s -lelküs¢g¢bûl, az û valÂsÀgos mivoltÀbÂl, kÁvÀnatos mük´d¢s¢bûl
fordÁtanÀ ki, ¢s melyet a normÀk helyes medr¢be gyÂgyÁtÂlag kell visszaigazÁtani mindig, nem. Mert ¢pp ilyen k¡zdelmes Àllapotaimban lÀttam f´lcsillanni olykor azt (bÀr
megnevezni ilyenkor se tudtam), ami¢rt ¢lni ¢rdemes volna, ilyenkor sejlett f´l igazi
¢nem, akit v¢gre meglelni lett volna mÀr jÂ e zavarok k´zepette: a l¢ny, aki ´r´kk´n
üzetve keres valami teljeset, s noha az eg¢sznek csak percekre v¢li megtalÀlni egyikmÀsik cserep¢t, m¢gis ez az ûneki rendelt, ´sszet¢veszthetetlen, sajÀt ¢lete, melynek
egyetlen darabkÀja sem cser¢lhetû fel semmi¢rt, ¢s hogy van ilyen ¢let egyÀltalÀn, az
jÂ. V¢gt¢re is jÂ.
Nos hÀt ¢rzelmi hÀborÃsÀgaim sorÀn egyik felemen elsû Ázben, amint fentebb mÀr
Ártam, az °desapja, Gy´rgy Àllott, mÀsodÁzben (¢s v¢gleg) pedig Maga. A mÀsik oldalamon viszont vÁvÂdÀsaim oka, tÀrgya ¢s c¢lja mind a k¢t esetben, s egyÃttal egy ¢leten
Àt is egyugyanazon f¢rfi volt, ¢s û Winkler Franci.
LeÁrtam mÀr, mit tartottam ¢n Stralsundban, ismerets¢g¡nk elsû ¢veiben a Franci
felûl, s viszont mi füz´tt engem ApÀcskÀhoz. HosszÃ ideig ez¢rt egy percre sem tÀmadtak k¢ts¢geim: forgolÂdhat k´r¡l´ttem a csillogÀs hiszem¢ben ez a fiÃ annyit, ameny
nyit akar, ¢n senki mÀsra nem vÀgyom, mint akinek addigi boldogulÀsomat is k´sz´nhettem, s akinek most mindezt szerelemmel, ¢lete tÀrsnûjek¢nti odaadÀssal hÀlÀlnÀm
meg, ha elfogadnÀ, ami nekem cseppet se volna Àldozat, ellenkezûleg. MagÀval ragadott az a jÂsÀg ¢s szeretet, az az erû ¢s szilÀrdsÀg, az a pall¢rozatlansÀgÀban is imponÀlÂ
b´lcsess¢g, figyelem s tapintat, ami ApÀcskÀban volt. S bÀmultam ´nn´n er¢nyeit ¢s
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fogyat¢kossÀgait egyarÀnt bÀtran viselû magabÁzÀsÀt, azt, ahogy term¢szetes becs¡lettel, szÂt ¢rtûen, biztosan forgott Ãgy a pÂrn¢p, mint a fûrangÃak k´z´tt, s hogy ût
m¢g k¡lhonban, idegen ajkÃak k´zeg¢ben se b¢klyÂzta az a mukkanni-sincs-mersze
gÀtoltsÀg, ami honfitÀrsainknak, kivÀlt a lentebbrûl j´tteknek, Ãti kÀtyÃja s gyakorta
oktalan idegenekre feneked¢s¡k kivÀltÂja szokott lenni. El tudtam volna k¢pzelni ût
a vilÀg bÀrmely tÀjÀn ¡zleti vagy pihenûÃton, s mellette magamat, aki, Ãgy hittem,
nemcsak fiatal dÁsze lehetek az û ¢rett, rusztikus alakjÀnak, hanem segÁtû kieg¢szÁtûje:
tolmÀcsa, papÁrra vetûje, szÀmon tartÂja munkÀlkodÀsÀnak, s teljesÁtûje minden kÁvÀnsÀgÀnak. EgyszÂval szeretni vÀgytam ¢s gondoskodni rÂla, ami nagyon rÀf¢rt volna, hisz eg¢sz ¢let¢ben csak ezt nem kapta meg soha.
Sürübben ism¢tlûdû lÀtogatÀsain (olykor elvitt a tengerhez is egy-egy h¢tv¢g¢re)
idûvel nekibÀtorodva, f¢lig-meddig jÀt¢kosan ajÀnlgattam is neki, hogy hagyja MamovkÀra a hÀz ¢s birtok dolgait, s vesse meg a lÀbÀt mÀsutt. Vagy k´ss´n mer¢sz ¡zleteket, s v¢gk¢pp kimenek¡lve otthonrÂl, legyen folyton Ãton, ¢s mindenhovÀ vigyen
el engem magÀval, m¢rt ne dolgozhatn¢k inkÀbb az û keze alÀ. A drÀga, szeretû jÂsÀgÀval nevetett rÀm ilyenkor, hogy: àDe jÂ is lenne az!Ê S egyszer-mÀsszor m¢g el is
gondolkodott rajta, mi lenne, ha megprÂbÀlkozna AmerikÀval, s odakint lenne a kivÀndorlÂk organizÀtora. De hogy az m¢gse jÂ, a kinti magyar nagyhalak k´zt, hiÀba
Àll vel¡k itthonrÂl kontaktusban, legkisebbk¢nt k¢ne kezdenie, s û inkÀbb a k¡ldû
transzportÀlÀsra jÂ, nem a fogadÂra. Amellett a kivÀndorlÀsnak lassan elkezd majd
leÀldozni, ¢rezte meg mÀr a hÀborÃ elûtt ´t ¢vvel, hogy az amerikÀzÀsnak v¢ge lesz.
Tetej¢be angolul se tudok. De hiszen tudok ¢n!, kÁnÀlkoztam f´lragyogÂ szemmel, mire û mell¢re vonta fejemet, ¢s azt sÂhajtotta, drÀga kicsim, ´reg vagyok ¢n mÀr ehhez.
°n pedig nem mertem megk¢rdezni, mihez.
így ment ez ¢vekig, s ¢n ahhoz, amit mindjobban szerettem volna, egyre inkÀbb
kÁvÀntam mÀr az û hÁvÀsÀt. ElhatÀrozÀsa vagy legalÀbb a biztatÀsa n¢lk¡l a csak ´nmagÀba kapaszkodÂ rem¢nyked¢semet, f¢ltem, nem lesz, mi tÀplÀlja. Hiszen ¢rthette
û mÀr akkor jÂl, hogy miben bÁzom. çm az, amit csupÀn ¢n mertem akarni, nyilvÀnvalÂ, hogy el se kezdhetett ¢rlelûdni, s Ágy az ¢n akarÀsom, amit hangosan ki se mondtam soha, felelet n¢lk¡l magÀban forgÂ puszta vÀgy maradt. °s az se lehetett folyton
megfordÁtva, ami egyebekben k´zt¡nk t´bbnyire Ãgy volt, hogy kÁvÀnsÀgomat kik¢rdezve ugyan, de û mondta meg, mit hogyan tegy¡nk. Kettûs¡nk n¢ma vez¢rszÂlamÀt
(melynek zen¢j¢t m¢gis jÂl hallottuk bel¡l) nem dirigÀlhattam mindig csak ¢n. így
fel¢je nyÃjtÂzÂ Âhajom nemhogy a kapaszkodÂt nem talÀlta ûbenne, de lassank¢nt
mÀr azt a vonzÀst se, ami oly sokÀig hÁvÀs tudott nekem lenni, s amirûl ijedten kellett
v¢g¡l belÀtnom, hogy ugyan ¢nnekem szÂlÂ, de irdatlan messzes¢gbûl pislÀkolÂ,
aprÂcska jelz¢s csupÀn.
Hogy ezz¢ csillapult, ennek okÀt, bÀrmeddig is kutattam, magamban nem talÀltam.
S azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy Gy´rgy ApÀcska tehet rÂla. Igaz-e, hogy
boldogsÀgunkhoz csakis az û mersze hiÀnyzott? Vagy pedig ugyanÃgy, mint ¢n, û is a
beteljesÁthetetlen vÀgyak kÁnjaival Àllt tehetetlen¡l, csak ¢ppen û a term¢szet vagy az
Isten parancsa elûtt: Mert amit ¢n kÁnÀltam, ahhoz mÀr v¢gk¢ppen k¢sû volt. °letkora
szerint m¢g nem felt¢tlen¡l, hisz volt nekem nem egy iskolatÀrsnûm, aki hasonkorÃ
f¢rfihoz ment (igaz, inkÀbb csak adtÀk) feles¢g¡l, Àm egyszer csak megsejtettem, hogy
ApÀcskÀnak a maga ¢letidej¢ben m¢giscsak k¢sei talÀlkozÀs a mi¢nk.
S amikor pÀr hÂnapra rÀ halÀlhÁr¢t vettem, a v¢gtelen fÀjdalmon tÃl rettenetes lelkifurdalÀs vett rajtam erût, hogy talÀn magam ¢gettem rÀ a k´zeli elmÃlÀs billogjÀt.
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Azzal kezdve, hogy elûsz´r f´lsejlett elûttem: a velem valÂ szerelem ûneki elk¢sett mÀr.
S avval tetûzve be, hogy ennek nyomat¢kÀul engedtem v¢gre Franci csÀbÁtÀsÀnak.
Ebbûl pedig aztÀn kiszakadni nem bÁrtam. Pedig hÀnyszor rem¢ltem, hogy elvÀlhatnak v¢gre Ãtjaink!
S mennyire bÁztam abban, mikor ott, a hajÂn az apa szeme helyett a fiÀ¢ban lÀttam
meg a hÁvÀst, hogy Ãgy talÀlhatok rÀ MagÀban ApÀcskÀra is, hogy egyszerre meg is
szabadulhatok tûle s vele minden k¢ts¢gemtûl, Ágy hÀt FrancitÂl is! De nem Ágy lett.
Mint magamba fojtott ¢rz¢keimnek is ´r´k viselûje alkalmasint csupa olyan okbÂl
nem fogadtam el mindenest¡l MagÀt, drÀga Ondris, amikben Àrtatlan volt. Noha eleinte bÁztam a mi hÀzassÀgunkban, a Maga l¢ny¢bûl talÀn m¢gis hiÀnyoltam az ApÀcskÀ¢t, Francit pedig nemhogy feledni nem bÁrtam, vonzÀsa csak m¢g tovÀbb erûsb´d´tt. Valami francia reg¢nyben olvastam, ki is jegyeztem, hogy: àErûsebb, mint ¢n
vagyok.Ê HiÀba vetettem meg a lÀbam a legelt´k¢ltebb elszÀnÀssal, hisz tudtam, hogy
bünbe ragad el û magÀval, ha hagyom, s ek´zben hiÀba lÀttam s kifogÀsoltam magamban e f¢rfi hibÀit, sût olykor hitvÀnysÀgait, mindenkor legyûz´tt engem ez az ¢les, heves ¢rz¢s. Sût most mÀr ezt is elÀrulom, bizony el¢gg¢ friss asszony koromban teljesedett be igazÀn, emelt f´l ¢s zÃzott ´ssze mÀris. S ettûl fogva szÀmtalan prÂbÀlkozÀsaim
dacÀra se tudtam soha megszabadulni ettûl az ezerszer elÀtkozott szenved¢lytûl. Nûh´z talÀn nem is illik, m¢gis az egy¢b parancsoknak engedelmeskedni k¢ptelen testek
vÀgyait kell okolnom ez¢rt legfûk¢nt, miknek pedig talÀn csak az ´reged¢s az ellenszer¡k. Negyvenkilenc esztendûs vagyok.
Jaj, hogy mennyi keserv¢nek lettem oka, de lÀtja, tÁz ¢veket t´prenghetek, m¢gse tudom, lehetett volna-e mÀsk¢ppen. Hogy k¢rlelhetetlens¢gbûl, f´l nem ismer¢sbûl az
ember mit ferdÁthet el a rossz Ãt fel¢, vagy mit taszÁthat t¡relmetlen¡l romlÀsba, s mihez hÁvja szinte vakon a balsorsot? HajlÁthatatlansÀgbÂl, s¢rtett gûgbûl, engesztelhetetlens¢gbûl, k¢nyelem- ¢s k¢nyeztet¢svÀgybÂl... Vagy k¢jre sÂvÀrogva, lelket felr´pÁtû, szÁvet zaklatÂ, testet borzongatÂ szenved¢lyre szomjasan, merthogy ezt ki¢rdemlette mÀr, Ãgymond, r´pke ¢let¢nek hosszÃ b´jtjei sorÀn!
S azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet-javÁthat a jÂra ugyanez az ember, ¢s mely
igyekv¢se, t´rekv¢se, kitartÂ figyelme, tür¢se mit igazgathat a jobbulÀs fel¢? S hogy
mennyit ¢r, mit vÀlthat meg a kereszt¢nyi k´ny´r¡let, alÀzat ¢s a megbocsÀtÂ szeretet,
melynek irgalmassÀga elûtt, Ãgy hittem, oly odaadÂ vÀrakozÀssal nyÁlottam ki, hogy
talÀn Ágy voltam k¢pes huszonegy ¢ven Àt szeretettel fogadni el MagÀt, az irÀntam valÂ
szenved¢ly¢t, jÂ- ¢s hergelt indulatÀt s vÀgyait, melyekkel mint tajt¢kos hullÀmokkal
borÁtott el (hogy sokszor Ãgy ¢reztem, a ruhÀm, a hajam vagy az Àgyam is csurom
elÀzott), mÁg Maga keveset volt k¢pes t´rûdni k´zben azzal, hogy szelÁden, k¢zen fogva
prÂbÀljon vezetni fel engem szenved¢ly¢nek lankÀsabb ´sv¢nyein a Maga Àltal jÀrt
ormokra. HabÀr nem tudom, k´vethettem volna-e, bÀrhogy is t´rekedett volna
ugyanerre mÀsk¢nt, s bÀrhogy is csÀbÁt, Ágy hÀt nem okolhatom k¢ts¢gbeesett k´vetel¢sei¢rt, amikre vÀlaszul persze ´nk¢nt akkor is nehezen hajolhattam volna oda, ha
egy¢b nem gÀtol.
Elsû k´z´s HÃsv¢tunkon, eml¢kszik, '915-ben, amikor kib¢k¡lt¡nk, megmutattam,
hogyan tudn¢k ¢s szeretn¢k k¢zen fogva jÀrni MagÀval, s odaadÂ, szelÁd szenved¢ly¢ben nekem akkor volt Maga a legdrÀgÀbb. De bizony, moj milyÁ (nem a szem¢re hÀnyom, hisz ennek ¢rtelme nem lenne mÀr, csak hogy lejegyezzem, ¢n hogyan eml¢kszem), hamar elfeledkezett errûl, s tÃl korÀn nyugodott meg abban, hogy mindketten
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(amint k¢pzelhette) àk´lcs´n´s megel¢ged¢s¡nkre a hely¡nk´n vagyunkÊ. Nem vette
¢szre, hogy nap mint nap kell Ãjra kivirÀgoztatnunk jÂsÀgunkat, szeretet¡nket ¢s vÀgyunkat, mintha lelk¡nk is, test¡nk is akkor ¢rinten¢ elûsz´r a mÀsik¢t. Ahogy a nap
jÀrja be mindig elej¢tûl a v¢g¢ig a maga naponk¢nti miszt¢riumÀt: semmikor se kezdi
d¢lben, este lenyugszik mindig, ¢s soha nem felejt el hetekig megvirradni. Legf´ljebb
felhûkkel takarja magÀt fÀzÂs bÀnatÀban. çm Maga sokszor hosszÃ idûk´n Àt nem ¢szlelt se ¢nbelûlem, se a Maga k´r¡l ¢lûkbûl ÃgyszÂlvÀn semmit, mÀskor pedig k¢ts¢gbeesett szenved¢ly¢nek engedve utat rÀntott volna magÀval.
Ilyen egymÀsnak feleselû tapasztalatokkal, sokszor rem¢nyt adÂ boldogan ¢s
gyakorta cs¡ggedve fogadtam el MagÀt m¢gis szÁvem m¢ly¢ig nyÃlÂ szeretettel, Àm
Maga is tudta, hogy a m¢g beteljes¡l¢se elûtt elhamvadt szenved¢ly utÀn mÀr szerelemtelen¡l.
M¢gsem tudom, ¢s lÀtja, ez¢rt is k¢rdezem MagÀtÂl, ki elûtt talÀn kitisztult immÀr
az ¢let¡nk, igazÁthat-e vajon valÂban is az ember a maga ¢s az ´v¢i sorsÀn, tehet-e
benne t¢nylegesen is jÂt ¢s rosszat, ¢s ha nyilvÀnvalÂ, hogy tehet, megmutatkozhat-e
a v¢gsûkben mindez? Lesz-e ¢rdeme tetteinek a kimenetelben, avagy az meg volna-e
inkÀbb valÂban is Árva? SzÀnalmas t´rekv¢seink a jÂra, s v¢t¢seink, botlÀsaink, szÀntszÀnd¢kos tiprÀsaink pedig ä kev¢ske jÂ, elegyesen a k´zepes v¢tkekkel, erûs fÀjdalmak okozÀsÀval ¢s k´znapi kis gaztettekkel ä egymÀst kioltva hagyjÀk v¢gsû soron
befolyÀsolhatatlanul a bel¢nk Árt v¢gzeteinket? HÀt hogyan van ez?, mondja, Ondrisko! Hogyan besz¢ljem el MagÀnak, hogy e k¢ts¢geket mik¢nt mutatjÀk ¢let¡nk t´rt¢n¢sei?
Hisz, megvallom, m¢g ha a FennvalÂ rÀm d´r´g is ¢rte, hiÀba Ártam Ãgy az el¢bb,
hogy àrossz ÃtÊ, àromlÀsÊ, àtiprÀsÊ vagy àgaztettÊ, nem minden l¢p¢semrûl lÀtom m¢g
ma sem, hogy a àrossz ÃtonÊ l¢ptem-e, avagy inkÀbb a k¢pzelni, rem¢lni, vÀgyni is
teremtett ember szÀmÀra kiker¡lhetetlen v¢gzet ÃtjÀn. Azon, ami csakis az eny¢m volt,
¢s amit magamnak kellett kik¡zdenem s ahogy bÁrtam, elfogadnom, mert mÀsnak az
¢let¢re f´l nem lehetett cser¢lni.
S Maga v¢gt¢re talÀn csak ezt az egyet nem ¢rtette meg, amikor mint a vadat menteni igyekvû vadÀsz, bekerÁteni ¢s àsegÁteniÊ prÂbÀlt. Holott inkÀbb Maga nem tudott
megb¢k¢lni a sajÀt ¢let¢vel, Ãgy, hogy v¢g¡l f´l is hagyott a k¡zdelemmel. Nekem kellett volna, lÀtja, àsegÁteniÊ MagÀn. TalÀn ¢ppen Ãgy, hogy elengedem. Hisz a mulandÂ
hiÀba mulandÂ, ami k´tel¢k¡nkbûl nem mÀllik, megmaradt volna Ãgy is. LÀtja, Ágy is
megmaradt. De talÀn ¢lhetett volna a maga igazi, jobbik fel¢vel inkÀbb, mint Ágy, velem, ¢nmellettem. S talÀn ¢lhetne ma is.
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Gergely çgnes

STEINACH-MþT°T
1
L¢pj Àt
Nedvkering¢s a hÀncs alÂl,
manÂszakÀll a vÁzes¢sben,
kisuvickolt csizmÀd elûl
felszÂl az ¢n elfelejtett l¢ptem.
Egyetlen k´rzû k¢t szÀra: jÀrunk
a k¢kbe burkolt falt´vek k´z´tt.
Minden szÁnt leolvaszt a tüz.
KÀlyhÀnak feszÁtj¡k a hÀtunk.
Azt mondod: àElroncsolt Âlomkatona.Ê
Azt mondom: àBûr¢t vesztett konvertita.Ê
A kÁn a pÀrkÀny fel¢ lendÁt.
AztÀn mÀr a hold sem jelent semmit.
°g fel¢ n¢zve kottÀztunk egykoron.
LÀbnyomunk Pompeji volt, nem Hollywood.
L¢pj Àt feny¢ren, rajtam, a falon.
Bennem nincs ¢let. Sem igazsÀg. Csak Ãt.
2
OrgonaszÂ
Ha a vilÀgot v¢gk¢pp Àtrendezik,
s a talapzatrÂl nem tudjuk, ki szÂl,
ha a vilÀgot hÀromsz´gbe rendezik,
Àt kell majd t´rni az orgonaszÂn,
egy jellel, Àt a hÀrtyÀs ¡vegen,
inteni, hogy mindent hallottam itt,
az orgonÀt magasba hordÂ ¡vegen,
a l¢pteket magasba felkongÂ boltÁveken,
hogy eny¢m a hang: nincs, csak halottam itt.
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3
Aggok hÀza
HÂhatÀr, sÁbakancs, alpesi hÀz.
A lÀtvÀny megid¢zhetetlen.
Az utcÀn magukban besz¢lnek.
Pad sz¢l¢n ¡lnek a sz¡rk¡letben.
Egyszer csak odal¢p. àGlockner. MülesiklÀs.
KilencszÀznegyven. PorhÂ. Tüz a nap.
La Conga! A padlÂig a sz¢d¡letben...Ê
°s akkor egyet elszÂlÁtanak.
4
A pr¢ri t¢len
MÁnusz tizenn¢gy Celsius.
FÀzik a f¢ny, fÀzik az Àrny¢k.
Mathilde mezt¢llÀb l¢p a hÂra,
hogy kinn az indiÀn ne fÀzz¢k.
àKultÃrantropolÂgiaÊ ä szÂl a professzor.
àViktimolÂgiaÊ ä szÂl a mÀsik.
S¡ndisznÂ h´mp´ly´g a hÂban.
K´zben mindenki tovÀbb fÀzik.
5
Egyre messzebb
Egyre messzebb, megfoghatatlan,
f¢nyk¢p sem ¢ri el,
gleccser, meteor, szikla´sv¢ny,
sehol tÃristajel,
szigony se (k´tni), ostor (¡tni),
ÀrvÁz (lefojtani) ä
de itt egy sÁrÂ ´regember.
ý is volt valaki.
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6
Ez m¢g csak
Ez csak kiesett müt¢ti idû.
Ez m¢g csak hordÀgy. çllathang h´r´g.
Rezgû szavak, csettintû nyelveken.
Feh¢r k´peny a l¢gcs´ved f´l´tt.
7
F´nt ¢s lent
De m¢gis: szÀrnyak.
Kar n¢lk¡l lengeni.
çtker¡lni egy felsûbb n¢masÀgba.
ValÂra tÀmadt
mÃltjÀt tengeti
a szerelem korall kisplasztikÀja.
Megt´rt¢nt? Mindegy.
Levonul a sz¢ps¢g.
F´ntrûl is lÀtni, hallani.
A m¢lytengeri müteremnek
izomszorÁtÂ l¡ktet¢s¢t
idûtlens¢g sem oltja ki.
8
A testek ¢s az ÂrÀk
Hanyatt, egyed¡l, szemben ablak,
lazul a pÀnt.
Mennek a testek ¢s az ÂrÀk,
csillag irÀnt.
De hiszen ezt akarta lÀtni,
nem a halÀlt.
Az Idû testt¢ lûn: ki elj´n,
hazatalÀlt.
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9
A pÀrna
Seneca hogyan boldogult?
A kÀd k´r¢je tÀntorult.
Egyre sürübben fogta be
hatalma, teste, v¢gzete,
mÁgnem egyetlen pont a kÀd
a v¢gsû geometriÀt
alÀja feszÁteni mind
a pÀrna t´rv¢nye szerint.
10
Az ¢bred¢s
Tehets¢g a pr¢sbe:
¢g alÀ fut az ûszi csatornÀk
hÀromsz´gel¢se.
àAzelûttÊ, àazÂtaÊ.
A villanyf¢nyes ablakbÂl elszÀll
a k¢k tavirÂzsa.
A rÀcson Àtivel,
k¢nyszeredetten imbolyog a vers.
Ne ¢rd be ennyivel.
11
Ne ¢rd be ennyivel
Kegyetlens¢g gyermekkorÀban,
felnûttk¢nt k¢t-hÀrom csoda,
az, hogy a F´ld g´mb alakÃ,
hogy nincs valÂdi gyÂgyulÀs,
de kitÀrt kar a sivatag
ä ennyi kellett, hogy meg¢rtse,
Knut Hamsun hogy ker¡lt oda.
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12
CsalÂdÀsok
Azt hittem, a Szfinksz¢ a fejed.
S most lÀtom, hÀrom
retekkel eszed
a vajas kenyeret.
RÂlad k¢rdezte Babits:
àLehet-e forrÂ a j¢gÊ?
Izeg-mozog a sapkÀban a fejed,
mint a meny¢t.
K´r¡lcsavar a por, a hÀzipor.
Talpig atkÀban fekszel.
Sivatagi rÂzsa! ne szÀmÁts rÀm,
ha egyszer meg´regszel.
13
Summa
Csillag fia voltÀl, az is maradsz.
Csak a denev¢r a tanÃd.
Az ür sistergi: àCome, you BruteÊ,
a feket¢llû ´reg Àrok az,
az ´reg Àrok kitÀrt karja az.
T´bbet a seb¢szk¢s se tud.
14
Az elbesz¢l¢s
S egy feh¢r csapat l¢p a hegygerincre.
Zsindely alatt a n¢ma orgona.
Alpesi hÀz. F¡vek lehorgadt tincse.
K¢ssel jel´lt fÀn bûrszÁjak nyoma.
Pr¢ri. Gleccser. Szakad¢k. ImasÀlba
tekergûzve a kiesett idû.
Egy ablakbÂl a felsûbb n¢masÀgba
leskel tÁz f¢rfi s ugyanannyi nû.
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Minden¡tt ablak. °s szemben is ablak.
Ez lesz a v¢gsû geometria.
Meghasadt rÀcs. Ott lenn a sivatagnak
forrÂ j¢gg¢ kell majd vÀltoznia.
S az ´reg Àrok magÀra maradhat.
SzÀrnyak sem ¢rik el mÀr. ý is ablak.

J¡rgen Habermas

TANULNI A T¹RT°NELEMBýL?
Ra‚man Katalin fordÁtÀsa

Michael St¡rmer a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1993. 12. 27-i szÀmÀnak vez¢rcikk¢ben megism¢telt egy k¢rd¢st, amely a hatvanas ¢vek Âta foglalkoztatta a r¢gi Sz´vets¢gi K´ztÀrsasÀgot, ¢s amely az Ãj N¢metorszÀg nacionalista elitj¢t ä Sch¤ubl¢tûl
Heitmannig ä 1989-tûl indulatba hozza: àA vÀdak fokozÂdÂ bizonytalansÀga miatt azonban
felmer¡l a k¢rd¢s, meddig engedtess¢k meg m¢g a mÃltbÂl visszajÀrÂ kûvend¢gnek, hogy az eg¢sz
j´vûre ¢s az eg¢sz mÃltra vonatkoztatva megv¢tÂzza a polgÀri er¢nyt ¢s a hazaszeretetet.Ê A kûvend¢g mene tekelj¢t tehÀt Ágy kell ¢rteni: Hogy ism¢t normÀlis nemzett¢ vÀljunk,
meg kellene szabadulnunk az Auschwitzcal kapcsolatos ´nkritikus eml¢kektûl. A historikus, aki pedig maga is a t´rt¢n¢szpedagÂgus szerep¢ben l¢p fel, nyilvÀnvalÂan
Àtoknak ¢rzi azt a k¢sztet¢st, hogy tanuljunk a t´rt¢nelembûl.
Ez a szÀnd¢k azonban nem is olyan egyszerü, mint amilyennek lÀtszik. Lehet-e
egyÀltalÀn tanulni a t´rt¢nelembûl? Mielûtt megprÂbÀlok erre vÀlaszolni, visszapillantÀsra van sz¡ks¢gem, mert nem mi vagyunk az elsûk, akik ezt a k¢rd¢st felteszik maguknak.
Reinhardt Koselleck huszon´t ¢vvel ezelûtt tanulsÀgos t´rt¢nelmi kritikÀnak vetette alÀ a histÂriÀt àtanÁtÂmesterÊ-k¢nt beÀllÁtÂ felfogÀst. A àt´rt¢nelemnekÊ, amely a àhistoria est magistra vitaeÊ r¢gi formulÀjÀban l¢pett fel, a r¢giek szÀmÀra nem volt az a
jelent¢se, amit mi ma tulajdonÁtunk neki; m¢g nem a t´rt¢nelmi alakok ¢let¢nek
´sszess¢g¢t ¢rtett¢k rajta, tehÀt a t´rt¢nelmet egyes szÀmban, hanem annak a sok egymÀstÂl f¡ggetlen esem¢nynek fel-alÀ hullÀmzÀsÀt, amelyek k´z¡l az egyik vagy a mÀsik
a k¢sûbb sz¡letettek szÀmÀra esetleg sajÀt cselekv¢s¡k mintÀjÀul szolgÀlhat. A latin formula CicerÂtÂl szÀrmazik, ¢s a t´rt¢nelmet m¢g Machiavelli vagy Montaigne is a p¢ldamutatÂ esetek forrÀsÀnak tekintette. Csak az antropolÂgiai szeml¢let szÀmÀra,
amely szerint a mÃlt ¢s a jelen generÀciÂi l¢nyegileg egyformÀn viselkednek, jelenhet
meg a t´rt¢nelem mint megûrzendû ¢s utÀnzÀsra m¢ltÂ p¢ldÀk kincseshÀza. Tanulni
csak egy olyan t´rt¢netbûl lehet, amely megism¢tlûdik; ¢s csak azok tanulhatnak belûle, akik a maguk term¢szet¢ben hasonlÂk maradnak. Historia est magistra vitae ä
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ez a toposz csak egy esetben tartja meg meggyûzû erej¢t: ha az egyszerire ¢s Ãjra irÀnyulÂ t´rt¢nelmi ¢rz¢ket az az antropolÂgiai ¢rz¢k vÀltja fel, amely az ÀllandÂan vÀltozÂban megl¢vû vissza-visszat¢rût regisztrÀlja.
Koselleck azt ÀllÁtja, hogy a t´rt¢nelmi tudat bet´r¢s¢vel a XV III. szÀzad v¢g¢n
megszünt a t´rt¢nelemnek mint az ¢let tanÁtÂmester¢nek klasszikus szerepe. Ezt a tanulsÀgot term¢szetesen û maga is egy Ãj histÂriai szeml¢letbûl vezeti le. °s emellett
egy bizonyos performatÁv ´nellentmondÀst csak az¢rt tud elker¡lni, mert àa t´rt¢nelemnek az ¢letben felhasznÀlhatÂ tanulsÀgÀraÊ vonatkozÂ elm¢letet a tovÀbbiakban sem
kifejezetten vitatjÀk, hanem inkÀbb csak mÀsk¢pp ¢rtelmezik. Most mÀr nem a tipikus neh¢zs¢gek megoldÀsÀra vonatkozÂ, rÀnk hagyomÀnyozott b´lcs receptnek tekintik, hanem a mindig egyedi, t´rt¢nelmileg beÀgyazott, a mÃlt ¢s j´vû Àltal egyarÀnt
besugÀrzott helyzetre vonatkozÂ tudomÀnyos magyarÀzatnak. A t´rt¢nelem mint felvilÀgosÁtÀs ¢s histÂriai ´nmagyarÀzat mindenesetre eg¢szen k¡l´nb´zû dolgokat jelenthet.
A t´rt¢nelemfilozÂfia komolyan veszi Schillernek azt az ÀllÁtÀsÀt, hogy a vilÀgt´rt¢nelem a vilÀg Át¢lûsz¢ke, ¢s visszatekintûleg megfejti az ¢rtelem kegyetlen¡l ironikus
fondorlatait, amelyekkel az ´ntudatlanul cselekvû embereken fel¡lkerekedik. Mialatt
Hegel ebbûl a t´rt¢nelemszeml¢letbûl azt a fatalista k´vetkeztet¢st vonta le, hogy a
cselekvû emberek szÀmÀra k¢sûn j´n minden tanulsÀg, Marx azt ÀllÁtotta, hogy a t´rt¢nelemfilozÂfia m¢g a k¢sûbbi nemzed¢kek szÀmÀra is tanulsÀgul szolgÀl. Az eddigi
t´rt¢nelem term¢szetes alakulÀsÀnak a felismer¢se hozzÀ kell hogy segÁtse ûket ahhoz
a belÀtÀshoz, hogy a j´vûben sajÀt t´rt¢nelm¡k szubjektumaivÀ emancipÀlhatjÀk magukat ä tehÀt olyan szem¢lyekk¢ vÀlhatnak, akik ha nem is maguk vÀlasztotta k´r¡lm¢nyek k´z´tt, de ´nÀllÂ akarattal ¢s ´ntudatosan alakÁthatjÀk sajÀt histÂriÀjukat. Itt
a t´rt¢nelmi egy olyan utÂpisztikus tudattal olvad ´ssze, amely kitÀgÁtja a v¢grehajthatÂsÀg hatÀrait.
A t´rt¢nelemfilozÂfia, amely a mÃltat csak a maga j´vûk¢pei horizontjÀbÂl jelenÁti
meg, kezdettûl fogva szembe talÀlta magÀt a N¢met T´rt¢neti Iskola kritikÀjÀval. Emez
egy eg¢szen mÀs, kifejezetten histÂriai tudatot ¢rv¢nyesÁtett az aktualizmussal szemben. Ranke elvitatta a t´rt¢nelemtûl azt a feladatot, hogy Át¢ljen a mÃlt felett, ¢s hogy
a kortÀrsakat a j´vû nemzed¢kek ¢rdek¢ben felvilÀgosÁtsa. Az akkor keletkezûben l¢vû
szellemtudomÀnyoknak a korÀbbi korszakok ¢s ¢letformÀk objektivÀlÂ, meggyûzû jelens¢gei alapjÀn kellett bebizonyÁtaniuk, hogy voltak¢ppen mi is t´rt¢nt. A n¢pek k´z´tt a t´rt¢nelmi egy¡tt¢l¢s folyamÀn kialakult kapcsolat ismer felvirÀgzÀst ¢s hanyatlÀst, de haladÀst nem. A t´rt¢nelem meg¢rt¢se ez¢rt nem vezethet intervenciÂhoz, ¢s
nem is szabad, hogy ahhoz vezessen. A k¡l´nb´zû idûben t´rt¢nt esem¢nyek kontemplatÁv megjelenÁt¢s¢nek m¢gis van k´zvetett kapcsolata a gyakorlattal annyiban,
hogy a histÂriailag k¢pzett szellem megtanulja felismerni a sajÀt vilÀgÀt idegen vilÀgok
t¡kr¢ben, tehÀt ´nmagÀt a mÀsikban. A historizmusnak persze megvan az a vesz¢lye,
hogy b¢nÁtÂ tÃlsÃlyt k´lcs´n´z a mÃzeumba zÀrt ¢s eszt¢tikailag felÃjÁtott mÃltnak a
passzivitÀsra Át¢lt jelennel szemben; ez ellen a haszon¢lvezû t´rt¢nettudomÀny ellen
lÀzadt fel Nietzsche MçSODIK KORSZERþTLEN ELM°LKED°S-¢ben.
A historizmus megfosztja a tudomÀnyosan sterilizÀlt hagyomÀnyt alkotÂerej¢tûl. Az
ilyen m¢rt¢kben ¢rz¢stelenÁtett à¢lm¢nnyelÊ szemben tÀplÀlt gyanakvÀsbÂl nûtt ki a
hermeneutika, ami Ãgy viszonylik Diltheyhez, mint Marx Hegelhez: ahogy Marx a
t´rt¢netfilozÂfiÀtÂl, Ãgy vitatja el Gadamer a t´rt¢nettudomÀnyoktÂl a kizÀrÂlag utÂlagos kontemplÀciÂ jelleg¢t. Mielûtt a historikus meg¢rten¢ a t´rt¢neti esem¢nyeket,
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mÀr rendelkez¢s¢re Àllanak a hagyomÀnyoknak azok az ´sszef¡gg¢sei, amelyek a hermeneutikus kiindulÂ helyzetet ¢s ezzel a historikusnak a meg¢rt¢sre valÂ k¢pess¢g¢t
meghatÀrozzÀk. De a t´rt¢nelem meg¢rt¢se r¢v¢n az elsajÀtÁtott hagyomÀny tovÀbbfejleszt¢se is megt´rt¢nik. Ebbûl a n¢zûpontbÂl a t´rt¢neti esem¢ny elnyeri az ¢rv¢nyess¢gnek azt a minimumÀt, amely minden reflexiÂ elûfelt¢tele. BÀrmely hagyomÀny k´telezû erej¢t fûk¢nt azoknak a müveknek szellemi autoritÀsÀbÂl nyeri, amelyek a kritika ¢s a feled¢s elszÁvÂ hatÀsÀval szemben is meg tudjÀk ûrizni klasszikus
rangjukat. Klasszikus az, amibûl m¢g mindig tanulhatnak a k¢sûbb sz¡letettek. A
klasszikusnak ez a meghatÀrozÀsa term¢szetesen gyanÃsan k´zel Àll a tautolÂgiÀhoz.
Ki szavatolja nek¡nk, hogy a kÀnonk¢pz¢s rendben folyik le, hogy nem csak az minûs¡l klasszikusnak, amit bizonyos emberek mindenkor annak tartanak? Marx müve
csak k¢sûn nyerte el a klasszikus minûsÁt¢st ä majd hamar el is vesztette, miutÀn nev¢t
a pÀrtideolÂgusok k´z¢ soroltÀk, ¢s egy l¢legzetre mondtÀk ki olyan hiteltelen
klasszikusokkal, mint Engels ¢s Lenin vagy akÀr SztÀlin.
öjabb tautolÂgia csÃszik be azÀltal, hogy a kiindulÂ k¢rd¢s¡nk ¢rtelme ¢szrev¢tlen¡l megvÀltozik: a hermeneutika kev¢sb¢ ¢rdekelt abban, hogy mi magukbÂl a t´rt¢nelmi esem¢nyekbûl tanuljunk, mint inkÀbb sz´vegekbûl, tehÀt rÀnk hagyomÀnyozott ¢s dogmatikusan jÂvÀhagyott tanulsÀgokbÂl. Erre mindjÀrt visszat¢rek.
Az Àltalam emlÁtett hÀrom modern olvasat azonban ne t¢vesszen meg benn¡nket:
a t´rt¢nelemrûl mint tanÁtÂmesterrûl szÂlÂ hagyomÀnyos ¢rtelmez¢s m¢g nem ment
ki teljesen a divatbÂl. Vegy¡k p¢ldÀul az utolsÂ n¢pi kamarai vÀlasztÀsokat 1990 tavaszÀn, amikor a nyugatrÂl iderep¡lt politikusok bebesz¢lt¢k a lakossÀgnak, hogy csak
az 1948. ¢vi p¢nzreform modellj¢t kell utÀnozniuk, hogy a t´nkretett NDK-t àvirÀgzÂ
tartomÀnyokkÀÊ vÀltoztassÀk. Ezt a propagandac¢lt kellett szolgÀlniuk azoknak a Ludwig Ehrhardot ¢s a tacskÂjÀt bemutatÂ reklÀmfilmecsk¢knek is, amelyeket Klein, az
akkori kormÀnyszÂvivû k¢szÁttetett az NDK lakossÀgÀnak felvilÀgosÁtÀsa c¢ljÀbÂl. Historia est magistra vitae ä az Ãj polgÀrok tanuljanak a r¢gi Sz´vets¢gi K´ztÀrsasÀg sikert´rt¢net¢bûl.
De a toposz modern olvasataiban sem tud minket minden tovÀbbi n¢lk¡l meggyûzni arrÂl, hogy egyÀltalÀban tudunk-e tanulni a t´rt¢nelembûl. A t´rt¢netfilozÂfia nyilvÀn kiss¢ tÃl sok ¢rtelmet fedez fel a t´rt¢nelemben, a historizmus pedig kiss¢ tÃl keveset. Az egyik tÃl nagy, a mÀsik tÃl kicsiny mozgÀst¢rrel szÀmol. De mindkettû ä akÀr
szigorÃan a j´vû fel¢ orientÀlÂdik, akÀr a mÃlthoz kapcsolÂdik ä bÁzik a histÂriai k¢pzetts¢g helyzetmegvilÀgÁtÂ erej¢ben. Az egyik esetben az ¢rtelem szava vilÀgosÁtson fel
benn¡nket, a mÀsik esetben a sajÀt sorsunk ´sszehasonlÁtÀsa a mÀsik¢val. Emellett a
t´rt¢nelemre mint tanÁtÂmesterre vonatkozÂ r¢gi elk¢pzel¢s a sok egyedi t´rt¢netrûl
Àtment a histÂriai sorsoknak mindent behÀlÂzÂ ´sszef¡gg¢s¢be: de a t´rt¢nelem valami tudÀsra ¢rdemesnek forrÀsa marad, mert, Ãgy tünik, most is, mint mindig, m¢rc¢t ¢s ¢rt¢keket nyÃjt nek¡nk. A hermeneutika v¢g¡l a mintaszerünek ezt az erej¢t
egyfajta klasszikus hagyomÀnyra vetÁti rÀ; ez az anonim folyamat veszi Àt az irÀnyÁtÀst
¢s ÀllÁtja az interpretÀciÂs teljesÁtm¢nyeket a k¢sûbb sz¡letettek szolgÀlatÀba av¢gett,
hogy hatÀst´rt¢netileg folyamatossÀ tegye magÀt. TehÀt mind a hÀrom vÀltozat arra
a k¡l´n´s premisszÀra ¢p¡l, hogy a t´rt¢nelembûl csak akkor tanulhatunk, ha valami
pozitÁvat, utÀnzÀsra ¢rdemeset tud felmutatni nek¡nk. Ez az¢rt k¡l´n´s, mert rendes
k´r¡lm¢nyek k´z´tt negatÁv tapasztalatokbÂl, vagyis csalÂdÀsokbÂl okulunk. A csalÂdÀsok azok, amiket a j´vûben el akarunk ker¡lni. Ez nem vonatkozik kev¢sb¢ a n¢pek
kollektÁv sorsÀra, mint az egy¢ni ¢lett´rt¢netekre ä ¢s azok gyermekkori mintÀira.
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A t´rt¢nelemnek mint b´lcs tanÁtÂmesternek hermeneutikus igazolÀsa filozÂfusok
¢s ÁrÂk, ÀltalÀban intellektuelek ¢s szellemt´rt¢n¢szek szÀmÀra bÁr prima facie meggyûzû erûvel: hiszen valÂban tanulunk a hagyomÀnyainkbÂl, eg¢sz ¢let¡nkben olyan
sz´vegekkel ¢s szellemekkel folytatott pÀrbesz¢dekben mozgunk, amelyek hosszÃ t´rt¢nelmi idûszakokon kereszt¡l idûszerüek maradtak. Mindaddig, amÁg a Kant ¢s Hegel Àltal mondottaknak ¢s Árottaknak szubsztanciÀjÀt meg nem em¢sztett¡k, az û tanÁtvÀnyaik vagyunk. Ugyanez ¢rv¢nyes mindazokra a tradÁciÂkra, amelyek formÀltak
benn¡nket, ¢s amelyek ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl annyira bevÀlnak, hogy az utÀnunk k´vetkezû
nemzed¢kek tovÀbbviszik ûket.
MÀsr¢szt az ¢rt¢kes hagyomÀny mentori szerep¢nek szuggesztÁv k¢pe egyÀltalÀban
nem k¢pezi vita tÀrgyÀt, ha azt k¢rdezz¡k magunktÂl, tanulhatunk-e a t´rt¢nelembûl,
¢s hogyan. Ez esetben mÀr nincs szÂ mentalitÀsformÀlÂ hagyomÀnyrÂl, sem kulturÀlis
hasonulÀsrÂl ¢s szocializÀlÀsrÂl, hanem tanulÀsi folyamatokrÂl. °s ezeket olyan tapasztalatok vÀltjÀk ki, amelyekbe minduntalan bele¡tk´z¡nk, olyan probl¢mÀk, amelyek
rÀnk t´rnek, ¢s amelyekkel szemben gyakran fÀjdalmas-messzehatÂan csûd´t mondunk. Az ¢lû hagyomÀnyokbÂl mindig ¢szrev¢tlen¡l tanulunk; a k¢rd¢s azonban az,
vajon tanulhatunk-e olyan esem¢nyekbûl, amelyek a hagyomÀnyok csûdj¢t t¡kr´zik.
Fûk¢nt azokrÂl a helyzetekrûl besz¢lek, amikor a r¢sztvevûk az ûket szorÁtÂ probl¢mÀkat az Àltaluk elsajÀtÁtott magatartÀsformÀkkal, interpretÀciÂkkal ¢s k¢pess¢gekkel
nem tudjÀk megoldani; kiÀbrÀndÁtÂ helyzetekre gondolok, amelyekben a rem¢lt kilÀtÀsok ä ¢s ezzel maguk a rem¢nyeket szentesÁtû hagyomÀnyok is ä csûd´t mondanak.
Ha a t´rt¢nelem egyÀltalÀban alkalmas arra, hogy tanÁtÂmesterk¢nt l¢pjen fel, akkor
csak Ãgy, mint valami kritikus fÂrum, amely elûtt ¢rv¢ny¢t veszti mindaz, amit mi a
kulturÀlis ´r´ks¢g¡nk f¢ny¢ben eddig helyesnek tartottunk. Ez esetben a t´rt¢nelem
olyan instanciak¢nt mük´dik, amely nem utÀnzÀsokra, hanem revÁziÂkra k¢sztet. Az
¢n nemzed¢kem szÀmÀra az 1945-´s ¢v volt ilyen szemfelnyitÂ dÀtum, amely visszamenûleg leleplezte a nÀci rendszer kifejlûd¢s¢t, bukÀsÀt ¢s a büntetteit; a valÂsÀgos
esem¢nyeknek olyan lÀncolatÀt mutatta meg ugyanis, amelyek nyilvÀnvalÂvÀ tett¢k
egy kulturÀlisan fejlett n¢p sz´rnyü ´sszeomlÀsÀt. Ez az ¢v legalÀbb a n¢met intellektueleket k¢nyszerÁtette arra, hogy aggÀlyosan fel¡lvizsgÀljÀk a csûdbe ment tradÁciÂt.
Nek¡nk egy valÂjÀban megcsonkult mük´d¢st´rt¢net szelektivitÀsÀval kellett tisztÀba
j´nn¡nk, amely egy Kantot nyÃjtott nek¡nk Mendelssohn n¢lk¡l, Novalist Heine n¢lk¡l, Hegelt Marx n¢lk¡l, C. G. Jungot Freud n¢lk¡l, Heideggert Cassirer n¢lk¡l, Carl
Schmittet Hermann Heller n¢lk¡l; a rÀnk hagyott b´lcseletbûl hiÀnyzott a B¢csi ¢s a
Frankfurti Iskola, a jogtudomÀny szakter¡leteirûl a pozitivizmus, a l¢lektanbÂl a pszichoanalÁzis; ez az irÀnyzat Jakob B´hm¢bûl, HamannbÂl, Baaderbûl, Schellingbûl ¢s
Nietzsch¢bûl megalkotta egy àn¢metÊ filozÂfia nyugatellenes mumusÀt.
Term¢szetes, hogy ami akkor v¢g¢rv¢nyesen problematikussÀ vÀlt, nem csak az intellektueleket ¢rintette. A n¢met hagyomÀny fel¡lkerekedû irracionÀlis alsÂ Àramlatai
mÀr 1914-ben magukkal ragadtÀk a n¢pess¢g t´bb nagy csoportjÀt, ¢s mozgÂsÁtottÀk
ûket az 1789-es eszm¢k ellen; els´p´rt¢k a demokrÀcia ¢s jogÀllam ¢szjogi alapjait,
mint egy mechanisztikus gondolkodÀs agyr¢meit; a r¢gi, most rasszizmusba fordult
antiszemita sztereotÁpiÀkat a müvelt polgÀrsÀg k´reiben ¢s annak mandarinkultÃrÀjÀban is udvark¢pess¢ tett¢k. Aki ma mint a sz´vets¢gi gyül¢s legerûsebb frakciÂjÀnak
eln´ke megk¢rdûjelezi a hadsereg ¢s rendûrs¢g jogÀllami sz¢tvÀlasztÀsÀt; aki, mint
annak idej¢n a Kereszt¢nydemokrata UniÂ fûtitkÀra, vagy ma a bajor minisztereln´k,
idegengyül´letet szÁt ä ilyen tradÁciÂkat ¢lesztget. Tudnia kell, hogy azokat a hagyo-
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mÀnyokat ¢lesztgeti, amelyek egyszer mÀr leszerepeltek a t´rt¢nelem Át¢lûsz¢ke elûtt.
°s aki mindennek tetej¢be ki szeretn¢ tess¢kelni magÀt ezt az instanciÀt mint àa mÃlt
kûvend¢g¢tÊ, csak azt bizonyÁtja, hogy semmit sem akar tanulni a t´rt¢nelembûl.
Ez persze annak a meghatÀrozott nemzed¢knek a perspektÁvÀja, amelynek mük´d¢s¢t az 1945-´s ¢v kihÁvÂ cezÃrak¢nt lezÀrja. MÀs perspektÁvÀkbÂl mÀs dÀtumok tünnek ugyanilyen meghatÀrozÂknak. 1989 olyan cezÃra, amely m¢g a legmakacsabb hÁvû szem¢t is rÀirÀnyÁtotta a szovjet rendszer felemelked¢s¢re, bukÀsÀra ¢s büneire.
Ezeknek az esem¢nyeknek a lÀncolata feltÀrja elûtt¡nk egy az emberis¢gen v¢grehajtott p¢ldÀtlan ¢s egyÃttal p¢ldÀtlanul felelûtlen kÁs¢rlet csûdj¢t. De meg van Árva a csillagokban az a dÀtum, amely egy nap jelezheti egy mÀsik, a vilÀgpiacon n¢vtelen¡l uralkodÂ rendszer bukÀsÀt. A mÀsodik vilÀghÀborÃ Âta ki¢pÁtett nemzetk´zi gazdasÀgi
rend, Ãgy tünik, m¢g arra sem k¢pes, hogy kezelje a GazdasÀgi Egy¡ttmük´d¢si ¢s
Fejleszt¢si Szervezet tÀrsadalmaiban egyre fokozÂdÂ munkan¢lk¡lis¢get vagy legalÀbb a hajl¢ktalansÀgot, de az ´sszess¢g¡kben jÂmÂdÃ orszÀgok ¢s a vilÀg nyomorgÂ
¢s tovÀbbnyomorodÂ r¢sze k´z´tti n´vekvû diszparitÀst sem tudja hatÀrok k´z¢ szorÁtani.
Tanulni a t´rt¢nelembûl? Olyan k¢rd¢s ez, amelyre nincs elm¢letileg kiel¢gÁtû vÀlasz. A t´rt¢nelem lehet esetleg kritikus hajlamÃ tanÁtÂmester, aki megmondja nek¡nk, hogyan ne jÀrjunk el. Mint ilyen term¢szetesen csak akkor jelentkezik szÂlÀsra,
ha beismerj¡k magunk elûtt, hogy csûd´t mondtunk. Ha tanulni akarunk a t´rt¢nelembûl, nem szabad a megoldatlan probl¢mÀkat f¢lretolnunk ¢s hÀtt¢rbe szorÁtanunk;
nyitottaknak kell maradnunk a kritikus tapasztalatokkal szemben; en¢lk¡l nem fogjuk
tudni a t´rt¢nelmet a megvalÂsulatlan vÀrakozÀsok illusztrÀciÂjak¢nt felfogni. Az ilyen
d¢mentik ä cÀfolatok ä szÀmÀra bûs¢gesen szolgÀltat p¢ldÀkat a n¢met egyes¡l¢s folyamata; mÀs jellegü p¢ldÀk a jobboldali-radikÀlis erûszakos cselekm¢nyek vagy az etnikai konfliktusok a felbomlott JugoszlÀviÀban ¢s mÀsutt, de ilyen az ¹b´l-hÀborÃ is
¢s az intervenciÂ SzomÀliÀban. Ha az ilyen t¢ved¢sekbûl tanulni akarunk, mindig a
t¢ves elk¢pzel¢sek k¢rd¢sess¢ vÀlt hÀttere tünik fel elûtt¡nk. Az effajta hÀtt¢r olyan
hagyomÀnyokbÂl, ¢letformÀkbÂl ¢s praktikÀkbÂl Àll ´ssze, amelyeket mint egy-egy
nemzethez, Àllamhoz vagy egy kultÃrÀhoz tartozÂ egyedek osztunk meg egymÀssal ä
olyan hagyomÀnyokbÂl, amelyeket megoldatlan probl¢mÀk kavartak fel ¢s tettek k¢rd¢sess¢. Michael St¡rmer viszont, amikor a àpolgÀri er¢ny ¢s hazaszeretetÊ megk¢rdûjelezetlen indulatait propagÀlja, a legbiztosabb mÂdjÀt mutatja annak, ahogyan az ember a t´rt¢nelem tanulsÀgaival szemben immunizÀlhatja magÀt.
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àAZ ABSZOLUTIZMUS VAS VESSZýJE ALATTÊ
Erd¢ly magyar szemmel 1850ä51-ben

1850 jÃliusÀban egy magyar naplÂÁrÂ Erd¢lyben a k´vetkezû sorokat jegyzi fel: àA
Reichszeitung Ár Erd¢lyrûl. Taglalja az itteni helyzetet, mik¢ppen vetekedik az itt lakÂ 3 nemzet
mindenike a kormÀnygyeplût elnyerni. LeginkÀbb mindenik k´z¡l az olÀ, mely most eszi kezit-lÀbÀt, hogy nem tud n¢met¡l. Ha valahogy Erd¢lyben a cigÀn nyelven folyna a k´zigazgatÀs,
bosszankodn¢k, mi¢rt nem tud cigÀnyul, a hÁrlap szer¢nt mindenre k¢sz ezen szolganemzet, csakhogy urasÀgra jusson. Enn¢lfogva bosszÃsÀga a kormÀny ellen nem honfiÃi vagy szabadsÀg ¢rz¢s, hanem bosszankodik az¢rt, mert mindent rem¢lt, ¢s most, mivel tudatlan, alkalmatlan, a fûkormÀnyozÀstÂl elesett. TovÀbb azt mondja a cikk: a szÀszok Saxenlandja is csak pium desiderium.
Azon Àltalluk a magyarokra ¢s romÀnokra szÂrt gyanÃsÁtÀsokra, melyekkel a szÀsz hangadÂk ûket
illetik, mint a nemzeti gyül´let szÀnakozÀsra m¢ltÂ t¢ved¢seire inkÀbb akarunk fÀtyolt vetni, mintsem megelûzni a t´rt¢netet, mely egykor nyugodtan ¢s r¢szrehajlÀs n¢lk¡l fogja megbÁrÀlni minden
erd¢lyi nemzet gondolkodÀsÀt, tetteit ¢s büneit, most csak k´zvallÀsunk szelÁd nyilatkozatÀra hivatkozhatunk: ne kÀrhoztass, hogy ne kÀrhoztassÀl ä ¢n ament mondok reÀ! Hej, szÀsz ¢s olÀ, a
te t´rt¢netk´nyvedet szeretn¢m olvasni 50ä100 ¢v mÃlva.Ê T´rt¢nelemk´nyveink bizony
m¢g ma is nagyon k¡l´nb´znek k´z´s t´rt¢nelm¡nk ugyanazon korszakainak ¢rt¢kel¢s¢t illetûen; igen neh¢z m¢g manapsÀg is, nem ´tvenäszÀz, de majd' szÀz´tven ¢v
mÃltÀn is nemzeti elfogultsÀgoktÂl mentess¢gre t´rekvû k¢pet rajzolni egy adott kor
politikai ÀramlatairÂl, de m¢g inkÀbb a kor ember¢nek ¢let¢t Àtsz´vû mindennapi
konfliktusokrÂl.
Az utÂkor szÀmÀra minden bizonnyal a naplÂ ¢s eml¢kirat müfaja az, amely a leghitelesebb forrÀsk¢nt szolgÀlhat a mÃlt embere helyzet¢rt¢kel¢s¢nek, vilÀglÀtÀsÀnak,
gondolatainak rekonstrukciÂjÀhoz. àEltekintve a politikai ¢s t´rt¢nelmi tartalomtÂl ä Árta
1880-ban LukÀcs MÂric ä, ¢n r¢szemrûl memoirokban, ´n¢letÁrÀsokban mindig ¢rdekes ÀgÀt
lÀttam valamely nemzet irodalmÀnak. Azok vilÀgot vetnek az emberi ¢let oly oldalaira, r¢szleteire,
melyeket a t´rt¢netÁrÀs mellûzni, elhanyagolni szokott. CsalÀdi viszonyok, a tÀrsas ¢let k´znapi
esem¢nyei is egy k¢sû utÂkor nemzed¢k¢nek ¢rdekesek lehetnek, mint egy r¢gi mÃltnak illusztrÀciÂi,
tanulsÀgosak is, amennyiben n¢ha ¢rthetetlenn¢ vÀlt t¢nyek, esem¢nyek ¢s jellemvonÀsok megfejt¢s¢re szolgÀlnak; sût teljesen jelent¢ktelen embereknek f´ljegyz¢sei, levelez¢sei vagy ´n¢letÁrÀsaikban elûfordulÂ k´znapi esem¢nyek, elm¢lked¢sek ¢s okoskodÀsok is idûjÀrtÀval ¢rdeket nyernek, amennyiben egy letünt kornak szelleme t¡kr´zûdik benn´k.Ê1 Elmondhatjuk ezt a naplÂ
müfajÀrÂl is, sût abban a lejegyz¢s egyidejüs¢ge ¢s szem¢lyes, intim c¢lzatossÀga m¢g
inkÀbb elûsegÁtheti a leÁrtak szubjektÁv hiteless¢g¢t. A szubjektÁv hiteless¢g azonban
gÀtja is lehet a t´rt¢n¢sz objektivitÀsra t´rekvû vizsgÀlÂdÀsainak, hiszen egy t´rt¢neti
szituÀciÂ k¡l´nf¢le szereplûi igen k¡l´nb´zû n¢zûpontbÂl tekinthetnek korukra, s az
egymÀstÂl elt¢rû, de egyformÀn igazk¢nt Àt¢lt szubjektÁv hiteless¢gek egymÀsnak ¢lesen ellentmondhatnak. A t´rt¢n¢sz egymÀs mell¢ teheti a k¡l´nb´zû ÀllÀspontokat,
rÀmutathat az egymÀst megerûsÁtû ¢s az egymÀsnak ellentmondÂ pontokra, mÀs tÁpusÃ forrÀsok segÁts¢g¢vel igyekezhet fel¡lvizsgÀlni az egyes ÀllÁtÀsok valÂsÀgtartal-
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mÀt, s mindezzel elhelyezni forrÀsÀt az adott t´rt¢nelmi szituÀciÂ erûter¢ben. K¡l´n´sen fontos ez olyan t´rt¢nelmi korszak eset¢ben, amikor a tÀrsadalom egyes csoportjai ¢lesen szembeker¡ltek egymÀssal, mint Erd¢lyben 1848ä1849-ben. A harcok
ugyan 1849 k¢sû nyarÀn el¡lnek, de a szenved¢lyek, mindenekelûtt a nemzeti s¢relmek m¢g jÂ ideig ott izzanak a szÁvekben. °ppen ez¢rt ezeknek az ¢veknek a t´rt¢net¢t
nagyon is k¡l´nb´zûen lÀtta egy kis falu romÀn avagy magyar parasztja vagy egy magyar nemesi f´ldbirtokos, netalÀn egy szÀsz polgÀr. S persze mÀsk¢ppen festett ez a
t´rt¢net az osztrÀk kormÀnyzat perspektÁvÀjÀbÂl is.
1849. jÃlius 19-¢n az uralkodÂ kinevezte bÀrÂ Ludwig von Wohlgemuth altÀbornagyot Erd¢ly polgÀri ¢s katonai kormÀnyzÂjÀnak ¢s Eduard Bachot ä a hÁrhedt bel¡gyminiszter ´ccs¢t ä polgÀri biztosnak. Hogy milyen c¢lokkal ¢rkeztek Ãj ÀllomÀshely¡kre, elÀrulja Wohlgemuth Schwarzenberg minisztereln´kh´z 1849. november 26Àn int¢zett jelent¢se: àSz¡ntelen¡l tev¢kenykedni fogok annak ¢rdek¢ben, hogy az erd¢lyi nemzetis¢gek egymÀst keresztezû t´rekv¢seit a lehetû legnagyobb gonddal ¢s vigyÀzattal, amennyire
erûmbûl telik, olyan irÀnyba tereljem, hogy azok megfeleljenek a kormÀny magasabb c¢ljainak.Ê2
S mint katona talÀn magÀtÂl ¢rtetûdû mÂdon a hadsereg mintÀjÀra k¢pzelte el e tekintetben is az ideÀlis Àllapotot. K´zel egy ¢vvel k¢sûbb ism¢t csak Schwarzenbergnek
Árott jelent¢s¢ben dics¢rûleg szÂl az Erd¢lyben ÀllomÀsozÂ Culoz huszÀrezredrûl,
melyben ä mint Árja ä romÀnok, szÀszok, r¢szben magyarok szolgÀlnak egy¡tt àegys¢gben, harmÂniÀban ¢s egyet¢rt¢sbenÊ, àa legkisebb nemzetis¢gi fesz¡lts¢g, f¢lt¢kenys¢gÊ n¢lk¡l.3
(Persze mÀs forrÀsokbÂl tudjuk, hogy a hadsereg sem volt mentes a Monarchia n¢peit
megosztÂ nemzetis¢gi villongÀsoktÂl.) Ennek az ideÀlnak a jegy¢ben Wohlgemuth Erd¢lybe ¢rkeztekor, augusztus 10-¢n proklamÀciÂt int¢zett Erd¢ly n¢peihez: àA fejetlens¢g (Anarchia) helyett a t´rv¢ny rendÁthetetlen hatalmÀnak kell uralkodnia, a polgÀri hÀborÃ
sebei gyÂgyÁtÀst kÁvÀnnak, ¢s azon a f´lden, mely a tÃlbuzgÂsÀg (Fanatismus) ¢s k¢ptelen s v¢tkes
kÁvÀnatok miÀn annyi v¢rtûl Àztatott, a b¢ke, az egyet¢rt¢s ¢s a polgÀri hüs¢g ÀldÀsaiknak kell
virÀgozniok. A minden nemzetis¢geknek biztosÁtott jogegyenlûs¢g ä az ýfels¢ge Àltal legkegyelmesebben kiadott alkotmÀny v¢delme alatt ä azon k´t[el]¢k l¢szen, mely az ellenes nemzeteket
barÀtsÀgos viszonyba fogja hozni.Ê4 A àteljesen kaotikus viszonyokÊ k´zepette erûs k¢zzel, a
birodalmi centralizÀciÂ programjÀnak megfelelûen, ugyanakkor a nemzeti egyenjogÃsÀg elve bizonyos k´vetelm¢nyeinek teljesÁt¢s¢vel, mindenekelûtt az ÀllampolgÀrok
anyanyelvhasznÀlatÀnak hivatalokbani, oktatÀsbani stb. biztosÁtÀsÀval igyekezett a politikai konszolidÀciÂt megalapozni. Erd¢ly viszonyait, a konfliktusok forrÀsait azonban
nem ismerte; mük´d¢s¢t akadÀlyoztatÂ legfûbb t¢nyezûk¢nt ¢rtetlen viszolygÀssal
szeml¢lte a nemzetis¢gek gyül´lk´d¢s¢t, amellyel szemben elvei ¢s eszk´zei hatÀstalannak bizonyultak. Idûrûl idûre beutazta Erd¢lyt, hogy tapasztalatokat szerezzen a
helyi viszonyokrÂl. Az errûl k¢sz¡lt utazÀsi beszÀmolÂi elÀruljÀk, hogyan viselkedett,
amikor egy-egy helys¢gben nemzetis¢gi panaszokat hallott. Egy alkalommal p¢ldÀul
elûadta, hogy ZsibÂ k´rny¢k¢n panaszoltÀk a magyarok, hogy a k´rny¢kbeli romÀnok
gyakran àszem¡kre vetik Kossuthot, ¢s ez¢rt szidalmazzÀk ûketÊ. àígy, hogy el¢gedetlens¢gre ott
se adjunk alkalmat ä Árja ä, az azonnal ´sszehÁvott romÀn helybeli el´ljÀrÂk ¢s az ortodox papok
ÃjtÀn megtettem a kÁvÀnatos kioktatÀst, ¢s orvosoltam ezzel a bajt.Ê Elk¢pzelhetj¡k, milyen
hatÀsos lehetett ez a gyÂgymÂd.5
A neoabszolutizmus idûszaka Erd¢ly valamennyi nemzetis¢ge szÀmÀra a nemzeti
s¢relmek ¢s az elnyomatÀs idûszaka volt. SajÀt bûr¡k´n ¢rezhett¢k, hogyan ¢rtelmezi
az egys¢gesÁtû centralizmus az oly sokat hangoztatott ÀllampolgÀri ¢s nemzetis¢gi
egyenjogÃsÀg elv¢t. A szÀszok panaszairÂl a Siebenb¡rger Bote mÀr 1850. jÃlius 1-j¢n
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Ágy Ár: àErd¢lyben egyÀltalÀn nem tesznek k¡l´nbs¢get azon n¢pess¢g k´z´tt, mely tÀplÀlta ¢s
v¢ghez vitte a felkel¢st, ¢s a hüs¢gesek k´z´tt... Bizony sokat Ártak az oly sokszor emlÁtett egyenjogÃsÀgrÂl, Erd¢lyben ennek azonban csak eff¢le negatÁv ¢rtelmez¢s¢t tudtÀk megtalÀlni.Ê De id¢zhet¡nk a Pesther LloydbÂl is: àA szÀszokat ¡ld´zik ¢s kiszÁvjÀk... Az egyenjogÃsÀgot eddig csak
az eg¢sz tartomÀnyban kihirdetett ostromÀllapoton kereszt¡l ismert¡k meg. Wohlgemuth bÀrÂ a
kiv¢teles Àllapotot kiv¢tel n¢lk¡l osztja, ¢pp Ãgy, ahogy Isten a Nap sugarait a jÂkra ¢s gonoszokra
egyarÀnt bocsÀtja.Ê6 Az ´nk¢nyuralmi rendszer megszilÀrdulÀsÀval azonban a nyÁlt v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs lehetûs¢ge is korlÀtozottÀ vÀlt, ezutÀn mÀr csak a naplÂk, magÀnlevelek lapjain ker¡lhetett sor a szomorÃ szÀmvet¢sre: àít¢lethozatal n¢lk¡l agyon¡t´ttek,
kereszt ¢s gyertyaf¢ny n¢lk¡l sÁrba tettek benn¡nket. Ez volt a jutalom mindaz¢rt, amit a vesz¢ly
¢veiben tett¡nk ¢s szenvedt¡nk.Ê7
Nem kev¢sb¢ szomorÃ a t´rt¢net romÀn nemzetis¢gi n¢zûpontbÂl tekintve sem. A
romÀnok helyzet¢t Papiu-Ilarian Ágy festi le BariÓiunak 1850-ben: àMi v¢r¡nket a csÀszÀr¢rt ¢s nemzet¡nk¢rt, nem pedig eml¢k¢rm¢k¢rt vagy p¢nz¢rt ontottuk. Negyven ezer romÀn
esett el, ¢s hÀromszÀz falu lett tüz martal¢ka a trÂn v¢delm¢¢rt, s k´sz´netk¢nt ugyanazon ´nk¢nyuralom alÀ hajtanak benn¡nket, mint korÀbban. Igen, helyzet¡nk m¢g elviselhetetlenebb,
mint 1848-ban volt; akkoriban legalÀbb m¢g nem kÂstoltunk bele a szabadsÀgba. Most azonban
mÀr megÁzlelt¡k, a szabadsÀg¢rt magunkat felÀldoztuk, s m¢gis megtagadjÀk azt tûl¡nk.Ê8
A korabeli erd¢lyi viszonyok magyar szempontÃ ¢rt¢kel¢s¢t jÂl t¡kr´zi az a Gyulafeh¢rvÀrott 1850ä1851-ben ÁrÂdott naplÂ, melyet a Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr K. Papp
MiklÂs gyüjtem¢nye (MOL R 147 19. doboz, 22. t¢tel) ûrz´tt meg szÀmunkra. írÂjÀrÂl
a sorok annyit elÀrulnak, hogy AlsÂ-Feh¢r megyei magyar birtokos nemes, aki Gyulafeh¢rvÀrott ¢l. Felnûtt, katonakorÃ fia l¢v¢n, minden bizonnyal mÀr az idûsebb generÀciÂ tagja lehetett. Amennyiben hihet¡nk sajÀt, anyagi helyzet¢re vonatkozÂ kijelent¢seinek, nem tartozott a vagyonosak k´z¢. A gyüjtem¢ny nem az eredeti naplÂt
hagyta rÀnk, hanem annak egy k¢sûbbi mÀsolatÀt. N¢hÀny pÂtlÂlagos beszÃrÀs, magyarÀzat arra utal, hogy a mÀsolat k¢szÁtûje ä talÀn maga a naplÂÁrÂ, hiszen egy alkalommal ànaplÂ alakÃ eml¢kiratÊ-nak nevezi sz´veg¢t ä fontolgatta a sz´veg kiadÀsÀt. TudomÀsunk szerint azonban erre nem ker¡lt sor. Azt is valÂszÁnüsÁthetj¡k, hogy l¢tezett
avagy l¢tezik m¢g e naplÂ folytatÀsa is, de az e gyüjtem¢nyben nem talÀlhatÂ fel.
Hûs¡nk az 1848ä49-es forradalom ¢s szabadsÀgharc lelkes tÀmogatÂja volt, politikai vagy katonai vezetû szerepet azonban minden bizonnyal nem t´lt´tt be. NaplÂja
szeml¢letesen el¢nk vetÁti, hogy a hivatalos jelent¢sekben passzÁvnak, minden politikai
v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀstÂl tartÂzkodÂnak Át¢lt magyar nemesi ¢s polgÀri tÀrsadalmat a
magÀn¢let bÀstyÀi m´g´tt milyen intenzÁv, a mindennapokat ÀthatÂ politizÀlÀs jellemezte. T´bb alkalommal is lejegyzi naplÂÁrÂnk szük k´rü vend¢gi k´r¢nek tÀrsalgÀsÀt
a szabadsÀgharc okairÂl, menet¢rûl. Minden alkalommal a teljes azonosulÀs attitüdje
jelenik meg. 1850 mÀrciusÀban a k´vetkezûket jegyzi fel: àEz nap lÀtogatÀst kaptam az
Ãj p¢nztÀrnok ÃrtÂl. Sz¢p kis tÀrsasÀg volt nÀlam, term¢szetesen a lefolyt, a jelen idûk mostohasÀgÀrÂl folyt a besz¢d. A p¢nztÀrnok Ãr, ki a b¢csi akad¢miÀban t´rv¢nytanÀrsÀgra k¢sz¡lt, s
Enyeden l¢t¢ben mint fûjegyzû jeles espanitÀsnak [?] esm¢rtetett, a magyar ¡gyrûl igen k¢ts¢gbe
esett modorban szÂlott. Megvallja, hogy hibÀzik, aki a magyart rebellisnek mondja, ÀmbÀr az
Àprilis 14. hatÀrozat Àltal lel¢pv¢n a v¢delmi t¢rrûl a separatisticus t¢rre, ezzel elvesztette az eurÂpai kormÀnyok r¢szv¢t¢t, holott ha folytonosan a pragmatica sanctio fenntartÀsÀt vitatja, lehet,
hogy az azt garantirozott hatalmassÀgok r¢sz¢re nyilatkoznak. Azon hatÀrozat tehÀt elhamarkodott l¢p¢s volt, s egyik oka a muszka bej´tt¢nek, mostani gyÀszos helyhezet¢nek. Ellenvet¢sek t¢tettek, de a tudÂs urat nem lehetett v¢lem¢nyvÀltoztatÀsra hozni. A mostani helyhezet¡nkben pedig
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a csendes ¢s b¢k¢s kitartÀst mondja legc¢lszerübbnek, minden ÀbrÀndos hÁrek, kilÀtÀsok csak l¢gvÀrak, szappanbubor¢k, melyek maguktÂl eleny¢sznek. N¢müleg igaza van, mert annyi mÀr az
egyenruhÀs tisztviselû itt, hogy versenyez szÀmuk a katonatisztek¢vel.Ê MÀs alkalommal egy
katonatiszt ellen¢ben igyekeznek barÀtaival egy¡tt igazolni a forradalmat ¢s elhÀrÁtani
a nemzet ellen¢be szegezett vÀdakat: àEgy katonatiszttel eb¢delv¢n, n¢müleg a politikÀra
ker¡lt a besz¢lget¢s¡nk. A tiszt odanyilatkozott, miszer¢nt meg nem foghatja, mik¢nt lehetett MagyarorszÀg oly kÀba Kossuthnak hÂdolni, nempedig egy koronÀs fûnek. Bajos volt capacitalni a
tisztet, mert ostromÀllapot alatt vagyunk, de m¢gis felvilÀgosÁtÀsul annyit mondottam n¢kie, miszer¢nt a magyarok nem Kossuthnak hÂdoltak, ût csak tisztviselûj´knek tekintett¢k. Az eg¢sz ¡gy
a magyarokra n¢zve igazolhatÂ. A kirÀly szentesÁtette a t´rv¢nyt, ezt v¢dt¢k a magyarok, nem
pedig lÀzongottak, ¢s v¢dt¢k efelett tüzhely´ket, hazÀjok integritÀsÀt, melyeket a mÁveletlen n¢p
felkelv¢n, megtÀmadott romÀn, horvÀt, rÀc, ¢spedig nem a Kossuth-pÀrt volt az, mely v¢dte, hanem maga eg¢sz MagyarorszÀg. Erre a tiszt felszÂlt, hogy m¢gis Kossuthot istenÁtett¢k a magyarok,
mert ût kirÀlynak akartÀk koronÀzni. ValÂsÀgos nevets¢gre m¢ltÂ besz¢d, melyet a velem volt sÂgorom, F., bÀr Kossuthot el¢gg¢ szidta a jobbÀgysÀg r´gt´ni felszabadÁtÀsÀ¢rt, de m¢gis meggyûzte
a tisztet, hogy Kossuthnak soha gondjÀban nem volt magÀt kirÀlynak vÀlasztatni. Bajos ¢s hÀlÀtlan dolog ily megcs´k´ny´s´d´tt S[chwarz]gelbeket capacitalni, osztÀn û mondhat ellen¡nk
akÀrmi s¢rtût, de mi ûtet a valÂdi igazsÀg elûadÀsÀval meg nem cÀfolhatjuk. T´bbek k´zt azzal
is vÀdolta [a] magyarokat, hogy ûk 1849-ben k¢ny´k-kedv´k szer¢nt akasztattÀk s l´vett¢k fûbe
az elfogott olÀhokat, mire bÀtrak voltunk felelni, hogy igen, az olyakat, kik elûbb helys¢geket kiraboltak, Àrtatlanokat Ãton-Ãtf¢len minden igaz ok n¢lk¡l gyilkoltak ä ¢s t´rv¢nysz¢ki elÁt¢l¢s
mellett, holott az olÀhok szem¢lyvÀlogatÀs ¢s bÀrmi t´rv¢nyes formÀk megtartÀsa n¢lk¡l ´ltek mindenkit, kinek fegyvere nem volt, de sût asszonyokat, gyermekeket, olyakat, kik a csÀszÀri hatÂsÀgnak mÀr meghÂdoltak, sarcot fizettek, sût vel¡k is kib¢k¡ltek. Felhoztuk a foglyokkal valÂ bÀnÀst.
A csÀszÀri foglyokat a magyarok tisztess¢gesen lÀttÀk el, holott a szeg¢ny magyar foglyok ¢hhel
haltak el, mire a tiszt azzal mentegetûdz´tt, hogy nem volt sem ¢lelem, sem p¢nz.Ê (1850. jÃlius.)
Nem talÀlunk egyetlen bÁrÀlÂ megjegyz¢st sem a forradalom vezetûirûl, k¢t, nem meglepû kiv¢tellel. Az egyik G´rgey, akit a naplÂÁrÂ is ÀrulÂk¢nt b¢lyegez, a mÀsik pedig
MadarÀsz LÀszlÂ, akirûl a Siebenb¡rgen Bote egyik pesti levelezûj¢nek nyomÀn a k´vetkezû anekdotÀt jegyzi fel: àMadarÀsz LÀszlÂ 1849 k´zepe tÀjt veres kalapot kezdett hordani,
ez¢rt barÀtai megszÂlÁtottÀk, hogy mi¢rt t¢szi, mire is MadarÀsz ezt felelte: BarÀtim, a nyÀr v¢gin
kis¢tÀl¢k a Duna partra, az ottani kioszkok elûtt meglÀtok egy ´regurat, ¢ppen egy rûf´s veres
tollÀval kalapjÀn, az ´reget egy rakÀs ifiÃ vette k´r¡l, kiknek az ´reg Ãr lelkes magyarÀzatokat
mondott. Meg¡tûdtem, hogy lehet m¢g valaki nagyobb republikÀnus nÀlamnÀl, minden boltot
feljÀrtam, de egy rûf´s veres tollat nem kaphatvÀn, belsû ¢rzetem kit¡ntet¢sire veres kalapot kezdettem viselni. Azonban a k¢rd¢sben forgÂ ´reg Ãr m¢g Pesten volt, amikor Jella§iÔ be¡t´tt MagyarorszÀgba, r´gt´n elhÀnta a veres tollÀt, s visszasietett Erd¢lybe. Nev¢t elhallgatom.Ê (1850.
jÃlius.)
A naplÂ szinte minden oldalÀn ott kÁs¢rt az 1848ä49-es erd¢lyi nemzetis¢gi v¢res
harcok eml¢ke. K¡l´n´sen ¢lesen reagÀl a naplÂÁrÂ az erd¢lyi magyarok e korszakbeli
magatartÀsÀt bÁrÀlÂ minden megjegyz¢sre. àE hÂ 11-¢n BÀnffy MiklÂs erd¢lyi nagybirtokos
¢s kedvelt udv[ari] tanÀcsos itt jÀrt Fej¢rvÀrt, ¢n aznap falun voltam, ¡gyfeleink k´z¡l t´bben
besz¢ltek v¢le, de mondhatni, oly leverts¢ggel vÀltak meg tûle, mire nem szÀmÁtottak. Szerinte
MagyarhonbÂl m¢g lesz MagyarorszÀg, de Erd¢lybûl sohasem, mert Magyarhon nyÁltan, tartÂzkodÀs n¢lk¡l mutatja a mostani rendszerreli el¢g¡letlens¢git, Erd¢ly ellenben sÁri csenddel hallgat.
Ott tartÂzkodÀs n¢lk¡l mondja a k´zn¢p, hogy eljû az idû, mikor a kormÀny gendarmjainak csak
hült hely´ket vagy meredt test¡ket fogja lÀtni, holott Erd¢lyben s¡vegelik ûket. Volt azonban ember
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k´zt¡nk, ki û Ex[cellenciÀ]jÀnak jÂl odabesz¢lt, megmondotta, hogy ha a kormÀny tisztÀn a magyarok rebelliss¢g´ket akarja bevalÂsÁtani EurÂpa elûtt, Àm purificÀlja elûbb magÀt, hogy nem
hibÀs, ¢s nem k´lt´tte fel azon durva n¢pet, mely hÀlÀra elk´telezve az Àrtatlan nûket, gyermekeket
halomra gyilkolta, virÀgzÂ helys¢geket, melyeket a katonasÀg elûbb megsarcolt, f´ldig rontott, ¢s
ahelyett a b¢k¢ben ¢lû, adÂjÀt hÁven fizetû polgÀrok legyilkolÂit, azok rablÂit rendjelekkel, hivatalokkal kit¡ntette. Ezt tudja eg¢sz EurÂpa. B. minden besz¢d¢bûl kitünt, hogy az itteni esem¢nyeket vagy nem tudta vagy tudni nem akarta, mindent a magyarok tÃlbuzgÂsÀgÀnak tulajdonÁtott.Ê (1850. jÃlius.) °les szavakkal Át¢li el Kem¢ny Zsigmond FORRADALOM UTçN
cÁmü r´piratÀt, annak megb¢k¢l¢sre szÂlÁtÂ hangnem¢t is: à...°des bÀrÂ! az isten nem
k¢r ´ntûl tanÀcsot, mert tanÃja volt Erd¢lyben az emberi elvetem¡l¢snek, b¡nteti az ¢rdemletteket,
nem t´r pÀlcÀt felett¡nk, mint ´n, kinek v¢reit itt koncoltÀk, mint a kÀrt¢vû verebeket, mÁg ´n
b¢k¢vel nyÃjtozÂdott otthon urat cser¢lve, minden kormÀnynak kezet adva.Ê (1850. szeptember.)
A naplÂ sz´veg¢t meghatÀrozÂ alap¢lm¢ny a leverettet¢s, eln¢mÁtottsÀg, megalÀztatÀs nemzeti ¢lm¢nye. A sz´veget Àt-Àtsz´vik az indulat kit´r¢sei, mindenekelûtt a
romÀnokkal szemben. Ahogy bÀrÂ Kem¢ny IstvÀn, aki 1848-ban ¢pp AlsÂ-Feh¢r megye fûispÀnja volt, ¢vekig jÀrta Erd¢ly falvait, meghallgatva a tÃl¢lû tanÃkat, ´sszeÀllÁtotta àfekete k´nyv¢tÊ, a romÀn szabadcsapatok Àltal meg´lt magyarok àigaz leltÀrÀsÀtÊ,9
Ãgy gyüjti naplÂÁrÂnk is szinte megszÀllottan az erre vonatkozÂ adatokat, minden borzalmat ¢s szenved¢st megrend¡lten lejegyezve: à1848[-ban] girbÂi ´zvegy Szentpali Zsigmondn¢ november hÂban csakis egy szobaleÀny ¢s egy leg¢ny Àltal kÁs¢rtetve kiment GirbÂra jÂszÀgÀra, a Sz[Àsz]sebesiek eleget marasztottÀk, hogy ily kritikus idûben ne mer¢szeljen kimenni,
û senkire nem hallgatvÀn ment. Ott az olÀhok az asszonysÀgot, frajÀt, leg¢nyit s tiszttartÂjÀt borzasztÂlag meg´lt¢k, az asszonysÀgot darabokra vÀgva, mindeniket az udvari kÃtba hÀntÀk. Most
ezen kainb¢li eljÀrÀs vizsgÀlatÀra egy biztossÀg ment ki. A meg´lettek a kÃtbÂl kiv¢tettek, k¡l´n´sen SzentpÀlin¢ legalÂl a vÁzben ÀllvÀn minden senyved¢s n¢lk¡l vonatott ki, csak teste volt
n¢gybe vagdalva. A kÀrok megbecs¡ltettek, s a helys¢g k´teles az utÂdoknÀl 4 ¢v alatt 8000 ftot
fizetni, tartoznak a gyilkosokat 15 napok alatt elûÀllÁtani, k¡l´nben katona exequatio megyen a
falura.Ê (1850. jÃnius.) MÀs alkalommal a k´vetkezû t´rt¢netet veti papÁrra: àAz ¢g
ostorozza a vadsÀg fiait. Egy benedeki olÀ leg¢ny, ki forradalom elûtt nÀlam is szolgÀlt, szelÁd,
jÀmbornak lÀtszott, 1848-ban egy ott lakÂ Nyakas nevü uzsorÀs meg´letett, de leÀnya megmaradt.
1848 v¢gin ezen ifiÃ reÀ ment, k¢nszerÁtette, hogy apjÀnak p¢nz¢t adnÀ elû, mit a leÀny vagy
nem tehetett, mert mÀr el volt rabolva, vagy nem tett. A vad ember f¢l mellj¢t levÀgta, egy Âra
mÃlva visszament a kÁnlÂdÂ leÀnyhoz, s akkor mÀsik mellj¢t vÀgta le, s azzal Fej¢rvÀrra jûv¢n
beÀllott katonÀnak. Itt kezdette a lelkiesm¢ret furdalni, beteges lett, t´bbnyire kÂrhÀzban volt, v¢gre mint haszonvehetetlen haza bocsÀttatott. BorzasztÂlag ÁrjÀk le halÀlÀt, fantÀziÀjÀban sz¡ntelen
a leÀnyt kiÀltotta, hogy n¢kie bocsÀtna meg. V¢gre halÀla elûtt, orrÀn, szÀjÀn, f¡lin s m¢g szemein
is a v¢r megindolt, s iszonyÃ kÁnok k´zt elholt.Ê (1850. jÃlius.)
A legfûbb nemzeti ellens¢gnek a mÃltban ¢s jelenben is a romÀn nemzeti mozgalmat tekinti, mivel àn¢kiek egy a k´z´s c¢l, egy nagy RomÀnia a magyar, n¢met ¢s szÀsz romjain,
¢s ennek kereszt¡l vitelire tÁzszer k¢sz hitet vÀltoztatni, mindenkinek a szabadsÀg a szÀjÀban, mely
szerinte abbÂl Àll, hogy û l¢gyen az orszÀgban ÀltalÀnos Ãr, ennek l¢tesÁt¢sire nem ÁrtÂzik û a muszkÀtÂl, s k¢sz annak talpÀt nyalni, hogy c¢lja l¢tes¡lj´nÊ. (1851. mÀrcius.) Elûtünnek Ãjra ¢s
Ãjra a romÀn nemzeti mozgalom n¢pvez¢rei, a magyar ¢s nemes naplÂÁrÂ Àltal m¢lyen
megvetett Avram Iancu, Axente Severu, Balint. Nincs nyoma a naplÂban annak a k¢sûbbi ¢rt¢kel¢snek, miszerint Avram Iancu àaz 1848/49-iki romÀn mozgalmaknak nemcsak
leg¢rdekesebb, de legtisztess¢gesebb alakja isÊ,10 ezt az ÀllÀspontot sokkal inkÀbb Iancu k¢-
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sûbbi magatartÀsa, a csÀszÀri kit¡ntet¢s elutasÁtÀsa, a mindenf¢le hivataltÂl ¢s a politizÀlÀstÂl valÂ visszavonulÀs s csendes, magÀba zÀrulÂ megt¢bolyodÀs alakÁthatta ki
a magyar k´zv¢lem¢nyben. A naplÂÁrÂ 1850ä51-ben m¢g nem tud semmit felhozni ments¢g¢re, rÂla adott jellemz¢se nem tanÃskodik semmif¢le k¡l´nbs¢gt¢telrûl:
àJÀnk nagy szÂnok ¢s lÀzÁsztÂ volt, de puskapor f¡st´t m¢g puskÀbÂl sem Àllhatta, nemhogy m¢g
ÀgyÃ f¡st´t kedvelje.Ê (1851. Àprilis.) Hogyan is felejthette volna a kor embere a szabadsÀgharc esem¢nyeit, hiszen p¢ldÀul m¢g a pesti egyetem tudÂs jogtanÀra, Pauler Tivadar is ¢vek mÃltÀn is k¢nyes gonddal eml¢kezik meg naplÂjÀban a jeles napok ¢venk¢nti ¢vfordulÂirÂl, Erd¢ly lakÂit pedig ¢vek mÃltÀn is eml¢kez¢sre intette a lerombolt
falvak, templomok lÀtvÀnya, a hadirokkantak, ÀrvÀk ¢s ´zvegyek nincstelen serege. Az eml¢kez¢s mindig is a nemzeti ellenÀllÀs k´z´ss¢gi ´sszetartÂ ereje volt a t´rt¢nelem sorÀn.
Az eml¢kez¢s mellett azonban a j´vûbe vetett rem¢ny is jelenthetett egy ideig mozgÂsÁtÂerût. A kortÀrs KûvÀri LÀszlÂ Ágy eml¢kezik vissza ezekre az idûkre: à...az emberis¢g vigasztalÂja a rem¢nys¢g volt, senki sem hitte, hogy ennek itt v¢ge legyen, hogy annyi v¢r
hasztalan omlott. A n¢p... visszavÀrta Kossuthot, Bemet az Ãj borra, majd karÀcsonra, k¢sûbb
z´ldfüre, s mivel az ´reg vet¢seit nem kÁvÀnja letorolni, mint a muszka, aratÀs utÀnra, folyvÀst
hallÀ itt-ott a k´zelgûk messzi ÀgyÃzÀsÀt, pedig megt´rt¢nt, hogy annyi botot kapott, amennyi
ÀgyÃkat mondott, hogy hallott...Ê11 Az 1850-es esztendû mintha ism¢t kedvezett volna a
magyar ¡gynek. PoroszorszÀg ¢s Ausztria verseng¢se a lassan formÀlÂdÂ n¢met egys¢gen bel¡li vezetû szerep¢rt, a Schleswig-Holstein stÀtusa k´r¡l DÀniÀval kialakult
konfliktus, a keleti k¢rd¢s tovÀbbgyürüzû fesz¡lts¢gei egy Ãjabb nagy eurÂpai katonai
konfliktus avagy annak megelûz¢s¢re a hatalmi erûviszonyok fel¡lrûl t´rt¢nû Ãjrarendez¢s¢nek halvÀny rem¢ny¢t vetett¢k fel. HÁrek, de leginkÀbb ÀlhÁrek ä ahogy naplÂÁrÂnk is nevezi ä, àkacsÀkÊ sokasÀga nyugtalanÁtotta ¢s villanyozta fel a korabeli magyar
k´zv¢lem¢nyt. A k¡lpolitikai es¢lylatolgatÀs a pipaf¡st´s mindennapi ´sszej´vetelek
ÀllandÂ besz¢dt¢mÀjÀvÀ vÀlt. àEgy Pestrûl j´vû ifiÃ honv¢d tiszt BÀnsÀgot is megjÀrva ä olvashatjuk ä, û is igazolja azon ÀllÁtÂlagos csatÀt. ý, mint mondja, BÀnsÀgban tanÀlkozott egy
nyugalmazott tÀbornokkal, ki k¡l´nben jÂ magyar ¢rz¢sü. Ezen ember n¢kie sok jÂt besz¢lt ¢s
j´vend´lt. Szerinte MagyarorszÀg f¡ggetlen stÀtus lesz egyes¡lve a k¢t OlÀorszÀggal, a SzerbiÀval. LengyelorszÀg az orosz c[Àr] vej¢nek kirÀlysÀga alatt helyre fog ÀllÁttatni, alkotmÀnya
biztosÁttatni. De a magyarok k¢ntelenek lesznek AusztriÀtÂl magukra f¡ggetlens¢g´ket kivÁvni, s
erre n¢zt az emigrÀnsok biztosÁtva is vagynak 80 milliÂ k´lcs´nrûl, Angol ¢s FrankhonoktÂl fegyvert kapnak s ÀgyÃkat. BÁzhatnak, hogy a besorozott honv¢dek, a b¢k¢tlen sz¢kelyek s magyarokbÂl
100 ezer Ãj honv¢d szerveztetik.Ê (1850. augusztus.) NaplÂÁrÂnk a fejteget¢sre csak fÀradtan legyint, àmindezek csak ÀbrÀndok, mikkel a k¢ts¢gbe esett emberek idûszakonk¢nt magukat
kecsegtetikÊ. SajÀt ÀllÀspontjÀt egy 1848ä49-ben orszÀggyül¢si k¢pviselû barÀtjÀval valÂ
besz¢lget¢s¡ket leÁrva Ágy ´sszegzi: àMegÀllapodtunk abban, hogy mindazon csatÀzÀsi hÁrek
ServiÀban, OlÀorszÀgban merû koholmÀnyok, milyenek Magyarhonban is keringettek, ¢s valÂdi
hazugsÀgnak talÀltattak. Hogy ¡gy¡nk valaha jobbra fordul, abban eg¢sz bizodalommal ragaszkodtunk. AngolhontÂl keveset rem¢lhet¡nk, a n¢p r¢sz¡nk´n van, a kormÀny, ha nincs is ellen¡nk, de sajnÀlkozÀsnÀl, jÂ szÂnÀl egy¢bbel segÁteni vonakodik. Az angol kereskedû, ¡zleti n¢p,
a maga ¢rdek¢t lesi s v¢di; igaz, hogy egy k¡l´n vÀlt MagyarorszÀg mutat valami elûnyt, de v¢grehajtÀsa v¢rontÀssal jÀr, mitûl az angol irtÂzik. Egyik uralkodÂ mint mÀsik egyarÀnt tart a hÀborÃtÂl, utÀnok mindjÀrt a gazdag kereskedû, tûzs¢r osztÀly, ¢s ezt nem csak a p¢nz szüke eszk´zli
annyira, mint a koronÀs fûknek a n¢p¢tûl k¡l´n´s ¢rdek¡k kÁvÀnja ezt. Besz¢lnek Pesten is sokat
N¢methon egyes¡l¢s¢rûl, melybe belefoglaltatn¢k Ausztria is, ¢s ez arra is t´rekszik, miszer¢nt ´sz-
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ves birodalmÀval l¢pj¢k a nagy N¢methonba. HÁrlik LengyelorszÀg helyreÀllÁtÀsÀt is. Azonban
az eurÂpai k¡lhatalmak ellenzik s Magyar-, Erd¢ly ¢s HorvÀtorszÀgoknak a nagy n¢met honbani
bekeblez¢sit. Az angol parliamentben nemr¢g Palmerston szinte 5 ÂrÀig tartÂ besz¢det mondott,
felhozta a t´bbek k´zt a magyar forradalmat is, mely jelenleg le van csendesÁtve, de nem a magyarok kiengesztelve. S tÀn nem is fog ez AusztriÀnak siker¡lni. Anglia pÀrtolja T´r´khont, s
ennek siker¡l is sereget ´szvegyüjteni, s tekint¢lyes erej¢t kimutatni, az orosz k¢ntelen n¢kie ezÃttal
b¢k¢t hagyni, mert a magyar tÀborozÀs nagy h¢zagot okozott sereg¢ben. Ausztria segedelm¢ben
nem bÁzik T´r´korszÀg ellen, melynek vagy siker¡l az egyes¡lt nagy N¢methon csÀszÀrja lenni,
vagy attÂl elesve egy szlÀv kirÀlysÀgra lealjasodni. Mint Sz[oboszlai] mondja, Magyarhonban
a mÀrciusi chartÀnak senki sem barÀtja, az ÃjsÀgok dÁcs¢rik, mellette szÂlnak, mint elfizetett prÂkÀtorok, de az orszÀg ellene van sokkal kitünûbben ott, mint Erd¢lyben.Ê (1850. jÃlius.)
De nemcsak a k¡lpolitikai es¢lylatolgatÀs lehetett az ÀllandÂ vÀrakozÂ k¢szenl¢t terepe. A kor embere ¢l¢nk figyelemmel kÁs¢rte a helys¢g¢n ÀthaladÂ katonai csoportok
mozgÀsÀt, egy-egy nagyobb egys¢g mozgÂsÁtÀsÀbÂl, utÀnpÂtlÀst szÀllÁtÂ szekerek ¢rkezt¢bûl azonnal hatÀron tÃli vagy hatÀrokon bel¡li konfliktusra k´vetkeztetett. A k´zv¢lem¢ny kitartÂan a romÀnok Ãjabb n¢pfelkel¢s¢rûl suttogott, hogy e vid¢keken a
n¢p Ãjra lÀndzsÀkat k¢szÁt, kaszÀkat egyenesÁt. à11-¢n e hÂnak [1850. mÀrcius] j´tt egy
hÁrn´k, hogy K¡k¡llû megy¢ben egyn¢hÀny olÀ falu felk´lt volna, s¡rg´ny´k egymÀst ¢rt¢k katonasÀg utÀn. T´visrûl rendeltek ki egy szÀzad lovassÀgot, de nagy l¢v¢n a Maros, nem mehettek
Àltal. °s ezen hÁr mÀsnap nagyobb erûss¢get kapott, mert a hÁr szer¢nt egy Zug huszÀr kiment
oda ellen´k BalÀzsfalvÀra, de ezeket majd mind le´lt¢k a felkelt olÀhok. Az¢rt siettetik a katonasÀg
menetelit, valÂdi oka a felkel¢snek ¢s a k´r¡lm¢nyeknek nem tudatnak m¢g.Ê N¢hÀny nap mÃlva azonban csalÂdottan meg kellett ÀllapÁtania: à14-¢n megj´tt BalÀzsfalvÀrÂl egy szava
bevehetû ember, ennek mondÀsa szer¢nt a K¡k¡llû megyei hÁrek igen leszÀllottak. Igaz, hogy zavargottak ott az olÀhok, ¢s katonasÀg vitetett is, de katona´l¢sek nem t´rt¢ntek, a balÀzsfalvi hidat
pedig az ÀrvÁz vitte el, nem pedig k¢zzel rontatott le.Ê
A hÁreket legt´bbsz´r utazÂk hoztÀk, ezen az Ãton rendszeresen jutottak el informÀciÂk az erd¢lyi k´zv¢lem¢nyhez a t´r´korszÀgi emigrÀciÂrÂl is. Egy Ázben p¢ldÀul
naplÂÁrÂnk feljegyzi: àA fecsk¢k nemsokÀra megjûnek. így j´tt k´zinkbe egy f¢rjfiÃ SumlÀbÂl,
û besz¢lte, hogy Kossuth huzamosan gy´ng¢lkedett, de az¢rt dolgozik ¢jjel-nappal.Ê (1850. mÀrcius.) A magÀnlevelekben is ¢l¢nken folyt az ¢rtes¡l¢sek cser¢je, cÁmzettj¡kh´z persze
legt´bbsz´r nem a hivatalos postaszolgÀlat rendûrs¢gi fel¡gyelet alatt ÀllÂ csatornÀin,
hanem szem¢lyes k¢zbesÁt¢s ÃtjÀn jutottak el. E levelekben is bizarr kever¢ket alkotott
a hiteles hÁrk´zl¢s, a bizonytalan eredetü szÂbesz¢d ¢s a misztikus csodavÀrÀs. Egy alkalommal p¢ldÀul egy marosvÀsÀrhelyi lev¢lÁrÂ szÀmolt be egy fazekasnak àigaz vagy
csak ÀllÁtÂlagosÊ ÀlmÀrÂl, melyben egy temet¢si menet elûtt, melyben Ferenc JÂzsef csÀszÀr is r¢szt vett, megjelent Krisztus a n¢pnek, s kitartÀsra biztatta ûket. Kez¢ben egyegy kosarat tartott, melybûl kifogyhatatlanul ´ml´tt a gabona. EzutÀn hirtelen eltünt,
de vele eltünt a menetbûl az uralkodÂ is. (1850. februÀr.) A legfontosabb hÁrforrÀs
azonban m¢gis a sajtÂ volt naplÂÁrÂnk szÀmÀra. Rendszeresen ¢rtes¡lt az AusztriÀban
megjelent cikkekrûl, valÂszÁnüleg a Pesti NaplÂn, a Magyar HÁrlapon, az erd¢lyi ÃjsÀgokon kereszt¡l. A kinyomtatÀs egyed¡l persze m¢g korÀntsem garantÀlta a hÁrek hihetûs¢g¢t, ÁrÂnk maga is hitetlenkedve, mindazonÀltal jÂlesûen nyugtÀzza az alÀbbi ÃjsÀghÁrt: àa magyar vit¢zs¢g dÁcs¢ret¢re szÂlt a k´vetkezendû: MiklÂs cÀr VarsÂban jÀrvÀn, a katonai nagy k¢sz¡leteket lÀtvÀn a beÀllandÂ keleti hÀborÃra, a cÀr azt mondotta volna, mire valÂ
ezen nagy k¢sz¡let, nem a magyarorszÀgi oroszlÀnyok ellen megy¡nk. HasonlÂlag Haynau Ãgy
nyilatkozott n¢mely honv¢deknek: ti rossz ¡gy mellett, de derekul harcoltatokÊ. (1850. jÃlius.) A
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politikai sajtÂrÂl mindazonÀltal ä elsûsorban persze nem ez¢rt ä igen rossz v¢lem¢nynyel van, n¢hol egyszerüen àkiher¢lt hÁrlapunkÊ-rÂl besz¢l, mÀsutt ki is fejti rosszallÀsÀnak okÀt: àA kolozsvÀri lapok tÃltesznek mindenen a szolgai hunyÀszkodÀsban, a zilahi cerimoniÀnak, mely a csÀszÀr sz¡let¢se napjÀn tartatott, k¢t lapot szentelt. MÀshelyt sajnÀlkozik, hogy
B¢csben UrbÀn a lÂrÂl leesv¢n megs¢r¡lt, mi is sajnÀlkozunk, hogy nyaka ki nem t´rt; ÃtÀlatos
a szervilizmus ¢s k¢tszÁns¢g, inkÀbb hallgasson az ÁrÂ, mint magÀt ÃtÀltassa.Ê (1850. augusztus.) Hevesen bÁrÀlja 1850 folyamÀn a Pesti NaplÂ irÀnyvonalÀt, amely ä amint azt N¢meth G. B¢la elemezte ä hitelt adva az olm¡tzi alkotmÀnyos Ág¢reteknek tÀmogatta
az abszolutisztikus eszk´z´kkel, fel¡lrûl v¢grehajtott modernizÀciÂs l¢p¢seket. A naplÂÁrÂ megjegyz¢sei intû jel¡l szolgÀlhatnak a kor kutatÂi szÀmÀra a tekintetben, menynyire tekinthetû e korszak sajtÂterm¢se a àk´zv¢lem¢nyÊ valamif¢le lenyomatÀnak.
A sajtÂhÁreket fesz¡lten vÀrÂ k´zv¢lem¢ny persze a hÁreket jÂcskÀn kiszÁnezte, sajÀt
b´lcsess¢g¢vel feldÃsÁtotta. JÂl mutatja ezt a Haynau levÀltÀsÀt ´vezû, a naplÂbÂl is jÂl
nyomon k´vethetû szÂbesz¢d. A kormÀny ¢s a magyarorszÀgi fûparancsnok viszonya
mÀr 1849 nyarÀtÂl kezdve fesz¡lts¢gekkel t´ltûd´tt, mivel Haynau nem szÁvesen lÀtta
hatÀsk´r¢nek korlÀtozÀsÀt, mÀsfelûl a kormÀny szÀmÀra is egyre inkÀbb k¢nyelmetlenn¢ vÀlt a hadit´rv¢nysz¢kek eljÀrÀsa elleni panaszok Àradata, a k¡lf´ldi hatalmak
neheztel¢se a politikai elÁt¢ltek kiv¢gz¢se miatt. Az ¢szak-itÀliai hadsereg egys¢gei pedig amiatt panaszkodtak, hogy a Haynau Àltal b¡ntet¢sbûl besorozott volt honv¢dtisztek bomlasztÂlag hatnak az egys¢gek harci szellem¢re, sût a lakossÀggal fraternizÀlva,
Ãjra felizgathatjÀk a lombardiai k´zv¢lem¢nyt. Az uralkodÂ v¢g¡l 1850 jÃliusÀban
szÀnta el magÀt Haynau elmozdÁtÀsÀra, mire a fûparancsnok utolsÂ parancsÀval kegyelmet hirdetett k¢tszÀzkilenc volt orszÀggyül¢si k¢pviselûnek ¢s egy kormÀnybiztosnak.12 A k´zv¢lem¢ny vÀltozatÀt a konfliktusrÂl a k´vetkezûk¢ppen r´gzÁti naplÂÁrÂnk: àEgy Ãr besz¢l¢ n¢k¡nk, mit egy katonatiszttûl hallott volna, hogy Haynau nemcsak magyarorszÀgi parancsnoksÀgÀrÂl mentetett fel, de nyugalmaztatott is. A tiszt csudÀlkozott, hogyan
is tehetett a kormÀny oly rabiatus embert kormÀnyra, kit engedetlens¢gi¢rt mint ezredest a profoszhoz [foglÀrhoz] kellett kÁs¢rtetni... JÃlius 15. kaptuk az Ostd[eutsche] Post hÁrlapot, s benne
azon megvalÂsult hÁrt, hogy Haynau nemcsak felsûbb kormÀnyzÂi tisztitûl, de m¢g a 3 sereg osztÀly
parancsnoksÀgÀtÂl is elmozdÁttatik. Maga [a] hÁrlap utÀna teszi, hogy Magyarhonra n¢zt enn¢l
most kedvezûbb hÁr nem lehet. A dolgokrÂl bûvebben ¢rtes¡lt egy¢nek Ágy besz¢lnek: A b¢csi ministerium az eurÂpai hangulattÂl mÀr-mÀr tartva, azon sok t´rv¢nytelen ¢s igazsÀgtalan elÁt¢l¢sek, kiv¢gz¢sek sÃlyÀt magÀtÂl elhÀrÁtani s azt Haynaura ragasztani akarvÀn tette ezen l¢p¢st.
Elûbb minden Át¢letekre vonatkozÂ iromÀnyokat felparancsolt, s azokkal seg¢dje fel is ment B¢csbe,
de v¢letlens¢gbûl vagy szÀntszÀnd¢kos akaratbÂl a G. BatthyÀnyt illetûk BudÀn maradtak. Haynau v¢v¢n a legfelsûbb k¢ziratot elbocsÀttatÀsÀrÂl, fogcsikorgatva mondotta, hogy ûtet akarjÀk a
vilÀg elûtt felelettel terhelni, megfosztottÀk az igazolÀsi iromÀnyoktÂl, de itt van kezemn¢l a legfûbb, a G. BatthyÀnyt illetûk, ott van a rendelet, hogy ha BatthyÀny m¢g 24 ÂrÀig ¢l, û fog ¢rette
lakolni. D¢lutÀn kapta a felsûbb k¢ziratot, s ezzel felkiÀltott, hÀla istennek, m¢g nincs publikÀlva
a rendel¢s, m¢g tehetek, amit akarok ä 211 legfûbb k´vet el volt Át¢lve halÀlra, s az öj¢p¡letbe[n]
vÀrtÀk a v¢grehajtÀst. Haynau r´gt´n befogatott, s 10 Âra utÀn estve odahajtatvÀn az auditoroknak szorosan megparancsolta, hogy reggeli 7 Ârakor az Át¢letek tisztÀzva l¢gyenek. A fû auditor
Ernst esmerte Haynaunak d¡h´s raptossait, tartott tûle, hogy a 24 k´vet annak Àldozatja lesz,
annÀl is inkÀbb, hogy az actÀk B¢csbe rendeltetv¢n a GrÀl azokat nem ´r´mest adta ki kezeibûl,
¢s csakis a csÀszÀr tulajdon kezeÁrÀsÀra, elûterjeszt¢st tett n¢kie, hogy vÀrnÀnak, mÁg az actÀk
visszak¡ldetnek, de a tÀbornok indulatosan felelt, hogy û m¢g teljes hatalommal bÁr. Az auditorok
tehÀt mÀsnapra felgyültek, a foglyok elûÀllÁttattak. 7 Ârakor reggel megjelent Haynau nyÁlt hin-
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tÂban, elûbb a 24 elÁt¢lt k´vetnek megkegyelmezett, azutÀn pedig minden b¡ntet¢s alÂl ûket feloldozvÀn szabadon bocsÀtotta. Mindenekre n¢zt meglepû volt ezen kegyetlen embernek ily hamari
maga elhatÀrozÀsa. NyÁlt szek¢rrel t¢rt vissza Pest utcÀin rokonszenvet vadÀszandÂ, de az ¢ljenek
elmaradtak. 9 Ârakor hirdetve volt a felsûbbi elmozdÁtÂ rendel¢s. B[ÀrÂ] Geringer vette Àltal a
polgÀri kormÀnyzatot. Itteni vid¢ki biztos, Melczer Ãr egy bizonyos k´rben ezen dologrÂl besz¢lgetve sÂhajtva mondÀ, hogy lÀm, a tisztviselû helyhezete mily bajos, bÀrmely hÁv ¢s kedves ember
volt Haynau, de a kegyelmez¢st tÃl gyakorolta, ¢rtette azt, miszer¢nt Haynau a 24 k´vet felment¢si¢rt bocsÀttatott volna el. De der¢k esperes¡nk, Elekes megfelelt n¢kie, fûleg miutÀn Melczer a
Kossuth gyermekeinek megkegyelmez¢sit ¢s kiadatÀsÀt is helytelen l¢p¢snek ÀllÁtotta, ezen szÂkkal:
Uram! A kormÀny nem cselekedetek¢rt senkit sem b¡ntet, Ãgy Haynau is azon pillanatban szelÁd¡lt meg, amikor mÀr elmozdÁtÀsÀnak rendelete zseb¢ben volt, addig d¡h´ng´tt eleget. A Kossuth
gyermekeit pedig nem a maga fej¢tûl adta ki, hanem az angol kirÀlyn¢ maga k´zbevet¢se k´vetkezt¢ben felsûbb parancsra, ¢s annÀl is inkÀbb hihetû, mert a kirÀlyn¢ Àltal rendelt lovak vitt¢k
a gyermekeket a DunÀtÂl a t´r´k f´ldig.Ê (1850. jÃlius.)
A folytonosan szÀllingÂzÂ jÂ hÁrekben szeretne naplÂÁrÂnk is hinni, de egyre inkÀbb
realitÀs¢rz¢ke ker¡l tÃlsÃlyba. 1850 jÃliusÀban k¢nytelen lemondÂan megÀllapÁtani:
àEgy¢barÀnt bÀrmint kecsegtett¡k magunkat egy jobb helyhezettel, ott vagyunk, hol voltunk az
¢v elsû napjÀn, a legnagyobb optimista is leverts¢get mutat, mert Àllapotunk nem vÀltozik semmit,
toltozÀs-foltozÀs, panasz panaszt ¢r igazÁtÀs n¢lk¡l, teng¡nk-leng¡nk k¢ts¢gbe esve egy jobb j´vendû felett.Ê N¢hÀny hÂnappal k¢sûbb egy ker¡leti biztos elûtt Ágy jellemzi Erd¢ly helyzet¢t: àýszinte megmondottam, hogy ha a dolog Ágy foly csak k¢t ¢vig, Erd¢ly koldusorszÀg lesz.
Sok int¢zked¢s, mely folyamatban van, lehet igen jÂ, de az egyes birtokosok, b¢k¢s lakosok jÂll¢t¢rûl
is k¢ne gondoskodni. A f´ld megadÂztatik, mezei rendûrs¢g, csel¢dt´rv¢ny n¢lk¡l, s ennek elmÃlasztÀsÀbÂl a v¢res verejt¢kkel termesztett gabona mint a megadÂztatott f´ldnek alapja felem¢sztik
a hatalmasan ¢tetûk, lelegelûk ¢s k¢sz betakarÁtott gabonÀt elorzÂk serege. A hÀzak, sût hÀzhelyek
szÀmozva l¢v¢n, azon szÀmoknak mÀr r¢g elholt egykori lakÂjÀt felelevenÁt¢k s adÂt Árnak reÀ.
K¡l´n´s mÂdjÀt talÀltÀk fel a marhÀk szÀmÀt kitudni s azok l¢tit nyilvÀntartani, de a zsandÀrok,
finÀncok a helys¢gbe betelepedve l¢v¢n, lopjÀk s viszik a szeg¢ny ember marhÀjÀt a tolvajok el.
¹szveiratta a kormÀny a lelkeket, az olÀ n¢p be volt tanÁtva, hogy mentûl t´bben ÁrassÀk be magukat, a gyermekeiket az utolsÂ csecsemûig, ¢s most azon conscriptiokat v¢ve irÀnba, oly lelkek
hÃzatnak adÂ alÀ, melyek nem l¢teznek. A helys¢gi elûljÀrÂsÀg hiÀba allegÀl, mert ha szem¢ly
nincs, fizeti a helys¢g az adÂt. A firtatÂ finÀncok minden¡tt a pÀlinka ¡st´ket, sÂt, dohÀnt szimatolva bet´rik a pinc¢ket, s ott a hordÂkat kezdik meg, felejtve a c¢lt, mi¢rt bet´rtek. A zsÀndÀrok
is firtatnak, de ezek inkÀbb a szebb asszonyok ¢s leÀnyok utÀn, s hogy pedig biztosabb l¢gyen minden hÀzhozi bejÀrÀsuk, a falusi lakosok k´telesek kutyÀikat k´tve tartani, mert amelyik szabadon
talÀltatik, azt a csendûr irgalom n¢lk¡l le´li.Ê (1851. Àprilis.)
Az im¢nt felsorolt terhek egyformÀn nehezedtek az Erd¢lyt lakÂ nemzetis¢gek vÀllÀra. A naplÂ mindazonÀltal elsûsorban a magyarok nemzeti s¢relmeit ´r´kÁti meg
soraiban. A magyar sajtÂ 1849 v¢g¢n, 1850 elej¢n a magyarok erd¢lybeli, nemzetis¢g¡k miatt elszenvedett ¡ld´ztet¢s¡k hÁreitûl volt hangos. Bach egy ´ccs¢hez int¢zett
bizalmas utasÁtÀsÀban ezekre is reagÀlva kifejti: àMeg kell a magyarokat is nyern¡nk. Csak
a szÀszokkal ¢s romÀnokkal nem fogunk boldogulni.Ê13 Hogyan is festett az alkotmÀnyban
meghirdetett Gleichberechtigung a mindennapi gyakorlatban egy magyar n¢zûpontjÀbÂl? Nagy szkepszissel szeml¢li magÀnak az alkotmÀnynak a sorsÀt is, s ezzel nem
Àllt egyed¡l. Hiszen a kormÀny legkonzervatÁvabb tÀmogatÂitÂl a legk¡l´nb´zûbb
nemzetis¢gü liberÀlisokig minden politikus, magukat a kormÀnyzat k¢pviselûit is bele¢rtve, szinte egy´ntetüen ä ha mÀs-mÀs politikai motÁvumokbÂl ¢s mÀs-mÀs ¢rvek
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alapjÀn is ä az alkotmÀny kivihetetlens¢g¢rûl, c¢ltalansÀgÀrÂl besz¢lt mÀr 1850 tavaszÀtÂl kezdve. A naplÂÁrÂ a k´vetkezûk¢pp ´sszegzi v¢lem¢ny¢t: à...egy olÀh fûn´k nagyon bÁzvÀn az octroyalt alkotmÀnyban, azt Sz[ent]ÁrÀsnak hiszi, mire mondÀm n¢ki; Uram! a
magyar constitutio sok szÀzadokon Àltal diplomatikai szerzûd¢seken alapul, legutÂbb a szatmÀri
b¢ke k¡lfejedelmek hozzÀjÀrultÀval j´tt l¢tre, ¢s m¢gis meghazudtoljÀk, mennyire fogjÀk az ´n´k¢t
sz¢lnek ereszteni olyanok, kiknek fogalmuk nincs egy alkotmÀnyos kormÀnyrÂl.Ê (1850. oktÂber.)
A kormÀnyzat MagyarorszÀgon ¢ppÃgy, mint Erd¢lyben n¢pess¢g-´sszeÁrÀst rendelt el 1850-ben a nemzetis¢gi viszonyok felm¢r¢s¢re, ¢pp a nemzetis¢gi egyenjogÃsÀg ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek elûfelt¢telek¢nt jel´lve meg azt. Minden nagykorÃ ÀllampolgÀr
maga nyilatkozhatott nemzetis¢gi hovatartozÀsÀrÂl, a kiskorÃak eset¢ben sz¡leik rendelkeztek errûl. A v¢grehajtÀs sorÀn azonban szÀmos helyen az ´sszeÁrÂ biztosok nem
a t¢nyleges nyilatkozatot, hanem az adott illetû nev¢nek hangzÀsÀt, felekezeti hovatartozÀsÀt vagy anyanyelv¢t vett¢k alapul, s a szelÁd erûszak eszk´zeivel igyekeztek a
magyarok szÀmÀt cs´kkenteni a kimutatÀsokban. A magyar sajtÂ t´meg¢vel k´z´lte a
magyar panaszokat. NaplÂÁrÂnk is leÁrja ezen manipulÀciÂk eszk´zeit.
àEz egy d¢lutÀn volt, ott talÀltam egyik polgÀrt ¢s P[ap] çg[oston] olÀ esperestet [!]. Kik¢rdeztek, mi nemzetbeli vagyok. Felelet, magyar, kik a csel¢deim. Megnevez¢m kocsisomat, Pap JÀnost. HÀt ez mi nemzetbeli, mondÀm, magyar, de P. çgost felsz´k´tt, az nem lehet magyar, mert
Pap JÀnosnak hÁvjÀk, a tehÀt olÀ. K¢rtem a tisztet, hogy hÁvassÀk elû, a kocsis megjelent, k¢rdik
tûle, megmondja sz¡let¢se helyit, KolozsvÀrt, ¢s hogy reform[Àtus] magyar. K¢rd¢st tettem a tiszttûl, hogy hÀt Elekes esperes Ãr a magyarok r¢sz¢rûl mi¢rt nincs jelen, û azt felelte, hogy nem j´tt
el, egy jelenl¢vû polgÀr pedig megmondotta, hogy Pap çgoston olÀ esperes Ãr minden embert
maga nemzete b¢linek akar bejelenteni, s ez¢rt versengv¢n Elekes Ãrral, [az] ma elvonta magÀt.
K¢rdik tûlem, ki a lakÂm, megmondÀm. UtÀnam j´tt egy Fr´hlich nevü polgÀr, k¢rdik tûle, mi
nemzetbeli, feleli, magyar. Erre ÃjbÂl Pap çg., s reÀ mondja, hogy n¢met, mire a polgÀr azt feleli,
az apÀm sem tudott egy szÂt is n¢met¡l, s ¢n sem tudok, de az¢rt a tiszt bevitte n¢metnek. UtÀna
j´tt egy mÀs, k¢rdik, minek hÁvjÀk, mi nemzetbeli ä a polgÀr feleli, hÁvnak Szay Gergelynek, ¢s
magyar vagyok, ennek is ellene mond P. çg., mely szerint a k¢rdezett nem magyar, hanem ´rm¢ny.
De a polgÀr nem hagyta magÀt ¢s felelte reÀja: Tiszt Ãr, itt ¢n hatÀrozom meg nemzetis¢gemet,
nem mÀs, ¢n magyar nemes ember vagyok, a pap k¢ntelen volt elhallgatni. UtÀna j´tt, azt hÁvjÀk
DÀniel MiklÂsnak. Pap çg. elûre bemondja, hogy ´rm¢ny, ama hallgat. °n is hozzÀ fordulva
mondÀm n¢kie: Eml¢kezik az ör, amikor ezelûtt egynehÀny ¢vvel itt boltot akart nyitni, s a t´bb
kereskedûk, mert t´bb bolt van, mint kell, ellenzett¢k, elment a tanÀcsbeliekhez k¢rni, s k¢r¢s¢t
azzal indokolta, hogy az urat mint sz¡letett magyart ellenzik, hogy boltot nyisson, s most megtagadja, ami akkor volt. Ezzel fordultam Pap çgostonhoz, mondvÀn, szeretn¢m tudni, mi hatÀroz
itten a nemzetis¢gek felett: a n¢v, a nyelv, a[mi a] csalÀdnÀl hasznÀltatik? Mert ha az elsû Àll,
Ãgy az erd¢lyi olÀhoknak legalÀbb is 1/3 r¢sze mind magyar, m¢g tisztelendûs¢ged is, mert eml¢kezhetik, hogy 1848 elûtt amely olÀ oskolÀba ment, majd mind magyar nevet vett fel, de hÀt a
sok elolÀhosodott magyar parasztok, kik eredeti nev´ket megtartottÀk, az urat is Papnak hÁvjÀk,
nem PopÀnak. Ha pedig a mÀsodik Àll, akkor mi¢rt erûlk´dik szÀntszÀnd¢kkal a magyarok szÀmÀt
apasztani az¢rt, hogy ezt Weissnak, amazt Fr´hlichnek hÁvjÀk, de testestûl-lelkestûl magyarok. Ott
hagytam a r¢szrehajlÂ comissiÂt tenni, mit akar. Falukon oly commissio mük´dik sok helyt, melynek
tagjai a n¢p nyelv¢t teljess¢ggel nem ¢rtik. így O[lÀh]dÀlyÀn volt egy tiszt, szerette a jÂ bort, s az
ottani p¡sp´ki tiszt, kin¢l szÀllva volt, r¢szeltette is benne. D¢lutÀn le¡lt, hogy munkÀhoz fogjon.
Legelûbb is a gazdÀt szÂlÁtotta fel, hogy ÁrnÀ le nev¢t maga kez¢vel. Ezt megtette, leÁrta nev¢t,
mint esm¢retes sz¢p ÁrÂ, Csûr´s P¢ter ä a tiszt elfoglalta helyit s olvasta: Bures P¢ter sat. Ezekbûl

DeÀk çgnes: àAz abszolutizmus vas vesszûje alattÊ ã 723

lÀthatjuk, a lelkek ´szveÁrÀsa mely mÂdon vitetett v¢ghez, ¢s ha a magyarok szÀma a l¢ten alatti
szÀmban tünt ki, mi annak valÂdi oka.Ê (1850. november.)
A nemzetis¢gi egyenjogÃsÀg egyik fû vitatott k¢rd¢se a hivatalokban hasznÀlhatÂ
nyelvek k´re volt. A felsûbb rendeletek ¢rv¢nyesÁt¢s¢t a helyi k´zeg ellenÀllÀsa akadÀlyozhatta, nem kis m¢rt¢kben a helyi erûviszonyok f¡ggv¢nye volt, mennyire ¢rv¢nyesÁthette anyanyelve hasznÀlatÀnak jogÀt az ÀllampolgÀr. àHogy a kiadott proklamÀciÂknak el¢g t¢tess¢k, ¢s bÀr szÁnleg is, egyenjogÃsÀg fenntartass¢k, egy grÂfn¢ a vid¢ki parancsnoksÀghoz egy magyar k¢relmet advÀn be, azon nyelven akartak reÀ vÀlaszt adni, mert persze ez
GrÂfn¢ volt, de a k´z´ns¢gesebb ember, ha magyarul panaszol is, kap n¢met vÀlaszt reÀja, mint
¢n magam is. Nem volt senki, ki a vÀlaszt magyarra Àltt¢gye, Elekes paphoz k¡ld´ttek ÀltfordÁtÀs
v¢gett.Ê (1850. mÀrcius.) Ha a k´zigazgatÀs helybeli tisztviselûk kez¢re jutott volna, term¢szetesen nem okozhatott volna gondot a hÀromnyelvü, n¢metäromÀnämagyar hivatali ¡gyint¢z¢s, Àm az Erd¢ly hatÀrain tÃlrÂl ¢rkezû hivatalnokok szÀmÀra ez eleve
rem¢nytelen feladatnak tünt. Mindez a nemzetis¢gi manipulÀciÂk Ãjabb forrÀsÀt jelentette. 1850 szeptember¢ben p¢ldÀul feljegyezte naplÂÁrÂnk, hogy a ker¡leti biztos,
aki n¢met¡l tud, s egy keveset romÀnul, de magyarul egy szÂt sem, a magyar panaszlÂk
irÀnyÀban tolmÀcsot hasznÀl, de korÀntsem magyart, hanem egy romÀnt vett fel, ¢pp
ez¢rt àmagyar olÀh ellen ne panaszoljon, mert csakis ezen k´rny¡lÀllÀsbÂl vesztett perre talÀlÊ.
Arra is talÀlunk p¢ldÀt, hogy a helyi vagy a felsûbb hivatalok megszegt¢k az elûÁrÀsokat.
Solymos magyar k´zs¢g helys¢gtÀblÀja p¢ldÀul ä ÀllÁtja a naplÂÁrÂ ä kizÀrÂlag n¢met
¢s àolÀhÊ feliratot tartalmazott, s a ker¡let¢be az ideiglenes f´ldadÂrendszer behozatalÀra ¢rkezett utasÁtÀs fel¡lrûl csakis àolÀ nyelvenÊ ¢rkezett meg, holott az ott fekvû
helys¢gek fele magyar volt. àEz a hÁresztelt GleichberechtigungÊ ä teszi hozzÀ. (1851. mÀrcius.) Cinikus megjegyz¢seket tesz a n¢met nyelvnek a hivatalok belsû ¡gykezel¢s¢ben
valÂ k´telezûv¢ t¢tel¢vel kapcsolatban, kiss¢ r´vid eml¢kezettel hasonlÁtja ´ssze ÁrÂnk
a korabeli rendeleteket ¢s a reformkori nyelvt´rv¢ny instrukciÂit: àA cs.k. helytartÂtanÀcs egy [1850.] febr[uÀr] 28-Àn kelt rendeletet adott ki, melyben parancsoltatik, csakis n¢met
nyelvet tudÂ egy¢nek v¢tessenek fel hivatalra, kik mÀr eddig alkalmazva vannak, s a nyelvet nem
bÁrjÀk, igyekezzenek min¢l elûbb azt elsajÀtÁtani, k¡l´nben el fognak bocsÀttatni. LÀm, mekkora
ellent¢t a r¢gi magyar kormÀny int¢zv¢ny¢vel. Ez bezzeg tartÂzkodott ily erûszakolÂ rendeletektûl.
HÀny tisztviselû volt a kincstÀrnÀl, ki 10ä20 ¢vi szolgÀlatja utÀn sem tanult meg magyarul, ¢s
senkinek nem jutott esz¢be az¢rt szolgÀlatjÀbÂl elbocsÀtani, ¢s m¢gis azon hazug ÀllÁtÀs l¢tezett,
hogy mi minden mÀs nyelvüeket erûszakosan magyarizÀlni akarunk.Ê Azt persze hozzÀtehetj¡k, hogy mÀs forrÀsokbÂl tudjuk, hogy m¢g 1854 utÀn, a szigorÃ àhivatali germanizÀciÂÊ idej¢n sem besz¢lhet¡nk Erd¢lyben sem a hivatalnokok kizÀrÂlagos n¢met nyelvhasznÀlatÀrÂl. Egy rendûrs¢gi jelent¢s p¢ldÀul 1854 mÀrciusÀban arrÂl szÂl, hogy a
szÀszr¢geni magyar szÀrmazÀsÃ zsandÀr Oberlieutenant, bÀr û jÂl besz¢l n¢met¡l, ha
tudja, hogy olyannal van dolga, aki tud magyarul, ezt mondja neki: à...Kedves ´cs¢m,
mi magyarok vagyunk, magyarul kell szÂlnunk, ¢pp el¢g abbÂl az ÃtÀlatos n¢met nyelvbûl akkor,
amikor muszÀj azt besz¢ln¡nk.Ê14
Az 1848-as t´rv¢nyek egyik legnagyobb eredm¢nye a jobbÀgyfelszabadÁtÀs ¢s az ÀllampolgÀri jogegyenlûs¢g kimondÀsa volt. Mindez alapvetûen megvÀltoztatta a volt
f´ldesurak ¢s volt jobbÀgyaik viszonyÀt, s ennek elfogadÀsa m¢g a liberÀlis eszm¢k¢rt
lelkesedû nemesek szÀmÀra sem volt k´nnyü feladat. NaplÂÁrÂnk soraibÂl is kicsend¡l
a nemesi f´ldtulajdonos elkeseredetts¢ge: birtokait a harcok t´nkretett¢k, parasztjai
ä romÀnok ¢s magyarok egyarÀnt ä egyes jÂszÀgait ´nk¢nyesen lefoglaltÀk, a robot
ingyen munkaereje megszünt, s nyomÀban àmost nagy Ãr a paraszt, ha felszÂlÁttatik szÀn-
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tÀsra, dologra, egy napi szÀntÀs¢rt k¢r 20 frot, gyalog napszÀm¢rt 4-5 frot vÀltÂbanÊ. (1850.
mÀrcius.) Egyet¢rtûleg id¢zi egy magyar ismerûs¢nek a Wohlgemuthot a kormÀnyzÂi
sz¢kben 1851 ÀprilisÀban felvÀltÂ Carl von Schwarzenberg herceg elûtt tett kijelent¢s¢t: a magyar tiszteletben tartja a kihirdetett egyenjogÃsÀgot, de nem oly ¢rtelemben,
hogy volt jobbÀgya v¢le egy kategÂriÀban legyen. A magyar Ãrnak termett, m¢g parasztjÀban is mutatkozik bizonyos felsûbbs¢g a mÀs faj felett, de a magyar most a szolgÀk kisebbs¢g¢re van lealÀzva ä teszi hozzÀ, nemzetis¢gi s¢relemk¢nt ÀllÁtva be a nemes
¢s volt jobbÀgya k´z´tti konfliktusokat. (1851. mÀjus.) N¢hÀny megjegyz¢s¢bûl azonban kider¡l, hogy minden nemzetis¢gi megosztottsÀg ellen¢re is ¢lt bizonyos ´sszetartÀs a romÀn ¢s magyar falusi parasztsÀg legalÀbbis egyes csoportjai k´z´tt: àNincs
rosszabb lelkü a mostani erd¢lyi parasztnÀl, s fÀjdalom, t´bb helys¢gben a magyar egy hÃron
pend¡l az olÀval.Ê (1851. szeptember.) A birtokosok jogi Ãton igyekeztek visszaszerezni
a forradalmi idûkben erûszakkal elfoglalt javaikat, a parasztok viszont a helyi tisztviselûk nemzetis¢gi r¢szrehajlÀsait is segÁts¢g¡l hÁva prÂbÀltÀk megtartani àszerzettÊ tulajdonukat. Gyulai PÀl 1851-ben Erd¢lyben jÀrva a k´vetkezûk¢pp festi le a helyzetet:
àItt egymÀst fenyegetve, gyül´lve sodortatnak v¢gletekre. A n¢p foglalÀsokkal t´lti idej¢t, a birtokos perl¢ssel, s visszatorlÀsra k¢nyszer¡l, a n¢p bosszÃt forral a j´vûre, a birtokos remeg¢sben
¢l. Ily sivÀr ¢let mily k´vetkezm¢nyeket rejthet?Ê15 írÂnk bûven beszÀmol effajta konfliktusairÂl naplÂjÀban. àAz olÀhok foglalÀsai s a k´zigazgatÀsi tisztek kedvez¢seik mindennapiak.
KrakkÂ helys¢gben [BoroskrakkÂban] egy volt jobbÀgyom egy f´ldemet a mÃlt ûsszel bevetette,
¢n bepanaszoltam az albiztosnÀl, ez kiegyenlÁtette a dolgot, hogy a vet¢s l¢gyen feliben. K¢sûbb
kiegyezked¢sem ¢s rendelete ellen¢re az ¡gy ellÀtÀsÀt falusz¢kire adta, a dolog hÃzÂdott, halasztÂdott, ezalatt az olÀ learatta a bÃzÀt s haza is vitte, s most, ha Át¢lnek is a falusi atyÀk n¢kem
valamit, az olÀ adni fog, amit akar.Ê (1850. augusztus.) Az eff¢le perek ¢vekig hÃzÂdtak,
majd az 1854-ben kibocsÀtott erd¢lyi Ãrb¢ri pÀtens tesz pontot a vitÀk v¢g¢re, m¢gpedig egy¢rtelmüen a volt jobbÀgyokat hozva elûny´sebb helyzetbe, mivel kiindulÂpontk¢nt az akkori adott tulajdoni helyzetet jel´lt¢k meg, s nem ä ahogy a magyar
f´ldbirtokosok kÁvÀntÀk volna ä az 1818ä19-es birtok´sszeÁrÀs adatait. Az ingÂsÀgok
eset¢ben term¢szetesen m¢g nehezebb volt a volt tulajdonos jogainak ¢rv¢nyt szerezni: àAz eg¢sz dolog csak mÁzes madzag! A kÀros k´teles megnevezni a rablÂt, ekkor elmennek
hÀzÀhoz, kimotozzÀk, s ha nem kapnak semmit, az olÀ fel van mentve, term¢szetesen û a lopott
jÂszÀgot vagy eldugja, vagy mÀr r¢g eladta, de a kÀros is, ki a v¢sz napjain elmenek¡lt, honn¢t
tudhatja n¢v szer¢nt, ki rabolta el vagyonÀt, ¢s Ágy a k¡lvilÀggal elhitetik, hogy kÀrt t¢rÁtenek,
voltak¢ppen pedig nem tesznek semmit.Ê (1850. jÃlius.)
Az ÀllampolgÀri jogegyenlûs¢g term¢szetesen azt is megk´vetelte volna, hogy a lakossÀgot sÃjtÂ Àllami terhek minden r¢teget egyformÀn ¢rjenek. Wohlgemuth 1849.
november 20-Àn rendeletben ki is mondta, hogy a katonai beszÀllÀsolÀsi ¢s fuvarozÀsi
terhekben ezt az elvet kell alkalmazni. A valÂsÀg azonban mÀst mutatott: à[1850.] mÀrcius 3-Àn kirÀndultam falura csek¢ly jÂszÀgom megtekint¢s¢re. Az olÀhok lakodalmaznak, vigadnak, egy szÀrny lovas katonasÀg van a faluba szÀllÀsolva, de mely r¢szrehajlÀssal: N¢kem
van ottan 2 istÀllÂm, egy nagy kamarÀbÂl harmadikat csinÀltak, megt´lt´tt¢k eg¢szs¢ges ¢s r¡hes
lovakkal. HÀzamat tiszti szÀllÀsnak lefoglaltÀk, de sût egy zsell¢remet is kihÀnytÀk, s katonÀt tettek
bel¢. Vannak pedig itten t´bb nemesi udvarhÀzak, melyeknek urai vagy le´lettek, vagy tÀvol vannak, ezeknek hÀzaikba olÀhok k´lt´ztek, oda m¢g egy katona sincs bet¢ve, az ily udvarhÀzak,
f´ldek lefoglalÀsai napirenden vannak, ha panaszra m¢gyen a tulajdonos, biztatjÀk, de el¢gt¢telt
nem adnak, bÀrmi kihÀgÀs¢rt egy olÀ sem büntettetik, ha ellenfele magyar. Egy csÀszÀri tiszt,
szem¢ly¢ben nyÁlt, egyenes, de k¢ntelen rabja lenni hivatalÀnak, megvallotta n¢kem, miszer¢nt
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hozzÀjok k¢tf¢le rendel¢sek ¢rkeznek, egy nyÁlt ¢s egy titkos. Az elsûben rendeltetik a r¢szrehajlatlan
el¢gt¢tel, a titkosban az olÀhok irÀnti kedvez¢s, a magyarokat biztatni kell csak. Ilyen dÁcs¢retes
sz¢p kormÀnyunk van Erd¢lyben, k¢tlem, ha ezen rendel¢s Ferenc JÂzsef tudtÀval s beleegyez¢sivel
adatna ki, mert ez nem egyezn¢k meg az osztrÀk hÀz vallÀsossÀgÀval, nem ama szimbÂlummal:
Iustitia regnor fundamentum.Ê
Az ÀllampolgÀri jogegyenlûs¢g mÀsik m¢rc¢je lehetett az, mennyire sÃjtott le a t´rv¢ny szigora mindazokra ä nemzetis¢gi hovatartozÀsra valÂ tekintet n¢lk¡l ä, akik a
polgÀrhÀborÃs idûkben v¢dtelen polgÀri lakosokat gyilkoltak le. Megindultak a vizsgÀlatok, de csak igen d´c´gûsen folytak. Az okokrÂl Ágy tÀj¢koztat a naplÂÁrÂ: àMondjÀk, hogy bizottsÀg mene ki KrakkÂba az 1848-i ´ld´kl¢st ott megvizsgÀlandÂ. Az ottani lakosok
tanukul meghÁvtÀk a szomsz¢d Tibor ¢s KirÀlypatak helys¢gbelieket, kik v¢l¡k egy¡tt gyilkoltak,
minden t¢nyez¢st a mokÀnyokra fognak, amely pedig hazugsÀg, mert azok a gyilkolÀs utÀn 5. 6.
nap mÃlva ¢rkeztek oda. Hiszen Mirese, a ki[rÀlyi] fiscalis udvarbÁrÂ m¢g KrakkÂban volt a
gyilkolÀskor, ¢s maga adta elû a dolog lefolyÀsÀt szemmel lÀtÂ k¢t thesaurarialis Árnok, tovÀbbÀ
kocsisa ¢s szolgÀlÂja elbesz¢l¢se utÀn. T´bb napok elt´lt¢vel j´tt JÀnk a mokÀnyokkal, s ûtet onn¢t
Fej¢rvÀrra Àtk´lt´zni rendelte, kis szerencs¢j¢re oda ¢rkezett Schwarzenau fûhadnagy kÁs¢rt[e]
be lovasaival Fej¢rvÀrig. Ezen investigatio eszembe juttatja az Esopus mes¢it, mikor a juhot a
kutya bepanaszolta, s ez a farkast hÁvta tanÃnak.Ê (1850. jÃlius.) A magyar sajtÂ idûnk¢nt
beszÀmolt egy-egy elÁt¢l¢srûl, de ezen ¡gyek tÃlnyomÂ t´bbs¢ge ¢vekig hÃzÂdott, a
vÀdlottak pedig mindv¢gig szabadlÀbon v¢dekezhettek. Ha a gyulafeh¢rvÀri t´rv¢nysz¢k t´rt¢netesen elfogatÀsi v¢gz¢st hozott egy-egy szem¢ly ellen, a nagyszebeni fût´rv¢nysz¢k nem merte azt a romÀn lakossÀg miatt v¢grehajtani, s arra hivatkozott, hogy
ezek a tettek politikai hÀtterüek, Ágy majd egy bek´vetkezendû amnesztia alkalmÀval
Ãgyis el fognak t´r´ltetni.16 RÀadÀsul ¢ppÃgy, mint MagyarorszÀgon, Erd¢lyben is a
k´zbiztonsÀg 1849 utÀn csak ¢vek mÃltÀn szilÀrdult meg, addig a gyilkossÀgok, rablÀsok mindv¢gig napirenden voltak.
Az a jelens¢g persze egyÀltalÀn nem csak Erd¢lyt jellemezte a neoabszolutizmus
rendszer¢nek kialakulÀsa idej¢n, hogy a k¡l´nb´zû nemzetis¢ghez tartozÂ k´zigazgatÀsi tisztviselûk, sût bÁrÂsÀgi alkalmazottak r¢szrehajlÂan, nyÁltan a sajÀt nemzetis¢g¡kh´z tartozÂk javÀra mük´dtek. A Szerb VajdasÀg ¢s Temesi BÀnsÀg ter¡let¢rûl ugyanezt jelentik sorozatosan a katonai tisztviselûk ebben az idûszakban. Az erd¢lyi romÀnok
panaszai k´z´tt is az elsû helyen Àllt, hogy nem jutottak megfelelû szÀmban hivatalnoki
pozÁciÂhoz, a szÀszok ¢s a magyarok szerint viszont a megfelelû k¢pesÁt¢ssel nem rendelkezû romÀnok t´megei ker¡ltek ekkoriban a k´zigazgatÀs alsÂ szintjeire. A magyarok ÀllÀspontjÀt e k¢rd¢sben k¡l´n szÁnezte a passzÁv ellenÀllÀs àhivatalt nem vÀllalniÊ
k´vetelm¢nye. A mai napig sincs azonban pontos k¢p¡nk arrÂl, hogy valÂjÀban milyen sz¢les k´rben ¢rv¢nyes¡lt a hivataltÂl valÂ tudatosan vÀllalt tÀvolmaradÀs, s milyen arÀnyt k¢pviseltek a MagyarorszÀg hatÀrain tÃlrÂl ¢rkezû idegen hivatalnokok
az abszolutizmus kori hivatali karban. Az eredetileg szem¢lyesen DeÀk Ferencnek tulajdonÁtott passzivitÀs politikÀja valÂjÀban sokkal sz¢lesebb bÀzison nyugodott. Egyr¢szt a sajtÂban az emigrÀciÂ r¢sz¢rûl is megjelentek felhÁvÀsok a hivatalvisel¢stûl valÂ
tartÂzkodÀsra buzdÁtva, mÀsr¢szt pedig az ÂkonzervatÁvok prominens szem¢lyis¢gei
is demonstratÁvan ezt a politikÀt folytattÀk 1849 ûsz¢tûl kezdve, sût egyes forrÀsok arra
utalnak, hogy kiterjedt propagandÀt is szerveztek. Geringer p¢ldÀul egy (?) augusztus
15-i keltez¢sü, Bachhoz int¢zett jelent¢s¢ben arrÂl szÀmol be, hogy Erd¢lyben bÀrÂ
JÂsika Lajos ¢s bÀrÂ BÀnffy MiklÂs k´rutat tesznek, minden tekint¢lyes, a k´zhivatalra
alkalmas szem¢lyt lebesz¢lnek a hivatalvÀllalÀsrÂl. °ppÃgy ä teszi hozzÀ ä, ahogy ez
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1849-ben MagyarorszÀgon is t´rt¢nt. Ugyanakkor mÀs forrÀs arrÂl szÀmol be, hogy
bÀrÂ JÂsika Samu 1850-ben negyvenä´tven volt erd¢lyi guberniumi hivatalnok nev¢ben Àtadott az uralkodÂnak egy petÁciÂt, melyben panaszk¢nt elûterjesztik, hogy
eltÀvolÁtottÀk ûket hivatalukbÂl, ez¢rt anyagi sz¡ks¢get szenvednek. Schwarzenberg
minisztereln´k a minisztertanÀcs ¡l¢s¢n bejelenti, hogy kivizsgÀljÀk az ¡gyet, s megÀllapÁtjÀk, melyik¡ket bocsÀtottÀk el sajÀt hibÀjukbÂl, s kiket ¢rt valÂban m¢ltÀnytalansÀg.17
Igen tanulsÀgos v¢gigk´vetn¡nk, hogyan mÂdosul naplÂÁrÂnk ÀllÀspontja a hivatalvÀllalÀs tekintet¢ben. 1850 februÀrjÀban m¢g arrÂl szÀmol be, hogy a ker¡leti biztos
magÀhoz hÁvatta, s àmegkÁnÀlta egy fogalmazÂsÀggalÊ, de û kimentette magÀt azzal, hogy
nem tud n¢met¡l fogalmazni. Ezt k´vetûen figyelme a szerinte a k´zigazgatÀst elÀrasztÂ romÀn hivatalnokok ´nk¢ny¢nek ¢s r¢szrehajlÀsÀnak bÁrÀlatÀra ´sszpontosul, bÀr
egy-egy esetben elismeri romÀn hivatalnokok ¢rdemeit is. Az alvinci alker¡leti biztosrÂl, ki àolÀ ember, de tÀvul a t´bbi fanatisÀlt nemzete beliek ¢rzelmeitûlÊ, megÀllapÁtja, hogy
az egyszerint szolgÀltatja ki az igazsÀgot magyarnak ¢s romÀnnak. El is akarjÀk mozdÁtani hivatalÀbÂl ä teszi hozzÀ. (1850. jÃnius.) Szeml¢letes k¢pet kapunk soraibÂl az
Erd¢lyt mÀr 1849 ûsz¢tûl elÀrasztÂ galÁciai ¢s bukovinai hivatalnokokrÂl, az erd¢lyi
tÀrsadalom idegenkedû tÀvolsÀgtartÀsÀrÂl. KûvÀri LÀszlÂ jegyezte fel a n¢p k´z´tt jÀrt
mondÀst: àGalÁciÀt kisepert¢k, s a szem¢tj¢t ide vert¢k.Ê18 A naplÂÁrÂ is legt´bbsz´r csak a
marÂ gÃny hangjÀn tud rÂluk szÂlni, szavaibÂl kicsend¡l a nemesi ´ntudat gûgje is a
megvetett ¢s len¢zett b¡rokratÀkkal szemben: àA mi bukovinai civilisatoraink mÀr feles¢geiket is elhozattÀk, hogy minû szûrü emberek amazok, t´bbire nejeikrûl lehet k´vetkeztetni, mert
kezeikbûl csak a fû kalÀn [fûzûkanÀl] ¢s mosogatÂruha hibÀzik, semmi Ãri modor rajtuk nem
l¢v¢n, az Eisenegg kisasszony faz¢kkal indul meg az utcÀn a hÀzakhoz tej¢rt s egy¢b¢rt. Kitünik
ezen emberekbûl, hogy ûk voltak azok, kik 10 pf jutalom¢rt a lengyel nemesek fej¢t v¢tett¢k 1846ban, 1848-ban pedig a reactionak hÁv szolgÀi voltak, ¢ppen mint nÀlunk a tribunok. Egy Osterlain nevü f¢lbolond forma tudÂst affektÀlÂ, van a vid¢ki parancsnoksÀgnÀl, errûl mint bizonyost mondjÀk honfiai is, hogy [1]846-ban sok lengyel nemes fû vÀltsÀgot kapott l¢gyen, miutÀn
ottan a zavarok lecsendesedtek, f¢ltv¢n û is fejit, hogy 10 ft jutalom n¢lk¡l leszelik, elillant GalÁciÀbÂl B¢csbe, onn¢t k¡ldetett ide Ãjabb jutalmazÀsul, ott is spicli volt, s az¢rt nagy fizet¢sbe Àll.
Egy mÀs, Spacinski nevezetü, hasonlÂ hÁrben ÀllÂ rusznyÀk. Ez itt Melczerrel ´szveszÂlalkozvÀn
ennek panaszÀra Àlttett¢k Beszterc¢re. ý azonban jobbnak lÀtta itt maradni, eb a farkÀval kib¢k¡lv¢n, Melczer Árt mellette, hogy hagynÀk itt, s m¢g 100 ft pÂtl¢kot is kapott, ez is tev¢keny tagja
volt a b¢csi rendûrs¢gnek.Ê (1850. jÃlius.) Mindemellett is egy hely¡tt megÀllapÁtja, àvan
k´zt¡k is egy-k¢t becs¡letes ember, ezek osztÀn bevalljÀk, hogy az eg¢sz hivataloskodÀsuk kellemetlens¢g, mert maguk sem tudjÀk, mit t¢gyenek, s sajnÀljÀk, hogy eszk´zei egy erûszakos kormÀnynakÊ. (1850. mÀrcius.) Sût amikor 1850 jÃniusÀban a szÂbesz¢d szÀrnyÀn àhiresztelni kezdik, hogy az idegen tisztviselûket viszik inn¢tÊ, bizonyÀra sok magyar erd¢lyi nemes
v¢lem¢ny¢t ´sszegzi: àBÀrmely hanyagul teljesÁtik hivataljokat, s fûleg a birtokos rend irÀnyÀban r¢szrehajlÀssal, de mintsem az olÀ tisztviselûk... kez¢re jusson a k´zigazgatÀs, jobb, hogy maradjanak a mesopotanerek.Ê 1850. novemberben mÀr arrÂl panaszkodik, hogy a magyarokat ä szerinte a romÀnok ä nem engedik be a k´zigazgatÀsba: àírtam volt, hogy egy
olÀ nyilatkozat j´tt egy b¢csi lapban ki, miszer¢nt az olÀhok a hivatalokrÂl eltÀvolÁttatvÀn azokat
j´vev¢nyekkel ¢s szÀszokkal t´ltik meg, ezt lÀzasztÀsul magyarÀzvÀn az ÁrÂ ellen vizsgÀlat rendeltetett, de ÁrÂja nem talÀltatvÀn meg, reÀ fogtÀk, hogy magyarok ÁrtÀk a hÁvs¢ges olÀ n¢p kompromittÀlÀsÀra, mintha bizon szÂval nem mondjÀtok itten bÀrhÀnyszor, de a szeg¢ny magyarra
most mindent reÀ foghattok. ý, ha felszÂlal, oka t´bb van felszÂlani sajÀt faja mellett, mely ¢ppen
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mellûzve van a hivataloktÂl, a tehetûs nem vÀllal, mert van mibûl ¢lni, a szeg¢nyt elmarjÀtok
megint ti, olÀhok, hogy tik foglalhassÀtok el a hivatalokat, a kormÀny pedig belÀtja, hogy nem
vagytok hivatalvisel¢sre k¢pesek, n¢melye mert tudatlan, mÀs pedig mert r¢szrehajlÂ.Ê Egy hÂnappal k¢sûbb meg¢rtûen szÂl arrÂl, ha egy magyar csalÀdja meg¢lhet¢se ¢rdek¢ben
hivatalt vÀllal, 1851. februÀri feljegyz¢seinek sorÀt pedig ezzel indÁtja: àHivatalos esk¡mnek let¢telire K¡k´llûvÀrra utaztam t´bb tÀrsammal. Senki ne Át¢ljen meg engemet, amidûn
olyan fejedelemnek esk¡sz´m hÁvs¢get, kit naplÂm rend¢ben t´rv¢nytelennek nyilvÀnÁtottam, ¢s
oly kormÀnynak, melynek t´rv¢nytelen, igazsÀgtalan eljÀrÀsait annyiszor megrÂttam. 3 ¢ve mÀr,
hogy hivatal ¢s fizet¢s n¢lk¡l tengûd´m, minden ingÂ vagyonom, feles marhÀim elraboltattak,
csalÀdom van, melyet fenntartanom k´teless¢g. GazdasÀgomat nem folytathatom, mert a rossz
rendszer k´vetkezt¢ben alig vettem be annyit egy ¢v alatt, mennyit mÁvel¢sre k´lt´ttem, szorosan
v¢ve annyit sem. MozdÁtanom kellett, hogy ¢lhessek, csalÀdomat fenntarthassam. Hivatalom
olyas, mely utÀn mint a napszÀmosnak napidÁjt fizetnek, tehÀt mint kialkudÂ munkÀs l¢pek foglalatossÀgba, elv¢gzem a munkÀt, megszünik hivatalom. Sût azokat sem hibÀztatom, kik reÀszorulva magyarok hivatalt vÀllalnak, mert sz¡ks¢ges minden jÂzanon gondolkodÂ magyarnak egyegy pontot elfoglalni, s azt a tolakodÂ ¢s hazaellenes olÀtÂl megÂvni.Ê így lesz a meg¢lhet¢s
szorÁtÀsÀban sz¢p lassan a hivatalt nem vÀllalÂ magyar nemes nemzeti pÀtoszÀbÂl a
romÀn hivatalnokok elleni t¢rnyer¢s nemzeti programja az abszolutista kormÀnyzat
szolgÀlatÀba l¢pû magyar hivatalnok fej¢ben. Mindez nagyon jÂl illusztrÀlja a motÁvumoknak azt a sokszÁnüs¢g¢t ¢s bonyolultsÀgÀt, melyek a kor ember¢nek ÀllÀsfoglalÀsÀt
a àpasszÁv ellenÀllÀsÊ tekintet¢ben meghatÀroztÀk, mÀsr¢szt pedig figyelmeztetû jelk¢nt szolgÀl a tekintetben is, hogy az ebben a korszakban mük´dû hivatali apparÀtus
kormÀnyzat irÀnti lojalitÀsÀrÂl mennyiben alkothatunk sommÀs Át¢letet. NaplÂÁrÂnk
ugyanis, mik´zben v¢gzi napi hivatali teendûit, naplÂjÀban szemernyit sem enyh¡l a
kormÀnyzat kritikÀja, ´nmagÀt mint egy idegen g¢pezetbe ker¡lt homokszemet lÀtja
mindv¢gig. HivatalnoktÀrsairÂl p¢ldÀul a k´vetkezû k¢pet festi: àSz¡ks¢gesnek v¢lem a
k¡k´llûvÀri cs.k. ker¡leti biztossÀg megesmertet¢sire valamit mondani. A ker¡l[eti] biztos, valamint seg¢dje bukovinaiak, utÀnuk van egy Árnok, ez galÁciai, a t´bb alÀrendelt hivatalnokok mind
olÀ extribunokbÂl Àllott. Ezen utÂbbiak estve felgyültek a vend¢glûnek nevezett korcsmÀba vacsorÀlni. 5-6 extribun ¡lte k´r¡l az asztalt, hol kegyess¢g¡kbûl n¢kem is ¢s egy¢barÀnt olÀ sz¡let¢sü
seg¢demnek is hely adatott. K¡l´n´s ¢rz¢s fogott el lÀtva magam elûtt 1848 hûseit ¢s megannyi
felszabadÁtÂsÀgra vÀllalkozott antikrisztusokat, volt exklerikusok, praktikÀnsokat, sût plÀne volt
inasokat, ezekbûl keletkezett tiszti test¡letet.Ê (1851. februÀr.)
A nemzetis¢gi ellent¢tek persze nem csak a k´zigazgatÀst, igazsÀgszolgÀltatÀst, azaz
az Àllami hivatalok vilÀgÀt szûtte Àt. A legyilkoltatÀstÂl, megtÀmadtatÀstÂl valÂ f¢lelem
maradandÂ nyomokat hagyott a magyar lakossÀg lelk¢ben. Egy-egy kocsmai konfliktus is el¢g volt ahhoz, hogy a romÀnok lÀndzsak¢szÁt¢s¢rûl ¢s hadi k¢sz¡lûd¢seirûl szÀllingÂzÂ hÁrek pÀnikot keltsenek a magyar lakosokban. A Pesti NaplÂ p¢ldÀul beszÀmol
arrÂl 1851. mÀjus 31-i szÀmÀban, hogy AbrudbÀnyÀn mÀjus elej¢n az orszÀgos vÀsÀr
alkalmÀbÂl a bucsumi ¢s abrudbÀnyai romÀnok eleinte egymÀs k´z´tt ´sszeverekedtek, majd a beavatkozÂ csendûrs¢ggel is ´sszecsaptak. Az abrudbÀnyai magyarok erre
annyira megijedtek, hogy à¢let´ket f¢ltv¢n, n¢melyek k¢sz¡lnek a vÀrost elhagyniÊ. Szinte
minden kisebb-nagyobb konfliktus, a mindennapi gazdasÀgi konkurenciaharc is,
azonnal ÀtpolitizÀlÂdott, ha erre alkalom adÂdott. 1850 december¢ben p¢ldÀul egy
magyar m¢szÀros Szebenbûl Gyulafeh¢rvÀrra hajtott egy csorda k´v¢r sert¢st. A
vÀrosbeli m¢szÀrosok, akik nagyobb r¢sze ¢s vezetûje olÀ ä teszi hozzÀ azonnal a naplÂÁrÂ ä, romlÀsÀra t´rve, leszÀllÁtottÀk a hÃs ÀrÀt, majd miutÀn Ágy nem ¢rtek c¢lt, a k´r-
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zeti parancsnokhoz fordultak, ¢s el¢rt¢k a magyar m¢szÀros hÃsÀllomÀnyÀnak hatÂsÀgi lefoglalÀsÀt. A hatÂsÀgok ez utÂbbit eltiltottÀk az ÀrulÀstÂl, de mivel a romÀnok
sem akartak Àrulni, a k´z´ns¢g hÃs n¢lk¡l maradt. 1851-ben pedig ¢l¢nken foglalkoztatta a k´zv¢lem¢nyt a tervezett erd¢lyi vasÃtvonal ¢pÁt¢s¢nek ¡gye. A tervek szerint NagyvÀradtÂl kiindulva a pÀlya KolozsvÀr fel¢, majd ezutÀn k¢t Àgra szakadva
NagyszebenäBrassÂig, illetve MarosvÀsÀrhelyen Àt Galacig nyÃlt. A szÀszok azonnal
sajtÂpropagandÀba fogtak a tervek ellen¢ben, ¢rveik k´z´tt legfontosabbk¢nt KolozsvÀrnak mint a forradalom f¢szk¢nek a megb¢lyegz¢se szerepelt. A nemzeti egyenjogÃsÀg elv¢nek, hacsak nagyon korlÀtozott ¢rv¢nyesÁt¢s¢bûl is szÀrmaztak Ãj tÁpusÃ
konfliktusok. Gyulafeh¢rvÀrott, ha a kormÀnyzÂ rendeletet ragasztatott ki hÀrom
nyelven, elûfordult, hogy mivel a magyar nyelvü sz´veg szerepelt elsû helyen, ¢jjel
mind leszaggattÀk a plakÀtokat (1851. jÃlius). A csendûrs¢gi laktanyÀk t´bbnyelvü feliratai lÀttÀn pedig, melyeken legfel¡l romÀnul, k´z¢pen n¢met¡l s csak legalul szerepelt a magyar megnevez¢s, magyar naplÂÁrÂnk sÂhajt fel s¢rtetten: àSzeg¢ny magyar
haza, mire jutottÀl!Ê (1851. december.) K¡l´n ¡tk´z¢si pontot jelentett a vegyes lakossÀgÃ s ezzel egy¡tt ÀltalÀban k¡l´nb´zû vallÀsÃ helys¢gekben egymÀs vallÀsi-nemzeti
¡nnepeinek meg¡l¢se. A kormÀnyzat 1850-ben rendeletet hozott arrÂl, hogy a katolikus fû ¡nnepeket k´telesek az ugyanabban a helys¢gben lakÂ mÀs vallÀsÃak is tiszteletben tartani. Az egyenjogÃsÀg ¢s k´lcs´n´ss¢g elv¢re hivatkozva a mÀs vallÀsÃak
is igyekeztek hasonlÂ jogokat ¢rv¢nyesÁteni. àAz egyenjogÃsÀgot k¡l´n´sen magyarÀzzÀk
embereink: az olÀhoknak Ker[esztelû] Sz[ent] JÀnos napjuk volt, term¢szetesen nem ¡lû ¡nnep,
legalÀbb m¢g a rÂm[ai] katolikusok sem tartjÀk. Vajasd helys¢g lakÂi nagyobbÀra magyarok, s
ezek aznap dologra mentek. MÀsnap a bÁrÀk (jegyezz¡k meg, hogy most tiszta magyar faluban
is olÀ a bÁrÂ) egybegyüjtv¢n a dolgozÂkat, az albiztoshoz kÁs¢rt¢k b¡ntet¢s v¢gett, mert aznap dolgoztak. A biztos ugyan nem b¡ntette meg ûket, de eleven szÁnekkel rajzolta elûtt¡k, hogy botrÀnkozÀst okoznak, most, midûn egybe k¢ne sÃrlÂdni, s az¢rt az olÀ ¡nnepeken ne dolgozzanak. Ennek
nem kell kommentÀr. Vajon a r¢gi jobbÀgysÀg idej¢ben k¢nyszerÁtette-¢ valamelyik f´ldesÃr olÀ
jobbÀgyÀt, hogy a magyar ¡nnepeken ne dolgozz¢k, de sût az olÀ szÀntszÀnd¢kkal szolgÀlatjÀt
ilyesf¢l[e] ¡nnepekre halasztotta, amikor magÀnak nem dolgozott.Ê (1850. jÃlius.) A tÀrsasÀgi
¢let ´sszej´vetelei mindmegannyi alkalmat jelentettek a nemzetis¢gi elk¡l´n¡l¢s demonstrÀlÀsÀra, az ´sszeolvadÀst, megb¢k¡l¢st sulykolÂ kormÀnyzati propagandÀval
szembeni passzÁv ellenÀllÀsra: àA napokban nagy bÀl volt Fej¢rvÀrt, egyn¢hÀny olÀ Ãr zÃgolÂdott, mi¢rt nem hÃzatnak olÀ nÂtÀt is. A polgÀri biztos maga is olÀ l¢v¢n, azonnal rendelkezett
a cigÀnyoknak, s ezek teljesÁtett¢k egy jeles romÀn nÂtÀt zen¢zve. A gyÂgyi gyilkolÂ DemiÀn, egykorban Dem¢ny felÀllott, jÀrt egy zsukÀtÀt, de mivel senki sem k´vette, bosszankodva le¡lt. A
cigÀnyok, lÀtva, hogy ¡res k´rnek zen¢znek, csÀrdÀsra fordÁtottÀk, bezzeg felugrott az ifjÃsÀg,
volt ny¡zsg¢s ¢s tÀnc a hÀromig.Ê (1851. februÀr.)
Az ¢rtelmis¢g pedig tovÀbb folytatta a magÀn¢letben is nemzetis¢gi vitÀit. Egy alkalommal naplÂÁrÂnk beszÀmol egy romÀn tanÁtÂval valÂ talÀlkozÀsÀrÂl: àBalÀzsfalvÀn
mÃlatvÀn alkalmam volt meggyûzûdni azon fanatizmus ¢s histÂriai elferdÁt¢sekrûl, mikkel m¢g
az olÀ tanÀr urak is eltelve vagynak. Egy¡tt eb¢delt¡nk a vend¢glûnek nevezett fogadÂban. Besz¢lgett¡nk, ¢s ¢n v¢letlen¡l kiszalasztÀm szÀmon, hogy Erd¢ly magyar f´ld. Mintha olajat ´nt´ttem volna a tüzre, a tanÀr Ãr tagadni kezdette indulatosan, hogy Erd¢ly magyar f´ld lenne.
Mire ¢n eleibe terjesztettem, hogy azt nem tagadhatja, hogy Erd¢ly a magyar korona orszÀgoknak
kieg¢szÁtû r¢sze, ¢s az ausztriai csÀszÀr mint magyar kirÀly Erd¢lyt azon cÁmen bÁrja. Erre û: Soha
Erd¢ly MagyarorszÀghoz nem tartozott, ez mind¢g egy elk¡l´n´z´tt orszÀg volt. °n: hÀt mi volt
a [?]. ý: valÂsÀgos misztifikÀciÂ ÃtjÀn, mert Erd¢lyt Tuhutum Ãgy vette Àltal, mint Gelu fejede-
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lemnek s alattvalÂinak sz´vets¢gese s v¢gre utÂdja. °n: ki Árja ezt. ý: Anonymus. °n: hÀt m¢g
mÀs a fûbb historikusok k´z¡l ki? Mert Anonymus nem eurÂpai hÁrü t´rt¢netÁrÂ, osztÀn mennyire
¢n is olvastam Anonymust, nem Árja azt, hogy Tuhutum mint Gelu elest¢vel fell¢pett olÀ fejedelem
vette el az orszÀgot, hanem a meghÂdolt olÀhoknak megkegyelmezv¢n elfogadta az olÀhokat mint
meghÂdolt n¢pet. HÀt, mondom ¢n tovÀbbÀ, az urak nem tanultak hist[Âriai] kronolÂgiÀt, nem
olvastÀk azon t´bb historikusokat, kik cronologice leÁrjÀk PannoniÀnak ¢s DaciÀnak meghÂdÁtÀsÀt
a magyarok Àltal, melyik azok k´z¡l emlÁti az olÀhokat mint uralkodÂ n¢pet DaciÀban vagy PannoniÀban? GÂtokat, gepidÀkat, dÀkokat felhozzÀk, de az olÀhokat mint az eg¢sz Dacia felett uralkodÂ n¢pet senki, m¢g Anonymus se. Ez utÂbbi csak mint egy csapatot, mely t´megesen lakta a
Kûr´s ¢s Szamos vid¢kit, kiket osztÀn Tuhutum meghÂdÁtott. Gelu nem lehetett egy¢b, mint egy
r´gt´n´z´tt vez¢r, ¢rtelmes fûn´k k´zt¡k, alkalmas ûket vez¢relni. MiutÀn pedig Erd¢lyt Tuhutum
meghÂdÁtotta, nem b¢k¢ben hagyta az olÀhot, hogy tovÀbb is juhait ûrizze, mert hogy az olÀ akkor
nem volt egy¢b, mint feles marhÀt ¢s juhokat tartÂ n¢p, minden orszÀgos szervezet n¢lk¡l. Ezt
megÁrta Aeneas Sylvius, OlÀh MiklÂs, ki k¢sûbb esztergomi ¢rsek lett, mikor elûadjÀk, mif¢le n¢pek
lakjÀk Erd¢lyt, megemlÁtik a magyarokat, n¢meteket ¢s a hegyeken pÀsztorsÀggal foglalkozÂ olÀhokat. De a valÂdi t¢nyÀllÀsbÂl kiindulva, bebizonyosÁthatÂ, hogy az olÀ mint k´z´s polgÀrÀvÀ
tett n¢p az orszÀgban terjeszkedni kezdv¢n a szÀntÀs-vet¢st a magyartÂl ¢s szÀsztÂl tanulta. Nemde
minden a gazdasÀghoz tartozÂ eszk´z´k elnevez¢se most is elolÀhosodott magyar, az eke pedig
ÏplugÎ, a n¢met PflugbÂl van k´lcs´n´zve: nem magyarul hajtja az olÀ most is jÀromba fogott
marhÀjÀt, ÏcsÀ, hozzÀdÎ ä szilaj, daru, szûke, rendes, csendes, pajkos elnevez¢sek nem de magyarosok! Hogy Erd¢lyben jelenleg t´bb az olÀ, az igaz, de jusson esz¢be az Ãrnak, ha a hazai diplomÀciai t´rt¢n¢szeket olvasta, kik v¢reztek el a k¢t magyar hazÀnak fenntartÀsa k´r¡l, ha voltak
k´zt¡k olÀhok is, aminthogy a felesen megnemesÁtettekbûl ez nem is tagadhatÂ, de nagyobbÀra
magyarok v¢rzettek el; ¢s tovÀbbÀ tudhatja az Ãr a k¢t olÀ hon t´rt¢neteibûl, hÀnyszor volt k¢ntelen
a fûbb ¢s alsÂbb rendü olÀ Erd¢lyben keresni a berontÂ t´r´k, tatÀr ¢s sajÀt vajdÀik d¡h´ss¢ge
miatt a mened¢ket. Ez szaporÁtotta ûket annyira, mert csapatosan tÂdultak be, a magyar elv¢rzett
a csatÀkban, ûket fogadtÀk be a jobbÀgyaikat szaporÁtÂ urak. Vegye el¢ az Ãr Erd¢ly helys¢geinek
lajstromÀt, oly kev¢s azokban a tisztÀn olÀ elnevez¢s, a t´bbi tiszta magyar vagy elferdÁtett olÀ,
az olÀhok Àltal lakott vid¢kek hegyei, b¢rcei, dülûi ma is szlÀv vagy magyar n¢ven vagynak kit¡ntetve. Ott van a sok elolÀhosodott n¢pnek tiszta magyar neve, jel¢¡l, hogy elei vagy tisztÀn
magyarok voltak, vagy pedig a kipusztult magyar csalÀd telk¢re telepÁttetv¢n az elûbbeni lakosnak
nev¢t ´r´k´lt¢k. Szavamat azzal fejeztem be, hogy Erd¢lybûl soha OlÀorszÀgot nem fognak csinÀlni. Az esetben k¢t nemzetet kell, hogy legyûzzenek, a magyart ¢s n¢metet. Hogy az elsûbbek
elûtt nem tudtak megÀllni, abba mÀr meggyûzûdhettek, elfoglaltÀk Erd¢lyt, de nem ¹n´k, hanem
a k¢t csÀszÀri sereg, a n¢met ¢s orosz. Mire û: K´nnyü volt a magyaroknak gyûzni, mert volt
minden hadakozÀshoz tartozÂ eszk´z´k, fegyver, ÀgyÃ, sat., de a szeg¢ny olÀnak csak lÀndzsÀja.
°n: Igen, de ott Àllott mellette a csÀszÀri katonasÀg is, azoknak pedig mindenek volt. ý pedig
r´viden an¢lk¡l, hogy alapokaimat megcÀfolta volna, egyszerüleg csak azt felelte: Azt mondja
¹n, hogy Erd¢lybûl soha OlÀorszÀg nem lesz, ¢n erre azt felelem, hogy MagyarorszÀg sem. Egy
Ãr, ki v¢gighallgatta besz¢d¡nket, ¢s nem tudhatni, magyar vagy n¢met, de jÂl besz¢lt olÀhul,
alkalmat vett magÀnak disputÀnkba beleszÂlani. A tanÀr urat egynehÀny logikai renddel ´szvetÀkolt szavakban jÂl letorkolta, hozzÀt¢ve az olÀ gyÀvasÀgot ¢s jellemtelens¢get. MÀsnap a tanÀr
Ãr mÀsodmagÀval j´tt az eb¢dre, de ¢n szÀntszÀnd¢kkal ker¡ltem a disputÀt, s bÀrmit besz¢lgettek
egy¡tt, bele nem szÂltam.Ê
Minden tovÀbb folytatÂdÂ nemzetis¢gi konfliktus ellen¢re is az ´nk¢nyuralmi rendszer ki¢p¡l¢se Ãj politikai szituÀciÂt teremtett Erd¢lyben is. A politikai kormÀnyzattal
valÂ szembenÀllÀs demonstrÀlÀsÀra gyorsan terjedt az erd¢lyi magyar vÀrosi lakossÀg
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k´r¢ben is a szakÀlln´veszt¢s, a Kossuth-kalap, a nemzeti szalagok, a forradalmi idûszakra eml¢keztetû ¢kszerek stb. visel¢se. àA nemzeti fÀjdalom ezen gombostüveli szurkÀlÀsaÊ ä ahogy KûvÀri LÀszlÂ nevezte mÀr id¢zett munkÀjÀban ä tartÀst ¢s az ´sszetartozÀs tudatÀt erûsÁtette a mindennapokban. A àpasszÁv ellenÀllÀsÊ formÀi e tekintetben
nemigen k¡l´nb´ztek a k¡l´nb´zû nemzetis¢gek k´z´tt, bÀr a hatÂsÀgok megtorlÂ
reakciÂja tett bizonyos k¡l´nbs¢geket. àA magyar nemzeti szÁnek viselete ellen ÃjbÂl kem¢ny
rendeletek adattak ki ä Árja naplÂÁrÂnk 1851 februÀrjÀban ä, de sût minden szÁn alkalmazÀsa
ellen, mi nem feketesÀrga. De mi haszna, az ellene szeg¡lûk k´z¡l csak a magyarok b¡ntettetnek,
a balÀzsfalvi romÀn ¢s a szebeni szÀsz deÀkok a r¢gi erd¢lyi szÁneket viselik sapkÀjukon, ¢s senki
sem t´rûdik v¢l¡k, mert ûk a gutgesinntek. MÀs olÀhok viselik a szlÀv szÁneket, amint n¢kiek
tetszik, de az¢rt m¢g arra nem vetemedtek ilyen ¡gyben nagy er¢lyt tanÃsÁtÂ tisztjeink, hogy az
olÀnak [?] szÁjÀrÂl, a magyar parasztnak pedig condrÀja v¢girûl a hazai szÁneket eltiltsÀk, mert
azok szeg¢n parasztok.Ê
Magyar, romÀn, szÀsz egyforma keserüs¢ggel ¢s ellens¢ges ¢rzelmekkel figyelte az
Ãj kormÀnyzati rendszer ki¢p¡l¢s¢t, s eszk´zeivel igyekezett kifejez¢sre juttatni a sikerpropagandÀval szemben el¢gedetlens¢g¢t. JÂ alkalmat nyÃjtottak erre a kormÀnyzat
Àltal szervezett demonstratÁv ¡nneps¢gek, mint p¢ldÀul az uralkodÂ sz¡let¢snapjÀnak
¢venk¢nt megism¢tlûdû hivatalos ceremÂniÀi. Az 1850. ¢vi augusztusi gyulafeh¢rvÀri
esem¢nyeket r¢szletesen megismerhetj¡k naplÂÁrÂnk szem¢vel. àMÀr elûre hÁresztelik a
nagy pompÀs ¢s leendû tüzijÀt¢kot, mellyel a csÀszÀr sz¡let¢s¢nek ¡nnepe meg¡letik. Csakugyan
mÀr 16-Àn hirdettetett, hogy 17-¢n estve ¢jf¢lig minden ember ablakÀt kivilÀgÁtsa, 18-Àn pedig
a templomba menjen 5 p.for. b¡ntet¢s terhe alatt. Hogy ilyes ¡nnepeken vilÀgÁtsunk, r¢gen is
szokÀsban volt kihirdetni, de hogy templomba menj¡nk, arra nem erûltetett b¡ntet¢s terhe alatt
senki. Elmegy¡nk oda is, de nem fogunk erûszakkal imÀdkozni, inkÀbb Àtkot k¢rni rokonaink
gyilkolÂi¢rt. ValÂban a vilÀgÁtÀs meg is kezdûd´tt estv¢li 9 Ârakor, ki k¢t, ki 4, de sok helyt egy
gyertyÀval vagy m¢csessel. A fûparancsnokok ¢s vÀrosbÁrÂ hÀzaik eleibe z´ld Àgak szÂrattak. A
fûn´k´k egyenruhÀjokban jÀrtak fel s alÀ szeml¢lv¢n a vilÀgÁtÀst, inkÀbb hol nem vilÀgÁtnak.
Melczer vid¢ki biztos meglÀt egy hÀzat vilÀgÁtatlan, k¢rdi, ki¢, s mondjÀk, hogy a DÀnfi¢, kit
Ãton is talÀlvÀn, megszÂlÁtja, mi¢rt nincs hÀza kivilÀgÁtva. Felelet¡l adta, hogy az ¡res ¢s lakatlan
l¢v¢n, nincs ki vilÀgÁtson. Ezen ments¢g ellen¢re megfenyegette a biztos Ãr, hogy holnap b¡ntettetni fog, bÀr a hÀzban nem is lakik senki. A vÀr leginkÀbb kitett magÀ¢rt a kizsarolt szeg¢ny
vÀros felett. LÀttunk a KÀrolykapu felett nagyszerü Ávezetet mindenf¢le ¢s dicsûÁtû transzparensekkel. TakarodÂ veret¢s utÀn elkezdett¢k a tüzirak¢tÀk felbocsÀtÀsÀt, lÀttunk egyszerü r´ppentyüket, tüzgolyÂkat, zÀporokat s kÁgyÂkat, megvallva, igen sz¢p jeleneteket. 21 ÀgyÃl´v¢s elûzte
meg a nagyszerü mutatvÀnyt. A vÀrosra hallszott a vÀrbÂl a nagy vivÀt kiÀltÀs, mellyel ellent¢tben
a vÀrosi nagy csendess¢g. Eszembe juttatÀ a r¢gi pogÀnyoknÀl szokÀsban l¢vû fogadott sÁrÀsÂk
¢s ´rvendezûket. Itt a cigÀnyok utcÀrÂl utcÀra jÀrva nyikorgattÀk a Gott erhalte-t, de semmi kiÀltÀs
nem hallatszott. A bÀm¢szkodÂ n¢p kij´tt hÀzÀbÂl megn¢zni a vÀrbeli dÁszelûadÀst, mely ide jÂl
lÀtszott. Csakhamar visszahÃzÂdott szobÀjÀba, alig Àllott a piacon szÀz ember. Mindent elk´vettek
a szegûd´tt b¢rencek, a Distrikt ¢s Bezirk szolgÀi itt is hasonlÂ ´r´mjelt nyilvÀnÁtani, de biz a
magyar nem ´rvendhet sajÀt okai¢rt, az olÀ nem, mert eget-f´ldet Ág¢rtek n¢kie, s nem adtak semmit, csak nagy adÂt nyakÀba. Akaratom ellen eszembe jutott a vÀrbeli nagy k´lts¢ggel elûteremtett
vilÀgÁtÀsra, hogy olyan stÀtus, mely a r¢zkrajcÀrokat is papirossal pÂtolja, ezereket k´lt, de veszteget el ily mutatvÀnyokra, sz¢p gazdÀlkodÀs! °n a vÀrban fenn nem l¢v¢n, szememmel a vilÀgÁtÀst nem lÀthattam, de elbesz¢lt¢k n¢kem azok, kik lÀttÀk: A fûûrtanya el volt fedve egy nagy
vilÀgÁtott tÀblÀval, felj¡l egy koszorÃval, melybe bele volt Árva: Viribus unitis. Ezen koszorÃ alatt
a tÀblÀn Àllott Ferenc JÂzsef csÀszÀr, k´r¡lte Radeczky, Haynau, Schlick, Wohlgemuth, k´zb´l
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egy nagy k¢tfejü sas, mely egyik lÀbÀban hÁrpÀlcÀt tartott, a mÀsbÂl szÂrta a mennyk´veket a
hÀrom magyar szÁnekre festett ¢s azt ÀbrÀzolÂ kÁgyÂkra. A barÀtok templomÀnÀl is volt valamely
vilÀgÁtÀs, mely katonÀkat ÀbrÀzolt tÀmadÂ helyhezetben. A KÀrolykapujÀn fel¡l egy ¢kben v¢gzûdû
Áv, mely mindenf¢le szÁnekkel csillÀmlott, inn¢t emelkedtek az elûbb leÁrt r´ppentyük. A katonasÀg
tombolt ´r´m¢ben, hurrÀzott, vivÀtozott, m¢g feles vÀrosi n¢p is tÂdulvÀn fel, a vÀrt¢r ny¡zsg´tt
a t´megtûl. K¢sû ¢jf¢llel szünt meg a nagyszerü elûadÀs. 18-Àn hajnalban megd´rd¡ltek az ÀgyÃk
101 l´v¢sei itt ¢s BorbÀndon. Mindk¢t helyt nagyszerü mise tartatott, alatt is a vÀrosi templomban. A vÀrbeliben csak a katonasÀg ¢s az ott lakÂk jelentek meg, kev¢s vÀrosi k´zt¡k. A vÀrosiban
a p¢nzbÁrsÀg terhe alatt k¢nszerÁtett lakosok megjelent¡nk, a mise alatt a vÀrban, a kÀptalani
muzsikusok, a vÀrosiban a DÀnfi kormÀnyzÀsa alatt a cigÀnyok zen¢ltek. A c¢hek kiÀllottak lobogÂikkal, Kurczman mint rendûrfûn´k izgett-forgott, vitette a polgÀrokat, hogy annak ideiben
hangoztassÀk nem az ¢ljent, hanem vivÀtot. Amikor a stÀtus tisztviselûk megjelentek, egy kis vivÀt
el is hangzott, de ami el¢gg¢ mutatta, hogy csak egy-k¢t szegûd´ttnek hangja, nem pedig az eg¢sz
polgÀrsÀgnak. Benn a templomi padokat majd mind elfoglaltÀk a sereg tisztviselûk, a polgÀrok
egy r¢sze kirekedt a templombÂl is. Mise v¢gin a hivatalnokok zenekÁs¢ret mellett ¢nekelt¢k az
osztrÀk himnuszt, mire a polgÀrok nagyobb r¢sze odahagyott. Az ajtÂban Àllott egy hadnagy, s
n¢v szer¢nt felÁrta az embereket, kik voltak a templomban. Az ezredes parancsnok kij´v¢n a templombÂl a kritikÀn alÂl rosszul l´vû grenicereket felszÂlÁtotta, hogy kiÀltanÀk a vivÀtot. Kurczman
is ugyancsak unszolta a polgÀrokat, a katonasÀg elordÁtotta magÀt, a polgÀrsÀgnak gyÀvÀbb r¢sze
elkiÀltotta a vivÀtot. OlÀhot egyet sem lehetett lÀtni, sût polgÀrok hÁjÀnja is feltünt az ezredesnek,
mire megjegyz¢st is tett a szem¢lyes tisztelg¢s alkalmÀval. Erre Elekes emelt szÂt mentv¢n a n¢pet,
hogy ki-ki sajÀt templomÀt kereste fel, miutÀn itten t´bbf¢le vallÀsok vagynak. A magyarok, kik
most nem is respectÀltatnak polgÀroknak, nagyobb r¢sze itt volt, de az Ãj polgÀr olÀhok elmaradtak, kiket az ezredes azzal mentett, hogy a rendûrs¢g r¢sz¢rûl nem t¢tetett c¢lszerü int¢zked¢s, egy¢barÀnt, mondÀ, k´sz´n´m a megjelent polgÀroknak, mert mindenesetre a magyar polgÀrsÀg emelte
dÁsz¢t az ¡nnep¢lynek. K¡l´n´sen az elûzm¢nyekbûl Át¢lve, mit ¢rtett ezen utolsÂ t¢tel alatt az
ezredes Ãr, û tudja. D¢lben 2 Ârakor nagyszerü eb¢d volt a vÀrban, ¢s noha a vÀrnagynak asztali
p¢nze jÀr, m¢gis ezÃttal az eb¢dl¢s 2, 4, 6 ft-ba ker¡lt szem¢ly- vagy csalÀdonk¢nt. Estve tÀncest¢ly,
megjelent polgÀri r¢szrûl fûleg a vÀrosrÂl 7 nû ¢s 20 f¢rjfiÃ, t´bbi katona ¢s tisztn¢. Mindenesetre
a nagyszerü k¢sz¡lûd¢s sok r¢szben kÀrba ment. A vÀroson is szerveztek eb¢det a napnÀl egyes
gyüjtem¢ny alapjÀn, t´bb tisztviselûk´n kÁv¡l voltak polgÀrok is jelen, tovÀbbÀ 2 nap, 2 szenÀtor
sat. Ittak a csÀszÀr eg¢szs¢gi¢rt. Dr. ¹rves is mondott egy toastot, belehozvÀn a vÀrbeli transzparenset, a benne foglalt mennyk´veket, melyek a 3 szÁnü kÁgyÂkat, az okossÀg jelk¢peit ostorozzÀk,
tehÀt a tudomÀnyt, mÁv¢szetet lÀtszik a mennykü mint hatalom jelk¢pe elnyomni. Szerencse, hogy
a tiszturak mÀr jÂf¢lben voltak, s a magyar toastot nem ¢rtett¢k, Ágy tehÀt elhangzott az ¢les k´sz´nt¢s. Az ÀgyÃzÀsok nem csak mise alatt, de eb¢d bev¢gezt¢vel is ism¢teltettek.Ê
Ebben a l¢gk´rben hamar megindult valamif¢le k´zeled¢s a nemzetis¢gek k´z´tt.
Nem volt neh¢z eljutni ahhoz, hogy az 1848ä49-i v¢res polgÀrhÀborÃ kirobbanÀsÀban
az udvar politikÀjÀt is hibÀztassÀk, amely valÂban igyekezett az ellent¢teket szÁtani sajÀt
politikai c¢ljai ¢rdek¢ben. NaplÂÁrÂnk is feljegyzi 1850 augusztusÀban szem¢lyes hÁrekre alapozva, hogy a szÀszok egy jeles szem¢lyis¢ge, bÀrÂ Bruckenthal JÂzsef veje,
bÀrÂ Geringer sÂgora katonatiszti tÀrsasÀgban megrÂtta Puchnert egykori gyÀva,
hatÀrozatlan magatartÀsÀ¢rt, amivel hozzÀjÀrult az indulatok elszabadulÀsÀhoz. Bizonyos elûzm¢nyei az egymÀshoz valÂ k´zeled¢snek term¢szetesen megvoltak, hiszen a
korabeli visszaeml¢kez¢sekbûl kider¡l, hogy m¢g a legÀdÀzabb nemzeti szembenÀllÀs
idej¢n is akadtak olyanok, akik a humanitÀs, a barÀtsÀg, talÀn az elfogulatlansÀg Àltal
indÁttatva nem tagadtÀk meg korÀbbi szolidaritÀsukat a mÀs nemzetis¢ghez tartozÂk-
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kal szemben.19 A magyarorszÀgi sajtÂ is igyekezett a k´zeled¢st tÀmogatni, amellett
felszÂlalni. Gyulai PÀl elûbbiekben mÀr emlÁtett cikkeiben a k´vetkezûk¢pp figyelmeztet magyarhoz ¢s romÀnhoz egyarÀnt fordulva: àA magyar nemzet nem a volt aristocratia,
s a romÀn nemzet nem azon v¢rszomjas csoportokbÂl Àll, mely fegyverteleneket ´ld´k´lt, s mi t´bb!
kegyetlen¡l kÁnzott. Ezt jÂ lesz el nem feledn¡nk...Ê A magyar emigrÀciÂ szint¢n nagyon
korÀn felvette a kapcsolatot a romÀn nemzeti mozgalom emigrÀciÂban ¢lû vezetûivel,
s igyekeztek a megb¢k¢l¢s programjÀt Erd¢lyben is n¢pszerüsÁteni. A legjobb propaganda azonban emellett az ´nk¢nyuralmi kormÀnyzat mindennapi valÂsÀga, àaz abszolutizmus vas vesszûjeÊ20 volt. àAz osztrÀkgyül´let jÂvoltÀbÂl ä Árja PukÀnszky B¢la a korszakrÂl ä a magyarrokonszenv ott is kivirul, ahol azelûtt semmi talaja nincs.Ê21 Az igencsak
hamar megmutatkozÂ romÀn ¢s szÀsz ellent¢tek szint¢n kedvezû talajt teremtettek a
magyarokkal szembeni indulatok csillapodÀsÀra ezekben a nemzetis¢gekben. NaplÂÁrÂnk 1850 mÀrciusÀban m¢g Ágy gÃnyolÂdik: àJÀnk k¢sz¡l B¢csbe, azt is mondjÀk rÂla,
hogy hÀzasodik, veszen egy szÀszn¢t, hogy e k¢t nemzet annÀl inkÀbb ´szveatyafiasodj¢k ä de sût
Axenti is nûs¡l, eszembe jut az Esopus mes¢je a hÀzasulandÂ naprÂlÊ; n¢hÀny hÂnap mÃlva
viszont mÀr nem rejtett kÀr´r´mmel szÀmol be Ãjra ¢s Ãjra a szÀsz ¢s romÀn ellent¢tekrûl. àEgy elûkelû olÀval besz¢dbe elegyedv¢n ä Árja 1850 augusztusÀban ä, nem tagadta,
hogy k´zt¡k nagy az el¢gedetlens¢g, de korÀntsem a magyarok, sût inkÀbb a szÀszok ellen, kik
minden testv¢r nemzetbelieket kijÀtszottak, s a muszka segÁts¢ggel kivÁvott eredm¢nyeknek csakis
ûk veszik hasznÀt.Ê MÀsfelûl egy tekint¢lyes szÀsz ismerûse 1851 november¢ben Ágy nyilatkozik: àögy lÀtszik, hogy a magyarok az olÀhokkal akarnak sz´vetkezni, s pedig ¡dv´sebb
lenne a szÀszokkal egy¡tt tartani, az olÀ mit akar, azt tudhatjuk, ti. ura Erd¢lyhonnak, minek
sz¡ks¢ges er¢lyesen ellene mük´dni, ¢s mint k¢t civilizÀlt nemzet, magyar ¢s szÀsz egymÀssal sz´vetkezni.Ê
Ion Br¦tianu mÀr 1850 v¢g¢n ezt panaszolja: à...az intelligens romÀnok a csÀszÀrral
tartanak. A n¢p a magyarokhoz k´zeledik, ¢s f¢lû, hogy felÀldoznÀ nemzetis¢g¢t a szabadsÀg¢rt.Ê22
NaplÂÁrÂnk is fel-feljegyzi ennek a nyomait, a t´rt¢nelem ¢rdekes fintorak¢nt megemlÁti, hogy BalÀzsfalva k´rny¢k¢n egy hÀzban a falon Iancu magyar ruhÀs k¢p¢t lÀtta
kif¡ggesztve (1851. Àprilis). Ahogy feljegyezte a romÀn tanÁtÂval az elûbbiekben mÀr
ismertetett vitÀjÀt Erd¢ly magyar avagy romÀn jelleg¢rûl, Ãgy meg´r´kÁti egyet¢rtû
besz¢lget¢s¢t egy mÀsik romÀn tanÁtÂval BalÀzsfalvÀn. àElmentem MÀn JÀnos oskolai
igazgatÂhoz, kivel 1849-ben Fej¢rvÀrt megesmerkedtem volt, ki akkoriban mint LemhenyiÀnus
[Lem¢ny JÀnos g´r´g katolikus p¡sp´k hÁve] ¢s magyarokhoz szÁtÂ ottan t´bbekkel fogva
volt. BelÀttÀk ûk a magyarok nemes int¢zked¢s¡ket nemzeti k¡l´nbs¢g n¢lk¡l, szervezett szabad
alkotmÀnyukat, azt pÀrtoltÀk, s ez¢rt bünhûdni¡k kellett. T´bbf¢le besz¢lget¢sek utÀn reÀ t¢rt¡nk
a felsûbbs¢g Àltal kitüz´tt tanrendszerre. MÀn t´k¢letesen pÀrtolta a mostan behozott rendszert,
reÀ jûv¢n a nyelvek tanÁtÀsÀra, szoros ¢s rendes tanulmÀnyul van kitüzve a n¢met, deÀk, g´r´g
¢s romÀn, rendkÁv¡li a magyar. Szeg¢ny magyar nyelv, tehÀt sajÀt hazÀdban mint idegen nyelv
csak a rendkÁv¡li tanulmÀnyokhoz vagy sorolva. MÀn ÀllÁtÀsa szer¢nt a n¢met nyelv reÀjok l¢v¢n
erûszakolva, azt szorosan tartoznak tanÁtani, a deÀkot ´nakaratjokbÂl mint amelynek fiÂkja a
romÀn, de hogy a magyart mint rendkÁv¡lit veszik, û maga sem helyesli, mert Ãgy v¢lekedik, mert
û rem¢li, hogy egykorban m¢gis feltÀmad a magyar nyelv sÁrjÀbÂl, ¢s romÀn felei mÀr eddig is
maguk¢vÀ tett¢k annak literatÃrÀjÀt. A n¢metet mÀr 1848 elûtt is tanultÀk, most annÀl inkÀbb,
mert a hivatalos nyelv, û azonban ism¢telve hiszi, hogy Erd¢lynek hivatalos nyelve a magyar lesz
vegyesen a romÀnnal, de n¢met sohasem. A jÂzanon gondolkodÂ romÀn belÀtja, hogy az û term¢szetes sz´vets¢gese nem lehet mÀs, mint a magyar, boldogtalan vakok, kik ezt be nem lÀtjÀk, s be
nem lÀttÀk akkor, amikor ûket B¢csbûl felheccelt¢k s a szÀszokkal egyesÁtett¢k. BelÀthatjuk elûre a
j´vendût. A magyar idûvel kib¢k¡lhet a n¢mettel, ezt sÁrom sz¢l¢n (az igazgatÂ mellybeli bajokban
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szenved) belÀtom, de az mind¢g csak reconciliÀlt nemzet lesz a n¢methez, a romÀn mint elcsÀbÁtott,
a megcsalt soha jÂbarÀt nem lesz.Ê Sût arrÂl is beszÀmol a naplÂ, hogy a romÀn nemzeti
mozgalom egyes vezetûi is tettek k´zeledû gesztusokat a magyarok irÀnyÀba. 1850
mÀrciusÀban p¢ldÀul a k´vetkezû esetet ´r´kÁti meg: àEgy esmerûs´m, ki jÂ barÀtja a JÀnk
titoknokjÀnak, mondott annyit, hogy ezen jÂbarÀtja azt a tanÀcsot adta volna n¢kie, hogy a
magyarok ne tartsanak a n¢mettel, inkÀbb a romÀnnal, ¢s hogy JÀnk csudÀlkozva veszi ¢szre,
hogy a magyarok m¢g mind oly tÀvul tartjÀk magukat a romÀnoktÂl, s nem akarnak k´zeledni
hozzÀjok.Ê
A szÀsz hÀzakban is n¢hol magyar politikusok k¢peire bukkanhatott a lÀtogatÂ. àV¢ letlen¡l bet¢rtem egy szÀsz korcsmÀroshoz, csudÀlkozva lÀttam falÀn Kossuth, G´rgey, Bem magyar fûn´k´k k¢peit. K¢rdeztem, hogy meri tartani, azt felelte reÀ a szÀsz: mi¢rt ne tartsam, hiszen
azok der¢k emberek voltak. Na, csak mern¢ nÀlunk valamely korcsmÀros tenni s Ágy nyilatkozniÊ
ä Árja egy nagyszebeni hivatali Ãtja alkalmÀval. Bem szem¢ly¢t egy¢bk¢nt is nagy megbecs¡l¢s ´vezte a szÀsz ter¡leteken, mivel a magyar megszÀllÀs idej¢n mindent megtett, hogy a polgÀrokat megÂvja a t´rv¢nytelen zaklatÀsoktÂl. A forrÀsok beszÀmolnak
arrÂl, hogy m¢g 1854 utÀn is elû-elûfordult, hogy a rendûrs¢g egy-egy Bem-k¢pre
bukkant valamely szÀsz polgÀr hÀzÀban, melynek eltÀvolÁtÀsÀt term¢szetesen akkoriban azonnal elrendelt¢k.23 De egyes polgÀrok mÀs formÀban is kifejez¢sre juttattÀk a
magyarok irÀnti rokonszenv¡ket. Szebenben egy Millern¢ nevü gazdag ´zvegy ä olvashatjuk a naplÂban ä mindennap s¡tem¢nyeket, vÀlogatott ¢teleket k¡ld´tt a magyar foglyoknak, s p¢ldÀjÀt t´bben, ha ànem is oly pazaronÊ k´vett¢k (1850. mÀrcius).
Az ÀllÁtÂlagos Iancu-megjegyz¢shez füz´tt naplÂÁrÂi megjegyz¢s azonban mutatja,
hogy a v¢res esem¢nyek sorÀn szerzett k´lcs´n´s s¢relmek mily nagy korlÀtokat szabtak az ¢rzelmek ter¢n a k´zeled¢s el¢. àDe hiszen vÀrhattok ä Árja naplÂÁrÂnk ä, mÁg a
magyar meghunyÀszkodik elûttetek ä k´zeledjetek ti bünbÀnÀssal, mert n¢ktek k´sz´nhetj¡k a sorsot, mely ¢rt.Ê Ismerûse egy az ût az utcÀn meg´lelû ¢s megcsÂkolÂ r¢gi szÀsz ismerûs¢nek a magyarok ¢s szÀszoknak a romÀnokkal szembeni ´sszefogÀsÀt hangoztatÂ megjegyz¢s¢re szint¢n csak ezt felelte: ¹n´k´n a rend most is megkezdeni, 1848-at is ¹n´k
kezdt¢k. Mindemellett is az egy¡ttmük´d¢s ¢s k´zeled¢s az 1850-es ¢vek mÀsodik fel¢ben fokozatosan egyre hatÀrozottabb formÀt ´lt´tt, ami majd az 1859ä1861-es ¢vek
politikai vÀlsÀgidûszakÀban ¢rte el tetûpontjÀt.24 Ekkor Ãgy tünt, a nemzeti mozgalmak politikai elitje felismerte az ¢rdekazonossÀgot, s k¢sz k´lcs´n´s kompromisszumok ÀrÀn sajÀt nemzetis¢gi programjukat korlÀtozva a konfrontÀciÂ ¢s b¢csi sz´vets¢geskeres¢s politikÀja helyett az egy¡ttmük´d¢s politikÀjÀnak ÃtjÀra l¢pni. E rem¢nyek ellen¢re azonban igaza lett annak az osztrÀk hivatalnoknak, aki Kempen rendûrminiszternek Erd¢lybûl 1855-ben a k´vetkezûket jelentette: à...a magyar nemess¢g az
utÂbbi idûben k´zeledni lÀtszik a romÀn ¢rtelmis¢ghez, az azonban csalhatatlanul felismerhetû,
hogy a nyÁlt nemzetis¢gi gyül´lk´d¢st nem legyûzt¢k, csak a sajÀt pillanatnyi ¢rdekeik ¢rdek¢ben
elkezdett k´zeled¢ssel hÀtt¢rbe szorÁtottÀk.Ê25
NaplÂÁrÂnk szeml¢letes k¢pet tÀr el¢nk Erd¢ly korabeli viszonyairÂl; minden ´nmagÀt igazolÂ szÀnd¢k ¢s a magyar nemzeti programot indulatosan ¢s hevesen k¢pviselû alapÀllÀsa mellett is ¢les szemmel mutatja meg a mindennapok aprÂ konfliktusait ¢s ´r´meit, rem¢nyeit ¢s csalÂdÀsait ¢ppÃgy, mint a hivatalos politikai irÀnyvonal
lehetûs¢geit ¢s korlÀtait. A legtanulsÀgosabb szÀmunkra talÀn m¢giscsak az Erd¢ly
nemzetis¢geit Àtsz´vû vonzÀsok ¢s taszÁtÀsok term¢szetrajta lehet, mely az indulatokon
kereszt¡l itt-ott Àtszürûdik sorain, s megÂvhat benn¡nket attÂl, hogy t´rt¢nelm¡nket
kizÀrÂlag a ànagypolitikaÊ sablonjain kereszt¡l szeml¢lj¡k.

734 ã DeÀk çgnes: àAz abszolutizmus vas vesszûje alattÊ

Jegyzetek
Ez a tanulmÀny a Nacionalizmus ¢s nemzetis¢gi
konfliktusok a neoabszolutizmus korÀban MagyarorszÀgon cÁmü kutatÀsi program r¢szek¢nt k¢sz¡lt. K´sz´netet mondok a Central European Universitynek kutatÀsaim tÀmogatÀsÀ¢rt.

10. JancsÂ Benedek: A

ROMçN NEMZETIS°GI

T¹REKV °SEK T¹RT°NETE °S JELENLEGI çLLAPOTA.

Bp., 1899. 2. k´tet 791.
11. KûvÀri LÀszlÂ: A FORRADALOM UTçNI NAPOK E RD°LYBEN. K ORRAJZ. In: R°SZV °T-AL-

BUM A KOLOZSVçRI °S MAROSVçSçRHELYI çRVA-

1. LukÀcs MÂric: EML°KEZ°SEIM. BEV EZET°S.
In: çRV íZK¹NYV SZEGED JAVçRA. Kiadta a Kisfaludy-TÀrsasÀg, Bp., 1880. 48.
2. Wohlgemuth jelent¢se Schwarzenberghez,
Nagyszeben, 1849. november 26. ¹sterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), B¢cs, Kab. Kanzl. Geheimakten, Nachlass Schwarzenberg, Karton 9, Fasc.
II. No. 85.
3. Wohlgemuth jelent¢se Schwarzenbergnek,
KolozsvÀr, 1850. jÃlius 1. HHStA, Kab. Kanzl.
Ministerratsakten, MRZ Ad 4618/1850.
4. Wohlgemuth hÀrom nyelven (magyarul,
n¢met¡l ¢s romÀnul) megjelentetett elsû rendeleteinek p¢ldÀnyai megtalÀlhatÂk: HHStA,
Kab. Kanzl. Ministerratsakten, MRZ 4945/
1849.
5. Wohlgemuth utazÀsi beszÀmolÂja, Nagyszeben, 1850. augusztus 2. HHStA, Kab.
Kanzl. Ministerratsakten, MRZ 4619/1850.
6. STIMMEN DER W IENER ZEITUNGSPRESSE
ºBER DIE Z UST®NDE IN SIEBENBºRGEN. III.
Siebenb¡rger Bote, 1850. jÃlius 1. No. 103.; Pesther Lloyd, 1850. jÃnius 15., jÃnius 20. Id¢zi
Carl G´llner: NEOABSOLUTISMUS UND LIBERALE ®RA 1849ä1867. In: DIE SIEBENBºRGER
SACHSEN IN DEN JAHREN 1848ä1867. Hrg.
Carl G´llner. B´hlau Verlag, K´lnäWien,
1988. 104.
7. Eugen von Friedenfels: JOSEPH B EDEUS
V ON SCHARBERG. B EITR®GE ZUR Z EITGESCHICHTE SIEBENBºRGENS IM 19. JAHRHUNDERT. 2. T HEIL 1848ä1858. Wilhelm Braum¡ller, Wien, 1877, magyarul id¢zi: SzÀsz ZoltÀn: AZ ABSZOLUTIZMUS KORA ERD°LYBEN
(1849ä1867). In: ERD°LY T¹RT°NETE. Szerk.
SzÀsz ZoltÀn. 2. kiadÀs. Bp., 1987. 3. k´tet
1439.
8. Id¢zi: Keith Hitchins: DIE I DEE DER NATION
BEI DEN RUM®NEN IN TRANSSILVANIEN (1691ä
1849). Editura ïtiinÓific¦ «i Enciclopedic¦. Bukarest, 1989. 220.
9. E´tv´s KÀroly: B çRñ K EM°NY I STVçN . In:
MAGYAR ALAKOK . Bp., 1901. 228.

HçZAK JAVçRA.

Szerk. Hory B¢laäMoldovÀn
Gergely. KolozsvÀr, 1872. 117.
12. Berzeviczy Albert: AZ ABSOLUTISMUS KORA
MAGYARORSZçGON. 1. k´tet. Bp., 1922. 174ä
184.
13. Bach levele ´ccs¢hez, Eduard Bachhoz,
B¢cs, 1850. Àprilis 18. K´zli: Heinrich Friedjung: ¹STERREICH V ON 1848 BIS 1860. StuttgartäBerlin, 1918. Vierte Auflage. 1. k´tet
418.
14. ¹sterreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, B¢cs (AVA) Oberste
Polizei Beh´rde Pr¤s. II. 1854: H 14.
15. Gyulai PÀl: ERD°LYI öTI BENYOMçSOK . SajtÂ alÀ rendezte: Papp Ferenc. Bp., 1921. 44.,
a cikksorozat eredetileg a Pesti NaplÂ 1851. ¢vi
augusztusi szÀmaiban jelent meg.
16. Berzeviczy Albert: i. m. 2. k´tet 103.
17. Pauler Tivadar: NAPI JEGYZETEK 1845ä
1886. OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr, K¢zirattÀr, Quart. Hung. 2611. 1. k´tet, 1850. Àprilis
13.; Geringer levele Bachhoz, AVA Nachlass
Bach, Karton 5. Briefe; HHStA Ministerratsprotokollen MRZ 503/1850.
18. KûvÀri LÀszlÂ: i. m. 119.
19. LÀsd p¢ldak¢ppen: ZALATNA °S ABRUDBçNYA PUSZTULçSA 1848/49-BEN. B´l´ni MikÂ
Samu szemtanÃ egykorÃ k¢ziratÀbÂl leÁrta ¢s
elûszÂval ellÀtta: Marjalaki Kiss Lajos. Miskolc, ¢. n.; grÂf Bethlen Lajos ¹N°LETíRçSA.
Bevezet¢ssel ¢s jegyzetekkel k´zli: dr. SzÀdeczky Lajos. KolozsvÀr, 1908.; Fanghn¢
GyujtÂ Izabella: EML°KEIM A SZABADSçGHARC
IDEJ°BýL, 1847ä1850. VasÀrnapi öjsÀg, 1905.
14ä26. szÀm.
20. ºrm´ssy Lajos: T IZENH°T °V ERD°LY T¹RT°NET°BýL. 1849. JöLIUS 19.ä1866. çPRILIS
17. TemesvÀr, 1894. 1. k´tet 57.
21. PukÀnszky B¢la: N°MET POLGçRSçG MAGYAR F¹LD¹N. Franklin TÀrsulat, ¢. n., h. n. 87.
22. Id¢zi: ERD°LY T¹RT°NETE, 3. k´tet 1444.
23. Bem rendeleteit k´zli: OKMçNYTçR AZ
1848ä49-KI ERD°LYI ESEM°NYEKHEZ. Szerkesztette: KûvÀri LÀszlÂ. KolozsvÀr, 1861; a

ýsi JÀnos: K¢s¢sben

lakossÀg v¢delm¢ben Kossuthhoz int¢zett
1849. jÃnius 6-i level¢t k´zli: Friedrich Walter:
MAGYARISCHE REBELLENBRIEFE 1848. Verlag
R. Oldenbourg, M¡nchen, 1964. 25ä26.; Pauler Tivadar naplÂjÀban feljegyzi, hogy 1849
ûsz¢n az augsburgi Allgemeine Zeitungban is
megjelent egy szÀsz szerzû tollÀbÂl egy Bemet
dics¢rû cikk. Pauler Tivadar: NAPI JEGYZETEK .
1849. oktÂber 5.; Bem ¢rt¢kel¢se: KûvÀry
LÀszlÂ: ERD°LY T¹RT°NETE 1848ä49-BEN.
Pest, 1861. 209ä210., Friedrich Teutsch: GESCHICHTE DER SIEBENBºRGER SACHSEN. 3.
Band: 1816ä1868. Hermannstadt, 1910.,
Carl G´llner: DIE SIEBENBºRGER SACHSEN IN
DEN REVOLUTIONSJAHREN 1848ä1849. (Bibliotheca Historica Romaniae.) Bucure«ti, 1867.

ã

735

215.; TrÂcsÀnyi Zsolt: AZ ERD°LYI PARASZTSçG
1790ä1849. Bp., 1956.
24. ºrm´ssy Lajos: i. m. 1. k´tet 199ä230.;
PukÀnszky B¢la: ERD°LYI SZçSZOK °S MAGYAROK . Danubia, 1943; I. TÂth ZoltÀn: AZ ERD°T¹RT°NETE

LYI °S MAGYARORSZçGI ROMçNOK ABSZOLUTIZMUS KORABELI T¹RT°NET°HEZ. In: MAGYAROK
°S ROMçNOK .

Bp., 1966. 373ä392.; Gh. I. BodeaäC. G´llneräI. KovÀcs: GEMEINSAME RUM®NISCH äUNGARISCH äDEUTSCHE BESTREBUNGEN IN DEN JAHREN 1850ä1860. In: FORSCHUNGEN ZUR V OLKS- UND LANDESKUNDE.
Band 16. Nr. 2. Bucure«ti, 1973. 53ä63.
25. Jancovsky jelent¢se Kempenhez, Nagyszeben, 1855. november 7. AVA, Oberste Polizei Beh´rde, Pr¤s. I. 1855: 3947.

ýsi JÀnos

K°S°SBEN
Ha hatkor felmegy,
s csak az elvÀrhatÂ idût t´lti ott:
tÁz perc az Ãj elemes autÂ kiprÂbÀlÀsa,
´t az iskolai rajzfeladatok v¢gign¢z¢se,
hÃsz perc jÀt¢k az ¢pÁtûkockÀkkal, dobozokkal,
esetleg a villanyvonattal, tÁz perc meseolvasÀs,
s ha a vacsorÀrÂl nem is tud elj´nni,
ami legalÀbb tizen´t perc, s a f¡rdet¢s
kezdet¢n¢l is ragaszkodnak m¢g a jelenl¢t¢hez,
ha az ¢rkez¢skor ¢s bÃcsÃzÀskor gyorsan pergû idût
nem is siker¡l tÁz perc alÀ szorÁtania,
akkor is legk¢sûbb f¢l nyolckor hazaindulhat.
Igaz, a f¡rdet¢sn¢l most mÀr aligha kell jelen lennie
bÀrkinek is, mint ahogy az ¢pÁtûkockÀzÀsra
¢s a meseolvasÀsra se ker¡l majd sor.
A durva csomagolÂpapÁrba burkolt dobozt
a kabÀtja zseb¢be s¡llyeszti.
TÁz perc mÃlva hat Âra. Ha hatra vÀrjÀk,
m¢g van ideje.
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Gell¢n-MiklÂs GÀbor

MI LEGYEN VELEM?
Sz¢kem billen. SÃlypontom
Ágy Àtker¡l jobb oldalrÂl a bal oldalra,
a tÀrgyakat is Ãgy lÀtom, mintha ´sszevarrva,
s Ãj helyzetemben a vÀzÀt sem vÀzÀnak mondom.
A szoba felf¡ggesztve egy tÀvoli ponton,
minden f¢nyirÀny, c¢lirÀny e pont fel¢ rohan,
j´nnek is a k´vetelûdzû k¢rdûmondatok sokan,
elker¡lni az ´rv¢nylû vÁzlefolyÂt, ez most a legnagyobb gondom.
MegtalÀlni azt a kellû erût,
mely ha jÂl arcon talÀl, beÀllna a rem¢lt sÃlyegyen,
¢s feltÀpÀszkodhatn¢k a padlÂrÂl valahÀra.
TapogathatnÀm fejem bÃbjÀn a benûtt
lÀgyat, s d´nthetn¢k: le¡l´k-e m¢g, vagy mi legyen velem?
A t´r´tt sz¢ket n¢zem, mint aki e romban ismer magÀra.

JÀvor Benedek

TH°BçBAN HAVAZIK
Ha, mint mondva vagyon, halÀlunk tudata hajt minket a bensûnkben lakozÂ teljess¢g
fel¢, Ãgy mindazok, akik elszakÁttattak a sajÀt halÀlukkal valÂ egy¡tt¢l¢s gondolatÀtÂl,
¢let¡k sorÀn mind tÀvolabb ker¡lnek ettûl a t´k¢letess¢gtûl, ¢s menn¢l tÀvolabb, annÀl
k´zelebb az ûket elszakÁtÂk szavaibÂl elûk´dlû csillÀmf¢nyü, vÀsÀrolt boldogsÀghoz;
enn¢lfogva menn¢l inkÀbb boldogÁttatott vagyok, annÀl tÀvolabb l¢v¢n a teljess¢g valÂdi boldogsÀgÀtÂl, l¢tem mindinkÀbb t´rmel¢kk¢ porlik.
T¢l volt, a vÀrost reggel Âta beborÁtÂ havazÀs tompa feh¢rs¢g¢ben, lyukas talpÃ cipûben, fagyott lÀbbal Àlltam egy t¢ren, amikor k¢rdeztek tûlem valamit. Nem nagyon
figyeltem, mert f¢l szemmel a t¢r havÀban tipegû galambokat lestem, ¢s arra gondoltam: Ehnaton vagyok. K´r´ttem s¡rgû, maroktelefonos Amon-papok hada, ¢s szemben, a VÀci utca sarkÀn, a villogÂ Exchange felirat m´g´tt kezdûdik a Holtak VÀrosa.
Na jÂ, mondtam erre ¢n, de akkor Th¢bÀban mi¢rt havazik? Az illetû, aki k¢rdezett,
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rÀm n¢zett, aztÀn legyintett, ¢s elment, pedig ez ¢rdekelt volna. Th¢bÀban mi¢rt havazik?
így aztÀn egyed¡l maradtam a hÂborÁtotta Th¢bÀban, egyed¡l a s¡rgû Amon-papok k´z´tt, az Àrusokkal szemben, akik amuletteket, balzsamozott Ábiszeket ¢s kÁnai
pamutbugyikat kÁnÀltak Âb¢gatva, mÁg m´g´tt¡k rabszolgÀk tolongtak k´r¡l egy k´vet, egy ¢p¡lû piramis fel¢ vonszolva azt, amibe majd temetni fognak, ¢s hirtelen azt
mondtam nekik. àHagyjÀtok abba! Ehnaton vagyok.Ê
Erre az Àrusok azt mondtÀk, hogy attÂl m¢g od¢bb mehetek, ha nem veszek semmit. T¢tovÀn a t¢r sarkÀba, egy templom mell¢ hÃzÂdtam, ¢s le¡ltem egy padra egy
f¢lbolond koldus mell¢, aki arcÀt az ¢g fel¢ fordÁtotta, csukott szemmel guggolt, ¢s
barnÀs fogai k´z´tt egy monoton dallamot vinnyogott.
ä Ehnaton vagyok ä mondtam neki.
A szem¢t sem nyitotta ki, Ãgy mondta:
ä Th¢bÀban havazik.
HÀt û is tudja! ý is tudja, hogy Th¢bÀban vagyunk! ä ujjongtam fel akkor magamban, ¢s p¢nzem nem l¢v¢n, hÀlÀsan n¢hÀny cigarettÀt csÃsztattam a zseb¢be, de û meg
se mozdult, csak dÃdolta tovÀbb azt a monoton dallamot, ¢n meg elindultam az aluljÀrÂ fel¢, ÀtvÀgva az Àrusokon ¢s papokon. A rabszolgÀk k´zben f¢lretoltÀk a k´vet a
jÀrdÀra, visszaszÀlltak autÂikba, ¢s a kocsisor meglÂdult, ahogy z´ldre vÀltott a lÀmpa.
A havazÀs elÀllt, ¢s a felhûzeten Àtderengett a nap.
Hazamentem akkor az Ãjrakezdûdû hÂes¢sben, de nem talÀltam a helyem a f¢lhomÀlyos lakÀs s´t¢t, poros bÃtorai k´z´tt. àEhnaton vagyokÊ ä jÀrt egyre a fejemben, nem
hagyott nyugodni a gondolat. àDe hÀt akkor mennem kell, nem maradhatok ittÊ ä
jutott eszembe, gyorsan visszavettem a kabÀtomat, ¢s elindultam otthonrÂl. A VÀrfok
utcÀn gyalog mentem f´l, rugdalva a havat, nem volt t¡relmem megvÀrni a buszt; a
B¢csi kapu elûtt megÀlltam egy pillanatra, de aztÀn izgatottan bel¢ptem rajta, pillantÀst sem vetve a BudavÀr ostromakor elesett katonÀk eml¢ktÀblÀjÀra, amit pedig mindig elolvasok, balra fordultam, ¢s kimentem a vÀrfalra, ahonnan kelet fel¢ lÀtni a vÀrosra. Ott maradtam eg¢sz ¢jjel, n¢mÀn n¢zve a vÀros villÂdzÂ f¢nyeit, amÁg meg nem
szÂlaltak a VÁzivÀros harangjai, hajnali mis¢re szÂlÁtva a hÁveket; lÀttam az ûsz, kontyos
fejeket megjelenni a s´t¢t utcÀn, ¢s akkor behunytam a szemem, erûlk´dtem, hogy
megmozduljon a hatalmas sÃly, a nap pedig lassan megjelent a lÀtÂhatÀr sz¢l¢n, hajnali f¢nybe borÁtva a reggeli pÀrÀbÂl kiemelkedû behavazott tornyokat, hÀztetûket.
AzÂta Àllok itt, minden hajnalban felemelve a napot a g´d´llûi dombok m´g¡l,
hogy este aztÀn egyre halvÀnyulva, holtan hulljon a hÀtam m´g´tt le a budai hegyek
k´z¢, ¢s most mÀr tudom a vÀlaszt, de azÂta sem tette fel senki a k¢rd¢st, amit akkor
t¢len a t¢r havÀban tettek, mik´zben a hÀtt¢rben az a f¢lbolond koldus ä most mÀr
tudom ä naphimnuszt vinnyogott az ¢gre.
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I. A t¢li virÀgÀgy*
HovÀ k´nyveket hajigÀltam,
a t¢li virÀgÀgyba dûln¢k,
ott leln¢ a fejem, a lÀbam
a Hyde Parkban kert¢szkedû n¢p:
de hol? Nincs a nyÀri jelens¢g
sok-barnÀs-neh¢zkÂtyag ottan,
rûtek bÂkolÂ burka, rendj¢t
t¢glalap, r´gg¢, halmozottan
ûrzi csak. Mehetek tovÀbb, az,
aki csupÀn jÀrÂkelûje,
nem r¢sze ennek, ¢s a szÀraz
lev¢lzet nem tapad cipûmre:
leperd¡l. Kert¢sz vigyorog rÀm,
nem tudja, ¢n lenn¢k a hulla,
kit meglelne ä hol? L¢gi bokrÀn
egy sÀl velem Ãszik, tanulva.
Mi a tanulsÀg? Annyi biztos:
¢n mÀr f´l´slegesnek ¢rzem,
hogy meg¢rtsem. J´n mÀr, amit hoz
m¢g-egyelûre-¢pp se-r¢szem.

II. SÀrk´zi-eml¢kvers, ver¢bben**
Hogy sose jÀrt vel¡nk hazugsÀg,
ebben: hogy egyszer ´ssze¢rn¢nk,
ember-l¢ny¡nk ver¢bbe-tudnÀk,
ember-l¢ny kitudna ver¢b-l¢nyt,
nem volt. °vmilliÂnyi r¢snek
k¢t egymÀs-´r´k-tÃsza partjÀn,
¢lt¡nk ¢s haltunk. Az eg¢szet
se bÃcsÃztatvÀn, se fogadvÀn:
** Az emberl¢t utÀn.
** A madÀrl¢tet k´vetûen.
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m¢gse volt a k´ztes idûzet,
az volt ¡ress¢ge-magÀnak,
csigah¢jk¢nt csavarva? kûzet,
tengert r¢tegezû palÀknak
vissz-hangjaival? Egyszerübben,
Ágy volt: volt, ami volt; s maradt ez:
forrÂlÀzvacogÀsba hülten
akÀrki, amit akar, azt tesz,
ha nincs hol. K¢t f¢l-szakad¢kot
t´lt ki bennem mÀr bÀrmi ¢rz¢s
ä vagy velem. Emberre kev¢s ok,
madÀrra mÀr csak f¢lre¢rt¢s.

SIC, TRANZIT
à°s:
Ezzel, rem¢nyeim szerint,
hosszÃ idûre elbÃcsÃzom mindenkitûl,
nem tudom, mi a hosszÃ idû, Àrny¢k,
melynek valaki mÀs dobta el a kulcsÀt.Ê
AztÀn talÀlkozunk:
nem volt rem¢nyeim szerint,
persze, nem az, hogy nem vagy
rem¢nyeim szerinti ä
rem¢nyeim szerinti vagy, rem¢nykedem
jÂ sorsodban, mindabban, amit magadnak kÁvÀnsz,
legyen meg az neked.
Nekem nem lett meg,
de majd meglesz, amikor
nincs, hogy mintha n¢lk¡l´zhetetlen
volna valakinek, aki az Àrny-kulcsot eldobni nem tudja,
àistenÊ, n¢melyeknek, nem n¢lk¡l´zhetû, hogy
Ágy legyek: az im¢nt
veletek, persze, Kormos ezt mondta: Medve GÀbor,
aztÀn, hogy elk´sz´nt¡nk, nem vagytok itt,
sajnos, nem mondhatom, àhÀla istennekÊ, kinek mondanÀm,
nincs senki ¢s semmi
e vilÀgon, hol oly nyelvbe sz¡lett¡nk,
hol nincs jÂ, de ami van, m¢g a legjobb, ha jÂ, nincs jobb,
¢s legalÀbb tekintet n¢lk¡l bÀrmire, Ágy n¢zz¡nk szembe, mivel.
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PARK V°G: MçNDYNAK, àHAJNALI SZ°LÊ
Annyian nincsenek mÀr.
ä ä ä Csak ilyen hidegen,
hadd vesszen, ami nem kÀr.
T´rv¢nyes idegen,
az vagy, a havas Hyde Park:
mint a britnek New York,
eml¢kszel, a àkitÀrt kartÊ
lohasztod. Messze hord
a sz¢l, mint holmi-lÀtvÀny,
Clyde Istennû tavÀn,
j¢ghÀrtya a szivÀrvÀny,
k´d terjeng t¢tovÀn:
elmaradjon a verseny
Sedgefieldben, Samsolom
futÀsÀval? Sparrow's Den
es¢ly¢t sem tudom:
maradjon el! Kegyetlen
semmi sincs. J´jj, te nap,
ne kÁm¢lj, ha àEgyetlenÊ
szÂval hÁvhattalak!
Meghalni mit akarn¢k?
Ez mÀr a mÀsvilÀg!
Megkeresem a park v¢g
Ãtjain SamukÀt.
A pszeudogiccs àPulpÊ szÂl,
´vemben walkmanem,
c¢dulÀim a pultrÂl
visszaterelgetem:
Sparow's Den, Samsolom, ma
k´d van, nem lesz futÀs,
lesz s¡ltkrumpli ozsonna,
Odeon-mozizÀs,
ûgyelg¢s pÀlyaudvark´rny¢ken, zÀrnak a
nagyobb boltok, szokott zaj
a Park Lane t¢bolya:
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k´zhely. AkÀrmi szÂval,
akÀrmely pillanat,
se ¡v´lt¢s, se sÂhaj;
jÀrt itt ez az alak?
Egy mÀs vilÀg f´l´tt.
A mÀsvilÀg alatt.

Kornis MihÀly

T¹RED°KEK M. I.-RýL,
AVAGY CSUTAK °S A SZºRKE Lñ
Amikor elûsz´r besz¢lgettem vele, Ãjra fellÀngolt bennem amaz ÀhÁtatos szeretet, amit
kisfiÃ koromban ¢reztem irÀnta, amikor meg¢rtettem a humorÀt, ¢s Àltala megkaptam
a hÁrt, eredendû tudÀsom hely¢nvalÂ, nyugalom, ne vÀltoztassak. A lÂ nem hagyhatÂ
az utcÀn.
HÃsz ¢ve nem tudom v¢gigolvasni a k´nyveit.
Kiskorom kedvenc olvasmÀnya volt a CSUTAK , felnûtteknek szÂlÂ ÁrÀsait azonban ä az
E LýADñK °S TçRSSZERZýK -tûl meg a fiatalkori novellÀktÂl eltekintve ä keresettnek ¢s
´nism¢tlûnek ¢rzem. Nincs ´r´m´m az elûzû mondatban. Szerencs¢re nincs is k¡l´n´sebb jelentûs¢ge az ¢n v¢lem¢nyemnek; tudom, van egy olvasÂi r¢teg, amelyik szÁvbûl szereti a munkÀit, Ottlik is rajongott ¢rte ÀllÁtÂlag, EsterhÀzy a mester¢nek mondja,
R¢z ¢s Balassa szerint is a legjobb. ýszint¢n szÂlva m¢g soha senkitûl nem hallottam,
hogy MÀndy rossz ÁrÂ volna.
Akkor se tudom olvasni.
ä ä Velem is Ágy lehetnek egyes olvasÂk: nem lehet olvasni ezt a Kornist, de viszont
szeret¡nk talÀlkozni vele, szeretj¡k, ha magÀrÂl besz¢l, ha felolvassa a zsidÂ egyformÀit, szeretj¡k, ahogy van. Benn¡nk û akkor is lesz, ha nem lesz, bÀr ez nem biztos.
Mindenesetre, ha tudni akarjuk, hogy milyen iz¢nek lenni, ût olvassuk. De ha prÂzÀt
akarunk olvasni, akkor Chandlert, Dickenst vagy Stendhalt. ä ä
V¢g¡l is megÃjra magamban csalÂdom, amikor MÀndy sz´vegeinek tÃlnyomÂ r¢sz¢t
bosszantÂan egyformÀnak ¢lem meg. KamaszÁrÂk¢nt tûle tanultam, hogy kurta bevezetû mondatokkal erûs atmoszf¢rÀt lehet teremteni, hogy novellÀban a dialÂgus idûmÃlÀst is kifejezhet, a szereplûk besz¢dmÂdjÀnak lekottÀzÀsÀval megtakarÁthatom magamnak a leÁrÂ jellegü ¢rtekez¢seket, rÀadÀsul Ágy mindv¢gig szituÀciÂban maradhatok, ¢s a szÂism¢tl¢s is mekkora fegyver, tovÀbbÀ hogy in medias res kell Árni, mintha
Àlmodn¢k...
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Kiskamasz koromban ý volt szÀmomra a mai magyar ÁrÂ k¢pe. Hogy lehet itt ÁrÂnak
lenni, de sz¢pen, nem z¡ll´tten, kicsit se hütlen¡l! çhÁtatot ¢bresztett bennem g´rcs´s
araszolÀsa egyik bekezd¢stûl a mÀsikig, agyonÁrt mondatainak egymÀsutÀnja, ahogy
annyira szeretn¢, ha tudna Árni ä ¢s nem tud. Mindent elk´vet, hogy megbocsÀssak
¢rte: csak igazat Ár, szÁvb¢lit, pazar a humora, ¢lesen lÀt, de m¢gse durva, ¢s nagyon
jÂl besz¢ltet, bÀr kiss¢ egyhangÃ, ism¢telgetû modorban, de hÀt Ágy szoktak àaz ¢letbeÊ
is pont, ezt halljuk, ha behallik a sz¢p emberi lÀrma a gangrÂl... Csak mint t´rt¢netet,
lehetetlen k´vetni! ä j´ttem rÀ nagyon hamar. Itt igazsÀg van t´rt¢net helyett. Minden
mondatot k¡l´n megformÀl, ¢s m¢g jÂ, ha csupÀn egyoldalas a mü, hiszen akkor az,
mondjuk Ágy, prÂzak´ltem¢ny, de mikor filmforgatÂk´nyv-szerüen Ár, mint a hatvanas
¢vek v¢g¢tûl ÀllandÂan, azokat az egyforma fesz¡lts¢gü k¢peket egymÀs alÀ, elfogadom ugyan a montÀzst, mint a t´rt¢net helyettesÁtûj¢t, Àm az¢rt ez mint olvasnivalÂ
el¢g idegesÁtû. ValÂjÀban nincs t´rt¢net. Nevekkel operÀl, cs¡cs´rÁt, visszhangzik.
DepresszÁv echo. MÀndy nem elbesz¢lû ä sokkal inkÀbb elhallgatÂ. Ebben varÀzslatos,
m¢gis, ami Ágy l¢trej´n, ez az ´r´kk¢ balladÀs, monoton prÂzaimitÀciÂ szerintem folyamatos olvasÀsra alkalmatlan, epikailag dekadens po¢zis. Az elbesz¢l¢s spontÀn elûadÀsa helyett megÃjra bÀnatosan ´sszen¢z velem, r´gvest a harmadik mell¢kgondolatomra apellÀl, ¢teri ´sszef¡gg¢sek megcsillantÀsÀval bÂkol. ögy Ár, mintha sakkozna:
minden l¢p¢sben mond egy igazat, ahelyett hogy a t´rt¢net¢vel a magÀ¢vÀ tenne ä
ahogy azt egy ÁrÂtÂl k¡l´nben el is vÀrjuk. A prÂza ¢rz¢ki vilÀgmagyarÀzat, egy l¢tezû
´sszef¡gg¢s nyilvÀnvalÂvÀ t¢tele a k¢pzeletben ä szÂval nem tudomÀny, de nem is verbaliter vizuÀlis csend¢let. (Vagy felejts¡k el a terminusokat? ä ä BocsÀss meg, k¢rlek,
ezt v¢gig kell mondanom.)
MÀndy az elsû posztmodern ÁrÂnk.
NÀla van elûsz´r, hogy müv¢szetet kapok szerelem helyett, mint Fernando Pessoa
mondanÀ, szÂval hangsÃlyosan megformÀlt sz¢pet ¢szrev¢tlen¡l eleven helyett, olykor
mÀr vesz¢lyesen k´zel a giccshez. A t´rt¢nelem sÃjtotta kisember, a mozielût¢r-akvÀrium... Hûsei k´d ¡lte lapÀlyon rezignÀltan jÂpofÀskodva lamentÀlnak; Àt¢rzik ´nn´n
banalitÀsuk m¢ly¢t. Ez a sok D´m´sk¢m ¢s Cicvarek-szerü alak, megindÁtÂ balek, sors¡ld´z´tt senki, m¢ltÀnylandÂ pÂzban! Az egzisztencia tanÀcstalansÀga, gonddal beÀllÁtott, mütermi g¢genf¢nyben. (Ilyen volt szÀmomra a R°GI IDýK MOZIJA ¢s ÀltalÀban
mindaz, amit mÀr elûzû, f¢lreolvasott munkÀi alapjÀn rendeltek meg tûle.)
A stÁlus alapja a kamaszÁrÂi amat´rizmus bÀja.
A f¡zetfogalmazÀs, amit ¢retlen¡l, a mü akarÀsÀnak merevg´rcs¢ben, ´nn´n vÀllalkozÀsa mer¢szs¢g¢tûl f¢lÀjultan kapirgÀl az ember. °s ha nem jut esz¢be semmi, m¢g
egyszer leÁrja az elûzû szÂt vagy nevet, sok a bekezd¢s, hogy hamarabb beteljen a lap,
¢s aztÀn sok a meghatÂ, intim kunszt is, mint mikor valaki nagyon jÂ barÀtok k´zt
produkÀlja magÀt. ögy csinÀl, mint aki jÂl tudja, hogy p¢ldÀul az Àtk´tû mondatai
kopott panelek ä àElgondolkodva bÀmult a pultraÊ, àmakogta JÀnosÊ, àStreig Gyuri k´zelebb
hajoltÊ sat´bbi ä, de hÀt û csak Ágy tud. Az igazat mondja: amit lÀt. Valaki itt koldusbotra
jutva a valÂsÀgot kapargÀlja a falra, hozott anyagbÂl, alÀzatosan. A Beckett¢hez hasonlÁthatÂ tisztÀnlÀtÀs, de a pesti smoncÀba oltva, avagy az anyag megszentel¢se. Az
egy¡gyüs¢g charisa, Àm idûvel leheletnyit forszÁrozva... ögy k¢pzelem, a kezdet kezdet¢n eld´nt´tte, hogy ÁrÂ lesz, de ¢rezte, hogy amit Ár, az sokf¢lek¢ppen fogyat¢kos,
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nem stimmel; mint mikor egy gimnazistakorÃ fogalmazÀsbajnok polgÀri limonÀd¢t
ÁrÂ bÀcsikat utÀnoz, mivel m¢g mindig nem k¢pes a maga stÁlusÀban megszÂlalni ä ¢s
aztÀn mÀr nem is akar.
Az ifjÃkori novellÀk attÂl jÂk, hogy benn¡k az ihlet jelen van, m¢g van mondanivalÂ,
¢s a hang is valÂban Ãj. Esz¢be se jut utÀnozni magÀt. Nem tudja, mit csinÀl eg¢sz
pontosan. ögy Ár, mint aki m¢g csak k¢sz¡lûdik, skicceket k¢szÁt, Árni tanul. Mondatai
az¢rt r´videk, mivel nem akar hazudni. °rzik, hisz benne, hogy v¢g¡l az egyed¡l igaznak Át¢lt szÂ marad meg a papÁron, legyen az bÀrmilyen ¡gyetlen. Nem gondolta, hogy
ezek àkorai MÀndy-gy´ngyszemekÊ volnÀnak, sokkal valÂszÁnübb, hogy sz¢gyellte magÀt, ami¢rt csak ilyen kakukkfiÂkahangon tud Árni, ennyire iz¢sen ä Àm makulÀtlan
ments¢g¡l szolgÀlhatott szÀmÀra a t¢ny, hogy morzsÀnyit se hazudik. AztÀn tehets¢g¢be vetett rem¢nyeiben valÂ csalÂdÀsa szakad¢kÀnak m¢ly¢n, Ágy k¢pzelem, felr¢mlett elûtte heroikusan hiÀbavalÂ akarÀsÀnak, amat´rizmusÀnak tragikomikuma. °s a
m¢ly szenved¢sben rÀ¢bred: ha nincs a kezemben szerszÀm, akkor ez a nincstelens¢g
a szerszÀmom! A vilÀgban rend van: azom van, amim van. M¢g ha netÀn nevets¢gess¢
vÀlok is a suta kezem, csapnivalÂ technikai k¢szs¢gem miatt... Viszont ¢rezte, a szeme
sose csapja be! Amit lÀt, az igaz, ¢s a f¡le m¢g jobb, annyira jÂ, hogy arrÂl mÀr szinte
nem is tehet, akÀrha egy t¡nd¢r hallgatÂdzna benne, de sajnos tÀjszÂlÀssal, hÀt igen.
Rokkant vilÀgban rokkantnak sz¡let¡nk.
Olyan korban, oly helyen adta ÁrÀsra a fej¢t, akkora kÀoszban, hogy egy voltak¢ppen
szent mozdulat a prÂzamüv¢szet ter¢ben foglalt helyet, ¢s joggal.
Biztos ez?
Az öjhold-szellemis¢gben szÀmomra mindig volt valami csontkonzervatÁv ä de rosszul.
Nem elfogulatlan magabiztossÀggal, hanem hiszt¢rikusan ¢s megverten. Egyed¡l Pilinszky tudta k´z¡l¡k megoldani ezt, avval, hogy egy emelettel feljebb tornÀzta magÀt,
a nem e vilÀgi sÁkba, hol mÀr ¢rtelm¢t veszti a kultÃrÀval jÀrÂ d¡h´sk´d¢s, minden
g´rcs´sen titkolt ressentiment. M. I. sz´vegeiben pusztÀn mÀr a ked¢lyÀllapot szintj¢n
van valami rem¢nytelen¡l reakciÂs: ´reges. Megs¢rtett m¢ltÂsÀg az Àtokf´ldj¢n. Nem
hely¢nvalÂ. A szer¢nys¢g gûgje, gyÀvasÀgig menû rezervÀciÂ, mely rossz pillanataiban
megvilÀgosult nonsalanszk¢nt tetszeleg maga elûtt.
Valaki, aki mindent tud ä ¢reztetni...
Mindig ugyanaz a kamaszlÀnyos ÀbrÀnd; becs¡letes affektÀciÂ...
Gy´ny´rü gesztusokkal takargatott term¢ketlens¢g...
Az E LýADñK °S TçRSSZERZýK ¢s minden FABULYA az¢rt lett remekmü, mert ott a dolgok v¢gre a hely¡kre ker¡ltek. Kor ¢s figura egymÀst magyarÀzta. ä ä ä Nem szeretett
Árni. NormÀlis idûben nem is lett volna sz¡ks¢ge rÀ. örfi volt. Szent volt, igaz volt a
szÁve. De itt aztÀn triumfÀlt! V¢gre kik¢rhette magÀnak, hogy ez az ¢lete, mintha û is
csak egy svihÀk lenne, ´r´kre befulladt sors...
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írÂi fejlûd¢s¢nek bizonyÀra Àrtott a miliû, amibe belecs´ppent a hÀborÃ utÀn, Nemes
Nagy çgnes ¢s a t´bbiek. àHogy ez az IvÀn milyen tehets¢ges. Hogy ez milyen egy
kristÀlytiszta, becs¡letes gyerek. ír, ahogy az angyal diktÀlja neki, nem tud hazudni.
Naiv müv¢szet.Ê MÀsfelûl a totalitarizmus. A t´rv¢nytelens¢g kulisszÀi k´z´tt persze
hogy minden mindegy ä aki k¢pes megûrizni integritÀsÀt, toronymagasan Àtrep¡lte
a l¢cet. MÀndynak OsvÀt kellett volna szerkesztûnek, illetve elsû k´z´ns¢gnek, nem
Ottlik G¢za, a zseniÀlis dandy ä maga is nagy bajban ä, vagy Lengyel BalÀzs, a sorsverte
tehets¢g, elpinc¢zve bef¡lledt primûr. E borzalmas kor javÀra vÀlt amÃgy is nagyon
jÂ jellem¡knek, de rosszat tett müv¢szi ¢nj¡knek. MÀndyban valamikor az ´tvenes
¢vek k´zepetÀjt sz´rnyethalt az eredeti g¢niusz, a magÀhoz kûkem¢ny, magÀval ´r´kk¢ el¢gedetlen, mert àMindennek j´ttÊ ifjÃ pancser; Ãgy tünik, halÀlra vÀlt a balsejtelemtûl, hogy emberi-ÁrÂi rem¢nyeit k´ny´rtelen¡l eltaposta a t´rt¢nelem. AzutÀn
az ELýADñK °S TçRSSZERZýK gyüjtûcÁmmel jellemezhetû sorozatban kis¡lt a mÀsf¢l
¢vtizede benne akkumulÀlÂdÂ fesz¡lts¢g, el¢gt¢telre lelt a megbÀntott tehets¢g, de
mÀris j´tt az enyh¡l¢s kora, j´ttek a rendel¢sek, a hÁr ¢s a dicsûs¢g, a riporternûk,
meg a Kardos elvtÀrs. àMÀndy unikum, MÀndy Ãgy jÂ, ahogy van, ha zÀrÂjelbe tett
alcÁmekkel ´sszeragasztod a t´red¢keidet, megvan az Ãj kisreg¢nyed, ´reg, ¢s minden
¢vben lehet Ãj k´teted, eleget vÀrtÀl, Árj nek¡nk egy filmet a magÀnyrÂl, az elfelejtetts¢grûl, Pestrûl, a focirÂl, a filmrûl, bÀrmirûl, el¢g, ha Ársz egy oldalt.Ê
A R°GI IDýK MOZIJA az irodalmi k´zv¢lem¢ny Át¢lete szerint egyike a remekl¢seknek.
Isten adja, hogy ez igaz legyen. Szerintem l¢pten-nyomon mondatokra hull sz¢t, m¢g
csak nem is bekezd¢sekre: csillogÂan sz¢p, mondhatni flitteres mondatokra! Mindegyiket megszeml¢lheted, k¡l´n-k¡l´n k¢zbe veheted, olvastam rÂla valahol, mint egy
v¢g sz´vetbûl lenyesett mintÀt, ¢s hibÀtlan, morgod magadban, originÀlis, tiszta, vonzÂ. Minden mondat egymÀs mell¢ van rendelve, Ãgy vibrÀl, magÀban, kikezdhetetlen¡l, jobbnÀl jobb k¢pekkel ä de a mondatoknak nincs k´z¡k egymÀshoz! N¢zegetem
ûket, akÀrha sz¢p ¢rm¢ket, Àm tÁz-hÃsz oldal utÀn elunom a megolvasÀsukat... Meglehet, k¡l´n zavar a vÁziÂ àpreposztmodernÊ fragmentalitÀsa, az utalÀsos sz´v¢sminta.
Szerintem aki nem ismeri e r¢gi filmeket, annak fele ¢lvezet se jut ahhoz k¢pest, mint
aki tÀj¢kozott e t¢mak´rben. T´rt¢netesen ¢n majdnem az vagyok, l¢v¢n egykor moziûr¡lt szÁnmüv¢szeti fûiskolÀs, ¢s huszon´t ¢ve nem tudok szabadulni a gyanÃtÂl, hogy
e k´nyv csak mÀsodlagos ¢lm¢nyekkel szolgÀl. R¢gi SzÁnhÀzi °let-p¢ldÀnyok lapozgatÀsa t´bbet mond ugyanerrûl a vilÀgrÂl, legalÀbb nekem. Legjobbak m¢g a k´nyvben
a halvÀnyz´ld papÁrra nyomott fiktÁv dokumentumoldalak, kvÀzi a korabeli moziÃjsÀgbÂl kifotÂzva; itt nem a sajÀt stÁlusÀt d¢delgeti, hanem egy kedves pesti zsurnalisztamodort alkot ÃjjÀ, a legm¢lyebb anonimitÀsban. °rdemes megn¢zni: eg¢szen szokatlan tûle.
NÀdas vagy EsterhÀzy ÁrÀsainak metagrammatikÀja talÀn nem idegesÁt? HÀt a sajÀtom¢? ä ä Itt van a bibi. Ez a mes¢lni k¢ptelen prÂza, a dÁszÁtett, ez a mondataira k¡l´n
¡gyelû, ¢s szerkezetileg is filozofÀlÂ, sz¡ntelen ´nmagÀra mutatÂ! Nagyon gyanÃs. Pilinszkynek t´k¢letesen igaza van a Dosztojevszkij-p¢ldÀval. Mihail Fjodorovics a mondatait nem vÀlogatta meg: ahogy esett, Ãgy puffant. Mert akinek van mondandÂja, az
el is akarja mondani, a dolog term¢szete szerint. Az utolsÂ elbesz¢lû alighanem Singer
volt, Borges mÀr teoretizÀl, GarcÁa MÀrquez pedig csodÀlatos sz¢ps¢gü lektür. De
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visszafele ¢pÁtkezve ihlik û is: ¢rzi, mes¢lni k¢ne valamit, mint a Hom¢rosznak, na erre
f´llapozgatja fantasztikus virtuÀlis enciklop¢diÀit.
Nem a valÂsÀg, annak ¢gi mÀsa az ihletû. (Hm.)
Ez a modortalan mementÂ valÂjÀban persze rÂlam szÂl, nem MÀndy IvÀnrÂl. Az ¢n
f¢lelmeim, az ¢n ÁrÂi büneim sorrÂl sorra, ¢letfordulatrÂl ¢letfordulatra. Ezt a t¢nyt,
akÀrmilyen h¡ly¢n n¢z ki ä ettûl is ä ez az eg¢sz, most mÀr k¢nytelen vagyok vilÀgosan
lesz´gezni.
ögy t´rt¢nt, hogy v¢n fejjel, mÀr ûszen ¢s zilÀltan mutattak be neki, nagy forgalomban,
az írÂk Boltja k´zponti pultja elûtt. TalÀn lÀtta rajtam, hogy mennyire meg vagyok
illetûdve, mert azonnal mondott valami hallatlanul megtisztelût, pontosan mÀr nem
is tudom, mit, t¢nyleg Ãgy izgultam, hogy azonnal elfelejtettem, de valami olyasmit,
amibûl kider¡lt, hogy û cÁm szerint is megjegyezte egyik-mÀsik ÁrÀsomat, m¢g szavakat
is tud id¢zni belûl¡k. Igen, szeretem, ahogy Ársz, mondta v¢g¡l, csodÀlatos eleganciÀval, nevetve, mi¢rt csodÀlkozol ezen, hÀt persze. S mint kisfiÃk, mikor elûsz´r talÀlkoznak, de ¢rzik, hogy eztÀn ûk barÀtok lesznek, azonnal izgatott-heves tÀrsalgÀsba
bonyolÂdtunk mindenf¢l¢rûl, pirosan, egymÀshoz k´zel hajolva ¢s sokat nevetve. Soha m¢g senkivel nem ¢reztem azt, amit ûvele akkor, amit talÀn csak P¢ter meg JÀnos
a HÂreb hegy¢n, hogy nekem itt kapÀsbÂl le k¢ne telepedni ´r´kre. àItt Àll elûttem
egy ember, aki merû ragyogÀs, a tekintete simogatÂ lÀng, momentÀn attÂl ¢lek, hogy
rÀm figyel, ezt mindenki Ágy ¢rezheti, akire odan¢z...Ê Annyira, hogy szinte mÀr v¢dekeznem kellett ekkora nagysÀg ellen ä udvarias, an¢lk¡l hogy unalmas lenne, ¢s
boldog, habÀr k¢ts¢gbeesett a feh¢r izzÀsig; egy finom, ´reg nû, m¢gis az egyetlen
igazi fiÃ, akit ¢letemben lÀttam! ä, ¢s sz¡rk¢sk¢k szeme rÀncos k´rny¢k¢t vadÀszva
mellesleg a kapcsolatunkon tünûdtem megÀtalkodottan mindegyre, mi¢rt nem tudom olvasni, vajon igazam van-e. àHa t¢vedn¢k, û is t¢vedett a Csutakkal, meg ami
am´g´tt volt, ¢s az egyet-tudÀs kegyelemteli k´telme nem ´r´k.Ê F¢l ¢vvel k¢sûbb gondoltam egyet, ¢s elk¡ldtem cÁm¢re Ãj k´nyvemet. Ezt Ártam bele:
Gyerekkorom legkedvesebb ÁrÂjÀnak,
MÀndy IvÀnnak
Igyekeztem Ãgy formÀlni e szavakat, hogy ki¢rezze belûl¡k, komolyan gondolom,
ezt vÀllalni tudom, ezt ä ¢s pontosan Ágy ä tudnia kell rÂlam, addig nem barÀtkozhatunk ´ssze szÁvbûl.
S terveztem, majd egy idû utÀn felhÁvom telefonon.
De nem tettem. Nem tudom, mi¢rt. Hanem egy ¢v mÃlva v¢letlen egymÀs mellett
¡lve utaztunk Sz¢kesfeh¢rvÀr fel¢ egy irodalmi estre, melyen mindketten fel is olvastunk k¢sûbb, û a balatoni kabinszÃnyogokrÂl, ¢n meg a hajnali lakÀshidegekrûl, ¢s
vÀratlan ott folytattuk, ahol legutÂbb abbahagytuk: ´sszebÃjva sutyorogtunk eg¢sz
Ãton, izgatott-mohÂn, mint akik sok hÀnyattatÀs utÀn v¢gre egymÀsra leltek, ¢s most
gyorsan meg kell besz¢lni¡k mindent. MÀndy t¡nd´k´lt! Sok egy¢b k´zt azt jÀtszottuk,
hogy itt most k¢t ¢letkor besz¢lget, k¢t idûsÁkbÂl k¢t tapasztalat, û volt a hazat¢rû. Akit
Ãgy k¢rdezget a mÀsik. °n, de az bÀrki lehet. Ne hatÀrozzuk meg, hogy kik vagyunk.
Meg hogy most vagyunk a MennyorszÀgban, tehÀt utÀna, ha van Isten, nem lesz semmi. ä ä ögy ¢reztem magam, mint amikor, nagyon ritkÀn, olyasvalakivel tÀncolok, aki
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ugyanÃgy tud, mint ¢n: nem rÀngat, nem izzad, nem n¢zi a lÀbÀt, tovÀbbÀ viszonozza
az ´tleteimet, ¢s rÀm n¢z. Minden mondatÀt a szemem elûtt talÀlta fel MÀndy, megnevette m¢g a gondolatai feltün¢si mÂdjÀt is! AztÀn egyszer csak Ágy szÂlt, de m¢g fel
se ocsÃdtam elûzû gondolatmenet¢nek ihlettûl csillogÂ harmatk´d¢bûl:
ä Sose vÀgytam t´bbre.
Nem ¢rtettem. Pillanatra ideges szomorÃsÀg futott Àt az arcÀn, amit olyan villÀmgyorsan k¡zd´tt le, mint profi szÁn¢szek a dadogÀsukat. A szemembe n¢zve megism¢telte:
ä Sose vÀgytam t´bbre. àGyerekkorom legkedvesebb ÁrÂja.Ê Ez nekem el¢g...
Rosszul lettem, k´zbevÀgtam, lengettem a tenyeremet, valamit mondtam is, de nem
volt ¢rdekes. Ott n¢zett rÀm a sz¡rke lÂ, oldalrÂl, kicsit se szemrehÀnyÂn, v¢gtelen
komolyan:
ä Maradjunk meg enn¢l. Szeretn¢m tartani ezt nÀlad.
Akkor eszm¢ltem rÀ, hogy m¢g csak fel se hÁvtam.
äää
Egy hang, mely egyszerre csak ÀtszÂl a t´rt¢neten, vagy inkÀbb Àthallgat. Meghallgatja
bÃskomor gyermekszÁvemet, marad¢ktalan vigaszt nyÃjt. ý is, û is ugyanÃgy, ¢s nehogy feladd, ¢n se adom fel, csak egy sÀlat k´rÁtek a nyakam k´r¢ ebben a nagy sz¢lben.

TADEUSZ BOROWSKIRñL
Tadeusz Borowski 1922-ben sz¡letett az
ekkor mÀr Szovjet-UkrajnÀhoz tartozÂ
Zsitomirban. ApjÀt 1926-ban koholt vÀdak alapjÀn letartÂztattÀk, ¢s ¢vekig a feh¢r-tengeri csatorna¢pÁtkez¢sen dolgozott, anyjÀt n¢gy ¢vvel k¢sûbb Szib¢riÀba
k¡ldt¢k k¢nyszermunkÀra. A gyermek
Borowski rokonok tÀmogatÀsÀra szorult,
rÀadÀsul ¢pp a kollektivizÀlÀs n¢lk¡l´z¢sekkel teli idûszakÀban. 1932-ben apjÀt
LengyelorszÀgban elfogott kommunistÀkra cser¢lt¢k ki, majd ä a V´r´skereszt
segÁts¢g¢vel ä siker¡lt egyesÁteni a csalÀdot. VarsÂban telepedtek le. N¢hÀny nyugodt, bÀr nyomorÃsÀgos ¢v utÀn kit´rt a
hÀborÃ; Borowski az ¢retts¢gi vizsgÀt
mÀr illegÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt tette le,

k¢sûbb f´ldalatti egyetemre jÀrt. 1943
februÀrjÀban a n¢metek letartÂztattÀk,
majd Auschwitzba vitt¢k. N¢hÀny hÂnap
mÃlva kÂrhÀzba ker¡lt, fel¢p¡l¢se utÀn
ott maradt felcsernek ä ez a viszonylag
k´nnyü munka mentette meg a pusztulÀstÂl. 1945-ben Dachauba szÀllÁtottÀk, itt
¢rte a felszabadulÀs, amirûl k¢sûbb meglehetûs szkepszissel Árt: az amerikaiak egy
ideig megint tÀborban ûrizt¢k a foglyokat. K¢t kitünû, bÀr visszhangtalanul
maradt versesk´tet utÀn (GDZIEKOLWIEK
ZIEMIA ä B çRHOL A F¹LD, 1942; I MIONA
NURTU ä AZ çRAM NEVEI , 1945) k¢t tÀrsÀval egy¡tt jelentette meg tÀbori àvisszaeml¢kez¢seitÊ B YLIðMY W OðWIêCIMIU
(AUSCHWITZBAN VOLTUNK, 1946) cÁm-
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mel; az elbesz¢l¢sek k¢sûbb beker¡ltek elsû ´nÀllÂ prÂzak´tet¢be (PO÷EGNANIE Z
MARIA, ä B öCSö MçRIçTñL, 1948). Borowskit azonnal ¢les tÀmadÀsok ¢rt¢k a
hagyomÀnyos martirolÂgiÀt elutasÁtÂ ÁrÀsai miatt. BÁrÀltÀk az elbesz¢l¢sek hûs¢nek àerk´lcstelens¢g¢tÊ, az ÁrÂ àpÀnpesszimizmusÀtÊ, hogy mindenkit szÀnd¢kosan
àbefeketÁtÊ. Borowski szerint viszont az olvasÂ az ´nmagÀval valÂ szemben¢z¢st
vÀrja a visszaeml¢kezûtûl: àNa jÂ, de hogyan t´rt¢nt, hogy ¢ppen ´n ¢lte tÃl?, k¢rdezi
az olvasÂ. [...] Mondja el v¢gre, hogyan vÀsÀrolt helyet a kÂrhÀzban, a jobb kommandÂkban, hogyan gy´m´sz´lte a muzulmÀnokat a
kemenc¢be, hogyan vett nûket ¢s f¢rfiakat, mit
csinÀlt az unterkunftokban, a kanadÀkon, a
krankenbaumokban, a cigÀnytÀborban [...] de
Árja azt, hogy maga csinÀlta. Hogy Auschwitz
komor dicsûs¢g¢bûl maga is r¢szes¡lt! Vagy
nem?Ê (ALIZ CSODAORSZçGBAN.) HÃsz r´vid novellÀbÂl ÀllÂ mÀsodik k´tete, a K AMIENNY ðWIAT (K ýVILçG, 1948; ebbûl valÂ az alÀbbi k¢t novella) az elsû k´tettel
szemben mÀr csak statikus k¢peket villant

fel az ¢letÃtbÂl, az immÀr realitÀsk¢nt elfogadott lÀgertÂl a megk¢rdûjelezett felszabadulÀson Àt a jelen botrÀnyÀig: àf´ldgolyÂnk a mai napon sem hullott sz¢tÊ (K ýV ILçG). A k´nyv megjelen¢se utÀn fordulat
k´vetkezett be Borowski ¢let¢ben: ´sszes
addigi müv¢t megtagadta, s a tovÀbbiakban szinte kizÀrÂlag sztÀlinista szellemü
publikÀciÂval foglalkozott. 1951-ben ä
huszonkilenc ¢vesen ä ´ngyilkossÀgot k´vetett el.
A szÀzad egyik legnyugtalanÁtÂbb ÁrÂja ä
¢rthetû mÂdon ä hiÀnyzik az irodalmi
k´ztudatbÂl. Magyarul egy vÀlogatÀs jelent meg elbesz¢l¢seibûl Fej¢r Ir¢n fordÁtÀsÀban (K ýV ILçG. EurÂpa, 1971), ezenkÁv¡l SpirÂ Gy´rgy Árt hosszabb tanulmÀnyt BorowskirÂl (119 198. In: S. Gy.:
MAGçNIKTATñ. Sz¢pirodalmi, 1985), valamint Czes−aw Mi−osz pamfletje olvashatÂ B°TA ä AVAGY A BOLDOGTALAN SZERELMES cÁmmel (in: Cz. M.: A RABUL EJTETT
°RTELEM. EurÂpa, 1992).
K´rner GÀbor

Tadeusz Borowski

SCHILLINGER HALçLA
K´rner GÀbor fordÁtÀsa

Az 1943-as ¢vben Schillinger SS fûhadnagy t´lt´tte be a lagerf¡hreri posztot, vagyis
û volt a birkenaui tÀbor àDÊ f¢rfi munkar¢szleg¢nek k´zvetlen parancsnoka. Birkenau
egy volt a szÀmtalan kisebb-nagyobb lÀger k´z¡l, amelyek sz¢tszÂrtan helyezkedtek el
eg¢sz Felsû-Szil¢ziÀban, s adminisztratÁv szempontbÂl az auschwitzi k´zponti koncentrÀciÂs tÀbor fennhatÂsÀga alÀ tartoztak. Schillinger meglehetûsen alacsony, k´pc´s
ember volt. Arca telt, p¡ffedt; lenszÁnü hajÀt lenyalta. °gszÁnk¢k szem¢vel mindig egy
kicsit hunyorgott, ajkÀt ´sszeszorÁtotta, orcÀja a g´rcs´s t¡relmetlens¢gtûl enyh¢n
megemelkedett. A k¡llem¢vel nem sokat t´rûd´tt, ¢s sohase hallottam, hogy a prominenseknek siker¡lt volna megvesztegetni¡k.
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Schillinger ¢beren ¢s mindenre kiterjedû figyelemmel vezette a lÀgert. Biciklij¢vel
megÀllÀs n¢lk¡l rÂtta a tÀbor Ãtjait, mindig ott bukkant f´l vÀratlanul, ahol a legkev¢sb¢ volt rÀ sz¡ks¢g. Kez¢vel, mint a bottal, kem¢nyen ¡t´tt, k´nnyed¢n t´rt miszlikbe Àllkapcsokat, verte v¢resre az embert.
°bers¢ge lankadatlan volt. Gyakran felkereste a birkenaui tÀbor t´bbi r¢szleg¢t, pÀni f¢lelmet keltve a nûk, a cigÀnyok ¢s az Effektenkammer prominensei k´r¢ben; ez
utÂbbi Birkenau legmÂdosabb r¢szlege volt, itt gyüjt´tt¢k az elgÀzosÁtottak vagyonÀt.
Fel¡gyelte a nagy postenkett¢n1 bel¡l dolgozÂ kommandÂt, szÃrÂprÂbaszerüen ellenûrizte a fegyencek ruhÀzatÀt, a kÀpÂk cipûj¢t ¢s az SS-ek zsÀkjait. El-eljÀrt a krematÂriumokba is, szerette n¢zni, ahogy bel´kd´sik az embereket a gÀzkamrÀba. A nev¢t
egy¡tt emlegett¢k Palitsch, Krankenmann ¢s sok mÀs auschwitzi gyilkos nev¢vel, akik
azzal dicsekedtek, hogy siker¡lt sajÀt k¢zzel, ´k´llel, bottal vagy fegyverrel t´bb tÁzezer
embert meg´lni¡k.
1943 augusztusÀban hÁre kelt a tÀborban, hogy Schillinger tisztÀzatlan k´r¡lm¢nyek k´z´tt meghalt. K¡l´nf¢le, ÀllÁtÂlag biztos k¢zbûl valÂ, de egymÀsnak teljesen
ellentmondÂ t´rt¢netek keringtek valami balesetrûl. SzÀmomra egy sonderkommandÂban dolgozÂ ismerûs vorarbeiter2 tünt a legmeggyûzûbbnek, aki egy d¢lutÀn, mik´zben szemben velem ¡lt a priccsen, ¢s egy szÀllÁtmÀny sürÁtett tejre vÀrt a cigÀnytÀbor depÂjÀbÂl, a k´vetkezûket mes¢lte Schillinger fûhadnagy halÀlÀrÂl:
ä VasÀrnap a d¢li appel utÀn Schillinger bej´tt a krematÂrium udvarÀra, hogy lÀtogatÀst tegyen a fûn´k¡nkn¢l. De a fûn´knek nem volt ideje, ¢pp akkor ¢rkeztek a
rÀmpÀrÂl az elsû kocsik a b¨dzini transzportbÂl. Te is tudod, ´regem, milyen kem¢ny
melÂ kipakolni a transzportot, megparancsolni nekik, hogy vetkûzzenek le, aztÀn a
kamrÀba hajtani ûket ä mindez, hogy Ãgy mondjam, komoly tapintatot kÁvÀn. K´ztudott, hogy amÁg be nem riglizik az embereket a kamrÀba, tilos bÀmulni a kacatjaikat,
tilos beletÃrni, ¢s plÀne tilos fogdosni a meztelen nûket. MÀr maga az, ´regem, hogy
a nûknek megparancsoljÀk, hogy a f¢rfiakkal egy¡tt vetkûzzenek, valÂsÀgos sokk a
cugangnak. Ilyenkor a nagy siets¢g mÂdszer¢t alkalmazzuk, Ãgy tesz¡nk, mintha egy
csomÂ melÂnk lenne az ÀllÁtÂlagos f¡rdûben. K¡l´nben t¢nyleg sietni kell, hogy el
lehessen gÀzosÁtani az egyik transzportot, ¢s megtisztÁtani a kamrÀt a hullÀktÂl, mielûtt
meg¢rkezik a mÀsik.
A vorarbeiter felkelt, le¡lt a pÀrnÀra, lÀbÀt lelÂgatta a priccsrûl, rÀgyÃjtott, aztÀn
folytatta:
ä Na, szÂval, ´regem, ¢pp a b¨dzinäsosnowieci transzport ment. Ezek a zsidÂk pontosan tudtÀk, mi vÀr rÀjuk. A fiÃk a sonderkommandÂbÂl is idegesek voltak; van, aki
odavalÂsi. Volt rÀ eset, hogy rokonok vagy ismerûs´k ¢rkeztek. Velem is megt´rt¢nt...
ä Nem is tudtam, hogy arrÂl a k´rny¢krûl szÀrmazol. Nem ¢rezni a kiejt¢seden.
ä VarsÂban v¢geztem pedagÂgiÀt. Olyan tizen´t ¢ve. AztÀn a b¨dzini gimnÀziumban tanÁtottam. FelajÀnlottÀk, hogy utazzam k¡lf´ldre, nem akartam. A csalÀd, ¢rted.
HÀt Ágy.
ä HÀt Ágy.
ä A transzport nyugtalan volt, tudod, ezek nem hollandiai vagy franciaorszÀgi kereskedûk, akik azt k¢pzelt¢k, hogy majd ¡zletet nyitnak a tÀborban az auschwitzi in1

ýrlÀnc (n¢m.). A kis postenkette ¢jjel Àllt a drÂtkerÁt¢s mellett, a nagy nappal n¢hÀny kilom¢ter sugarÃ
k´rben a tÀbor k´r¡l.
2
Munkafel¡gyelû, a kÀpÂ seg¢dje.
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ternÀltaknak. A mi zsidÂink mindent tudtak. így hÀt sz¢p szÀmban voltak SS-ek, Schillinger pedig, amikor lÀtta, mi t´rt¢nik, elûhÃzta a revolver¢t. Minden rendben ment,
de Schillingernek megtetszett egy test ä t¢nyleg klasszikus darab volt. Biztos emiatt
j´tt a fûn´kh´z. ögyhogy odament a nûh´z, ¢s megfogta a kez¢t. Ekkor a meztelen
nû hirtelen lehajolt, megragadott egy mar¢k homokot, ¢s Schillinger szem¢be vÀgta,
amikor pedig az, fÀjdalmÀban fel¡v´ltve, kiejtette kez¢bûl a revolvert, a nû felkapta a
fegyvert, ¢s n¢hÀnyszor Schillinger hasÀba lûtt. A placcon kit´rt a pÀnik. A meztelen
emberek ¡v´ltve nek¡nk tÀmadtak. A nû a fûn´kre is leadott egy l´v¢st, ¢s megsebezte
az arcÀt. Ekkor a fûn´k is meg az SS-ek is futÀsnak eredtek, minket pedig otthagytak.
De, istennek hÀla, boldogultunk valahogy. Bottal a kamrÀba kergett¡k a transzportot,
becsavaroztuk az ajtÂt, aztÀn hÁvtuk az SS-eket, hogy beszÂrjÀk a ciklont. Az¢rt mÀr
van egy kis rutinunk benne.
ä Na ja, vilÀgos.
ä Schillinger a hasÀn fek¡dt, ¢s kÁnjÀban a f´ldet kaparta. Felemelt¡k, ¢s nem tÃlsÀgosan vigyÀzva elszÀllÁtottuk egy kocsiig. Eg¢sz Ãton ´sszeszorÁtott szÀjjal ny´gd¢cselt: àO Gott, mein Gott, was hab' ich getan, dass ich so leiden muss?Ê
Vagyis: àñ, istenem, istenem, mit tettem, hogy Ágy kell szenvednem?Ê
ä Hogy ez az ember v¢gig nem ¢rtette ä ingattam a fejem. ä A sors irÂniÀja.
ä A sors irÂniÀja ä ism¢telte elgondolkozva a vorarbeiter.
ValÂban, a sors irÂniÀja: amikor r´viddel a tÀbor evakuÀlÀsa elûtt a sonderkommandÂs zsidÂk a likvidÀlÀstÂl valÂ f¢lelm¡kben lÀzadÀst szÁtottak a krematÂriumokban, felgyÃjtottÀk a krematÂrium ¢p¡leteit, ¢s a drÂtokat ÀtvÀgva futÀsnak eredtek a
mezûn, n¢hÀny SS-tiszt t¡zet nyitott rÀjuk, ¢s mind egy szÀlig leg¢ppuskÀzta ûket.

A CSOMAGOS EMBER
K´rner GÀbor fordÁtÀsa
Adolf Rudnickinak1

A srajber¡nk2 egy lublini zsidÂ volt, aki mÀr mint tapasztalt majdaneki tÀborlakÂ ¢rkezett Auschwitzba, s mivel k´zeli ismerûs¢re akadt a sonderkommandÂban, mely a
krematÂriumbÂl szÀrmazÂ vagyona r¢v¢n nagy befolyÀssal rendelkezett a lÀgerban,
r´gt´n szimulÀlni kezdett, ¢s gond n¢lk¡l Àtker¡lt a KB zweibe ä Ágy hÁvtÀk r´viden (a
Krankenbau3 II szÂbÂl) Birkenau egy k¡l´nÀllÂ r¢szleg¢t, amelyet kÂrhÀznak neveztek
ki ä, s mindjÀrt remek beosztÀst is kapott, û lett a blokkunk srajbere. A srajber ä a
t´bbi prominens irigys¢g¢nek ¢s intrikÀjÀnak tÀrgya, akik szint¢n k¡l´nf¢le beosztÀ1

Adolf Rudnicki (1912): zsidÂ szÀrmazÀsÃ lengyel ÁrÂ. A hÀborÃ utÀni ¢vekben sz¡letett müveinek fû t¢mÀja
a holocaust.
2
Srajber (Schreiber): Árnok.
3
TÀbori kÂrhÀz.
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sokban dekkoltattÀk az ismerûseiket ä ahelyett, hogy eg¢sz ÀllÂ nap f´ldet lapÀtolt volna vagy cementeszsÀkokat cipelt volna ¡res gyomorral, Árnoki munkÀt v¢gzett; ki-be
terelte a betegeket, appelt csinÀlt a blokkban, elûk¢szÁtette a kÂrlapokat, s k´zvetve
r¢szt vett a zsidÂk szelekciÂjÀban is, amelyre '43 ûsz¢n k´zel k¢thetes rendszeress¢ggel
ker¡lt sor a tÀborunk ´sszes r¢szleg¢ben; a srajbernak ugyanis k´teless¢ge volt a fl¢gerek4 seg¢dlet¢vel a waschraumba5 terelni a betegeket, ahonn¢t este autÂk szÀllÁtottÀk ûket a n¢gy krematÂrium egyik¢be; a krematÂriumok akkor m¢g felvÀltva ¡zemeltek. AztÀn november tÀjÀn a srajbernak magas lÀza lett ä ha jÂl eml¢kszem, megfÀzott ä, s mivel û volt az egyetlen beteg zsidÂ a blokkban, az elsû szelekciÂ alkalmÀval
zur besonderen Behandlung6 jel´lt¢k, vagyis a gÀzba.
K´zvetlen¡l a vÀlogatÀs utÀn a fl¢gerparancsnok, akit udvariassÀgbÂl blokkfl¢gernek nevezt¡nk, elment a tizenn¢gyes blokkba, ahol szinte kizÀrÂlag zsidÂk fek¡dtek,
¢s kialkudta, hogy korÀbban Àthelyezhess¡k hozzÀjuk a srajberunkat, ily mÂdon megszabaduljunk attÂl a kellemetlens¢gtûl, hogy k¡l´n kelljen ÀtszÀllÁtanunk a waschraumba.
ä Ferl¢gelj¡k auf vierzehn, Doktor, verstehen?7 ä mondta a tizenn¢gyesbûl visszat¢rûben a vezetû orvosnak, aki sztetoszkÂppal a fej¢n ¡lt az asztal m´g´tt. A doktor figyelmesen megkopogtatta egy frissen ¢rkezett pÀciens hÀtÀt, ¢s kalligrafikus ÁrÀssal kiÀllÁtotta a kÂrlapjÀt. Csak intett, dolgozott tovÀbb.
A srajber a felsû Àgyon guggolt, ¢s nagy gonddal k´t´zgetett egy kartondobozt,
amelyben egy pÀr t¢rdig füzhetû cseh cipût, kanalat, k¢st, ceruzÀt, valamint zsÁrt,
zs´ml¢t ¢s gy¡m´lcs´t tartott, amit a betegektûl kapott k¡l´nf¢le szolgÀlatok fej¢ben,
hasonlÂan a KB szinte ´sszes zsidÂ orvosÀhoz ¢s fl¢ger¢hez; ûk ugyanis, szemben a
lengyelekkel, senkitûl sem kaptak csomagot. Mellesleg a KB-ban dolgozÂ lengyelek,
akik kaptak segÁts¢get hazulrÂl, szint¢n elfogadtak ezt-azt a betegektûl, dohÀnyt ¢ppÃgy, mint ¢lelmet.
A srajberral szemben egy idûs lengyel ûrnagy, akit nem tudni, mi okbÂl tartottak
n¢hÀny hÂnapja a blokkban, a h¡velykujjÀval bedugva a f¡l¢t ´nmagÀval sakkozott,
alatta a nachtwache8 lustÀn vizelt egy ¡vegkacsÀba, majd nyomban beburkolÂzott a
takarÂba. A tÀvolabbi stub¢kban9 horkantottak ¢s k´h´gtek, a kÀlyhÀban ¢lesen sercegett a szalonna, f¡lledt ¢s pÀrÀs volt minden, mint estefel¢ ÀltalÀban.
A srajber lemÀszott az ÀgyrÂl, ¢s a kez¢be fogta a csomagot. A blokkparancsnok odal´k´tt neki egy pokrÂcot, ¢s megparancsolta, hogy vegye f´l a fapapucsÀt. Kil¢ptek a
blokkbÂl, az ablakon Àt lÀtni lehetett, hogy a tizenn¢gyes elûtt a blokkparancsnok lekapja a pokrÂcot a srajber karjÀrÂl, elveszi a fapapucsÀt, hÀtba taszÁtja, a srajber pedig,
immÀr egy szÀl ingben, amelyet meg-meglenget a sz¢l, egy mÀsik fl¢ger kÁs¢ret¢ben
bel¢p a tizenn¢gyes blokkba.
Csak estefel¢, amikor a stub¢kban sz¢tosztottÀk az adagot, a teÀt meg a csomagokat,
kezdt¢k a fl¢gerek kifel¢ terelni a muzulmÀnokat10 a blokkokbÂl, ¢s ´t´s¢vel felsora-

4

Fl¢ger (Pfleger): szanit¢c.
F¡rdû. Itt: a munkak¢ptelen betegek gyüjtûhelye a gÀzkamrÀba szÀllÁtÀsuk elûtt.
6
K¡l´nleges bÀnÀsmÂdra. Itt: a gyilkossÀg bÀrmely formÀjÀra hasznÀlatos eufemizmus.
7
Ferl¢gelj¡k (verlegen: Àtvinni)...: çtvissz¡k a tizenn¢gyesbe, rendben, doktor?
8
°jjeliûr.
9
Szoba. Itt: blokkhelyis¢g, terem.
10
Itt: a teljesen megt´rt, apÀtiÀba zuhant rabok elnevez¢se.
5
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koztatni ûket az ajtÂ elûtt, mik´zben lecibÀltÀk rÂluk a pokrÂcot meg a nadrÀgot. A
lÀgerban megjelent az ¡gyeletes SS-tiszt, megparancsolta a fl¢gereknek, hogy alkossanak lÀncot a waschraum elûtt, hogy senki se sz´khessen el; a blokkokban k´zben
vacsorÀztak, ¢s a friss csomagokban turkÀltak.
Az ablakon Àt lÀtni lehetett, amint a srajber¡nk csomaggal a kez¢ben kil¢p a tizenn¢gyesbûl, beÀll a hely¢re az egyik ´t´s sorba, majd a fl¢gerek kiabÀlÀsÀtÂl hajtva a
t´bbiekkel egy¡tt a f¡rdû fel¢ vÀnszorog.
ä Schauen Sie mal, Doktor!11 ä kiÀltottam az orvosnak. Az levette a sztetoszkÂpot, neh¢zkes l¢ptekkel az ablakhoz ment, ¢s a vÀllamra tette a kez¢t. ä Lehetne valamivel
t´bb esze, nem gondolja?
Az udvaron mÀr s´t¢tedett, a blokk elûtt feh¢r ingek mozgÀsÀt lehetett lÀtni, az emberek arca homÀlyban maradt, f¢lrevonultak, eltüntek a lÀtÂmezûbûl; ¢szrevettem,
hogy a drÂtok f´l´tt kigyulladtak a lÀmpÀk.
ä Pedig jÂl tudja, r¢gi tÀborlakÂ, hogy egy-k¢t Âra mÃlva csupaszon, ing ¢s csomag
n¢lk¡l megy a gÀzba. Micsoda hihetetlen ragaszkodÀs a tulajdon marad¢kÀhoz! Hiszen odaadhatta volna mÀsnak. °n nem hiszem, hogy...
ä ValÂban Ágy gondolod? ä k¢rdezte a doktor k´z´mb´sen. Levette a kez¢t a vÀllamrÂl, ¢s az ÀllkapcsÀt forgatta, mintha egy lyukas fogÀt szÁvogatnÀ a nyelv¢vel.
ä MÀr megbocsÀsson, Doktor, de nem hinn¢m, hogy maga... ä szaladt ki a szÀmon.
A doktor Berlinbûl szÀrmazott, a lÀnya ¢s a feles¢ge ArgentÁnÀban volt, magÀrÂl
n¢ha Ágy nyilatkozott: wir Preussen12 ä ¢s mosolyÀban a zsidÂ fÀjdalmas keserüs¢ge keveredett a volt porosz tiszt b¡szkes¢g¢vel.
ä Nem tudom. Nem tudom, mit tenn¢k, ha a gÀzba menn¢k. Biztos ¢n is magammal
vinn¢m a csomagomat.
Fel¢m fordult, ¢s tr¢fÀsan mosolygott. LÀttam, nagyon fÀradt ¢s kialvatlan.
ä Azt hiszem, m¢g ha a k¢m¢nybe is menn¢k, biztosan hinn¢k abban, hogy Ãtk´zben t´rt¢nik valami. FognÀm a csomagot, mint valakinek a kez¢t, ¢rted?
Ell¢pett az ablaktÂl, le¡lt az asztalhoz, aztÀn megparancsolta, hogy hÃzzanak le az
ÀgyrÂl egy Ãjabb beteget; k¢szÁtette a gyÂgyultak holnapi abgangjÀt13 a lÀgerba.
A beteg zsidÂk lÀrmÀja ¢s jajvesz¢kel¢se bet´lt´tte a waschraumot, fel akartÀk gyÃjtani az ¢p¡letet, de egyik¡k se mert hozzÀ¢rni a szanit¢c SS-tiszthez, aki behunyt szemmel ¡lt a sarokban, ¢s vagy tettette, hogy szunyÂkÀl, vagy t¢nyleg szunyÂkÀlt. Kora
este meg¢rkeztek a lÀgerba a hatalmas krematÂriumi teherautÂk, j´tt n¢hÀny SS-tiszt,
megparancsoltÀk a zsidÂknak, hogy hagyjanak mindent a waschraumban, a fl¢gerek pedig elkezdt¢k meztelen¡l fell´kd´sni ûket a kocsikra, hogy a teherautÂkon v¢g¡l eg¢sz halmok emelkedtek emberekbûl, akik sÁrva ¢s ÀtkozÂdva g´rd¡ltek ki a lÀgerbÂl a reflektorf¢nyben, k¢ts¢gbeesetten kapaszkodva egymÀsba, hogy f´ldre ne zuhanjanak.
Nem tudom, mi¢rt, k¢sûbb azt besz¢lt¢k a lÀgerban, hogy a gÀzba indulÂ zsidÂk
valami megrendÁtû dalt ¢nekeltek h¢ber¡l, amit senki se ¢rtett.

11

N¢zze, doktor!
Mi, poroszok.
13
EltÀvozÀs.
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PÀrniczky MihÀly

AHONN°T íROK
vagyok elûsz´r
buzgÂ tanÁtvÀny
a nemtudottat
prÂbatanÁtvÀn
mitsemtudÂnak
ki falja persze
b´lcsnek ilyenre
oka se mersze
v¢tettem c¢lba
k´ztitkÃ tervbe
heggyel karÂvÀ
legyek leverve
ûsi sejt¢ssel
vÀrjak el vÀltig
mell¢m kev¢sb¢
szÀraz muskÀtlit
türve szolgÀljak
leverû kasztot
ha gy´ker¢hez
vizet fakasztok
t´r¢keny voltam
hegyezhetetlen
megmenekszem mint
leverhetetlen
lenn¢k lehetn¢k
m¢g ¢ppen boldog
sz¢pszavÃ sÁphoz
´nrugdalÂ dob
szakadtig adni
de mit besz¢lek
mÀr tudÀsra sem
´nzetlen l¢lek
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forsza eg¢sznek
jÂl el van dugva
ahonn¢t Árok
ott jÂl van tudva

CINDERELLA
pÀvÀskodnak nûv¢reim e pulykÀk
a suttyÂk m¢gis mind utÀnuk lesnek
Ãgy nem szeretnek engem mint a munkÀt
fohÀszaimban ¢rt¡k k¡l´n esdek
s lÀtok hÀntolni Ãjabb tÀl k´lesnek
te elj´ssz ¢rtem ¢lsz mert kitalÀllak
szinte ismerlek s bennem ismered meg
kiben az Egy k´zvetlen vÀgya Àthat
s ki¢rt akÀr parancsolsz istenednek ä
bÀloztak tÃl ä olyan jÂ cs´nd lett herceg

Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (VII)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

A szÁv vÀltÂlÀza
MÀsodik meg¢rkez¢sem Balbecbe igencsak k¡l´nb´z´tt az elsûtûl. Szem¢lyesen a szÀllodaigazgatÂ j´tt el¢m Pont-¥-Couleuvre-be, egyre hajtogatta, hogy mennyire fontosak neki a t´rzs´k´s vend¢gek, s idûbe telt, mire rÀj´ttem, hogy nem nemesi rangot
adomÀnyoz nekem, hanem zavaros szÂk¢szlet¢ben a t´rzs´k´s vend¢g egyszerüen azt
jelenti: t´rzsvend¢g. Egy¢bk¢nt egyre Ãj nyelveket tanulva, felejtette a r¢gieket. K´z´lte, hogy a hotel legfelsû szintj¢n helyezett el. ä Rem¢lem ä mondta ä, nem az udvariatlansÀg hiÀnyÀt lÀtja ebben, sajnÀlom, hogy olyan szobÀt adok ´nnek, amelyhez
m¢ltatlan, de tekintettel voltam a zajra, mert Ágy, ugyebÀr, senki nem lesz a feje f´l´tt,
¢s semmi nem fogja hessegetni ä (hasogatni) ä a f¡l¢t. Nyugodt lehet, becsukatom az
ablakokat, hogy ne csapkolÂdjanak. Ez ¡gyben k¢rhetetlen vagyok. ä (NyilvÀn nem
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eg¢szen ezt gondolta, hanem azt, hogy k¢rlelhetetlen, a àk¢rhetetlens¢gÊ inkÀbb az
emeleti szem¢lyzetre volt ¢rv¢nyes.) A szobÀk egy¢bk¢nt ugyanazok voltak, mint amelyekben elsû balbeci tartÂzkodÀsunk alatt laktunk. Nem ker¡ltek lejjebb, csak idûk´zben ¢n ker¡ltem feljebb az igazgatÂ rangl¢trÀjÀn. Be is gyÃjtathatok, ha tetszik (orvosi
tanÀcsra r´gt´n hÃsv¢t utÀn elutaztam PÀrizsbÂl), de Âvatosan, mert nem tudja, nincsenek-e àreked¢sekÊ a mennyezeten. ä °s az a legfontosabb, hogy mielûtt rÀtenne,
vÀrja meg, hogy az elûzû elnyamvadjon ä (¢rtsd: elhamvadjon). ä Nehogy kigyulladjon
a kandallÂ, mÀr csak az¢rt se, mert a sz¢ps¢g v¢gett egy valÂdi kÁnai selyemk¢pmÀsolatot tetettem f´l¢, ¢s m¢g t´nkremenne.
SzomorÃan tudatta velem, hogy meghalt a cherbourg-i ¡gyv¢di kamara eln´ke. ä
Nagy sz¢ltolÂ volt ä mondta (valÂszÁnüleg Ãgy ¢rtette, hogy csapta a szelet a nûknek),
¢s c¢lozgatott rÀ, hogy àdÀrdarÀzÂsÊ (vagyis dÀridÂzÂs) ¢letmÂdja okozta korai halÀlÀt.
ä MÀr egy ideje ¢szrevettem, hogy vacsora utÀn sunyÁt ä (szundÁt) ä a szalonban. Az
utÂbbi idûben aztÀn Ãgy megvÀltozott, hogy ha nem tudja az ember, hogy û az, hÀt
meg se ismerszik. ä (Meg se ismeri.)
Ezzel szemben a caeni bÁrÂsÀg eln´ke most kapta meg a Becs¡letrend parancsnoki
àkamÀslijÀtÊ (kravÀtlijÀt). ä Biztos nem ¢rdemtelen¡l, de az¢rt ÀllÁtÂlag a befolyÀsos,
impotens ä (potens) ä barÀtainak k´sz´nheti. ä A kit¡ntet¢srûl egy¢bk¢nt Árt az elûzû
napi L'°cho de Paris is, amelynek û m¢g csak a àszÁnlapjÀtÊ (cÁmlapjÀt) lÀtta. JÂl megadtÀk Caillaux politikÀjÀnak. ä Szerintem igazuk van ä mondta. ä Caillaux a n¢metek
malmÀra hajtja a t¡zet ä (a vizet). ä Minthogy kev¢ss¢ ¢rdekelt a t¢ma egy szÀllodÀs
elûadÀsÀban, nem figyeltem tovÀbb. Felid¢ztem magamban azokat a k¢peket, amelyek
Ãjra Balbecbe vonzottak. Az egykori ¢s a mostani k¢pek nagyon k¡l´nb´ztek egymÀstÂl; amazok k´dbe veszûk, emezek vakÁtÂk voltak; ezek is, azok is kiÀbrÀndÁtÂnak bizonyulnak. Az eml¢kezet vÀlasztotta k¢pek ¢ppolyan ´nk¢nyesek ¢s szükek, ¢ppolyan
megfoghatatlanok, mint amelyeket a k¢pzelet teremt ¢s a valÂsÀg megsemmisÁt. Mi¢rt
v¢sûdne jobban az eml¢kezetbe a kÁv¡l¡nk l¢tezû vilÀg egy valÂsÀgos helyszÁne, mint
az Àlomk¢pekbe? °s lehet, hogy egy Ãj valÂsÀg feledteti, sût meggyül´lteti vel¡nk azokat a vÀgyakat, amelyek miatt Ãtra kelt¡nk.
R¢szben az¢rt utaztam Balbecbe, mert Verdurin¢k (sosem ¢ltem a meghÁvÀsukkal,
¢s bizonyÀra szÁvesen fogadnak vid¢ken, ha elmegyek hozzÀjuk, ¢s kimentem magam,
ami¢rt egyszer sem lÀtogattam meg ûket PÀrizsban), tudva, hogy jÂ n¢hÀny hÁv¡k a
k´rny¢ken t´lti a nyarat, ¢s ez¢rt az eg¢sz szezonra kib¢relt¢k Cambremer mÀrki egyik
kast¢lyÀt, a Raspeliªre-t, meghÁvtÀk Putbus bÀrÂnût. Amikor ezt megtudtam (PÀrizsban), valÂsÀggal megt¢bolyodtam, ¢s azonnal szalasztottam fiatal inasunkat, hogy tudakolja meg, magÀval viszi-e Balbecbe a bÀrÂnû a szobalÀnyÀt. K¢sû este volt, tizenegy
Âra. A kapus sokÀra engedte be, de csodÀval hatÀros mÂdon nem hÁvott rendûrt, nem
k¡ldte a pokolba k¡ld´nc´met, csupÀncsak nagyon kelletlen¡l besz¢lt vele, de megadta a kÁvÀnt tÀj¢koztatÀst. Azt mondta, hogy igen, az elsû szobalÀny elkÁs¢ri Ãrnûj¢t
el¢bb egy n¢metorszÀgi f¡rdûhelyre, aztÀn Biarritzba ¢s v¢g¡l Verdurin¢khez. El¢gedetten nyugtÀztam, hogy nem maradok ¢hkoppon. Nem kell az utcÀn koslatnom a
sz¢p lÀnyok utÀn, hiszen kivÀlÂ ajÀnlÂlevelem lesz a àgiorgion¢sÊ leÀnyzÂhoz, az, hogy
aznap este ott vacsorÀzom Verdurin¢kn¢l az Ãrnûj¢vel. °s tÀn m¢g jobb lesz rÂlam a
v¢lem¢nye, ha megtudja, hogy nemcsak a Raspeliªre polgÀr b¢rlûit ismerem, hanem
a tulajdonosait is, ¢s fûk¢nt Saint-Loup-t, aki ä ha mÀr a szobalÀnyhoz nem tudott a
tÀvolbÂl beajÀnlani, mivel az nem ismerte Robert nev¢t ä lelkes ajÀnlÂlevelet Árt Cambremer¢khez. ögy v¢lekedett, hogy nemcsak hasznomra lehetnek, de a fiatal Cambi
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remern¢, sz¡letett Ren¢e Legrandin, m¢g ¢rdekes besz¢lgetûtÀrs is lesz nekem. ä Intelligens asszony ä ÀllÁtotta. ä Persze csak egy bizonyos fokig. Nem hallhatsz tûle megfellebbezhetetlen dolgokat ä a àmegfellebbezhetetlenÊ kiszorÁtotta a àvilÀgmegvÀltÂtÊ
Robert szÂhasznÀlatÀban; ´t-hat ¢vente cser¢lûd´tt egy-egy kedvenc kifejez¢se, de a
legfontosabbak maradtak ä, de az¢rt valaki, van egy¢nis¢ge, van benne intuÁciÂ, talÀlÂak a megjegyz¢sei. N¢ha idegesÁtû, butasÀgokat hord ´ssze szÁntiszta àpipisked¢sbûlÊ, ami mÀr csak az¢rt is nevets¢ges, mert a Cambremerek igazÀn nem valami finom
n¢pek, nem mindig naprak¢sz, de mindent ´sszevetve m¢g mindig az egyik legelviselhetûbb partner.
Cambremer¢k, amint megkaptÀk Robert ajÀnlÂ sorait ä vagy sznobizmusbÂl, ami
arra k¢sztette ûket, hogy k´zvetve szolgÀlatot tegyenek Saint-Loup-nak, vagy hÀlÀbÂl,
ami¢rt Robert rendes volt egy unoka´ccs¡kh´z Donciªres-ben, vagy, ¢s ez a legvalÂszÁnübb, vend¢gszeretetbûl ä, hosszÃ leveleket Ártak, felajÀnlottÀk, hogy lakjam nÀluk,
vagy, ha nagyobb f¡ggetlens¢get Âhajtok, keresnek megfelelû lakÀst. Amikor SaintLoup viszonvÀlaszÀbÂl megtudtÀk, hogy a balbeci NagyszÀllÂban fogok lakni, azt ÁrtÀk,
hogy akkor legalÀbb lÀtogassam meg ûket, mihelyt meg¢rkezem, ¢s ha sokÀig k¢slekedn¢k, ûk fognak felkeresni, hogy meghÁvjanak a garden partykra.
NyilvÀnvalÂ, hogy semmi sem k´t´tte Putbusn¢ szobalÀnyÀt Balbechez ¢s k´rny¢k¢hez; nem lesz foghatÂ ahhoz a parasztlÀnyhoz, akit, egyed¡l a m¢s¢glise-i Ãton, oly
sokszor szÂlÁtottam vÀgyam minden erej¢vel, s mindig hiÀba.
De mÀr r¢g nem t´rekedtem rÀ, mint ha n¢gyzetgy´k´t vonva, hogy megtalÀljam
egy nûben az ismeretlent, mert annak a hiÀnya t´bbnyire mÀr a bemutatkozÀs alkalmÀval megmutatkozott. Most, Balbecben, ahol mÀr r¢gÂta nem jÀrtam, legalÀbb meglesz az az elûny´m ä nem l¢v¢n kapcsolat a hely ¢s a nû (a szobalÀny) k´zt ä, hogy a
valÂsÀg ¢rz¢s¢t nem fogja elnyomni a megszokÀs, mint PÀrizsban, ahol a sajÀt hÀzamban vagy egy ismerûs szobÀban a nûkkel valÂ egy¡ttl¢t ¢lvezete a mindennapi dolgok
k´rnyezet¢ben egy pillanatra sem adta meg az illÃziÂ ´r´m¢t, ¢s most majd Ãj ¢let
nyÁlik meg elûttem. (Mert a megszokÀs mint mÀsodik term¢szet¡nk akadÀlyozza, hogy
megismerj¡k a valÂdit, minthogy mind a kegyetlens¢g, mind az elragadtatÀs hiÀnyzik
belûle.) Nos, rem¢lhettem, hogy talÀn megadatik nekem az illÃziÂ az Ãj k´rnyezetben,
ahol ÃjjÀsz¡letik az ¢rz¢kenys¢g, akÀr egy napsugÀr lÀttÀra is, ¢s ahol a rajongÀsig felt¡zel a szobalÀny, akire vÀgyom; nos, a k´r¡lm¢nyek ´sszejÀtszÀsa folytÀn az a nû nem
j´tt el Balbecbe, sût ¢n magam semmitûl se f¢ltem jobban, mint hogy elj´n, vagyis
nemhogy nem ¢rtem el utam fû c¢ljÀt, de nem is akartam el¢rni. Igaz, Putbusn¢t nem
a szezon legelej¢re vÀrtÀk Verdurin¢khez, de hÀt akÀr tÀvoliak is lehetnek a magunk
vÀlasztotta ¢lvezetek, ha biztosnak Ág¢rkeznek, ¢s ha vÀrakozÀs k´zben Àtadhatjuk magunkat a tetszvÀgy ¢s a szeretetlens¢g m¢lasÀgÀnak. °s most nem is voltam olyan Àrtatlanul gyakorlatiatlan, mint amikor elûsz´r jÀrtam Balbecben; a tiszta k¢pzeletben
mindig kevesebb az ´nz¢s, mint az eml¢kezetben; ¢s tudtam, hogy olyan helyre megyek, ahol bûv¢ben vannak a sz¢ps¢ges ismeretlenek, a tengerparton is, a bÀlokon is,
¢s arra gondoltam, hogy ott s¢tÀlgatok majd a hotel elûtt, a parton, azzal a fajta ¢lvezettel, amelyet Oriane de Guermantes szerezhetett volna nekem, ha nem f¢nyes vacsorÀkra hÁv meg, hanem sürübben felv¢teti a nevem a tÀncest¢lyeket adÂ h´lgyek
tÀncoslistÀjÀra. Most ¢ppolyan k´nnyü lesz nûkkel ismerkednem Balbecben, amilyen
bajos volt elsû tartÂzkodÀsom idej¢n, hiszen most olyan sok az ismerûs´m ¢s tÀmogatÂm, mint amennyire hÁjÀn voltam elsû utam idej¢n.
Az igazgatÂ hangja riasztott fel az ÀlmodozÀsbÂl. Nem figyeltem politikai eszmefut-
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tatÀsÀra, de most t¢mÀt vÀltva k´z´lte, hogy a bÁrÂsÀgi eln´k Ãr mennyire ´r¡lt, amikor hÁr¢t vette ¢rkez¢semnek, ¢s m¢g ma este tisztelet¢t teszi a szobÀmban. Ettûl
annyira megr¢m¡ltem, mivel mÀr kezdett ÃrrÀ lenni rajtam a fÀradtsÀg, hogy megk¢rtem, akadÀlyozza meg a lÀtogatÀst (megÁg¢rte), ¢s a nagyobb biztonsÀg v¢gett az
elsû este ÀllÁttasson ûrs¢get az emeletemen. LÀtszott, hogy nemigen kedveli a beosztottjait: ä Folyton a nyomukban kell lennem, mert hÀt nem teng tÃl benn¡k a tunyasÀg. Ha nem vagyok mellett¡k, semmit se csinÀlnak. Az ¡gyeletes liftesfiÃt fogom az
ajtajÀba ÀllÁtani. ä K¢rdeztem, hogy v¢gre àboy-fûn´kÊ lett-e. ä M¢g nincs el¢g r¢gen
a hÀzban ä vÀlaszolta. ä Vannak nÀla idûsebbek is a boyoknÀl, Ãgyhogy nem venn¢ jÂl
ki magÀt. Lassan jÀrj, hamarabb meg´regszel. JÂl v¢gzi a liftess¢get, kihÁvta ä (kivÁvta)
ä elismer¢semet. De m¢g egy kicsit fiatal a helyzethez. A rangidûsebbekn¢l rossz v¢rt
okozna. M¢g komolyodnia kell, ez alapvetû k´vetkezm¢ny ä (k´vetelm¢ny). ä VÀrjuk
meg, hogy benûj´n az agya ä (feje) ä lÀgya. K¡l´nben bÁzza csak rÀm magÀt. Tudom
¢n, hogy megy ez. Mielûtt hoteligazgatÂsÀgig felvittem a dolgom, Paillard Ãr alatt szuszogtam mint kezdû pinc¢r PÀrizsban. ä çmultam a pÀrhuzamon, ¢s megk´sz´ntem,
hogy szem¢lyesen j´tt el¢m Pont-¥-Couleuvre-be. ä ñ, semmis¢g. Ennyi igazÀn kit´lti
az idûm. ä (Gondolom, azt akarta mondani, hogy kitelik az idej¢bûl.) AmÃgy pedig
meg¢rkezt¡nk.
°s eg¢sz mivoltom kifordult ´nmagÀbÂl. Az elsû ¢jszakÀn szÁvgyenges¢g lett ÃrrÀ
rajtam, ¢s hogy f¢ken tartsam a fÀjdalmat, lassan, Âvatosan hajoltam levenni a cipûm.
De ¢ppen csak meg¢rintettem az elsû cipûgombot, amikor valami ismeretlen mennyei
jelenl¢ttûl tÀgulni kezdett a keblem, felzokogtam, kicsordultak k´nnyeim. Az a l¢ny
j´tt segÁts¢gemre, az mentett meg a l¢lek szikkadÀsÀtÂl, aki n¢hÀny ¢vvel korÀbban a
magÀny ¢s a cs¡gged¢s egy hasonlÂ ÂrÀjÀban, azon az ÂrÀn, amikor semmim se maradt
magambÂl, bel¢pett a szobÀmba, ¢s visszaadott ´nmagamnak, mert û volt ¢n, sût t´bb,
mint ¢n (hiszen a tartalmazÂ nagyobb, mint a tartalom). FÀradtsÀgomba r¢v¡lve meglÀttam eml¢kezetemben a nagymama gondterhes ¢s csalÂdott, szelÁd arcÀt, amilyen
az ¢rkez¢s¡nk est¢j¢n volt; nem az¢t a nagyanyÀm¢t, aki utÀn legnagyobb csodÀlkozÀsomra ¢s lelkifurdalÀsomra olyan kev¢ss¢ bÀnkÂdtam, ¢s akinek mÀr csak a neve
maradt meg, hanem az igazi nagyanyÀm¢t, akit, amiÂta rohama volt a Champs-°lys¢es-n, a maga eleven valÂsÀgÀban most lÀttam meg elûsz´r, egy akaratlan ¢s teljes
eml¢kben. Ez a valÂsÀg nincs is, mÁg Ãjra nem teremtj¡k gondolatban (mÀsk¡l´nben
azok a f¢rfiak, akik valaha is gigÀszi csatÀba keveredtek, mind nagy epikus k´ltûk volnÀnak); ¢s csak Ágy, attÂl az ûr¡lt vÀgytÂl hajtva, hogy a karjaiba vessem magam, most
ä a miatt az anakronizmus miatt, mely oly gyakran elk¡l´nb´zteti az ¢rzelmeket a t¢nyszerü naptÀrtÂl, t´bb mint egy ¢vvel a temet¢se utÀn ä, most tudtam meg, hogy meghalt. Sokszor besz¢ltem rÂla, ¢s sokszor gondoltam is rÀ azÂta, de hÀlÀtlan, ´nzû ¢s
kegyetlen fiatalember l¢v¢n, semmi sem volt a szavaim m´g´tt ¢s a gondolataimban,
ami hasonlÁtott volna nagymamÀra, s ÀllhatatlansÀgom miatt, s mert hajszoltam az ¢lvezeteket, ¢s mert megszoktam, hogy betegnek lÀssam, csak lappangott bennem valÂdi voltÀnak eml¢ke. A teljes lelk¡nknek, bÀrmikor vizsgÀljuk is, csak majdhogynem
fiktÁv ¢rt¢ke van, mivel hiÀba is vessz¡k szÀmba kincseit, hol emezek, hol amazok hozzÀf¢rhetetlenek, ¢s ugyan mindegy, hogy valÂdi vagy k¢pzeletbeli kincsekrûl van-e
szÂ, az ¢n esetemben p¢ldÀul a r¢gi Guermantes n¢vrûl, vagy ami sokkal-sokkal fontosabb, nagymama igazi eml¢k¢rûl. Mert az eml¢kezet zavarai ´sszef¡ggnek a szÁv vÀltÂlÀzÀval. Alighanem a test¡nk valÂsÀga az ä hasonlatosan egy olyan ed¢nyhez, amelybe mintha be volna zÀrva a szellem¡nk ä, mely arra a felt¢telez¢sre hajlÁt benn¡nket,
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hogy lelk¡nk kincsei, tünt ´r´meink, fÀjdalmaink mindig a birtokunkban vannak. TalÀn ¢ppilyen t¢ves azt hinni, hogy kisz´knek belûl¡nk, visszat¢rnek. Mindenesetre,
ha benn¡nk maradnak, t´bbnyire egy ismeretlen tartomÀnyban, ahol semmi hasznunk belûl¡k, ¢s ahol a leghasznÀlatosabbakat is elfojtjÀk mÀs jellegü eml¢kek, amelyek minden vel¡k valÂ tudatb¢li egyidejüs¢get kizÀrnak. De ha Ãjra az ûket ûrzû ¢rzethalmaz kerekedik fel¡l, nekik is megvan az a hatalmuk, hogy kirekesszenek mindent, ami nem illeszkedik hozzÀjuk, egyed¡lvalÂvÀ tegy¢k benn¡nk azt az ¢nt, amely
meg¢lte ûket. MÀrpedig minthogy az az ¢n, akiv¢ most egyszeriben visszavÀltoztam,
azÂta se l¢tezett, hogy azon a tÀvoli est¢n, a Balbecbe valÂ ¢rkez¢sem est¢j¢n, nagyanyÀm levetkûztetett, ¢s minthogy persze az az ¢n mit sem tudott a mostani naprÂl,
folytonossÀgi hiÀny n¢lk¡l ä mintha elk¡l´n¡lû, pÀrhuzamos sÁkok futnÀnak az idûben
ä k´zvetlen¡l ahhoz a r¢gi pillanathoz kapcsolÂdtam, amikor nagymama f´l¢m hajolt.
Az az ¢n, aki akkor voltam, ¢s aki oly hosszÃ idûre eleny¢szett, most ism¢t olyan k´zeli
volt, hogy a f¡lemben csengtek a megelûzû szavak, melyek pedig csak Àlombeliek voltak, mint amikor ¢bredezik az ember, ¢s k´zvetlen k´zelbûl v¢li hallani illanÂ Àlma
hangjait. Az a l¢ny voltam immÀr, ¢s csak az, aki nagyanyja karjaiban vÀgyott mened¢kre, aki szerette volna csÂkjaival let´r´lni arcÀrÂl az aggÂdÀs nyomait, az a l¢ny voltam, akit ¢ppen annyira neh¢z lett volna felid¢znem magamban az eltelt esztendûkben, amikor vÀltoz¢kony ¢neim k´vett¢k egymÀst, amennyire most ä amÃgy meddû
ä erûfeszÁt¢sembe ker¡lt volna Ãjra Àt¢reznem egy olyan ¢nem vÀgyait ¢s ´r´meit, aki,
legalÀbbis egy idûre, mÀr nem voltam. Eml¢keztem, hogy egy ÂrÀval azelûtt, hogy
nagyanyÀm, a szÁnes pongyolÀjÀban, a cipûm f´l¢ hajolt, Ãgy ¢reztem a hûs¢gtûl fulladozÂ utcÀn kÂszÀlva, a cukrÀszda elûtt: annyira vÀgyom megcsÂkolni ût, hogy nem
bÁrom ki azt az ÂrÀt, amelyet m¢g n¢lk¡le kell elt´ltenem. °s most, hogy ÃjjÀsz¡letett
a r¢gi vÀgy, a r¢gi sz¡ks¢g, tudtam, hogy hiÀba vÀrok ÂrÀkat ¢s ÂrÀkat, soha t´bb¢
nem lesz mellettem, mert most, hogy v¢gre megleltem ût, s elûsz´r ¢reztem szÁvemet
szakasztÂan elevennek, valÂsÀgosnak, most d´bbentem rÀ, hogy ´r´kre elvesztettem.
¹r´kre elvesztettem; nem ¢rtettem ¢s prÂbÀltam megem¢szteni a fÀjdalmas ellentmondÀst, hogy r¢szint Ãgy ¢l bennem eg¢sz l¢nye, odaadÂ gy´ng¢ds¢ge, amilyennek
akkoron ismertem, vagyis hogy ¢rtem van, hogy szeretet¢nek olyannyira ¢n vagyok
a tÀrgya, c¢lja, ÀllandÂ irÀnya, hogy a nagy emberek lÀngelm¢je, valamennyi lÀngelme,
aki csak volt a vilÀg kezdete Âta, nem ¢rt annyit a nagymama szem¢ben, mint az ¢n
valamely fogyat¢kossÀgom, r¢szint pedig hogy mihelyt Ãjra¢lem, jelen idejük¢nt, ezt
a boldogsÀgot, Àthatol rajta, mint fel-felnyilallÂ testi fÀjdalom, a semmi bizonyossÀga,
a semmi¢, mely kit´r´lte k¢pemet a szeretet¢bûl, sz¢troncsolta l¢ny¢t, visszamenûleg
megsemmisÁtette k´lcs´n´s predestinÀciÂnkat, s ¢pp amikor Ãjra megjelenik elûttem
a nagyanyÀm, mint ha t¡k´rben, idegen emberr¢ vÀltoztatja ût, akit a v¢letlen sodort
n¢hÀny ¢vre mell¢m, de bÀrki mÀs mell¢ is odasodorhatta volna, ¢s akinek, annak
elûtte ¢s annak utÀna, semmi voltam, semmiv¢ leszek.
Azok helyett az ¢lvezetek helyett, amelyekben egy idû Âta r¢szem volt, most egyetlenegyre vÀgytam, arra, hogy kiigazÁtva a mÃltat, enyhÁtsem nagyanyÀm egykori bÀnatÀt. MÀr nemcsak magam elûtt lÀttam abban a pongyolÀban, amely, mÀr-mÀr jelk¢pszerüen, hozzÀtartozott a bizonyÀra Àrtalmas, de oly ¢des gondoskodÀshoz,
amellyel k´r¡lvett; lassank¢nt felid¢zûdtek bennem mindazok az alkalmak is, amikor
mutogattam neki ä ha sz¡ks¢g¢t ¢reztem, eltÃlozva ä a fÀjdalmaimat, amikor bÀnatot
okoztam neki, melyet aztÀn feledtetni hittem a csÂkjaimmal, mintha a gy´ng¢ds¢gem
¢ppÃgy ´r´met szerezhetett volna neki, mint az ´r´mem; ¢s mi rosszabb, ¢n, aki most

758 ã Marcel Proust: Szodoma ¢s Gomorra (VII)

csak arra ÀhÁtoztam, hogy eml¢keimben sz¢tter¡lni lÀssam az ´r´met azon a gy´ng¢ds¢gtûl meggyürt ¢s megszomorÁtott arcon, most visszaeml¢keztem, hogy milyen
esztelen d¡hvel igyekeztem kicsiholni minden aprÂ ¢lvezetet, mint p¢ldÀul amikor
Saint-Loup lef¢nyk¢pezte nagymamÀt, ¢s alig tudvÀn leplezni, hogy milyen gyerekesnek, majdhogynem nevets¢gesnek tartom, ahogy a sz¢les karimÀjÃ kalapjÀban kac¢ran pÂzol a jÂt¢kony f¢lÀrny¢kban, arra vetemedtem, hogy n¢hÀny t¡relmetlen ¢s
bÀntÂ szÂt morogjak, s azok a szavak ä lÀttam, ahogy megrÀndul az arca ä c¢lba talÀltak,
megsebezt¢k, s most engem marcangoltak, most, hogy soha t´bb¢ nem vigasztalhatom
ût csÂkjaimmal.
De soha nem feledtethetem arcÀnak ´sszerÀndulÀsÀt, szÁv¢nek fÀjdalmÀt, vagyis inkÀbb az ¢n szÁvem¢t, hiszen minthogy csak benn¡nk ¢lnek halottaink, magunkat verj¡k szakadatlanul, amikor rÀjuk m¢rt ¡t¢seinket makacsul felid¢zz¡k. BÀrmily kegyetlen volt is a fÀjdalom, minden erûmmel belekapaszkodtam, mert ¢reztem, hogy nagyanyÀm eml¢ke okozza, s mert bizonyÁt¢k volt rÀ, hogy az az eml¢k elevenen ¢l bennem.
°reztem, hogy igazÀbÂl csakis a fÀjdalom Àltal tudok eml¢kezni rÀ, ¢s azt akartam,
hogy eml¢kezet¢nek vasszegei m¢g m¢lyebbre veressenek bel¢m. Nem prÂbÀltam
megszelÁdÁteni, megsz¢pÁteni a szenved¢st; azt szÁnlelve, hogy nagyanyÀm csak tÀvol
van, ¢s egy ideig nem lÀthatom, nem besz¢ltem ¢s imÀdkoztam a f¢nyk¢p¢hez (ahhoz,
amelyet Saint-Loup k¢szÁtett, ¢s amely most is velem volt), ahogy olyankor szokÀs, ha
el vagyunk vÀlasztva valakitûl, de az a l¢ny, megmaradva annak, aki volt, ismer benn¡nket, ¢s akivel tovÀbbra is ´sszefüznek a romolhatatlan harmÂnia szÀlai. Nem tettem ilyet, mert nemcsak a szenved¢shez ragaszkodtam, hanem ahhoz is, hogy megmaradjon az eredetis¢ge, azt akartam, hogy az akaratlan fÀjdalmat, mely elûsz´r bel¢m hasÁtott, a maga t´rv¢nyei szerint ¢lhessem Àt Ãjra s Ãjra, valahÀnyszor felmer¡l
bennem az egymÀst keresztezû tÃl¢let ¢s megsemmis¡l¢s k¡l´n´s ellentmondÀsa.
Nem tudtam, hogy a fÀjdalmas ¢s egyelûre felfoghatatlan ¢rz¢sbûl siker¡l-e egyszer
majd valami kis igazsÀgot kiszabadÁtanom, de azt igen, hogy ha valaha is felszÁnre hozok valami kis igazsÀgot, azt csakis ebbûl az oly k¡l´n´s, spontÀn ¢rz¢sbûl, melyet nem
az ¢rtelmem rajzolt elû, s nem gy´ngÁtett, tompÁtott a kishitüs¢gem, hanem maga a
halÀl, a halÀl villÀmf¢nyü kinyilatkozÀsa vÀjt bel¢m, mint titokzatos kettûs barÀzdÀt,
egy term¢szetf´l´tti ¢s embertelen g´rbe szerint. (Arra m¢g csak nem is gondoltam,
hogy nagyanyÀm feled¢s¢bûl, amelyben mostanÀig leledztem, kicsiholhatok bÀrmi
igazsÀgot, mivel az ´nmagÀban puszta tagadÀs volt, a gondolkozÀs renyhes¢ge, mely
alkalmatlan rÀ, hogy Ãjrateremtse az ¢let egyetlen valÂsÀgos mozzanatÀt is, k¢nytelen
hÀt elkoptatott ¢s k´z´mb´s k¢pekkel helyettesÁteni.) Lehet azonban, hogy mÀris megkezdte hasznos ¢s Àldatlan munkÀlkodÀsÀt a l¢tfenntartÀsi ´szt´n, az ¢sz fondorlata,
hogy megÂvjon benn¡nket a fÀjdalomtÂl, s mÀr alapozta az Ãj falakat a f¡st´lgû romokon: elandalodva id¢ztem fel magamban az imÀdott l¢ny n¢mely v¢lem¢ny¢t,
mintha m¢g most is v¢lelmezhetne, mintha m¢g ¢lne, ¢s ¢n tovÀbbra is ¢ln¢k ûbenne.
De amint siker¡lt elaludnom az igazsÀghoz m¢giscsak k´zelÁtû k¢sei ÂrÀn, s lehunyt
szemem kirekesztette a k¡lvilÀgot, az Àlom birodalmÀnak hatÀrvid¢kein, hol az idûlegesen megb¢nult ¢sz ¢s akarat mÀr nem tartÂztathatta fel igazi ¢rz¢seim kegyetlens¢g¢t, az Àlom visszat¡kr´zte, megjelenÁtette a tÃl¢let ¢s a megsemmis¡l¢s fÀjdalmas
szint¢zis¢t titokzatos f¢nyess¢gtûl Àttetszûv¢ vÀlt zsigereim m¢lys¢geiben. çlom birodalma, melyben belsû tudÀsunk, szerveink mük´d¢si zavarainak alÀrendelve, felgyorsÁtja a szÁvver¢st meg a l¢gz¢st, mert ugyanazon r¢m¡let-, bÀnat-, lelkifurdalÀs-dÂzisnak szÀzszoros a hatÀsa, ha Ágy fecskendeztetik a v¢nÀnkba; mihelyt, bejÀrni a f´ld
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alatti vÀros art¢riÀit, hajÂra szÀllunk tulajdon v¢r¡nk ä sebes sodrÃ L¢th¢ ä fekete habjain, nagy, ¡nnep¢lyes alakok jelennek meg elûtt¡nk, mell¢nk sodrÂdnak, elsuhannak, s mi, elhagyatva, k´nnyez¡nk. Partot ¢rtem a s´t¢t boltozatÃ csarnokban, s nagyanyÀm alakjÀt kutattam, mindhiÀba; pedig tudtam, hogy nem eny¢szett el eg¢szen,
¢l, ha sorvadva ¢s fakulva is, mint az eml¢k; sürüs´d´tt a s´t¢t, erûs´d´tt a sz¢l; m¢g
mindig nem j´tt apÀm, hogy hozzÀ vezetne. °s hirtelen kihagyott a l¢legzetem,
´sszeszorult a szÁvem; most jutott eszembe, hogy hetek Âta nem Ártam nagymamÀnak.
Mit gondolhat rÂlam? àIstenem! ä gondoltam ä, milyen boldogtalan lehet abban a kis
szobÀban, amelyet kib¢relt¡nk neki, s amely csak akkorka, mint egy kiszolgÀlt csel¢d¢,
egyed¡l van az ÀpolÂnûvel, ¢s mozdulni se tud, mert m¢g mindig b¢na egy kicsit, ¢s
nem is akart felkelni, egyetlenegyszer sem! Biztos azt hiszi, hogy nem gondolok rÀ,
amiÂta meghalt, milyen magÀnyosnak ¢s elhagyottnak ¢rezheti magÀt! ñ! szaladnom
kell, hogy talÀlkozzam vele, nem vÀrhatok apÀmra, de hol keressem? hogy felejthettem el a cÁmet? csak megismerjen! Hogy feledkezhettem meg rÂla hÂnapokig?Ê
S´t¢t van, nem fogom megtalÀlni, nem tudok haladni a sz¢l miatt, de nicsak, apÀm
s¢tÀl elûttem, kiÀltok neki: ä Hol van nagymama? Mondd a cÁm¢t! JÂl van? Biztos,
hogy megvan mindene? ä Biztos ä mondja apÀm ä, nyugodt lehetsz. Az ÀpolÂnûje
nagyon rendes. Idûnk¢nt k¡ld¡nk neki egy kis p¢nzt, abbÂl meg lehet vÀsÀrolni, ami
kev¢sre sz¡ks¢ge van. N¢ha k¢rdezi, hogy mi van veled. Azt is mondtuk neki, hogy
k´nyvet k¢sz¡lsz Árni. LÀtszott, hogy ´r¡l neki. Egy k´nnycseppet is ejtett. ä Eszembe
jutott, vagy legalÀbbis Ãgy eml¢keztem, hogy nem sokkal a halÀla utÀn nagyanyÀm
k´nnyezve ¢s alÀzatosan, mint egy elzavart ´reg csel¢d, mint egy idegen, azt mondta:
ä Ugye, az¢rt lÀthatlak majd n¢ha-n¢ha, meglÀtogatsz, nem maradsz el ¢vekig? Jusson
eszedbe, hogy az unokÀm voltÀl, ¢s hogy a nagymamÀk nem felejtenek. ä Magam elûtt
lÀtva akkori oly igen alÀzatos, boldogtalan ¢s szelÁd arcÀt, szerettem volna nyomban
odafutni, megmondani neki, amit akkor kellett volna: ä De hÀt nagymama! Annyiszor
talÀlkozhatsz velem, ahÀnyszor csak akarod, csak te vagy nekem az eg¢sz vilÀgon, soha
t´bb¢ nem hagylak el. ä Mennyit sÁrhatott szeg¢ny, hogy hÂnapok Âta nem jelentkezem, nem voltam ott, ahol fekszik. Mit gondolhatott magÀban? °s ¢n is zokogva mondtam apÀmnak: ä Gyorsan, gyorsan a cÁm¢t! Vezess! ä De û: ä HÀt szÂval... nem tudom,
hogy talÀlkozhatsz-e vele. Meg aztÀn, tudod, nagyon gy´nge, nagyon gy´nge, mÀr
nem ´nmaga, azt hiszem, megviselne, ha lÀtnÀd. °s nem is eml¢kszem a s¢tÀny pontos
cÁm¢re. ä De legalÀbb mondd meg nekem, hiszen te tudod: ugye, nem igaz, hogy a
halottak nem ¢lnek? Ugye, nem igaz, hiÀba mondjÀk? Hiszen nagymama is ¢l! ä ApÀm
szomorÃan mosolygott: ä HÀt, tudod, nem nagyon, nem nagyon. Azt hiszem, jobban
tenn¢d, ha nem menn¢l oda. Mindene megvan. Most csinÀlnak rendet nÀla. ä De
gyakran van egyed¡l, nem? ä De igen, de jobb Ágy. Jobb, hogy nem gondolkozik, az
csak bÀnatot okozna neki. A gondolkozÀs gyakran fÀjdalmas dolog. Egy¢bk¢nt ¢pp
csak pislÀkol benne az ¢let. Megadhatom a pontos cÁmet, hogy meglÀtogathasd, de
nemigen tudom, mi keresnivalÂd lenne ott, ¢s nem hiszem, hogy az ÀpolÂnû a k´zel¢be engedne. ä De hÀt tudod, hogy eg¢sz ¢letemben mellette maradok, szarvasok,
szarvasok, Francis Jammes, villa. ä De mÀr visszat¢rtem a kanyargÂ, s´t¢t folyÂn, felmer¡ltem az ¢lûk birodalmÀba, ¢s hiÀba ism¢telgettem: àFrancis Jammes, szarvasok,
szarvasokÊ, ez a szÂsorozat mÀr nem volt olyan vilÀgos ¢s magÀtÂl ¢rtetûdû, mint kev¢ssel korÀbban, ¢s nem tudtam felid¢zni, hogy mi az ¢rtelme. Azt se ¢rtettem, hogy
az apÀm hasznÀlta Aiasz szÂ mi¢rt jelentette azonnal ¢s egy¢rtelmüen: àVigyÀzz, nehogy meghülj!Ê Elfelejtettem behÃzni a zsalut, ¢s nyilvÀn a verûf¢ny ¢bresztett fel. De
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elviselhetetlen volt lÀtnom a tenger hullÀmait, melyekben nagyanyÀm, akkor, r¢gen,
ÂrÀk hosszÀt gy´ny´rk´d´tt; k´z´ny´s sz¢ps¢g¡k Ãj lÀtvÀnyÀhoz t¡st¢nt az a gondolat
tÀrsult, hogy nagymama most nem lÀtja ûket; legszÁvesebben bedugtam volna a f¡lem,
hogy ne halljam zajgÀsukat, mert most a tengerpart f¢nylû teljess¢ge ürt vÀjt a szÁvembe; Ãgy ¢reztem, hogy minden ugyanazt mondogatja, amit annak a parknak a
s¢tÀnyai ¢s pÀzsitos terei, ahol egyszer kisgyerek koromban elvesztettem ût: àNem lÀttukÊ, ¢s fuldokoltam a sÀpadt, fens¢ges ¢gboltozat alatt, mintha egy hatalmas k¢klû
harang alatt voln¢k, mely lezÀrja a lÀtÂhatÀrt, s melyben nincs ott nagymama. Hogy
semmit se lÀssak, a fal fel¢ fordultam, de jaj!, az a fal ugyanaz a vÀlaszfal volt, mely
egykor reggeli hÁrvivû volt k´zt¡nk, az a vÀlaszfal, amely engedelmesen, akÀr az ¢rzelmek minden ÀrnyalatÀt visszaadÂ hegedü, pontosan k´zvetÁtette nagyanyÀmnak:
f¢lek, nehogy fel¢bresszem, ha pedig mÀr ¢bren volna, csak nem mer mozdulni, f¢lek,
hogy nem hallja, ¢s mÀris, mintha a hegedünek felelû hangszer volna, vissza¡zent,
hogy j´n, vÀrjak nyugodtan. Nem mer¢szkedtem a vÀlaszfal k´zel¢be, mert olyan volt
nekem, mint egy zongora, melynek m¢g mindig remeg a hÃrja a nagyanyÀm jÀt¢ka
nyomÀn. Tudtam, hogy most hiÀba kopogtatok akÀrmilyen erûsen is, nem ¢bresztem
fel soha t´bb¢, nem kapok vÀlaszt, nagymama nem j´n t´bb¢ Àt hozzÀm. °s az volt az
egyetlen kÁvÀnsÀgom Istenhez, hogy ha van mennyorszÀg, hadd kopogtassak Àt oda
ezen a vÀlaszfalon, s nagyanyÀm ezer k´z¡l is megismerve a hÀrom kis koppantÀst,
kopogva vissza¡zenhessen: àNyugalom, kis bogaram, meg¢rtem, hogy t¡relmetlenkedsz, de mindjÀrt ott vagyokÊ, ¢s hadd maradjak vele az idûk v¢gezet¢ig, hiszen kettesben nagymamÀval az ´r´kk¢valÂsÀg se lenne hosszÃ.
J´tt a szÀllodaigazgatÂ, megk¢rdezte, nincs-e kedvem lemenni. A biztonsÀg kedv¢¢rt gondja volt az àelhelyez¢semreÊ az ¢tteremben. Hogy nem lÀtott az asztalomnÀl,
megijedt, hogy megint fulladok, mint annak idej¢n. De rem¢lte, hogy ez most csak
egy aprÂcska àtorokfÀjdalomÊ, ¢s biztosÁtott rÂla, hogy Ãgy hallotta: nagyon jÂt tesz
neki a àzeukaliptuszÊ.
çtadott egy lev¢lk¢t Albertine-tÂl. ögy volt, hogy id¢n nem j´n Balbecbe, de megvÀltoztatta a programjÀt, ¢s mÀr hÀrom napja itt volt, nem Balbecben, hanem a kisvonattal tÁzpercnyire, egy szomsz¢dos ¡d¡lûhelyen. F¢lt, hogy kifÀrasztott az utazÀs,
ez¢rt nem jelentkezett mindjÀrt az elsû este, de k¢rdezteti, mikor fogadnÀm. Tudakoltam, hogy szem¢lyesen j´tt-e el, nem mintha talÀlkozni akartam volna vele, hanem
hogy Ãgy int¢zzem, hogy ne kelljen talÀlkoznom vele. ä ñ, hogyne! ä felelte az igazgatÂ. ä Nagyon szeretne mihamarÀbb talÀlkozni ´nnel, hacsak nincs valami kizÀrÂlagos ä (kizÀrÂ) ä ok. Mint lÀthatja ä vonta le a v¢gk´vetkeztet¢st ä, itt v¢gsû soron mindenki ÀhÁtozik ´nre. ä De ¢n senkivel se ÀhÁtottam talÀlkozni.
Pedig az elûzû napon, ¢rkez¢sem napjÀn, Ãgy ¢reztem, Ãjra rabul ejt a tengeri ¡d¡lûhelyek l¢ha varÀzsa. A r¢gi liftesfiÃ nyomta meg a gombot, most is ugyanolyan n¢mÀn, mint r¢gen, csak most tiszteletbûl ¢s nem len¢z¢sbûl hallgatott, ¢s piros volt az
arca az ´r´mtûl. Ahogy emelkedtem f´lfel¢ a vezet¢kek ment¢n, eszembe jutott, hogy
milyen titokzatos vilÀg volt nekem egy ismeretlen szÀlloda, milyen ¢rz¢s, hogy amikor
pÀrtfogÂ ¢s tekint¢ly n¢lk¡li turistak¢nt meg¢rkezik az ember, olyan pillantÀsokat vetnek rÀ a szobÀjukba visszat¢rû t´rzsvend¢gek, a vacsorÀzni menû lÀnyok, a furcsÀn
elmosÂdÂ folyosÂkon elhaladÂ csel¢dek ¢s az a kisasszony is, aki AmerikÀbÂl j´tt a tÀrsalkodÂnûj¢vel, ¢s most lemegy vacsorÀzni, olyan pillantÀsokat vetnek rÀ, amelyekbûl
nem az olvashatÂ ki, amire szÀmÁtott. Most viszont, ellenkezûleg, abban a tÃlontÃl andalÁtÂ ¢lvezetben volt r¢szem, hogy ismerûs, otthonos szÀllodÀban emelkedhettem f´l-
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fel¢, s hajthattam v¢gre, mint oly sokszor, azt a mindig Ãjrakezdendû, szemh¢jkifordÁtÀsnÀl hosszabb ¢s nehezebb müveletet, mely abban Àll, hogy a minek¡nk kedves
l¢lekkel ruhÀzzuk fel a dolgokat, ¢s nem az ´v¢kkel, amely r¢miszt benn¡nket. Nem
sejtve, hogy hamarosan milyen hirtelen vÀltozÀs megy v¢gbe a lelkemben, arra gondoltam: vajon k¢nytelen leszek-e most mÀr mindig Ãj szÀllodÀkba menni, ahol m¢g
sosem vacsorÀztam, ahol a megszokÀs m¢g nem ´lte meg minden emeleten, minden
ajtÂ elûtt a f¢lelmetes sÀrkÀnyt, amely egy-egy elvarÀzsolt l¢tet lÀtszik ûrizni, s ahol
olyan ismeretlen nûket kell s lehet megk´zelÁtenem, akiket ä mint hatalmas medÃzatelepek ä csak egybegyüjtenek, egy¡tt ¢ltetnek az elûkelû f¡rdûk, hotelok, kaszinÂk?
M¢g az is ´r´met szerzett, hogy az unalmas bÁrÂsÀgi eln´knek olyan s¡rgûs, hogy
talÀlkozzon velem; s ahogy elûsz´r kezet mostam a NagyszÀllÂ szappanÀval, ¢s hosszÃ
idû utÀn Ãjra meg¢reztem a tÃl füszeres, jellegzetes illatot, egyszeriben megjelent
elûttem a tenger, lÀttam hullÀmzÂ k¢k hegylÀncait, gleccserfalait ¢s zuhatagait, lÀttam,
ahogy felemelkedik, ¢s m¢ltÂsÀgteljesen, hanyagul elnyÃjtÂzik, s ez egyszerre tartozott
a mostani perchez ¢s a r¢gi ittl¢temhez, Ãgy lebegett a kettû k´zt, mint egy olyan büv´s-valÂsÀgos magÀnl¢t, ahovÀ csak nyakkendût cser¢lni l¢p be az ember. MÀskor elkedvetlenÁtett volna, hogy v¢kony, k´nnyü anyagbÂl van az Àgynemü, s hogy a huzatk¢nt szolgÀlÂ nagy f´lsû lepedût lehetetlen betürni a matrac alÀ, r´gt´n kicsÃszik, ¢s
lÀgyan felhullÀmzik, redûzik a takarÂ k´r¡l. Most az elsû reggel diadalmas ¢s rem¢nyekkel teli napjÀt ringattÀk m¢goly k¢nyelmetlen, dagadÂ vitorlÀik ´bl¢ben. De az a
nap nem j´tt f´l. °jjel feltÀmadt a kÁnzÂ ¢s csodÀlatos jelen¢s. Megk¢rtem az igazgatÂt,
hogy hagyjon magamra, s gondoskodjon rÂla, hogy senki ne j´jj´n a szobÀmba. Azt
mondtam neki, hogy Àgyban maradok, ¢s elhÀrÁtottam, hogy elk¡ldessen a patikÀba
a kivÀlÂ gyÂgyszer¢rt. El volt ragadtatva, hogy nem ¢lek az ajÀnlatÀval, mert f¢lt, hogy
a t´bbi vend¢get zavarnÀ a àzeukaliptuszÊ szaga. Meg is jutalmazott egy dics¢rettel: ä
Meg¢rt¢ssel vagyok a d´nt¢se irÀnt ä (azaz: àmeg¢rtem, hogy Ágy d´nt´ttÊ), ¢s egy jÂ
tanÀccsal: ä VigyÀzzon, be ne piszkolja magÀt az ajtÂval, mivel tekintettel a zÀrakra
bezsÁroztattam olajjal... Ha valamelyik szÀllodai alkalmazott kopogni mer¢szelne a szobÀjÀn, adn¢k neki apait-anyait a fej¢re. Ezt jÂ, ha megjegyzik maguknak, mert nem
szeretek a falnak menni. ä (Ami bizonyÀra azt jelentette, hogy nem szereti, ha a falnak
besz¢l.) ä Hanem nem kÁvÀn-e egy kis r¢gi ¢vjÀratÃ Âbort, az biztos jÂt tenne, van m¢g
egy hordÂcskÀval odalent. Nem ez¡sttÀlon hozom, mint Keresztelû JÂnÀs fej¢t, ¢s nem
is ch£teau-laffite-i medoc, de semmivel sem alÀvalÂbb ä (alÀbbvalÂ). °s hogy egyen is
valami k´nnyüt, kis¡ttethetek egy nyelvhallat. ä Nem k¢rtem semmit, de azon az
elûzm¢nyek hallatÀn is elcsudÀlkoztam, hogy egy olyan ember, aki bizonyÀra sokszor
rendelt a vend¢geknek nyelvhalat, m¢g ezt se tudja helyesen ejteni.
Az igazgatÂ fogadkozÀsa ellen¢re kisvÀrtatva behoztÀk Cambremer mÀrkin¢ szamÀrf¡les vizitkÀrtyÀjÀt. Az ´reg h´lgy elj´tt meglÀtogatni, de megtudva, hogy csak
tegnap ¢rkeztem, ¢s gy´ng¢lkedem, nem akart zavarni, ¢s (bÀr valÂszÁnüleg m¢g megÀllt egy percre a patika vagy a rûf´s¡zlet elûtt, ¢s az inasa, leugorva a bakrÂl, bement
kiegyenlÁteni egy szÀmlÀt vagy elhozni valamit) visszahajtott a F¢terne-kast¢lyba k¢tlovas, nyolcrugÂs hintajÀn. Az ÀmulnivalÂan dÁszes r¢ges-r¢gi fogat d¡b´rg¢se egy¢bk¢nt gyakorta felhangzott Balbec utcÀin meg a F¢terne ¢s Balbec k´zt l¢vû tengerparti
kis helys¢gekben. Nem, nem az Àrubeszerz¢s volt a kiruccanÀsok c¢lja: a mÀrkin¢
uzsonnÀra, garden partyra ment egy rangjÀn aluli parlagi nemeshez vagy polgÀrhoz.
°s bÀr szÀrmazÀsa ¢s vagyona r¢v¢n magasan a helyb¢li nemess¢g f´l´tt Àllt, olyan
makulÀtlanul tiszta, jÂ l¢lek volt, hogy egyetlen meghÁvÂjÀnak sem akarvÀn csalÂdÀst
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okozni, a legjelent¢ktelenebb tÀrsasÀgi ´sszej´vetelre is elment. NyilvÀnvalÂ, hogy
mintsem fÀrasztÂ Ãt utÀn v¢gighallgasson egy levegûtlen kis szalonban valami jobbÀra
tehets¢gtelen ¢nekesnût, akit aztÀn mint a k´rny¢k nagyasszonyÀnak ¢s hÁres zene¢rtûnek m¢g mÂdfelett meg is kell dics¢rnie, Cambremer mÀrkin¢ inkÀbb s¢tÀlgatott
volna, vagy otthon marad a kast¢ly gy´ny´rü parkjÀban, amelynek v¢g¢ben egy kis
tenger´b´l szelÁd hullÀmai simulnak a virÀgos parthoz. De tudta, hogy a hÀzigazda ä
egy maineville-la-teinturiªre-i vagy chattoncourt-l'orgueilleux-i kisnemes vagy ûshonos polgÀr ä mÀr bejelentette, hogy valÂszÁnüleg û is ott lesz. MÀrpedig ha Cambremer
mÀrkin¢ aznap kimozdult volna otthonrÂl, ¢s m¢gse tiszteln¢ meg jelenl¢t¢vel az ¡nneps¢get, biztosan akad vend¢g, aki lÀtta, hallotta a hintajÀt az egyik kis parti f¡rdûhelyen, ¢s û nem menthetn¢ ki magÀt azzal, hogy nem volt mÂdja elhagyni a F¢ternekast¢lyt. K¡l´nben a hÀzigazdÀk Ãgy Át¢lt¢k ugyan, hogy Cambremer mÀrkin¢ olyan
n¢pekhez is elmegy koncertre, akikhez nem kellene, ¢s ez egy kicsit cs´kkentette szem¡kben a jÂt¢t l¢lek tekint¢ly¢t, de az nyomban helyreÀllt, ha ûk adtak fogadÀst, ¢s
lÀzasan latolgattÀk, hogy vajon ott lesz-e az elûkelû h´lgy is. Micsoda megnyugvÀs a
t´bbnapos izgalom utÀn, ha lÀnyuk vagy egy mükedvelû nyaralÂvend¢g elsû ¢nekszÀma elhangoztÀval valaki odasÃgta ä csalhatatlan jel, hogy a mÀrkin¢ nem marad tÀvol
ä, hogy lÀtta a hÁres-nevezetes fogatot az ÂrÀsmester mühelye vagy a patika elûtt! Akkor aztÀn Cambremer mÀrkin¢ (aki csakugyan hamarost meg¢rkezett, s vend¢glÀtÂi
nagyon is szÁves engedelm¢vel magÀval hozta a meny¢t meg az ¢ppen F¢terne-ben
tartÂzkodÂ vend¢geit), a mÀrkin¢ Ãjra felt¡nd´k´lt a hÀzigazdÀk szem¢ben, hiszen
legfûk¢ppen, bÀr bevallatlanul, elj´vetel¢nek rem¢ny¢ben hatÀroztÀk el egy hÂnappal
korÀbban, hogy vÀllaljÀk a àmatin¢Ê megrendez¢s¢nek fÀradalmait ¢s k´lts¢geit. Hogy
a mÀrkin¢ megjelent az uzsonnÀjukon, mÀr nem az jutott esz¡kbe, hogy kÀr volt leereszkednie az ¢rdemtelen szomsz¢dokhoz, hanem az, hogy milyen ûsi a csalÀdja,
f¢nyüzû a kast¢lya, s hogy a meny¢nek, annak a Legrandin lÀnynak a neveletlens¢ge
¢s fennh¢jÀzÀsa milyen kiÀltÂ ellent¢tben van az û mesterk¢letlen, bÀr egy kicsit talÀn
unalmas szÁv¢lyess¢g¢vel. Lelki szemeik elûtt mÀris megjelent a Gaulois tÀrsasÀgi rovata, a kisded tudÂsÁtÀs, amelyet nagy titokban, minden ajtÂt kulcsra zÀrva, a csalÀd
hoz ´ssze àBretagne egy kies zugÀrÂl, ahol pompÀs tÀrsasÀgi ¢let zajlikÊ, àa pÀratlan
zenei matin¢rÂl, amelynek vÀlogatott vend¢gei szent¡l megfogadtattÀk a hÀzigazdÀkkal, hogy hamarosan Ãjra rendeznek egy hasonlÂ esem¢nytÊ. Mindennap lest¢k az
ÃjsÀgot, hogy benne van-e v¢gre a àmatin¢jukrÂlÊ valÂ hÁradÀs, ¢s reszkettek, hogy
Cambremer mÀrkin¢ csupÀn a vend¢geik ¢s nem az olvasÂk sokasÀga szÀmÀra jelent
meg otthonukban. V¢gre felvirradt a nagy nap: àEz id¢n kiv¢telesen f¢nyes a szezon
Balbecben. Divatba j´ttek a d¢lutÀni hÀzi koncertekÊ sat. HÀla istennek helyesen ÁrtÀk
a àtalÀlomraÊ (de elsûk¢nt) emlÁtett Cambremern¢ nev¢t. MÀr csak az maradt hÀtra,
hogy szÁnleg bosszankodjanak az ÃjsÀgok indiszkr¢ciÂja miatt, amely megronthatja a
viszonyt azokkal, akiket nem tudtak meghÁvni, ¢s, Cambremer mÀrkin¢ jelenl¢t¢ben,
k¢pmutatÂan megk¢rdezt¢k, hogy vajon ki lehetett az az Àlnok, aki tudÂsÁtotta a lapokat, amire a jÀmbor lelkü nagyasszony azt mondta: ä Meg¢rtem, hogy kellemetlen
´n´knek, de nekem csak ´r´m, hogy nyilvÀnosan a vend¢g¡k lehettem.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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àA HIDEG HOLD S A F¹LD
K¹Z¹TT REPºLNIÊ
A bûr ¢s a napszakok
NÀdasdy çdÀm majdnem minden verse ä
1976ä1995
2000 K´nyvek, 1995. 136 oldal,
az Àra nincs felt¡ntetve
NÀdasdy çdÀm arra a k¢rd¢sre, hogy mi¢rt
fordÁtotta le a SZENTIVçN°JI çLOM cÁmü drÀmÀt, Ágy vÀlaszolt: àMegrendel¢sre ¢s p¢nz¢rt.
GothÀr P¢ter rendezû k¢rt f´l... ValÂszÁnüleg az¢rt
engem, mert tudta, hogy Ártam ilyen tÀrgyÃ verseket, ¢s tudta, hogy szeretem a darabot.Ê (SzÁnhÀz,
1995. januÀr.) ValÂban, ´t ilyen tÀrgyÃ verse
van, az OBERON K¹PENYT V ESZ, az OBERON
URALKODIK , az E SKºV ý , a TºND°RKIRçLY ,
TöL SOKAT VçLLALSZ ¢s az ATYJA LESZñL A FIATAL TºND°RKIRçLYNAK . Ez talÀn nem sok, de
a csek¢ly szÀmÃ, ´sszesen szÀztizenk¢t àmajdnem minden versÊ k´z´tt nem is kev¢s, s bizonyos jelentûs¢get tulajdonÁthatunk annak,
hogy NÀdasdy k´lt¢szet¢ben mÀsk¡l´nben
nagyon ritkÀn utal a kulturÀlis hagyomÀnyra.
TovÀbbÀ az is ¢rdekes, hogy ezek a versek
meglehetûsen elszÂrva talÀlhatÂk a k´tetben,
s feltünû, hogy mindig Oberonnal kapcsolatosak. Az ¢rtelmezû arra gyanakszik, hogy
annak a k¢pzetk´rnek, amelyet Oberon neve
felid¢z, ¢s annak a viszonynak, amelyet a k´ltû ehhez a k¢pzetk´rh´z kialakÁtott, emblematikus fontossÀga lehet NÀdasdy szÀmÀra.
Innen n¢zve a mellett a hatalmas k¢rd¢s mellett, hogy az Ãj magyar SZENTIVçN°JI çLOM
hogyan interpretÀlja Shakespeare-t, annak a
kisebb k¢rd¢snek is l¢tjogosultsÀga lehetne,
hogy mit Àrul el a fordÁtÀs NÀdasdy k´ltûi
term¢szet¢rûl.
Nem szerepversekrûl, legalÀbbis nem
plasztikusan kidolgozott ¢s kipoentÁrozott
alakoskodÀsokrÂl van szÂ, hanem olyan utalÀsokrÂl, amelyek tÀvoli ´nreflexiÂ formÀjÀban ¢rintkeznek a k´ltûi magatartÀssal ¢s e

k´lt¢szet alanyÀnak karakter¢vel. Ebben persze annak, hogy Oberon egy szerep, jelentûs¢ge van, mint ahogy annak is, hogy ebben
a szerepben ä àaz ´nazonossÀgnak fittyet hÀnyvaÊ (T ºND°RKIRçLY, TöL SOKAT VçLLALSZ) ä
k´nnyed varÀzslatra k¢pes. A k´nnyüs¢g
mint sziporkÀzÂ szellemess¢g (¢s annak
visszav¢tele, ¢s a visszav¢tel visszav¢tele) ä ez
a motÁvum mÀr NÀdasdy elsû k´tet¢nek remek cÁm¢ben is megjelenik: K OMOLYABB V ERSEK . àElismerem, TitÀniÀm, hogy ¢n / ä minden
sziporkÀzÂan szellemes / tulajdonsÀgom mellett ä
nem vagyok / az Àtlag f¢rfisÃllyal m¢rhetû, / nincsenek csontjaim. K´nnyü vagyok, / ÀtjÀrlak, elborÁtlak, bÀrsonyos / bÃrÀba foglak minden nyÀrk´z¢pig, / s a legr´videbb ¢jen veszlek el, / mikor az
¢n csizmÀm is f¢rfid´ng¢st, / ember sarkÀnak vÀltott
dobbanÀsÀt / utÀnozza. MegsÁnylem azt az ¢jt, /
mert mÀsnap reggel, mÁg a t´bbiek / el¢gedett mosollyal mennek vÁz¢rt, / s m¢g a takÀcs is nyÃjtÂzkodva hÃzza / szorosra szÁjÀt (bÀr nem tudja, m¢rt)
ä / addig nekem egy elhagyott berekben / gyakorlatozni kell, hogy Ãjra menjen, / hogy menjen ez a
rohadt rep¡l¢s.Ê (ESKºV ý .) Egy mÀsik Oberonvers ¢rinti a t¡nd¢rkirÀly-k´lt¢szet lebegû,
rep¡lû k´nnyüs¢g¢nek visszÀjÀt: à...hiÀba tudja zajtalan kez¢vel / az alvÂkat a mÀsik oldalukra
/ fordÁtani ä a tett csak vicc marad, / ettûl nem fognak megterm¢keny¡lni. / HiÀba tudja Àtlebegni,
orrÀt / befogva, erdej¢nek d´gszagÃ, / Àllott melegtûl ¢lve bomlÂ ÀrkÀt, / ezzel nem d´fte szÁven a gonoszt.Ê (OBERON URALKODIK .)
Senki sem hiheti ezek utÀn az id¢zetek
utÀn, hogy NÀdasdy çdÀm valamifajta t¡nd¢rkedû, a szÂ mÀgiÀjÀval ¢lû k´lt¢szetet üz,
¢s sokat bÁz a ritmika droghatÀsÀra. Nem, itt
nincs semmi àLulla, lulla, lullabÀjÊ a SZENTIVçN°JI çLOM t¡nd¢rdalÀban sem (amit Arany
az ¢rtelmes angol lullaby [= b´lcsûdal, altatÂdal] szÂbÂl bÀtran Àttett lexikailag ¡res magyar k´ltûi hangeffektussÀ), sajÀt k´lt¢szete
pedig inkÀbb fanyarul tÀrgyilagosnak mondhatÂ. Legt´bbsz´r mindennapi helyzetek leÁrÀsÀt olvashatjuk fojtott, gondosan nem kihegyezett po¢nokkal, amelyek a vers alanyÀnak
megfigyel¢sei, ¢s ÀltalÀban vele is t´rt¢nnek;
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m¢gsem teljes a r¢szv¢tele. àEg¢szen nem lehet,
hogy eg¢szen lehessenÊ (SZ¹V EGES P°LDA).
Mi¢rt is nem lehet eg¢szen ebben a k´lt¢szetben, hogy eg¢szen lehessen? A lehets¢ges
vÀlasz sokr¢tegü, ¢s nem egy r¢tege ´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ àOberonÊ alakjÀval, pontosabban e szerep elk¢pzelhetû megrendez¢seivel.
A àszÁn¢szÊ, a àpozûrÊ, a àprofiÊ sz¡ks¢gszerüen nem teljes involvÀltsÀga l¢p itt mük´d¢sbe. A megfigyel¢s r¢szv¢tlens¢ge tovÀbbÀ
paradox viszonyba ker¡l azzal a fikciÂval,
hogy ´nmegfigyel¢srûl van szÂ. Harmadszor
az ´nmegfigyelû egy sajÀtos büv´lûerû birtokÀban van ä ez maga a k´lt¢szet ä, amely k´ltûi anyagÀt tekintve korÀntsem magÀtÂl ¢rtetûdû, s amelyhez nonchalance-szal viseltetik:
a formÀt, ahogy mondani szoktÀk, teljes biztonsÀggal kezeli, de ebbûl alig akar valamit
megmutatni, nemhogy felhÁvni rÀ a figyelmet.
N¢zz¡nk n¢hÀny p¢ldÀt: àElmondtam neki,
amibûl egy kukkot / sem ¢rthetett: viszontagsÀgaim
/ kicenzÃrÀzott, agyonstilizÀlt / t´rt¢net¢tÊ ä kezdûdik egy vers (MIELýTT EGY UJJAL IS). Egy
mÀsik, teljes eg¢sz¢ben: àMost kell a csÁziÂ, az
elt´k¢lt varÀzs, / a lÀthatatlan, hÀlÂs, objektÁv tanÀcs, / korlÀtozatlanul kell most a hût´meg, / g´rbÁtsen hÀtakat, p´rk´ljen szûr´ket, / k¢mia kell ide,
vilÀgos k¢pletekkel, / vegy¢rt¢k ¢s k´t¢s, most nem
a l¢nyegem kell / (azt majd utÂlag, egy pÀrÀs-hÂfoltos este), / mintha nem volna szÀm, mintha nem
volna teste.Ê (UDVARLçS A HþV¹S ýSSZEL.)
Mint e kettû is, a legt´bb vers erotikus t´ltetü, ¢s ez az a k´ltûi varÀzslat, amely a mindennapi, gyakran banÀlis t¢mÀkat, a legt´bbsz´r sima blank verse- vagy egyszerü rÁmk¢pletü, de erûs ´sszecseng¢sü formÀkat f´lrepÁti. E versek erotikÀja nem teljesen individualizÀlt, a shakespeare-i vÁgjÀt¢kok erotikus
l¢gk´r¢hez hasonlÂan a szem¢lyek f´lcser¢lhetûk, a MÀsik arc¢le bizonytalan. Kev¢sb¢
szerelmek, mint inkÀbb vÀgytÀrgyak. Egy
gyakran keserny¢snek, mÀskor szarkasztikusnak is nevezhetû jÀt¢kossÀg, nem a szerelem,
inkÀbb a szerelmess¢g a jellemzû: à...¢n ûsszel
szoktam Ãj szerelmet kapni, / mikor mÀr nincs meleg, s ¢n Ãjra dÃlt / vagyok, komoly szerelmek ¢rdekelnek, / szÁvfÀjdÁtÂk, bet´lthetetlenekÊ (SñS SZELEK FöJNAK ). A mÀsik neme gyakran meghatÀrozatlan, amikor meghatÀrozott, legt´bbsz´r fiÃ. (Mell¢kesen: elk¢pzelhetû olyan rendezûi ¢rtelmez¢s, amely erotikus jelent¢st tulajdonÁt annak, hogy a TitÀnia ¢s Oberon k´-

z´tti perpatvar egy àchangeling childÊ [AranynÀl àvÀltott gyermekÊ, NÀdasdynÀl egyszerüen
àaz a gyerekÊ] k´r¡l forog, akit Oberon aprÂdjÀnak kÁvÀn.) A megkÁvÀnÀs tÀvoli lehetûs¢g¢tûl
a megkÁvÀnÀson, az alkalmi ismerets¢geken,
a kapcsolaton kereszt¡l addig a retrospektÁv
megbÀnÀsig terjed a versek legt´bbsz´r csak
rÀutalÂ ¢s nem felid¢zû erotikus spektruma,
amelyet egy korÀbbi, a k¢sûbbiekben mÀr eltünû tÁpusÃ nyÁltabban vallomÀsos szonett, a
D°LELýTTI S°TA Ágy fejez ki: àMÁg melletted megyek, eszembe jut, / mit kellett volna akkor mondanom, / mikor tarkÂd alÀ szorult karom / ¢s f¢lk¢zzel
kellett zoknit, sarut // lerÀncigÀlni; szÀmban ´szszefut / a szÂ, m¢rt nem besz¢ltem, ¢n barom, / mikor kezed az egyik oldalon / felhÃzta ingem s az
´vembe nyÃlt? // Ha megvÀrom, mÁg magadtÂl hajolsz rÀm, / ha merem arcodat kezembe venni, / hogy
markomat meg kelljen szoknia: // a vÀllad most nem
Ágy koccanna hozzÀm, / mintha k´zt¡nk nem t´rt¢nt
volna semmi, / csak marhÀskodÀs, biolÂgia.Ê
Akinek a legutÂbb id¢zett vers egyik sorÀrÂl esz¢be jut a korabeli tÀncdal ä àNem rontottam ajtÂstÂl a hÀzba, / °n megvÀrtam, mÁg magadtÂl szeretsz...Ê ä, az nem teljesen t¢ved. NÀdasdy lÁrai kevercs¢ben van egy sanzonszerü
elem is. A k´nnyüs¢g ä java k´lt¢szet¢nek oly
sÃlyos programja ¢s probl¢mÀja ä n¢ha, kev¢sb¢ eg¢sz versekben, mint inkÀbb egyes
megoldÀsokban (p¢ldÀul a tÃl jÂ rÁmel¢sben
vagy giccsk´zeli szentenciÀkban), megjelenik
a vele jÀrÂ komolysÀg vagy komoly tr¢fa n¢lk¡l is ä sÃlytalanul. Ilyenkor egy pillanatra a
lÁra alanya is a vilÀgfi vagy pontosabb magyarsÀggal a Lebemann egysÁkÃbb alakjÀtÂl
nyeri ´nazonossÀgÀt.
NÀdasdy çdÀm majd' k¢t ¢vtizednyi k´ltûi
tev¢kenys¢g¢nek jelentûs¢g¢t ¢s maradandÂsÀgÀt azonban az adja, hogy jobbÀra csak
¢rinti ezt a ter¡letet, ¢s nem ¢r ott f´ldet.
àNeked nem Ãgy kell szÀmontartanod / hogyl¢t¡ket
(hisz tanÁtottalak!), / hogy odahajolsz ¢s rÀk¢rdezel;
/ neked r´pt´dben jobbra-balra kell / tekintened, Ágy
tÀmogatni ûket / a l¢t¢rt valÂ neh¢z k¡zdelemben.Ê
(ATYJA LESZñL A FIATAL TºND°RKIRçLYNAK.) A
shakespeare-i Oberon szavaival (NÀdasdy
çdÀm fordÁtÀsÀban) ez a k´lt¢szet megtanult
àa hideg hold s a f´ld k´z´tt rep¡lniÊ. A f´ld legyen itt mindennapisÀg, banalitÀs, ¢rz¢kis¢g,
a hold sejtelmes rÀciÂ, a rep¡l¢s pedig a k´ltûis¢g t¡nd¢ri tudomÀnya.
RadnÂti SÀndor
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EGY àSZENTIVçN°JI
çLOMÊ-FORDíTçS
William Shakespeare: SzentivÀn¢ji Àlom
FordÁtotta NÀdasdy çdÀm
Ikon, 1995. 207 oldal, 498 Ft
àA fordÁtÀs hÀlÀtlan mesters¢g, ¢s a
tapasztalÀs megtanÁtott arra, hogy a
magyar kritikÀtÂl kev¢s b´lcsess¢get
vÀrhatok.Ê
(Babits MihÀly)

NÀdasdy çdÀm SZENTIVçN°JI çLOM-fordÁtÀsa
àÃj fordÁtÀsÊ, ahogy ezt a k´tet k¡lsû cÁmlapja
hirdeti. Nem a mÃl¢kony idû- vagy sorrendi
àÃjÊ-sÀgrÂl van itt szÂ, hanem arrÂl, amit NÀdasdy mÀr munka k´zben is, majd a sz´veg
elk¢sz¡lte utÀn, hÁrlapi interjÃban, kis mühelytanulmÀnyban, a Shakespeare-bizottsÀg
vita¡l¢s¢n, a RÀdiÂban tartott kerekasztal-besz¢lget¢sen, szÁnhÀzi müsorf¡zetben ¢s a k´tetben k´z´lt, legt´bb id¢zetem forrÀsÀul
szolgÀlÂ utÂszavÀban ism¢telten, f¢lre¢rthetetlen¡l hangoztatott, hogy az û fordÁtÀsa
àArany JÀnos klasszikus Àt¡ltet¢s¢Ê-tûl àf¡ggetlen¡l, k´zvetlen¡l az angol eredetibûl k¢sz¡lt, ¢s csak
egy-k¢t ponton ä ¢s ott is inkÀbb v¢letlen¡l ä vÀg
egybe Arany fordÁtÀsÀvalÊ. M¢gis tÁz sort szentel
annak, hogy mi¢rt tartotta meg a cÁmet, àmely
Arany JÀnos talÀlmÀnya ¢s szellemi tulajdonaÊ, s
amelyet, ha àn¢mi t¢pelûd¢s utÀnÊ is, Àtvett, àhiszen magyarul mindenki Ágy ismeri a darabotÊ. A
cÁm persze nemcsak talÀlmÀnya ¢s szellemi
tulajdona Aranynak, hanem olyan telitalÀlata
is, amilyen müfordÁtÀsban csak ritkÀn adÂdÂ
v¢gleges megoldÀs, ¢s Arany szellemi magÀntulajdonÀbÂl mÀr r¢gen k´ztulajdonba ment
Àt; ¢s mert pÂtolni csak valami rosszabbal lehetne, minden Ãj fordÁtÂ jogosult, sût k´teles
Àtvenni. T¢pelûd¢s n¢lk¡l. Azt is alaposan
megindokolja NÀdasdy, mi¢rt ûrizte meg a
Puck nevet (Pukk alakban); mert v¢g¡l is a
figura àannyira k´zismert ezen a n¢venÊ. A àl¢gi
semmiÊ (= àairy nothingÊ, V. 16.) egyike azon
kev¢s helynek, ahol àaz Arany¢val azonos megoldÀstÊ vÀlasztotta; ànemigen lehet e szÂkapcsolatot mÀsk¢pp fordÁtaniÊ. S v¢g¡l Puck-Pukk
zÀrszavÀnak elsû sora (egy, egyetlenegy teljes
sor a t´bb mint k¢tezer-egyszÀz sornyi sz´vegben) az, amit Àtvett AranytÂl, àha tetszik,
tisztelg¢sbûl, ha tetszik, mert nem tudtam mÀst
kitalÀlniÊ.

Az ember eltünûdhet: mi ez? Indokolatlan
mentegetûz¢s? ¹nigazolÀsi k¢nyszer? ¹nvÀdemel¢s ¢s ´nfelment¢s? A filolÂgusi tisztess¢g ritka, gy´ny´rü p¢ldÀja? A szellemi tulajdon dics¢retes ¢s k´telezû tisztelet¢nek
v¢gletess¢ fajulÀsa? A müv¢szi erk´lcsi ¢rz¢k
tÃlteng¢se? Az er¢ny mÀr-mÀr bün´s hajszolÀsa? Arany ä mÀs vonatkozÀsban mondott ä
szavaival: à¢rdem, mi hibÀvÀ leszÊ? A f¢l kez¡nk´n megszÀmolhatÂ Àtv¢telek indokolÀsÀban
megmutatkozÂ g´rcs´s igyekezetn¢l is ÀrulkodÂbb az, hogy az utÂszÂ minden lapjÀn
elûfordul Arany neve, legalÀbb egyszer;
mintha m¢giscsak û volna a megker¡lhetetlen viszonyÁtÀsi pont, akÀrmirûl besz¢l is NÀdasdy: fordÁtÀsa ä mÀrmint a sajÀt fordÁtÀsa
ä nyelv¢rûl, versel¢s¢rûl, szÁnpadszerüs¢g¢rûl, a mesteremberek nev¢rûl, tÀrsadalmi hovatartozÀsukrÂl, egymÀs k´zti ¢rintkez¢s¡k
nyelvi formÀirÂl stb. Egy olyan fordÁtÀssal
kapcsolatban, amely a fordÁtÂ egy¢rtelmüen,
szinte harcosan meghirdetett szÀnd¢ka szerint, s ami fontosabb: valÂban is teljesen f¡ggetlen az Arany¢tÂl. NyilvÀnvalÂ, hogy NÀdasdynak Arany-komplexusa van, amitûl szabadulni igyekszik, de csak annÀl inkÀbb rabja
lesz. ögy fest a dolog, mintha tÃl akarna jÀrni azoknak az esz¢n, akik esetleg csapdÀt ÀllÁthatnÀnak neki, s hogy ezt megelûzze ¢s kiv¢dje, maga ÀllÁtja fel azt a csapdÀt, amelyet
Ágy mÀr gyerekjÀt¢k (volna) kiker¡lni. AztÀn
ä t¢vedhetetlen biztonsÀggal beles¢tÀl.
Az Arany-fordÁtÀs, annak a nagy k´ltû
nimbuszÀval sÃlyosbÁtott klasszikus rangja,
Ãgy lÀtszik, terhes hagyat¢k, stÁlszerüen
Arannyal szÂlva: àÀtkos, nyomasztÂ terehÊ, legalÀbbis Ãjabban, ¢s nemcsak NÀdasdynak.
Aki a maga SZENTIVçN°JI çLOM-vÀltozatÀt elk¢szÁti, k´teless¢g¢nek ¢rzi, hogy tisztÀzza viszonyÀt ezzel a hagyat¢kkal. àSzents¢gt´r¢sre
vÀllalkoztam, ami rem¢lem nem mentegetûz¢sre,
csak indokolÀsra szorul. LefordÁtottam a SzentivÀn¢ji Àlmot, hogy megrendezhessem. Igen! A k¢t
dolog ´sszef¡gg.Ê így indÁtja ÃtjÀra Emûd
Gy´rgy 1984-ben Gyûrben szÁnre vitt fordÁtÀsÀnak kinyomtatott sz´veg¢t, ¢s àszeretettel ¢s
tagadhatatlan szorongÀssalÊ nyÃjtja Àt àa szÁn¢szeknek ¢s a gyûri k´z´ns¢gnekÊ. Tr¢fÀsan provokatÁv szavaiban, de hiteles szorongÀsÀban
is a darab E´rsi-f¢le, 1980-as ÀtdolgozÀsa k´r¡l kirobbant vita eml¢ke ¢s szÂkincse kÁs¢rt.
Eszemben sincs e vita alighanem m¢g k´nynyen felszÁthatÂ parazsÀt a hamu alÂl kiko-
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torni; ha m¢gis utalok rÀ, csak az¢rt, mert
szolgÀlt bizonyos tanulsÀgokkal, amelyek
fogÂdzÂul kÁnÀlkoznak most is, amikor a
SZENTIVçN°JI çLOM legÃjabb magyar vÀltozatÀrÂl Árok. A vitÀban r¢szt vevû Koltai TamÀstÂl id¢zem: àJellemzû, hogy a dilemma Ãgy vetûdik fel: szabad-e Aranyt ÀtjavÁtani, s nem Ãgy, hogy
sz¡ks¢ges-e.Ê
TudathasadÀsos Àllapot a fordÁtÂ¢: olyasmit müvel a gyakorlatban, amirûl elm¢letileg
tudnia kell, hogy lehetetlen. Ebbûl logikusan
k´vetkezik, hogy az àakkor m¢gis hogyanÊ
k¢rd¢s¢re k´zmegegyez¢ssel szentesÁtett vÀlasz nincs, ¢s hogy a teljes eg¢sz¢ben t´k¢letes, egyed¡l lehets¢ges, el¢v¡lhetetlen¡l v¢g¢rv¢nyes fordÁtÀs hiÃ ÀbrÀnd. Minden fordÁtÀs csak àfordÁtÀsi stÀdiumÊ, hogy Aranynak egy konkr¢t esetben hasznÀlt talÀlÂ kifejez¢s¢t ÀltalÀnosÁtsam. E tekintetben nem kiv¢tel a klasszikus rangra emelkedett sz´veg
sem, ¢s ¢ppen ezzel van a legt´bb gond, amikor rendeltet¢s¢t egyre kev¢sb¢ tudja bet´lteni, s felmer¡l a k¢rd¢s, hogy mit lehet ¢s
kell vele csinÀlni. KijavÁtani, pontosabban: Ãjra meg Ãjra javÁtgatni, folyamatosan karbantartani, ezzel hosszabbÁtgatni ¢let- ¢s mük´dûk¢pess¢g¢t? Vagy muzeÀlis darabk¢nt,
kegytÀrgyk¢nt megûrz¢sre Àtadni az irodalomt´rt¢netnek, ¢s Ãj fordÁtÀssal pÂtolni? Elvileg mindk¢t ÀllÀspont v¢dhetû ¢s tÀmadhatÂ, ¢s a gyarkolatban is talÀlunk p¢ldÀt mindk¢t megoldÀsra.
Amikor az elsû teljes magyar ShakespearekiadÀs ¡gy¢t mec¢nÀsk¢nt d´ntûen elûmozdÁtÂ Tomori AnasztÀz megpendÁtette, hogy
àCoriolÀn, J. Caesar ¢s LearÊ (talÀn kegyeletbûl Petûfi ¢s V´r´smarty irÀnt) àf´lv¢tethetn¢nek n¢mi Àttekint¢s ¢s pÂtlÀs mellett kiadÀsunkbaÊ, Arany ezt vÀlaszolta: àCoriolan ¢s Caesar
nem pusztÀn kegyeletbûl is f´lvehetûk. Coriolan
sok erûvel, Caesar gy´ny´rü nyelven ¢s jambusokban van fordÁtva, aminût csak V´r´smarty tudott
Árni. Lehetnek hibÀk, rosszul ¢rtett helyek, amiket
egy tollvonÀs helyre igazÁtna. [...] Lear-t nem olvastam, de aszerint, amit rÂla hallok, ez mÀr gy´nge fordÁtÀs. Alkalmasint eg¢szen Ãj fordÁtÀst sz¡ks¢gel.Ê Tudjuk, nemcsak a CORIOLANUS ¢s a
JULIUS CAESAR, hanem a LEAR is beker¡lt az
elsû s azÂta minden teljes magyar Shakespeare-be, Arany àbÀrsonyos k¢zzelÊ v¢gzett aprÂ javÁtÀsaival. Hogy szabad-e, illik-e, nem
kegyelets¢rt¢s-e vagy ¢ppen szents¢gt´r¢s

ilyet csinÀlni, biztosan fel sem mer¡lt Aranyban, mint ahogy akkor sem, amikor V´r´smarty LEAR-j¢t, m¢g lÀtatlanban, mÀsok, leginkÀbb talÀn Gyulai szÂbeli v¢lem¢nye alapjÀn k¢sz lett volna Ãj fordÁtÀssal pÂtolni. De
az sem igen jutott esz¢be, hogy a Petûfi- ¢s
V´r´smarty-sz´vegek javÁtÀsÀval nagyon veszedelmes precedenst szolgÀltatott. Mert a vitathatatlanul sz¡ks¢gesnek ¢s ettûl mÀr jogosnak is lÀtszÂ tollvonÀsnyi igazÁtÀs csak az
elsû l¢p¢s azon az Ãton, amely az egyre vitathatÂbb javÁtÀsokon, a sz´veget jelleg¢ben, l¢nyeg¢ben megvÀltoztatÂ, olykor v¢dhetetlen¡l ´nk¢nyes, sût durva beavatkozÀsokon Àt
odÀig vezethet, ahol mÀr nemigen tudjuk eld´nteni, ez a fordÁtÀs az a fordÁtÀs-e m¢g, ¢s
hogy kinek a munkÀjÀval is van dolgunk: az
ÀtdolgozÂ¢val-e vagy az alapsz´veget szolgÀltatÂ àeredetiÊ fordÁtÂ¢val. Jellemzûnek ¢rzem, ahogy E´rsi SZENTIVçN°JI çLOM-vÀltozata nyomtatÀsban megjelent: a k¡lsû cÁmlapon àArany JÀnos fordÁtÀsa alapjÀnÊ ¢s àçtdolgozta: E´rsi IstvÀnÊ; az elûz¢klap verzÂjÀn a
k¡lsû cÁmlapon is felt¡ntetett n¢gy mÀsik
Shakespeare-darab tÀrsasÀgÀban, az Aranyelûzm¢ny felt¡ntet¢se n¢lk¡l, E¹RSI I STVçN
FORDíTçSAI k´z´tt, a belsû cÁmlapon viszont
Shakespeare nev¢n ¢s a cÁmen kÁv¡l csak ez
van: àArany JÀnos fordÁtÀsÀnak alapjÀnÊ; E´rsi
neve nem szerepel, sem fordÁtÂk¢nt, sem ÀtdolgozÂk¢nt. M¢g jellemzûbb, hogy a maga
vÀllalkozÀsÀt ironikusan szents¢gt´rûnek minûsÁtû Emûd Gy´rgy is k´teless¢g¢nek ¢rzi
Arany¢tÂl f¡ggetlen, ´nÀllÂ munkÀnak tekinthetû SZENTIVçN°JI çLOM-sz´veg¢t Ãgy
minûsÁteni, mint amit û fordÁtott ugyan, de
àArany JÀnos nyomÀnÊ; vagy az, ahogy az
ugyancsak a maga ÃtjÀt jÀrÂ CsÀnyi JÀnos
(1995) fizeti meg az Arany-fantomnak, Ãgy
lÀtszik, k´telezûen jÀrÂ adÂt: àFordÁtotta: CsÀnyi
JÀnos. A fordÁtÀs figyelembe vette Arany JÀnos azonos cÁmü munkÀjÀt.Ê
àK¢ts¢gtelen¡l szerencs¢sebb ÃjrafordÁtani egy
drÀmÀt, mint ÏkijavÁtaniÎ a megl¢vû fordÁtÀstÊ ä
mondta az E´rsi-vitÀban a mÀr id¢zett Koltai
TamÀs. Magam is az ÃjrafordÁtÀs hÁve vagyok; ezt tartom a minden tekintetben egy¢rtelmüen tiszta megoldÀsnak az elvileg nehezebben v¢dhetû ¢s a gyakorlatban felemÀsra
sikeredû ÀtdolgozÀssal szemben. °s ha az ÃjrafordÁtÂ fordÁtÂ a maga ments¢g¢re p¢ldÀkat, t´rt¢nelmi elûzm¢nyeket keres, k´nnyen
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talÀlhat is. Nem tudom, hogy amikor 1899ben ZigÀny çrpÀd kiadta LEAR- ¢s HAMLETfordÁtÀsÀt, negyven-egyn¢hÀny ¢vvel V´r´smarty ¢s harmincvalahÀny ¢vvel Arany utÀn,
vagy amikor Telekes B¢la 1902-ben egy
Ãjabb magyar HAMLET-tel Àllt elû, voltak-e
bÀrmif¢le aggÀlyaik. Azzal viszont tisztÀban
kellett lenni¡k, hogy nagy elûd´k versenytÀrsak¢nt l¢ptek a porondra, s ezzel olyan kockÀzat terh¢t vÀllaltÀk, amelyhez k¢pest a kegyelets¢rt¢s, a szents¢gt´r¢s esetleg felmer¡lû vÀdjÀnak sÃlya eleny¢szû.
Kiss ZsuzsÀnna, akinek itt k´sz´n´m meg,
hogy k¢sz¡lû doktori disszertÀciÂjÀnak k¢ziratÀba beletekinthettem, ezt Árja, P. KÀdÀr
JolÀnra hivatkozva: àZigÀny çrpÀd Shakespeare-fordÁtÀsai a Ïr¢gi fordÁtÂk elleni hadjÀratÎ
l¢gk´r¢ben sz¡lettek. A Nemzeti SzÁnhÀz tizenkilencedik szÀzad v¢gi igazgatÂja, SomlÂ SÀndor ugyan
ellenzi a Ïminden Àron valÂ modernked¢stÎ, a hagyomÀnnyal valÂ szembefordulÀst, Àm Ïa naturalista szÁn¢szek nem tudjÀk megtanulni ¢s elmondani
a csiszoltabb, vÀlaszt¢kosabb, emelkedettebb besz¢det, s nagyon szomjÃhozzÀk az Ãj pesti Shakespeare-tÎ. [...] ÏNem talÀljÀk ¢rdemesnek megtanulni a sz´veget, felcser¢lik a szavakat, nem ¡gyelnek
¢kez¢sre, k´zpontozÀsra, elhagyjÀk, kifordÁtjÀk a rÁmeket, m¢g r´gt´n´znek is.Î Vagy ha a szÁn¢szek
esetleg jÂk, akkor a sajtÂ erûteljesen s¡rgeti Ïaz igazi Shakespeare-tÎ.Ê
A SZENTIVçN°JI çLOM Ãjabb magyar vÀltozatai mind szÁnhÀzi megrendel¢sre k¢sz¡ltek. (àValÂjÀban csaknem annyi fordÁtÀsra lenne
sz¡ks¢g, ahÀny Ãj rendezûi koncepciÂ sz¡letikÊ ä
id¢zem Koltai TamÀs nekem kicsit mer¢sznek
tünû kijelent¢s¢t.) E´rsit 1980-ban çcs JÀnos
k¢rte fel àaz Arany-f¢le klasszikus SZENTIVçN°JI
çLOM-fordÁtÀsÊ modernizÀlÀsÀra; GothÀr P¢ter,
sajÀt rendezûi koncepciÂja jegy¢ben, àkifejezetten Ãj, mai magyar nyelvü sz´vegetÊ k¢rt NÀdasdytÂl, aki ezt mondja: àEz egybevÀgott elk¢pzel¢semmel, hogy ne a nagy elûd´t dolgozzam Àt,
hanem friss f¡llel, mai nyelv¢rz¢kemre tÀmaszkodva fordÁtsak.Ê NÀdasdy maga m´g´tt tudhatja
a klasszikus angol k´ltû-fordÁtÂk elûkelû ¢s
n¢pes csapatÀt; ûk mind a sajÀt kortÀrsaikra
gondolva fordÁtottak, az akkori àmaiÊ angol
nyelvre, olyan v¢gletes szabadsÀggal, amitûl
nek¡nk, sokkal szigorÃbb hagyomÀnyon nevelûd´tt magyaroknak n¢ha a l¢legzet¡nk is
elÀll. Id¢zhetn¢m ûket, de ¢n itt ¢s most inkÀbb Babitsot id¢zem, mert ellenÀllhatatla-

nul csÀbÁt, amit GÀrdonyi Dante-fordÁtÀsÀrÂl
mondott: àEgy modern magyar Dante: de Dante
nem volt sem modern, sem magyar.Ê Ezt id¢zem,
az¢rt is, mert az a gyanÃm, hogy a àkifejezetten
Ãj, mai magyar nyelvü sz´vegÊ-gel kapcsolatban
NÀdasdynak is tÀmadtak aggÀlyai, hiszen ha
àm¢rt¢kkelÊ is, de àadagoltÊ bizonyos àirodalmias, sût enyh¢n elavult kifejez¢seket, pl. s, ily, oly,
e, mÀtka, j´jjÊ stb., bÀr ker¡lte az olyanokat,
amilyeneket û maga egy¢bk¢nt sohasem
hasznÀlna. Nagyon szellemesen fejtegeti,
hogy az û nyelvhasznÀlata àparadox mÂdon, jÂval konzervatÁvabb, ÏmainstreamÎ-ebb kellett legyen, mint Arany¢, aki m¢g dÃskÀlhatott az alakvÀltozatokban. [...] Az azÂta v¢gbement standardizÀciÂ leszükÁtette a retorikai mozgÀsteret, minthogy
az alakvÀltozatok tÃlnyomÂ r¢sz¢t valamilyen nem
semleges ä r¢gies, n¢pies stb. ä stÁlus¢rt¢kkel terhelte
meg. MÀrpedig ¢n tÃlnyomÂr¢szt semleges sz´veget
kÁvÀntam k¢szÁteni, minthogy az eredeti is tÃlnyomÂr¢szt azÊ. Nem mern¢k vele mint elm¢letileg is kivÀlÂan k¢pzett nyelv¢sszel nyelv¢szeti
vitÀba keveredni, de azt k¢tlem, hogy neki
mint gyakorlÂ k´ltûnek a semleges sz´veg
lehetne a fordÁtÂi eszm¢nye, vagy hogy a
shakespeare-i eredeti az, ha csak àtÃlnyomÂr¢sztÊ is. Sz´veg¢t az Arany¢val ¢s a Shakespeare-¢vel ´sszevetni ´nk¢nt kÁnÀlkozÂ, sokszor elker¡lhetetlen feladata a bÁrÀlÂnak, de azt
hiszem, ez nem lehet el¢g. NÀdasdyt leginkÀbb
NÀdasdyval kell szembesÁteni, fordÁtÂi programjÀt fordÁtÂi gyakorlatÀval, s nem azt kell
n¢zni, hogy Aranyhoz vagy Shakespeare-hez,
hanem hogy ´nmagÀhoz hü-e, ¢s hogy ez a
hüs¢g ä vagy hütlens¢g ä mit eredm¢nyez.
N¢hÀny p¢lda, mind a IV. felvonÀs 1. szÁn¢nek az elej¢rûl. MÀr a legelsû soron fennakadok. àJ´jj, tagjaid e virÀg-Àgyra tedd leÊ ä
mondja TitÀnia, olyan nyelven, amely nem
àmai magyarÊ-nak hangzik, hanem k¢nyszeredetten k´r¡lm¢nyesnek, s ez akkor is
tarthatatlan, ha jÂindulatÃan felt¢telezem,
hogy NÀdasdy itt tudatosan, a kegyetlen¡l
groteszk helyzet hangulatÀnak ¢rz¢keltet¢s¢re hasznÀl tÃlzÂan keresett, nyakatekert kifejez¢smÂdot, amire egy¢bk¢nt az angol sz´veg
(àCome sit thee down upon this flowery bedÊ) nem
jogosÁtja fel. A 10ä17. sor t´bb p¢ldÀt is kÁnÀl,
jÂt is, rosszat is. àM´szjû PÂkhÀlÂ, kedves Ãr, ragadja meg a fegyvereit ¢s lûj´n nekem egy v´r´s
csÁpûjü nagy m¢het a bogÀncskÂrÂ tetej¢n; ¢s, kedves M´szjû, hozza el annak a m¢zesgyomrÀt. De ne
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t´rje magÀt tÃlzottan ezzel az akciÂval, M´szjû; ja
¢s M´szjû, vigyÀzzon, hogy a m¢zesgyomor ki ne
fakadjon; nem venn¢m a szÁvemre, hogy belefulladjon a m¢zbe, szinyÂre.Ê A megszokott ¢lethelyzet¢bûl kiz´kkentett ember megszokott
besz¢dhelyzet¢bûl ¢s nyelvhasznÀlatÀbÂl is kiz´kken; hol f´l´tte, hol alatta jÀr ´nmagÀnak,
viselked¢sben, besz¢dben egyarÀnt. Tompor
parancsolgat a szolgÀlatÀra rendelt t¡nd¢reknek, n¢ha leereszkedûen, de n¢ha megalÀzkodÂan udvarias vel¡k; k´r¡lm¢nyes,
fontoskodÂ locsogÀsÀt nemcsak ¢lvezi, de biztosan megfelelûnek is ¢rzi szerep¢hez, amelybe belecs´ppent, s amelyet nem ¢rt. JÂl ¢rv¢nyes¡l ez NÀdasdy fordÁtÀsÀban is, van
azonban n¢hÀny zavarÂ mozzanat az id¢zett
sz´vegr¢szben. P¢ldÀul a àragadja meg fegyvereitÊ mai, de r¢gebbi magyar nyelven is rossz,
amit az sem ment, hogy az eredetiben (àget
your weapons in your handÊ), amelyet a magyar
fordÁtÀs nem is eg¢szen pontosan fed, valÂban fegyverekrûl van szÂ, t´bbes szÀmban.
Jobban hangzik: ragadjon fegyvert, fogjon
fegyvert, fogja a fegyver¢t, vagy: vegye a
fegyver¢t, ahogy AranynÀl is olvashatjuk. A
àv´r´s csÁpûjü nagy m¢hÊ (àa red-hipped humblebeeÊ) AranynÀl: v´r´s combÃ poszm¢h, ami
az ¢n f¡lemnek sokkal jobban, mai magyar
nyelven is ¢pebbnek hangzik a NÀdasdy-f¢le
megoldÀsnÀl, s m¢g abban sem vagyok biztos,
hogy pontatlanabb. Tudom ¢n is, hogy a
àhipÊ csÁpût jelent, ¢s hogy a csÁpû ¢s a comb
nem eg¢szen ugyanaz; de a nyelv¢rz¢kem azt
sÃgja, hogy a magyarban csak embernek lehet csÁpûje, az angol àhipÊ viszont emberre is,
Àllatra is hasznÀlhatÂ. Arany pontatlanabbnak lÀtszÂ fordÁtÀsa a nyelvhasznÀlat, a nyelvszokÀs felûl n¢zve felt¢tlen¡l jobb, de talÀn
m¢g szÂtÀrilag sem pontatlanabb, ¢s hasonlÁthatatlanul jobban hangzik, mint a NÀdasdy¢, aki mondhatott volna àv´r´s potrohÃÊ-t is,
ami a mai magyar f¡lnek jobban hangzik, ¢s
szÂtÀrilag is elfogadhatÂ.
Az itt id¢zett sorokban engem leginkÀbb a
àm¢zesgyomorÊ zavar. A àhoney-bagÊ ä szakk´nyvbûl tudom ä m¢zhÂlyag, OrszÀgh angolämagyar szÂtÀrÀban: m¢zgyomor. Nem az
a k¢rd¢s, hogy m¢h¢szk´r´kben melyik az ÀltalÀnosan elfogadott kifejez¢s, vagy hogy ¢l-e
bÀrmelyik is a k´znyelvben; m¢g csak az sem,
hogy a àm¢zesgyomorÊ nem NÀdasdy szÂalkotÀsa-e, ami ettûl m¢g jÂ is lehetne, bÀr nem
a àtÃlnyomÂr¢szt semlegesÊ nyelvet szolgÀlnÀ. De

mi, akik nem vagyunk m¢h¢szek vagy entomolÂgusok, vagyis a mai magyar nyelvet
hasznÀlÂk z´me, nem ¢rtj¡k, mirûl is besz¢l
Shakespeare, azaz NÀdasdy, ¢s akÀrmelyik
vÀltozatot olvasnÀnk vagy hallanÀnk a hÀrom
k´z¡l, mind kirÁna a sz´vegbûl, mind idegen¡l hatna. Kalandos spekulÀciÂk, gazdasÀgt´rt¢neti ¢rvek felvonultatÀsa n¢lk¡l is biztosra vehetj¡k, hogy az Erzs¢bet-kor embereinek bûvebb gyakorlati ismereteik voltak a
m¢h¢szetrûl ¢s a m¢hekrûl, mint nek¡nk, ¢s
Shakespeare nyugodtan emlegethette a àhoney-bagÊ-et, szÀmÁthatott rÀ, hogy n¢zûi meg¢rtik, a müveltek csakÃgy, mint a müveletlenek, ¢s a NÀdasdy szerint f¢lmüvelt mesteremberek k´z¡l valÂ Tompor fogalom- ¢s szÂkincs¢nek is szerves r¢sze lehetett, nem Ãgy,
mint a f¢lmüvelts¢g¢t jelzû, tudÀl¢kosan, de
pontatlanul hasznÀlt idegen szavak ¢s mücÁmek. Arany, aki m¢h¢sz¡l talÀn nem tudott,
de magyarul annÀl inkÀbb, a k¢zirat tanÃsÀga szerint a àhoney-bagÊ mindk¢t elûfordulÀsi
hely¢n elûsz´r àm¢ztartÂÊ-val prÂbÀlkozott,
amirûl ¢reznie kellett, hogy rossz, mert a sÂ¢s cukortartÂ analÂgiÀjÀra valamilyen kis asztali ed¢ny k¢pzet¢t kelti. çt is hÃzta, s Ágy javÁtotta a sz´veget: à...hozza ide nekem a limpeslompos m¢zet. De ne t´rje magÀt nagyon, mosziû;
¢s vigyÀzzon, mosziû, hogy a l¢pet se t´rje Àm el.Ê
A fordÁtÀs szÂtÀrilag pontatlan, ´nk¢nyes is,
k¡l´n´sen a àlimpes-lompos m¢zÊ, amit akÀr
blûdlinek is minûsÁthet¡nk, de kitünûen beleillik Tompor (azaz AranynÀl: Zuboly) modorosan ked¢lyeskedû stÁlusÀba, ¢s az eg¢sz
egy¡tt sokkal jobban hangzik akÀr Arany ÀthÃzott vÀltozatÀnÀl, akÀr NÀdasdy fordÁtÀsÀnÀl, ¢s nemcsak 1864-ben hathatott hitelesen
akkori-mai magyar nyelvnek, hanem m¢g
ma is. °lû, nem pedig lombiknyelvnek.
MÀsk¢pp, de Ãjra csak a àmai magyar sz´vegÊ m¢rc¢j¢vel m¢rve zavar a jelenet 63. sorÀban a àfess ath¢ni sz¢ptevûÊ. Nekem a àfessÊ
az osztrÀkämagyar operett vilÀgÀt id¢zi, a
szÀzadfordulÂ idej¢t, a àsz¢ptevûÊ-ben pedig
valami biedermeierest ¢rzek. A k¢t szÂ egymÀshoz sem illik, hangulatilag k¡l´n-k¡l´n
is, egy¡tt m¢g inkÀbb kilÂg NÀdasdy sz´veg¢bûl. Shakespeare a àswainÊ-t hasznÀlja itt,
a pasztorÀlok t´bbnyire àleg¢nyÊ-nek fordÁtott
szavÀt, talÀn enyh¢n ironikus felhanggal,
mint ahogy ugyanÁgy cseng nÀla a ànymphÊ is
a nûk eset¢ben. Pedig a àleg¢nyÊ-tûl lÀthatÂlag
NÀdasdy sem idegenkedik, amint a jelenet
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minden tekintetben kifogÀstalan 90. sora
(àOtt esk¡szik a k¢t hü lÀny s leg¢nyÊ) tanÃsÁtja.
A 83. sorban Oberon a halkan mÀr szÂlÂ zen¢n¢l hangosabbat rendel: àSound, music!Ê
NÀdasdy fordÁtÀsa: àMost tÀnczen¢t!Ê, amihez,
legalÀbbis bennem, tÃlsÀgosan mai k¢pzetek
tÀrsulnak. Hangulatilag annÀl ¢lesebb ¢s zavarÂbb ellent¢tet k¢pez vele a k´vetkezû sor:
àFelk¢rhetem a h´lgyet?Ê Mai magyar nyelven
biztosan senki sem Ágy k¢r fel tÀncra egy nût,
sem diszkÂban, sem elegÀns bÀlon, hacsaknem egy letünt, valÂjÀban talÀn sose volt kor
tÀnc- ¢s illemtanÀri stÁlusÀt akarja parodizÀlni. Az angol eredeti (àCome my queen take hands
with meÊ) semmi ilyet nem sugall.
TovÀbbi id¢zetek helyett megjegyzem,
hogy m¢ltatlansÀg volna r¢szemrûl NÀdasdyval szemben, ha nem vallanÀm be, hogy ezekre a f¡lemet bÀntÂ, nekem rosszul hangzÂ p¢ldÀkra nem akkor figyeltem fel, amikor a darab szÁnhÀzi elûadÀsÀt lÀttam-hallottam, hanem amikor a nyomtatott sz´veget olvastam,
magamban, n¢mÀn, ¢s a sz´veg csak Ãgy
hangtalanul szÂlalt meg bennem. De volt egy
ezzel jÂr¢szt ellenkezû ¢lm¢nyem is. A szÁnpadon mondott, f¡l´n Àt befogadott sz´vegrûl valamilyen ä nem egyes szavak, kifejez¢sek hangzÀsÀban tetten ¢rhetû ä zavarÂ
akusztikai ´sszbenyomÀsom tÀmadt, de csak
a fordÁtÀs olvasÀsa k´zben kezdett derengeni,
mi is lehet ennek az oka. Ugyancsak a IV. felvonÀs 1. szÁn¢bûl vÀlasztok egy ´sszef¡ggû,
huszon´t soros r¢szletet (45ä69.: àItt vagy, jÂ
Robin? BÀjos k¢p, ugye?Ê stb.), amelybûl mÀr
elûbb is id¢ztem p¢ldÀkat mÀs vonatkozÀsban. A 66. sor (às vel¡k a vÀrosba visszat¢rveÊ)
metrikailag akkorÀt z´kken, hogy k¢sz vagyok a nyomdÀt hibÀztatni ¢rte, nem a kivÀlÂ
hallÀsÃ fordÁtÂt. Egy¢bk¢nt NÀdasdy igen jÂ
jambusokat Ár, ¢s nagyon vÀltozatosakat;
nemcsak hogy a tiszta jambust nem erûlteti,
amit mÀr Arany is kÀros ¢s ker¡lendû àtÃlszigorÊ-nak tartott, hanem idûnk¢nt olyan verslÀbat is kever a sorba, amilyet konzervatÁv
metrikusok szerint elvben m¢g a jambus szabad kezel¢se sem tür meg, de a szerencs¢sen
¢rv¢nyes¡lû besz¢dhangsÃly a gyakorlatban
m¢gis szentesÁt. Ilyen p¢ldÀval szolgÀl a 45.
sor (àItt vagy, jÂ Robin? BÀjos k¢p, ugye?Ê),
amelyben egyetlen tiszta jambus sincs, a mÀsodik lÀb trocheus, ¢s a sor m¢gis jÂl hangzik.
JÂl elmegy a trocheus a 60. sor (àegy t¡nd¢rt,

aki elvitte lakombaÊ) mÀsodik lÀbÀban is. Eg¢szen kitünû az 58. sor (àk´veteltem az ellopott
fiÃtÊ); jÂl p¢ldÀzza, milyen hatÀst ¢rhet el a
jambus szabad kezel¢s¢vel ä m¢g ¢ppen bel¡l
a verstani t´rv¢nyess¢g hatÀrain ä egy kifinomult nyelvi-metrikai-szÁnpadi-zenei hallÀssal
megÀldott fordÁtÂ. Mintha NÀdasdy ahhoz az
Egressy GÀborhoz jÀrt volna iskolÀba, aki szerint àa verstan bizonyos ig¢nyei az indulat kifejez¢s¢nek alÀ vannak vetveÊ, ¢s amikor a drÀmai
jambusvers tagolÀsÀban fontos szerepet kap
a hangsÃly, ami lÀtszÂlag ¡tk´zik a jambus
ritmuselv¢vel, àaz ¢rzelem m¢rtana ellenkezik a
verslÀb m¢rt¢k¢velÊ, de ilyenkor àa kÀrt, melyet...
a lÀbm¢rt¢k szenvedett..., az indulat zen¢je dÃsan
pÂtolja visszaÊ. Egressy a BçNK BçN cseppet
sem tiszta, sima jambusaibÂl id¢zett meggyûzû p¢ldÀkat. Mint ahogy Arany is Katona darabjÀbÂl olvasott fel r¢szleteket nagykûr´si
diÀkjainak, amikor a drÀmÀrÂl besz¢lt, ¢s a
àdrÀmai nyelv erej¢rûlÊ akart fogalmat adni nekik, arrÂl, hogy àott nemcsak sz¢pen besz¢lnek,
szÂnokolnak vagy ÂdÀban felelgetnek egymÀssal a
szem¢lyek, hanem a nyelv a helyzethez, a szem¢lyek
indulatÀhoz alkalmazkodik, azt festi, fejezi ki, s
hogy a pÀrbesz¢d alatt a cselekv¢ny is egyre halad,
a jellem fejlikÊ. De mÀr jÂval elûbb is, amikor
elûsz´r fordÁtotta le, m¢g n¢metbûl a SZENTIVçN°JI çLMOT, nem a versm¢rt¢ket tartotta
a legfontosabbnak: àS a jambusok? ä ahogy lehetett. Miattok kit¢telt nyomorÁtni nem akartam.Ê
Nekem sem egyes verslÀbak vagy sorok ellen vannak metrikai kifogÀsaim NÀdasdy fordÁtÀsÀban; ¢n a teljes verses sz´veg hangzÀsi
arÀnyait ¢rzem zavarÂnak, pontosabban: az
´t´s ¢s hatodfeles jambusok arÀnyÀt. Hatodfeles jambus t´rv¢nyesen keveredhet ´t´s
jambikus sorokkal; p¢ldÀkat id¢zni felesleges, de ha kellene, id¢zhetn¢nk Shakespeare darabjaibÂl, akÀr a SZENTIVçN°JI çLOM
sz´veg¢bûl is, bÀr ebben ilyen sor ritkÀn
akad. HagyomÀnyos a magyar ShakespearefordÁtÂknak az a jogos panaszuk, hogy szavaink hosszÃsÀga miatt jÂval kevesebb f¢r bele
egy k´t´tt terjedelmü verssorba, mint az egytagÃ szavakban rendkÁv¡l gazdag, egy¢bk¢nt
is nagyon t´m´r, kev¢sb¢ àt¢rig¢nyesÊ angol
nyelvben. Nem csoda hÀt, ha megbecs¡lik azt
a szer¢ny lehetûs¢get, amelyet a hatodfeles
jambus f¢llÀbnyi, egy szÂtagnyi t´bblete nyÃjt
nekik. Csakhogy itt a àsok kicsi sokra megyÊ
elve nem mük´dik, illetûleg a terjedelmi,
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mennyis¢gi nyeres¢g¢rt drÀgÀn fizet a fordÁtÂ. Mert a hatodfeles jambus nemcsak
hosszabb, ami jÂ a fordÁtÂnak, de mÀsk¢pp is
hangzik, mint az ´t´s, ami viszont rossz a
fordÁtÀsnak. Erre talÀn csak akkor figyel¡nk
fel, ha tÃlsÀgosan sok van belûle. A teljes,
emelkedû verslÀbbal zÀrÂdÂ, tehÀt emelkedû
v¢gü ´t´s jambussal szemben a hatodfeles
utolsÂ, f¢l vagy csonka lÀba ereszkedû jelleget
ad a sornak; Ãgy mük´dik, mint egy biztonsÀgi szelep, amely az elûzû ´t lÀbban felgy¡lemlett fesz¡lts¢get levezeti, de ezzel el is veszi a sor drÀmai erej¢t, bÀgyadtabbÀ teszi a
hangzÀst. Az id¢zett huszon´t soros r¢szben
Shakespeare-n¢l mind´ssze k¢t sorban van
hatodfeles jambus, AranynÀl tizenkilenc ´t´s
jambusra hat hatodfeles esik, NÀdasdynÀl tizenhat hatodfeles van ¢s csak kilenc ´t´s.
Shakespeare k¢t hatodfeles sorÀt hÀrom ´t´s
jambus vÀlasztja el, Arany hatodfelesei
egyenlûtlen eloszlÀsban talÀlhatÂk, de mindig egyes¢vel, NÀdasdynÀl viszont csak egyetlen olyan hatodfeles sor van, amelyet ´t´s
elûz meg ¢s k´vet. NÀla a hatodfelesek kettes¢vel, hÀrmasÀval fordulnak elû, egy Ázben
pedig n¢gy egymÀst k´vetû sorban. Ebben az
id¢zett szakaszban tehÀt NÀdasdy fordÁtÀsÀnak a hatodfeles jambus a meghatÀrozÂ,
uralkodÂ eleme, metrikai alapk¢plete, az
´t´s jambus csak megtürt j´vev¢nynek hat,
mintha nem is arrÂl kapta volna a nev¢t a
Shakespeare-drÀma versm¢rt¢ke. Nem ÀllÁtom, hogy ha a fordÁtÀst sorrÂl sorra vizsgÀlnÀnk meg ilyen szempontbÂl, a teljes sz´veg
ÀtlagÀban pontosan ez volna az arÀny, de v¢geztem n¢hÀny szÃrÂprÂbÀt a darab t´bb
mÀs r¢sz¢ben, ¢s mindig azt tapasztaltam,
hogy sose tudott el¢gg¢ kev¢s lenni a hatodfeles jambusokbÂl. K¡l´n´sen zavarÂ e sorfajta tÃlteng¢se a rÁmes sz´vegr¢szekben: a
sorv¢g ereszkedû jelleg¢t csak m¢g jobban kiemeli a ä sz¡ks¢gszerüen ä ugyancsak ereszkedû nûrÁm, s menn¢l jobb a rÁm, annÀl inkÀbb. MÀrpedig NÀdasdy mesterien, n¢ha
eg¢szen bravÃrosan tud rÁmelni. P¢ldÀimat
itt a III. felvonÀs 2. szÁn¢nek egy negyvenk¢t
soros szakaszÀbÂl (354ä395.) veszem.
àLÀtod, a lovagok pÀrbajra k¢szek,
Gyorsan, Robin, csinÀlj szuroks´t¢tet.
Az AcheronnÀl is feket¢bb k´ddel
a csillagos eget sietve f´dd el,

s a vet¢lytÀrsakat Ãgy vezesd f¢lre,
hogy Ãtjuk egymÀst sehol el ne ¢rje.
Hol Ãgy szÂlalj meg, mint Lysander nyelve,
Demetriust galÀdul ingerelve;
hol ÀtkozÂdj Demetrius gyanÀnt ä
Ágy vÀlaszd sz¢t a k¢t ifjÃ titÀnt,
mÁg szemh¢jukra ¢szrev¢tlen¡l
denev¢rszÀrnyÃ, Àjult Àlom ¡l.
E f¡vet facsard Lysander szem¢re,
mert e n´v¢nynek pÀratlan er¢nye,
hogy az ilyen bajt r´gt´n orvosolja,
s Ágy Ãjra jÂl forog a szemgolyÂja.Ê Stb.
NÀdasdy nyolc hatodfelessel indÁtja a sz´vegr¢szt, ¢s nyolc sor mÀr el¢g ahhoz, hogy
f¡l¡nk beÀlljon erre a versm¢rt¢kre. UtÀna
ugyan ´t´sre vÀlt, de csak n¢gy sor erej¢ig, s
ezeket Ãjabb hatodfelesek k´vetik. A negyvenk¢t soros r¢szben sehol sem talÀlunk n¢gy
sornÀl hosszabb szakaszokat ´t´s jambusokbÂl, van viszont Pukknak egy tÁzsoros megszÂlalÀsa (378ä387.) csupa hatodfeles jambusban. Igaz, a negyvenk¢t soros r¢szt Arany
is k¢t hatodfelessel kezdi, de nem hagyja a
f¡l¡nkbe ivÂdni ezt a versm¢rt¢ket; nyolc
´t´ssel folytatja, majd n¢gy hatodfeles utÀn
Ãjabb nyolc ´t´s k´vetkezik, ¢s hatodfelesekbûl sehol sincs a negyvenk¢t sorban n¢gysorosnÀl nagyobb t´mb. MÁg NÀdasdynÀl tizenn¢gy ´t´s jambusra huszonnyolc (tehÀt pontosan k¢tannyi) hatodfeles esik, AranynÀl
harminc ´t´s ¢s tizenk¢t hatodfeles az arÀny.
Az angol eredetiben pedig itt egyetlen hatodfeles sem fordul elû.
Elk¢pzelni is nehezen tudom, hogy NÀdasdy kifinomult hallÀsa ne jelezte volna a
metrikai arÀnyok felborulÀsÀt. Term¢szetesen szÀmolni kell azzal, hogy a fordÁtÂ a k¢t
nyelv mÀr emlÁtett terjedelmi k¡l´nbs¢gei
miatt Ãjra meg Ãjra k¢nyszerhelyzetbe ker¡l,
¢s valamilyen kompromisszumos megoldÀst
kell vÀlasztania. °rdekes, hogy NÀdasdy, aki
pedig sokat besz¢l a munkÀja k´zben felmer¡lt fordÁtÂi probl¢mÀkrÂl, ¢s sokszor aggÀlyosan indokolja meg, hogy mit mi¢rt csinÀl,
a magyar szavak hosszÃsÀgÀbÂl ¢s az angol
szavak r´vids¢g¢bÂl adÂdÂ neh¢zs¢gek miatt
nem panaszkodik, mint p¢ldÀul V´r´smarty,
Petûfi, Arany, hogy csak a klasszikus fordÁtÂkat emlÁtsem. Csak a müsorf¡zetben talÀlunk egy zÀrÂjeles mondatot arrÂl, hogy àhihetetlen mennyis¢gü szÂ f¢r bele egy angol verssor-
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baÊ. Lehet, hogy a kÁnÀlkozÂ t´bb rossz k´z¡l
û m¢g a gyakori f¢llÀbnyi sortoldÀst Át¢lte a
legkisebb rossznak. Mint Arany, nyilvÀn û
sem akart àkit¢telt nyomorÁtniÊ, a sorszaporÁtÀs
k¢nyszermegoldÀsÀval m¢g AranynÀl is ritkÀbban ¢lt, akkor is csak prÂzai szakaszokban; egy¢bk¢nt k´vetkezetesen ¢rv¢nyesÁtette a àsort sorralÊ elv¢t. àVerstani szempontbÂl igyekeztem hü lenni, k¢t okbÂl is. Egyr¢szt, mert a szerzû Àltal hasznÀlt versm¢rt¢kek a magyarban is term¢szetesek, bejÀratottak, k¡l´n´sebb ÏkunsztotÎ
nem ig¢nyelnek; mÀsr¢szt, mert Shakespeare a sz´vegformÀkat szemmel lÀthatÂlag dramaturgiai eszk´z¡l hasznÀlja. SegÁts¢g¡kkel Ãgy dolgozik, mint
mondjuk egy operaszerzû, aki bizonyos szereplûket
vagy ¢rzelmi Àllapotokat mindig bizonyos hangszerekkel kÁs¢r. Ezt a Ïhangszerel¢stÎ megtartottamÊ
ä mondja az utÂszÂban. S amikor r¢szletesebben szÂl verstani k¢rd¢sekrûl, a rÁmtelen
´t´s jambust a àhüv´sen tÀrgyilagos, m¢ltÂsÀgteljes vagy fennk´lten patetikus sz´vegekÊ, a pÀrrÁmes jambusokat àaz ¢rzelmes sz´vegekÊ formÀjÀnak nevezi. A àhangszerel¢sÊ-t mÂdosÁtÂ, sût
megzavarÂ hatodfeles jambusrÂl egyetlen szÂ
sem esik.
Azt gyanÁtom, hogy a versm¢rt¢k, a sorfajtÀk, sz´vegformÀk dramaturgiai funkciÂjÀnak ä csak r¢szben technikai ä probl¢mÀinÀl
fontosabbnak tartotta azt, hogy olyan fordÁtÀst k¢szÁtsen, amelybûl a n¢zû àpontosan ¢rtse,
mi mi¢rt t´rt¢nik a szÁnpadon, valamint hogy kicsoda, milyen indÁttatÀsbÂl ¢s mit besz¢lÊ. AnnÀl
inkÀbb, mert ä a müsorf¡zetbûl id¢zek ä àaz
Arany-sz´veg 130 ¢ve sz¡letett, ¢s m¢g olvasva is
nehezen ¢rthetû, nemhogy a szÁnhÀzban hallgatva.
LegalÀbbis mai szÁnpadon, mai n¢zûi ¢s olvasÂi befogadÂk szÀmÀra. A sz´veg eleve neh¢zÊ ä ¢s itt
visszat¢rek az utÂszÂ sz´veg¢hez ä àmert a szerzû telepakolja rÁmekkel, c¢lzÀsokkal, szÂjÀt¢kokkal,
ravasz parallelizmusokkal. Ha vÀlasztani kellett, ¢n
a szÁndarabot r¢szesÁtettem elûnyben: elhagytam a
sz´veg egy-egy elem¢t az¢rt, hogy a megmaradÂ r¢szt
az adott terjedelemben vilÀgosan meg tudjam fogalmazni. [...] így, mint a l¢ghajÂs, ezt-azt kidobÀltam,
hogy a megmaradÂ rakomÀnnyal k´nnyebben szÀllhassak. [...] Arany a mÀsik utat k´vette: inkÀbb k´ltem¢nyt fordÁtott, mint szÁndarabot.Ê
Csakhogy Arany nem àa mÀsik utat k´vetteÊ.
Amikor Shakespeare-t fordÁtott, szÁndarabot
fordÁtott, mondhatnÀm: magÀtÂl ¢rtetûdûen,
a àk´ltem¢nyÊ mint lehetûs¢g, fel sem mer¡lt
nÀla. Az elsû teljes magyar Shakespeare fû-fû

irÀnyÁtÂjak¢nt û fogalmazta meg a Kisfaludy
TÀrsasÀg Shakespeare-bizottsÀgÀnak ÂhajÀt,
hogy àaz Àtt¢tel ne annyira azt az olvasÂt igyekezz¢k kiel¢gÁteni, ki az eredeti Shakespeare-rel kez¢ben szÂt szÂval ´sszehasonlÁt, s inkÀbb neh¢zkes fordÁtÀssal is be¢ri, csakhogy egy jota se vesszen el az
eredetibûl; mint inkÀbb azt, ki az angolhoz nem f¢rhetv¢n, sz¢ps¢geit a nagy k´ltûnek magyarban kÁvÀnja ¢lvezni; s a szÁnpadot, mely nagy hiÀnyt
szenved jÂ fordÁtÀsokban. Legfûbb c¢l mind a hÀromnak kiel¢gÁt¢se, s erre t´rekedni kell, de teljesen
el¢rni csaknem lehetetlenÊ. ý ä a bizottsÀg nev¢ben ä ànem lÀtja c¢lszerünekÊ, hogy a k´vetendû elvek dolgÀban àa fordÁtÂk elûre hosszas, k´r¡lm¢nyes utasÁtÀsokkal nyüg´ztessenek leÊ. De a
szükszavÃ ¢s meglehetûsen liberÀlis utasÁtÀsok k´zt szerepel, àhogy az eszm¢t, az erût, a
nyelv (k¡l´n´sen szavalati) g´rd¡l¢kenys¢g¢t aprÂ
formai bÁbel¢snek sehol f´l ne ÀldozzÀkÊ. °s ÀltalÀban àutasÁttatni kÁvÀnnÀ a fordÁtÂkat, hogy azon
fordÁtÀsokat se mellûzz¢k seg¢d¡l venni, melyek a
Nemzeti SzÁnhÀz szÀmÀra r¢gebben k¢sz¡ltek: mivel ezekben, ha sokszor hibÀsak s nem el¢gg¢ hÁvek
is az eredetihez, hellyel-k´zzel oly erûteljes drÀmai
nyelv van, mely az Ãj Àtt¢telnek javÀra szolgÀlhatÊ.
Egy fordÁtÀs bÁrÀlatÀban kifogÀsol valamit,
amit àirodalmi nyelvben ÀltalÀban nem lehet kÀrhoztatni, de drÀmai nyelvben kiss¢ neh¢zkes,
rosszul szavalhatÂ, s a tÀrgy term¢szet¢vel nem
egyez. [...] A drÀmai nyelv az ¢let nyelve, a szÁnpadon ¢lû embereket akarunk lÀtni; mi nem azt teszi, hogy a drÀma k´z´ns¢ges prÂzÀban szÂljon, de
m¢gis az ¢let nyelv¢n, a szenved¢lyes, mozgalmas
¢let¢nÊ.
FolytathatnÀm m¢g az id¢zget¢st, de nem
¢rdemes. Mert tulajdonk¢ppen nem is
AranyrÂl van itt szÂ, m¢g csak nem is arrÂl,
hogy helytÀllÂ-e vagy t¢ved¢s, amit rÂla NÀdasdy mond. Itt egy ÀldilemmÀval van dolgunk, amely k¡l´nb´zû megfogalmazÀsban
Ãjra meg Ãjra felbukkan egy r¢gÂta, hoszszabb-r´videbb sz¡netekkel folyÂ, k´vetkezetes tendenciÀt mutatÂ ÀlvitÀban. A szÁnhÀzi ¢s
az irodalmi Shakespeare, a szÁnpadi szerzû ¢s
a k´ltû, sokszor m¢g a jÂl mondhatÂ ¢s a
mondhatatlan sz´veg ellent¢te is arra a fikciÂra ¢p¡l, amit NÀdasdy a szÁndarab ¢s a k´ltem¢ny vagy a àszÁnhÀzszerüÊ ¢s a àkoncertszerüÊ szÁnhÀz szembeÀllÁtÀsÀval sugall, hogy
tudniillik k¢t, egymÀstÂl jÂl elvÀlaszthatÂ, sût
egymÀst talÀn k´lcs´n´sen ki is zÀrÂ Shakespeare van. Ezt a t¢veszm¢t vagy valamilyen
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ehhez k´zelÁtû n¢zetet szÀzadunk elsû harmadÀban, fel¢ben nÀlunk nagy nevek f¢mjelezt¢k. A legv¢gletesebben Babits k¢pviselte
ezt az ÀllÀspontot, igaz, egy ugyancsak sz¢lsûs¢ges, ezzel ellenkezû felfogÀssal szemben.
ý àigazÀn bÀmulatosÊ-nak tartotta, àhogy ezek a
finom n¡Ànszokra ¢pÁtett, lÁrai ¢s epikusan festû
drÀmÀk valaha [!] szÁnpadon is [!] hatottak, nagy
t´megeket vonzottakÊ, ¢s Ãgy gondolta, hogy
Shakespeare darabjai àigazÀban csak olvasva
¢rv¢nyes¡lnekÊ. Babits, sajÀt bevallÀsa szerint,
nem volt ànagy szÁnhÀzjÀrÂÊ. De m¢g a nagy
szÁnhÀzjÀrÂ, sok szÁnikritikÀt is ÁrÂ, Shakespeare szÁnpadravalÂsÀgÀt sohasem tagadÂ
KosztolÀnyinak is, Ãgy lÀtszik, elsûsorban olvasmÀny volt Shakespeare: à°letem ¢lm¢nye,
hogy ût olvashattam, aki mindent tudott, mindent
¢rzett. Mindenekelûtt szeretem szavainak alkÁmiÀjÀt.Ê HalÀsz GÀbor, amikor magyar Shakespeare-fordÁtÀsokat sorrÂl sorra olvasott ´ssze
az eredeti sz´veggel, meglepûdve tapasztalta,
hogy mily kev¢ss¢ ¢rdekelte àa drÀma fel¢pÁt¢se, a fejlûdû tragikum, a beteljesedû v¢gzet, de mily
kev¢ss¢ a hûs´k, az emberek, a feltÀrulÂ lelkek isÊ.
Ami ût pÀratlan erûvel megfogta, àa mondatok
belsû logikÀja volt, az ¢rtelem csodÀlatos hintajÀt¢ka, egy pr¢cieux, moralizÀlÂ, udvari korszak
divatjÀnak f´l¢nyes felhasznÀlÀsaÊ stb., vagyis
Shakespeare retorikai teljesÁtm¢nye, szÁnpadtÂl, dramaturgiÀtÂl f¡ggetlen¡l. (°rdekes ellenp¢lda a Shakespeare-t teljesen elutasÁtÂ
Nagy Lajos v¢lem¢nye, àhogy elûadva e müvek
elfogadhatÂbbak, mint olvasvaÊ.)
A negyvenes ¢vek legv¢g¢n sz¡letett n¢hÀny ÁrÀs, lÀtnivalÂan nem a k¢t Shakespeare,
a szÁnpadi mesterember ¢s a k´ltû kett¢vÀlasztÀsÀnak jegy¢ben, inkÀbb annak ellen¢ben, de ebbûl a gondolatk´rbûl ezeknek a
cikkeknek a szerzûi sem tudtak teljesen kil¢pni. N¢meth LÀszlÂ szerint àszÁn¢szet ¢s k´lt¢szet
a drÀma t´rt¢net¢ben sosem voltak ennyire egyekÊ,
de û ezt is mondja: àShakespeare mint szÁnpadi
iparos lÀtott neki a drÀmaÁrÀsnak, s a drÀmai szerzû gyakorlata k´zben ¢bredt fel benne a vilÀg-k´ltû.Ê Vas IstvÀn Ágy nyilatkozik: àrÀnk elsûsorban
a n¢met Shakespeare-k¢p hatott, ez pedig Shakespeare-t v¢gletesen szÁnpadi zseninek tekintetteÊ,
ez¢rt, ezzel szemben, ànyilvÀn tÃlzÀsÀban is
eg¢szs¢ges visszahatÀsÊ-nak tekinti az Ãjabb
angol Shakespeare-kritikÀnak ä de mondhatta volna Babitsot is ä azt a t´rekv¢s¢t, hogy
Shakespeare-ben a k´ltûre vesse a hangsÃlyt.

ý maga, talÀn eg¢sz nemzed¢ke nev¢ben, ezt
vallja: àLegt´bb¡nknek... neh¢z lenne e v¢gletek
bÀrmelyik¢vel is egyet¢rteniÊ, m¢gis Ãgy gondolja, hogy àaz¢rt persze ¢l nÀlunk is egy zÀrtabb,
nemesebb Shakespeare-hagyomÀny. Elv¢gre V´r´smartyt, Petûfit, Aranyt, Babitsot ¢s KosztolÀnyit
nyilvÀn nemcsak a szÁnpadi szerzû, hanem a k´ltû
is vonzottaÊ. Sokkal egy¢rtelmübb, amit Vas
IstvÀn a jÂl mondhatÂ sz´vegrûl mond: à°l
nÀlunk egy k¢nyelmes szÁnhÀzi felfogÀs, mely a modern szÁnpadon kialakult szÁn¢szi minimumbÂl indul ki, s m¢g Shakespeare-ben is Ïk´nnyen mondhatÂÎ sz´veget kÁvÀn. [...] E felfogÀs a k´nnyen
mondhatÂsÀg kedv¢¢rt ´ntudatlanul is Shakespeare
olcsÂvÀ lapÁtÀsÀt ¢s simÁtÀsÀt c¢lozza.Ê °s p¢ldÀnak id¢zi az Àltala fordÁtott III. RICHçRD elsû
monolÂgjÀt, amelyrûl tudja, hogy elÀgazÂ
mell¢kmondataival, bonyolult szerkezet¢vel
àvalÂban megnehezÁti a szÁn¢sz ¢s a hallgatÂ ä hÀt
m¢g a n¢zû ä dolgÀt, s hogy a k´nnyen mondhatÂsÀg kedv¢¢rt legalÀbbis az alÀrendel¢seket mell¢rendel¢sekk¢ kellett volna vÀltoztatnom. De ezzel
Shakespeare legl¢nyegesebb k´lt¢szet¢nek belsû ritmusÀt ¢s szerkezet¢t adtam volna fel.Ê M¢sz´ly
Dezsû Babits, HalÀsz GÀbor ¢s Vas IstvÀn n¢zeteivel hadakozva pedant¢riÀnak minûsÁti a
k´ltû ¢s a szÁnpadi szerzû àcs´k´ny´sÊ k¡l´nvÀlasztÀsÀt, de vitatkozÂ cikk¢ben û is k¢nytelen ezt a fogalompÀrt hasznÀlni. ElutasÁtja
azt is, hogy àvan ÏjÂl mondhatÂÎ szÁnhÀzi
Shakespeare-fordÁtÀs, ¢s van aztÀn ä egy emelettel
f´ljebb ä irodalmi Shakespeare-fordÁtÀs (nyilvÀn,
nem jÂl mondhatÂ)Ê. °s kijelenti, hogy àmÃlt szÀzadi Shakespeare-fordÁtÀsaink k´z¡l ma is azok a
szÁnpadon legjobban mondhatÂk, melyek egyben a
legk´ltûibbek is: Arany¢i. [...] Istennek hÀla, Arany
nem tudta k¡l´nvÀlasztani Shakespeare-ben a k´ltût ¢s a szÁnpadi szerzût!Ê.
MÀr KosztolÀnyi is t´bbsz´r hitet tett az
Arany-fordÁtÀsok nyelv¢nek szÁnpadszerüs¢ge mellett: àMilyen besz¢lhetû ¢s szÁnpadi az
Arany terhes nyelve.Ê °s: àmilyen k¢szek ¢s olvasva
is mennyire hallhatÂk ezek a sorok. A szÁn¢sznek
semmit sem kell formÀlni rajtuk. Kiugranak a
k´nyvbûl, lepattannak a papÁrrÂl, a szÁnpadra dobbannak, hogy szinte porzanak alattuk a deszkÀkÊ.
A àjÂl mondhatÂÊ sz´vegnek a szÁn¢sz az
elsû szÀmÃ haszon¢lvezûje. Gondoljunk csak
az emlÁtett ànaturalistaÊ szÁn¢szekre, akik
ànem tudjÀk megtanulni ¢s elmondani a csiszoltabb, vÀlaszt¢kosabb, emelkedettebb besz¢det, s nagyon szomjÃhozzÀk az Ãj pesti Shakespeare-tÊ;
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vagy a àmodern szÁnpadon kialakult szÁn¢szi minimumÊ-ra, amit Vas IstvÀn emleget. A àmai
szÁnpad, a mai n¢zûi ¢s olvasÂi befogadÂk szÀmÀraÊ
fordÁtÂ NÀdasdy bizonyÀra a szÁn¢sszel is jÂt
akar tenni, de errûl nem besz¢l k¡l´n; annÀl
t´bbet a àmai n¢zûÊ-nek tett szolgÀlatairÂl, s
hadd tegyem hozzÀ: engedm¢nyeirûl. Az û
kedv¢¢rt dobÀl ki, àmint a l¢ghajÂsÊ, ezt-azt, àa
sz´veg egy-egy elem¢t, hogy a megmaradÂ r¢szt az
adott terjedelembenÊ meg tudja fogalmazni.
àAdott terjedelmen nemcsak a nyomdai sorhossz
¢s a szÂtagszÀm korlÀtait ¢rtem ä Árja az utÂszÂban ä, hanem ä szÁndarabrÂl l¢v¢n szÂ ä elsûsorban az idûbeli korlÀtot: egy sor k´r¡lbel¡l 3 mÀsodperc alatt hangzik el a szÁnpadon, ez idû alatt
bizonyos mennyis¢gü informÀciÂnÀl t´bbet a mai
n¢zû nem tud befogadni.Ê °n persze nagyon szeretn¢m tudni, hogy mennyi is az a bizonyos
mennyis¢gü informÀciÂ; NÀdasdy mind´ssze
ennyit mond a darab müsorf¡zet¢ben: àez
f¡gg a n¢zûtûl, a szerzûtûl, de a drÀmai helyzettûl
isÊ. Azt hiszem, ez igen nagy m¢rt¢kben f¡gg
attÂl is, hogy a n¢zû, nem a mai n¢zû, hanem
egy mai n¢zû, egy mÀsik, egy sokadik milyen
befogadÂk¢pess¢ggel rendelkezik, rendszeresen jÀr-e szÁnhÀzba, szokva van-e hallott
sz´veg f¡l´n Àt valÂ befogadÀsÀhoz, tehÀt
hogy milyen a szÁnhÀzi kultÃrÀja, de attÂl is,
hogy milyen a pillanatnyi diszpozÁciÂja stb.
Felt¢ve, hogy siker¡l àa mai n¢zûÊ befogadÂi
teljesÁtm¢ny¢nek az ÀtlagÀt megm¢rni ¢s
mennyis¢gileg kifejezni, aggÂdva k¢rdezem:
a tegnapi, a tegnapelûtti, a Shakespeare-kori
n¢zû t´bb informÀciÂt tudott bizonyos adott
idû alatt befogadni? F¢lû, hogy igen. °s ennek nem is a v¢lhetû vagy az eg¢szen nyilvÀnvalÂ okai ¢rdekelnek igazÀban; n¢hÀnyat
¢n is fel tudok mutatni. Semmik¢ppen sem
osztom Babitsnak azt a v¢lem¢ny¢t, hogy àa
legvalÂszÁnübb magyarÀzat m¢gis az elmÃlt kor
magasabb müvelts¢ge ¢s fog¢konysÀga, amelyet mi
mÀr meg¢rteni ¢s elhinni sem bÁrunk. T¢ny, hogy
az utolsÂ hÀrom ¢vszÀzadban az irodalmi kultÃra
folytonos hanyatlÀsÀval kell szÀmolnunk, minden
lÀtszat s egy-egy csodÀlatos f´lvillanÀs ellen¢re isÊ.
Shakespeare-rûl nagyon sok mindent nem
tudunk, az azonban biztosnak lÀtszik, hogy
k´z´ns¢ge a korabeli angol tÀrsadalom teljes
vagy majdnem teljes szÁnk¢p¢t mutatta, a
müvelts¢g¢vel m¢g müvelt udvaroncai k´z¡l
is kiemelkedû àszüz kirÀlynûÊ-tûl a tÀrsadalom alsÂbb ¢s legalsÂbb r¢tegeibûl szÀrmazÂ,

iskolÀzatlan, pall¢rozatlan n¢zûkig, akik k´zt
nem is nagyon kevesen lehettek Árni-olvasni
nem tudÂk. Babits feltev¢se csak akkor volna
elfogadhatÂ, ha az Erzs¢bet- ¢s Jakab-kori
szÁnhÀz exkluzÁv szÁnhÀz lett volna, amelynek
a n¢zûi a tÀrsadalmi elitbûl verbuvÀlÂdtak.
ValÂszÁnü, hogy ezek a n¢zûk, ha Àtlagukban
müveltebbek nem is, a hallott sz´veg befogadÀsÀra fog¢konyabbak voltak a mai k´z´ns¢gn¢l, mert sajÀt ¢rdek¡kben k¢nytelenek
voltak nagyon hegyezni a f¡l¡ket a szÁnhÀzban. TalÀn jelentûs r¢sz¡knek nem volt megadva az, ami a mai n¢zûnek, aki az elûadÀs
elûtt esetleg elolvassa a darabot, s Ágy bizonyos elûismeretekkel ¡lhet be a szÁnhÀzba,
vagy utÂlag pÂtolhatja olvasÀssal, amit az elûadÀs alatt nem vagy f¢lrehallott. Meggyûzûd¢sem, hogy Shakespeare n¢zûinek, ÀllandÂ
edz¢sben l¢v¢n, tizen´t-hÃsz soron Àt indÀzÂ,
burjÀnzÂ mondatsz´vev¢nyek befogadÀsÀra
csakugyan fog¢konyabb volt a f¡l¡k, agyuk,
mint a mienk. Mellesleg ugyanilyen edz¢sben r¢szes¡ltek a templomban is, ahol hasonlÂ fel¢pÁt¢sü, hasonlÂ retorikai figurÀkban
bûvelkedû sz´veget kellett ugyancsak f¡l´n Àt
befogadniuk. Babits is megjegyzi, hogy akkor
àa szÁnpad müv¢szete m¢g sokkal inkÀbb a szÂ
müv¢szete volt, mint ma. A k´z´ns¢g a dikciÂ
hallgatÀsÀra volt ÏbeÀllÁtvaÎ, s figyelme talÀn
m¢g sokkal frissebb, ¢berebb, naivabb volt, mint
a mai k´z´ns¢g¢Ê.
Besz¢lt a szÂ müv¢szet¢rûl KosztolÀnyi is,
nem sokkal Babits elûtt, de û nem e müv¢szet
Erzs¢bet-kori siker¢nek, hanem sajÀt korÀban tapasztalhatÂ vÀlsÀgÀnak okait emelte ki.
àK¢ts¢gtelen, hogy manapsÀg rossz idûk jÀrnak arra a müv¢szetre, mely elsûsorban a szavakra ¢pÁt.
TÃlontÃl elk¢nyeztettek, kiszolgÀltak a ÏszÁnesÎ tÀrcaÁrÂk, ÀllÂ- ¢s mozgÂk¢peket n¢z¡nk. Agyunk,
mint az a szerv¡nk, melyet alig hasznÀlunk, lassank¢nt renyhe lesz a szavak befogadÀsÀra. Ilyesmivel azonban nem t´rûdhet az, aki Shakespeare-t
szÂlaltatja meg. Tilos fel´ntenie azt, ami t´m´r, legyalulnia, ami ¢rdes, elsÀpasztania, ami pirospozsgÀs, leegyszerüsÁtenie, ami bonyolult. Pontosan
meg kell ¢rtenie, hogy mi van a sz´vegben ¢s a sz´veg m´g´tt, de ha egy r¢szlet homÀlyos, nem szabad
kif¢nyesÁtenie, nem szabad kibontania a maga burkolt titokzatossÀgÀbÂl, k¡l´nben az eg¢szet meghamisÁtja. Ne a sz´veg ¢rtelm¢t, sommÀzÀsÀt vagy kicseng¢s¢t adja, csak magÀt a sz´veget.Ê Mintha
profetikus j´vûbelÀtÀssal azt bÁrÀlnÀ, amit
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majd jÂ hatvan ¢vvel k¢sûbb NÀdasdy mond
a maga fordÁtÂi eljÀrÀsÀrÂl a SZENTIVçN°JI
çLOM müsorf¡zet¢ben: àN¢ha Ãgy ¢reztem magam, mint akit egy film szinkronsz´veg¢nek megÁrÀsÀra k¢rtek f´l, s ehelyett azon talÀlja magÀt,
hogy inkÀbb feliratozza a filmet: a feliratra kevesebb f¢r, de hosszabb ideig marad a szem¡nk elûtt,
Ãgyhogy ami azon lÀthatÂ, az legalÀbb t¢nyleg eljut
az agyunkig.Ê NÀdasdyt a tehets¢ge ¢s Ázl¢se
szerencs¢re megmenti attÂl, hogy ezen a t¢vÃton k´vetkezetesen v¢gigmenjen. De abban,
hogy az û SZENTIVçN°JI çLOM-ja sokkal v¢znÀbb, sÃlytalanabb, mint a Shakespeare-¢
vagy az Arany¢, bizonyÀra jelentûs r¢sze van
ennek a k¢ptelen fordÁtÂi elvnek, amely sajnÀlatosan gyakran ¢rv¢nyes¡l fordÁtÂi gyakorlatÀban is.
Van azutÀn NÀdasdynak egy furcsa korosztÀlyi szempontja is. àEzt a darabot nagy
szÀmban fiatalok n¢zik meg, sokuknak ez az ¢let¡k
elsû Shakespeare-¢lm¢nye: azt szeretn¢m, ha nem
tolakodna ¢lût¢rbe a sz´veg. (ýk ä rem¢lem ä ¢szre
sem fogjÀk venni, hogy sz´veg is van a darabban.)Ê
Nagyon szeretn¢m azt hinni, hogy NÀdasdy
zÀrÂjeles rem¢nye csak frivolan jÀt¢kos vagy
v¢gig nem gondolt ´tlet, esetleg irodalmÀrpukkasztÂ provokÀciÂ. Elv¢gre Shakespeare
nem pantomimot Árt, nem k¢preg¢nyt, amiben a sz´veg csakugyan nem tolakszik az elût¢rbe. ý sz´veget Árt, m¢ghozzÀ neh¢z sz´veget, amit valÂban àtelepakoltÊ sok mindennel. Mi¢rt kellene, de hogy is lehetne azt a
hamis benyomÀst kelteni a n¢zûben, akÀr fiatal, akÀr ¢lemedett, hogy a shakespeare-i sz´veg, ´sszes neh¢zs¢g¢vel egyetemben, figyelmen kÁv¡l hagyhatÂ? Bevallom: müv¢szi
szempontbÂl semmivel sem ¢rzem v¢dhetûbbnek Shakespeare àk´nnyÁt¢s¢tÊ, mint a
k¢tes hÁrn¢vre vergûd´tt Thomas Bowdler
doktor eljÀrÀsÀt, aki 1818-ban kiadta a maga
erk´lcsileg kifogÀsolhatatlan, minden sikamlÂssÀgtÂl, illetlens¢gtûl megtisztÁtott àcsalÀdi
ShakespeareÊ-j¢t. Vesz¢lyes Ãtra l¢p az, aki a
k´z´ns¢get Shakespeare neh¢zs¢geitûl, a
Shakespeare befogadÀsÀhoz felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges szellemi erûfeszÁt¢stûl akarja megkÁm¢lni, hiszen akkor egyre t´bb engedm¢nyt t¢ve, egyre alacsonyabb ig¢nyeket kell majd kiel¢gÁtenie. HangsÃlyozom: a NÀdasdy-f¢le
SZENTIVçN°JI çLOM e folyamatnak m¢g korai
szakaszÀt k¢pviseli, de tendenciÀjÀban tagadhatatlanul azt k¢pviseli. °s ä egyebek k´zt

az¢rt, mert ¢rt¢kekben is bûvelkedik ä veszedelmes k´vetendû p¢lda lehet belûle. Nekem
r¢mÀlmaimban n¢ha feltünik egy rep¡lûg¢p;
hatalmas transzparenst hÃz maga utÀn,
amely egy majdani Shakespeare-felÃjÁtÀst
hirdet, Ágy: Shakespeare tûmondatokban!
GarantÀltan fÀradsÀg- ¢s fÀjdalommentesen!
Ruttkay KÀlmÀn

KçLLAY B°NI,
JOHN STUART MILL °S A
MODERN TçRSADALOM
KÀllay B¢ni: A szabadsÀgrÂl. ElûszÂ
Holnap KiadÂ, 1993. 136 oldal
KÀllay B¢ni huszonnyolc ¢ves, rendkÁv¡l
becsvÀgyÂ fiatalember volt, amikor Mill-fordÁtÀsa ¢s -elûszava 1867-ben megjelent. T´bb
mint egy ¢vtizeddel k¢sûbb, diplomÀciai pÀlyÀjÀnak egy fontos pillanatÀban, de m¢g korÀntsem annak csÃcsÀn, AsbÂth JÀnos Árt rÂla
egy r´vid portr¢t a VasÀrnapi öjsÀg szÀmÀra,
amelyben megemlÁtette e müv¢t is: àHiÀba
vÀgta bele magÀt Mill hideg elm¢lked¢s¢be, hiÀba
fordÁtotta a nagy angol b´lcselkedûnek ON LIBERTY (A SZABADSçGRñL) cÁmü ¢rtekez¢s¢t, kiadva azt oly elûszÂval, mely a gondolkodÀs komoly
ereje Àltal imponÀlva tartotta tÀvol a hazai olvasÂk´z´ns¢get.Ê (1879. oktÂber 12. 41. szÀm.)
HiÀba, mert KÀllayt alkata ä AsbÂth szerint ä
a gyakorlati politika fel¢ vonzotta, s nem a
àhidegÊ elm¢let fel¢. R´vid idûvel a Mill-fordÁtÀs megjelen¢se uÀn elindul a gyakorlati
politikus pÀlyÀja is, amely nagyon magasra
vezetett. 1869. Àprilis 29-¢n KÀllay azt Árta
naplÂjÀba ä megindokolva, mi¢rt szakÁt azzal
a b¢csi opera¢nekesnûvel, aki gyermek¢nek
anyja volt, de nem a feles¢ge ä, hogy olyan
hÀzassÀgot kÁvÀn k´tni, amely a hivatali ambÁciÂit szolgÀlja: ànem adom fel a rem¢nyt, hogy
egyszer m¢g egy n¢p felett uralkodjakÊ. S ez a rem¢ny talÀn be is teljes¡lt: diplomÀciai karrierj¢t mint a Monarchia belgrÀdi konzulja
kezdte, k¢sûbb volt (a konzervatÁv pÀrthoz
tartozva) parlamenti k¢pviselû ¢s lapvez¢r
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Budapesten, majd Ãjra diplomata, a keleti
politika, a balkÀni k¢rd¢s szak¢rtûje s v¢g¡l
hosszÃ idûn kereszt¡l k´z´s p¢nz¡gyminiszter ä s e tiszts¢g¢vel egy¡tt Bosznia kormÀnyzÂja, akirûl politikai ellenfelei azt mondogattÀk, hogy inkÀbb Ãgy viselkedik, mintha Bosznia koronÀzatlan alkirÀlya volna. A
fiatalember rendkÁv¡li becsvÀgya tehÀt (talÀn) el¢rte c¢ljÀt: egy n¢p f´l´tt uralkodott.
Ezt a t´m´r pÀlyarajzot az¢rt sz¡ks¢ges
elûrebocsÀtani, mert KÀllay ma mÀr alig ismert alak: az elmÃlt ¢vtizedekben Árt egyetlen rÂla szÂlÂ, magyar nyelvü eszmet´rt¢neti
tanulmÀny ä szerzûje N¢meth G. B¢la (Kritika, 1990/3.) ä ezzel az alcÁmmel jelent meg:
K çLLAY BERTALAN ELM°LETI íRçSAI . (Politikat´rt¢neti tanulmÀny jelent meg KÀllay B¢ni
diplomÀciai pÀlyÀjÀrÂl a k´zelmÃltban Ress
Imr¢tûl.) Ezen elm¢leti ÁrÀsok k´z¡l kettû
tarthat ma is szÀmot az ¢rdeklûd¢s¡nkre: a
Mill-elûszÂ ¢s az 1883-as akad¢miai felolvasÀsra k¢sz¡lt MAGYARORSZçG A K ELET °S A
NYUGOT HATçRçN cÁmü kivÀlÂ t´rt¢neti
essz¢, amely Keletnek ¢s Nyugatnak egymÀssal ellent¢tes szellem¢t Árja le ä ha Szücs Jenû
EurÂpa hÀrom r¢giÂjÀrÂl Árott hÁres essz¢j¢nek a magyar elûdeit keress¡k, az egyik legfontosabbat bizonyÀra KÀllay e müv¢ben fogjuk megtalÀlni.
A SZABADSçGRñL nagyon fontos münek
lÀtszik a magyar liberalizmus eszmet´rt¢nete
szempontjÀbÂl: hÀrom fordÁtÀsa is l¢tezik,
1867-ben, 1943-ban ¢s 1980-ban jelentek
meg ä az utÂbbi kettû olyan t´rt¢nelmi helyzetekben, amikor Ãj ¢letet kellett lehelni a liberÀlis gondolkodÀsba MagyarorszÀgon. S
bÀr 1867-ben kev¢s politikÀrÂl gondolkodÂ
ember nem mondta liberÀlisnak vagy szabadelvünek magÀt, A SZABADSçGRñL akkor is n¢mileg hasonlÂ szerepet t´lthetett be: Ãj besz¢dmÂdk¢nt jelent (vagy jelenhetett volna)
meg. Be´thy LeÂ ä k¡l´nben ekkor KÀllay
barÀtja ä, miutÀn megjelent a fordÁtÀs,
hosszabb bÁrÀlatot Árt a mürûl A Honba (1867.
III. 15.), melyet Ágy kezdett: a szabadsÀg
àazon ¢rtelemben, melyben Mill fogja fel, nÀlunk
m¢g nem igen volt fejtegetve. Nem a politikai vagyis nemzeti szabadsÀgrÂl, a nemzetek, osztÀlyok ¢s
egy¢nek egyenjogÃsÀgÀrÂl szÂlÊ, hanem a polgÀri
szabadsÀgrÂl, vagyis a tÀrsadalom ¢s az egy¢n
hatÂk´r¢rûl. Azaz Be´thy v¢lem¢nye szerint
Mill k¢rd¢se (az egy¢ni szabadsÀg hatÀraira

vonatkozÂ k¢rd¢s) Ãj a magyar politikai diskurzusban. Most ne vitassuk, hogy Ágy van-e;
fogadjuk el, hogy ez a sz¢les tÀj¢kozottsÀgÃ
fiatalember Ãjnak ¢rz¢keli a k¢rd¢st. Be´thy
n¢zet¢t J¡rgen Habermas A TçRSADALMI
NYILVçNOSSçG
SZERKEZETVçLTOZçSA cÁmü
k´nyv¢ben lÀthatjuk viszont, amelyben Habermas azt Árja, hogy a v¢lem¢ny- ¢s gondolatszabadsÀg k¢rd¢s¢t Mill eg¢szen mÀsk¢pp
tette fel, mint korÀbban szokÀs volt. MÁg korÀbban a k´z´ss¢gnek (¢s tagjainak) az Àllami
hatalommal szembeni szabadsÀga Àllt az ¢rdeklûd¢s k´z¢ppontjÀban, addig Milln¢l a
nonkonformista egy¢nnek a k´z´s¢ggel
szembeni szabadsÀga.
K¢rd¢s persze, vajon liberÀlisnak tekintette-e egyÀltalÀn a magyar recepciÂ Millt az
1870-es ¢vek elej¢n. Azt hiszem, inkÀbb pozitivistÀnak, mint Gy´rgy Endre 1872-es
Mill-¢letrajzÀban (VasÀrnapi öjsÀg, 1872. 35.
szÀm), vagy radikÀlisnak, mint Arany LÀszlÂ
A F¹LDOSZTñ PçRT ANGLIçBAN cÁmü tanulmÀnyÀban (Budapesti Szemle, 1873). De mit is
jelentettek ezek a fogalmak akkoriban? AsbÂth mÀr id¢zett portr¢jÀban ezt Árja: àKÀllay
B¢ninek vilÀgn¢zlete azon pozitÁv ¢s term¢szettudomÀnyi irÀnyzatok uralma alatt fejlûd´tt,
melyek szÀzadunk k´zep¢t jellemzik.Ê S hozzÀteszi,
hogy ezen irÀnyzatok korai formÀikban
´sszekapcsolÂdtak a politikai radikalizmussal. Az emlÁtett, Gy´rgy Endr¢tûl szÀrmazÂ
Mill-¢letrajz hasonlÂan jellemzi a pozitivizmust: radikÀlis, metafizika- ¢s teolÂgiaellenes, tudomÀnyos irÀnyzat. Az Athenaeumnak
a Mill halÀlÀra Árott, n¢v n¢lk¡li tanulmÀnya
(1873. 20. szÀm) a liberalizmussal szemben
hatÀrozta meg a radikalizmust (nyilvÀnvalÂan az utÂbbival rokonszenvezve), mint olyan
ä Ãj gondolkodÀsi irÀnyt, Ãj tÀrsadalmi rendet elk¢pzelû ä pÀrtot, amelynek Mill volt a
megalapÁtÂja, s amelynek l¢nyege, hogy a
k´z¢rdeket tartja elsûsorban szem elûtt, s àa
tÀrsadalom elnyomottainak felszabadÁtÀsÀban s az
Àllamhatalom Àltal nekik nyÃjtott gyÀmolÁtÀsbanÊ
lÀtja elsûdleges teendûj¢t.
Millt az id¢zett kortÀrsak (kiv¢ve AsbÂthot) nem liberÀlisnak lÀttÀk, s most mell¢kes
szÀmunkra, hogy ezzel mennyiben ¢rtett¢k
f¢lre. Aki bÁrÀlta ¢s aki azonosult az ÀllÀspontjÀval, ugyanaz¢rt tette: mert nem talÀlta
(el¢g) liberÀlisnak. Mill azt Árja A SZABADSçGRñL harmadik fejezet¢ben, hogy a hala-
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dÀs elve megjelenhet k¢tf¢le formÀban is az
emberi t´rt¢nelemben, Ãgy, mint a jobbÁtÀs
szelleme, vagy Ãgy, mint a szabadsÀg szelleme, s ez a kettû alkalmank¢nt szembe is ker¡lhet egymÀssal. Azt lehetne talÀn mondani
Mill szavaival, hogy a magyar kortÀrsak 1870
tÀjÀn (akÀr rokonszenveztek vele, mint
Gy´rgy Endre, akÀr elmarasztaltÀk, mint
Arany LÀszlÂ) Millben inkÀbb a (tÀrsadalom)jobbÁtÀs szellem¢nek a k¢pviselûj¢t lÀttÀk, mÁg mondjuk az 1943-ban vagy 1980ban ¢lûk valÂszÁnüleg inkÀbb a szabadsÀg
szellem¢nek az ember¢t. KÀllay elûszavÀban
t´bbsz´r is nagyon hatÀrozottan bÁrÀlja Millt,
mert az a kellet¢n¢l jobban megszorÁtja az
egy¢ni szabadsÀgot (76ä86.), amikor p¢ldÀul
helyesli a kiskorÃnak Át¢lt, àmüveletlen barbÀr
n¢pekÊ eset¢ben a felvilÀgosult zsarnok civilizÀciÂ tev¢kenys¢g¢t, vagy amikor javasolja a
tÃln¢pesed¢s vesz¢lye elleni orvosszer¡l a hÀzassÀg/hÀzas¢let Àllami szabÀlyozÀsÀt. àAz ily
korlÀtozÀs, ha ¢letbe l¢pne ä Árja KÀllay ä, ellenkezv¢n az egy¢nis¢g legszentebb kÁvÀnalmaival,
k¢ts¢gkÁv¡l alÀÀsnÀ azt, s ism¢t csak azon, a kommunistÀk Àltal Àlmodott eszm¢nyi Àllapotra vezetne,
melyben a t¢nyezûk nem lenn¢nek t´bb¢ emberek,
hanem puszta automatok.Ê (86.) KÀllay nem rokonszenvezett a milli tÀrsadalomjobbÁtÂ habitussal.
KÀllay ¢s Mill elt¢rû n¢zetei m´g´tt azonban nem kizÀrÂlag az a k¡l´nbs¢g rejlik,
hogy Mill mÀsk¢nt viszonyult a tÀrsadalomjavÁtÀs gondolatÀhoz, mint KÀllay, hanem
sokkal inkÀbb az, hogy elt¢rûen Át¢lt¢k meg
a modern tÀrsadalmat. Dolgozatomban KÀllay elûszavÀnak csupÀn e k¢rd¢sre vonatkozÂ
r¢szeivel fogok foglalkozni. Mindkettûj¡k
sz´veg¢ben talÀlhatunk egy-egy ruhahasonlatot, amelyek elemz¢se r¢v¢n feltÀrulhat ez
az elt¢r¢s. N¢zz¡k elûbb a KÀllay¢t, annak ellen¢re, hogy Mill egy mondatÀra reagÀl e hasonlattal: àLegyen szabad itt a r¢gibb ¢s az Ãj tÀrsadalom k´z´tt fennÀllÂ k¡l´nbs¢g jellemz¢s¢re egy
hasonlattal ¢lnem. ögy k¢pzelem ¢n a r¢gi tÀrsadalmat, mint egy tÀrsasÀgot, hol az emberek egy
nagy r¢sze csupÀncsak ä p¢ldÀul ä fekete ruhÀt
hord, mÀs tetemes r¢sze csupÀn k¢ket, ism¢t mÀs r¢sze csupÀn sÀrgÀt ¢s Ágy tovÀbb. Vannak tehÀt szÁnek, csakhogy ugyanazon szÁnt igen sokan k´z´sen
viselik. [...] Az Ãjkor tÀrsadalmÀt ellenben oly gy¡lekezetnek tekintem, hol a legnagyobb r¢sz t´bbf¢le
szÁnü ruhÀt visel, [s bÀr] ...az eg¢sz t´meg mÀr kis
tÀvolbÂl is egyformÀnak tünik fel, de az¢rt k´ze-

lebbrûl tekintve a k¡l´nbf¢les¢gek szÀmtalanszor
gyakoribbak, mint amabban.Ê (110ä111.) KÀllay
k¢tf¢le tÀrsadalmat Ár le hasonlatÀval, r¢git ¢s
Ãjat. Mai szociolÂgiai fogalmakat hasznÀlva
azt mondhatjuk, hogy a r¢gi tÀrsadalomban
minden ember beleÀgyazÂdott a tÀrsadalom
valamely t´bb¢-kev¢sb¢ zÀrt k´z´ss¢g¢be
(rendbe, osztÀlyba), az emberek a k´z´ss¢g¡k
k¢p¢t viselt¢k, amely k´z´ss¢g megszabta tÀrsadalmi hely¡ket ¢s sorsukat is; a tÀrsadalom
pedig k´z´ss¢gek ´sszess¢gek¢nt l¢tezett, s
mint KÀllay Árta: csak annyi egy¢n volt, ahÀny
osztÀly (101ä102.). Az Ãj tÀrsadalom viszont
k¡l´nb´zû egy¢nis¢gek halmaza: az ember
nem k´z´ss¢g¢nek a tagjak¢nt jelenik meg,
hanem f¡ggetlen, sajÀtos egy¢nis¢gk¢nt, akinek egyedi, csak rÀ jellemzû sorsa van.
A korszakban sokszor ¢s sokan Ártak arrÂl,
hogy a r¢gi tÀrsadalom eltünt, s egy Ãj l¢pett
a hely¢be: ez volt a kortÀrsak egyik alap¢lm¢nye. JÂkainak egy reg¢nyelûszavÀbÂl hozn¢k p¢ldÀt arra, mennyire m¢lynek ¢s ¢lesnek ¢rezt¢k ezt a vÀltÀst: A R°GI Jñ TçBLABíRçK cÁmü reg¢nye (1856) elûszavÀban arrÂl
Ár, hogy a tÀblabÁrÀk kora ahhoz hasonlatosan
mÃlt el, mint àegy ´z´nvÁz elûtti vilÀg, mely Ãgy
els¡llyedt, mint Solon szerencs¢s szigetei, mint a
mes¢s hyperboraeok orszÀgaÊ. Csak h¢t-nyolc ¢vvel azutÀn, hogy a t´rv¢nyi vÀltozÀs, amely a
tÀrsadalom t¢nyleges viszonyainak ÀtalakÁtÀsÀt megkezdte, v¢gbement, mÀr à´z´nvÁz elûttiÊ-nek tünt a r¢gi vilÀg. Egy mÀsik kortÀrs,
Kem¢ny Zsigmond, aki 1852-ben Árott °LET
°S IRODALOM cÁmü cikksorozatÀban ¢pp a r¢gi ¢s Ãj tÀrsadalom vÀltÀsÀnak a k´vetkezm¢nyeivel igyekezett szemben¢zni, ezekrûl a
t´rv¢nyi vÀltozÀsokrÂl azt Árta, hogy alapjaiban ÀstÀk ki, d´nt´tt¢k porba a àt´rt¢n¢szeti jogotÊ, amely ä normÀlis esetben ä àa mÃltbÂl
ezer gy´keret bocsÀtva ´leli Àt a jelentÊ ä azaz e
vÀltozÀsok elvÀgtÀk a mÃltat a jelentûl. A p¢ldÀul hozott korabeli sz´vegek, amelyek a r¢gi
¢s Ãj tÀrsadalom k¡l´nb´zûs¢g¢vel, a vÀltÀs
m¢lys¢g¢vel foglalkoznak, folytathatÂk. KÀllay B¢ni 1867-es ruhahasonlata e hazai diskurzushoz is illeszkedik. Mai fogalmainkkal
¢lve, egy tradicionÀlis ¢s egy modern vilÀg
k´zti vÀltÀsrÂl van itt szÂ, amely fogalmi pÀr
a kialakulÂ szociolÂgiÀnak a leglenyüg´zûbb
probl¢mÀjÀt Árta le. Peter L. Berger a k´vetkezûket Árja errûl A KAPITALISTA FORRADALOM
cÁmü k´nyv¢ben: àAz eurÂpai tÀrsadalmi gondolkodÀsban k´zhely volt..., hogy az individualista
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modernizmust szembeÀllÁtsÀk a k´z¢pkori EurÂpa
felt¢telezett kommunalizmusÀval. ValÂban joggal
lehetne ÀllÁtani, hogy a modern szociolÂgia legt´bb
alakÁtÂ gondolata ebbûl a felt¢telezett ellent¢tbûl indul ki, Ágy FerdinÀnd T´nnies t¢tele a GemeinschaftbÂl a Gesellschaftba valÂ ÀtÀllÀsrÂl, vagy
Emile Durkheim¢ az ÏorganikusÎ szolidaritÀsbÂl a
ÏmechanikusÎ szolidaritÀsba valÂ Àtt¢r¢srûl.Ê Az
id¢zett magyar sz´vegek ä KÀllay ruhahasonlata is ä ezt az ellent¢tet igyekeztek megragadni.
RuhahasonlatÀt megelûzi a Mill¢ A SZABADSçGRñL harmadik fejezet¢ben. A szÀmunkra fontos r¢sz a szokÀs zsarnoksÀgÀnak
¢s a haladÀs elv¢nek az ´r´k harcÀrÂl szÂl
mint az emberi t´rt¢nelem k´zponti jelens¢g¢rûl. Mill szerint egy n¢p haladÀsa akkor Àll
meg, ha megszünik benne az egy¢nis¢g, s
most EurÂpÀt ¢ppen ez a vesz¢ly fenyegeti.
A ruhahasonlat Ágy hangzik: àEldobtuk ûseink
vÀltozatlan ruhÀit, m¢gis mindenkinek egyformÀn
kell ´lt´znie, bÀr a divat vÀltozhat egyszer-k¢tszer
¢vente.Ê Nem a hasonlat nyelv¢t hasznÀlva
Mill mondatÀt Ãgy interpretÀlhatjuk, hogy
bÀr t´rt¢nt EurÂpÀban egy d´ntû vÀltÀs, amit
egy szociolÂgus ma a modernitÀs vÀltÀsÀnak
mondana, azaz a tradicionÀlis, vÀltozatlan
formÀkat felvÀltotta egy mÀsik ä ÀllandÂ vÀltozÀsra k¢pes ä vilÀg, de a mai tÀrsadalom
m¢gis azzal fenyeget, hogy felszÀmolja az
egy¢nis¢get, mert csak egyetlen ¢letformÀt,
erk´lcsi felfogÀst: àruhÀtÊ ismer. Mill azt Árja,
hogy a mai tÀrsadalom hÀborÃt visel az egy¢nis¢g ellen, m¢gpedig a haladÀsra hivatkozva, mondvÀn, hogy a haladÀs csodÀkra volna
k¢pes, ha àmind egyformÀvÀ vÀlnÀnkÊ. ögy v¢li,
fennÀll annak a vesz¢lye, hogy EurÂpa KÁna
sorsÀra jut: megszünik az egy¢nis¢g, s ezÀltal
megszünik a haladÀs legfontosabb elûfelt¢tele is, s az eurÂpai fejlûd¢s megÀll.
Mill àfejlûd¢s¡nket bÀr mesteri, de valÂban k¢ts¢gbeejtûleg s´t¢t szÁnekkel ecseteli. °n e s´t¢t k¢pet
nem tarthatom eg¢szen term¢szethünekÊ ä Árja
elûszavÀban az angol gondolkodÂ vÁziÂjÀrÂl
KÀllay, s fejteget¢s¢bûl az der¡l ki, nemhogy
nem eg¢szen, de egyÀltalÀn nem fogadta el
Mill jÂslatÀt. °rvel¢s¢nek v¢g¢n Àll a mÀr id¢zett, ´sszefoglalÂ jellegü ruhahasonlata, majd
azt k´vetûen k´vetkeztet¢se: àerûteljes l¢ptekkel
haladunk... az egy¢ni szabadsÀg eszm¢nyi ÀllapotÀnak, ha mindjÀrt nem is valÂsÁtÀsa, de megk´zelÁt¢se fel¢Ê.
Elt¢rû vÁziÂk m´g´tt a r¢gi ¢s a modern

tÀrsadalom term¢szet¢nek teljesen ellent¢tes
megÁt¢l¢se Àll. Mill tocqueville-i ihlet¢sü ¢rvel¢se szerint az Ãj tÀrsadalmat legfûk¢ppen
a k´r¡lm¢nyek hasonlÂbbÀ vÀlÀsa jellemzi.
àR¢gebben a k¡l´nb´zû rangÃ, k¡l´nb´zû vid¢keken ¢lû, mÀs mesters¢get ¢s hivatÀst üzû emberek
mÀs vilÀgokban ¢ltek, manapsÀg l¢nyeg¢ben azonos
a vilÀgukÊ ä Árja Mill. A mai tÀrsadalom tagjai
azonos dolgokat olvasnak, azonosak a vÀgyaik ¢s a f¢lelmeik, azonosak a jogaik ¢s a szabadsÀgaik, s ennek eredm¢nyek¢ppen az
emberek egymÀshoz hasonulnak. Ezt segÁti
elû a politikai demokratizÀlÂdÀs, az oktatÀs
kiterjeszt¢se, a k´zleked¢s t´k¢letesed¢se s
az, amit mai fogalommal anyagi fejlûd¢snek
nevezhet¡nk. A tÀrsadalomban ànap mint
napÊ cs´kken a helyzetek sokf¢les¢ge, ami
pedig elûfelt¢tele annak, hogy k¡l´nb´zû
egy¢nis¢gek l¢tezhessenek. R´viden Ágy foglalhatÂ ´ssze Mill k¢pe a modern tÀrsadalomrÂl. Ennek a modernitÀskritikÀnak a szellemi izgalmassÀgÀt ma is biztosÁtja azon eredeti vonÀsa, hogy a modernitÀsbÁrÀlatok
t´bbs¢g¢vel ellent¢tben ä Ralf Dahrendorf
fogalompÀrjÀt, ligatÃrÀt ¢s opciÂt hasznÀlva
ä nem azt ÀllÁtja, hogy az a vesz¢lyes a modern tÀrsadalomban, hogy felszÀmolja a ligatÃrÀkat, a tÀrsadalmi k´tel¢keket az opciÂk,
az egy¢ni vÀlasztÀsi lehetûs¢gek kedv¢¢rt, s
ezzel ugyan szabaddÀ, de v¢dtelenn¢, magÀnyossÀ is teszi az egy¢nt, ¢pp ellenkezûleg,
azt mondja, hogy bÀr felszÀmolta a ligatÃrÀkat, de egyben (sût: ezzel) beszükÁti az opciÂkat is: a tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek hasonlÂvÀ
vÀlÀsa cs´kkenti a helyzetek sokf¢les¢g¢t, Ágy
nemhogy szabaddÀ tenn¢ az egy¢neket, inkÀbb egyformÀvÀ teszi ûket.
KÀllay B¢ni a modern tÀrsadalmat bÁrÀlÂ
gondolatok egyik tÁpusÀt sem vallotta. RuhahasonlatÀbÂl mÀr lÀthattuk, hogy ugyan û is
Ãgy v¢lte, mint Mill, hogy a r¢gi (premodern) tÀrsadalomban a mÀs-mÀs rangÃ, foglalkozÀsÃ emberek k¡l´n-k¡l´n vilÀgban ¢ltek, mÁg az Ãjban, a modernben azonos vilÀgban, û ä Mill-lel ellent¢tben ä azt gondolta, hogy e k¡l´n vilÀgok nem tett¢k lehetûv¢
az egy¢nis¢g kifejlûd¢s¢t, a modern tÀrsadalmat megelûzûen nem volt egy¢nis¢g, minden
ember k´z´ss¢ge k¡l´n vilÀgÀnak a k¢p¢t,
jellem¢t viselte ´nn´n k¢pek¢nt, jellemek¢nt.
Ugyanakkor a modern tÀrsadalmat nemhogy
a k´r¡lm¢nyek hasonlÂvÀ vÀlÀsa, a helyzetek
sokf¢les¢g¢nek megszün¢se jellemezn¢, ¢pp
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ellenkezûleg: az anyagi fejlûd¢s folytÀn szÀmtalan Ãj foglalkozÀsi Àg keletkezik, a k´zleked¢s kiterjed¢se r¢v¢n szÀmtalan helyen ¢lhet
az egy¢n ä az Ãj tÀrsadalom ¢ppen az ¢letmÂdok vÀltozatossÀgÀt teremti meg, folytonosan n´veli az opciÂk szÀmÀt, s lehetûs¢get
ad az egy¢nnek akÀr az ÀllandÂ ¢letmÂdcser¢re is (106ä107.). Az a lehetûs¢g, hogy ez az
´r´k´s ¢letmÂdcsere vagy akÀr a k´tel¢kek
megszün¢se hÀtrÀnyos is lehet az egy¢nre,
mert (Tocqueville szavait hasznÀlva) elszigeteltt¢, gyeng¢v¢ teheti, KÀllay ¢rvel¢s¢ben fel
sem mer¡l.
Jellemzû, hogy az elûszÂ leghosszabb id¢zete (melyet KÀllay teljesen egyet¢rtûleg
id¢z) nem Milltûl szÀrmazik, hanem egy Andr¢ Cochut nevü korabeli francia publicistÀtÂl,
aki lelkes¡lt hangon Árja le a r¢gi ¢s Ãj tÀrsadalom k´z´tti nagy vÀltozÀs okait (51ä56.).
Cochut forradalomnak nevezi ezt a vÀltozÀst,
a r¢gi vilÀg f´lbomlasztÂjÀnak az àÃj tÀrsadalmi gazdÀszatotÊ tartja, ¢s sorolja is az elemeit,
amelyek k´z¡l most csak kettût emelek ki: az
emberek szabad ¢s gyors k´zleked¢s¢t, utazÀsait s a tÀvirdÀt ¢s az informÀciÂk sajtÂ ÃtjÀn valÂ gyors terjed¢s¢t, amely jelens¢gekkel
az emberek, n¢pek, ¢letformÀk ¢rintkez¢s¢nek a gyakorisÀga sokszorozÂdott meg. àA
legr¢gibb ez ÃjdonsÀgok k´z¡l m¢g nincs nyolcvan
¢vesÊ ä Árja 1866-ban, s ha visszaszÀmolunk
nyolcvan ¢vet, 1789 tÀjÀra jutunk. Csakhogy
ez a àszakadatlan forradalomban elt´lt´tt nyolcvan ¢vÊ ä hogy E´tv´s JÂzsef müv¢nek, az
URALKODñ ESZM°K -nek az elûszavÀt parafrazeÀljam ä nem politikai esem¢nyekre vagy
eredm¢nyekre vonatkozik, mint E´tv´sn¢l,
aki a francia forradalom ÀllandÂ megism¢tl¢s¢nek lÀtta az 1789 Âta eltelt ¢vtizedeket;
Cochut s vele KÀllay ugyanezen ¢vtizedekben
a mindennapi ¢let (fûk¢nt anyagi, gazdasÀgi)
felt¢teleinek nagy ÀtalakulÀsÀt lÀtta.
Szerzû ¢s fordÁtÂja teljesen elt¢rûnek Át¢lt¢k meg a tÀrsadalom j´vûj¢t is. Isaiah Berlin
Mill-tanulmÀnyÀt id¢zve àTocqueville borÃlÀtÂan nyilatkozott arrÂl, hogy a demokrÀciÀnak milyen
erk´lcsi ¢s szellemi k´vetkezm¢nyei vannak AmerikÀban, ¢s Mill ezt az ¢rt¢kel¢st osztottakÊ. Nem Ágy
KÀllay. AkÀrcsak Tocqueville, KÀllay szÀmÀra
is Amerika az eurÂpai j´vût jelentette, amely
fel¢ àellenÀllhatatlan erûvelÊ haladunk, de mÁg
az elûbbi szerzû f¢lve tekintett erre a j´vûre,
az utÂbbi k´vetendû mintÀnak lÀtta Ame-

rikÀt. KÀllay hangja szinte himnikussÀ vÀlik, amikor errûl Ár: àvan a vilÀgon mÀr legalÀbb egy Àllam [ti. ahol Ïaz ember emberr¢, ´nÀllÂ, ´n¢rzû, ´ntudatos egy¢nn¢Î vÀlt], ¢spedig talÀn
¢ppen a leghatalmasabb, a legvirÀgzÂbb, a legboldogabb...Ê, s ugyanakkor nem Árja le Amerika
nev¢t, mintha a szents¢get el¢g lenne k´r¡lÁrni, s f´l´sleges vagy tilos volna megnevezni.
Mindez arrÂl is Àrulkodik, hogy eme haladÀsk´zpontÃ (progresszivista), demokratizmustÂl Àthatott, az ´nigazgatÀs fontossÀgÀt kiemelû (132ä133.), ugyanakkor erûsen individualista liberalizmus, amely KÀllay felfogÀsÀt
is jellemezte a Mill-elûszÂ ÁrÀsa idej¢n, ¢ppÃgy àszekulÀris vallÀsÊ (a Raymond Aron nyomÀn elterjedt fogalmat hasznÀlva), mint oly
sok mÀs modern ideolÂgia. KÀllay Amerikak¢p¢t magyar kortÀrsainak t´bbs¢ge nem
osztotta. SzÀmukra Amerika elsûsorban mÀr
nem a szabadsÀg f´ldj¢t jelentette, mint a B´l´ni Farkas SÀndort olvasÂ reformkori elit szÀmÀra, hanem a kapitalizmus f´ldj¢t, ahol a
p¢nz vette Àt a tÀrsadalomban azt a k´zvetÁtû
szerepet, amit korÀbban az erk´lcsi kapcsolatok t´lt´ttek be. KÀllay elûszÂbeli v¢lem¢ny¢vel bizonnyal a kisebbs¢ghez tartozott.
V¢gezet¡l egy bekezd¢s e modern tÀrsadalomrÂl folytatott àvitaÊ szeml¢leti, filozÂfiai
alapjairÂl: Mill 1859-ben adta k´zre A SZABADSçGRñL-t, KÀllay elûszava (¢s fordÁtÀsa)
nyolc ¢vvel k¢sûbb jelent meg. Ma olvasva
nem egyszerüen vitatkozÂ sz´vegeknek tünnek; az lehet a benyomÀsunk, hogy egy korszak vÀlasztja el ûket egymÀstÂl. Induljunk el
Concha Gyûzû nyomÀn, aki szerint ¢ppen
KÀllay B¢ni ezen elûszavÀval ¢s fordÁtÀsÀval
kezdûd´tt MagyarorszÀgon a pozitivizmusnak,
ezen àfejlûd¢stani, viszonylagos gondolkodÀsi
mÂdnakÊ az elterjed¢se. KÀllay, m¢g elûszavÀnak az elej¢n, azt fejtegeti, hogy nem fogadja
el az ember progresszivitÀsÀnak vagy t´k¢letesed¢s¢nek a gondolatÀt: à¢n nem tudok semmif¢le eleve felÀllÁtott eszm¢nyi c¢lt k¢pzelni, mely
az ember s az emberis¢g el¢be volna tüzveÊ (19.).
Az emberi tev¢kenys¢g ¢ppÃgy a term¢szeti
t´rv¢nyek uralma alatt Àll, mint bÀrmilyen
mÀs jelens¢g (21.). A SZABADSçGRñL-t olvasva
Ãgy tünik, Mill m¢g onnan van ezen a pozitivista k´zhelyen, KÀllay mÀr innen, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a magyar kortÀrsak pozitivistÀnak olvastÀk-e Millt vagy sem. Milln¢l azt
olvashatjuk p¢ldÀul a mÀr id¢zett harmadik
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fejezetben, hogy àIsten ´r´m´t talÀl abban, ha
teremtm¢nyei mindjobban megk´zelÁtik a benn¡k
megtestesÁtett ideÀlis elk¢pzel¢stÊ ä KÀllay szerint
az emberben legfeljebb ¢rz¢kel¢s van, amely
a kellemest ¢s a kellemetlent megk¡l´nb´zteti, de nincs semmif¢le megvalÂsÁtandÂ idea.
így a Mill-sz´vegnek a Bildung-eszm¢hez k´tûdû r¢teg¢t, amelyre a HumboldttÂl szÀrmazÂ mottÂ is felhÁvja az olvasÂ figyelm¢t, KÀllay ezen az id¢zett elutasÁtÀson tÃl nem is
¢rinti. A mü megjelen¢se ¢s az elûszÂ megÁrÀsa k´zti nyolc ¢vben elkezdûd´tt EurÂpÀban egy gondolkodÀst´rt¢neti jelentûs¢gü
szeml¢letvÀltÀs, amelyrûl Thomas Kuhn A
TUDOMçNYOS FORRADALMAK SZERKEZETE cÁmü müv¢ben azt Árja, Darwin 1859-ben megjelent fûmüv¢hez kapcsolva a folyamat kezdet¢t, hogy ennek l¢nyege az emberben vagy
term¢szetben meglevû eszme, terv, isteni c¢l
kiiktatÀsa volt. àSokak szem¢ben e teleologikus
evolÃciÂ kiiktatÀsa volt Darwin gondolatainak legl¢nyegesebb ¢s legkev¢sb¢ elfogadhatÂ mozzanata. A
FAJOK EREDETE nem ismert el sem isten, sem a term¢szet Àltal kitüz´tt c¢lt.Ê A KÀllay-elûszÂban
nem szerepel az a n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb a magyar politikai gondolkodÀsban, az irodalmi
kritikÀban, sût a k´lt¢szetben is roppant n¢pszerüv¢ vÀlt (hol diadallal, hol megborzongva
id¢zett) darwini n¢zet, hogy az evolÃciÂ mozgatÂereje ä a kiiktatott eszme, terv helyett ä
a term¢szetes kivÀlasztÂdÀs, a l¢t¢rt folytatott
k¡zdelem: a l¢tharc. M¢gis, f¡ggetlen¡l a hatÀst´rt¢neti k¢rd¢sektûl, Ãgy tünik, ÀllÀspontja mÀr e Kuhn Àltal leÁrt darwiniÀnus
szeml¢letvÀltÀs utÀni ä mÁg a Mill¢ az elûtti.
TakÀts JÂzsef

AZ öJRAOLVASçS PO°TIKçJA
Matei C¦linescu: Rereading
Yale University Press, New Haven & London,
1993. 327 oldal
Minden bizonnyal itt volt mÀr az ideje annak,
hogy valaki ism¢t f´lfedezze az ÃjraolvasÀst.
Az olvasÀsorientÀlt irodalomelm¢letek vagy
befogadÀseszt¢tikÀk elûk¢szÁtett¢k a àtere-

petÊ: lehetûv¢ tett¢k, hogy a befogadÀs folyamatÀnak alapos elemz¢se sorÀn Ãjabb ¢s
Ãjabb r¢szletekre lehessen figyelni, illetve felfigyelni. Az ÃjraolvasÀs ä a szÂt C¦linescu
gyakran (Ãjra)olvasÀs formÀban hasznÀlja, jelezve az egyszeri olvasÀshoz kapcsolÂdÂ erûs
viszonyt ä az¢rt tünik k¡l´nlegesen fontosnak, mivel elm¢leti Àt nem gondoltsÀga ÂriÀsi
hiÀny a kritikai gondolkodÀs szÀmÀra. C¦linescu az EPILñGUS-ban emlÁti az ÃjraolvasÀs
birodalmÀnak ezt a r¢szlet¢t, ¢s bÀr k´nyv¢nek elsûdlegesen nem c¢lja, hogy ezzel a k¢rd¢ssel foglalkozzon, szÀmomra ä a k´nyv olvasÀsa ¢s v¢giggondolÀsa kapcsÀn ä ¢pp ez
tünt a legl¢nyegesebbnek. ArrÂl van szÂ,
mennyire nem is vagyunk tudatÀban annak,
hogy a kritikai gondolkodÀs (az irodalomt´rt¢nettûl az elm¢letig, a lexikoncikkektûl a
monogrÀfiÀkig ¢s eg¢szen a recenziÂkig) teljes eg¢sz¢ben ÃjraolvasÀson alapul, ¢s Ágy
magÀn kell viselnie ennek minden jel¢t ¢s k´vetkezm¢ny¢t. Ha Àtgondoljuk ¢s elfogadjuk,
hogy az ÃjraolvasÀs mik¢ntje ¢s hogyanja,
szerkezete, eredm¢nye (egyszÂval po¢tikÀja)
k¡l´nb´zik az elsû olvasat nyÃjtotta eredm¢nyektûl, akkor fontossÀga az ´nreflexÁv kritika szÀmÀra nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, hiszen az irodalom¢rt¢s kimondatlan szabÀlya, hogy csak
alapos, tehÀt t´bbsz´ri olvasÀson alapulÂ sz´vegismeretet tekint adekvÀtnak (a t´bbsz´ri
olvasÀs fogalma az ÀtlapozÀstÂl a sz´veg kÁv¡lrûl valÂ megtanulÀsÀig terjed, Àm mindenk¢ppen visszacsatolÀst, megerûsÁt¢st jelent).
C¦linescu maga nem kritikaelm¢letet Árt,
inkÀbb megk´zelÁt¢si mÂdokat kÁnÀl, probl¢mÀkat vet f´l, a legk¡l´nb´zûbb irÀnyokbÂl
igyekszik megk´zelÁteni az ÃjraolvasÀs jelens¢g¢t (pszicholÂgia, pszichoanalÁzis, jÀt¢kelm¢let, t´rt¢netÁrÀs, szociolÂgia ¢s term¢szetesen irodalomelm¢let); mindezeket konkr¢t
elemz¢sek eg¢szÁtik ki (az elemzett szerzûk
Borges, Nabokov, Robbe-Grillet ¢s Henry
James). A vÀllalkozÀs eg¢sz¢re jellemzû a nyitottsÀg, adott esetben a vÀllalt v¢gig nem
gondoltsÀg, illetve befejezetlens¢g ä t´bb k¢rd¢st vet f´l, mint amennyit megvÀlaszol.
A k´nyv n¢gy r¢szre oszlik, az elsû (MODELS OF READING) az olvasÀs k¡l´nb´zû modelljeivel foglalkozik, bevezetû r¢sznek tekinthetû, ¢s leginkÀbb n¢hÀny eminens olvasÀs¢rdekelt irodalomelm¢let-ÁrÂra koncentrÀl, mint p¢ldÀul Roman Ingarden ¢s Roland
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Barthes. Mindketten egy norma k¢pviselûjek¢nt jelennek meg: Ingarden mint aki az elsû olvasat fontossÀgÀt hangsÃlyozza az eszt¢tikai ¢lm¢ny kialakulÀsa szempontjÀbÂl, mÁg
Barthes a par excellence ÃjraolvasÂ, aki az
alapvetûen ÃjraolvasÀsra szÀnt müveket r¢szesÁti elûnyben. Barthes ellent¢tpÀrja: a lisible
(olvashatÂ) ¢s scriptible (ÁrhatÂ, illetve ÃjraÁrhatÂ) sz´vegek itt az olvashatÂ ¢s az ÃjraolvashatÂ sz´vegek dichotÂmiÀjÀvÀ alakul Àt.
Barthes-tÂl eredezteti C¦linescu azt az elk¢pzel¢st is, hogy l¢tezik ÃjraolvasÀs a kezdetektûl, tehÀt elsûre, amikor az elsû, lineÀris olvasat sorÀn felf¡ggesztûdik a szigorÃ diakrÂnia, megszünnek a sz´veg elûttjei ¢s utÀnjai,
¢s az olvasÀs sorÀn meg¢lt idû àmitikus, k´rk´r´s idûv¢Ê alakul Àt. A szembeÀllÁtÀs legfontosabb jellemzûi ä amelyek C¦linescu ¢rvel¢se
szerint k¢ts¢gbe vonhatÂk ä a k´vetkezûk: az
elsû olvasat lineÀris, diakronikus, idûben
meg¢lt, ¢s valamif¢le àszüziÊ jelleggel bÁr, mÁg
az ÃjraolvasÀs ide-oda cikÀzik (a r¢szletek ¢s
az eg¢sz ismerete r¢v¢n), szinkronikus, t¢rbeli karakterrel bÁr, ¢s jÂval àravaszabbÊ, szofisztikusabb az elûbbin¢l. Mint az sejthetû, C¦linescu az utÂbbi mellett ¢rvel, sût eg¢szen
odÀig megy, hogy k¢ts¢gbe vonja egy elsû
àszüziÊ olvasat lehetûs¢g¢t. °rvel¢se szerint
nincsen olyan olvasÀs, amely ne lenne megfertûzve elûzetes ismeretek ¢s elvÀrÀsok Àltal,
minden k´nyvrûl, amit a kez¡nkbe vesz¡nk,
elûre tudunk valamit, s ezek az ismeretek irÀnyÁtjÀk az olvasÀst ä hasonlÂk¢ppen, mint
ahogy az elsû olvasat irÀnyÁtja az esetleges ÃjraolvasÀst.
A mÀsodik r¢sz (HISTORY , PSYCHOLOGY ,
POETICS) t´rt¢nelmi kontextusba helyezi a
k¢rd¢st, Àttekint¢st adva az olvasÀs szempontjÀbÂl fontosabb pillanatokrÂl, illetve az
olvasÀs ¢letkor, szituÀciÂ ¢s helyszÁn Àltal befolyÀsolt t¢nyezûivel foglalkozik. Az olvasÀs
t´rt¢net¢nek k´zponti dÀtuma term¢szetesen a reformÀciÂ ¢s a k´nyvnyomtatÀs felfedez¢se. °rdekes megk¡l´nb´ztet¢s a k´nyvnyomtatÀs elûtti intenzÁv olvasÀs, ¢s a k´nyvek
szaporodÀsÀval egy¡tt kialakulÂ extenzÁv olvasÀs elvÀlasztÀsa (eg¢szen a fogyasztÂi tÀrsadalom szokÀsait kiszolgÀlÂ, fogyasztÀsra szÀnt
bestseller-irodalom olvasÀsÀig). Nem hiÀnyozhat az elemz¢sbûl àDon Quijote k´nyvtÀraÊ, a Cervantestûl eredeztetett probl¢ma
sem, ami tulajdonk¢ppen nem mÀs, mint a
cenzÃra k¢rd¢se: mi az, amit lehet olvasni ¢s

Ãjraolvasni, illetve mi az, ami ä mint Don
Quijote eset¢ben is ä Àrtalmas, vesz¢lyes. Az
olvasÀs k¢rd¢s¢nek t´rt¢nelmi kontextusÀba
tartozik az olvasÀs-ÃjraolvasÀs vita egy mÀsik
szempontbÂl, m¢gpedig a kÀnon szempontjÀbÂl: ez a klasszikusok k¢rd¢se. ValÂban elgondolkodtatÂ ¢s a maga mÂdjÀn megvilÀgosÁtÂan egyszerü azt mondani, hogy a kanonikussÀg k¢rd¢se eg¢szen egyszerüen az
ÃjraolvasÀs k¢rd¢se. Mindezt egy a k¡l´nleges olvasÀshelyzetekkel (egy rab, amint
Proustot olvas) ¢s k¡l´nb´zû ¢letkorok k¡l´nb´zû olvasÀsi szokÀsaival foglalkozÂ fejezet k´veti. A mÀsodik r¢szt egy olvasÀspo¢tika vÀzlata zÀrja.
A harmadik r¢sz (PLAY ) Nabokov PALE
FIRE cÁmü reg¢ny¢nek elemz¢s¢vel indÁt, ¢s
az (Ãjra)olvasÀs ludisztikus mozzanataival
foglalkozik. Ide tartozik az intertextualitÀs
k¢rd¢se, illetve a k¡l´nb´zû jÀt¢kelm¢letek
alkalmazhatÂsÀga egy olvasÀs¢rdekelt irodalomelm¢let szÀmÀra. Itt kapnak helyet olyan
probl¢mÀk, mint p¢ldÀul az, hogy jÀt¢k-e az
olvasÀs vagy munka (egyÀltalÀn hogyan k¡l´nb´ztethetû meg egymÀstÂl a kettû), milyen szerepe van a figyelemnek, a lek´t´tts¢gnek az olvasÀs szempontjÀbÂl, ¢s itt kap
helyet egy PSZICHOLñGIAI MEGK¹ZELíT°SEK
cÁmü fejezet is, amely Freuddal ¢s az olvasÀsnak mint jÀt¢knak az elm¢let¢vel foglalkozik.
Az olvasÀsnak, csakÃgy, mint a jÀt¢knak,
megvannak a maga keretei, hatÀrai, szabÀlyai
ä ez a megk´zelÁt¢s alapja. A jÀt¢kok alapulhatnak szabÀlyokon, illetve elhitet¢sen (makebelieve), s mindez k´nnyen alkalmazhatÂ irodalmi sz´vegekre. A fikcionalitÀs probl¢mÀja
is itt kap helyet: a jÀt¢k fikciÂs jellege hasonlÁt
az irodalom fikcionÀlis stÀtusÀra. Az utolsÂ
fejezet mÀr Àtvezet az utolsÂ r¢sz (REREADING
FOR THE SECRET) k´zponti k¢rd¢s¢hez: a titok k¢rd¢s¢hez.
Az olvasÀs ¢s a titok vagy rejt¢ly Ágy egy¡tt
term¢szetesen a detektÁvirodalmat id¢zi, ¢s
valÂban: a legtipikusabban elsû olvasatra,
megfejt¢sre szÀnt irodalmi müfaj a krimi, C¦linescu ekk¢nt is elemzi, ek´zben azonban
f´lveti a titoknak egy mÀsik, elsûsorban (bÀr
nem kizÀrÂlag) az Ãgynevezett magasabb irodalmi müvek eset¢ben mük´dû aspektusÀt:
azt, hogy a titok, illetve elmondÀsÀnak mik¢ntje elsûrangÃ szerepet jÀtszik az olvasÂ ¢rdeklûd¢s¢nek ´szt´nz¢s¢ben, illetve az ÃjraolvasÀsra valÂ felszÂlÁtÀsban. Az angolszÀsz
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k´z´ns¢g szÀmÀra az egyik legismertebb p¢lda Henry James A CSAVAR FORDUL EGYET cÁmü reg¢nye, de C¦linescu James egy mÀsik
reg¢ny¢t is elemzi (THE PRIVATE LIFE). Az olvasÀs folyamata egyfajta kincskeres¢s, a textuÀlis h¢zagok kit´lt¢se a teljes olvasat kincs¢nek rem¢ny¢ben. Mindez fokozottan ¢rv¢nyes a modernitÀs irodalmÀban, gondoljunk
olyan szerzûkre, mint p¢ldÀul Joyce. A kincskeres¢s metaforÀja elvezet az interpretÀciÂ
àpolitikÀjÀhozÊ. Mint arra mÀr utaltam, a k´tetet zÀrÂ EPILñGUS a legreflexÁvebb, ¢s a
k´nyv egyfajta ÃjraolvasÀsra buzdÁtÂ ´n¢rtelmez¢se, amely az interpretÀciÂknak az ÃjraolvasÀson alapulÂ rendszer¢re is felhÁvja a figyelmet. Mindez elvezet az ÃjraÁrÀs k¢rd¢s¢ig, s a magyar olvasÂk ironikus mÂdon szembes¡lhetnek is ezzel a k¢rd¢ssel. A k´tet elsû
r¢sz¢nek egy korÀbbi, k¢sûbb Àtdolgozott
verziÂja ugyanis megjelent magyarul a Literatura 1991/1-es szÀmÀban (OLVASçS °S öJRAOLVASçS: A MEG°RT°S T°RBELI °S IDýBELI MODELLJEI , Kappanyos AndrÀs fordÁtÀsa). A recenzens Ágy oda utalhatja az ¢rdeklûdûket,
bÀr annak tudatÀban, hogy amit olvasni fognak, az nem ugyanaz lesz. Mint ahogy egyetlen olvasat sem azonos a mÀsikkal.
Matei C¦linescu 1934-ben sz¡letett RomÀniÀban. 1958 ¢s 1973 k´z´tt ÁrÂk¢nt ¢s irodalomt´rt¢n¢szk¢nt mük´dik RomÀniÀban, hÀrom versesk´tetet, h¢t tanulmÀnyk´tetet ¢s
egy reg¢nyt jelentet meg, ez utÂbbi magyarul
is olvashatÂ (ZACHARIAS LICHTER °LETE °S
N°ZETEI . SzilÀgyi Domokos fordÁtÀsa. Kriterion, Bukarest, 1971). 1973-ban az Egyes¡lt
çllamokba emigrÀl, jelenleg a bloomingtoni Indiana Egyetemen az ´sszehasonlÁtÂ irodalomtudomÀny professzora. Angol nyelvü
munkÀi: FACES OF MODERNITY : AVANTGARDE, DECADENCE, K ITSCH (1977), ennek
bûvÁtett kiadÀsa a FIV E FACES OF MODERNITY : MODERNISM, AVANT-GARDE, DECADENCE,
K ITSCH, POSTMODERNISM (1986). TÀrsszerkesztûje az EXPLORING POSTMODERNISM
(1988) cÁmü k´tetnek. LegÃjabb angol k´nyve (REREADING, 1993) a fenti recenziÂ tÀrgya.
1994-ben Bukarestben jelent meg Ion Vianuval k´z´sen Árt AMINTIRI îN DIALOG (EML°KEZ°SEK DIALñGUSBAN) cÁmü munkÀja,
amely egyr¢szt eml¢kez¢s romÀniai ¢veire,
mÀsr¢szt a romÀn demokratikus ellenz¢k

szem¢lyes hangv¢telü t´rt¢nete. Matei C¦linescu jelenleg REREADING POETRY cÁmü k´tet¢n dolgozik (amely a REREADING pÀrja
lesz), valamint RomÀnia harmincas ¢veinek
szellemi ¢let¢t tÀrgyalÂ k´nyv¢t k¢szÁti elû.
Nemes P¢ter

A HOLMI POSTçJçBñL
AZ °N FºLEM,
A MI FºLºNK °S AZ
EMERSONI HAGYOMçNY
àA szerelmes levelek mind nevets¢gesekÊ ä jut
eszembe n¢ha çlvaro de Campos verssora, s
arra gondolok, vajon mi lehetett a v¢lem¢nye
az olvasÂi levelekrûl, vitacikkekrûl ¢s viszonvÀlaszokrÂl. °n mindenesetre nem kedvelem
tÃlsÀgosan ezt a müfajt. Horkay H´rcher Ferenc recenziÂja (Holmi, 1996/2.) az Àltalam
szerkesztett A FILOZñFUS AZ AMERIKAI °LETBEN cÁmü k´tetrûl most m¢gis n¢hÀny megjegyz¢sre k¢sztet. Egyet¢rtek ugyanis vele abban, hogy a k´tet ÁrÀsai àhangsÃlyosan vÀlogatÀs eredm¢nyek¢nt ker¡ltek egymÀs mell¢Ê, s Ágy
igaza van abban is, hogy elkelt volna mell¢j¡k egy kÁs¢rûtanulmÀny. Ennek elmaradÀsa
az ¢n szem¢lyes mulasztÀsom, annÀl is inkÀbb, mert a k´tetet valÂban a magam¢nak
¢rzem, sût szer¢nytelen¡l Ãgy gondolom,
hogy a benne talÀlhatÂ ÁrÀsok rÂlam is elmondanak valamit. Semmik¢ppen sem besz¢lnek azonban helyettem. Az olvasÂnak Ágy
csupÀn az a n¢hÀny sor nyÃjt eligazÁtÀst, mely
a k´nyv hÀtsÂ borÁtÂjÀra ker¡lt. Az ilyesmit
hÁvjÀk f¡lsz´vegnek.
Az utÂszÂ hiÀnya miatti kritikÀra szÀmÁtottam, rÀadÀsul a f¡lsz´veggel sem vagyok igazÀn el¢gedett. TÃlsÀgosan is tekerv¢nyes ahhoz, hogy eleget tehetne a tÀj¢koztatÀs ¢s a figyelemfelkelt¢s feladatÀnak. çm e feladat, a
f¡lsz´veg funkciÂjÀnak k¡l´n´s f¢lre¢rt¢s¢rûl
tanÃskodik, hogy Horkay ennek àt¢zis¢rûlÊ besz¢l, ¢s àpragmatizmus¢rtelmez¢sk¢ntÊ utal rÀ.
Megtisztelû persze, hogy a f¡lsz´veg szavait
ilyen komolyan m¢rlegre teszi, de talÀn mÀr ¢r-
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demtelen¡l is nagy ez a megtisztel¢s. Mondhatni, f¢lre¢rt¢s vagy inkÀbb: f¡lre¢rt¢s.
De nem akarom ilyen k´nnyen el¡tni a
dolgot. F¡lsz´vegem àt¢ziseÊ Horkay szerint
vitathatÂ, s ahogy azt kell, kifogÀsait hÀrom
pontba szedi: àNem tudom elfogadniÊ; ànem ¢rtek egyet azzalÊ; ànem fogadom el, hogyÊ ä kopognak ellenvet¢sei. KÀr, hogy az elsûben az
emersoni hagyomÀnyt ä àaz egyszerüs¢g kedv¢¢rtÊ ä amerikai pragmatizmusnak nevezi, s
ÁrÀsÀban k¢sûbb is errûl besz¢l. Sajnos e leegyszerüsÁt¢snek a k´tet eg¢sz koncepciÂja
azonnal Àldozatul is esik. A àpragmatizmusÊ
szÂ ugyanis a f¡lsz´vegben nem szerepel, s
Ãgy hiszem, ¢ppen ez kev¢s ¢rdem¢nek egyike. M¢gpedig az¢rt, mert a k´tet ä a recenzens megjel´l¢s¢vel ellent¢tben ä nem àfilozÂfiat´rt¢neti vÀlogatÀsÊ. Mi t´bb, a f¡lsz´veg
m¢g azt sem ÀllÁtja, hogy kimondottan filozÂfiai hagyomÀny volna az emersoni, csupÀn
azt, hogy gondolkodÀsi stÁlusa àelt¢rÊ mind a
kontinentÀlis, mind az analitikus filozÂfiÀ¢tÂl.
Tudom persze, hogy elt¢r¢srûl csak egymÀssal ¢rintkezû dolgok ´sszevet¢sekor van ¢rtelme besz¢lni, ez esetben tehÀt akkor, ha e sz´vegeknek k´z¡k van valamik¢ppen a filozÂfiÀhoz. Csakhogy a k´tet ÁrÀsaiban ezt a kapcsolatot nem annyira filozÂfiai probl¢mÀk,
hanem a filozÂfus probl¢mÀja teremti meg.
A filozÂfia ugyanis ezekben minduntalan az
¢let mÀsfajta tev¢kenys¢geinek metaforÀjÀvÀ
vÀlik. A filozÂfus alakvÀltozata csupÀn Emerson àGondolkodÂ Ember¢nekÊ, melynek paradigmatikus alakja EmersontÂl William
Jamesen ¢s Steinon Àt Rortyig ä a k´ltû. Ez
egyÃttal vÀlaszt ad arra is, hogyan ker¡lnek
filozÂfusok ¢s àirodalmÀrokÊ egy k´tetbe. Igaza van ugyanis Horkaynak abban, hogy ez
nem magÀtÂl ¢rtetûdû, magyarÀzatÀra m¢gsem vÀllalkozik, s igazÀbÂl a k¢rd¢s sem mer¡lhet fel szÀmÀra azutÀn, hogy az emersoni
hagyomÀnyt amerikai pragmatizmussÀ egyszerüsÁtette. RÀadÀsul Horkay minden teketÂria n¢lk¡l a filozÂfusok k´z¢ sorolja Emersont, noha ûk sohasem tekintett¢k maguk k´z¢ valÂnak. Sût az utÂbbi ¢vtizedek EmersonreneszÀnszÀnak hÀrom kulcsfigurÀja ä Richard Poirier, Harold Bloom ¢s Stanley Cavell ä k´z¡l is csak Cavell tesz kÁs¢rletet arra,
hogy bevezesse a filozÂfiai kÀnonba.
Mindezzel nem azt akarom mondani,
hogy az emersoni hagyomÀny ¢s a pragma-

tista filozÂfia k´z´tt nincs semmif¢le Àtfed¢s.
A k´tet ¢pp ennek az Àtfed¢snek a hangsÃlyozÀsÀval szeretn¢ elbizonytalanÁtani a pragmatizmus azon uralkodÂ ¢rtelmez¢s¢t, melyet a filozÂfiat´rt¢neti k´zmegegyez¢sre tÀmaszkodva Horkay is hasznÀl, el¢rkezve àÁrÀsÀnak k´zponti ÀllÁtÀsÀhozÊ, miszerint a pragmatizmus a praktikus filozÂfia hagyomÀnyÀba illeszkedik. Ennek megÀllapÁtÀsÀhoz azonban felesleges volt elolvasnia a k´tetet. Ha viszont az emersoni hagyomÀnyrÂl, nem pedig
Horkay tank´nyvi pragmatizmusÀrÂl besz¢l¡nk, szÀmot kell vetn¡nk p¢ldÀul azzal, hogyan kapcsolÂdik ide Gertrude Stein, aki attÂl m¢g nem vÀlik filozÂfussÀ, ha felhÁvjuk a
figyelmet arra a àt¢nyreÊ, hogy a steini àszÂkincsÊ mennyire k´zel ker¡l a àheideggeri besz¢dmÂdhozÊ. Egy szÂkincs ¢s egy besz¢dmÂd
amÃgy is meglehetûsen problematikus ´sszevet¢si kÁs¢rlete szÀmomra azt jelzi, hogy Horkay f¡le a filozÂfiai ÀllÁtÀsokra, nem pedig a
besz¢dmÂdra fog¢kony. Stein ¢s Heidegger
besz¢dmÂdjÀnak ugyanis vajmi kev¢s k´ze
van egymÀshoz, m¢g ha Âhatatlanul ugyanazokat a szavakat hasznÀljÀk is olykor. Az
emersoni hagyomÀnyhoz tartozÂ szerzûkn¢l
k¡l´nben is alig talÀlkozunk hagyomÀnyos
¢rtelemben vett filozÂfiai ÀllÁtÀsokkal, a hangsÃly inkÀbb a szavaik dinamikÀjÀra, Àtmenetis¢g¢re esik, mely besz¢dhelyzet¡k vÀltozÀsaiban s ÁrÀsmÂdjuk kimunkÀlÀsÀban ¢rhetû
tetten. V¢gsû soron a lehorgonyzott ÀllÁtÀsokra valÂ fog¢konysÀg az ÁrÀs belsû dinamikÀjÀnak, hangfekv¢s¢nek, besz¢dmÂdjÀnak
szentelt figyelem helyett teszi lehetûv¢, hogy
Horkay a k´tet majd' minden ÁrÀsÀbÂl id¢zzen, an¢lk¡l hogy t¢nylegesen a k´tet Àltal
reprezentÀlt gondolkodÀsi stÁlus ¢s ÁrÀsmÂd
¢rtelmez¢s¢t adnÀ.
Horkay f¡lre¢rt¢s¢nek 2. pontjÀban ezt Árja: àNem ¢rtek egyet azzal, hogy ez a dolog [ti.
az emersoni hagyomÀny ä B. A.] eredeti vÀlaszt
adna az Àltala feltett k¢rd¢sekre.Ê Ez persze szÁve
joga, a baj csak az, hogy a f¡lsz´veg szerint
nem a sajÀt k¢rd¢seire, hanem a àÏvan-e AmerikÀnak eredeti filozÂfiai hagyomÀnya?Î k¢rd¢sreÊ
ad eredeti vÀlaszt. Az eredetis¢g szÂ hasznÀlata az intertextualitÀs ¢s a dekonstrukciÂ dagÀlyÀnak idej¢n ´nmagÀban is anakronisztikus. De talÀn ¢pp ez¢rt alkalmas ä az Amerika szellemi f¡ggetlens¢gi nyilatkozatak¢nt
emlegetett ä AZ AMERIKAI TUDñS-sal ¢s az
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´nÀllÂsÀggal kezdûdû emersoni hagyomÀny
romantikus gy´kereinek (¢s a dekonstrukciÂtÂl valÂ elt¢r¢s¢nek) jelz¢s¢re. Jelzi egyÃttal
azt is, hogy az amerikai filozÂfus probl¢mÀja
ebben a hagyomÀnyban nem vÀlaszthatÂ el
az AmerikÀnak nevezett kulturÀlis-tÀrsadalmi
jelens¢gtûl. A hatÀs ¢s a k¢pzelûerû, az iskolÀs
k´vet¢s ¢s az ´nmagunkra hagyatkozÀs k¢rd¢se minduntalan ´sszefonÂdik a szimbolikus k¢pzelet amerikai öjvilÀgÀval, s vele
egy¡tt a tanÁtÀs (olvasÀs), a kreatÁv Àtv¢tel, a
tanÁtÂktÂl valÂ elszakadÀs ¢s az ´nmagunkra
valÂ rÀtalÀlÀs t¢mÀival. Harold Bloom rapszodikus reflexiÂi àa hatÀstÂl valÂ f¢lelemrûlÊ
ugyancsak ebben az emersoni gondolatk´rben mozognak, s bizonyos tekintetben Bloom
e hagyomÀny titkos ä a k´tetben nem szereplû ä Ãjabb kori kulcsfigurÀja. Egyr¢szt az¢rt,
mert Rorty nem k´zvetlen¡l, hanem rajta kereszt¡l kapcsolÂdik Emersonhoz. De az¢rt is,
mert a dekonstrukciÂ ¢s az emersoni hagyomÀny ellentmondÀsos viszonyÀt is az a Bloom
p¢ldÀzza legszeml¢letesebben, akit sokÀig a
dekonstrukciÂ iskolÀjÀba soroltak, s aki mÀr
a hetvenes ¢vek k´zep¢n azt hangoztatta,
hogy Emerson olvasÂjÀnak nincs mit tanulnia DerridÀtÂl. A dekonstrukciÂ ¢s az ÃjjÀ¢ledû emersoni hagyomÀny viszonyÀt a hatÀs, az
ellenhatÀs ¢s az esetenk¢nti elhatÀrolÂdÀs
ilyesfajta jÀt¢ka jellemzi Cavell, Rorty ¢s Poirier ÁrÀsaiban is.
Ehhez a k¢rd¢shez kapcsolÂdik Horkay
f¡lre¢rt¢s¢nek 3. pontja: àNem fogadom el,
hogy az amerikai pragmatizmus Ïaz utÂbbi mÀsf¢lk¢t ¢vtizedben a heideggeriäderridai dekonstrukciÂ... ellenhatÀsak¢nt ¢ledt ÃjjÀÎ.Ê Tekints¡nk el
attÂl, hogy a f¡lsz´vegben ez megint csak az
emersoni hagyomÀnyra s nem az àamerikai
pragmatizmusraÊ vonatkozik, ¢s n¢zz¡k Horkay ellent¢zis¢t: àAz amerikai pragmatizmus ÃjjÀ¢led¢s¢ben kulcsszerepe volt a heideggeriäderridai
dekonstrukciÂnak, ¢s nem mint ellenpÂlusnak. Pontosabban: e gondolkodÀsi stÁlus legnagyobb modern
hûsei Wittgenstein ¢s (inkÀbb a korai a L°T °S
IDý-t szerzû) Heidegger.Ê N¢zz¡k csak, mire
utalnak vissza a mÀsodik mondatban az àe
gondolkodÀsi stÁlus Ê szavak, az amerikai pragmatizmusra vagy a heideggeriäderridai dekonstrukciÂra? Az elûbbi eshetûs¢g szerint az
amerikai pragmatizmus legnagyobb modern
hûsei Wittgenstein ¢s a korai Heidegger. S
bÀr Wittgensteint sokan pragmatistÀnak te-

kintik, mostanÀban pedig megszaporodtak
azok az ¢rtelmez¢sek is, melyek a korai Heidegger pragmatizmusÀrÂl besz¢lnek, az m¢giscsak eredeti ÀllÁtÀs, hogy Wittgenstein ¢s
Heidegger amerikai pragmatistÀk. A mÀsik eshetûs¢g szerint Wittgenstein ¢s Heidegger a
heideggeriäderridai dekonstrukciÂ legnagyobb modern hûsei. Wittgensteinrûl ez k¡l´n´s kijelent¢s, mely n¢mi kifejt¢st ig¢nyelt
volna. Heideggerrel ezÃttal nincs k¡l´n´sebb gond, aligha vitathatÂ, hogy û a àheideggeri dekonstrukciÂÊ egyik legnagyobb modern
hûse. Az Àltalam hasznÀlt àellenhatÀsÊ kifejez¢s
elûnye az, hogy term¢szetszerüleg felt¢telezi
a hatÀs megl¢t¢t. P¢ldÀul Heidegger hatÀsÀt
Rortyra ¢s Cavellre, melyrûl sz´vegeik maguk tanÃskodnak. RÀadÀsul, mint emlÁtettem, ¢pp a hatÀs (¢s az attÂl valÂ f¢lelem)
probl¢mak´re Àll az emersoni hagyomÀny
k´z¢ppontjÀban.
A f¡lsz´vegemre vonatkozÂ megjegyz¢sekrûl ezzel Àt is t¢rek Horkay f¡l¢re, vagy
ahogy û Árja, àa mi f¡l¡nkreÊ: àami azonban igazÀn gyanÃsan hangzik a mi f¡l¡nknek ä olvassuk
a recenziÂban ä, az a k´zvetlen tÀrsadalmi hatÀs
kivÀltÀsÀnak szÀnd¢kaÊ. SzÀmunkra, àk¢sei keletk´z¢p-eurÂpai olvasÂk szÀmÀra van valami javÁthatatlanul naiv a pragmatizmus alapbeÀllÁtottsÀgÀbanÊ. Horkay k¡l´n´s logikÀja szerint a mi
kelet-eurÂpai tapasztalataink f¢ny¢ben nemcsak a Dewey-f¢le pragmatizmus bizonyul
àkÀrt¢konynakÊ, de Walt Whitmanre is a leninizmus Àrny¢ka vet¡l. A PRAGMATIZMUS cÁmü
1981-ben megjelent k´tet el¢ Árt kiadÂi jegyzet neheztelûn emlÁti: àk´zhelyszÀmba megy,
hogy a pragmatizmusnak van egy l¢nyeges vonÀsa,
amelynek alapjÀn a felszÁnes szeml¢let... a marxista
ismeretelm¢lettelÊ rokonÁthatja. BÀr rosszallÀsÀnak irÀnya ¢ppen ellent¢tes, Horkay m¢giscsak ezt a k´zhelyet melegÁti fel a Dewey-f¢le
pragmatista ¢s a àleninistaÊ ´sszevet¢s¢vel,
ami egy¢bk¢nt is hajÀnÀl fogva iderÀngatott
probl¢mÀnak tünik egy olyan k´tet kapcsÀn,
melyben Dewey nem szerepel. BÀr e hiÀnyt
Horkay elgondolkodtatÂnak nevezi, ahelyett,
hogy gondolkodna rajta, Ágy folytatja: àPedig... Dewey a rortyÀnus pragmatista reneszÀnsz
kulcsfigurÀja.Ê Gondolom, aligha ig¢nyel k¡l´n´sebb erûfeszÁt¢st annak belÀtÀsa, hogy A
FILOZñFUS AZ AMERIKAI °LETBEN mÀs ¢rtelmez¢st kÁvÀn sugallni, s ¢pp ez¢rt maradt ki
belûle az a Dewey, akire Rorty ä igaz, felfo-
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gÀsÀt Àtpo¢tizÀlva ä a legnyomat¢kosabban
hivatkozik. A k´tet koncepciÂja ¢pp arra a
felt¢telez¢sre ¢p¡lt, hogy mik´zben Rorty
n´vekvû hÁrneve csalik¢nt szolgÀlhat az
emersoni hagyomÀny megismertet¢s¢hez, e
hagyomÀny ismerete mÂdosÁthatja rÂla alkotott k¢p¡nket. Rorty eszerint nem annyira a
tÀrsadalmi gondolkodÂnak tekinthetû Deweyhoz, hanem az individualista William
Jameshez ¢s ä k´zvetve ä Emersonhoz kapcsolÂdik. Ahhoz a rendkÁv¡l ´sszetett ¢s ellentmondÀsos gondolati hagyomÀnyhoz,
mely szÀmomra jÂval ¢rdekesebb, mint az,
amelyre ÀltalÀban pragmatizmusk¢nt szoktunk utalni.
Az emersoni hagyomÀny pragmatizmusa
nem ÀtfogÂ igazsÀgokat kÁnÀl szÀmunkra, hanem kis, szem¢lyre szabott igazÁtÀsokra biztat.
àHa a pragmatikus mÂdszert k´vetj¡k ä Árja William James ä, sosem tekinthetj¡k a... (hatalmat
hozÂ vagy megvilÀgÁtÂ) szavakat a kutatÀs lezÀrÀsÀnak. Akkor minden egyes szÂbÂl ki kell hozni gyakorlati k¢szp¢nz¢rt¢k¢t, munkÀba kell fogni sajÀt
tapasztalatunk ÀramÀn bel¡l.Ê TalÀn nem tÃlzÀs
azt ÀllÁtani, hogy a szavak eff¢le munkÀba fogÀsa nem esik tÀvol a k´ltû munkÀjÀtÂl. Megt¢vesztû csupÀn az, hogy James k´vetendû
mÂdszerrûl besz¢l, mik´zben ¢pp azt mondja, hogy a szavakat nem vehetj¡k k¢szp¢nznek, hanem nek¡nk magunknak kell kidolgoznunk sajÀttÀ tett szavaink ¢rt¢k¢t. Az
emersoni pragmatizmus ugyanis a k¢szen kapott szavakat csak annyiban tartja k´vetendûknek, amennyiben hozzÀsegÁtenek benn¡nket, hogy boldoguljunk n¢lk¡l¡k is.
James tanÀcsÀt talÀn senki sem alkalmazta oly
szigorÃan a szavakra, mint Gertrude Stein.
Mester¢hez valÂ kapcsolÂdÀsÀrÂl tanÃskodik
az is, hogy egyik k´nyv¢nek a pragmatista
cseng¢sü HASZNOS TUDçS cÁmet adta. De
kezdj¡k csak el olvasni mondjuk a B IZNISZ
B ALTIMORE-BAN cÁmü ÁrÀst:
àSem szük, hosszÃ.
Julian kettû.
Mennyi ¢s hogy.
°s napok ¢s s¡llyedt.
Mert lett.
Biznisz Baltimore-ban mert lett ¢s napok ¢s
s¡llyedt mennyi ¢s hogy Julian kettû sem szük,
hosszÃ.Ê
Ha ezekbûl a szavakbÂl mÀs nem is, annyi
vilÀgossÀ vÀlhat, hogy Stein àhasznos tudÀsÀtÊ

neh¢z ´sszehangolni a pragmatizmushoz k´tûdû szokÀsos k¢pzetekkel. Vagyis ha szÀmot
akarunk vetni A FILOZñFUS AZ AMERIKAI
°LETBEN cÁmü k´tet Àltal reprezentÀlt emersoni hagyomÀny pragmatizmusÀval, a pragmatizmus kev¢sb¢ f´ldh´zragadt ¢rtelmez¢se
fel¢ tanÀcsos tapogatÂznunk.
Beck AndrÀs

A SZERKESZTý LEVELE
MARGñCSY ISTVçNNAK
Kedves TanÀr ör,
k´sz´n´m az utolsÂ pillanatban, ¢ppen lapzÀrta elûtt ¢rkezett MÀndy-tanulmÀnyodat,
jÂ logikÀjÃ, tiszta gondolatvezet¢sü, kitünû
ÁrÀs. °rdekes, hogy n¢hÀny ¢szrev¢tele egybecseng Kornis MihÀlynak ebben a szÀmban
megjelenû cikk¢vel ä bÀr az û dolgozata jÂval
kritikusabb, azt ÀllÁtja, t´bbek k´z´tt, hogy
MÀndy IvÀn ism¢telte magÀt, k¢sei müvei halovÀnyabbak. (Nekem mÀs a v¢lem¢nyem.
Azt gondolom, hogy egyfelûl a MÀndy-novellÀk hangja, technikÀja, stÁlusa az utolsÂ ¢vekben-¢vtizedekben jelentûsen vÀltozott, a novellÀk m¢g szem¢lyesebbekk¢, utalÀsosabbakkÀ, po¢tikusabbakkÀ lettek, ¢rz¢kletes szÁnfoltjaik m¢g opalizÀlÂbbakkÀ, mÀsfelûl ¢ppen
ennek a mÂdszernek k´sz´nhetûen ekkoriban olyan remekmüvek sz¡lettek, mint a TEMETýK , az I STEN, A L°TRA, a K ABINSZöNYOGOK vagy a TçJAK, AZ °N TçJAIM n¢melyik darabja ä mind a XX. szÀzadi magyar prÂza ä
k¢pzelt ä antolÂgiÀjÀnak alapnovellÀja. Kornis mintha figyelmen kÁv¡l hagynÀ a hegyvonulat csÃcsait. De hÀt nem az¢rt Árok neked
levelet, hogy vele vitatkozzam).
Most sajnÀlom csak igazÀn, hogy a 2000
¢s nem a Holmi szerkesztûi talÀltÀk ki a koll¢gÀk glosszÀinak szellemes müfajÀt. Mert
az¢rt volnÀnak sz¢ljegyzeteim dolgozatodhoz
ä Ãgy is mondhatnÀm, hogy vitÀra ingerel a
tanulmÀnyod.
Mindenekelûtt: nem tartom hasznÀlhatÂnak (term¢kenynek m¢g annyira sem) a kismester, nagymester kategÂriÀit, ebben az eset-
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ben semmik¢pp sem. A müv¢szett´rt¢n¢szek
hajdanÀn a XVI. szÀzadi n¢met r¢zmetszûket
nevezt¢k kleinmeistereknek, v¢lhetûen nem
müveik minûs¢ge, hanem aprÂ m¢retei miatt, k¢sûbb mÀr a n¢metalf´ldi, holland festûkre is kiterjesztett¢k a kategÂriÀt, ki akarvÀn emelni p¢ldÀul Rembrandtot azoknak a
müv¢szeknek gazdag sereg¢bûl, akik eg¢sz
¢let¡kben kizÀrÂlag csend¢leteket vagy tÀjk¢peket, netalÀn csak tengerk¢peket festettek ä
kivÀlÂ müveket egy¢bk¢nt. (A mÃlt szÀzad v¢g¢n akadt eszt¢ta, aki m¢g Memlinget, sût
Vermeert is kismesternek mondta.) öjabb
(ig¢nyesebb) munkÀkban mÀr nem talÀlkozunk ezzel a terminussal.
MegkockÀztatnÀm azt a feltev¢st, hogy az
irodalomban m¢g ennyi eredm¢nyre sem vezet ez a felosztÀs, itt m¢g erûsebben ¢rv¢nyes¡l az a hatÀsmechanizmus, melyet KosztolÀnyi nyomÀn akÀr tengerszem-szindrÂmÀnak
nevezhetn¢nk. Nem l¢v¢n teoretikus alkat,
meg sem prÂbÀlom elm¢letileg igazolni feltev¢semet, inkÀbb p¢ldÀkkal utaln¢k rÀ, mi¢rt
nem hasznÀlnÀm az ¢rintett k¢t kategÂriÀt.
Ha mÀr felosztÀsra k¢nyszer¡l¡nk ä bÀr ki
k¢nyszerÁt benn¡nket irodalmi Linn¢-rendszerek Prokruszt¢sz-Àgyainak sorozatgyÀrtÀsÀra? ä, akkor Tolsztojt, Turgenyevet, Dosztojevszkijt bizonnyal nagymesternek nevezn¢nk. °s Csehov, a kis formÀival, a t´bbs¢g¡kben marginÀlisnak tetszû t¢mÀival, antihûs hûseivel, sz¡rke Àrnyalataival, a d¡nyny´g¢seivel, elhallgatÀsaival, ott a pÀlya sz¢l¢n? Merhetj¡k-e kismesternek minûsÁteni?
Egy¢bk¢nt az irodalomt´rt¢net Át¢lete, skatulyarendszere, cÁmk¢zûkedve vÀltozik is idûvel. SzÀz ¢ve a sorbonnard professzorok G¢rard de Nervalt mind a àkisromantikusokÊ
k´z¢ soroltÀk, eln¢zû mosollyal tÀrgyaltÀk,
szembeÀllÁtva a ànagyromantikusÊ, mert tÀg
´lel¢sü, nagyl¢legzetü, a mennybolt kapuin
d´r´mb´lû Victor HugÂval, Lamartine-nal,
Chateaubriand-nal, sût elmarasztalva hozzÀjuk k¢pest ä ma m¢lys¢gesen m¢lynek lÀtjÀk
komor vizü tengerszem¢t, melyben tisztÀn
t¡kr´zûdik a t¢bolyba ÀtcsapÂ magÀnyossÀg¢rz¢s tragikuma, nagysÀgÀt, mondjÀk, az bizonyÁtja, hogy feneketlen szakad¢kaival àmodernebbÊ, mint kortÀrsai, Hugo zseniÀlis
hangzatait pedig sokan v¢lik tÃlontÃl is nagyszabÀsÃnak, tÃlontÃl harsÀnynak-csillogÂnak-ragyogÂnak. De vegy¡nk k´zelebbi p¢l-

dÀt. Egy magyar mübÁrÀlÂ ä egy¢bk¢nt ¢rz¢keny, fog¢kony kritikus ä nagy bÀtran lesz´gezte: àKosztolÀnyi kismester volt, mondjuk csak
ki nyugodtan, an¢lk¡l hogy ezt hibÀnak rÂnÀnk
fel.Ê çllÀspontjÀt Ágy indokolta: àKosztolÀnyi
prÂzÀja [...] kismesteri mü, k´ltû munkÀja, aki a
maga finom stÁlusÀban jelentûset alkotott, müv¢nek
tartÂpill¢rei azonban nem a legnagyobb tÀrsadalmi
¢s emberi mondanivalÂk. Alakjai nem barÀtaink,
mint Copperfield vagy Pendennis, sorsuk nem szÁvet szorongatÂ, mint Anna KareninÀ¢, nem tudunk
rajtuk Ãgy bosszankodni ¢s nevetni sem, mint Oblomovon.Ê Igaz, az ´tvenes ¢vek k´zep¢n v¢lekedett Ágy a kritikus. K¢tlem, hogy n¢gy ¢vtized mÃltÀn bÀrki is leÁrnÀ ezt az Át¢letet: Pacsirta, NovÀk tanÀr Ãr vagy °des Anna sorsÀt
nagyon is szÁvet szorongatÂnak ¢rezz¡k, Britannicust, a praeclare maturus ifjÃ Esti Korn¢lt, aki jutalomk¢nt ItÀliÀba utazhat, Moviszter doktort szÁvesen fogadnÀnk barÀtunknak (pontosabban: mÀr r¢g barÀtunkkÀ fogadtuk ûket), Vizyn¢t ¢s Ficsort utÀljuk, a novellÀkba makacsul visszat¢rû k´z¢leti kitünûs¢geken bosszankodunk ¢s nevet¡nk. VitatnÀ-e
bÀrki is napjainkban, hogy KosztolÀnyi reg¢nyeinek ¢s jelentûsebb novellÀinak romolhatatlan tartÂpill¢rei a tÀrsadalmi ¢s ä m¢lyebben ä emberi l¢t àlegnagyobb mondanivalÂiÊ? Az
eszt¢tÀk manapsÀg ¢ppen KosztolÀnyinak korÀt megelûzû, Camus l¢tszeml¢let¢t elûlegezû
egzisztencializmusÀt mutatjÀk ki, vizsgÀljÀk.
Egy¢bk¢nt is: azok a jelzûk ¢s fejteget¢sek,
amelyekkel a hajdani kritika a kismestereket
iparkodott jellemezni, vagy a kismesters¢g
meghatÀrozÀsi kÁs¢rletei cs´ppet sem illenek
MÀndy IvÀnra. A n¢met rendszerezûk azokat
a k¢sû romantikus elbesz¢lûket ¢s k´ltûket
(p¢ldÀul M´rik¢t) minûsÁtett¢k kismestereknek, akiknek po¢tikus hangulatai m´g´tt kibontakozik mÀr a r¢szletek realista rajza; N¢meth LÀszlÂ ä mÀs ´sszef¡gg¢sben ä àa kismesterek ÀhÁtatos, de kicsinyes precizitÀsÀÊ-rÂl besz¢l. Ezek a kategÂriÀk MÀndy jellemz¢sekor
nem hasznÀlhatÂk.
TanulmÀnyodban persze Âvakodsz attÂl,
hogy csek¢lyebb ¢rt¢künek Át¢ld a kismesteri
müvet, mint a nagymesterit, ezt ism¢telten
jelzed, jÂ ¢rz¢kkel, m¢ltÀnyosan ¢s elegÀnsan, m¢gis ¢rzek a sorok m´g´tt ä sût a sorokban ä egy rejtett ampªre-m¢rût, mÀr csak
az¢rt is, mert a kis jelzût aligha lehet, bÀrmilyen ´sszef¡gg¢sben alkalmazza is az eszt¢ti-
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ka, magasztalÂnak tekinteni. (Nem ¢rz¢kelik
annak az ÁrÂk sem. TalÀn nem tetszik l¢nyegesnek, m¢gis megjegyezn¢m, hogy ha kortÀrs ÁrÂt minûsÁt Ágy a kritika, az aligha tudja
hasznosÁtani a jellemz¢st tovÀbbi munkÀssÀgÀban ä vagy legyint rÀ, vagy bÀntja. Egyetlen p¢ldÀt id¢zn¢k azokra a sebekre, amiket
ez a ä n¢zetem szerint ¢rtelmetlen, felesleges
ä kategorizÀlÀs mar bele az ÁrÂba: CsanÀdi
Imre fÀjdalmas vers¢t. A cÁme ¢ppen ez: K ISMESTER: àLegyek kismester inkÀbb, dolga¢rtû, / ki
ha-mit tesz, tisztess¢ggel csinÀlja, / mintsem titÀnok
zagyva, pofat¢pû, / Àl-egekig s´t¢tlû / parÂdiÀja.Ê
GyanÁtom, egy kritika utÀn Árhatta.)
°n nem hasznÀln¢k eff¢le m¢rûeszk´z´ket, MÀndy eset¢ben a legkev¢sb¢. InkÀbb bizonyÁtani prÂbÀlnÀm ä nem itt, nem most, talÀn majd egyszer ä, hogy a kortÀrs magyar
prÂzaÁrÂk k´z¡l kevesen mondtak l¢nyegesebbet az emberi l¢trûl ä Ãgy ÀltalÀban, ¢s a
mi¢nkrûl k¡l´n´sen ä, mint MÀndy IvÀn az
û cs´ndes t´rt¢neteivel, esendû hûseivel, elharapott mondataival, hol szeretetteljes, hol
kajÀn, sût komisz humorÀval ä egybeszerkesztett c¢dulÀival.
(Megint zÀrÂjelben: szÁvesen olvasn¢k ä
vagy akÀr Árn¢k ä egy k´nyvet, amelynek az
volna a cÁme: MçNDY I VçN °S KORA. Igaz,
nagy szenvedelmekrûl, politikai k¡zdelmekrûl, Àllamf¢rfiakkal k´t´tt barÀtsÀgokrÂl, lÀtvÀnyos sikerekrûl, szÁnes utazÀsokrÂl nem esne ä eshetne ä benne szÂ, de mi mindent k´vetelne ki, türne meg ez a tÀrgy, ez a cÁm, a
r¢gi Pesttûl a hÀborÃs pinc¢kig, Sch´pflintûl
Ottlikig, az egykori csengetûs moziktÂl a futballpÀlyÀkig, a hosszÃ ´tvenes ¢vek f¢lelmeitûl az ´regs¢g nyomorÃsÀgÀig! Aki elk¢szÁten¢ ennek a megÁrandÂ münek tÀrgymutatÂjÀt, talÀn maga is elcsodÀlkozna, milyen sz¢les
volt az ¢let ¢s az ¢letmü szÁnk¢pe.)
A mÀsik sz¢ljegyzetben ezt a mondatot vitatnÀm: à...Emiatt nincs nagy MÀndy-reg¢ny
vagy MÀndy-f¢le nagyreg¢ny, sût reg¢ny sincs
egyÀltalÀn: csak novellÀk vannak...Ê Mi¢rt ne
volna reg¢ny a CSUTAK °S A SZºRKE Lñ, a FABULYA FELES°GEI , A HUSZONEGYEDIK UTCA, az
ARNOLD...? BizonyÀra ismered Milan Kundera elm¢let¢t, amely k¢t r¢szre osztja a reg¢ny
t´rt¢net¢t, k¢t f¢lidûre, felvonÀsra, t¢telre
(zenei ¢rtelemben hasznÀlva a szÂt). Az elsû
a GARGANTUA °S PANTAGRUEL-lel ¢s a DON

QUIJOT°-val indulÂ, a romantikus reg¢nyek
elsû vonulatÀval zÀrÂdÂ korszak; a mÀsik a
XIX. szÀzad ¢s a mi szÀzadelûnk nagy romantikusainak, naturalistÀinak, realistÀinak
kora. A mai reg¢ny, mondja Kundera, mintha az elsû korszakhoz nyÃlna vissza. Azt gondolom, t´bbnyire ezt teszi MÀndy is: pikareszk reg¢nyt Ár, ha Ãgy tetszik, mÀskor mesereg¢nyt, lazÀbb szerkezetüt, jÀt¢kosabbat,
levegûsebbet, mint amilyent Balzac vagy
Tolsztoj. Mi¢rt ne f¢rne bele ez a mÂdszer, ez
a stÁlus a reg¢ny amÃgy is felett¢bb bizonytalan fogalmÀba, definÁciÂjÀba? Egy fûhûs viszontagsÀgait k´vetj¡k nyomon, elÀgazÂ kalandokkal, felbukkanÂ mell¢kalakokkal, van
cselekm¢ny, van kifejlet, m¢g moralit¢t is talÀlunk, ha jÂl odafigyel¡nk. Hogy MÀndy reg¢nyei viszonylag r´videk? Nem r´videbbek,
mint a PRINCESSE DE CLéV ES, a FLUSH, a K ¹Z¹NY . M¢g a PONTOS T¹RT°NETEK, öTK¹ZBEN-n¢l sem r´videbbek. Azt Árod ä tÃl komolyan v¢ve MÀndy vallomÀsait, pedig mint
irodalomt´rt¢n¢sz nagyon is tisztÀban vagy
vele, hogy nem kell, sût nem is szabad az ÁrÂk
Àlszer¢ny vagy ¢ppens¢ggel gûg´s nyilatkozatainak minden szavÀt ¢rv¢nyesnek tekinteni ä, hogy MÀndy nem tud t´rt¢netet koholni,
csak f¡z¢rszerüen egymÀs mell¢ helyezett jelenetekben tud szerkeszteni. °n azt gondolom, hogy ezt a àhiÀnyossÀgÊ-Àt, àfogyat¢kossÀgÊ-Àt MÀndy a javÀra fordÁtja: ezzel a szerkezettel, mÂdszerrel tud valami nagyon fontosat, l¢nyegeset elmondani a l¢trûl, ¢let¡nk
esetlegess¢geirûl ¢s sz¡ks¢gszerüs¢geirûl, a
v¢letlenekrûl ¢s a t´rv¢nyekrûl ä a viszonylagossÀgokrÂl. (MÀs k¢rd¢s, hogy a jelenetek,
esem¢nyek, cselekedetek, figurÀk hierarchiÀjÀnak hiÀnya ellen¢re ä vagy ¢ppen azzal? ä
morÀlis hierarchiÀt sugall.)
Mindezt persze nem az¢rt Árom, hogy vitassam gondolatmeneted ¢rdekess¢g¢t ä bizonyÀra ism¢telt olvasmÀny¢lm¢nyek ¢s alapos tünûd¢sek eredm¢nye. Csak annak ´r´m¢¢rt Árom, hogy elgondolkodhattam ä ellened ä, ha m¢goly fel¡letesen is, arrÂl, amit
eddig m¢g magamban sem fogalmaztam
meg, m¢g ilyen heveny¢szetten, pongyolÀn
sem, s rem¢lhetûleg tovÀbbi vitÀt gerjesztve.
Sokszor ¡dv´z´l
R¢z PÀl

