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NÀdasdy çdÀm

KONVERGçLNAK LASSAN
Sejtem, hogy nem bÁrja az iramot,
hogy nem kÁvÀncsi, nem fog szÀntani,
nem kÁvÀn semmit kifordÁtani,
csak gerebly¢zni, gyomlÀlni, s´p´rni,
hogy a felszÁnhez konvergÀlnak lassan
a t¢nyked¢sei. Vetni ä igen,
magot a k´t¢ny¢bûl szerteszÂrni,
azt tud m¢g, de mÀr alig regisztrÀlja,
hogy melyik hova hullott, nem kÁvÀncsi,
hogy melyikbûl lesz gy´keres n´v¢ny.
Van n¢hÀny bokra, fÀja, azokat
gondozza m¢g, ¢s suttogva locsolja,
pedig azok megvannak n¢lk¡le.

ELKEZD A DOLGOK V°G°RE JçRNI
A H°V-en ¡ltem, kisfiÃ koromban,
¢s Buda´rs k´vetkezett. Szorongtam,
hogy meddig mehet Ágy, ¢s mi j´n m¢g,
hogy T´r´kbÀlint mindjÀrt ezutÀn
k´vetkezik-e. V¢gtelen, havas
mezûk´n csattogott a H°V, csutkÀk meredtek
a hÂbÂl f´lfel¢, feh¢res k´d szivÀrgott,
a pÀrÀs ablakon tejf¢ny derengett.
V¢gig akartam utazni, nekem
ne tartogasson titkot, ne bomoljon
z´ld szÀlakra a Feh¢rvÀri Ãt
´sszefutÂ, szemet erûltetû
egyenes¢ben ä v¢gig, teljesen,
ahol mÀr t¢nyleg v¢ge van a sÁnnek,
egy-Âra-negyven-perc volt a menetidû,
irdatlan sok. Vissza a lankÀs, csutkÀsan feh¢r
mezûk´n, Buda´rs megint, nem k¢rdezett
senki semmit, aztÀn a Feh¢rvÀri Ãt,
kiszakadtam az idûbûl, csak Àlltam
a K´rt¢ren, pedig nagyon kikaptam.

940

Utassy JÂzsef

MEGFçRADT FçK ALATT
T´rûd´tt,
megfÀradt fÀk alatt,
lombok alagÃtjÀn
s¢tÀlgatok az ûszben,
¢rszük¡letes lÀbam meg-megÀllÁt,
l¡ktet a fÀjdalom csillaga bennem,
k´lcs´nk¢ri rosszkedvemet
egy mogorva szomorÃfüz:
majd û vilÀggÀ kiÀltja sorsomat,
ha mÀr idecs¡cs¡ltem,
ide,
az ´regs¢g szakÀllszÀrÁtÂjÀra.
°s hullnak rÀm a romlott,
inflÀciÂs levelek millpengûi,
sz¢delegnek a szigorÃ sz¢lben:
Â,
a boldogsÀg aranyhintÂn
mÀr Napnyugat fel¢ tart,
viszi az orszÀg verejt¢k¢t,
kerekei szÁnez¡st forintok ä ä ä
J´n,
rÀm k´sz´n egy fiatalember,
Àt´lt´zik a bokrok m´g´tt,
szekr¢nye szutykos reklÀmszatyor,
zakÂjÀrÂl ¡v´lt rÀm a v¢r:
le¡t´tt¢k a Keletin¢l.
F¢l.

IMMçR
Meg´regedtem.
Nekem immÀr Isten is
elûre k´sz´n.
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KIKELET
Tombol a tavasz.
çm a magvak szÁv¢ben
irdatlan cs´nd van.

Kelev¢z çgnes

BABITS N°VJEGYE
A n¢v jelent¢s¢nek krat¡loszi k¢rd¢se Babitsot egy ¢leten kereszt¡l nyugtalanÁtotta.
Van-e vagy nincs l¢nyeget meghatÀrozÂ szerepe a n¢vnek; s ha van, hogyan van, s ha
nincs, mi¢rt nincs. A n¢v ¢s szem¢lyis¢g kapcsolata szÀmÀra ellentmondÀsokkal telÁtett, s e t¢ma ¢letmüv¢ben Ãjra ¢s Ãjra makacsul visszat¢r. E k´rben talÀn legt´bbet a
N°V JEGYEMRE cÁmü fiatalkori verse Àrul el, melyben egyszerre mutatkozik meg ¢rz¢kenys¢g¢nek filozÂfiai ¢s ¢rzelmi ´sszetetts¢ge.
àA n¢v, mely Àll e kis papÁron,
kimondva szÂ, mely szÀll tova.
Lehellet ¢s ¡res jel annak,
ki nem hallotta m¢g soha!
S e r´vid n¢v, ¢rtelme tÀrva,
tudjÀtok m¢gis, mit jelent?
Eg¢sz vilÀgot, ´nk´r¢ben,
mely zÀrtan, szuver¢n kereng.Ê
A n¢v mint ¡res jel ¢s a szem¢lyis¢g, a jel´lt, mely ettûl f¡ggetlen ¢rtelmü, zÀrt ¢s ´nt´rv¢nyü vilÀg ä e k¢t fogalom k´z´tt Ável a k´ltem¢ny. àBajÀn Ártam, d¢lutÀn, ÂriÀsi szobÀmban. Akkor kezdtem elûsz´r filozofÀlgatni, s ez meg is lÀtszik. Az idealista filozÂfia alapgondolata van bennÊ ä eml¢kszik Babits majd' mÀsf¢l ¢vtizeddel a vers keletkez¢se utÀn,
1919ä20 tÀj¢kÀn SzabÂ Lûrincnek. A vers filozÂfiai indÁttatÀsÀn az ekkor mÀr jÂl ismert
¢s alaposan tanulmÀnyozott PlatÂn hatÀsa ¢rezhetû. àA g´r´g´k k´z¡l m¢g PlatÂt ¢s
Aischylost forgatomÊ ä Árja Babits KosztolÀnyinak 1904. november 17-¢n. S bÀr ÁrÀsos
adat nincs rÀ, de valÂszÁnüleg nem t¢ved¡nk abban, hogy mÀr ekkor olvasottnak tekintj¡k a g´r´g filozÂfus n¢vtani szempontbÂl legfontosabb müv¢t, a K RATºLOSZ-t, s
a nevek eredet¢rûl folyÂ dialÂgusnak ¢ppen Krat¡losz n¢zet¢vel vitatkozÂ ¢rv¢t halljuk ki a versbûl: a n¢v csak ´nk¢nyes megegyez¢s alapjÀn, konvencionÀlisan jel´li a
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dolgokat, s nem mutat rÀ a megnevezett l¢nyeg¢re. E dialÂgusra k¡l´nben Babits jÂval
k¢sûbbi müv¢ben, AZ EURñPAI IRODALOM T¹RT°NET°-ben szinte sz´vegszerü utalÀst
talÀlunk AZ ESZM°K V ILçGA cÁmü r¢szben.
A vers ¢letrajzi hÀtter¢nek egyik fontos r¢szlete, hogy a n¢vjegykÀrtyÀk, nyomtatott
meghÁvÂk bajai tanÀrkodÀsa idej¢n, 1905ä6 tel¢n, tÀrsas ¢let¢nek elengedhetetlen tÀrgyai voltak: e kis papÁrokon szinte k¢thetenk¢nt kapott meghÁvÀst eb¢dekre, vacsorÀkra. Hogy a fesz¢lyezett ¢s tapasztalatlan Babits mennyire idegennek ¢rezte magÀt
a kisvÀrosi illemszabÀlyok ¢s a merev elvÀrÀsok bonyolult rendszer¢ben, arrÂl H ATHOLDAS RñZSAKERT cÁmü kisreg¢nye is tanÃskodik. A bajai tÀrsas ¢let szokÀsaihoz alkalmazkodva, felemÀs ¢rz¢sekkel ekkor k¢szÁttetheti elsû sajÀt n¢vjegykÀrtyÀjÀt is,
melynek ÁrÀsmÂdjÀrÂl a nyomtatÀs elûtt nyilvÀn d´ntenie kellett. Az amÃgy is zÀrkÂzott fiatalember e h¢tk´znapi tÀrgyon kereszt¡l foglalja versbe egyik alapvetû ¢s
visszat¢rû probl¢mÀjÀt, a lÀtszat ¢s valÂsÀg sz´vev¢nyes kapcsolatÀt s annak sajÀt ¢let¢re vonatkoztatott, sz¡ntelen¡l Àt¢rzett ellentmondÀsÀt: àjaj, m¢rt egy ´r´k idegennek /
jelz¢ nev¢t e papiros?Ê Eg¢sz vilÀgot rejtû, magÀba zÀrt szem¢lyis¢g¢nek jele a n¢v, ¢s
ennek tÀrgyiasult formÀja a nyomtatott kÀrtya, melyek egymÀstÂl f¡ggetlen ¢letet ¢lnek. A vers fontossÀgÀt, ´nmeghatÀrozÂ jelleg¢t mutatja, hogy alapgondolata a k´tet¢ben kiemelten fontos helyen szereplû, ars poetica ¢rt¢kü k´ltem¢ny¢vel, A LíRIKUS
EPILñGJç-val cseng ´ssze. (E kapcsolatra Babits maga hÁvja fel a figyelmet SzabÂ Lûrincnek elmondott ihlett´rt¢neti vallomÀsÀban: àRokon A LíRIKUS EPILñGJç-val.Ê)
Nem pusztÀn filozÂfiai beÀllÁtottsÀgÀnak k´sz´nhetû, hogy a n¢v jelent¢se ¢s az
egy¢nhez valÂ viszonya ifjÃsÀgÀtÂl kezdve izgatta; ¢rz¢kenys¢g¢t szem¢lyes okok is fokoztÀk. K´zismert t¢ny, hogy fiatal korÀban nem ts-sel, hanem cs-vel Árta a nev¢t, s
t´bb¢ves habozÀs utÀn ûrizte meg v¢g¡l a csalÀdi hagyomÀnyk¢nt ´r´k´lt ÁrÀsmÂdot.
G¢rard Genette ÀllÁtÀsa, hogy ànem mindig olyan Àrtatlan gesztus az, ha valaki Ïmegtartja
nev¢tÎÊ, rÀ k¡l´n´sen ¢rv¢nyes.1 Egy k¢sûi visszaeml¢kez¢se, a NEVEK , ýS¹K, CíMEREK
szerint v¢letlen okozta a cs betüs ÁrÀsmÂdra valÂ Àtt¢r¢st. àMikor az ¢retts¢gi okmÀnyaimba, valami t¢ved¢s folytÀn, hibÀsan ker¡lt be a nevem ä a hagyomÀnyos ÁrÀsmÂd ellen¢re ä
m¢g csak ki sem akartam igazÁttatni!Ê Egy v¢letlen miatti felhÀborodÀs az û szem¢ben a
nemesi szÀrmazÀs tÃlzott tisztelet¢t jelentette volna, s ez alapvetûen ellenkezett apjÀtÂl
kapott liberÀlis neveltet¢s¢vel ¢s demokratikus elveivel. Visszaeml¢kez¢s¢t Ágy folytatja: àM¢ltÂsÀgomon alulinak talÀltam, hogy evvel t´rûdjek!
ä Ha JÂkai Árhatta i-vel a nev¢t, az ûsi ypszilon helyett, hogy demokratikus ¢rz¡let¢rûl bizonysÀgot tegyen: ¢n is Árhatom c¢-es-sel a magam¢t ä v¢ltem b¡szk¢n. ögy is Ártam azontÃl, ¢veken
Àt, az otthoniak nagy nagy botrÀnkozÀsÀra (apÀm nem ¢lt mÀr ekkor). Helyesen tettem-e, mÀs
k¢rd¢s. Bizonyos, hogy k¢sûbb magam is gyermekesnek ¢reztem dacomat, s n¢mileg tÃlhaladottnak
az eszmemenetet is, amely sugallta. A csalÀdi n¢v k¢tf¢le ÁrÀsa sok aprÂ zavart ¢s k¢nyelmetlens¢get
okozott; v¢g¡l magam k¢rtem helyesbÁt¢s¢t az ´sszes fÂrumokon.Ê A t´rt¢nteket KosztolÀnyinekrolÂgjÀban is felid¢zi: àMÁg ¢n gyermeteg daccal ¡zentem hadat a csalÀdi gûgnek, s egy
ideig m¢g nevemet is, famÁliÀm nagy meg¡tk´z¢s¢re, t¡ntetve s mintegy demokratikusan az ûsi
ÁrÀsmÂd ellen¢re Ártam; û b¡szk¢n viselte nemesi elûnev¢t.Ê °letrajzi indÁttatÀsÃ reg¢ny¢ben,
a H ALçLFIAI-ban a reg¢ny fûszereplûje, SÀtordy Imrus is egyezû okbÂl negligÀlja a
nemesi ÁrÀsmÂd hagyomÀnyÀnak ûrz¢s¢t. Imrus egyetemi index¢ben neve nem y-nal,
hanem i-vel szerepel, mert a keresztlevelet àv¢letlen¡l Ãgy ÀllÁtotta ki valami buta pap, ¢s
a t´bbi okmÀnyt mind utÀna ÁrtÀk. [...] De k¡l´nben is nem mindegy az, hogy i vagy y? Okos
ember nem ad arra semmit! JÂkai is lemondott az y-rÂlÊ. Otthon aztÀn Imrust is ¢rtetlens¢g
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¢s meg¡tk´z¢s fogadja. T¢ny, hogy Babits ifjÃkori liberalizmusa a nevek ÁrÀsakor odÀig terjedt, hogy 1906-ban egy KosztolÀnyihoz int¢zett francia nyelvü verses level¢ben
m¢g V´r´smarty nev¢nek v¢g¢re is i betüt illesztett y helyett.
Az ¢letrajzi adatokat vizsgÀlva visszaeml¢kez¢se n¢mi javÁtÀsra szorul. Neve ugyanis
nemcsak az ¢retts¢gitûl kezdve szerepel cs-vel, hanem jÂval korÀbbtÂl. Sût a kevered¢s
mÀr Babits apjÀnak egy t¢ves anyak´nyvi kivonatÀbÂl eredhet: 1871. szeptember 24¢n egy valÂban el¢g primitÁv ÁrÀsÃ pl¢bÀnos àBabics MihÀly megyei ÁrnokÊ szÀmÀra k¢szÁt
k¢t nevet is hibÀsan tartalmazÂ anyak´nyvi mÀsolatot. Ettûl kezdve 1907-ig, a hivatalos
helyreigazÁtÀsig a zürzavar uralkodik, a k¡l´nb´zû hatÂsÀgi iratokon felvÀltva hasznÀljÀk hol ezt, hol azt a formÀt; mi t´bb, van olyan okmÀny (az apa halÀla utÀni gyÀmsÀgi v¢gz¢s), melyen egyszerre szerepel a k¢tfajta ÁrÀsmÂd.2 A csalÀd ennek ellen¢re,
amikor teheti, a hagyomÀnyos alakot hasznÀlja, csak a j´vendû k´ltû lesz kiv¢tel ez
alÂl. TehÀt innen ´r´klûd´tt a cs betü a p¢csi rÂmai katolikus fûgimnÀzium irodalmi
k´r¢nek jegyzûk´nyv¢tûl kezdve az ¢retts¢gi bizonyÁtvÀnyon Àt eg¢szen a fogarasi ¢rtesÁtûig. Mindenesetre az egyetemista diÀk teljesen azonosulni lÀtszik nev¢nek cs betüs
vÀltozatÀval, hiszen nemcsak hivatalosan hasznÀlja e formÀban nev¢t, hanem KosztolÀnyinak, JuhÀsznak k¡ld´tt barÀti leveleit Ágy Árja alÀ, ¢s viszont: tÀrsai is Ágy szÂlÁtjÀk
meg ût, valamint egymÀs k´z´tt szint¢n csak ezzel az ÁrÀsmÂddal emlegetik. A ma ismert formÀra l¢nyeg¢ben bajai tanÀrsÀga idej¢n kezd Àtt¢rni. P¢ldÀul 1905 oktÂber¢ben m¢g cs-vel Árja alÀ level¢t KosztolÀnyinak, majd 1906 februÀrjÀtÂl mÀr ts-sel.
CsalÀdi okmÀnyaira 1907-ben kezdi Àtvezettetni a javÁtÀst, de 1908-ban m¢g cs-vel firkantja alÀ nev¢t a fogarasi jelenl¢ti Áven. Hivatalosan a k¢rd¢s 1909-ben zÀrul le. A
csalÀdi hagyomÀnnyal valÂ szakÁtÀs komolysÀgÀt mutatja, hogy legelsû versei is Babics
alÀÁrÀssal jelentek meg,3 majd elbizonytalanodÀsÀnak jelek¢nt egy idû utÀn a k¢tf¢le
ÁrÀsmÂd vegyesen fordul elû. Jellemzû eset a T ALçLKA ELýTT cÁmü vers k´zl¢se, mely
a Magyar Szeml¢ben 1906. augusztus 30-Àn Babits-k¢nt, a Szeged ¢s Vid¢k¢ben 1907. jÃnius 6-Àn pedig Babicsk¢nt van szignÀlva. EkkortÀjt a budapesti jelentûsebb orgÀnumok hasÀbjain mÀr csak a ts v¢gzûd¢st hasznÀlja, s Ágy szerepel neve A HOLNAP oldalain, mely v¢g¡l (szÀmÀra is vÀratlan mÂdon) az orszÀgos ismerts¢get hozta meg. Ettûl
kezdve Babitsk¢nt szidjÀk ¢s dics¢rik egy ¢leten Àt.
HabozÀsÀnak okÀt ¢rdemes m¢lyebb r¢tegekben is keresni, mint a harciasan vÀllalt
demokrata magatartÀs. Az ¢lete v¢g¢n Árt NEV EK, ýS¹K, CíMEREK cÁmü essz¢j¢ben Ágy
vall errûl: àMagamtÂl akartam lenni, ami tudok; nem k´sz´nni ûseimnek m¢g egy t betüt sem!Ê
Az ´r´k´lt nemess¢g pompÀzata szerinte csupÀn Àlarc, amely m´g´tt nem tudni, micsoda ä valÂdi, egy¢ni ¢rt¢k vagy semmitmondÂ ¡ress¢g ä hÃzÂdik meg. àAki a cÁmert
kapta, nem ¢n vagyok; sût ¢n talÀn eg¢szen mÀs ember vagyok.Ê A Ki vagyok ¢n? ¢s a Kinek
hisznek engem? kettûss¢ge v¢gigvonul Babits ¢letmüv¢n. Ezt az ambivalenciÀra valÂ hajlamot, az ellent¢tek ÀllandÂ ¡tk´ztet¢s¢t, mely szem¢lyis¢g¢t, magatartÀsÀt, gondolkodÀsÀt Àtszûtte, Dienes Val¢ria elevenÁti fel hiteles erûvel visszaeml¢kez¢s¢ben. Ki ez
az ember? ä k¢rdezi û is a legbelsû l¢nyeg¢t szem¢rmesen takargatÂ, ¢pp ez¢rt ÀllandÂan vÀltozÂ, Ãjabb ¢s Ãjabb szerepek m´g¢ bÃjÂ k´ltûrûl, aki egy-egy barÀti vita v¢g¢n
mindig hozzÀfüzte v¢lem¢ny¢hez, hogy ÀllÁtÀsÀnak az ellenkezûje is igaz lehet: àMintha
Âvakodn¢k attÂl, hogy valamilyen legyen. Mintha f¢lne, hogy akkor nem lesz szabadsÀgÀban bÀrmilyenn¢ lenni. [...] Nem tud leb¢lyegezve jÀrni. Nem tud k¢sz v¢lem¢nyrendszerbe ´lt´zni. TalÀn
ez a v¢gleges tulajdonsÀga, a t´bbi forrÀsa. [...] V¢lem¢nyek¢rt nem csak ´nmagÀ¢rt ¢rzi magÀt
felelûsnek. Csak ´nmagÀnak talaja ¢s bÁrÀja. Az¢ a valaki¢, akinek ´r´k idegens¢ge megd´bbenti,
mikor a n¢vjegy¢re n¢z.Ê4 Nem v¢letlen, hogy Dienes Val¢ria eml¢kez¢s¢ben ¢pp e k¢r-
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d¢st vizsgÀlva kap a N°VJEGYEMRE cÁmü vers szimbolikus jelentûs¢get, hiszen Babits
egyik alapvetû gondolkodÂi hajlamÀt jellemzi: a vilÀgot ¢s ´nmagÀt egyszerre lÀtja ¢s
lÀttatja bel¡lrûl ¢s kÁv¡lrûl is. Ez a kettûs viszonyulÀs lehet tehÀt az egyik l¢lektani oka
annak, hogy egy lÀtszÂlag egyszerü k¢rd¢st ä Hogyan Árjam a nevem? Hogyan nevezzenek
engem? ä feltünûen hosszÃ ideig (gondoljunk bele: tizenk¢t ¢vig!) nem tud v¢glegesen
eld´nteni. BizonytalansÀga a k´r¡l´tte levûkben ¢rtetlens¢get ¢s zavart sz¡l, hivatalosan f¢lre¢rt¢sekre ad lehetûs¢get, mindez pedig term¢szetesen tovÀbb fokozza az
idegens¢g ¢rzet¢t, melynek tehÀt okozÂja ¢s szenvedû alanya egyarÀnt û maga.
Nev¢nek eredete mÀs szempontbÂl is k´zelrûl ¢rinti. Vezet¢kneve alapjÀn t´bbsz´r
is szlÀv szÀrmazÀsÃnak tartottÀk, s nemcsak Trianon utÀn, a szerb nacionalizmus fellÀngolÀsÀnak idej¢n, hanem mÀr jÂval korÀbban is, tÀmadÂ szÀnd¢k n¢lk¡l. 1905 ÀprilisÀban Babits egy ¢vfolyamtÀrsÀtÂl, akinek csak keresztnev¢t ismerj¡k (MiklÂs), kap
egy tr¢fÀs hangv¢telü hÃsv¢ti ¡dv´zlûlapot: àLegboldogabb ¢s legmulatsÀgosabb ¡nnepeket
kÁvÀn barÀtod: MiklÂsÊ. A ZÀgrÀb melletti JaskÀbÂl feladott lap meglepû cÁmz¢se a k´vetkezû: àTekintetes Babi§ MijÂ tanÀrjel´lt ÃrnakÊ.5 A valÂszÁnüleg szerb nyelvi k´rnyezetben ¢lû egyetemi tÀrs talÀn mÀr korÀbban is felhÁvta Babits figyelm¢t nev¢nek gyakori szerb elûfordulÀsÀra, a csipkelûdû cÁmz¢s erre utalhat vissza. NEV EK , ýS¹K, CíMEREK cÁmü essz¢j¢ben û maga is kit¢r fiatalkori ellen¢rz¢seire: àragaszkodtam a nevemhez is; nem mintha sz¢ps¢g¢ben ¢s elûkelûs¢g¢ben tetszelegtem volna. InkÀbb csÃnyÀnak talÀltam ¢s szerbnek!Ê. MÂricz Zsigmond is meg´r´kÁt¢sre ¢rdemesnek tartotta Babits ÀtlagosnÀl nagyobb ¢rz¢kenys¢g¢t nev¢nek lehets¢ges szerb eredet¢t illetûen. B ABITS
MIHçLLYAL A GARDA-TñN cÁmü elbesz¢l¢s¢ben arra hÁvja fel ÃtitÀrsa figyelm¢t, hogy
ZÀgrÀbban szinte àminden sarkon egy-egy Babi§-c¢gtÀblaÊ lÂg. Az ¢rz¢kletes ¢s kiss¢ csipkelûdû leÁrÀs szerint àBabits szinte megrettentÊ, ¢s gyorsan vÀlaszolt: àK¢rlek, mondta, az
¢n ûseim elûkelû magyar nemesi csalÀd.Ê Nev¢nek eredete k¢ts¢gtelen¡l a k´ltû leg¢rz¢kenyebb pontjai k´z¢ tartozik, hiszen 1928-ban, mikor szerb nyelven, szerb lapban
nev¢vel ¢s szÀrmazÀsÀval kapcsolatosan egy l¢nyeg¢ben jelent¢ktelen cikk lÀt napvilÀgot, r´gt´n t´bboldalas tanulmÀnnyal vÀlaszol rÀ SZERB íRñ VAGYOK -E? cÁmmel.6 (A
cikk mellesleg ¢s f¡ggetlen¡l a kivÀltÂ ok szÁnvonalÀtÂl, a magyar liberÀlis gondolkodÀs egyik jelentûs ÀllomÀsa lett.) àEzt hallom: Szerb lapok ¢s folyÂiratok hasÀbjain f´l-f´lbukkan a nevem [...] az ¢n szeg¢ny nevem nem is idegenk¢nt szerepel a szerb nevek k´zt, hanem
mintha maga is szerb n¢v volna: legalÀbbis egy szerb szÀrmazÀsÃ ÁrÂ neve.Ê HÁzelgû ä sz´gezi
le Babits: àHa Ãgy volna, nem tagadnÀm, sût talÀn b¡szke is lenn¢k rÀ. [...] Az ¢n ÏszlÀv hangzÀsÃÎ nevem valÂban r¢gi magyar nemesi n¢v.Ê Az egybees¢st v¢letlennek tekinti, s a szÂ
etimolÂgiÀjÀt nem firtatja. Babits IstvÀn, a k´ltû ´ccse jÂval k¢sûbb viszont r¢szletes
genealÂgiai kutatÀsokat v¢gzett, s ennek alapjÀn az ellenkezûj¢t ÀllÁtja, ¢s a sorok k´zt,
kimondatlanul, hÁres testv¢r¢vel vitatkozik: àTudomÀsunk szerint ä ¢s erre vall vezet¢knev¡nk is ä a Babits ûs´k eredetileg horvÀtok voltakÊ, s az Adriai-tenger mellett ¢ltek. Szerinte
1102-ig felkutathatÂ a csalÀdfa, s ennek alapjÀn megÀllapÁthatÂ, hogy a XV II. szÀzad
k´zepe tÀjÀn, egy parasztlÀzadÀs utÀn telep¡lt Àt a csalÀd magyar ter¡letre; a nemesi
rangnak mÀr ekkor nyoma van.7 Babits IstvÀn cÀfolata ellen¢re MihÀly jÂhiszemüs¢g¢hez nem f¢r k¢ts¢g, hiszen apja elbesz¢l¢se alapjÀn csak d¢dapjÀig visszamenûleg
emlegeti magyar nemesi szÀrmazÀsÀt, ¢s ekkor mÀr jelentûs ideje valÂban MagyarorszÀgon ¢lt a csalÀd. A mi szempontunkbÂl v¢g¡l is k´z´mb´s e k¢sei nyomozÀs eredm¢nye, sût a Babits Àltal t´bbsz´r (p¢ldÀul PAJZZSAL °S DçRDçVAL) elemzett k¢rd¢sre
sem t¢rn¢nk ki, nevezetesen arra, hogy àki a magyar?Ê. SzÀmunkra most csak a SZERB
íRñ VAGYOK -E? cikk ¢rvel¢se a fontos. Babits itt egy¢rtelmüen azt sz´gezi le, hogy sem
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nemesi, sem magyar szÀrmazÀsÀra nem b¡szke, hisz àki tudhatja jobban, mennyire nem
¢rdem a szÀrmazÀs, mint az ÁrÂ, ki szokva van az emberi ¢rt¢keket csupaszra vetkûztetni?Ê. A
n¢v eredet¢nek vizsgÀlatÀtÂl itt is, a f¡ggetlen, ´nÀllÂ szem¢lyis¢g tisztelet¢ig Ável a
gondolatsor: àMindenki arra b¡szke, aki û ä ahonnan û j´tt, amit û hozott. Mi mÀst tud adni
az Emberis¢gnek. [...] Egyetlen kincsed magad vagy.Ê
A tulajdonn¢v ¢s a szem¢lyis¢g ellentmondÀsos viszonya nem v¢letlen¡l lesz tehÀt
Babits t´bb alkotÀsÀban szervezû motÁvum. A N°V JEGYEMRE elk¢sz¡lte utÀn egy hÂnappal megsz¡letik az ANYçM NEV °RE, mely nemcsak cÁm¢nek megfogalmazÀsa alapjÀn (mindkettû valamilyen t¢mÀra Árt vers), hanem k´ltûi k¢rd¢s¢t illetûen is az elûzû
pÀrvers¢nek tekinthetû: van-e l¢nyeget ´sszefoglalÂ jelent¢se a n¢vnek, vagy pusztÀn
azonosÁtÀs a funkciÂja?
àHajnalka volt az ¢desanyÀm,
hajnalra sz¡lettem ¢n.
S lelkemben mÀr ily fiatalon
nincs hajnal, semmi rem¢ny.Ê
Babits anyjÀt AurÂrÀnak hÁvtÀk, mely n¢v jelent¢se magyarul hajnal. A versben a sz¡ks¢gszerü v¢g, a halÀl irÀnyÀba tartÂ gondolatritmus alapja e n¢v jelent¢se: Hajnalka
az ¢desanyÀm ä hajnalra sz¡lettem ä alkony az ´r´k´m ä ¢desanyÀm: ked¢lybeteg,
Àrva nû ma ä s a k´ltû maga: e hajnal alkonya. A Hajnalka elnevez¢s az egyszerü azonosÁtÂ funkciÂt meghaladva a k´ltem¢nyben mintegy besz¢lû n¢vv¢ vÀltozik, k´ltûi
jelent¢ssel t´ltûdik fel. TehÀt elsû olvasÀsra n¢vtani szempontbÂl ¢pp ellenpontja a
N°V JEGYEMRE cÁmü versnek, mely a n¢v ¢s viselûje eredendû idegens¢g¢rûl szÂl. çm
az ANYçM NEV °RE, s fûleg sz´veg¢nek egyik elsû variÀnsa, nem pusztÀn egy besz¢lû
n¢v pÀrhuzamos ¢s ellent¢tes tartalmi lehetûs¢geit hasznÀlja ki (hajnalka ä alkony, ¢let
ä halÀl), hanem gondolatilag tovÀbbl¢p, ¢s ÀltalÀnos szinten magÀnak a jelent¢s l¢t¢nek tagadÀsÀval jÀtszik el, tehÀt azt k¢rdezi, hogy e n¢v valÂban besz¢lhet-e; vagyis
filozÂfiai indÁttatÀsa ikervers¢hez m¢giscsak hasonlÂ. E rejtett szÀnd¢krÂl ÀrulkodÂ
k¢ziratot Babits KosztolÀnyinak k¡ldte 1906-ban t´bb mÀs k´ltem¢ny¢vel egy¡tt. Itt
a vers ANYçM N°VNAPJçRA cÁmmel szerepel, alcÁme: (AURñRA. FEBR. 29.) Az ANGYALOS
K¹NYV -ben, mÀsik korai k¢ziratgyüjtem¢ny¢ben is hasonlÂ cÁmet talÀltunk: ANYçM
NEV ENAPJçRA, s a vers alatt a keletkez¢s pontos ideje is fel van t¡ntetve, mely egy nappal k¢sûbbi, mint a KosztolÀnyinak lejegyzett dÀtum: 1906. mÀrcius 1. Egyezû adatra
der¡l f¢ny a Szilasinak tett ihlett´rt¢neti vallomÀsÀbÂl is, melyben nemcsak datÀlja a
verset, hanem keletkez¢si k´r¡lm¢nyeit is megadja: à1906. mÀrc. 1. Baja. A n¢vnap febr.
29. °des anyja csak a k´tetben kapta a verset.Ê TehÀt a lÀtszÂlag alkalmi k´ltem¢nyt valÂjÀban nem is a fiÃi szeretet, az ajÀnd¢kozÀs vÀgya sugallta, mert ´zvegy Babits MihÀlyn¢ Kelemen AurÂra a sajÀt nev¢re Árt verset a keletkez¢s utÀn hÀrom ¢vvel k¢sûbb
ismerhette csak meg, mikor fiÀnak elsû k´tet¢ben sz¡ks¢gszerüen a szeme el¢ ker¡lt.
Nem elegendû magyarÀzat e k¢sedelemre, hogy kapcsolatuk nem volt bensûs¢ges, s
mÀs vers¢t sem anyjÀnak mutatta elûsz´r a k´ltû. Igaz, hogy SzabÂ Lûrincnek ´n¢letrajzi visszaeml¢kez¢s¢ben egyenesen anyja àkÀros befolyÀsÀrÂlÊ besz¢l, s hozzÀteszi a sokat sejtetû kieg¢szÁt¢st: àamilyen rokonszenves volt az apÀm, annyira nem tudtam kij´nni az
anyÀmmalÊ.8 M¢gis mi¢rt tartja fontosnak tÁz ¢v mÃltÀn is megjegyezni mÀsik barÀtjÀnak, Szilasinak, hogy csak k´tet¢ben lÀthatta anyja a k´ltem¢nyt? T´bb rejlik e gesztus
m´g´tt, mint a rÀ ÀltalÀnosan jellemzû tÀvolsÀgtartÀs. SzÀnd¢kolt jelent¢sbeli szakad¢k
tÀtong ugyanis a KosztolÀnyi-f¢le k¢ziratban a k¢szs¢gesnek ¢s korrektnek lÀtszÂ alcÁm
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(AURñRA. FEBR. 29.) ¢s az elsû sor k´z´tt (àHajnalka volt az ¢desanyÀmÊ), hiszen a naptÀri
¡nnepre Árott vers szÀmÀra nem a jelent¢s az elsûdleges, hanem a n¢v, tehÀt àAurÂra nevenapjÀraÊ Árt verssel a jÂzan ¢sz szerint nemigen lehet HajnalkÀt k´sz´nteni, hiszen
ezt a n¢vnapot mÀrcius 27-¢n ¢s jÃnius 19-¢n ¡nneplik. Szergej Bulgakov is a tulajdonn¢vrûl szÂlÂ tanulmÀnyÀban a szÂ ¢s a n¢v egyik alapvetû k¡l´nbs¢g¢nek az utÂbbi
lefordÁthatatlansÀgÀt tartja, elemz¢se szerint ebben az esetben a n¢v fon¢mÀja elnyeli
a szÂ belsû formÀjÀt, àA Benedeket nem lehet helyettesÁteni az çldott-tal, azaz a belsû forma
fordÁtÀsÀt adni, mivel a n¢v maga a BenedekÊ.9 Az igazi b´kkenû azonban a dÀtum: àFebr.
29.Ê Alapja egy furcsa, egyedi szokÀs: AurÂrÀt csalÀdi megegyez¢s alapjÀn februÀr 29¢n k´sz´nt´tt¢k.
A bonyodalom Kelemen JÂzsef lÀnyÀnak megkeresztel¢s¢n¢l kezdûd´tt. Babits
visszaeml¢kez¢se szerint az AurÂra n¢v à´regapÀm klasszikus müvelts¢g¢nek a nyomaÊ, aki
lÀnyÀnak egy latin istennû nev¢t szerette volna adni, àde a pap nem akarta megkeresztelni,
de v¢gre talÀltak egy ilyen szentet. HajnalkÀnak, vagy Oror-nak ä AurÂra ä hÁvjÀk a testv¢rei
ma isÊ.10 (A csalÀdi levelez¢sben nem talÀltam nyomÀt a Hajnalka megszÂlÁtÀsnak, ott
a àKedves AurÂrÀm!Ê az ÀltalÀnos.) A n¢v, annak ellen¢re, hogy egy szentet is Ágy hÁvnak,
nem szerepel k¡l´n dÀtummal a korabeli katolikus naptÀrban, Ágy k´zb¡lsû megoldÀsk¢nt valÂszÁnüleg vÀlasztani kellett egy dÀtumot meg¡nnepl¢s¢re. A csalÀd talÀn
az¢rt d´nthetett a februÀr 29. mellett, mert ez nincs lefoglalva semmilyen egyhÀzi ¡nnep vagy n¢v Àltal. A kiszemelt nap sz¢ps¢ghibÀja, hogy az idûszÀmÁtÀs rendje szerint
minden negyedik ¢vben l¢tezhet csupÀn. Ehhez k¢pest szinte mell¢kes k´r¡lm¢ny,
hogy amikor m¢gis eggyel meghosszabbodik a napok szÀma, akkor hivatalosan mÀs
n¢vnap esik rÀ. Sz´kû¢v eset¢n ugyanis 24. a szabÀlyos sz´kûnap, ekkor a 24-tûl 28-ig
terjedû n¢vnapok beosztÀsa egy nappal elcsÃszik, tehÀt a 28-i n¢vnap 29-re ker¡l, azaz
a rÂmai katolikus naptÀr szerint ekkor RomÀn napjÀt ¡nneplik az emberek. Tagadhatatlanul k¡l´n´s helyzet: vagy olyan napon k´sz´nt´tte a csalÀd Kelemen AurÂrÀt,
amely az adott ¢vben a kalendÀriumban nem is szerepelt, vagy ha m¢gis besz´k´tt
februÀr 29. a lapjaira, akkor a szabÀly szerint mÀs n¢vnapja volt felt¡ntetve rajta. A
szekszÀrdi levelestÀr is ûrzi nyomÀt e szokÀsnak. A BabitsäKelemen csalÀd eposzi m¢retü levelez¢s¢nek hÀrom visszat¢rû t¢mÀja van: egy Ãj ¢let sz¡let¢s¢nek ´rvendezû
k´sz´nt¢se, a betegs¢gek ¢s a halÀlozÀsok miatti r¢szv¢t, valamint a n¢vnapok ¢s sz¡let¢snapok szinte k´telezû ¡nnepl¢se. így aztÀn t´bb olyan lev¢l is fennmaradt, melyet
Kelemen Ilona k¡ld´tt testv¢r¢nek, s amelyben kedves szeretettel igyekszik megszelÁdÁteni az ellentmondÀst ¢s l¢tezûnek felt¡ntetni azt, ami nincs. àIsm¢t egy alkalom kÁnÀlkozik arra, hogy testv¢ri ragaszkodÀsom nyilvÀnÁtÀsak¢nt egy ¡dvkÁvÀnatot k¡ldhessek fel¢tek
Ïfebr. 29-k¢nÎ, mely az id¢n ugyan kiesik a naptÀrbÂl, de a mi eml¢kezet¡nkben megmarad, mint
szÁv¡nkben az ´nk¢nytelen szeretet.Ê (SzekszÀrd, 1894. februÀr 29.) Egy mÀsik, a logikai
k¢ptelens¢get a meghitts¢ggel ÀthidalÂ megfogalmazÀs szerint: à29-ike ism¢t eltünt a
naptÀrbÂl, de mi a sz´kev¢nyt elûhozzuk visszaeml¢kez¢s¡nkkel, hogy neked igaz szÁvvel s legigazabb ¢rz¢ssel jÂkat kÁvÀnhassunk n¢v¡nnepedhez!Ê (SzekszÀrd, 1897. februÀr 28.) Vagy
kiss¢ vÀdlÂn a k´z´ny´s sorssal szemben, mintha nem is sajÀt d´nt¢s eredm¢nye volna
a k¡l´n´s helyzet: àAz idei kalendÀrium ism¢t mostohÀn bÀnt el vel¡nk, elvonta tûl¡nk ezt a
nevezetes napot.Ê (SzekszÀrd, 1898. februÀr v¢ge.) Babits valÂszÁnüleg olvasta a csalÀd
egyes tagjait k¡l´n-k¡l´n is ¡dv´zlû leveleket (tÁzes ¢veiben jÀrt ekkortÀjt), valamint
szem¢lyesen is r¢szese lehetett e csalÀdi szokÀsnak, melynek az abszurditÀsba hajlÂ
jelleg¢t (ha valaki, akkor û) nyilvÀn ÀtlÀtta.
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Az ANYçM N°V NAPJçRA cÁmü vers 1906-ban sz¡letett; term¢szetesen ez az ¢v sem
volt sz´kû¢v, vagyis a vers olyan napra ÁrÂdott, amely abban az ¢vben csak a Babits
csalÀd k¢pzelet¢ben l¢tezett. Mindehhez figyelembe kell venn¡nk Babits CURRICULUM V ITAE-j¢nek k¢sei beismer¢s¢t: àMeg kell itt vallanom, hogy este sz¡lettem, nem pedig
hajnalra, mint ahogy egy fiatalkori versemben Ártam, lelkiismeretlen¡l, tisztÀn a rÁm ¢s m¢rt¢k
kedv¢¢rt.Ê TehÀt nem HajnalkÀnak hÁvjÀk ¢desanyjÀt; olyan napra k¢sz¡lt a vers, amely
abban az ¢vben nincs is, s a k´ltû nem hajnalra sz¡letett. Csupa ellentmondÀs ¢s rejtett
tagadÀs. A k´ltûi jÀt¢k gondolati eredm¢nye: a besz¢lû n¢v nemcsak hazudik, hanem
talÀn nincs is. A nyomtatÀsban megjelent vÀltozat az ANYçM NEV °RE cÁmmel ¢s a szÀnd¢koltan k¢t¢rtelmü alcÁm n¢lk¡l lekerekÁtettebb ¢s simul¢konyabb, mint az eredeti.
Babits m¢gis halogatta sz¡lej¢nek megmutatni, mert û tudta igazÀn, hogy anyjÀhoz
valÂ m¢lyen ellentmondÀsos viszonyÀt a nev¢hez valÂ ambivalenciÀn kereszt¡l fogalmazta meg.
A H OLNAP megjelen¢se utÀn a n¢v ¢s szem¢lyis¢g kapcsolata Ãjra, bÀr mÀs szempontbÂl vÀlik aktuÀlissÀ szÀmÀra. 1909-ben a PICTOR I GNOTUS-ban megint visszat¢r
a probl¢mÀhoz. àMi az a n¢v?Ê ä teszi fel a k¢rd¢st, s vÀlasza ugyanazt a hasonlatot
hasznÀlja fel, mint a N°VJEGYEMRE cÁmü versben: àcsupÀn lehelletÊ, de itt tovÀbbfolytatja ¢s mÀs irÀnyba füzi a gondolatsort: às embernek m¢gis mindene: / alkot, hogy fennlegyen
neveÊ. A vers ritmusÀt a zuhatagszerüen felsorolt klasszikus festûnevek szabjÀk meg:
Leonardo, Carpaccio, Botticelli, Michel-Agnolo, Pinturicchio, Mantegna, Crivelli. A
leÁrt n¢v lÀtomÀsszerüen felid¢zi az ¢letmüvet, a kettû elvÀlaszthatatlanul ´sszeforrott,
lÀtszÂlag tehÀt harmonikus a kapcsolat a jel´lû: a n¢v ¢s a jel´lt: a szem¢lyis¢g k´z´tt,
illetve m¢g pontosabban az alkotÂ szem¢lyis¢g ¢s az Àltala l¢trehozott ¢letmü k´z´tt.
Babits azonban nem Àll meg ezen a nyugvÂponton, hanem v¢gsûkig feszÁti a k¢rd¢st:
mit jelent a n¢v elkallÂdott ¢letmüvel, mint p¢ldÀul Cimabue eset¢ben, kinek àneve
maradt, de müve nemÊ, mÀsr¢szrûl veszÁt-e az alkotÀs ¢rt¢k¢bûl, ha n¢vtelen az alkotÂja,
s nem tudnak rÂla semmit, mint Pictor Ignotus eset¢ben: àte alkottÀl s neved ma nincs /
¢s vagy, szeg¢ny, mint aki nincs, / Pictor IgnotusÊ. Mi a meghatÀrozÂbb, az alkotÀs vagy a
tovÀbb¢lû n¢v? A vers harmonikus formavilÀga m´g´tt m¢ly vÀlsÀg sejlik fel, melyet
a szakirodalom Babits elfojtott duk-duk aff¢rjak¢nt tart szÀmon, s az elnevez¢s pÀrhuzamba ÀllÁtja a holnaposokkal valÂ konfliktusÀnak jelleg¢t Ady¢val.
Babits levelez¢s¢bûl, ekkor Árt verseibûl kider¡l, hogy A HOLNAP zajos fogadtatÀsa,
a hol magasztalÂ, hol pocskondiÀzÂ kritikÀk elbizonytalanÁtottÀk, felkavartÀk, nehezen
gyÂgyulÂ sebeket okoztak neki. A rÂla megjelenû ÁrÀsokat àfurcsÀknak ¢s ferd¢knekÊ talÀlta, melyek szerint olyan elvek lÀtszanak versein, amiket pedig maga nem vall. E
kritikÀk hatÀsÀra àa nyilvÀnossÀg erûs vilÀgÁtÀsÀbanÊ àsajÀtsÀgos dualizmusÊ-t kezd ¢rezni
¢lete ¢s k´lt¢szete k´z´tt ä Árja JuhÀsz GyulÀnak 1908 szeptember¢ben. BarÀtjÀnak,
Kun JÂzsefnek is errûl panaszkodik level¢ben: àAhelyett, hogy felvillanyozna a nyilvÀnossÀg: lehangol, s minden versem megjelen¢sekor halÀlos drukkokat ¢s sz¢gyeneket Àllok ki: igaz,
hogy hallok is gÃnyt ¢s ¢rtetlens¢get eleget.Ê (1909. januÀr 4.)
Fokozottan bÀnthatta ût A HOLNAP ellentmondÀsoktÂl terhelt fogadtatÀsa, hiszen
û volt az, aki hosszÃ ideig szinte betegesen hÃzÂdozott attÂl, hogy nyomtatÀsban megjelentesse müveit. BarÀtai mÀr r¢g publikÀltak, amikor û m¢g mindig vonakodott attÂl, hogy bÀrmit kiadjon kez¢bûl. àBorzasztÂ az, hogy mennyire szüzekedik Maga, kedves
Babits a nyilvÀnossÀg elûttÊ ä Árja 1906 oktÂber¢ben JuhÀsz, amikor pedig Babits ÁrÂasztalfiÂkjÀban megszerkesztve k¢szen Àllt elsû (v¢g¡l ebben a formÀban kiadatlanul maradt) versk´tet¢nek k¢zirata. SzorongÀsÀrÂl, melyet az ÁrÀs belsû k¢nyszere ¢s a k´z-

948 ã Kelev¢z çgnes: Babits n¢vjegye

szerepl¢stûl valÂ visszaretten¢s k´zti ellent¢t okoz, mÀr egyik korai, 1902-ben k¢sz¡lt
LEV °L cÁmü vers¢ben is vallomÀst tesz. Egy k¢pzeletbeli szerkesztûh´z cÁmezi sorait a
hÃzÂdozva vÀrt nagy pillanatban, amikor k´zl¢sre k¡ldi neki elsû k´ltem¢nyeit: àDe
m¢rt is Árok? Dicsûs¢gre vÀgyom?Ê ä k¢rdi ´nmagÀtÂl; àNemÊ ä vÀlaszol hatÀrozottan. àçrny¢kban ¢lni jobban szeretek. / Szin¢szked¢sre, zajra nem sz¡lettem, / Ha lÀtnak, rosszul ¢rezem
magamÊ. àAz¢rt a mÃzsÀt mindig is kerültem, / VarÀzsszavÀval m¢gis megfogottÊ. Most ¢rkez¡nk el a szÀmunkra fontos megfogalmazÀshoz: àT´bbet nem bocsÀt el engemet / [...] ý
tette azt, hogy a gÃnyos vilÀgba / Dobom ki eddig megbecs¡lt nevem.Ê A K¹LT°SZET KATEKIZMUSA cÁmü, szint¢n korai vers¢ben a vonzÀs ¢s taszÁtÀs hasonlÂ kettûss¢ge jelenik meg,
bÀr itt nem k´zvetlen¡l nev¢hez kapcsolÂdva: àMert k¢nyszerÁt valami Àtok / Dalolnom,
mÁg dalhoz jutok. / S hogy ¢nekemre gÃnyt ne hÁvjak / Legfellebb elbÃvok vele.Ê
A n¢masÀg ¢s a nyilvÀnossÀg Szk¡llÀja ¢s Khar¡bdisze k´zt hÀnyÂdva t´bb mÂdon
prÂbÀl menek¡lni a k¢tirÀnyÃ vÀlasztÀs felelûss¢ge elûl. Nev¢t v¢dendû pÀlyÀjÀnak
legelej¢n, kibÃvÂ megoldÀsk¢nt, Àln¢v hasznÀlatÀra is gondol. 1905 tÀjÀn A SPINOZASZOBOR ELýTT cÁmü vers¢t elk¡ldve KosztolÀnyinak, ezt a megjegyz¢st Árja a papÁrra:
à(De valahogy ki ne tegye e verset bÀcskai lapba!) Vagy csak Àln¢ven!Ê çrulkodÂ a mondat,
hiszen felszÁn¢n valÂban a rejtûzk´d¢s k¢nyszere uralkodik, de m´g´tte ott fesz¡l a
titkolt rem¢ny, hogy KosztolÀnyi olyannyira nyomdak¢sznek talÀlja majd a k´ltem¢nyt, hogy barÀtjÀnak akarata ellen¢re is k¢sz lek´z´ltetni. Babits utÂbb Ágy ´sszegzi
lelkiÀllapotÀt: à¹t ¢ven Àt csak v¢letlen¡l jelent meg egy-egy versem, sohasem a sajÀt kezdem¢nyembûl. Magamnak Árogattam [...], mert gyermekesen meg voltam gyûzûdve, hogy verseim
tÃlszÀrnyaljÀk a kort. ÏA kortÀrsak Ãgysem ¢rten¢k ezeket a sz¢ps¢geketÎ ä gondoltam.Ê11 1907
tel¢n, amikor pedig mÀr el¢g gyakran publikÀlt, mÀsfajta megszorÁtÂ kik´t¢ssel k¡ld
k¢ziratot barÀtjÀnak: verse neve n¢lk¡l szerepeljen a N¢pszava karÀcsonyi mell¢klet¢ben. TalÀn a nagy p¢ldÀnyszÀmÃ napilap ¡nnepi szÀma ¢s annak sok olvasÂja ijeszti
meg, ez¢rt szinte gyerekes megoldÀsk¢nt inkÀbb a n¢vtelens¢get vÀlasztanÀ. KosztolÀnyi vÀlaszlevel¢ben k¢szs¢ges: àKÁvÀnsÀgod szerint nem tettem alÀ a nevedet. Ellenben ¢n
¢s CsÀth G¢za hosszas tanakodÀs utÀn egy egy¢nis¢gedet ¢s k´ltûi fiziognÂmiÀdat jellemzû nevet
adtunk neked: De¢r D¢nes. Ez arisztokratikus, szÂjÀtszÂ, amellett eltagadhatatlanul sovÀny
n¢v. Meg vagy el¢gedve keresztapÀiddal? [...] IgazÀn szeretn¢m, ha valahogy elhagynÀd odÃdat,
¢s a De¢r D¢nes n¢vvel meghÂdÁtanÀd szeg¢ny orszÀgunkat.Ê (1907. december k´zepe.) Hogy
az Àln¢v alkalmazÀsa Babits ´tlete volt-e vagy sem, s hogy ebbe az Àln¢vbe beleegyezett-e ä vÀlaszlevelek hÁjÀn ä, ´r´k homÀly fedi, ugyanis ezen a t¢len a N¢pszava nem
k´z´lte egyetlen vers¢t sem. Az viszont bizonyos, hogy az Àln¢v hasznÀlata mint v¢dekez¢s csak futÂ ´tlet volt szÀmÀra, mert nyomtatÀsban v¢g¡l nem alkalmazta, s ¢vtizedek mÃltÀn a NEVEK, ýS¹K, CíMEREK -ben hatÀrozott v¢lem¢nyk¢nt ÀllÁtja: àSohasem
tudtam volna p¢ldÀul elk¢pzelni, hogy a nevemet megvÀltoztassam; m¢g ÁrÂi Àlnevet sem hasznÀltam soha.Ê
Egy ÁrÂi Àlnevet m¢gis vÀlasztott ¢lete folyamÀn, m¢ghozzÀ nem is akÀrkinek, hanem a feles¢g¢nek. àT´r´k Sophie-nak ¢n kereszteltem el Kazinczy feles¢ge utÀn, akirûl egyszer
k´nyvet Ártam... AzÂta ez feles¢gemnek ÁrÂi neve.Ê12 A k´nyv A LITERçTOR, mely a tÁzes ¢vek
k´zep¢n keletkezett, ¢s bÀr nem tartozik legsiker¡ltebb müvei k´z¢, l¢lektani jelentûs¢ge annÀl kiemelkedûbb: Kazinczy Kufstein utÀni ¢veirûl, erûs akaratÃ anyjÀval, kicsinyes csalÀdjÀval valÂ konfliktusÀrÂl ¢s kirobbanÂ gyorsasÀgÃ hÀzassÀgk´t¢s¢nek kalandos t´rt¢net¢rûl szÂl. Nem k¢ts¢ges, hogy a nagy elûd, a àliterÀtorÊ belsû magÀnya
¢s elhivatottsÀgÀnak ereje Babits¢val rokon. Ami k¡l´n´s, hogy a darab v¢ge, az idûs´dû irodalmi vez¢r hirtelen eld´nt´tt hÀzassÀga egy nÀlÀnÀl jÂval fiatalabb nûvel,
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mint egy jÂslÂ Àlom, utÂlag sajÀt ¢let¢ben is valÂra vÀlik. Kazinczy¢hoz hasonlÂan viharos lesz ugyanis Babits lÀnyk¢r¢se 1921 januÀrjÀban a Baross kÀv¢hÀzban, s Tanner
Ilonka is, hasonlÂan a valÂdi T´r´k Sophie-hoz, egy cs´ppnyi t´preng¢s utÀn azonnal
¢s hatÀrozottan igent mond az ajÀnlatra. A pÀrhuzam sok mindenben megtalÀlhatÂ,
de abban p¢ldÀul nem, hogy a XIX. szÀzadi T´r´k Sophie-nak sohasem voltak ÁrÂi
ambÁciÂi. àT´r´k Sophie... ä legyint¢s, gyorsan let´r´lt k´nnyek. ä Hisz m¢g ez sem ¢n magam
vagyok. Ezt is tûle kaptam. Ezt a nevet, Kazinczy Ferenc hitves¢nek a nev¢t. Egy k´nyvet dedikÀlt
Ágy nekem. Az elsût, amit tûle kaptam. ÏT´r´k Sophie-nak ä FranciÎÊ ä eml¢kszik mÀr ´zvegyk¢nt Ilonka a t´rt¢ntekre egy interjÃban.13 E besz¢des dedikÀciÂ a K ARçCSONYI MADONNA cÁmü novellÀsk´tetben talÀlhatÂ, mely 1920-ban, megismerked¢s¡k ¢v¢ben jelenik meg, s az elbesz¢l¢sekhez hozzÀfüzve itt lÀt elûsz´r napvilÀgot k´nyv alakban A
LITERçTOR is. A sz´veg nyilvÀnvalÂan a darabbeli lÀnyk¢r¢sre utal (itt hÁvjÀk Francinak Kazinczyt). TehÀt a T´r´k Sophie Àlnevet, melynek az lett volna az eredeti funkciÂja, nehogy Ilonka àdolgainÀl felmer¡lj´n az a szempont, hogy az ¢n feles¢gemÊ,14 Babits
adta, m¢ghozzÀ azzal a hatÀrozott jelent¢ssel, hogy e n¢v hordozÂja nem mÀsra hasonlÁt, mint a nagy irodalomszervezû utÂdjÀnak a feles¢g¢re, tehÀt ¢ppen azt leplezi le,
m¢g ha kedveskedû szÀnd¢kkal is, amit el szeretne rejteni. A n¢v tehÀt nem Tanner
IlonkÀrÂl, hanem BabitsrÂl szÂl. çrulkodÂ jele mindez annak, hogy a k´ltût lelke m¢ly¢n egyszerre vonzotta ¢s riasztotta az Àln¢v hasznÀlata, mely szÀmÀra a szem¢lyis¢g
rejtûzk´d¢s¢nek egyik legÀlis lehetûs¢g¢t jelentette.
Fiatalkori r¢mk¢pe ugyanis, hogy alkotÂk¢nt ellens¢ges, gÃnyos, ¢rtetlen vilÀg veszi majd k´r¡l nev¢t, 1908-ban, A HOLNAP megjelen¢se utÀn minden k¢pzeletet fel¡lmÃlÂ valÂsÀggÀ vÀlik. Pamfletnek beillû vez¢rcikkek sz¡letnek rÂla, ¢lclapok elsû oldalÀra ker¡l nevets¢ges szenzÀciÂk¢nt FEKETEORSZçG cÁmü vers¢vel. T´bben ismerik
ekkor a rÂla Árt gÃnyverseket, mint az eredetieket. Amitûl f¢lt, megrÀzÂ ¢s alapvetû
¢lm¢nye lett: mÀst hisznek rÂla, mint amilyennek û tartja magÀt. SzÀmÀra ekkor a
hÁrn¢v torzulÀst, k¡l´nÀllÀst, az alkotÂ nev¢nek f¢lremagyarÀzÀsÀt jelenti: àSzÁvem m¢ly¢n klasszikusnak ¢s konzervatÁvnak ¢reztem magamat: nagy reakciÂnak e modern kor ellen [...]
s ekkor a hÁr szÀrnyra vette a nevemet, mint hipermodern k´ltû¢t. Valami visszÀs volt ebben, s ¢n
k¢nyelmetlennek ¢reztem hÁrnevemet.Ê15 Egy mÀs alkalommal m¢g t´m´rebben fogalmazza
meg e korszak alapvetû ¢lm¢ny¢t: àMondjÀk, az ÁrÂi hÁrn¢v f¢lre¢rt¢sek ´sszege. [...] Minden
szÂ, amit rÂlam mondtak vagy leÁrtak, akÀr tÀmadÀs, akÀr dics¢ret, ferd¢n, kelletlen¡l csengett
a f¡lemben.Ê16 Babits, lÀtjuk, a àhÁrn¢vÊ szÂban benne ¢rezte a àhÁress¢ vÀlt n¢vÊ jelent¢st. (A hÃszas ¢vekben keletkezett BETEG-KLAPANCIA cÁmü vers¢ben is szinonimak¢nt
hasznÀlja a k¢t szÂt: àKi volt hÁvem, elbujt, / hÁrem, nevem elhullt.Ê) Eredendû ¢rz¢kenys¢g¢t tulajdonnev¢vel kapcsolatban ez a f¢lre¢rtetts¢g idegens¢gg¢ n´velte. Ez¢rt vÀgyakozhat Pictor Ignotus n¢vtelen¡l is hatÂ müv¢szi ¢letmüve utÀn, ¢s nem v¢letlen
az sem, hogy a pÀr ¢vvel korÀbbi N°VJEGYEMRE cÁmü verssel zÀrja A HOLNAP öJ V ERSEI -ben megjelenû k´ltem¢nyeit, mely ebben a kontextusban dacosan vÀllalt f¡ggetlens¢get sugall. Babits ´nmardosÂ k¢ts¢gek k´zt vergûdve a nyÁlt szÁnen szembeszÀll
a müv¢szet¢t f¢lremagyarÀzÂkkal, de alkotÀsai m¢ly¢n ott lappang a k¢ts¢gbees¢s, a
meghasonlÀs ¢rz¢se, sût az eln¢mulÀs, a tehets¢gveszt¢s r¢mk¢pe is. T´bbek k´z´tt az
ARANY JçNOSHOZ ¢s a THAMYRIS cÁmü versek, valamint A MçSODIK °NEK e nyomasztÂ
¢lm¢ny hatÀsÀra sz¡letett.
AZ ELV ESZETT KINCS cÁmü k´ltem¢ny is, mely csak halÀla utÀn jelent meg, e vÀlsÀg
¢rzet¢nek sz¡l´tte. Vagy a tÁzes ¢vek elej¢n, elfojtott duk-duk aff¢rja nyomÀn keletkezett, vagy m¢g inkÀbb ¢let¢nek mÀsik katartikus pontjÀn, 1919ä20 tÀjÀn. Az ´nmagÀtÂl
valÂ elidegen¡l¢s ¢rz¢s¢t nev¢nek v¢gleges elveszt¢sek¢nt ¢li meg.
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àVolt nekem egy ritka kincsem
¢s a nevem volt a neve,
ragyogott az eg¢sz vilÀgnak
¢s ¢n boldog voltam vele.
Bek´lt´ztem a nagy vÀrosba,
hogy mutogassam kincsemet,
s a vÀrosban, a tolongÀsban
jaj, egyszer elveszett!
AzÂta jÀrom a vilÀgot
kincstelen ¢s magamtalan
nem haltam meg, de nem is ¢lek:
elvesztettem magam.Ê
A vers t´k¢letes foglalata Babits sajÀt nev¢hez füzûdû ambivalens ¢rz¢seinek, ¢s jellemzû p¢ldÀja ´nmagÀval vitÀzÂ, ellentmondÀsok ¡tk´ztet¢s¢bûl ¢pÁtkezû gondolkodÀsmÂdjÀnak, mely az û eset¢ben egyszerre ´nem¢sztû ¢s müv¢szileg term¢kenyÁtû
hatÀsÃ. àA nevem volt a neveÊ kulcsfontossÀgÃ mondatot a n¢vvel valÂ azonossÀg ¢s a
tûle valÂ f¡ggetlens¢g egyarÀnt jellemzi, melyben egyr¢szrûl a n¢v ¢s szem¢lyis¢g olyannyira ´sszeforrott, hogy elszakadÀsuk egymÀstÂl a szem¢lyis¢g helyrehozhatatlan
vÀlsÀgÀt jelenti, mÀsr¢szrûl m¢giscsak megk¢rdûjelezûdik azonossÀguk, hiszen l¢t¡k
´nÀllÂan is elk¢pzelhetû, mint az elveszett tÀrgy ¢s r¢gi tulajdonosa eset¢ben. A k¢t
ÀllÁtÀs egyszerre l¢tezik a sajÀt egy¢nis¢ge utÀn nyomozÂ Babits szÀmÀra. Nem v¢letlen, hogy e legmeredekebb szakad¢kok m¢ly¢t f¡rk¢szû k´ltem¢ny¢t sohasem publikÀlta.
Ki vagyok ¢n? ä ez a k¢rd¢s A GñLYAKALIFA k´zponti probl¢mÀja is. Ezt kutatja
TÀbory Elem¢r ¢s az asztalosinas ä mindketten elt¢rû mÂdon, de l¢nyeg¢ben Babits
alteregÂi. Az Àlomban elût´rû mÀsik ¢let a reg¢ny k¢t fûszereplûj¢n¢l elindÁtja azt a
folyamatot, melynek sorÀn elveszÁtik ´nÀllÂsÀgukba vetett hit¡ket, azonossÀgtudatukat. Az egyik ¢let jellemzûje a vilÀgossÀg, racionalitÀs, intelligencia, tisztasÀg, gazdagsÀg ¢s nemess¢g, a mÀsik ¢let a s´t¢ts¢g¢, az ´szt´n´k¢, a tudatlansÀg¢, az alpÀri indulatok¢ ¢s a szeg¢nys¢g¢. Mindk¢t szereplû szeretn¢ megteremteni az ÀtjÀrÀst a mÀsik vilÀgba, az egyik az¢rt, hogy egyes¡lhessen vele, a mÀsik az¢rt, hogy megsz¡ntesse
azt. Mindketten gÂlyakalifÀk, ¢s a varÀzsszÂt keresik, az egyik, az asztalosinas, gomolygÂ vÀgyakozÀssal, a mÀsik, TÀbory Elem¢r, elszÀnt akarattal. Alap¢rz¢s¡k hasonlÂ,
csak fordÁtott elûjellel: nem az vagyok, akinek hisznek. A k¢t ¢let k´z´tti minûs¢gi k¡l´nbs¢get Babits azzal jellemzi, hogy mÁg az egyikben mindenkinek van neve, a mÀsikban csak foglalkozÀsuk vagy k¡lsej¡k alapjÀn k¡l´nb´ztethetûk meg az emberek:
a mester, a v´r´s kasszÁrosnû, a k¢k ember. Az asztalosinas a mühelybûl valÂ sz´k¢ssel
igyekszik feloldani kettûs ¢let¢nek terh¢t, meglepû mÂdon az û t¢pelûd¢s¢ben Babits
´nvallomÀsos verseire ismer¡nk. Meglepû mÂdon, hiszen vilÀga a szellemi alantassÀg
jegy¢ben fogant, m¢gis, A LíRIKUS EPILñGJA, az ° KSZERLçDA ¢s a N°VJEGYEMRE ´ngy´trû gondolatai szinte szÂ szerint visszhangzanak benne: àCsak azt ¢reztem, hogy bennem sokkal t´bb van, mint ami itt vagyok a vilÀgnak; csakhogy m¢lyen bezÀrva, ¢s nem tudok
el¢gg¢ felnyÁlni; Ãgy ¢reztem, hogy kincseim vannak valahol egy s´t¢t fiÂkban [...] hogy ¢n k¡l´nb
vagyok, mint ami vagyok, t´bbet tudok, mint amennyit tudok.Ê TÀbory Elem¢r intellektuÀli-

Kelev¢z çgnes: Babits n¢vjegye ã 951

san prÂbÀlja megoldani k¢ts¢gbeejtû helyzet¢t, megfeszÁtett szellemi munkÀval akarja
f´lfejteni nyomasztÂ ÀlmÀnak jelent¢s¢t. ögy ¢rzi, ha meg tudnÀ talÀlni az ÀlmÀban
szereplû mÀsik ¢nj¢nek test¢t, melyet szennyesnek, perverznek ¢rez, akkor megt´rn¢
a varÀzst. àHÀt ki vagyok ¢n Àlmomban? Mi a nevem?Ê ä k¢rdezi szenved¢lyesen. ä àMilyen
k¡l´n´s, hogy ezt, ¢ppen ezt nem tudom. Nem tudom, mi a nevem.Ê àAh, csak egy n¢vre, csak
egy szÂra eml¢kezn¢k! [...] mindjÀrt odautazn¢k, rajtakapnÀm a mÀsik ¢nemet, szembenÀllnÀnk,
megt´rne a varÀzs. Egy szÂt, csak egyetlen szÂt!Ê A n¢v mint varÀzsige, amelynek megismer¢se ¢s kiejt¢se ember¢letek alakulÀsÀrÂl d´nt, a reg¢ny k´zponti motÁvumÀvÀ vÀlik.
A n¢v ¢s szem¢lyis¢g ellentmondÀsos viszonya nemcsak a reg¢ny cÁm¢t adÂ k´zponti motÁvumban jelenik meg, hanem Àt- meg Àtsz´vi a reg¢ny eg¢sz¢t, szinte leltÀrszerüen felsorakoztatva Babitsnak sajÀt nev¢vel kapcsolatos dilemmÀit. TÀbory
Elem¢r iskolÀjÀban elrettentû p¢ldak¢nt hirdetm¢nyt olvasnak fel egy fiÃrÂl, aki ellopta egy jÂ tanulÂ diÀk bizonyÁtvÀnyÀt. Elem¢r len¢zû sajnÀlkozÀssal fogadja a hÁrt:
szÀmÀra v¢gk¢pp ¢rthetetlen ¢s megvetendû az, aki mÀs neve alatt ¢li le ¢let¢t, ¢s idegen tollakkal ¢keskedve akar ¢rv¢nyes¡lni. MÁgnem rÀd´bben, hogy valÂjÀban û volt
az, aki ezt az alantas büntettet elk´vette, csak mindez ÀlmÀban, a mÀsik ¢let¢ben t´rt¢nt. Az asztalosinas tehÀt k¢t szempontbÂl is hasadt tudattal ¢l: egyr¢szt sajÀt ¢let¢ben
dÁjnokkÀ csak hamis n¢ven, hamis bizonyÁtvÀnnyal vÀlhatott, s a leleplez¢stûl valÂ f¢lelme irÀnyÁtja egyre vadabb cselekedeteit, mÀsr¢szt legszÁvesebben megtagadnÀ zavaros, kettûs, sajÀt ¢let¢t, csak hogy v¢gre Àlmai TÀbory Elem¢r¢v¢ alakulhasson Àt.
A reg¢ny v¢gsû fordulÂpontjÀn, mely a teljes ´sszeomlÀs, a halÀl elûtti utolsÂ stÀciÂ,
megint csak a n¢v kap meghatÀrozÂ szerepet. A lopott bizonyÁtvÀnnyal dÁjnokkÀ vedlett asztalosinas ekkor mÀr nemcsak hamisÁtja, hanem sikkasztja is a rÀbÁzott b¢lyegeket, s mikor egy munkatÀrsa Àrtatlan kÁvÀncsisÀggal ¢rdeklûdik e b¢lyegek felûl, ût
megszÂlÁtva, elûsz´r a reg¢ny folyamÀn, v¢gre elhangzik a neve, vagyis az Àlneve. De
Babits m¢g tovÀbb gombolyÁtja a n¢vtani lehetetlens¢gek fonalÀt. Ugyanis elhangzik
a n¢v, de mi m¢gsem ismerhetj¡k meg, hiszen TÀbory Elem¢r leÁrÀsÀban olvassuk a
t´rt¢netet, aki ¢ppen alteregÂja nev¢re nem tud eml¢kezni. Pontokkal van jel´lve hÀt
az ismeretlen szÂ.
àä Hol lehet ilyen b¢lyeget kapni, ... Ãr?
A nevemet mondta, a lopott nevemet, amely nem volt a nevem, ¢s amelyet ¢ppoly kev¢ss¢ tudn¢k
most megmondani, mint a volt asztalosinasnak elhagyott, igazi nev¢tÊ ä Árja TÀbory Elem¢r.
E vÀlsÀgos pillanatban az asztalosinas elveszti eszm¢let¢t, hirtelen Àtzuhan mÀsik
¢let¢be, tudatÀval ide-oda cikÀzik a kettû k´z´tt, majd v¢g¡l izgatottan visszat¢r sajÀtjÀba, hogy hiÀbavalÂ ¢s v¢gzetes vallomÀst tegyen bün´ss¢g¢rûl az ût ¢rtetlen¡l bÀmulÂ jogÀszfiÃnak. Innen mÀr egyenes Ãt vezet az ´ngyilkossÀghoz. TehÀt a n¢v, amely
van is meg nincs is, a v¢gsû egzisztenciÀlis k¢rd¢sek ´sszetett szimbÂlumÀvÀ vÀlik A
GñLYAKALIFA oldalain.
MÀsik ´n¢letrajzi indÁttatÀsÃ reg¢ny¢ben, a TIMçR V IRGIL FIç-ban is hasonlÂan
fontos szerephez jut a n¢v. A cisztercita rendi iskolÀban, melynek l¢gk´r¢t p¢csi ¢s
bajai ¢lm¢nyei alapjÀn bensûs¢gesen ismerte Babits, hagyomÀnyosan mindenki megvÀltoztatott n¢ven vÀlhatott a rend tagjÀvÀ. Ebben a k´zegben az a term¢szetes, ami
Babitsnak oly idegen, hogy valaki felvett n¢vvel ¢ljen. TimÀr Virgilt is egyszerüen Janinak hÁvtÀk, mielûtt àÃj emberr¢ vÀlt a szerzetess¢gbenÊ. Latinos müvelts¢ge jel¢¡l a Virgil
nevet vÀlasztotta, rejtett utalÀsk¢nt kedves szerzûj¢re, Vergiliusra, akit tr¢fÀsan v¢dûszentjek¢nt szokott emlegetni. A Vergilius eredetileg is besz¢lû n¢v volt, ahogy ezt maga Babits is feloldja AZ EURñPAI IRODALOM T¹RT°NET°-ben: àgyeng¢d, lÀnyos l¢leknek
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tartotta az Âkor. ÏSzüziesÎ volt a mell¢kneveÊ. E n¢v tehÀt tudatos d´nt¢st jelk¢pez: TimÀr
Virgil asszonymentes ¢let¢t a tanÁtÀsnak fogja szentelni. Azonban Babits n¢vszeml¢let¢bûl k´vetkezûen m¢g az ´nk¢ntes szerzetesi ¢let ¢s a hozzÀ vÀlasztott n¢v harmÂniÀja
is felbomolhat. A jelent¢sbeli ellentmondÀsra mÀr a reg¢ny cÁme is utal: a szüz paptanÀrnak, ha valÂban vÀlasztÀsa szerint ¢l, nem lehet fia, sût a gyermek utÀn valÂ puszta
vÀgyakozÀs is nev¢be foglalt vallÀsÀnak l¢nyeg¢vel ellenkezik.
Nemcsak TimÀr Virgilnek van k¢t neve a reg¢nyben, hanem vÀlasztott fiÀnak is, s
e k¢tnevüs¢g meghatÀrozÂ lesz ¢let¡k alakulÀsÀban. Az apa n¢lk¡l felnûtt, anyjÀt korÀn elvesztû VÀgner PistÀnak csak Àrvasz¢ki irataibÂl der¡l ki, hogy valÂdi keresztneve
nem Pista, hanem Vilmos. àMi¢rt hÁtta az anyja PistÀnak?Ê ä t¢pelûdik TimÀr a kettûss¢gen. ä àTalÀn a falusias nevet szerette, talÀn gyül´letes volt ajkÀnak a mÀsik.Ê Mikor aztÀn
VitÀnyi Vilmos, az igazi apa, a lehets¢ges ´r´kbefogadÀst latolgatva megemlÁti TimÀrnak, hogy becsapva ¢rzi magÀt, hiszen a fiÃt m¢gsem Vilmosnak hÁvjÀk, mint eddig
hitte, hanem PistÀnak, TimÀr szÀmÀra vilÀgos lesz minden. Az eddig ¢rthetetlen ¢s
parlagon heverû keresztn¢v eredete hihetetlen hatÀssal van a neveltj¢hez rajongÂ szeretettel ragaszkodÂ papra. àTimÀr Ãgy ¢rezte, mintha az Át¢let szavait hallanÀ. Most mÀr
¢rtett mindent; rÀj´tt az ´sszef¡gg¢sre. [...] A n¢vk¢rd¢s Ãgy hatott rÀ, mint egy lesÃjtÂ, v¢gleges
bizonyossÀg. Nem k¢telkedett t´bb¢, hogy valÂban ez az Ãr az û fiÀnak az apja.Ê De nemcsak
a keresztn¢v, hanem a vezet¢kn¢v is sorsd´ntû szÀmÀra. TudatosÁtva a k´zismert VitÀnyi nevet, melyet a rendhÀzban addig zsurnalista szabadossÀgÀ¢rt, szabadkûmüves
szeml¢let¢¢rt botrÀnykûk¢nt emlegettek, nemcsak a valÂdi apa l¢t¢re, hanem annak
egy¢nis¢g¢re, gondolkodÀsmÂdjÀra ¢s zsidÂ szÀrmazÀsÀra is f¢ny der¡l. àA n¢v hatÀsa
csakugyan rendkÁv¡li volt. TimÀr agyÀban mintha pokoli vilÀgossÀgot gyÃjtottak volna ki. Minden meg volt magyarÀzva, ami Pista jellem¢ben csodÀlatosnak vagy aggasztÂnak tünhetett f´l
eddig. Az ellentmondÀsok meglepû egys¢gbe oldÂdtak f´l.Ê Itt a n¢v funkciÂja tehÀt tÃll¢p a
puszta identifikÀciÂn, mert a jel´lt ¢s jel´lû k´z´tt Ãjfajta viszonyt hoz l¢tre, mely a
reg¢ny keret¢n bel¡l nyeri el ¢rtelm¢t. VitÀnyi k´zismert neve az Àltala mÀr megÁrt
k´nyvek ´sszess¢g¢t, a tÀrsadalomban elfoglalt hely¢t is jelenti, azt kimondva mindezek a tartalmak r´gt´n ¢lûv¢ vÀlnak. °pp ez¢rt az a szokÀsos eljÀrÀs, hogy a fiÃgyermeket apja utÀn nevezz¢k el, itt egyedi ¢s meghatÀrozÂ jelent¢ssel t´ltûdik fel,
hiszen visszamenûleg mutat rÀ a gyermek valÂdi apjÀra ¢s teszi nyilvÀnvalÂvÀ zsidÂ
szÀrmazÀsÀt, ez ad magyarÀzatot addig ¢rthetetlen aprÂsÀgnak tünû dolgokra. Nev¢nek ¢s szÀrmazÀsÀnak ismerete a fiÃban magÀban is f´ldcsuszamlÀsszerü vÀltozÀst indÁt meg. ý is k¢rd¢sek hosszÃ sorÀval n¢z szembe. VÀlasztania kell. A àKi a gyerek
apja?Ê csak az elsû szint, a àHova, melyik tÀrsadalmi csoportba tartozik?Ê az igazÀn
¢getû probl¢ma. AmÁg TimÀr tudatosan felvett, àbesz¢lûÊ neve a reg¢ny folyamÀn elveszti igazsÀgalapjÀt, hiszen az ¢rz¢kis¢g hatÀrÀt sÃrolÂ vonzÂdÀsa tanÁtvÀnya irÀnt
ellent¢tben Àll a Virgil n¢v szimbolikus jelent¢s¢vel, addig az ÀltalÀban egyszerüen
´r´klûdû, konkr¢t jelent¢s n¢lk¡li civil n¢v sÃlyos tartalmi terheket cipel. A àHogyan
hÁvnak?Ê a TIMçR V IRGIL FIç-ban is valÂjÀban a babitsi alapk¢rd¢ssel f¡gg szorosan
´ssze: àKi vagyok ¢n?Ê
àAz emberi l¢lek genealÂgiÀja ¢rdekelte Babitsot, kialakulÀsa ¢s alakulÀsa, meghatÀrozottsÀga
¢s robbanÂ v¢letleneiÊ ä hangzik Nemes Nagy çgnes szÀjÀbÂl a kem¢nyre kalapÀlt, m¢gis
hajl¢kony ´sszegz¢s Babits müv¢szet¢rûl. LÀttuk, hogy e meghatÀrozottsÀgok ¢s v¢letlenek egyik kristÀlyosodÀsi pontja Babits ¢letmüv¢ben a n¢v s ezen bel¡l is sajÀt
nev¢nek ´nszeml¢leti vizsgÀlata. S bÀr a n¢v jelent¢s¢vel kapcsolatos filozÂfiai alapozottsÀgÃ ¢rz¢kenys¢ge vÀltozatlan maradt, az idû elûrehaladtÀval jellege, tartalma
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megvÀltozott. Let¢ve alkotÀsok hosszÃ sorÀt, egyre kev¢sb¢ ¢rezte, hogy neve mÀst
jelent a k¡lvilÀg elûtt, mint amit alkotÀsainak ´sszess¢ge. A n¢v ¢s szem¢lyis¢g viszonya
szÀmÀra ekkor mÀr nem a meghasonlÀssal, az elveszetts¢ggel, a k¡l´nb´zûd¢ssel telÁtett. Amit hÁres essz¢j¢ben Sz¢chenyi egyik fû mozgatÂerejek¢nt ¢s teljesÁtett feladatak¢nt fogalmazott meg, rÀ is ¢rv¢nyes: àbebizonyÁtani ´nmagÀt ´nmaga elûttÊ. Betegs¢g¢nek poklait jÀrva, a szÀmadÀs k´zeledt¢t ¢rezve, l¢trehozott ¢letmüv¢nek csÃcsairÂl
´sszegzûn ¢s megnyugodva tekinthet vissza r¢gi ´nmagÀra. Ennek a fÀjdalmasan megb¢k¢lû, intellektuÀlisan m¢gis szigorÃ szÀmvet¢snek a term¢ke a K ERESZTºL-KASUL
AZ °LETEMEN cÁmü k´tet ¢s m¢g n¢hÀny utÂbb k¢sz¡lt ÁrÀs, mely e k´nyv essz¢f¡z¢r¢nek hangv¢tel¢t, stÁlusÀt folytatja. Ezek az alkotÀsok, melyek a magyar prÂzairodalomnak sokkal inkÀbb az ¢lvonalÀba tartoznak, mint a HALçLFIAI, 1938ä1940 tÀjÀn,
Babits elsû nagy müt¢te k´r¡l vagy azutÀn sz¡lettek. A sajÀt mÃltjÀt szesz¢lyesen ¢s
nosztalgikusan bebarangolÂ ÁrÀsokban gyakran visszat¢rû t¢ma a n¢v, hÁrn¢v, alkotÂ
¢s mü ´sszef¡gg¢s¢nek k¢rd¢se. Ezek egyik¢ben ismeri be, hogy nem is hajnalra sz¡letett, mint ahogy egy fiatalkori vers¢ben ÀllÁtotta, hanem este; itt Árja K´lcseyrûl: nem
szabad engedni, hogy àmÀr csak egy arany n¢vÊ legyen sajÀt sÁrja f´l´tt. TEREMTý UTçNZçS cÁmü essz¢j¢ben pedig, melyben a müv¢szi alkotÀs titkÀt f¡rk¢szi, az asszociÀciÂk
alapja àa n¢v prousti varÀzsaÊ (û alkalmazza ezt a kifejez¢st a korabeli müvek k´z¡l szinte
a legjelentûsebbnek tartott francia reg¢nyre utalva). Megvallja, hogy a n¢v varÀzsÀnÀl
szÀmÀra talÀn nincs is nagyobb. IfjÃkorÀban e büvk´rben ¢lve szenved¢lyesen ¢s elszÀntan utÀnzott idegen ¢s ismeretlen ÁrÂkat, szinte csak addig, àamÁg alig volt mÀs, mint
puszta n¢v ä t´bbnyire nagyon sz¢p, elûkelû, sejtelmes hangzÀsÃ idegen n¢vÊ. Egy-egy hÁres
n¢v aurÀja tehÀt t´bb borzongatÂ izgalmat jelentett szÀmÀra, mint az adott szerzû n¢ha
kijÂzanÁtÂan h¢tk´znapi müve. E varÀzs utÀni vÀgyakozÀs magyarÀzza, hogy Babits
fiatalkori verseiben mi¢rt bukkan fel olyan gyakran egy-egy k¡l´n´s hangzÀsÃ idegen
n¢v. V¢g¡l mindez fiatalkori k´ltûi nyelvhasznÀlatÀnak egyik legl¢nyegesebb sajÀtossÀgÀra vezethetû vissza, mely HorvÀth JÀnos elemz¢se szerint a àhang-inspirÀciÂnÊ, sût
àaff¢le szÂmÀgiÀnÊ alapszik, hasonlÂan t´bb kortÀrsÀhoz (KosztolÀnyi, TÂth çrpÀd), n¢ha a rÁm, a hangzÀs ànemzi ¢s igazgatjaÊ a gondolatot. Babits k¡l´nleges, KosztolÀnyi
rÁmel¢s¢tûl elt¢rû jellemzûje, hogy àa gondolat jussÀtÊ m¢g ekkor sem adja fel, hanem
àkoncentrÀlt szellemi munkÀval igyekszik b´lcselett¢, titkos tudomÀnnyÀ elm¢lyÁteni, s magÀ¢vÀ
hasonÁtani a rÁmsugallta gondolatot, f´lfedezni valami l¢nyeget a hang segÁts¢g¢velÊ. K¢sûbbi
¢veiben, vÀlsÀgoktÂl gy´t´rten pedig àszinte vergûdveÊ igyekszik àgondolatot kicsikarni
hangbÂl, szÂbÂl, rÁmbûlÊ.17
A n¢vvarÀzshoz kapcsolÂdva a TEREMTý UTçNZçS cÁmü essz¢j¢ben egy mÀsik kedves eml¢k¢t is felid¢zi, mely a mi szempontunkbÂl szint¢n sokat Àrul el. HajdanÀban
egy gunyoros tr¢fa kedv¢¢rt KosztolÀnyival ¢s Karinthyval hÀrmasban egy àm¢ly ¢s k¡l´n´sÊ ausztrÀliai ÁrÂnak, Jeopardynak adtak ¢letet. Igazi hadjÀratot terveztek indÁtani
az irodalmi sznobok ellen olyan szerzûtûl id¢zve rejtelmes jelent¢sü sorokat, akinek
valÂjÀban csak a neve l¢tezik, m¢g a müveit is ûk ÁrtÀk volna k´z´sen. Babits persze
sajÀt probl¢mÀjÀt vetÁti bele a t´bbiek lelk¢be, szerinte ugyanis titkon mindhÀrman
arra vÀgytak, hogy mÀs neve alatt sajÀt elvet¢lt lehetûs¢geiket szabadon ki¢lhess¢k.
àKit nem izgatott mÀr a gondolat, hosszÃ ÁrÂi mük´d¢s utÀn, Àln¢v alatt Ãjrakezdeni, [...] amiket
sajÀt nev¢ben mÀr ´n´n mÃltja sem engedne meg neki?Ê FiatalsÀgÀnak ¢getû probl¢mÀi ellenkezû elûjellel t´ltûdtek f´l ekkorra. SajÀt tulajdonneve mÀr nem idegen¡l ¢s tûle
f¡ggetlen¡l l¢tezû fogalom, hanem megalkotott ¢letmüv¢nek f¡ggv¢nye: k´teless¢g,
melyhez hünek lehet, sût hünek kell maradni.
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B LONDIN °S AZ ¹REGED°S cÁmü k¢sei essz¢j¢ben az idû mÃlÀsÀrÂl t´preng, s gondolkodÀsÀnak vez¢rfonalÀt itt is egy n¢v jelent¢s¢n valÂ tünûd¢s alkotja. A vakmerû
¢s boszorkÀnyosan ¡gyes k´t¢ltÀncos neve a szÀzadelûn szinte Shakespeare-¢vel vetekedû fogalom volt. N¢hÀny ¢vtized mÃltÀn, a szÀzad derekÀn azonban Blondin a legt´bb ember szÀmÀra ¢rthetetlen, egyszerü k´zn¢vv¢ vÀlt csupÀn. àEgy r¢gi n¢v halt megÊ
ä ´sszegzi Babits felismer¢s¢t a hÁrn¢v mulandÂsÀgÀrÂl, s mondata m´g´tt az ýSZ °S
TAVASZ K¹Z¹TT mindent ÀthatÂ szorongÀsa sejlik fel: àAmi bet¡t Àgam Árt a porba / a
tavasz sÀrvize elsodorja.Ê Nem v¢letlen, hogy ¢ppen Blondin csillagÀnak letünte rÀzza
meg ennyire. HajdanÀban, pÀlyÀjÀnak legelej¢n, a holnaposok elleni tÀmadÀsok idej¢n ût nevezt¢k az irodalom Blondinj¢nek, azzal vÀdolvÀn, hogy k´lt¢szete nem t´bb
¡res virtuozitÀsnÀl. Ignotus p¢ldÀul e n¢vben rejlû vÀd ellen vette v¢delm¢be Babitsot.18 A hasonlat ¢s a k´r¡l´tte zajlÂ vita m¢lyen megbÀntotta a fiatal k´ltût, olyannyira, hogy ¢letmüv¢ben visszat¢rû jelk¢pp¢ vÀlt az artista szem¢lye. A MçSODIK
°NEK ´nironikus Don GurigÀja, a szavak ´rd´ng´s zsonglûre e figurÀbÂl tÀplÀlkozik,
s a V °N K¹T°LTçNCOS cÁm¢t adÂ ´nszeml¢leti szimbÂluma hÃsz ¢v mÃltÀn, a nietzschei indÁttatÀs mellett, Blondinre is visszautal. Az a n¢v tünt el tehÀt a k´ztudatbÂl,
melyrûl egyszer, fiatalon azt hitte, hogy soha nem mÃlÂ sebet ¡t´tt rajta. E n¢v halÀlÀval mintha sajÀt vilÀgÀnak egy darabja s¡llyedt volna el, m¢gpedig olyan darabja,
amely n¢lk¡l müv¢szete is talÀn kev¢sb¢ ¢rthetû. Babits ¢let ¢s utÂ¢let k¢rd¢s¢t egy
n¢v jelent¢svÀltozÀsÀnak t¡kr¢ben rajzolja meg.
Nem v¢letlen, hogy 1939ä40 tel¢n Babits v¢g¡l k¡l´n, ´sszegzû ÁrÀst szentel a n¢v
k¢rd¢s¢nek. NEVEK, ýS¹K, CíMEREK cÁmmel k¢sz¡lt essz¢j¢nek publikÀlÀsÀrÂl azonban feles¢ge lebesz¢lte, f¢ltve ût a nemesi ûs´k talmi hangoztatÀsÀnak vÀdjÀtÂl. T´r´k
Sophie-nak sajÀt beismer¢se szerint sem volt igaza; posztumusz sz´vegk´zl¢s¢nek
jegyzet¢ben mÀr csak mint ´zvegy Árhatja meg, hogy Babits ànÀla milyen ritka ¢s szokatlan
´r´mmelÊ dolgozott t¢mÀjÀn, ¢s àmilyen keserü lehangoltsÀggal tette aztÀn f¢lre az ÁrÀstÊ.19
NyilvÀnvalÂan fontos volt a k´ltûnek ez a szÀmvet¢s. Essz¢j¢ben v¢gigtekint sajÀt ambivalens ¢rz¢seinek lÀncolatÀn. A n¢v egyr¢szt ´r´kl´tt csalÀdi tÀrgy, mely hozzÀtartozik az emberhez, mÀsr¢szt m¢gis minden egy¢n szuver¢n mÂdon f¡ggetlen tûle.
Meg¢rtû gesztussal magyarÀzza ifjonti lÀzadÀsÀt nev¢nek ÁrÀsÀval kapcsolatban. àMagamtÂl akartam lenni, ami tudokÊ ä fogalmazza meg hitvallÀsÀt ä, àmost mÀr nyugodtan besz¢lhetek nemess¢grûlÊ ä teszi hozzÀ, befejezettnek ¢rezve neve jelent¢s¢nek k¢rd¢s¢t. àAz
¢n vallÀsom szerint legalÀbb az ember szabad l¢ny, csak a sajÀt ¢rdemeinek alapjÀn lehet ût megÁt¢lni. Annyit ¢rek, amennyit magam ¢rek.Ê Megalkotott ¢s vÀllalt ¢letmüv¢vel a hÀta m´g´tt, amikor neve EurÂpa-szerte müveivel egyenlû, v¢gre az azonossÀg ¢rz¢se t´lti el.
E kik¡zd´tt azonossÀg utolsÂ, k´ltûi jÀt¢knak hatÂ, de v¢gk¢pp megnyugtatÂ ¢rv¢t
egy lÀtszÂlag aprÂ mozzanat szolgÀltatta. Babitsot, aki egy ¢leten Àt hadakozott az ellen, hogy csalÀdi nev¢nek szem¢lyis¢g¢t meghatÀrozÂ jelent¢st tulajdonÁtsanak, egy
kedves barÀtja figyelmezteti, àhogy a babics szÂ honi magyar szÂk¢nt is ¢lt a r¢gis¢gben ¢s a
tÀjnyelvben. Mintha egy kedves csalÀdi tÀrgyat valaki megszabadÁtana a rÀtapadt szennytûl! Magyar szÂ, ¢s varÀzslÂt, vajÀkost jelent: sût ûsmitolÂgiai eredetü! Ipolyi Arnold MAGYAR MITOLñGIç-jÀban is szerepel a babicsolÀs, ÏvarÀzslÀsÎ ¢rtelemben. íme, mily alkalmatos, k´ltûh´z ¢s
magyar k´ltûh´z illû n¢v!Ê A hÁr ´r´mmel t´lti el, s bÀr sajÀt bevallÀsa szerint csupÀn
àbohÂÊ ´r´mmel, de el¢g fontosnak tartja ahhoz, hogy besz¢lgetûf¡zet¢ben is emlÁtse.20
Nem firtatja Ipolyi gyakran k¢rd¢ses szÂmagyarÀzatainak jogosultsÀgÀt, hanem megk´nnyebb¡lten l¢legzik fel.21 LÀm, a szÀmÀra egyik legfontosabb szÂ, a neve, nemcsak
eredet¢t illetûen magyar, hanem jelent¢se is van, m¢gpedig olyan, amely szem¢lyis¢g¢nek legl¢nyeg¢re mutat rÀ. (TalÀn m¢giscsak Krat¡losznak van igaza?) °lete v¢g¢n
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bevallja hÀt, ami ellen oly sokÀig tiltakozott ÁrÀsban, amivel oly sokat k¡zd´tt müveiben: àa n¢v olyan, mint a szorosan testhez tapadÂ ruha: aki ¢rinti, engem ¢rint!Ê. ý, aki fiatalkorÀban a hang, a szÂ mÀgiÀjÀval t´rekedett a felszÁnre hozni, kibontani a dolgok
legm¢lyebb ´sszef¡gg¢s¢t, s aki ¢lete v¢g¢n a JñNçS IMçJç-ban arrÂl panaszkodik,
hogy hütlenek lettek hozzÀ a szavak, û, talÀn sajÀt magÀnak sem bevallottan, ¢s a nyilvÀnossÀg elûtt mindenk¢pp titkoltan, nehezen hegedû sebeire valÂdi gyÂgyÁrt lelt.
Minden racionalitÀson tÃl, a tudat alatti tartomÀny legbelsûbb bugyraiban, e k¢sei felfedez¢s ajÀnd¢kak¢nt k´ltû voltÀnak titkos igazolÀsÀt talÀlhatta meg.
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Lengyel AndrÀs

EGY àANTISZEMITAÊ (?) ADY-VERS
àZikcene, zakcene, sat´bbiÊ

A Budapesti NaplÂ 1907. augusztus 25-i szÀmÀban öJ V ERSEK fûcÁmmel hÀrom Ady-vers
jelent meg ä k´zt¡k a ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI cÁmü, mindmÀig alig emlegetett
r´vid vers. A kritikai kiadÀs, amelynek harmadik k´tete ezt is tartalmazza, megadja a
legl¢nyegesebb tudnivalÂkat rÂla (AE¹V 3:450ä452.). Kider¡l, e verset utÂbb Ady
nem vette f´l egyik k´tet¢be sem, gyüjtem¢nyes k´tetbe is csak 1943-ban ker¡lt elûsz´r, s bÀr Emûd TamÀs mÀr 1928-ban, Hatvany Lajos pedig 1932-ben f´lhÁvta rÀ a
figyelmet, ¢rdeklûd¢st igazÀban csak cÁme ä s azzal r¢szben azonos 9. sora ä keltett. A
cÁmben, illetve a 9. sorban szereplû zikcene, zakcene kifejez¢sben ugyanis a kortÀrsak
egy zsidÂellenes gÃnyvers jellegzetes elem¢t fedezt¢k f´l. à...a cÁm ä Lengyel G¢za szerint
ä id¢zet a tiszaeszlÀri v¢rvÀdas s´t¢t idûkbûl (1883), s a Ïsat´bbiÎ azt az ´t szÂt takarja, hogy
Ïzikcene, zakcene z¡mm´g a zsidÂÎ.Ê Sût szerinte ennek a sornak volt egy ¢lesebb vÀltozata
is, amely egyenesen àte kutya zsidÂÊ-rÂl besz¢lt. (Lengyel G¢za, 1957. 277.) Avigdor Hameiri izraeli k´ltû szerint (aki egy ideig Adyval is szem¢lyes kapcsolatban Àllott) a cÁmben szereplû sat´bbi a gÃnyversnek egy mÀsf¢le vÀltozatÀt f´di ä szerinte a folytatÀs ez:
àhuncut a zsidÂÊ (id¢zi AE¹V 3:451.). Hegedüs NÀndor pedig Ãgy tudta, a gÃnyversnek k¢t vÀltozata is ¢lt. A r´videbb csak ennyibûl Àllott: àZikcene-zakcene, z¡mm´g a zsidÂ.
/ TÀtele, mÀmele, sÀrga bugyogÂ.Ê A hosszabbik pedig k´zvetlen¡l utalt TiszaeszlÀrra:
àSolymosi Eszter v¢re de piros. / SzÀz forintos bankÂ de sz¢p papiros. / Zikcene-zakcene, z¡mm´g
a zsidÂ. / TÀtele, mÀmele, sÀrga bugyogÂ.Ê (Hegedüs NÀndor, 1957. 75.)
Az Ady-vers kortÀrsi megÁt¢l¢s¢t, amennyire ez az adatokbÂl egyÀltalÀn kielemezhetû, jÂr¢szt a vers ¢s a gÃnyvers k´z´tti àkompromittÀlÂÊ kapcsolat hatÀrozta meg.
Azonnal meg¡tk´z¢st vÀltott ki; ÀllÁtÂlag a Budapesti NaplÂ vezetûi (V¢szi, Kabos, BÁrÂ)
maguk is f´lhÀborodtak rajta. Hegedüs NÀndor szerint: àA k´ltem¢ny f¢lreismerhetetlen¡l
antiszemita jellegü, nemcsak cÁme, hanem a tartalma miatt is. Ha nem az lett volna, nem keltett
volna a megjelen¢se felzÃdulÀst a Budapesti NaplÂ hÀrom vezetûje: V¢szi JÂzsef, Kabos Ede
¢s BÁrÂ Lajos k´z´tt.Ê (Hegedüs NÀndor, 1957. 76.) Lengyel G¢za v¢lem¢nye enn¢l m¢rs¢keltebb, megengedûbb; szerinte àa versecske elemz¢s¢vel nem sokra menn¢nk. Lehet, hogy
talÀlnÀnk benne antiszemita Ázt, lehet, hogy nemÊ. àDe az sem k¢ts¢ges, hogy szokott jÂzan gondossÀgÀval Ady sem Árta volna le ezt a sortÊ (ti. a gÃnyversre utalÂt). (Lengyel G¢za, 1957.
277.) °rdekesmÂd ezeken az utÂlagos kortÀrsi magyarÀzatokon ¢s v¢leked¢seken nem
l¢p tÃl a kritikai kiadÀs magyarÀzÂ jegyzet¢nek ÁrÂja, Kisp¢ter AndrÀs sem, jÂllehet û
ä mintegy hivatalbÂl is ä mentegeti Adyt. àAligha hihetû ä Árja ä, hogy Ady [...] uszÁtÂ,
kifejezetten antiszemita ¢llel hasznÀlta volna a szÂban forgÂ szÂjÀt¢kotÊ (AE¹V 3:452.). MagyarÀzata ä n¢hÀny erûtlen, mentegetû szemponton tÃl ä jÂr¢szt a kortÀrsi v¢leked¢sek ä egy¢bk¢nt pontos ¢s informatÁv ä regisztrÀlÀsÀra szorÁtkozik. F´lhozott adatainak
igazolÀsÀra vagy cÀfolatÀra ¢rdemi ¢rve nemigen akad. Ez persze nem teljesen v¢letlen. A ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI nem k´nnyü vers, ¢rtelmez¢se sokr¢tü ¢s speciÀlis,
a szokÀsos irodalomtudomÀnyi tÀj¢kozottsÀg keretein tÃll¢pû tudÀst f´lt¢telez. Az a
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jelens¢gk´r pedig, amelyet antiszemitizmusk¢nt szokÀs megjel´lni, nÀlunk vagy tabusÁtott, vagy tÃldimenzionÀlt, de mindenk¢ppen Ãgynevezett ¢rz¢keny ter¡let ä a kutatÂ nem szÁvesen mozog e k´rben. Az Ady-versek mostani kritikai kiadÀsa azonban
puszta l¢t¢vel kihÁvÀst jelent. Tetszik vagy sem, a ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI ¢rtelmez¢se nem ker¡lhetû meg, ha valamennyire is egys¢ges ¢s konzisztens Ady-k¢pre
t´reksz¡nk.
çm ha komolyan vessz¡k feladatunkat, azonnal nyilvÀnvalÂ, hogy Lengyel G¢za
v¢leked¢s¢t, miszerint a vers elemz¢s¢vel nem sokra jutnÀnk, nem fogadhatjuk el. Ha
lemondanÀnk az elemz¢s ig¢ny¢rûl, a puszta ä s ´nk¢nyes ä v¢leked¢sek vilÀgÀba ker¡ln¢nk, ÀllÁtÀsainkat sem igazolni, sem cÀfolni nem lehetne. Mindenki azt ÀllÁtana a
ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI eg¢sz¢rûl is, egyes r¢szleteirûl is, amit akarna ä vagy amit
legesetlegesebb ¢rdekei kÁvÀnnÀnak. MÀrpedig a magyarÀzÂ jegyzetben ´sszefoglalt
hatÀst´rt¢net a verstûl f¡ggetlen¡l is sÃlyos probl¢mÀkat foglal magÀban, s ezeket az
elemz¢srûl valÂ esetleges lemondÀs sem hatÀlytalanÁtja. A vers igazi t¢tje: a magyarä
magyar zsidÂ egy¡tt¢l¢s term¢szet¢nek m¢lyebb megismer¢se ä kiker¡lhetetlen feladat. Ha Ady vers¢nek elemz¢s¢vel k´zelebb juthatunk ehhez, nem maradhatunk
meg a szûnyeg alÀ sepr¢s k¢nyelmes, de kÀrt¢kony hagyomÀnyÀnÀl. De ek´zben sem
mellûzhetj¡k el az irodalmi sz´veg megkÁvÀnta speciÀlis megk´zelÁt¢st. A ZIKCENE,
ZAKCENE, SAT¹BBI Ãgy tartalmaz egy fontos ¢s bonyolult szociokulturÀlis dimenziÂt,
hogy l¢tmÂdja alapvetûen irodalmi, s a vers m¢goly fontos szociokulturÀlis informÀciÂinak meg¢rt¢se is csak ennek figyelembev¢tel¢vel lehets¢ges.
Mindenekelûtt tehÀt magÀt a vers eg¢sz¢t kell figyelm¡nk k´z¢ppontjÀba ÀllÁtanunk. A vers ä a ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI cÁm utÀn ä a k´vetkezû tÁz sorbÂl Àll:
[10]
[10]

àRossz szÁvem ¢s szÀzszor rossz v¢rem
Dobog, zuhog, mindig feh¢ren.

[10]
[10]

Dobog, zuhog, egy kicsit kÀba
°s vÀr valamit mindhiÀba.

[5]
[10]

VÀrja a nagy, nagy, nagy idûket,
VÀrja az Ãj kirÀlyi nûket.

[10]
[10]

Ami sz¢ps¢g van, ami Àlom,
Azt mind, azt mind nÀluk talÀlom.

[10]
[10]

Zikcene, zakcene, f¢lek,
¹v¢k a sors, a nû, az ¢let.Ê

A teljes sz´veg ismeret¢ben k¢ts¢gtelen, a versben csakugyan van egy jel´letlen (de
minden k¡lsû adat szerint nagyon erûs) intertextuÀlis utalÀs. A cÁm is, a 9. sor is mutatja ezt, ha nem is azonos mÂdon. A cÁm, amelynek funkciÂja ÀltalÀban egyf¢le elûreutalÀs, egy mozzanatnak az eg¢sz versre valÂ kiterjeszt¢se ä id¢zet a kortÀrsak azonosÁtotta gÃnyversbûl; ezt a folytatÀst helyettesÁtû s arra utalÂ sat´bbi egy¢rtelmüv¢ teszi.
(A 9. sor nem annyira id¢zet, mint inkÀbb utalÂ-eml¢keztetû jellegü.) A cÁmb¢li zikcene,
zakcene azonban nem egyszerüen csak id¢zet egy a kortÀrsak Àltal jÂl ismert sz´vegbûl;
ez egyÃttal f´lid¢z¢s, rÀutalÀs is a k´zszÀjon forgÂ rigmusra. HivatkozÀs egy negatÁv szÁ-
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nezetü, konvencionÀlis-sztereotip zsidÂsÀgkarakterizÀciÂra. Szerepe ennek elûhÁvÀsa
az olvasÂi-befogadÂi tudatbÂl. Itt azonban egy pillanatra mÀris meg kell Àllnunk. F´lmer¡l ugyanis a k¢rd¢s: Ady vajon melyik sz´vegbûl id¢z? A v¢rvÀdas, Solymosi Eszter-es sz´vegbûl-e vagy a r´videbb, ilyen vÀdat nem tartalmazÂ, àpusztÀnÊ karakterizÀlÂ gÃnyversbûl? Ez l¢nyeges k¢rd¢s, mert ä noha ezt a kortÀrsak nem igazÀn ¢rz¢kelt¢k ä itt k¢t, merûben k¡l´nb´zû sz´vegrûl van szÂ. A Hegedüs NÀndortÂl id¢zett
r´videbb àvÀltozatÊ egy premodern folklÂrsz´veg, amely ä jelleg¢bûl k´vetkezûen ä
az elt¢rû szociokulturÀlis sajÀtossÀgokkal valÂ, azoktÂl elk¡l´n¡lû etnikai karakterizÀciÂt v¢gzi el. Durva ¢s gÃnyos, de funkciÂja nem t´bb, mint elhatÀrolÂdÀs: A mÀs-sÀg
kinyilvÀnÁtÀsa ¢s megerûsÁt¢se. A hosszabbik àvÀltozatÊ viszont mÀr egy modern sz´veg, egyf¢le antiszemita csasztuskavÀltozata a folklÂrsz´vegnek. FunkciÂja nem az elk¡l´nb´z¢s kinyilvÀnÁtÀsa, hanem a vÀdak àmegzen¢sÁt¢seÊ, egy k´zismert sz´veg
csasztuskaszerü aktualizÀlÀsÀval ä nagyon is modern politikai c¢lok ¢rdek¢ben. Sajnos
pontosan nem d´nthetû el, hogy Ady melyik àvÀltozatotÊ ismerte; erre vonatkozÂan
nem Àll rendelkez¢s¡nkre k¡lsû adat. Egy dolog azonban bizonyos, a gÃnyversbûl Ady
mind´ssze egyetlen mozzanatot id¢z (zikcene, zakcene), mondandÂjÀhoz csak erre az
egyetlen mozzanatra van sz¡ks¢ge ä csak ezt aktualizÀlja (s nem mÀst). De mi ez a zikcene, zakcene? A kritikai kiadÀs jegyzete erre pontos vÀlaszt ad. àA Ïzikcene, zakceneÎ fordulat jiddis eredetü szÂjÀt¢k enyh¢n magyarosÁtott formÀban. A jiddis az akkori k´z¢p- ¢s keleteurÂpai zsidÂsÀg egy r¢sze Àltal besz¢lt, h¢ber ¢s szlÀv kifejez¢sekkel kevert n¢metnyelv-vÀltozat.
így a zikcene a siebzehn (tizenh¢t) jiddis-magyaros megfelelûje, a zakcene pedig az elûbbi szÂjÀt¢kos pÀrja. Ez a szÂpÀr mÀr a XIX. szÀzadban gyakorta elûfordult a jiddis¡l besz¢lû zsidÂkat
csÃfolÂ-gÃnyolÂ rigmusokban. Jelen ´sszef¡gg¢sben szÀmolÀsra, k´zelebbrûl p¢nzszÀmolÀsra utalÂ kifejez¢s.Ê (AE¹V 3:451.) Azaz: a zikcene, zakcene szÂpÀr a zsidÂk valamif¢le verbÀlis
embl¢mÀja; hasznÀlata, minden egy¢b magyarÀzatot vagy k´r¡lÁrÀst mellûzve is, a zsidÂkra, a zsidÂsÀgra utal ä egy dominÀns szociokulturÀlis karakter¢ben a zsidÂktÂl k¡l´nb´zû, attÂl elhatÀrolÂdÂ etnikum n¢zûpontjÀbÂl. Nem k¢ts¢ges, hogy az Ady-versben is ez a szerepe a szÂpÀrnak (pontosabban: az erre valÂ rÀutalÀs), s nem t´bb. (Ha
Ady a v¢rvÀdas vÀltozatot akarta volna elûhÁvni, aktualizÀlni, megtehette volna ä
ahogy utÂbb, Solymosi Eszter àmegversel¢s¢velÊ Erd¢lyi JÂzsef, tudjuk, meg is tette.)
A cÁm Ágy Âhatatlanul ûriz egy negativizÀlÂ mozzanatot is; a cÁmben f´lid¢zett embl¢ma konnotÀciÂja elsûdlegesen negatÁv. De nem csak az. Mivel a karakterolÂgia nem
mondÂdik v¢gig, a folytatÀst a sat´bbi csak jelzi, m¢ghozzÀ ä figyelj¡nk f´l erre ä ironikusan, tehÀt a megid¢zett karakterolÂgiÀtÂl egyben el is idegenÁtve olvasÂjÀt, a cÁmnek van egy ä a f´lid¢zett sz´vegtûl elt¢rû lehetûs¢geket magÀban rejtû ä nyitottsÀga.
MagÀt a cÁmet ismerve csak, nem lehet eld´nteni, mi k´vetkezik a zikcene, zakcene utÀn?
A gÃnyvers konvencionÀlis rigmusa folytatÂdik-e, vagy valami mÀs k´vetkezik? Az
Ady-f¢le àfolytatÀsÊ ä a versolvasÂ szÀmÀra ä nem lehet mÀs, csak maga a vers.
S magÀra a versre rÀt¢rve mindjÀrt megfigyelhetû egy l¢nyeges mozzanat. A vers
sz´vege a cÁmet k´vetûen nem a cÁmben r´gzÁtett utalÀs ment¢n halad. Nem a zsidÂk
Ãjabb karakterolÂgiÀja k´vetkezik, hanem a szerzûi ¢n ´njellemz¢se. S ez nem puszta
ellent¢te a cÁmbeli utalÀssal f´lid¢zett karakterolÂgiÀnak: a szerzûi ¢n ´njellemz¢se a
kontrapunkt jellegün¢l jÂval komplikÀltabb. Egyr¢szt ugyanis a vÀrt (?) ellent¢telez¢s
helyett ez az ´nkarakterolÂgia is negatÁv szÁnezetü. A szerzûi ¢n szÁve àrosszÊ, ¢s v¢re
àszÀzszor rosszÊ. Igaz, s ez komplikÀlja a dolgot, ez a szÁv ¢s v¢r àmindig feh¢renÊ dobog
¢s zuhog ä mÀrpedig a feh¢r szÁn àa kereszt¢ny kultÃrÀban, ¢ppÃgy, mint a zsidÂban, [...]
az abszolÃt tisztasÀg ¢s ÀrtatlansÀg szÁneÊ (Heller çgnes, 1995. 1804.). Azaz: az ´njellemz¢s
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ellent¢tekre ¢p¡l, m¢ghozzÀ metaforikusan megemelt formÀban. (A szÁv ugyan akÀr
egyenesben, minden metaforikus megemel¢s n¢lk¡l is lehetne rossz, a àszÀzszor rossz
v¢rÊ azonban mindenk¢ppen Àtt¢teles jelent¢sü. A rossz v¢r mÀr k´znapias jelent¢s¢ben is t´bbet mond, mintha pusztÀn egy testnedv ÀllapotÀrÂl volna szÂ.) A feh¢r
szÁn szerepeltet¢se tehÀt itt az ´nmaga meghaladÀsÀnak lehetûs¢g¢t ä ig¢ny¢t (?) ä
jelzi. A 3ä6. sor voltak¢ppen ennek az ´nmaga àrosszasÀgÀtÊ meghaladÂ bensû ig¢nynek ä a szem¢lyis¢g vÀgyakban manifesztÀlÂdÂ jobbik, nemesebbik ¢nj¢nek ä a kibontÀsa, r¢szletez¢se. A szerzûi ¢n itt k¡lsûv¢, harmadik szem¢lyüv¢ vÀlva vÀrakozik-vÀgyakozik valami jÂra. A negyedik sorban ez a vÀgy m¢g k´r¡lhatÀrolatlan, puszta vÀgy,
az 5. ¢s 6. sorban azonban ä miutÀn a 4. sorban kimondÂdott ennek megvalÂsulhatatlansÀga (àmindhiÀbaÊ) ä ez a vÀgy k¢t ponton alakot ´lt. A ànagy idûkÊ ¢s az àÃj kirÀlyi
nûkÊ biblikus allÃziÂiban egymÀst erûsÁtve villan f´l a tÀrsadalmi-t´rt¢neti, illetve az
¢rz¢ki-szexuÀlis kiteljesed¢s ig¢nye. Mindk¢t elem erûsen hangsÃlyos ¢s metaforikus.
A ànagy idûkÊ ´nmagÀban is erûs szÂkapcsolat, messianisztikus sugalma f¢lre¢rthetetlen; a ànagyÊ jelzû hÀromszori ism¢tl¢se pedig m¢g nagyobb nyomat¢kot ad neki. A
nûk kettûs jelzûje (Ãj ¢s kirÀlyi) ugyancsak fokozÂ, f´lerûsÁtû szerepü. E sor intenzitÀsÀt
mutatja, hogy itt nem egy nûrûl, hanem t´bbrûl (talÀn sokrÂl) van szÂ, s ezek a nûk
nem is akÀrmilyen nûk: kirÀlyiak (tehÀt valamik¢ppen a t´k¢letess¢g attribÃtumaival
rendelkeznek) ¢s Ãjak, azaz az eddigiekhez k¢pest is valami mÀst, m¢g meg nem tapasztaltat k¢pviselnek.
A vers elsû nagyobb egys¢g¢t ez az elsû hat sor alkotja. E r¢sz jellemzûje a f´lfokozottsÀg ¢s az ellent¢teken kereszt¡l valÂ elûrehaladÀs. Szimbolikusan megemelt, a h¢tk´znapi realitÀs f´l¢ emelt, sürÁtett vilÀg ez, jÂllehet reÀlis-valÂs referenciÀit nem adja
f´l. A 7. sorral azonban ez a lÀncszerü ¢pÁtkez¢s (JÂzsef Attila [1958.25.] terminusa ez
Ady vers¢pÁtkez¢s¢nek egyik vÀltozatÀrÂl) megszakad, a vers menete àugrikÊ egyet.
àAmi sz¢ps¢g van, ami Àlom, / Azt mind, azt mind nÀluk talÀlomÊ ä olvashatjuk folytatÀsk¢nt,
de nem tudjuk (mert nem tudhatÂ azonnal), hogy a ànÀlukÊ kikre vonatkozik. Az àÃj
kirÀlyi nûkreÊ? A k´zvetlen sz´vegelûzm¢nybûl, a 6. sorbÂl ez k´vetkezne, de ä s ez teljesen egy¢rtelmü ä a 7. sor nem lÀncszerüen kapcsolÂdik a 6.-hoz. Valamik¢ppen folytatja azt (ez term¢szetes), Àm k´zben kettûs vÀltÀst mutat. A szerzûi ¢n a k¡lsûv¢, harmadik szem¢lyüv¢ tett alakjÀbÂl a 8. sorban visszavÀlt elsû szem¢lyüv¢; a ànÀlukÊ pedig,
ha egy pillanatra homÀlyosan is, a verscÁmben foglalt embl¢mÀra, a zsidÂkra vonatkoztatÂdik. Hogy ez valÂban Ágy van, a folytatÀs teszi teljesen f¢lre¢rthetetlenn¢. A 9.
sor ugyanis, bÀr k´zvetve, egy markÀns intertextuÀlis utalÀssal megnevezi, pontosabban f´lid¢zi àûketÊ: zikcene, zakcene, mondja ki a zsidÂk jellemz¢s¢re hasznÀlt szÂpÀrt.
Ez a verst¢ny, hogy tudniillik a ànÀlukÊ a zsidÂkra vonatkozik, pedig k´r¡lhatÀrolja
a vers tovÀbbi ¢rtelmez¢si lehetûs¢g¢t. NyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy a szerzûi ¢n szÀmÀra
nem sajÀt csoportja, hanem ez a k¡lsû, idegen, àb¢lyegesÊ csoport hordozza az ¢rt¢kes
lehetûs¢geket (àAmi sz¢ps¢g van, ami Àlom, / Azt mind, azt mind nÀluk talÀlomÊ). Ugyanakkor ä ¢ppen a p¢nzszÀmolÀst kiemelû, a p¢nzszÀmolÀssal jellemzû intertextuÀlis utalÀs jelzi ezt ä ez a csoport gazdag, de k¡lsû idegen csoport; szociokulturÀlis sajÀtossÀgai
mÀsok, mint a sajÀtjÀ¢i. Fesz¡lts¢gben vannak egymÀssal. A 9. sor harmadik szava (àf¢lekÊ) mutatja ezt, hiszen itt a àf¢lekÊ valamitûl tart jelent¢sben szerepel. A szerzûi ¢n
attÂl tart, hogy à´v¢k [tehÀt nem a mi¢nk] a sors, a nû, az ¢letÊ ä azaz mindaz, ami szÀmÀra
l¢nyeges. A fesz¡lts¢g k´zvetlen oka nyilvÀnvalÂan a àfeh¢rÊ Àlmok ¢s a p¢nzszÀmlÀlÂ
zsidÂ emblematikus figurÀja k´z´tti konvencionÀlis ellent¢t. Ezt ugyan a 7ä8. sor (àAmi
sz¢ps¢g vanÊ stb.) egy¢rtelmüen pozitÁv kapcsolÀsa nagyr¢szt hatÀlytalanÁtja, hiszen en-
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n¢l pozitÁvabb jellemz¢s aligha k¢pzelhetû el. De a zikcene, zakcene szÂpÀr f´lemleget¢se, megtoldva a f¢lelem beismer¢s¢vel, Ágy is meghagyja e viszony bizonyos l¢nyegi
ambivalenciÀjÀt. A vers v¢gkicseng¢se az idegens¢gtudat ¢s az elfogadÀsvÀgyÀs kettûss¢g¢ben r´gz¡l.
Ez a versbûl kielemezhetû beÀllÁtÂdÀs, noha elt¢rû hangsÃlyokkal, ´sszhangban van
Ady egy¢b sz´vegeivel. Itt, mint a vers intenciÂit megvilÀgosÁtÂ mozzanatokat, kettût
emeln¢k ki ä k¢t k¡l´nb´zû idûben Árt sz´vegbûl. Az egyik ilyen sz´veg a ZIKCENE,
ZAKCENE, SAT¹BBI -vel egy¡tt megjelenû CSENG AZ °LET (AE¹V 3:96.) cÁmü vers. Ez
a minket ¢rdeklû k´ltem¢ny ¢lm¢nyalapjÀnak meg¢rt¢s¢hez visz k´zelebb. SzÂ sincs
benne zsidÂkrÂl, f´l¢pÁt¢se is, jellege is elt¢rû. De nagyon markÀnsan kifejez egy l¢t¢lm¢nyt, azt, amelyik a ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI beÀllÁtÂdÀsÀt is elûk¢szÁtette:
àCseng az ¢let, mindig csengjen,
Cseng az ¢let, hadd tÀmadjon
Mindig egy vÁg valaki.
Cseng az ¢let, hiszen mindegy,
Hogy ki ´r¡l az ¢letnek,
Csak ´r¡lj´n valaki.Ê
A vers v¢gsû hozad¢ka egy rezignÀlt àha ¢n nem, akkor majd teÊ attitüd kialakulÀsa.
Nem k¢ts¢ges, hogy benne van a sajÀt ¢letlehetûs¢gek elveszt¢s¢nek keserüs¢ge ¢s az
¢let tovÀbbvitele sz¡ks¢gess¢g¢nek belÀtÀsa, elfogadÀsa. M¢g ûrzi azonban a k¢t pÂlus
k´z´tti fesz¡lts¢g ¢lm¢ny¢t is ä azt a fesz¡lts¢g¢lm¢nyt, amelyet a ZIKCENE, ZAKCENE,
SAT¹BBI tÁz sorÀban mintegy t´rt¢netileg konkretizÀlt, àmagyarokraÊ ¢s magyar àzsidÂkraÊ alkalmazva azt. Ez a gesztus azonban egyÀltalÀn nem v¢letlenszerü vagy esetleges. Az Ady-¢letmü eg¢sz¢t ä Ágy p¢ldÀul a k¢sei K ORROBORI -t (1917; AE¹PM
11:136ä138.) is ä ismerve k¢ts¢gtelen, hogy Adynak tartÂs alap¢lm¢nye volt, hogy
àmagyarsÀg r¢g nincs mÀrÊ (uo. 136.), àmÀr nem vagyunkÊ (uo. 137.), a zsidÂk viszont,
àakik mint n¢p, szint¢n nincsenekÊ (uo. 137.), az Ãj k´r¡lm¢nyek k´z´tt vitÀlisak, erût,
lend¡letet mutatnak. Nevezetes k¢sei cikke, a mÀr emlÁtett K ORROBORI, amelyben e
viszonyrÂl mintegy v¢gsû m¢rleget k¢szÁtett, Ágy nem kevesebbet vet f´l, mint hogy
egy Ãj n¢pet kell megteremteni magyarokbÂl ¢s magyar zsidÂkbÂl: àItt, egymÀst fojtogatva a szerelemtûl, vagy Ãj n¢pet produkÀlunk [mi, magyarok ¢s magyar zsidÂk], vagy pedig
utÀnunk az ´z´nvÁzÊ (AE¹PM 11:137.). Sût m¢g enn¢l is tovÀbb ment, mikor Ãgy v¢lte:
àElûtÁpusÀt lÀtom egy Ãj n¢pnek, a Korrobori kivÀltott n¢p¢nek, s Âh bÀr jÂl lÀtn¢k. Ez volna a
mi minden dilemmÀnk megoldÀsa s nyilvÀn a HistÂria remekbe k¢sz¡lt munkÀja, ha igaz volna.Ê
(Uo. 138.) A K ORROBORI -nak ez a tendenciÀja, mondhatnÀnk: megegyez¢si ajÀnlata
term¢szetesen szemben Àllott mind a àhagyomÀnyosÊ, nyÁlt vagy rejtett ellens¢gesked¢ssel, mind az akkor m¢g uralkodÂnak szÀmÁtÂ (s bizonyos szintekig csakugyan megvalÂsulÂ) asszimilÀciÂs gyakorlattal. Sok mindent tagad tehÀt, ¢s az addigiakhoz m¢rten ez teljesen Ãj lehetûs¢g f´lvet¢s¢nek tekintendû. S az is k¢ts¢gtelen, ideÀltipikus
formÀjÀban azÂta sem valÂsult meg, jÂllehet azÂta majdnem nyolc ¢vtized eltelt. K¢t
dolog azonban ennek az elk¢pzel¢snek az ismeret¢ben nyilvÀnvalÂ. 1. A K ORROBORI
antiszemitÀnak semmik¢ppen nem nevezhetû (v´. Vez¢r Erzs¢bet, 1994), jÂllehet
mentes minden szokvÀnyos filoszemita idealizÀciÂtÂl. 2. A ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI , ha embrionÀlis, felemÀs formÀban is, de mÀr a K ORROBORI fel¢ mutat, azt k¢szÁti
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elû. Az Ãj n¢p megteremt¢s¢t c¢lk¢nt t¢telezû elgondolÀs megsz¡let¢s¢hez sz¡ks¢ges
mentÀlis Àtrendezûd¢s dokumentuma.
çm ha ez igaz, egy k¢rd¢s m¢g vÀltozatlanul nyitott: mi¢rt vÀltott ki m¢gis meg¡tk´z¢st a ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI ? Mi volt az, ami elfogadhatatlan volt a vers zsidÂ
olvasÂi szÀmÀra?
A vÀlasz nem k´nnyü, de talÀn nem lehetetlen. N¢hÀny l¢nyeges ´sszef¡gg¢s legalÀbbis valÂszÁnünek lÀtszik. 1. Az AdytÂl id¢zett szÂpÀr (zikcene, zakcene) asszociÀciÂs
tere tÃlsÀgosan sz¢les ¢s szÂrt volt. Nemcsak a p¢nzszÀmolgatÀst, azaz a p¢nzforgalmi
folyamatban jÀtszott zsidÂ szerepet id¢zte f´l, hanem ä mivel a gÃnyvers v¢rvÀdas aktualizÀlÀsÀt, csasztuskavÀltozatÀt a kortÀrsak m¢g ismert¢k ä f¢lre¢rthetû is volt. A szÂpÀrba antiszemita f´lhangokat is belehallottak. Ez ugyan Ady ä kielemezhetû ä szÀnd¢kai ellen¢re t´rt¢nt, de m¢gis sz¡ks¢gszerünek tekinthetû. A p¢nzszÀmolÀs kiemel¢se ugyanis eleve olyan toposzk¢nt ¢lt a zsidÂkrÂl alkotott karakterolÂgiÀkban, Ãgy
kapcsolÂdott ´ssze a zsidÂkkal, hogy a p¢nzzel kapcsolatos negatÁv t´rt¢neti tapasztalatokat elsûdlegesen rÀjuk koncentrÀlta. Emleget¢se tehÀt bÁrÀlÂ szÀnd¢kot sugallt.
A szÂpÀr puszta hasznÀlata Ágy k´nnyen l¢trehozhatott egy olyan befogadÂi asszociÀciÂlÀncolatot, amely a hasznÀlÂrÂl ellens¢ges ¢rz¡let f´lt¢telez¢shez vezet el. Azaz: a
szerzûi intenciÂ ¢s a konkr¢t hatÀst´rt¢net sz¢tvÀlt, s k¢t k¡l´nÀllÂ szÀlon, ellent¢tes
irÀnyba mozgott. 2. Ez a hatÀsmechanizmus annÀl inkÀbb is ¢rv¢nyes¡lhetett, mert a
szerzûi szÀnd¢k valÂban szemben Àllott az akkor m¢g uralkodÂ asszimilÀns strat¢giÀval. Az akkori asszimilÀns zsidÂ ¢s filoszemita nem zsidÂ ÀllÀsponttal szembehelyezkedve megk¡l´nb´ztette, k¢t k¡l´nb´zû entitÀsk¢nt kezelte a zsidÂkat ¢s a nem zsidÂkat.
így ä t¢vesen ä asszimilÀciÂtagadÂnak, ergo: kirekesztûnek tetszett. Ma mÀr persze
tudjuk, az asszimilÀciÂ mindig is csak az egyik lehets¢ges strat¢gia volt a sok k´z¡l, s
ez a beÀllÁtÂdÀs is az idûk folyamÀn jelentûs mÂdosulÀsokon ment kereszt¡l. Ma p¢ldÀul MagyarorszÀgon jelentûs m¢rt¢kü a disszimilÀns ¢s az Ãn. integrÀciÂs beÀllÁtÂdÀs,
amelyek ä bÀr mÀs-mÀs formÀban, de ä maguk is, visszamenûleg is elutasÁtjÀk az
asszimilÀciÂt (v´. Gerû AndrÀs, 1995). Ez a trendvÀltÀs ´nmagÀban is jÂl mutatja, hogy
a szÀzad eleji magyarorszÀgi asszimilÀciÂ r¢szleges ¢s nyitott (sût bizonyos m¢rt¢kig
megfordÁthatÂ) folyamat volt. Azaz: volt szociolÂgiai realitÀsa a megk¡l´nb´ztet¢snek,
bÀr ez a megk¡l´nb´ztet¢s implicite k¢ts¢gbe vonta az asszimilÀciÂ eredm¢ny¢t (vagy
legalÀbbis nem tekintette teljesnek ¢s befejezettnek azt), s nem t¡kr´zte ä nem tudta
t¡kr´zni ä azt a k¢ts¢gtelen¡l bonyolult, amorf, de valÂsÀgos Ãj identitÀsalakzatot, ami
az asszimilÀciÂs folyamat akkori stÀdiumÀban mÀr ugyancsak szociolÂgiai realitÀs volt.
3. A t´rt¢nelmi tapasztalatok arra kondicionÀltÀk a magyar zsidÂkat is, hogy hÀrÁtsÀk
a szÀmukra nem vagy nem teljesen kedvezû v¢lem¢nyeket ¢s megk´zelÁt¢seket. Sût,
mint KarÀdy Viktor (1995) kimutatta, igen erûs volt e k´rben a v¢dekezû funkciÂjÃ
preventÁv szimbolikus erûszakra valÂ k¢szs¢g. (àKifel¢Ê csakÃgy, mint a sajÀt csoporton
bel¡l.) Ez a beÀllÁtÂdÀs, amelyet nagyon leegyszerüsÁtve ¢s (r¢szben) f¢lre¢rtve, olykor
àzsidÂ ¢rz¢kenys¢gk¢ntÊ is emlegetnek, maga is torlaszk¢nt akadÀlyozhatta a vers valÂdi intenciÂinak ä Ady formÀlÂdÂ Ãj attitüdj¢nek ä meg¢rt¢s¢t.
E ponton arra sem Àrt eml¢keztetni, hogy Ady attitüdj¢nek mÂdosulÀsa rendhagyÂ
jellegü volt, ¢ppen a konvenciÂkkal fordult szembe. 1906 december¢ben A B°LYEGES
SEREG cÁmü vers¢ben m¢g minden f´nntartÀst n¢lk¡l´zû, egy¢rtelmüen azonosulÂ
magatartÀs szÂlalt meg ä ´sszhangban az akkori legitim (mindk¢t oldalrÂl elfogadott)
asszimilÀciÂs strat¢giÀval. àV¢retek, ha idegen is szÀzszor, / M¢gis az eny¢m, az eny¢m, / V¢res
ajkakkal m¢zes asszonyaitok / S nyitott szÁvvel barÀti, hü fiÃk / çt´nt´tt¢k bel¢m. // B¡szke kÀr-
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hozÂk, eldobhattok szÀzszor, / A lelkem szÀzszor utÀnatok oson. / ¹r´k bolygÂk, ´r´k riasztgatÂk,
/ Idû kovÀszai, megyek ¢n is veletek / B¢lyegesen, csillagosan.Ê (AE¹V 3:56.) Figyelemre m¢ltÂ persze, hogy mÀr ez az azonosulÀs sem szokvÀnyos; meghatÀrozÂ vonÀsa, hogy nem
vÀr el zsidÂ ´nfeladÀst, sût inkÀbb û vÀllalja a àb¢lyegesekÊ sorsÀt. Most, 1907 augusztusÀban pedig a àb¢lyeges seregÊ kitaszÁtottjait mÀr az ¢let nagy lehetûs¢geit birtoklÂknak
lÀtja. Ez k¢ts¢gtelen¡l elmozdulÀs a zsidÂkban puszta pÀriÀkat lÀtÂ filoszemita pozÁciÂtÂl, de nem indokolatlan, noha tagadhatatlan, hogy most egy nagyon bonyolult ¢s
ellentmondÀsos szociolÂgiai k¢plet mÀsik oldalÀt hangsÃlyozza. Ez a f¢lfordulat azonban ´sszhangban Àllott a valÂsÀgos tendenciÀkkal, a magyarorszÀgi kapitalizmus lehetûs¢g-ÃjraelosztÂ mozgÀsÀval. Bizonyos ugyanis, hogy ezeknek a folyamatoknak a
legnagyobb nyertesei a magyarorszÀgi zsidÂk voltak, legnagyobb vesztese pedig az Ãn.
t´rt¢neti k´z¢posztÀly; s ez az Àtrendezûd¢s csakis konfliktusok k´z´tt mehetett v¢gbe.
Ady ezt az Ãj ä vagy legalÀbbis szÀmÀra Ãjk¢nt tudatosulÂ ä helyzetet ¢rz¢kelte, amikor
a ZIKCENE, ZAKCENE, SAT¹BBI sorait papÁrra vetette. (Nem v¢letlen, hogy a vers Ãjrafelfedezûje, Emûd TamÀs utÂbb maga is Ãgy lÀtta: àAdy a verset a p¢nzrûl Árta ¢s azokrÂl,
akik a p¢nzben vÁgacskÀn turkÀlnak. OlcsÂ zene, sz¢p zene, zikcene-zakcene.Ê [Emûd TamÀs,
1928.]) Azt mondja ki, a maga metaforikusan megemelt ¢s mitologikusan szÁnezett
versbesz¢d¢vel, hogy megvÀltozott a t´rt¢neti szituÀciÂ szereplûinek egymÀshoz viszonyÁtott helyzete. Lehet àb¢lyegetÊ ragasztani a volt pÀriÀk homlokÀra, de immÀr
à´v¢k a sors, a nû, az ¢letÊ. Ez azonban (s ez hangsÃlyozandÂ), mint mÀs megnyilatkozÀsaibÂl s ¢letrajza esem¢nyeibûl kider¡l, nem jÀrt egy¡tt a befogadÂ, azonosulÂ gesztus feladÀsÀval. Hogy ez vÀltozatlanul ¢lt benne, azt legpregnÀnsabban alighanem A
TAVALYI CSEL°DEKHEZ cÁmü verse (AEK, 503ä504.) dokumentÀlja:
à°n, koldus jobbak gyermeke,
Mik¢nt ezer ¢ve, tavaly
Testv¢rem¡l elfogadom,
Ki tiszta ember ¢s magyar.
[...]
Kirabolt, szeg¢ny kis magyar,
KitÀrul afel¢ karom,
Kit magyarrÀ tett ¢rtelem,
Parancs, sors, szÀnd¢k, alkalom.Ê
Ez a befogadÂ, azonosulÂ mozzanat azonban 1907-tûl a kÁnÀlkozÂ emberi viszonyoknak csak az egyik lehets¢ges esete volt, s a bontakozÂ reÀlfolyamatok egy komplikÀltabb, konfliktusokkal is terhelt viszony irÀnyÀba mozogtak.

Irodalom
AEK ä ADY ENDRE K¹LTEM°NYEI . SajtÂ alÀ rend. LÀng JÂzsef ¢s Schweitzer PÀl. Bp., 1992.
AE¹PM ä ADY ENDRE ¹SSZES PRñZAI MþV EI. 11. k´t. [Kritikai kiadÀs.] SajtÂ alÀ rend. LÀng JÂzsef. Bp., 1982.
AE¹V ä ADY ENDRE ¹SSZES V ERSEI. 3. k´t. [Kritikai kiadÀs.] SajtÂ alÀ rend. KoczkÀs SÀndor ¢s
Kisp¢ter AndrÀs. Bp., 1995.

Andreas Gryphius: Vanitas, vanitatum et omnia vanitas ã 963

Emûd TamÀs, 1928 ä H°T ELSIKKADT ADY . SzÁnhÀzi °let, jÃl. 3.
Gerû AndrÀs, 1995 ä öJ ZSIDñ MöLT. Holmi, 9. sz. 1300ä1307.
Hatvany Lajos, 1932 ä ADY ENDRE ISMERETLEN, KIADATLAN V ERSEI . TÀrsadalmunk , nov. 12.
Hegedüs NÀndor, 1957 ä ADY ENDRE NAGYVçRADI NAPJAI . Bp.
Heller çgnes, 1995 ä AZ ELREJTýZ¹TT PRñF°TA. Holmi, 12. sz. 1800ä1806.
JÂzsef Attila, 1958 ä ¹SSZES MþV EI . 3. k´t. [Kritikai kiadÀs.] SajtÂ alÀ rend. Szabolcsi MiklÂs. Bp.
KarÀdy Viktor, 1995 ä ZSIDñSçG °S àFASISZTA ALKATÊ. EGY BIBñ-MEGJEGYZ°S MARGñJçRA. ForrÀs,
12. sz. 41ä54.
Lengyel G¢za, 1957 ä ADY A MþHELYBEN. Bp.
Vez¢r Erzs¢bet, 1994 ä ADY °S A ZSIDñK°RD°S. In: Vez¢r Erzs¢bet: ADY . Bp. 61ä82.

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT
Andreas Gryphius

VANITAS, VANITATUM
ET OMNIA VANITAS
BÀrhovÀ n¢zek is, a F´ld´n csak hiÃsÀg.
Holnap lerontja az, amit ez ma emel,
Hol f¢nyes vÀros Àll, tornyokkal b¡szke hely,
NyÀjÀval nemsokÀ egy pÀsztor jÀrja ÃtjÀt.
Mi most sz¢pen virÃl, holnap mÀr sÀrba gyÃrjÀk.
Ki virgonc s b¡szke ma, pÀr ¢v: s csak porh¡vely.
Nincs semmi, semmi itt, ami ne mÃlna el.
Ki ma szerencse-fi, holnap csak bajt, borÃt lÀt.
A tettek f¢nye mÃl, mint Àlom, mint a k´d.
Majd ¢pp e k´nny¡ hab, az ember lesz ´r´k?!
Mi mÀs, mind-az, amit Ãgy vÀgyunk megszerezni,
Mint hitvÀny semmis¢g, por, hab, sz¢l, r´pke perc,
Mint mezûn egy virÀg, mit mÀsnap f´l se lelsz?
°s lÀsd, ami ´r´k, nem ¡gyel arra senki.
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August von Platen

TRISZTçN
Kinek szeme meglÀtta a sz¢pet,
arra a halÀl titkon jelet tett,
nem ad n¢ki c¢lt a f´ldi ¢let,
s a halÀltÂl m¢gis egyre retteg,
ki szem¢vel meglÀtta a sz¢pet!
El nem mÃlÂ kÁn szerelme: l¡ktet,
hiszen olyat csak bolond rem¢lhet,
hogy ilyen vÀgy itt beteljes¡lhet;
kit a sz¢ps¢g nyilÀtÂl seb ¢get,
el nem mÃlÂ kÁn szerelme: l¡ktet!
Ah, mint forrÀs elapadni vÀgyna,
minden l¢lekzetre szÁvna m¢rget
s halÀlt minden virÀg illatÀba';
ki szem¢vel meglÀtta a sz¢pet,
ah, mint forrÀs elapadni vÀgyna!

Friedrich Nietzsche

A SZABAD SZELLEM
BÃcsÃ
àA varjuraj
a vÀros fel¢ hÃz tova;
hÂ lesz hamar ä
boldog, kinek van otthona!
Csak Àllsz, s szemed
a visszautat k¢mleli.
ögy kell neked;
bolond, ki ûsszel vÀg neki!
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LÀsd, a vilÀg:
kapu, szÀz pusztÀt rejteget!
Hol vÀrna rÀd
nyugalom?! V¢gleg elveszett.
çllsz sÀpatag ä
A t¢l sorsüzte vÀndora,
mint f¡st kutat
hideg egeket s szÀll tova.
Rikoltsd, madÀr,
pusztÀt-f´lkÀrogÂ dalod! ä
Szived, ha fÀj,
j¢gbe-gÃnyba burkolhatod.
A varjuraj
a vÀros fel¢ hÃz tova;
hÂ lesz hamar ä
jaj, akinek nincs otthona!Ê

VÀlasz
Hogy?! Istenem!
Hogy visszavÀgyom, azt hiszi,
hogy fÀj szivem;
n¢met langymeleg kell neki!
T¢vedsz s nagyon!
A r¢szv¢t az, mi visszarÀnt:
a szÀnalom
n¢met fonÀk elm¢d irÀnt!

A k¢t r¢szbûl ÀllÂ verset csonkÀn ä V EREINSAMT (esetleg ABSCHIED) cÁmmel ä k´zli nemcsak
szÀmos antolÂgia, de t´bb Nietzsche-kiadÀs is. (Ismeretes, milyen ´nk¢nyes-prekoncepciÂzus
mÂdon jÀrtak el Nietzsche hagyat¢kÀnak gondozÂi a filozÂfus-k´ltû müveinek kiadÀsakor ä sajnos messzire hatÂ k´vetkezm¢nyekkel.) Nem csoda, hogy az 1989-ben megjelent (¢rdemben
az egyetlen) magyar Nietzsche-versesk´tet is csak az elsû r¢sz (ABSCHIED) Àt¡ltet¢s¢t adja k´zre;
nem tudni, ismerte-e a fordÁtÂ, K¢pes G¢za, a mÀsodik r¢szt. Tekintettel azonban arra, hogy a
filolÂgiai hüs¢g ÀltalÀnos k´vetelm¢ny¢n tÃl ez esetben a Nietzsche (szabad) szellem¢hez valÂ
hüs¢g is elûÁrja a vers eredeti textusÀnak visszaÀllÁtÀsÀt (azaz mindk¢t r¢sz tolmÀcsolÀsÀt), kieg¢szÁtettem a csonkÀn cirkulÀlÂ sz´veget a B öCSö sz´veg¢t k´zrefogÂ id¢zûjelekkel, valamint az
ANTW ORT cÁmü mÀsodik r¢sz fordÁtÀsÀval. (Sz´vegforrÀs: F. N.: S®MTLICHE W ERKE. [KSA=]
Kritische Studienausgabe in 15 B¤nden. Hrsg.: Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. ä Berlin,
New York, Walter de Gruyter, M¡nchen, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980. 11. k´t. 329ä
330. o.)
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Paul Celan

HOL J°G VAN
Hol j¢g van, el¢g kettûnek hüv´se:
Kettûnek: ez¢rt hÁvtalak.
Mintha tüzlehelet vett volna k´r¡l ä
A rÂzsÀtÂl j´tt¢l.
Megk¢rdeztem: Hogy hÁvtak ott?
Megmondtad, kimondtad azt a nevet:
f´l´tte dereng¢s, mintha hamu¢ ä
A rÂzsa felûl j´tt¢l.
Hol j¢g van, el¢g kettûnek hüv´se:
¢n adtam neked a kettûs nevet,
mely alatt szemed f´lnyitottad ä
A l¢k f´l´tt ragyogÀs volt.
°n most, szÂltam, lehunyom az eny¢met ä:
Vedd ezt a szÂt ä szemem mondja a ti¢dnek!
Vedd, mondd utÀnam,
mondd utÀnam, mondd lassan,
mondd lassan, hosszan kitartva,
¢s szemedet m¢g ne hunyd le addig!

Hilde Domin

ýSZI KIKERICSEK
Nek¡nk, akik gyermek¢veinek rovÀtkÀi
el¢gtek az ajtÂf¢lfÀval egy¡tt, amelyen
centim¢terrûl centim¢terre
be voltak jel´lve.
Akik nem ¡ltett¡nk fÀt
kert¡nkbe,
hogy n´vekvû Àrny¢kÀba
ÀllÁtsuk sz¢k¡nket.
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Akik a dombon ¡l¡nk le,
mintha pÀsztorÀul rendeltek volna
a felhûnyÀjaknak, melyek tovahÃznak
szilfÀk f´l´tt a k¢k legelûk´n.
Nek¡nk, ´r´k´s Ãtonlevûknek
ä ¢lethossziglani Ãt,
akÀrha bolygÂk k´z´tt ä,
Ãj kezdetek fel¢.
Nek¡nk
nyÃjtÂznak f´l a kikericsek
barna mezûin a nyÀrnak,
s nevel az erdû
szedret ¢s csipkebogyÂkat ä
Hogy a t¡k´rbe n¢zve
megtanuljuk
olvasni ´nn´n arcunkat,
melyen a meg¢rkez¢s
mind lÀthatÂbban elûtünik.
TatÀr SÀndor fordÁtÀsai
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MORCEAUX, PROJETS, RIENS
(Semmis¢gek, hÁvsÀgok, bohÂsÀgok)
I
Versailles-i vÁg vasÀrnapok!
Vincennes-i vÀr meg erdû!
Ki akkor voltam, az vagyok!
Nem k´ltû: fÀd tekergû...

II
Maman minap megk¢rdi: àNos, fiam,
Mi tetszett jobban? Cl¢ry? Loches? Gien?
NetÀn Blois? Chenonceaux vagy Beaugency?
No mondd!Ê ä àNahÀt! Ne mind nyaggasson any'czi!
Minden csodÀs volt... Vouvray, Candes, Chinon!
SzintÃgy Saumur... S a bor roppant finom!
Azt kÂstolgattam, mint a pinty! El¢gszer.
Oly sürü gy´ngysor! F¢nylû, szinte ¢kszer!
(Nem hÁgÁtott, sem czukros, czefre habl¢!)
Olyant vedelt r¢g Ronsard meg Du Bellay...
S vidÀm nyelv¢vel csettingetve Rabelais!Ê
Maman lecsap: àDe ne feledd D'Aubign¢t!
Ha mondanÀm, te m¢g akkor se hinn¢d!
BorisszasÀg sorvasztÀ el fogÁny¢t!Ê

LçZçRY REN° SçNDOR 1859. szeptember 17-¢n sz¡letett KolozsvÀrott. Latin ¢s francia szakos tanÀr volt,
kivÀlÂ romanista hÁr¢ben Àllott, de ez nem bizonyÁtott, mindenesetre hosszabb ideig hivatalnokk¢nt is mük´d´tt. 1890-tûl fûleg MarosvÀsÀrhelyen ¢lt. A vÀrossal szomsz¢dos MarossÀrpatakon hunyt el 1927 oktÂber¢ben. Negyven verse m¢g 1992 augusztusÀban ker¡lt elû a marosvÀsÀrhelyi Molter-hagyat¢kbÂl. A hirtelen, sût: hihetetlen f´lfedez¢st k´vetû filolÂgiai kutatÂmunka, illetve a neh¢z ¢s sz´vev¢nyes ¢letrajzi nyomozÀs eredm¢nyek¢ppen jÂ n¢hÀny eredeti LÀzÀry-lev¢lre ¢s elegyes f´ljegyz¢sre bukkantunk a k´ltû ¢lettÀrsÀnak, k¢sûbbi ´zvegy¢nek, Vajdar¢thy JÃliÀnak mindeddig lappangÂ hagyat¢kÀban... çm ugyanott tovÀbbi szÀznyolc k´ltem¢nyre, valamint Marullo Pazzi (k¢sû reneszÀnsz k´ltû ¢s zeneszerzû) tizenh¢t vers¢nek LÀzÀry Àltali fordÁtÀsÀra avagy Àtk´lt¢s¢re akadtunk... A LÀzÀry-oeuvre mÀr-mÀr teljesnek lÀtszott, amikor is 1995 jÃliusÀban (a marosvÀsÀrhelyi Teleki T¢ka ¢s dr. Vajdar¢thy RabÀn fÀradhatatlan k´zremük´d¢s¢nek k´sz´nhetûen) a Vajdar¢thy JÃlia-f¢le k¢ziratk´teg fÀjÂn hiÀnyzÂ, elveszettnek hitt r¢szeire is rÀtalÀlhattunk. Egy sz¡rke notesz ¢s Ãjabb szÀzharmincegy vers! Z´m¡kben fiatalkori prÂbÀlkozÀsok, r´gt´nz¢sek, Ãti k¢pek, zseng¢k; illetûleg mÀr kiforrottabb k¢sei k´ltem¢nyek, po¢mÀk, megkeseredett tr¢fÀk,
szomorÃ t´red¢kek: egy felemÀs ¢letmü t´rmel¢kei... K´z´tt¡k n¢hÀny Àltalunk eleddig ismeretlen Àtk´lt¢s
avagy fordÁtÀs: Sir Andrew Blacksmith (XVIII. szÀzadi angol) ¢s Fu An-kung (VIII. szÀzadi kÁnai) k´ltûktûl.
Az immÀron eg¢sznek mutatkozÂ sz´vegkorpusz f´ldolgozÀsa roppant idûig¢nyes, Àm folyamatban van.
(K´zz¢teszi: KovÀcs AndrÀs Ferenc.)
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III
Ermenonville! Montmorency!
M¢gis meghalt Rousseau...
Rossz ked¢ly volt. °szridegs¢g:
Sok naiv, borÃs szÂ...

IV
Egyszer kortyoltam, oh,
Szenteltvized, Vichy!
Pocs¢k pocs¢ta volt
Meg egytized pisi!
(Azt mondja most Maman:
àZut! Ejnye... De fiam!
OlÀh-Szent-Gy´rgy se jobb,
Mint Vichy s Evian!Ê)

V
R¢g nem lÀttalak ûs Languedoc ¢s Provence!
RÀm vÀrt Albi, Beaucaire, N¬mes, Pamiers, Foix,
Narbonne f¢nye, Toulouse! BÃs
F¢szkem: bünteli B¢ziers!

VI
Ha mit lÀttam: smoncza.
Kekeczkedik Koncz (a
KollegÀm), hogy: àMondsza,
BejÀrtad-e mÀr SzavojÀt?Ê
NyavolyÀt!

VII
Ha majd ´reg leszek, lejÀrok h¢be-hÂba
çnglus turistak¢nt a hegylÀncz-v¢dte Pau-ba!
BeÀrny¢kol B¢arn, befed Navarra, Gascogne:
Agg Henri IV leszek vagy hervatag nagyasszony!
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VIII
Saintonge, B¢arn vagy Artois?
Utazhatn¢k akÀrhovÀ
J´vûre... ElzÀszig? De Metzig!
HÀt Ágy se jÂ, hisz Ãgy se tetszik!
Minek Cherbourg, Bordeaux, Calais?
InkÀbb ser, bor, borÂkal¢,
Mintsem Soissons, Senlis, Colmar!
Iszom... (àMon fils, te bandzsitol mÀr!Ê)
Lille? Cambrai? Langres? Valenciennes?
Vagy Nancy?... Tudja francz, milyen!
S mi¢rt menn¢k pont Angoul¨me-be?
(àPoªme? P´khendi hangÃ, nemde?Ê)
NetÀn Tarbes, Saintes, Arras, Laon?
KitÀrt t¢rk¢p az asztalon...
Meg egy k´nyv. Abban olvasom:
Et le bon feu duc d'Alen§on?
Fûm lassan f´lb¡k: elalszom.

IX
M¢g Àllni fog Villandry,
Villeneuve, Foix vagy Josselin,
Midûn te szittya f´ldben
R¢gen rohadni fogsz lenn!

X
Hol van Hyªres, Menton, Toulon?
VÁg mÃltamat kipusztulom...
HÀt Monte-Carlo, Cannes meg Nizza?
így jÀr, ki magÀt tÀn elbÁzza!
Lebeghet immÀr laza lelkem
Vizek felett Saint-Raphaelben.
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XI
Csak egyszer jÀrtam Saint-Germain-en-Laye-ben:
ElbÀmultam, s a l¢pcsû mell¢ l¢ptem
A kast¢lyban... M¢g karcsÃ voltam, ¢ben!
De fûm deres mÀr, arczom halovÀny:
çtok ¡l rajtam, mint egy Valois-n!

XII
BorodtÂl f´lhev¡ltem, Â,
Sz¢p Sully-sur-Loire!
Duhaj kedvem lehüti majd
Egy üri hüs pohÀr...

XIII
K´ltûcske, ¢lj butÀn!
PÀr kritikus ma amondÂ.
FinnyÀs finomkodÀsuk,
B´lcs¢sz okoskodÀsuk
BatkÀt sem ¢r! (CsupÀn,
Mint nÀszi ¢j utÀn
çgylepedûk´n az ondÂ!)

XIV
Kast¢lykert.
Harmat.
Azay-le-Rideau.
Pirkad.
F´l-f´lzeng
Kacz¢r ´t rigÂ!
Nem is tudom:
Mi¢rt ¢pp ´t rigÂ?
S mi¢rt kacz¢r?
NetÀn az¢r',
Mert
Azay-le-Rideau.
Csak
RÁmk¢nyszerbûl.
Az¢r' ´t rigÂ!
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XV
Mint Fontevrault-ban
PÀr Plantagenet.
Mint Saint-Denis-ben
Frankhoni kirÀlyok.
AkÀrha Cloux-ban
L¢onard de Vinci.
A f´ldi l¢t.
La fin
Partout c'est ainsi.
MÀr meztelen.
RuhÀm hiÀba hordtam.
V¢gezhetem
Majd mÀrvÀnnyÀ szobortan.
Pucz¢r kûben.
Megnyugszom tÀn az örban.
S ha szÂlhatn¢k, azt mondanÀm:
àMais pourtant...Ê
Hosszabb francziaorszÀgi nyaralÀs utÀn
v¢gre itthon ´sszehordhattam ezt is...
Maros-VÀsÀrhelyt, 1905 szeptember¢ben

Majoros SÀndor

A NEH°Z Ký
Azt mondjÀk, vannak emberek, akiket f´lmagasztosÁt a hÀborÃ. Mintha a mund¢r egy
rÀcs n¢lk¡li rÀcsozat volna, amelybûl k´nnyed¢n illannak el a rossz tulajdonsÀgok, de
a jÂk, az ¢rt¢kesek egytûl egyig megmaradnak. Persze tÃlzÀs volna azt mondani, hogy
mindez kizÀrÂlag az egyenruhÀnak k´sz´nhetû, de n¢lk¡le ä ¢s ez aligha k¢ts¢ges ä
szÂ sem lehetne semmilyen ÀtalakulÀsrÂl. Aki magÀra ´lti, hatalmas terhet vesz f´l a
vÀllÀra, ¢s nemcsak a felelûss¢g, a sz¡ntelen alkalmazkodÀs terh¢t, hanem az otromba
ruhadarabok¢t, amelyek spongyak¢nt szÁvjÀk magukba a vizet, ¢s magukhoz lÀncolnak minden mocskot, ami a k¡lvilÀgbÂl rÀjuk tapad. BiztonsÀggal elhelyezhetûk benne a hazulrÂl hozott f¢nyk¢pek, a levelezûlapok, a dohÀnyzÀshoz valÂ eszk´z´k, meg
minden, ami egy miniatür vilÀgegyetem kialakÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges. Ez¢rt ¢s csakis ez¢rt
jellemformÀlÂ az egyenruha: sajÀt belsû vilÀga van, posztÂbÂl ¢s kendervÀszonbÂl egybevarrt birodalom, amelyhez k¡l´nleges illatkollekciÂ: a naftalin, az emberfaggyÃ ¢s
a puskapor szaga pÀrosul. KockÀzatos eltÀvolodni tûle, ¢s kimer¢szkedni a àcivil ¢letÊ
ellenûrizetlen fertÀlyaira, mert az ´sszes gomb, az ´sszes pertli ¢s kapocs egy magasabb
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rendü harmÂniÀrÂl Àrulkodik, amelynek l¢nyeg¢t legfeljebb csak sejtheti az ember.
Mondom: kockÀzatos elhagyni ezt a szükre szabott territÂriumot, de nem is lehets¢ges.
RÀcs n¢lk¡li rÀcsozat ez, Àtenged mindent, ami bohÂ ¢s vidÀm, ¢s megtartja a komor,
nyugtalan gondolatokat.
Kolesznyikov BÀlint 1944 oktÂber¢ben sodrÂdott bele a hÀborÃba, ¢s mind´ssze
hÀrom h¢tig volt katona. Huszonegy napon Àt viselte ezt az emberformÀlÂ maskarÀt,
a huszonkettediken sz¢tlûtt¢k a fenek¢t. Tizennyolc ¢ves volt, de legfeljebb tizen´tnek
lÀtszott. BordÀin angolkÂrra utalÂ duzzanatok, lÀba kÀsÀjÀn ¡t¢sektûl eredû csomÂk,
a kez¢n meg kabÀtgomb nagysÀgÃ kel¢sek csÃfoskodtak. Az apja hagyat¢ka fertûzte
meg, az a rengeteg lÂcsont, ami a portÀjukat beterÁtette. Az ´reg Kolesznyikov cigÀnyokkal seftelt: dalmÀt csikÂkat vÀsÀrolt tûl¡k, ¢s nekik adta el az Alf´ldrûl szerzett
nÂniuszokat. Bizonytalan ¡zlet volt, mert a s¢r¡lt Àllatok rendszerint nÀla maradtak,
¢s ott is d´gl´ttek meg az istÀllÂjÀban. MegnyÃzta ûket, kolbÀszt k¢szÁtett a hÃsukbÂl,
Àm a csonttal nem tudott mit kezdeni. Az ifjÃ Kolesznyikovnak ezek a kukacoktÂl hemzsegû cupÀkok voltak a jÀt¢kszerei, belûl¡k farigcsÀlta elsû pikulÀjÀt, ¢s lÂkoponyÀkban rejtegette az apjÀtÂl elcsent kapadohÀnyt. °szre sem vette, mikor j´ttek elû azok
a cudar pattanÀsok. K¢sûbb, amikor megnagyobbodtak ¢s viszketni kezdtek, mÀr hiÀba prÂbÀlta levakarni ûket: nem hasznÀlt a parÀzzsal ¢get¢s, sem a rÀhugyozÀs. Az
apja '37-ben v¢rm¢rgez¢st kapott, ¢s meghalt. Az eg¢sz faluban hÁre ment, milyen borzasztÂ kÁnokat szenvedett, s n¢hÀnyan tudni v¢lt¢k, hogy ez a sors vÀr a fiÀra is. MegszÃrja magÀt egy csontdarabbal, ¢s neki is f´lkÃszik a keze szÀrÀn egy v´r´s v¢rfonÀl.
HiÀba nyomkodja majd, s hiÀba vÀgja Àt pÀlinkÀba mÀrtott bugylibicskÀval, mÀs erekre tevûdik Àt, ¢s k¢t nap mÃlva el¢ri a hÂna aljÀt. Ettûl a pillanattÂl nincs az a csodaszer,
ami megmenthetn¢.
Biztosan Ágy v¢gezte volna, ha '44 oktÂber¢ben a visszavonulÂ magyarok nem g¢ppuskÀznak le k¢t orosz f´lderÁtût. Az oroszok vÀlaszk¢ppen aknavetûzni kezdt¢k a falut, ¢s pÀr perc alatt nagyobb pusztÁtÀst csinÀltak, mint hÀrom ¢vszÀzad hadseregei
egy¡ttv¢ve. Az aknÀk hangja egy sietve Àtlapozott k´nyv susogÀsÀra eml¢keztetett,
m¢gpedig olyan k´nyvre, amelynek ac¢lbÂl vannak a lapjai. Eddig csak a LiberÀtorok
mormogÀsÀt hallottÀk, ¢s ez rÀ¢rûs volt, n¢mi tÃlzÀssal barÀtsÀgos is, mert a bÀdoglavÂrba csorgatott vÁzre eml¢keztetett. A VÀgÂhÁd m´g´tti hegyrûl n¢zt¢k, hogy az eszkadronok megfordulnak a t¢glagyÀr k¢m¢nye f´l´tt, ¢s Budapest fel¢ veszik az irÀnyt.
A n¢metek k¢sûbb f´lrobbantottÀk a gyÀrk¢m¢nyt, Àm a LiberÀtorok addigra mÀr bem¢rt¢k a magasabb fÀkat, ¢s ezekhez igazodva kanyarodtak ¢szak fel¢. A robbantÀs
egy kÂdex becsukÀsÀhoz hasonlÁtott. D´rd¡l¢se hÂnapokig csÃszkÀlt f´l s alÀ a domboldalakon, s hol az aratÂkat, hol meg a sz¡retelûket ijesztgette. ApÀm szerint, ha f´ldre
tapasztjuk a f¡l¡nket, m¢g ma is halljuk ezt az aggkorÀt ¢lû mormogÀst. Lehet, hogy
igaza van, hiszen az ablak¡veg is megûrzi a beler¢vedû arc vonÀsait, s aki ¢rt hozzÀ,
bÀrmikor elûvarÀzsolhatja. Azok a sebes¡ltek, akiket teherautÂkon hoztak az iskolÀba,
sosem pillanthattak bele az ajtÂk l¢gypiszkos ¡vegtÀblÀiba. Ez¢rt is v¢reztek el, ¢s hullottak ki eml¢kezet¡k minden l¢tezû pitvarÀbÂl, s nem a felfordulÀs miatt, pedig a
lÀtszat erre vall. SzÂ, ami szÂ: ekkor mÀr igencsak k´zel jÀrtak az oroszok. A n¢metek
szervezetten, a magyarok kapkodva menek¡ltek, s k´z¡l¡k n¢hÀnyan parasztgÃnyÀt
vettek magukra. çtugrÀltÀk a kerÁt¢st, nekilÂdultak a hatÀrnak, de csak az elsû dülûÃtig jutottak: a sajÀt utÂv¢dj¡k lûtte le ûket.
A falubeliek k´z¡l senki sem gondolt a menek¡l¢sre, mert Ãgy tudtÀk, hogy az oroszok csak a burzsujokra haragszanak. A bÃzÀt az¢rt elvermelt¢k, a lÀnyokat meg fiÃ-
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ruhÀba ´lt´ztett¢k, levÀgtÀk a hajukat, ¢s rÀjuk parancsoltak, hogy m¢g v¢letlen¡l se
n¢zzenek t¡k´rbe. K´zben a honv¢ds¢g f´lgyÃjtotta a GurigagyÀrat, lerombolta a Villanytelepet, ¢s kisiklatta az ÀllomÀson rekedt vagonokat. MÀr hallatszott az ÀgyÃzÀs,
amikor az utolsÂ egys¢g elmasÁrozott. Az emberek pedig behÃzÂdtak a hÀzaikba, ¢s
halkan imÀdkoztak. A Nagy çrok partjÀn ÀllÂ füzfÀkra gondoltak, amelyek ä ÀllÁtÂlag
ä vonzzÀk az istennyilÀt. Persze mindenki tudta, hogy ez csak szÂbesz¢d: az ilyen furcsa, nagyhangÃ zivatarok igazÀbÂl sosem j´nnek el idÀig, legfeljebb csak bebarangoljÀk a lÀthatÀrt.
Az oroszok ä Ãgy harminc perc mÃlva ä megel¢gelt¢k a dolgot, ¢s elindÁtottÀk a
gyalogsÀgi rohamot. HÀzrÂl hÀzra jÀrtak, ¢s bÀmulatos gyorsasÀggal talÀltÀk meg a
vermeket. Nem ¢rdekelte ûket, ki a gazdag, ¢s ki a szeg¢ny: az utolsÂ szemig ´sszeszedt¢k a bÃzÀt, aztÀn elhajtottÀk a teheneket meg a lovakat. N¢melyik bakÀnak koffere is volt, s ezt rendszerint rÀbÁzta valakire, ¢s azt mondta, addig kell vigyÀzni rÀ,
amÁg vissza nem j´n. NagyapÀm is kapott egy ilyen kÂcmadzaggal Àtk´t´tt rondasÀgot,
s bÀr a gazdÀja kifejezetten megtiltotta, hogy belen¢zzen, mÀsnap m¢gis kinyitotta.
àSzajr¢ volt benne, rengeteg ez¡stholmi meg porcelÀnÊ ä mes¢lte. Abban rem¢nykedett, hÀtha lel´vik az oroszt, ¢s nÀlunk marad a kincs, de a baka egyik ¢jjel bez´rgetett
az ablakon, ¢s elvitte a koffer¢t. àHa beleszarok, eg¢szen Berlinig cipeliÊ ä kesergett
nagyapÀm, mert tudta, hogy ÂriÀsi lehetûs¢get szalasztott el. VisszavÀghatott volna a
kifosztott ¢l¢skamrÀ¢rt. De az alkalom elszÀllt, ¢s nem j´tt vissza soha t´bb¢. Egyed¡l
az vigasztalta, hogy a spÀjzban csak egy oldal szalonna lÂgott, meg n¢hÀny f¡z¢r tavalyi
fokhagyma. Ez pedig nem nagy vesztes¢g. A felhûszakadÀs okoz ekkora pusztÁtÀst,
amikor a zseng¢bb hajtÀsokat elsodorja, de az erûsekkel nem tud mit kezdeni. °s ez
a megÀllapÁtÀs mÀr csak az¢rt is hely¢nvalÂ volt, mert Kolesznyikov BÀlintot is a vÁz,
pontosabban: az ivÂvÁz sodorta bele a hÀborÃba.
A bombÀzÂk Ãgy r´p¡ltek el a falu f´l´tt, mintha az nem is l¢tezett volna. D¡b´rg¢s¡k kimozgatta a rosszul begittelt ablak¡veget, Àm ez senkit sem nyugtalanÁtott. AnnÀl inkÀbb a m¢reg, amit sz¢tszÂrtak a levegûben. HiÀba takartÀk le a kutakat, minden
pokrÂcon ¢s minden fosznideszkÀn ÀtszivÀrgott. M¢g a kÀtrÀnypapÁr sem tudta megÀllÁtani. PoloskaszagÃ lett tûle a vÁz, ¢s ha netÀn valaki belekortyolt, perceken bel¡l
utol¢rte a v¢konyfosÀs. Egyed¡l a vÀlyÃs art¢zi vize volt hasznÀlhatÂ. LegalÀbb k¢t
m¢ter magas, lefel¢ g´rbÁtett vascsûbûl zubogott elû a vÁz, bele a f¡rdûkÀd m¢retü itatÂba, onn¢t pedig az agyaggal b¢lelt patakmederbe, ami jÂval tÀvolabb, a VÀgÂhÁd
mellett csatlakozott a Nagy çrokhoz. Rendes k´r¡lm¢nyek k´z´tt csak hazafel¢ tartÂ
birkanyÀjak ittak enn¢l a pataknÀl, de most minden parasztgazda ide hajtotta a teheneit. Az Àllatok pedig belegÀzoltak a patakba, f´lszaggattÀk az agyagot, ¢s eltorlaszoltÀk
a kifolyÂ vÁz ÃtjÀt. Kis tÂcsa keletkezett, ami rohamosan m¢ly¡lt, sz¢lesedett. HiÀba
prÂbÀltÀk lecsapolni vagy ´sv¢nnyel Àthidalni, '44 oktÂber¢ben mÀr sz¡gyig ¢rt a teheneknek. Kudarcot vallottak az ´sv¢nyk¢szÁt¢si kÁs¢rletek is, mert a heveny¢szve lerakott deszkapallÂk mÀsnap reggelre eltüntek, a k´b´s t¢glÀkat pedig Ãgy, ahogy voltak, elnyelte az ingovÀny. Aki csak tehette, kibÃjt a vÁzhordÀs neh¢z ¢s gusztustalan
k´telezetts¢ge alÂl. InkÀbb f´lfogadott egy b¢rmunkÀst, aki egy tojÀs¢rt vagy pÀr kanÀl
melasz¢rt hajlandÂ volt belegÀzolni ebbe a piÂcÀktÂl hemzsegû f´rtelembe.
Kolesznyikov BÀlint kiv¢tel¢vel senki sem vÀllalkozott erre a feladatra. àAz anyja
tukmÀlta rÀ ezt a munkÀtÊ ä mes¢lte apÀm. àAzt rebesgett¢k, hogy ¢jszakÀnk¢nt û lopkodja el a fosznideszkÀkat meg az odatalicskÀzott k´b´s t¢glÀt, de sohasem tudtÀk rajtakapni. Pedig mindenki tudta, hogy ebbûl ¢l. A f¢rje csak egy kovÀcsmühelyt hagyott
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rÀ, amivel nem tudott mit kezdeni, ÃjbÂl f¢rjhez mennie meg az¢rt nem siker¡lt, mert
BÀlint minden udvarlÂt elriasztott. A vÁzhordÀssal tehÀt k¢t legyet akart ¡tni egy csapÀsra: n¢mi p¢nzhez jutni, ¢s megszabadulni a sz´rnyeteg gyerek¢tûl, aki a sok mocsÀrjÀrÀstÂl elûbb-utÂbb t¡dûgyulladÀst kapott volna...Ê
Az ifjÃ Kolesznyikov k´zben szorgalmasan hordta a vizet, s m¢g arra is ¡gyelt, hogy
minden fordulÂnÀl jÂl teleigya magÀt, mert k¡l´nben nem bÁrta volna lehugyozni a
lÀbÀra tapadt piÂcÀkat. Amikor a magyarok elhagytÀk a falut, rajta kÁv¡l mÀr senki
sem mer¢szkedett ki az utcÀra. Bûven volt munkÀja, mert ivÂvÁzrûl jÂformÀn senki
sem gondoskodott. A vesz¢lyre valÂ tekintettel Kolesznyikov egy szÀl kolbÀszt vagy
valamilyen finomsÀgot k¢rt a vÁz kannÀjÀ¢rt, s ezt rendszerint meg is adtÀk neki. Eg¢sz
nap hordta a vizet, s k´zben degeszre zabÀlta magÀt. S¡lt hÃst evett birsalmasajttal,
baracklekvÀrt teh¢ntÃrÂval, kacsazsÁros kenyeret aszalt szilvÀval. MÀr csikart a hasa,
amikor meghallotta a puskal´v¢seket. A tÂcsa k´zep¢n Àllt, pÀr l¢p¢snyire az art¢zitÂl,
s Ãgy ¢rezte, lefel¢ hÃzza a sÀr. Ha megemelte az egyik lÀbÀt, a mÀsik r´gt´n s¡llyedni
kezdett. ElhajÁtotta a kannÀt, ¢s k¢t k¢zzel kapott a betonvÀlyÃ fel¢, Àm ebben a pillanatban rÀf¡ttyentett valaki. Mintha azt k¢rdezte volna: h¢, pajtÀs, berezelt¢l? GÃnyos
volt ¢s szemtelenkedû. Kolesznyikov a dombtetû irÀnyÀba fordult, mert onnan j´tt a
hang, de csak egy f¡stcsÁkot lÀtott, utÀna pedig meghallotta az akna robbanÀsÀt. ¹szt´n´sen leguggolt, ¢s Ãgy maradt mozdulatlanul, amÁg meg nem j´ttek az oroszok.
A mai napig nem der¡lt ki, mi¢rt vitt¢k el magukkal. TalÀn mert megtudtÀk, hogy
ukrÀnok voltak az ûsei. Az apja GalÁciÀbÂl vagy m¢g keletebbrûl telep¡lt ide, ¢s az ukrÀn mellett oroszul, morvÀul ¢s lengyel¡l is jÂl besz¢lt. Az ifjÃ Kolesznyikov nem sokat
tudott ukrÀnul, de ez is el¢g volt ahhoz, hogy meg¢rtse a vez¢nyszavakat. A katonÀk
magasra tartott puskÀval caplattak Àt a sÀrtengeren, s bÀr t´bben is ¢szrevett¢k, senki
sem szÂlÁtotta meg. AztÀn megj´ttek a csapatszÀllÁtÂ jÀrmüvek, ¢s a tÂcsÀnak pillanatokon bel¡l v¢ge lett. A vÁz h´rb´t´lve zÃdult bele a ker¢knyomokba, onn¢t meg tovÀbb, a Nagy çrok medr¢be. N¢hÀny gy´k¢r, egy talicskÀra valÂ k´b´s t¢gla ¢s egy
megfeketedett kocsiker¢k maradt a hely¢n, Àm ez senkit sem ¢rdekelt. Kolesznyikov
pedig talpra Àllt, hisz nevets¢ges lett volna tovÀbb guggolnia, ¢s r´gt´n szembe talÀlta
magÀt egy katonÀval. àMozgÀs! Elmegy a csapat!Ê ä kiÀltott rÀ a baka, ¢s f´ltuszkolta
az egyik teherautÂra. Kolesznyikov be¡lt a lucskos, sÀros bakÀk k´z¢, ¢s mielûtt f´lfogta volna, mi t´rt¢nik vele, mÀr kint z´tyk´lûd´tt a hatÀrban. Egyre tÀvolabb ker¡lt
a falutÂl, ¢s egyre k´zelebb sodrÂdott a frontvonalhoz.
Mindez csak felt¢telez¢s; Kolesznyikov sosem ¢rezte sz¡ks¢g¢t annak, hogy tisztÀzza a r¢szleteket. ArrÂl sem nyilatkozott, hol ¢s milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢rte a sebes¡l¢s, de nem is nagyon faggattuk. K´nnyü volt kiszÀmÁtani, hogy huszonegy napig
volt katona: oktÂber 18-Àn rukkolt be, ¢s november 8-Àn lûtt¢k sz¢t a fenek¢t. DumdumgolyÂval talÀltÀk el, ami rendes k´r¡lm¢nyek k´z´tt darabokra t¢pi az embert,
de Kolesznyikov valamilyen csoda folytÀn m¢gis ¢letben maradt. A l´ved¢k cafatokra
t¢pte a vastaghÃsÀt, sz¢troncsolta a bal forgÂjÀt, levitte mindk¢t t´k¢t, ¢s let´rt egy
darabot a farknyÃlvÀnyÀbÂl. àAz ilyenre mondjÀk, hogy ezerszÀzal¢kos rokkantÊ ä mes¢lte apÀm a szÀnalom legcsek¢lyebb jele n¢lk¡l. Meg¢rtem ¢s m¢ltÀnyolom az irigys¢g¢t, mert neki sosem lesz annyi p¢nze, mint ennek a nyomorultnak, m¢gsem tudok
mosolyogni vele. MÀsmilyennek k¢pzelem a f´lmagasztosulÀst.
A hÀborÃval szerzett vagyon akkor is Àtkozott, ha tiszta k¢zzel nyÃl ¢rte az ember.
Akit pedig a gyûztesek tÀmogatnak, az sohasem tudhatja, mikor j´n el a szÀmonk¢r¢s
ÂrÀja. Kolesznyikov sem alhat nyugodtan, mert jÂcskÀn akadhat s´t¢t folt a lelkiisme-
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ret¢n. K´rbefogja ¢s eltakarja az Àrny¢k, az¢rt olyan kivehetetlenek az arcvonÀsai.
1946 tavaszÀn m¢g tiszta volt, makulÀtlanul tiszta, mert egy rozoga puska kiv¢tel¢vel
nem volt semmije. JÀrÀs k´zben erre tÀmaszkodott, ezzel vonszolta magÀt, ¢s Ãgy csapkodta vele a k´vesutat, mintha rajta akart volna bosszÃt Àllni a nyomorÃsÀgÀ¢rt. Pedig
csak sz¢gyellte, hogy sz¢troncsolt v¢gbel¢bûl szabadon illannak elû a szelek. SzÀnnivalÂ volt, ugyanakkor f¢lelmetes. A vÀlla megsz¢lesedett, a karja eg¢szen a t¢rd¢ig lÂgott, s olyan sz¡rke volt az arca, mintha perny¢vel mosakodott volna. De ha valaki
megszÂlÁtotta, pontosan az illetû orrs´v¢ny¢re n¢zett, amire csak a legnagyobb j´vendûmondÂk k¢pesek. Biztosra vette, hogy az Àllam gondoskodni fog a hûseirûl, ¢s ha
Ágy lesz, vajon ki kapjon busÀs ¢letjÀrad¢kot, ha nem û? TalÀn az agitÀtorok? HiÀba
sÀntikÀlnak, hiÀba biztosÁtjÀk be magukat hamis bizonylatokkal, nem jutnak semmire.
Az û sebes¡l¢se, az bezzeg mÀs. Tisztess¢ges nyugdÁjat jelent, ¢s nem k´ny´radomÀnyt. A j´vû pedig olyan lesz, amilyennek az elvtÀrsak elk¢pzelik. Mindenkinek
sajÀt j´vûje van, ¢s persze k¢pzelûereje. Meg kell talÀlni az ´sszhangot, a t´bbi magÀtÂl
is kialakul. A legfontosabb m¢gis az, hogy az ember idej¢ben f´lismerje a lehetûs¢geit.
ApÀm akkoriban hatÂsÀgi ordonÀnc volt a k´zs¢ghÀzÀn. Egy rozoga kanap¢n aludt,
s ha id¢z¢st kellett vinni, ût ugrasztottÀk. Ma is eml¢kszik arra a napra, amikor Kolesznyikov megjelent a bizottsÀg elûtt. A komissziÂ eln´ke kis n´v¢sü ember volt, ¢s
aluln¢zetbûl sajnÀlt le mindenkit, aki rÀ volt szorulva a jÂindulatÀra. Fûk¢nt a magasakat utÀlta, de ha alkalma adÂdott, bÀrkit megsz¢gyenÁtett. Egy nappal korÀbban k¢t
l¢gnyomÀsost is kidobatott, sût az egyiket b´rt´nnel fenyegette meg, de Kolesznyikov
minderrûl semmit sem tudott. A puskÀjÀra tÀmaszkodva kocogott be a nagyterembe,
¢s hamusz¡rke arccal Àllt meg a nÀla k¢t fejjel alacsonyabb ûrnagy elûtt. Az ûrnagy
egyelûre m¢g t¡rtûztette magÀt, de apÀm lÀtta, hogy csak az alkalomra vÀr. V¢g¡l megk¢rdezte KolesznyikovtÂl, melyik testr¢sz¢t ¢rte kÀrosodÀs. àJÂformÀn meg sem szÂlalt, mÀris f¢lbeszakÁtottaÊ ä mes¢lte apÀm. àTe szem¢t, te hazaÀrulÂ ä ordÁtotta. ä FutottÀl az ellens¢g elûl, azok meg seggbe talÀltak, ¢s most idetolod a k¢ped hadinyugdÁjat k¢rni? ä ögy ¡v´lt´tt, hogy azt hittem, meg¡ti a guta.Ê çm a java csak ezutÀn
k´vetkezett: az ûrnagy intett a rendbiztosnak, az pedig megfogta Kolesznyikov vÀllÀt,
elrÀngatta az ajtÂig, ¢s fen¢ken billentette!
BÀrmit mondhatok az apÀmrÂl, csak azt nem, hogy ¢rzelgûs fajta. Enn¢l az epizÂdnÀl m¢gis elhallgatott, mert Ãgy ¢rezte, rÀ kell gyÃjtania egy cigarettÀra. àSose hittem
volna, hogy egy ember ekkorÀt k¢pes ¡v´lteniÊ ä mondta. àAz ûrnagy arca el¢ kapta
mindk¢t kez¢t, ¢s olyan fintort vÀgott, mintha kutyaszarba l¢pett volna. De a rendbiztos m¢g jobban meglepûd´tt. Kolesznyikov fenek¢n v¢res lett a nadrÀg, ¢s amÁg kifel¢
mÀszott, az eg¢sz padlÂt ´sszekente. MÀr az is k¢sz csoda, hogy a kijÀratig eljutott, Àm
utÀna talpra Àllt, ¢s a pÀrkÀnyokba kapaszkodva v¢gigment a fûutcÀn.Ê Minden falat,
minden nagykaput bev¢rezett, ¢s ezek a v¢rnyomok a kÀrtya hÀtlapjÀra eml¢keztettek.
çgbogas cirÀdÀk, kacsok ¢s szûlûindÀk voltak, pontosan olyanok, mint egy titkosÁrÀs
betüjelei. Aki rÀjuk n¢zett, r´gt´n megsz¢d¡lt, mert a kÀrtyalapok m´g´tt olyan jÀt¢kos ¡lt, akinek az orrs´v¢ny¢re sosem szabad rÀpillantani. HiÀba k¡szk´d´tt vele Kolesznyikov, a jÀtszma v¢gkimenetele egy percig sem lehetett k¢ts¢ges. AkÀrki lÀthatta,
hogy v¢ge van, lÂcsontokkal fertûz´tt v¢re az utolsÂ cs´ppig el fog hullani, s mert ez
a vergûd¢s iszonytatÂbb volt minden mÀs halÀlnÀl, a bÀm¢szkodÂk f¢lrehÃzÂdtak elûle, a macskÀt pedig, ha netÀn belekotnyeleskedett a v¢rbe, ott helyben agyon¡t´tt¢k.
Egyszer v¢gign¢ztem, amint az anyÀm lefejezett egy csirk¢t. RÀfektette a tûk¢re,
baltÀval rÀcsapott, utÀna meg elhajÁtotta, hogy jÂl kivergûdje magÀt, de a csirke talpra
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Àllt, ¢s k´rbefutotta az udvart. àAz ´rd´g nyargalÀszik rajtaÊ ä mondta az anyÀm, ¢s
r´gt´n elÀsta a trÀgyadombba. Kolesznyikovot ugyanez a d¢mon sanyargatta. Hol a
kapualjakba, hol a tamariskabokrok k´z¢ lÂdÁtotta, s mÀr mozdulni sem tudott, amikor Modrcsin patikus oda¢rkezett. Furcsa, Àm szerencs¢s v¢letlen volt, hisz rajta kÁv¡l
senki sem menthette meg az ¢let¢t. Modrcsin pÀr nappal elûbb telepedett a faluba,
m¢gpedig Ãgy, hogy birtokba vette a teljesen kifosztott gyÂgyszertÀrat. Messzirûl j´hetett, mert v´r´s por tapadt a bakancsÀra, s´t¢tk¢k vasutaskabÀtjÀt meg valÂsÀggal
ellept¢k a szÃrÂs, ragadÂs hegyvid¢ki bogyÂk. Nem volt nÀla mÀs, csak egy sz¡rk¢re
festett katonalÀda. V¢gigment a fûutcÀn, n¢zegette a bezÀrt ¡zleteket, s amelyik megtetszett neki, abba megprÂbÀlt behatolni. RÀzta, feszegette a lakatokat, de nem jutott
semmire. A patikÀt viszont nyitva talÀlta. Sz¢p nagy szobÀi voltak, s bÀr a falakrÂl p´rg´tt a fest¢k, Ãgy d´nt´tt, itt rendezi be a sz¢khely¢t. Sosem der¡lt ki, milyen k¡ldet¢ssel j´tt a faluba, de biztosra vehetû, hogy nem gyÂgyszer¢sznek szÀntÀk. Lehet,
hogy csak kereskedni akart, ¢s raktÀrhelyis¢get keresett, Àm a harmadik napon ä ¢ppen az ajtÂ zÀrjÀval bÁbelûd´tt ä meghallotta Kolesznyikov elnyÃjtott ¡v´lt¢s¢t. A
hegyvid¢ki pÀsztorok ordÁtÀsÀra hasonlÁtott, amivel a v¢rmedv¢t szoktÀk elriasztani.
Modrcsin vÀrt egy ideig, aztÀn a katonalÀdÀbÂl elûvette a revolver¢t, ¢s kis¢tÀlt az
utcÀra.
Kolesznyikovban mÀr alig pislÀkolt a m¢cses. A fÀjdalom valÂsÀggal kiszorÁtotta belûle a levegût. Sok v¢re elfolyt, de a v¢r mindig t´bbnek lÀtszik, mint amennyi valÂjÀban. PÀr csepp el¢g a nyugtalankodÀshoz, egy ´mleny pedig a retteg¢shez. Kolesznyikov v¢re lÀngbetükkel Árt ¡zenet volt, legalÀbbis annak hitte mindenki, de a patikust nem lehetett ilyen k´nnyen megt¢veszteni. VÀllÀra kapta a sebes¡ltet, mint egy
krumpliszsÀkot, ¢s becipelte a birodalmÀba. NekitÀmasztotta a falnak, ¢s egy bajn¢ttal
f´lhasÁtotta a nadrÀgja szÀrÀt. Erûs idegzetü ember lehetett, mert f´l sem horkant,
amikor meglÀtta azt a rondasÀgot. Horpadt bÀdogkulacsot vett elû a katonalÀdÀbÂl,
letekerte a kupakjÀt, belekortyolt, aztÀn Kolesznyikovot is megitatta. M¢lÀzgatott egy
kicsit, mert hamarjÀban nem tudta, mik¢nt fogjon hozzÀ a k´t´z¢shez. FÀslija volt bûven, de a szak¢rtelem hiÀnyzott. GyanÁtom, hogy megizzadt, mire befejezte. Kolesznyikov egy idû utÀn mÀr nem jajgatott, s m¢g csak nem is ny´sz´rg´tt, mert a pÀlinka
megtette a hatÀsÀt. Modrcsin a hegylakÂk kim¢rts¢g¢vel v¢gezte a dolgÀt, s bÀr k¢ts¢gtelen¡l megrendÁtette a seb Àllapota, egy szÂval sem firtatta az eredet¢t. Kolesznyikov lassank¢nt visszanyerte az erej¢t, ¢s elmes¢lte, hogy jÀrt a k´zs¢ghÀzÀn. A patikus
szÂ n¢lk¡l v¢gighallgatta, aztÀn egy pl¢hdobozt hÃzott elû a katonalÀdÀbÂl. àEzek a
szarhÀziak semmit sem tudnak az ¢let igazi arcÀrÂlÊ ä mondta, ¢s a dobozt kiborÁtotta
a f´ldre. HÀborÃs ¢rm¢k voltak benne, a legszebbek, legf¢nyesebbek, ami elk¢pzelhetû. àAzok sebes¡lhetnek meg Ágy, akik az elesett bajtÀrsuk¢rt kÃsznak be az aknamezûre. Ha egy fÀrÂl talÀljÀk el az embert, olyan lesz a sebes¡l¢s, mintha menek¡l¢s
k´zben t´rt¢nt volna.Ê MagÀra aggatta a plecsniket, ¢s Ãgy, ahogy volt, k´ny¢kig v¢resen elment a k´zs¢ghÀzÀra.
K¢t nap mÃlva az a seggfej ûrnagy eltünt a falubÂl. Egy fiatal hadnagy ker¡lt a
hely¢re, aki azzal kezdte a t¢nyked¢s¢t, hogy magÀhoz k¢rette Kolesznyikovot. àTerm¢szetesen megkapod a nyugdÁjadat, elvtÀrsÊ ä mondta. àCsak alÀ kell Árnod ezt a
nyomtatvÀnyt...Ê Kolesznyikov rÀbÀmult a hadnagyra, ¢s a v¢gtelent lÀtta m´g´tte, a
vilÀgür s´t¢tj¢t, ami ä ¢s ez eg¢szen biztosnak lÀtszott ä korÀntsem volt olyan ¡res,
mint ahogy azt egyesek elk¢pzelik. Nem lÀtott semmit, de ¢rtette, hogy ez a t´r¢keny
pillanat nem ism¢tlûdik meg sohasem. KinyÃjtotta a kez¢t, bele akart kapaszkodni a
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tovalibbenû Àrny¢kokba, aztÀn esz¢be jutott Modrcsin pÀlinkÀja. A patikus ¡gyk´d¢s¢t
leszÀmÁtva ez mentette meg az ¢let¢t. Nagyot sÂhajtott, ¢s azt mondta: àNem kell a
nyugdÁj, inkÀbb pÀlinkafûz¢si enged¢lyt adjanak!Ê A hadnagy olyan furcsÀn n¢zett rÀ,
hogy biztosra vette: megint ki fogjÀk hajÁtani. Modrcsinhoz ugyan bÀrmikor bet¢rhet,
de csak k´t´z¢sre, mert nincs olyan hatalom, ami egymÀs utÀn k¢tszer is hagynÀ magÀt
rendreutasÁtani. Nagy hûs lehet ez a patikus, de most mÀr akkor sem hallgatnÀnak
rÀ, ha talicskÀval tolnÀ el¢b¡k a kit¡ntet¢seit. M¢gsem ez bÀntotta, hanem a gyomrÀba
markolÂ fÀjdalom: f´nt kezdûd´tt a bordÀinÀl, v¢gigbitangolta a hasfalÀt, ¢s a v¢gbel¢hez csÃszva k´z´ns¢ges szellent¢ss¢ ´bl´s´d´tt. Ember m¢g sohasem Àllt bizottsÀg
elûtt annyira megsemmis¡lten, mint Kolesznyikov. Lehajtott fejjel vÀrta, hogy kipenderÁts¢k, mert ilyen sÃlyos hibÀt nem hagyhattak megtorlatlanul.
çm a hadnagy mÀsk¢nt v¢lekedett a dologrÂl: alig lÀthatÂ k¢zmozdulattal intett a
rendbiztosnak, hogy nyissa ki az ablakot, ¢s gyorsan kiÀllÁtotta az enged¢lyt. Lehet,
hogy egy Àrva szÂ sem igaz ebbûl a mes¢bûl. Kolesznyikov pÀlinkafûzûje viszont ma
is teljes gûzzel ¡zemel. ý is megvan, ¢ldeg¢l, de csak Ãgy, mint akibe lÀtogatÂba jÀr a
l¢lek. àNem volt mindig ilyenÊ ä ÀllÁtja apÀm. àAz esk¡vûje napjÀn feh¢r ´lt´nyt ¢s
sz¡rke lakkcipût viselt.Ê Ami engem illet, nem tudom ilyennek elk¢pzelni. Ez az ÀllÁtÀs
mÀr csak az¢rt is gyanÃs, mert nem k¢sz¡ltek rÂla f¢nyk¢pek, s ez arra enged k´vetkeztetni, hogy nem is volt igazi esk¡vû. LegalÀbbis nem olyan, amilyennel dicsekedni
¢rdemes. De akÀrhogy is t´rt¢nt, m¢giscsak szerzett magÀnak feles¢get: Szecsûdi IlkÀt
vette el, aki¢rt majd' megbolondultak a f¢rfiak.
A Szecsûdi lÀnyokrÂl azt hitt¢k, hogy ikertestv¢rek, pedig nem voltak azok. Legfeljebb hasonlÁtottak egymÀsra; nem jobban s nem kev¢sb¢, mint ahogy a testv¢rek hasonlÁtanak. Ilka szûke volt, Julka meg hullÀmos barna, ami ha a sz¢ps¢g eg¢sz¢t n¢zz¡k, maga a t´k¢letes egyformasÀg. Ez a legendÀrisnak mondott sz¢ps¢g ugyanis k´z´s foglalatba helyezte mindkettûj¡ket, ¢s elt¡ntette azokat a k¡l´nbs¢geket, amelyekrûl hosszÃ idûn Àt senki sem vett tudomÀst. Ilka majdnem n¢gy ¢vvel volt idûsebb
JulkÀnÀl, s legalÀbb egy fejjel magasabb. MÀsk¢ppen jÀrtak, mÀsk¢ppen ´lt´zk´dtek,
s neh¢z lenne egyetlen t¢mÀt is talÀlni, amiben egyet¢rtettek volna, de mindez jelent¢ktelen aprÂsÀg volt ahhoz a csodÀhoz k¢pest, amellyel megajÀnd¢kozta ûket a sors.
Neh¢z, nagyon neh¢z a sz¢ps¢grûl besz¢lni, hiszen a sz¢ps¢g alig t´bb sejtelemn¢l;
megpillantjuk, rÀcsodÀlkozunk, s mÀris v¢ge van. UtÀna mÀr csak ÀbrÀndozhatunk
rÂla, vagy legfeljebb vÀgyakozhatunk, hogy ism¢t megtalÀljuk, s hogy a mi¢nk legyen.
A legteljesebb sz¢ps¢g tehÀt maga a vÀgyakozÀs: megteremti mindazt, amire sz¡ks¢ge
van, ¢s k´zben nem tür ellenv¢lem¢nyt. A Szecsûdi lÀnyokra kûsziklak¢nt nehezedett
ez a fÀjdalmas, gy´trû vÀgyakozÀs. HiÀba legyeskedtek k´r¡l´tt¡k a f¢rfiak, egyik¡k
sem tudott vÀlasztani, vagy ami m¢g enn¢l is fontosabb: k¡l´nbs¢get tenni. Tehetetlens¢g¡kben a lÀnyok egymÀson prÂbÀltak bosszÃt Àllni: hosszÃ, kÁm¢letlen pÀrnacsatÀkat vÁvtak, vagy k´tûtükkel szurkÀltÀk egymÀst, mint a k´z¢pkori lovagok. Fogcsikorgatva k¡zd´ttek az egyeduralom¢rt, a szerelem kizÀrÂlagos jogÀ¢rt, de hiÀba pofozkodtak, ¢s hiÀba t¢pdest¢k egymÀs hajÀt: karikÀs szemmel, ´sszekuszÀlt hajjal is
gy´ny´rüek voltak.
Az apjuk eg¢szen mÀsk¢nt k¢pzelte el a dolgot. Mint minden parasztember, û is
fiÃgyerekrûl ÀbrÀndozott, hogy legyen, aki megmüveli a f´ldet, s hogy tovÀbbvigye a
csalÀd nev¢t. De a feles¢ge a mÀsodik lÀnygyerek utÀn valamilyen nûi bajt kapott, s
bÀr hÀrom fejûsteh¢n ÀrÀt is rÀk´lt´tt¢k az orvosokra, soha t´bb¢ nem ker¡lt mÀsÀllapotba. Szecsûdi JÀnos ettûl annyira elkeseredett, hogy italra adta a fej¢t. Egyre t´bbet
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kÂdorgott, s elûfordult, hogy kifosztva, ´sszeverve t¢nfergett haza. A lÀnyaival sem
tudott mit kezdeni. Rem¢nytelen¡l csÃnyÀnak tartotta mind a kettût, ¢s biztos volt
benne, hogy senki sem fog rÀjuk fanyalodni. KiÀllhatatlan volt, minden kicsinys¢gbûl
¡gyet csinÀlt, s amikor '43 tel¢n elvitte egy vakb¢lgyulladÀs, nem sokan rÁkÂdtak
miatta.
ApÀm azt mondja, eml¢kszik a temet¢s¢re: àJanuÀr volt, der¢kig ¢rt a hÂ. A pl¢bÀnia teny¢szbikÀkkal tapostatott utat a gyÀszkocsinak. Az eg¢sz falu ott menetelt ebben
a marhaszartÂl gûz´lgû hÂÀrokban, m¢g a szomsz¢d falubÂl is ÀtrÀndultak n¢hÀnyan.
Mindenki a lÀnyokat akarta lÀtni, a halott senkit sem ¢rdekelt.Ê Lehet, hogy igaza van,
Àm a halÀleset akkor is fÀjdalmas, ha nem ¢rz¡nk szÀnalmat a tÀvozÂ irÀnt. Szecsûdin¢
telizokogott n¢hÀny zsebkendût, m¢gsem lehet azt mondani, hogy egy megt´rt aszszony benyomÀsÀt keltette. A lÀnyok pedig valÂsÀggal pompÀztak a fekete selymek,
csipk¢k t´mkeleg¢ben. Mondhat bÀrki bÀrmit, szerintem sz¢p volt ez a temet¢s. LegalÀbbis ilyennek k¢pzelem el, ¢s abban sem lÀtok trag¢diÀt, ami utÀna t´rt¢nt. Mert
hamar kider¡lt, hogy Szecsûdi JÀnos adÂssÀgot adÂssÀgra halmozott. Titokban f´lvett
¢s elpr¢dÀlt k´lcs´n´k, kupeckodÀssal elÃsztatott p¢nzek, fedezet n¢lk¡li vÀltÂk, meg
ki tudja, mi minden volt m¢g a rovÀsÀn. Mondom, nem lÀtok ebben semmilyen trag¢diÀt: korhely ember halÀla utÀn ilyen az ´r´ks¢g. A falu cs´ndes tÀvolsÀgtartÀssal
k´vette az esem¢nyeket. Senki sem ¢rt rÀ belebonyolÂdni a v¢g n¢lk¡li p´r´sk´d¢sekbe, a v¢grehajtÀsok kÁnos jeleneteibe, mert tÀviratok j´ttek a Don-kanyarnÀl elesettek
nev¢vel, s ez azt bizonyÁtotta, hogy Szecsûdi¢k is csak annyira szerencs¢tlenek, mint
bÀrki mÀs. M¢g akkor is, ha el kellett adniuk a jÂszÀgot, a f´ldet s v¢g¡l a hÀzat, hogy
a falu sz¢l¢re, egy vÀlyogviskÂba k´lt´zzenek.
Az oroszok alaposan v¢gigdÃltÀk a falut, Àm ezt a kunyhÂt b¢k¢n hagytÀk. Annyira
viharvert volt szeg¢ny, hogy joggal hihett¢k, nincs benne semmi ¢rdekes. Igazuk is
volt, mert az ikerlÀnyok f´ldre tett szalmazsÀkon aludtak, bÀdogv´d´rben mosakodtak, s ez bizony nem tett jÂt a sz¢ps¢g¡knek. A rozzant kanap¢t leszÀmÁtva Szecsûdin¢nek bÃtora sem maradt. Az ´reganyjÀtÂl kapott rosenthali ¢tk¢szlet¢t is egy szalmahordÂ kosÀrban rejtegette. Huszonn¢gy szem¢lyes porcelÀnszerviz volt, valÂsÀgos
müremek. A tÀny¢rok szÀz ¢v alatt semmit sem veszÁtettek feh¢rs¢g¡kbûl, s ha megkocogtattÀk ûket, Ãgy csilingeltek, mint a karÀcsonyi ¡vegcsengû. A legnagyobb n¢lk¡l´z¢sek idej¢n f¢l zsÀk krumplit is megajÀnlottak ¢rt¡k, Àm Szecsûdin¢ ellenÀllt a
csÀbÁtÀsnak. Minden egyes tÀny¢r a nagymamÀra eml¢keztette, aki orszÀgos hÁrü bÀbaasszony volt, ¢s ezt a nevezetes k¢szletet Gyungyerszki grÂfnûtûl kapta, mert vilÀgra
segÁtette az egyik csemet¢j¢t. ¹tven ¢v alatt egyszer sem terÁtett meg vele, vagy ha
igen, csak n¢zegette. Azt mondta, szents¢gt´r¢s lenne daragaluskÀt porciÂzni azokba
a tÀny¢rokba, amelyekbûl nagysÀgÀk kanalaztÀk a ciberelevest. Ezt a hagyomÀnyt Szecsûdin¢ is megtartotta, mÀr ameddig lehetett. A hÀborÃ utÀn kider¡lt, hogy rajta kÁv¡l
senkinek sem maradt eb¢dlûszervize, ¢s aki lakodalmat vagy k´r´szt´lût rendezett,
tûle k¢rt k´lcs´n tÀny¢rokat. Eb¢dmarad¢kkal fizettek, ami abban a szük´s vilÀgban
eg¢sz jÂ ¡zletnek bizonyult. Az ikerlÀnyok pÀr hÂnap alatt sz¢pen kig´mb´ly´dtek,
Szecsûdin¢ m¢gis aggodalmaskodott, mert attÂl tartott, hamarosan megjelenik a konkurencia. Minden alkalommal meglest¢k a lakodalmasokat, ¢s hosszan, k¢jesen ecsetelt¢k a menyasszony rÃtsÀgÀt. ögy tettek, mintha sajnÀlnÀk szeg¢nyt, pedig majd'
meghaltak az irigys¢gtûl. Szecsûdin¢ jÂl tudta, hogy neki is s¡rgûsen f¢rjhez kell adnia
lÀnyait, mert k¡l´nben megzavarodnak a vÀgyakozÀstÂl. Egy alkalommal levetkûztette ¢s legalÀbb f¢lÂrÀig vizsgÀltatta ûket. Alaposan megn¢zte minden porcikÀjukat, sût
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meg is szagolta, mert nem tudta elk¢pzelni, mi az, ami elriasztja tûl¡k a f¢rfiakat. àHibÀtlanok vagytok, m¢gsem kelletek senkinek...Ê ä mondta, ¢s sÁrva fakadt. ¹sszeborulva zokogtak, s mÀr eg¢szen rÀjuk s´t¢tedett, amikor abbahagytÀk. Aznap ¢jjel Szecsûdin¢ egy szemhunyÀsnyit sem aludt. àVagy meghÀzasÁtom, vagy meg´l´m mind a
kettûtÊ ä fogadkozott. A sÃlyos fogadalom, Ãgy lÀtszik, megtette a hatÀsÀt, mert hamarosan esz¢be jutott az egyetlen lehets¢ges megoldÀs.
Kolesznyikov BÀlint sebes¡l¢se akkor mÀr r¢g leker¡lt a napirendrûl. A pÀlinkafûz¢si enged¢lye sem ¢rdekelt senkit, mert ´nmagÀt sem tudta ellÀtni, nemhogy egy
lepÀrlÂ¡zemet. Az ¢desanyja talÀn segÁthetett volna neki, de amikor megtudta, hogy
ilyen haszontalansÀgra pr¢dÀlta el a nyugdÁjÀt, elkesered¢s¢ben f´lakasztotta magÀt.
Ettûl kezdve Kolesznyikov egyed¡l tengûd´tt lÂcsontokkal ´vezett birodalmÀban.
Napk´zben kabÀtgombokat farigcsÀlt, est¢nk¢nt meg az ablakba k´ny´k´lve n¢zte a
csillagokat. Nem tudott mÀsra gondolni, csak a test¢ben bitangolÂ fÀjdalomra, ami
hol itt, hol ott bukkant elû, ¢s egyetlen percre sem hagyta megnyugodni. Sz¢k helyett
egy l¢cekbûl ´sszeeszkÀbÀlt kalitkÀt hasznÀlt, amelyre, ha elfÀradt, egyszerüen rÀcsimpaszkodott. S´pr´get¢ssel, takarÁtÀssal sohasem kÁs¢rletezett, s amikor Szecsûdin¢
meglÀtogatta, mÀr t¢rdig ¢rû szem¢tbuckÀkon kellett ÀtgÀzolnia.
Fura egy lÀtogatÀs lehetett, hisz Àllva besz¢lgettek, majdnem Ãgy, mint a pÀrbajhûs´k. Nem valÂszÁnü, hogy udvariaskodtak egymÀssal, mert az ilyen k´rnyezetben
nincs ¢rtelme a vÀlaszt¢kos besz¢dnek. Szecsûdin¢ r´gt´n elû is adta j´vetel¢nek c¢ljÀt:
àMeg kell nûs¡ln´d, fiamÊ ä mondta. à°n hajlandÂ vagyok hozzÀd adni az egyik lÀnyomat, de csak akkor, ha megkezded a pÀlinkafûz¢st, ¢s a j´vedelembûl a mÀsikat is
tÀmogatod.Ê Kolesznyikov hasÀban ism¢t megkordult a k´zs¢ghÀzabeli fÀjÀs, de aztÀn
abbamaradt, ami k¢sz csoda, hisz ekkora szerencs¢t izgalom n¢lk¡l, ¢p elm¢vel majdnem lehetetlen elviselni. Nem jÀrok messze az igazsÀgtÂl, ha kijelentem: a Szecsûdi
lÀnyok csakis ¢s kizÀrÂlag Ágy mehettek f¢rjhez, m¢gpedig ehhez a f¢rfiassÀgÀtÂl megfosztott hadastyÀnhoz, aki mellesleg alig volt t´bb tizenkilenc ¢vesn¢l.
Amikor Szecsûdin¢ elÀrulta a lÀnyainak, hogy kihez fognak f¢rjhez menni, mindketten sÁrÂg´rcs´t, aztÀn meg d¡hrohamot kaptak. F´ldh´z vagdostÀk az ¢rt¢kes porcelÀntÀny¢rokat, let¢pt¢k a f¡gg´ny´ket, s v¢g¡l kÃtba akartak ugrani. Az anyjuk csak
mosolygott. K¢sûbb, amikor kifogyott belûl¡k a szusz, Àt´lelte ûket, ¢s elûadta a terv¢t.
àT´k¢letesen egyformÀk vagytok, kicsik¢imÊ ä suttogta. àSenki sem tud megk¡l´nb´ztetni benneteket, s ez az, ami eddig oly sok szenved¢st okozott. De most ¢ppen ezt
fogjuk kihasznÀlni. Nem kell, hogy mindketten hozzÀmenjetek ahhoz a balfÀcÀnhoz,
el¢g, ha egyikût´k, mondjuk Ilka, megesk¡szik vele. Egybûl megszünik az Àtok, mert
mindenki tudni fogja, hogy Ilka Kolesznyikov BÀlint feles¢ge.Ê Ilka megprÂbÀlt k´zbeszÂlni, de a mami egy k¢zmozdulattal eln¢mÁtotta. àMondom, egyformÀk vagytok,
mint k¢t tojÀs. °szre sem fogja venni, ha vÀltogatjÀtok egymÀst.Ê
Amikor apÀmtÂl meghallottam ezt az ´rd´gi tervet, elakadt a l¢legzetem. Le a kalappal Szecsûdin¢ elûtt! K¢tszeresen akarta f¢rjhez adni a lÀnyait. Elûsz´r a vagyon¢rt,
mÀsodszor meg a boldogsÀg¢rt. Szinte sajnÀlom, hogy semmi sem lett az eg¢szbûl.
Amikor kiszivÀrgott, hogy Kolesznyikov eljegyezte az egyik Szecsûdi lÀnyt, soha nem
lÀtott m¢reteket ´lt´tt az irigys¢g. Mindenki arrÂl pusmogott, vajon mik¢nt fogja Àtv¢szelni a nÀsz¢jszaka megprÂbÀltatÀsait, Àm az eff¢le mocskos fantÀziÀk cseppet sem
csorbÁtottÀk Kolesznyikov hirtelen tÀmadt tekint¢ly¢t. Gyorsan megtartottÀk az esk¡vût, s mert valÂban megszünt az Àtok, a rÀ k´vetkezû szombaton Julka is f¢rjhez ment
egy seg¢dmunkÀshoz. ývele mÀr nem tr¢fÀlkozott senki, mert bivalyerûs volt, ¢s jÂ
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verekedû hÁr¢ben Àllott. JulkÀnak el is ment a kedve a csereber¢tûl, Àm Szecsûdin¢
nem türt ellenkez¢st. àKolesznyikov p¢nze n¢lk¡l olyan szeg¢nyek maradtok, mint a
t´bbi emberÊ ä mondta, s ebben jÂcskÀn rejtûz´tt igazsÀg.
PÀlinkafûzût ¢pÁteni ¢s ¡zembe helyezni abban a nyomorÃsÀgos idûben cseppet
sem volt egyszerü. Az ´reg Kolesznyikov ¡resen ÀllÂ kovÀcsmühelye ugyan megfelelt
a c¢lnak, mert a falutÂl tÀvol, a f´ldbÀnya k´zel¢ben Àllt, ahol az aprÂbb-nagyobb g´dr´kbe nyugodtan belefolyathattÀk a cefr¢t, de az ¢p¡let legalÀbb tÁz ¢ve ¡resen Àllt,
¢s meglehetûsen siralmas lÀtvÀnyt nyÃjtott. Az eresz csorgÀsÀig burjÀnzott a gaz, a fal
t´v¢ben hemzsegtek a galacsintÃrÂ bogarak, ¢s amikor a bejÀrati ajtÂrÂl levert¢k a
lakatot, kider¡lt, hogy a falak olyan feket¢k, mintha korommal volnÀnak bepingÀlva.
Kolesznyikov k´rbecsoszogta a szobÀt, leszaggatta a pÂkhÀlÂkat, utÀna pedig hozzÀlÀtott, hogy kijel´lje a kazÀn, a tisztÀzÂ ¢s a cefreleengedû lyuk hely¢t. Ilka a f¢szerben
szorgoskodott: puszta k¢zzel csupÀlta ki a bogÀncsot, aztÀn a szobÀbÂl kihordott l¢cekbûl t¡zet rakott, ¢s mindet el¢gette. CsÁpte a szem¢t a f¡st, de nem bÀnta, mert
f´ltün¢s n¢lk¡l t´r´lgethette a k´nnyeit.
PÀr nap mÃlva, amikor mÀr jÀrhatÂ Ãt vezetett az ¢p¡lethez, egy szem¢tdomb alatt
megtalÀltÀk az ´reg Kolesznyikov pumpÀskÃtjÀt. SzarszagÃ volt ¢s rozsdÀs, de az¢rt
mük´d´tt. K´zben Ilka bemeszelte a nagyszobÀt, f´lmÀzolta a gangot, ¢s petrÂleumot
´nt´tt a patkÀnylyukakba. Kolesznyikov mindent rÀhagyott. Ahogy sz¢p¡lt, csinosodott a k´rny¢k, Ãgy ment el a kedve az eg¢sztûl. MÀr nem tervezgetett, nem rajzolt
ÀbrÀkat a porba, nem vizsgÀlgatta a sÀrga f´ldbe vÀjt ¡regeket. D¢lelûtt´nk¢nt f´lvonszolta magÀt a legmagasabb dombra, onn¢t stud¢rozta a birodalmÀt, d¢lutÀn meg nekidûlt egy ferd¢n nûtt akÀcfÀnak, ¢s a bÀrÀnyfelhûket n¢zte. Keservesen bÀnta, hogy
belekezdett ebbe a rem¢nytelen vÀllalkozÀsba. A pÀlinkafûz¢shez r¢z kell, m¢gpedig
v´r´sr¢z, s ezt kezdettûl fogva tudta. ögy viselkedett, mint aki Àrkot akar ugrani, pedig
sejtette, hogy nem Àrok az, hanem folyÂ. F¢l ¢vvel a hÀborÃ befejez¢se utÀn m¢g mindig lehetetlen volt rezet talÀlni, legalÀbbis v´r´set, mert sÀrga az bûven akadt. Meg
kellett kotorni az Ãtsz¢li mohÀt, s mÀris elûker¡lt n¢hÀny t´lt¢nyh¡vely, de ebbûl legfeljebb ajtÂkilincset lehetett olvasztani.
Ilka szorgalmasan locsolta a nemr¢giben ¡ltetett dÀliÀkat. Semmit sem tudott a k´zelgû katasztrÂfÀrÂl. Minden mÀsnap kij´tt hozzÀ az ¢desanyja, ilyenkor hÀtramentek
a dün¢k k´z¢, ¢s fojtott hangon besz¢lgettek. Kolesznyikov nem tudta, mirûl, de nem
is nagyon ¢rdekelte. Arra gondolt: v¢szesen k´zeledik a perc, amikor oda kell Àllnia
anyÂsa el¢, ¢s megmondani az igazsÀgot. Biztosra vette, hogy Szecsûdin¢ szemk´zt
fogja k´pni, mert annak idej¢n vilÀgosan megfogalmazta, mi c¢lt szolgÀl ez a hÀzassÀg.
MinÀlunk ´r´mmel szokÀs fogadni mÀsok szerencs¢tlens¢g¢t. Ha valaki meghal,
apÀm szinte ujjong a gy´ny´rüs¢gtûl. Meg¢rtem, sût m¢ltÀnyolom a boldogsÀgÀt.
Mindenki mocskol, ¡gyeskedik ¢s persze lop is, ha van hozzÀ mersze. Csak û nem.
Neki leskelûdnie kell, ez a szakmÀja, ezt ´r´k´lte az ûseitûl. Leszegett fejjel jÀr az utcÀn,
n¢zegeti a jÀrdÀt, ¢s rendszerint talÀl is valamit. Csavart vagy kabÀtgombot, nagy ritkÀn aprÂp¢nzt. Egyszer szarba markolt. F¢lhomÀly volt, azt hitte, hogy buksza. Ebbûl
is lÀtszik, hogy nem k´nnyü az ¢lete. De hol van mindez attÂl a gy´trelemtûl, amikor
szerelmeskedûket, mosakodÂ asszonyokat meg ´nmagukkal szÂrakozÂ lÀnyokat kell
kilesnie! Van Ãgy, hogy az eg¢sz ¢jszakÀt Àtcsatangolja, s m¢g egy bugyit se lÀt. No
valahol az¢rt m¢giscsak meg¢ri. Mindig kider¡l egy titok, amit terjeszteni lehet. P¢nzt
nem kap ¢rte, vagy csak ritkÀn, tehÀt szÀzszorosan is ¢rthetû az irigyked¢se. A rossz
hÁr, a sorscsapÀs neki szÂrakozÀs, ¢s nekem is, ha mÀr a fia vagyok.
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Mosolyogtunk hÀt Kolesznyikov kÁnlÂdÀsÀn, valahÀnyszor esz¡nkbe jutott, bÀr
pontosan tudtuk, hogy megmenek¡lt. HÀrom h¢ttel az egybekel¢s¡k utÀn mÀr csak
Ilka viselt gondot a pÀlinkafûzûre. Kolesznyikov f´nt hasalt a domboldalon, ¢s vedelte
a cigÀnyoktÂl szerzett sligovicÀt. Nem ¢rdekelte semmi. Hol az ¡veget, hol a frontrÂl
hozott k¢zigrÀnÀtot birizgÀlta. àNem tudta eld´nteni, hogy egyed¡l vagy a feles¢g¢vel
egy¡tt k¢ne meghalniaÊ ä mondta apÀm mosolyogva. Ilka ezalatt szorgalmasan javÁtgatta a tüzfalat ä lÂszarral, mint a k´rny¢kbeli asszonyok ä, ¢s igencsak meglepûd´tt,
amikor vend¢g¡k ¢rkezett. Egy parasztkocsival Modrcsin patikus g´rd¡lt be a hÀz el¢.
K´zben Kolesznyikov is elûker¡lt: d¡l´ng¢lt, nyakladozott, Ãgy meresztgette a szem¢t, mint aki lid¢rcet lÀt. A patikus lerÀntotta a ponyvÀt a kocsirÂl, s mint valami k´p´nyeget a hÀtÀra kanyarÁtotta. IlkÀnak annyira tetszett a mutatvÀny, hogy elnevette
magÀt. Modrcsin ekkor beletÃrt a der¢kaljba, sz¢tszÂrta a szalmÀt, ¢s lenyitotta a vend¢goldalt. àAzt hitt¢k, kristÀlyg´mb´t hozott ä mes¢lte apÀm ä, cefr¢sd¢zsa nagysÀgÃ
kristÀlyg´mb´t, ¢s nem ¢rtett¢k, mi a szÀnd¢ka vele.Ê
Megborzongok, ha meghallom ezt a szÂt: ¡vegkazÀn. Nem tudom, mi¢rt, de a halÀlt
juttatja eszembe. A bodzapÀlinka legalÀbb ennyire nyugtalanÁt. Azt mondjÀk, kis
mennyis¢gben orvossÀg, nagy mennyis¢gben gyÂgyszer. Ha ki´ntik, r´gt´n meg kell
inni, mert elpÀrolog belûle az eszencia. FaggyÃval lepecs¢telt ¡vegben szokÀs tartani,
¢s minden holdt´ltekor ajÀnlatos megkotyogtatni. R¢gi hÀzak bontÀsakor, ha elûker¡l
egy ilyen but¢lia, r´gt´n el kell fogyasztani. A s´t¢tbûl f¢nybe vitt bodzapÀlinka ugyanis m¢reg; akÀr meg is vakulhat tûle az ember.
Modrcsin ¡vegkazÀnjÀt kimondottan bodzapÀlinkÀhoz tervezt¢k. Pontosan beleillett a Kolesznyikov Àltal k¢szÁtett kotlÀba, ¡vegcs´vei meg el¢g hosszÃak voltak ahhoz,
hogy el¢rj¢k a f¢szerbe helyezett hütûed¢nyt. A bodzacefre egy sÀtorponyvÀval letakart d¢zsÀban kotyogott, s ugyanolyan szÁnü volt, mint Kolesznyikov falra kent v¢re,
Àm erre a t´rt¢netre mÀr senki sem eml¢kezett. R´gt´n el is kezdhett¢k volna a fûz¢st,
f´lt¢ve, ha Modrcsin gondoskodik tüzrevalÂrÂl. SzÀraz Àgak kellettek volna, meg pÀr
kosÀr csutka, de a szalmÀn kÁv¡l nem volt semmije. Addigra mÀr Kolesznyikov is kijÂzanodott, s azt ajÀnlotta, menjenek f´l a dombtetûre, ¢s vÀgjÀk ki a vadnarancsbokrokat. ögysem valÂk semmire.
Hiba volt, sÃlyos hiba. A vadnarancsnak ujjnyi hosszÃ t¡sk¢i vannak, ¢s minden
t¡ske v¢g¢n tejszerü folyad¢kcsepp. T¢len-nyÀron ott remegnek, kÁnÀlgatjÀk magukat, m¢gsem kellenek senkinek. Nem csoda, hisz ez a folyad¢k rosszabb, mint a kÁgyÂm¢reg: aki bekeni vele a p´cs¢t, ´r´kre bÃcsÃt vehet a f¢rfiassÀgÀtÂl.
Szecsûdi IlkÀnak egy ilyen koronat¡ske f´lhasÁtotta a homlokÀt. Olyan hirtelen t´rt¢nt, hogy jÂformÀn nem is ¢rzett fÀjdalmat. Csak egy roppanÀst hallott ä amikor a
t¡ske csontot ¢rt ä, s ettûl annyira megr¢m¡lt, hogy elveszÁtette az eszm¢let¢t. Mire
magÀhoz t¢rt, a patikus mÀr elÀllÁtotta a v¢rz¢st. Azt mondta, ha kell, bemegy a faluba,
¢s hoz fÀjdalomcsillapÁtÂt, de Ilka nem k¢rt semmit. Mit szÀmÁtott egy kis fÀjdalom
ahhoz k¢pest, amit az elk´vetkezû hetekben kellett Àt¢lnie. Mert f¢rjcser¢rûl ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt mÀr szÂ sem lehetett. FogsÀgba esett, a s¢r¡l¢s elszakÁtotta a k¡lvilÀgtÂl s mindentûl, ami sz¢p volt ¢s kÁvÀnatos. Senkit sem hibÀztathatott: egy ostoba,
elhamarkodott mozdulat volt az oka mindennek. Pedig jÂl tudta, hogy a koronat¡sk¢vel vigyÀzni kell. Kem¢ny, mint az ac¢lpenge, ¢s ott lÂgnak rajta azok az undorÁtÂ,
ragadÂs cseppek. NemhiÀba nevezik a sÀtÀn m¢regfogÀnak. Most d´bbent rÀ, mekkora vesz¢lybe ker¡lt. A gyÂgyszer¢sz kedves ember, biztosan tudott volna segÁteni ä
fertûtlenÁtû kenûccsel meg miegymÀssal ä, de mÀr f´lforrt a cefre, ¢s odÀig volt az italÀ¢rt. VaspÀlcÀval kopogtatta a lepÀrlÂed¢nyt, s k´zben Àtszellem¡lten magyarÀzott a
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mellette kotnyeleskedû Kolesznyikovnak. Szecsûdi Ilka gyül´lk´dve n¢zte ûket, s ettûl
a perctûl tudta, hogy nemcsak a sz¢ps¢ge, a lelke is elveszett.
A gy´ny´rü ¡vegkazÀn ä Modrcsin patikus jÂindulatÀnak k´sz´nve ä eg¢szen a
nyÀr v¢g¢ig KolesznyikovnÀl maradt. A falubeliek kezdetben csak kÁvÀncsisÀgbÂl mentek ki hozzÀ, Àm egyre t´bben hoztak magukkal fûznivalÂt. Hamar kider¡lt: az ¡vegkazÀnban k¢sz¡lt mat¢riÀnak semmilyen mell¢kÁze sincs, s attÂl fogva sorban Àlltak a
vÀrakozÂk. Elûfordult, hogy ker¢kagyig ¢rt a sÀr, ¢s valÂsÀgos k´dfelhû tÀmadt a lovakrÂl f´lszÀllÂ pÀrÀtÂl, de aki Àtl¢pte a k¡sz´b´t, ¢s letelepedhetett a padka mell¢,
minden kellemetlens¢get elfelejtett. Meleg, barna f¢nyekkel hatÀrolt birodalom volt
ez, ahovÀ egyre-mÀsra ¢rkeztek az Ãjabb csodÀk: dalmÀt ´tv´s´ktûl rendelt r¢zkazÀnok, propelleres szivattyÃk ¢s v¢g¡l a villanyÀram. Kolesznyikov is kapott ajÀnd¢kot:
egy speciÀlisan elk¢szÁtett kalitkÀt, amelybe fÀjdalom n¢lk¡l bele¡lhetett. Sz¢p idûben
a bejÀrat mellett gubbasztott, ¢s lassÃ, ritmikus mozdulatokkal kortyolgatta az italÀt,
mÀskor meg a kazÀnhoz hÃzÂdott, ¢s az illeszt¢kekn¢l kics´p´gû cefr¢t kÂstolgatta.
Keveset besz¢lt, hagyta, hogy Ilka csinÀljon mindent, aki feles¢ghez m¢ltÂ er¢lyess¢ggel p´rlekedett ¢s alkudozott ä attÂl f¡ggûen, hogy kÁvÀnta a helyzet. A f¢rfiak szÁvesen
legeltett¢k rajta a szem¡ket, pedig a homlokÀn l¢vû karfiolszerü n´v¢sek elcsÃfÁtottÀk
az arcÀt. Ez maradt a csikarÀsbÂl, mintegy v¢g¢rv¢nyesÁtve vagy inkÀbb megpecs¢telve
a sorsÀt. Most mÀr mindenki tudta, hogy sohasem hasonlÁtott a testv¢r¢re, de ez a
f´lismer¢s az ¢gvilÀgon senkit sem ¢rdekelt.
Szecsûdin¢ sem tehette jÂvÀ a t¢ved¢s¢t. Az egyik lÀtogatÀsa alkalmÀval annyira
megÀzott, hogy t¡dûgyulladÀst kapott, ¢s pÀr h¢tre rÀ meg is halt. Egyszerü temet¢se
volt, m¢g csak nem is eml¢keztetett arra a mÀsikra, amikor teny¢szbikÀk vonultak a
gyÀszkocsi elûtt. Azt mondjÀk, a Szecsûdi lÀnyok ekkor talÀlkoztak utoljÀra. Nem is
csoda, hisz adÂsai maradtak egymÀsnak: Julka a boldogsÀggal, Ilka a gazdagsÀggal
tartozott, ¢s ezt a szÀmlÀt lehetetlens¢g volt kiegyenlÁteni.

Dessewffy Tibor

(EL)K°Sý KAPITALIZMUS
Posztkommunizmus ¢s poszt/modernitÀs
BizonyÀra sokan vannak, akik e cÁm lÀttÀn elborzadnak a vÀllalkozÀs abszurditÀsÀtÂl,
¢s azt k¢rdezik, hogyan ker¡l a csizma az asztalra, mi k´ze a posztindusztriÀlis, fogyasztÂi jÂl¢ti Àllam telev¢ny¢bûl kinûtt gondolatk´rnek ¢s ¢letmÂdnak ahhoz a Kelet-EurÂpÀhoz, ahol cs´kken a vÀrhatÂ ¢letkor, zuhan az ¢letszÁnvonal, ¢s a t¢rs¢g Àllamai t¡lekednek az ´npusztÁtÀsi statisztikÀk elûkelû helyez¢sei¢rt. De ha jobban meggondoljuk, a lÀngolÂ j¢gkr¢mek, a KGB-¡gyn´k´kbûl lett antikommunistÀk, OscardÁjas Mihalkov-filmek korÀban a szimpla abszurditÀs m¢g nem ok arra, hogy elvess¡nk egy feltev¢st.
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Sût, ha lehet, m¢g feszÁten¢m a hÃrt, ¢s nem pusztÀn azt ÀllÁtom, hogy van kapcsolat
a k¢t fogalom ä csizma ¢s asztal ä k´z´tt, hanem azt is, hogy a poszt/modernitÀs t¡kr¢ben a posztkommunizmusnak ä ha nem is a àvalÂdiÊ, àigaziÊ arcÀt, de ä valÂsÀghübb
k¢p¢t pillanthatjuk meg, mint amit a mainstream szociolÂgiai leÁrÀsok nyÃjtanak. V¢g¡l m¢g azt a meredek ÀllÁtÀst is megkockÀztatom, hogy a posztkommunista tÀrsadalmakban zajlÂ t´rt¢n¢sek relevÀnsak e t¡k´r, a poszt/modernitÀs f¢nyt´r¢seinek leÁrÀsakor.
Mielûtt belevÀgnÀnk a l¢nyegi fejteget¢sekbe, idûzz¡nk m¢g el egy pillanatra enn¢l
a ä nem ¢ppen barÀtsÀgos ä k´zegn¢l, ami a poszt/modernitÀs fogalmÀnak hasznÀlatÀt
´vezi tÀjainkon. EgyÃttal l¢pj¡nk tÃl azon a ä nem ¢ppen barÀtsÀgos ä ignoranciÀn,
amivel a kifinomult Nyugat posztmodernje hajlamos elfeledkezni ä l¢nyeg¢ben majdnem mindenrûl, ami nem a àlegeslegelsû vilÀgÊ.
Az egyik leggyakoribb ellen¢rv e fogalmak hasznÀlata ellen az, hogy homÀlyosak,
àsenki nem tudja megmondani, hogy v¢g¡l is mit jelentenekÊ. ValÂ igaz, egyik fogalompÀr sem indulna tÃl sok es¢llyel egy konceptuÀlis àwet T-shirtÊ versenyen, mivel
nem ¢ppen Àttetszûk, hajlamuk szerint inkÀbb elrejtik, mintsem feltÀrjÀk a m´g´ttes
(tÀrsadalmi) formÀkat. M¢g a k¢ts¢gkÁv¡l kev¢sb¢ problematikus posztkommunizmus is
gyakran megengedhetetlen¡l slampos fogalomnak bizonyul. RegisztrÀlva a meglehetûsen szembe´tlû k¡l´nbs¢geket mondjuk a kÀdÀri MagyarorszÀg ¢s Enver Hodzsa
AlbÀniÀjÀnak àkommunizmusaÊ k´z´tt, nem lesz olyan meglepû, hogy a bÀrsonyos
forradalom utÀni CsehorszÀg ¢s a marosvÀsÀrhelyi pogrom sz¢gyen¢vel egy¡tt ¢lû RomÀnia sem ¢ppen egyazon ´sv¢nyen halad.
A posztmodern m¢g enn¢l is rosszabbul jÀr, a film, a divat, az ¢pÁt¢szet ¢s a tÀrsadalomtudomÀny ter¡let¢n mindenre rÀ¡thetû ez a stigma, ami szokatlan, k¡l´n´s vagy
zavarÂ ä f¡ggetlen¡l annak tartalmÀtÂl vagy ¡zenet¢tûl.1
A posztmodernt ´vezû ÀltalÀnos ellen¢rz¢snek azonban az episztemolÂgiai bizonytalankodÀsnÀl sokkal komolyabb okai vannak ä amelynek keretei messze tÃlnyÃlnak
(a bÀrmilyen ¢rtelemben meghatÀrozott) posztkommunista vilÀgon. °ppens¢ggel figyelemre m¢ltÂ az az egys¢ges k´zutÀlat, amely SzÁriÀtÂl Indon¢ziÀig, IndiÀtÂl Ecuadorig a poszt/modernitÀs retorikÀjÀt fogadta. HabÀr a perif¢riÀkon is fel-feltünik egy
Gayatri Spivak vagy Edward B. Said ä vagy hogy Kelet-EurÂpÀnÀl maradjunk, egy
Heller çgnes vagy Zygmunt Bauman ä, de m¢gis az ÀltalÀnos ¢rtelmis¢gi k´zv¢lem¢ny, jobb esetben a nyugati dekadencia megnyilvÀnulÀsak¢nt vagy ä ¢s az a sÃlyosabb vÀd ä olyan diskurzusk¢nt ¢rt¢keli, amelyben a valÂdi tÀrsadalmi probl¢mÀk
megtÀrgyalhatatlanok. így az eg¢sz posztmodern szleng ¢s ¢rzelgûss¢g valÂjÀban csak
a fejlett orszÀgok hegemÂniÀjÀnak ¢s a (szemi)perif¢ria kizsÀkmÀnyolÀsÀnak fenntartÀsÀra szolgÀlÂ szimbolikus instrumentumnak minûs¡l.
Nem vitatom, a posztmodern retorikÀnak lehetnek ilyen hatÀsai is, de mielûtt elmer¡ln¢nk a tÀrsadalmi funkciÂk elemz¢s¢ben, azt javaslom, horgonyozzunk le e sokr¢tü
fogalom valamely jelent¢s¢n¢l. A k¢sûi Wittgenstein szellemesen bizonyÁtja, hogy az
olyan ÀltalÀnosan hasznÀlt fogalmakat, mint a jÀt¢k, lehetetlen egy¢rtelmüen meghatÀrozni. ValÂban, m¢g egy jÂval probl¢mamentesebbnek tünû tÀrgy eset¢ben is, mint
amilyen p¢ldÀul egy asztal (hogy a csizmÀt most ne is emlÁts¡k), a tradÁciÂ ¢s az adott
nyelvjÀt¢k szabÀlyai ismeret¢ben d´ntj¡k el, hogy az a ä mondjuk ä àn¢gylÀbÃ, fa,
ev¢sre szolgÀlÂÊ tÀrgy asztal-e vagy hokedli. HasonlÂk¢ppen van ez a poszt/modernitÀs
eset¢ben is. Ez¢rt nem a posztmodern àvalÂdi jelent¢s¢nekÊ feltÀrÀsa vagy az àeddigi

Dessewffy Tibor: (El)k¢sû kapitalizmus ã 985

hamis ¢rtelmez¢sekÊ leleplez¢se a c¢lom, hanem a fogalmat meghatÀrozÂ nyelvjÀt¢k
szabÀlyainak ¢sszerü kiterjeszt¢s¢t ¢s ÃjragondolÀsÀt javaslom.
MÀsfelûl e jel´lûket nem hasznÀlhatjuk teljesen ´nk¢nyesen. Mik¢nt egy csizma sem
vÀlik asztallÀ attÂl, hogy valakinek kedve tÀmad annak nevezni, a posztkommunizmus
¢s posztmodern eddig csak proklamÀlt kapcsolata is azon mÃlik, hogy milyen ¢rtelemben is hasznÀljuk ezeket a fogalmakat. A meghatÀrozÀs, mint erre az im¢nt utaltam, sz¡ks¢gszerüen hiÀnyos ¢s esetleges lesz, de ez nem cs´kkenti az elemz¢s ¢rv¢ny¢t.
Az alÀbbiakban tehÀt r´viden ´sszefoglalom, hogy miben lÀtom a posztkommunista tÀrsadalmak sajÀtossÀgÀt, majd pedig a poszt/modernitÀs ´t jellegzetess¢g¢t emelem ki. V¢g¡l megkÁs¢rlem e k¢t ¡veglapra karcolt k¢pet egymÀsra csÃsztatni ¢s bemutatni, hogy mit lÀtunk ebben a k¡l´n´s optikÀban, hogyan viszonyul egymÀshoz a
poszt/modernitÀs ¢s a posztkommunizmus.
Posztkommunizmus
Martin Heidegger ¢s a francia posztstrukturalistÀk el¢v¡lhetetlen à¢rdemeketÊ szereztek abban, hogy az olvasÂ alapvetû szkepszissel k´zelÁtsen a k´znyelvtûl elszakadÂ
ezoterikus fogalmakhoz, k´zpontozÀshoz ¢s t´rdel¢shez. HalovÀny k´vetûik tÃlszÀrnyaltÀk Mestereiket, megmerÁtkezve a sz¡rreÀlis nyelvezet szenteltviz¢ben, a legfrissebb divatÀramlatokkal sodrÂdnak, a kÀbult n¢zû egy ¢rtelmen tÃli szÂtÀr l¢trehozÀsÀhoz asszisztÀl. Az ÀdÀz ellens¢gek ¢s odaadÂ hÁvûk rendszerint ezt a homÀlyos ¢s
nehezen ¢rtelmezhetû szÂkincset nevezik posztmodernnek. A magam r¢sz¢rûl nem
hiszem, hogy az Ãj helyzet leÁrÀsÀra teljesen Ãj nyelvezet sz¡ks¢ges, bÀr n¢mely Ãj metafora Àtv¢tele komoly elûny´kkel jÀrhat ä amennyiben k¢pesek vagyunk megmagyarÀzni, hogy mi¢rt tartjuk hely¢nvalÂbbnak a javasolt terminust az addig hasznÀltaknÀl.
Amikor tehÀt a posztkommunista Àllapot leÁrÀsÀra az (el)k¢sû kapitalizmus fogalmÀt
javaslom, akkor nem a terminusfabrikÀlÂ ambÁciÂ munkÀl bennem, hanem az a meggyûzûd¢s, hogy ez a fogalom k¢pes n¢mi ä a posztmodern szempontjÀbÂl is fontos ä
adal¢kot hozzÀtenni a posztkommunizmusrÂl folyÂ eszmecser¢hez.
A posztkommunizmussal foglalkozÂ tÀrsadalomtudomÀnyi elemz¢sek 1989-ben
felharsanÂ kÂrusÀban a legerûsebb hang minden bizonnyal a tranzitolÂgiÀ¢ volt. A
magam r¢sz¢rûl e kakofÂniÀn bel¡l azokkal a hangokkal ¢rtek egyet, amelyek a gazdasÀgi ÀtalakulÀst, a àkapitalizmus fel¢pÁt¢s¢tÊ tartjÀk a posztkommunista Àtmenet
d´ntû momentumÀnak. Nem mintha a politikai int¢zm¢nyrendszer ÀtalakulÀsa, àa
kommunizmus bukÀsa ¢s a demokrÀcia elj´veteleÊ ne volna t´rt¢nelmi jelentûs¢gü a
t¢rs¢g orszÀgai szÀmÀra, de Ãgy tünik, e politikai-strukturÀlis vÀltozÀsokat egyszerübb
volt megszokni, jÂformÀn konfliktusmentesen illeszkedtek be az adott tÀrsadalmak
¢let¢be. Visszat¢rve tehÀt a rendszervÀltÀs gazdasÀgi aspektusait vizsgÀlÂ elemz¢sekhez, hÀrom ä a k¢sûbbiek szempontjÀbÂl l¢nyeges, ugyanakkor jÂ n¢hÀnyszor figyelmen kÁv¡l hagyott ä dolgot szeretn¢k hangsÃlyozni.
Ha a modern ¢let k´znapi fogalmÀt egybevetj¡k a hetvenes-nyolcvanas ¢vek gulyÀskommunizmusÀnak vilÀgÀval, azt lÀthatjuk, hogy e modernitÀs szinte valamennyi
eleme ä a term¢szettudomÀnyos eredm¢nyek ÀtfordÁtÀsa technolÂgiÀba, a k´rnyezet
ÀtalakÁtÀsa, a tradÁciÂ felbomlÀsa ¢s a csalÀd megvÀltozott szerepe, urbanizÀciÂ,
indusztrializÀciÂ, motorizÀciÂ, szekularizÀciÂ stb. ä megtalÀlhatÂ, k¢t, persze d´ntû
fontossÀgÃ, kiv¢tellel. A gazdasÀg nem volt kapitalista, vagyis hiÀnyzott a magÀntulaj-
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don ¢s a piaci csere tÃlsÃlya, ¢s nem alakulhatott ki a politikai demokrÀcia int¢zm¢nyrendszere.
A àhiÀnyossÀgokÊ jelentûs¢g¢t neh¢z lenne tÃlhangsÃlyozni. M¢gis, a posztkommunista orszÀgok egyik d´ntû sajÀtossÀga abban rejlik, hogy egy mÀr modernizÀlt ¢letvilÀgba k´sz´nt´tt be hirtelen ¢s megk¢sve a kapitalizmus ¢s a demokrÀcia, ¢pp fordÁtva,
mint Nyugaton.
Ennek az egyszerü t¢telnek k¢t fontos k´vetkezm¢nye is van. Egyr¢szt be kell lÀtnunk, hogy ez a kapitalizmus àkÁv¡lrûl j´ttÊ, nem a belsû fejlûd¢s sz¡ks¢gszerü, organikus
k´vetkezm¢nye. A r¢giÂ orszÀgai szÀmÀra a nagyhatalmi vilÀgpolitikai d´nt¢sek ànyitottak t¢rtÊ. Ezzel egyidejüleg e t¢r kit´lt¢s¢hez a piacgazdasÀg mintÀjÀt is szÀllÁtottÀk,
amit a k´z¢p-kelet-eurÂpai orszÀgok lelkesen fogadtak. çm sem a szÁv¢lyes fogadtatÀs,
sem a keserü, katzenjammeres kiÀbrÀndulÀs nem vÀltoztatott azon a t¢nyen, hogy e
modell nem a belsû fejlûd¢s eredm¢nye, hanem az importÀlt ´ntûforma kit´lt¢se nyomÀn szilÀrdult meg. Nem folyamatosan a fokozatosan megerûs´dû vÀllalkozÂkbÂl alakult ki a posztkommunista burzsoÀzia, hanem a politikai d´nt¢sekkel felÀllÁtott keretekbe l´ttyintett anyag rajzolta ki az Ãj uralkodÂ osztÀly m¢g elasztikus formÀjÀt.
A kapitalizmus tehÀt kÁv¡lrûl ¢s megk¢sve ¢rkezett Kelet-EurÂpÀba ä de ¢rdemes
k´zelebbrûl is megvizsgÀlni, ki is ez a k¢sûn j´tt vend¢g. TalÀn nem felesleges lesz´gezni, hogy a huszadik szÀzad v¢g¢nek Àllami beavatkozÀsnak kitett, multinacionÀlis
vÀllalkozÀsok Àltal uralt àk¢sû kapitalizmusaÊ k´sz´nt´tt be K´z¢p-EurÂpÀba, nem pedig
a XIX. szÀzad szabadversenyes piaca. Ebben az ¢rtelemben elhibÀzott az eredeti tûkefelhalmozÀs idûszakÀval gyakran emlÁtett pÀrhuzam, ¢s felesleges szÀmon k¢rni K´z¢p-EurÂpa vÀllalkozÂin azt a protestÀns etikÀt, amely mÀr Nyugaton is eltünt. Ezzel
egyÀltalÀn nem azt ÀllÁtom, hogy nincs k¡l´nbs¢g Kelet-K´z¢p-EurÂpa ¢s a Nyugat
k´z´tt. °pp azt szeretn¢m vilÀgossÀ tenni, hogy e jelentûs k¡l´nbs¢gek nem abbÂl fakadnak, hogy a kapitalizmus volna fejletlen a kelet-eurÂpai r¢giÂban. A k¢sû kapitalizmus
¢rkezett meg elk¢sve, a rÀ jellemzû tûke- ¢s termel¢si szerkezettel, reklÀmkampÀnyokkal ¢s a fogyasztÀs csÀbÁtÀsaival Kelet-EurÂpÀba, ez¢rt a k´vetkezûkben, az elûbbi okok
miatt, a posztkommunizmusra az (el)k¢sû kapitalizmus terminusÀt fogom hasznÀlni.

Poszt/modernitÀs
A poszt/modernitÀs eset¢ben az elvÀlasztÂ jellel (/) operÀlÂ sajÀtos ÁrÀsmÂd arra utal,
hogy nem hermetikusan elvÀlaszthatÂ, modern ¢s posztmodern korszakokrÂl, hanem
egybefolyÂ, elvÀlaszthatatlanul ´sszekeveredû ä Frederick Jameson kifejez¢s¢vel ä kulturÀlis logikÀkrÂl van szÂ. Mivel ezek nem elk¡l´n¡lt, àdiszkr¢tÊ korszakok, a n¢hol hiszt¢rikussÀ vÀlÂ k´vetel¢snek, àhogy jel´lj¡k ki, mikor kezdûd´tt az Ãj korÊ, sincs k¡l´n´sebb ¢rtelme. Nem az a l¢nyeges, hogy a poszt-, k¢sû, sz¡r- vagy ¢ppen az elûtag
n¢lk¡li modernitÀs cÁmk¢j¢t akasztjuk-e a korra, amelyben ¢l¡nk, hanem az, hogy
megtalÀljuk-e azokat a fogalmakat, amelyek alkalmasak ennek az egyre megfoghatatlanabbÀ vÀlÂ vilÀgnak a leÁrÀsÀra. A àposzt/modernitÀsÊ ezt a nehezen elhatÀrolhatÂ
Ãjszerüs¢get kÁvÀnja reprezentÀlni. E kulturÀlis logika nÂvuma ¢s ennek jelentûs¢ge
akkor lÀthatÂ be legk´nnyebben, ha az Ãj ethosz sajÀtossÀgait a klasszikus modernitÀs
kontrasztjÀban szeml¢lj¡k.
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1. A tudÀs felparcellÀzÀsa ä irÂnia
T¢pj¡k sz¢t a sziÀmi ikreket, hagyjuk figyelmen kÁv¡l a felvilÀgosodÀs emancipÀlÂ politikafilozÂfiÀjÀt, ¢s lÀssuk, mi maradt az univerzalizmust ¢s homogenitÀst hirdetû
episztemolÂgiai Ág¢retekbûl. A tudÀst a felvilÀgosodÀsban a f¢ny besz¢des metaforÀjÀval ÁrtÀk le, amely egyre Ãjabb ter¡leteket ragad el a s´t¢ts¢g birodalmÀtÂl, ¢rt¢kkonnotÀciÂiban egy¢rtelmüen pozitÁv, dinamikÀjÀban terjeszkedû ¢s feltartÂztathatatlan.
Ez a f¢ny/tudÀs egyl¢nyegü volt, az egys¢ges vilÀgossÀg k¡l´nÀllÂ darabkÀi ha
´ssze¢rtek, probl¢mamentesen illeszkedtek egymÀsba. Ennek az egys¢ges tudÀsnak a
tÀrsadalmi funkciÂi is egy¢rtelmüek voltak. Mik¢nt az episztemolÂgia a àt´bb tudÀs
t´bb igazsÀgÊ feltev¢s¢re alapult, a filozÂfusokkal levelezû fejedelmek ¢s forradalmÀrok szÀmÀra a t´bb tudÀs a àhaladÀs ¢s a szebb j´vûÊ zÀloga is volt.
A XX. szÀzad, a perfekcionalizÀlt gyilkolÂ g¢pek kidolgozÀsa ¢s mük´dtet¢se elûbb
ezt a magÀtÂl ¢rtetûdûen pozitÁv tÀrsadalmi ¢rt¢kcsatolÀst sz¡ntette meg, majd ezt k´vetûen az egynemü tudÀs, az egy¢rtelmü tudÀs-igazsÀg viszony hipot¢zis¢t is megk¢rdûjelezte.
A tudomÀnyfilozÂfiÀn bel¡l a tudomÀnyos eredm¢nyek kontextusk´t´tts¢g¢nek bizonyÁtÀsÀval Thomas Kuhn paradigmaelm¢lete a homog¢n tudÀs leghatÀsosabb kritikÀjÀt fogalmazta meg, egyÃttal demisztifikÀlta a tudomÀny univerzalisztikus aspirÀciÂit. A tudÀs tÀrsadalmi konstruÀlÀsÀnak t¢tele a h¢tk´znapi ÀllÁtÀsok ¢s a praxis tÀrsadalmi beÀgyazottsÀgÀt ¢s elûfeltev¢s¢t hangsÃlyozza, tÀrsadalomtudÂsok garmadÀjÀnak ad munkÀt. Ezek a kutatÂk megkÁs¢rlik rekonstruÀlni a k¡l´nb´zû ànormÀlisÊ
àterm¢szetesÊ jelens¢gek t´rt¢neti megszerkeszt¢s¢nek folyamatÀt. Michel Foucault a
k¡l´nb´zû fogalmak, tudÀsalakzatok vizsgÀlatakor megker¡lhetetlenn¢ tette a hatalom dimenziÂjÀt. A àpower/knowledgeÊ ¢ppens¢ggel mÀr nem arra utal, hogy a àtudÀs
hatalomÊ (vagyis hogy a tudÀs megszerz¢s¢n kereszt¡l vezet az Ãt a hatalomhoz: ez
ugyanis a modernitÀs emblematikus t¢zise), hanem arra, hogy az vÀlik tudÀssÀ, amit
a hatalom annak minûsÁt (vagyis a hatalom megszerz¢se a tudÀs felt¢tele).
A poszt/modernitÀsban az intellektuÀlis mezût felparcellÀztÀk, a modernitÀs alatt
megk¢rdûjelezhetetlen tudÀs-igazsÀg viszony felbomlott.
Megsemmis¡lt a tudÀs hierarchiÀja, az ¢sz trÂnusÀn regnÀlÂ, alattvalÂira d´lyf´sen
tekintû tudomÀny egy lett a sokszÁnü, szimultÀn, alternatÁv, lokÀlis tudÀsformÀk k´z¡l.
A Nagy NarratÁva megalkotÀsa nemcsak kivihetetlen, de morÀlisan is k¢ts¢ges vÀllalkozÀsnak bizonyult. Az informÀciÂrobbanÀs korÀban lehetetlen nemhogy a tudomÀny,
de egy szükebb szakter¡let eredm¢nyeinek pontos szÀmontartÀsa is. Ebben az Ãj rendben Ãj ¢rt¢kek dominÀlnak, az enciklop¢distÀk informÀciÂgyüjt´get¢se ¢s -felhalmozÀsa ä amit Nietzsche antikvÀriustudÀsnak nevezett ä a CD-ROM-ok ¢s fordÁtÂprogramok korÀban ´nmagÀban mÀr nem k¡l´n´sebben lenyüg´zû. Ezzel szemben fel¢rt¢kelûdik a jÀt¢kossÀg, a kreativitÀs ¢s az ´sszef¡gg¢sek ÀtlÀtÀsÀnak k¢pess¢ge.
Az Ãj helyzetben, a felparcellÀzott tudÀs szegmentÀlt ¢s k¡l´nb´zûk¢pp megmüvelt
ter¡letein bÂklÀszva alighanem sz¡ks¢gszerüen ¢rkez¡nk el a metafizikai elt´k¢lts¢gtûl Rorty irÂniÀjÀhoz, amely egyszerre sajÀt hatÀraink elismer¢se ¢s az esetlegess¢ggel
valÂ egy¡tt¢l¢s müv¢szete. Az Ironikus, mint tudjuk, folyamatosan k¢telkedik az Àltala
hasznÀlt ¢rt¢kek, àszÂtÀrakÊ ¢s az ezek Àltal definiÀlt vilÀg ¢rv¢nyess¢g¢ben, habÀr ez
a k¢tely nem jelenti azt, hogy ne hasznÀlnÀ ezeket az eszk´z´ket vagy hogy megtagadnÀ ezt a vilÀgot. A kizÀrÂlagossÀg, az àegyed¡l lehets¢gesÊ megk¢rdûjelezhetetlens¢ge
ä amit Rorty jÂzan ¢sznek nevez ä az irÂnia valÂdi ellenfelei. Az irÂniÀn kereszt¡l n¢zve
a posztmodernitÀs nem mÀs, mint a àvast´rv¢nyekÊ illÃziÂja ¢s az univerzalitÀs arroganciÀjÀtÂl megfosztott modernitÀs.
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2. Szem¢lyis¢g
Zygmunt Bauman a k¢sû vagy poszt/modernitÀsra jellemzû szem¢lyis¢g adekvÀt metaforÀjÀt a TuristÀban talÀlta meg.2 Term¢szetesen nem abban az ¢rtelemben, hogy
mindannyian boldog utazÂkkÀ vÀltunk volna, vagy ¢let¡nk nagyobb r¢sze csoportos
¡d¡l¢sekkel telne. A Turista valÂdi jelent¢s¢t a klasszikus modern szem¢lyis¢ggel
´sszehasonlÁtva ¢rthetj¡k meg, amelyet Bauman a ZarÀndok metaforÀjÀval Ár le. Ez a
ZarÀndok mint pszicholÂgiai tÁpus jÂl ismert, idetartozik Max Weber protestÀns vÀllalkozÂja, LukÀcs Gy´rgy, a TanÀcsk´ztÀrsasÀg n¢pbiztosa vagy az angol gyarmatbirodalom indiai helytartÂja. Tudja, honnan j´n, ¢s azt is, hogy mi az a szent c¢l, ami
fel¢ tart, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy valaha el¢ri-e. Eg¢sz ¢let¢t e hivatÀsnak szentelheti,
hiszen bizonyos ¢rt¢keiben ¢s a keretfelt¢telekben, Leninnel mondja, hogy àaz idû (a
szocializmusban) neki dolgozikÊ. Tudja, mit kell tennie annak ¢rdek¢ben, hogy û maga
illeszkedj¢k a dolgok vÀgyott rendj¢be, hogy a holnap eredm¢nyesebb legyen, mint
a tegnap.
Senki sem gondolhatja komolyan, hogy manapsÀg nincsenek ilyen emberek, de az
is biztosnak lÀtszik, hogy napjainkban nem ez a tÁpus a jellemzû. M¢g azok szÀmÀra
is, akik r¢szes¡ltek a kegyelem ezen ajÀnd¢kÀban, egyre nehezebb lehet ezt az intaktsÀgot fenntartani. A Turista, aki az elûbbiekben leÁrt felparcellÀzott intellektuÀlis t¢rben ¢l, nemcsak az ¢rt¢kek, hitek ¢s c¢lok sokszÁnüs¢g¢t tapasztalja meg, de ezek viszonylagossÀgÀt is. A reflexiÂ ¢s vÀlasztÀs ÀllandÂ k¢nyszer¢hez eredendû bizonytalansÀg tÀrsul. Az àÃtÊ ä amelyen a ZarÀndoknak v¢gig kell mennie ä a àhaladÀsÊ, ¢s a
àfejlûd¢sÊ metaforÀi meghasonlottak. A racionalizÀciÂ ¢s modernizÀciÂ egy¢rtelmü ä
pozitÁv ä ¢rt¢kvonzatai eltüntek. Ma egy ÂriÀsi gÀt vagy gyÀr ä a modernitÀs e templomainak ä megjelen¢se a falu hatÀrÀban ritkÀbban tiltakozÀshoz, gyakrabban t¢tova
ÂdzkodÀshoz vezet; nincsenek olyan ¢rt¢kirÀnytük, amelyek ezekben a k¢rd¢sekben
eligazÁtanÀnak. Pontosabban: tÃl sok k¡l´nb´zû ¢rvel¢st ¢s ¢rt¢krendet ismer¡nk ahhoz, hogy bÀrmelyikben is megbÁzhassunk. E bizonytalansÀgbÂl fakadÂ szorongÀst
persze f¢ken kell tartani. A legnehezebb vÀlasztÀsi helyzetek el¢ spanyolfalat hÃznak,
a halÀl eltünik a Turista gondolkodÀsÀbÂl, az Erwin Goffman Àltal leÁrt àkeretkarbantartÀsÊ ¢s àimpressziÂmanegel¢sÊ hatalmas iparrÀ fejlûdik. A Turista bizonytalan ¢s r´vid
tÀvra tervez, ma ezt, holnap azt vÀlasztja, a szituÀciÂtÂl ¢s a kontextustÂl f¡ggûen vÀltogatja nemcsak ruhÀit, de az alkalmazott ¢rt¢krendeket is. Ez a flexibilitÀs ¢s esetlegess¢g teszi a TuristÀt a bizonytalansÀggal terhelt poszt/modernitÀs jellegzetes karakter¢v¢.
3. LegitimÀciÂ
VizsgÀljuk meg ennek a szem¢lyis¢gnek a k´z´ss¢ghez, a tÀrsadalmihoz valÂ kapcsolÂdÀsÀt, azokat a formÀkat, amelyek az egy¢n szÀmÀra lehetûv¢ teszik, hogy ¢rtelmet
adjanak ¢let¡knek ¢s cselekedeteiknek; vagyis a legitimÀciÂ mÂdjÀt. A k¢sû poszt/modernitÀsban a legitimÀciÂ elsûdleges ¢s legfontosabb eszk´ze a piac, pontosabban a
fogyasztÀs.
A modernitÀs klasszikus weberi tipolÂgiÀja aligha alkalmazhatÂ, bÀr mind a karizmatikus, a tradicionÀlis ¢s a racionÀlis formÀk elemei megtalÀlhatÂk, a fogyasztÀs csÀbÁtÀsÀn kereszt¡l ¢rv¢nyes¡lû legitimitÀs eset¢ben valami gy´keresen ÃjrÂl van szÂ.
àFogyasztok, tehÀt vagyokÊ, mondja az Ãj kor embere, ¢s valÂban, identitÀsunk alapvetû elemei ä n¢hÀny vallÀsi fanatikust ¢s ideaeregetû ¢rtelmis¢git leszÀmÁtva ä a vÀgyott ¢s megszerzett javakra ¢p¡lnek. A rend ¢s az uralom elfogadÀsÀnak alapja az,
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hogy biztosÁtja a fogyasztÀst ¢s ezen kereszt¡l az identitÀs fenntartÀsÀhoz n¢lk¡l´zhetetlen fogyasztÂi lehetûs¢geket ¢s magÀt a ä Turista szÀmÀra elsûdleges ä vÀlasztÀst.
Ebbûl a szempontbÂl tanulsÀgos felid¢zni a fogyasztÂi legitimitÀs elleni egyetlen nagy
lÀzadÀst, a nyugati '68-at, amely elsûsorban a àkispolgÀri ¢rt¢krendetÊ utasÁtotta el,
azt az ¢letet, amelynek m¢rf´ldk´vei a fogyasztÀs egymÀst k´vetû csÃcsteljesÁtm¢nyei,
az elsû kocsi, az elsû t¢v¢, az elsû egzotikus turistaÃt. Azok, akiknek szÁv¢hez k´zel Àll
ez a lÀzadÀs, hajlamosak arra, hogy a posztindusztriÀlis ¢rt¢keket, az ´kolÂgiai gondolkodÀst, a keleti vallÀsok elûret´r¢s¢t ¢s a z´ldeket e megmozdulÀsok tovÀbb¢l¢sek¢nt ¢rt¢kelj¢k. Nem lehetetlen, hogy igazuk van. M¢gis, ¢szre kell venn¡nk, hogy a
piac mint a represszÁv tolerancia valÂdi virtuÂza a fogyasztÂi logika elleni bÀrmely tÀmadÀst azonnal ¢s diadalmasan integrÀl, a bioterm¢kek a legelegÀnsabb ¡zletek polcain sorakoznak, a àrecyclingÊ logo a fogyasztÀsra csÀbÁtÀs egyik hatÀsos eleme, Jim
Morrison lemezei t´bb tÁzmilliÂ p¢ldÀnyban kelnek el.
A fogyasztÂi legitimitÀs e t¢tel¢hez k¢t r´vid megjegyz¢st kell füzn¡nk.
Egyr¢szt ebben a viszonyban nemcsak az egy¢n vÀltozik meg, de a àpiacÊ mÀsik
szereplûje ä ¢s ezzel persze eg¢sz mük´d¢se is ä, a àtermelûÊ is Àtalakul; azzal, hogy a
gazdasÀgi ciklus sÃlypontjÀba a fogyasztÂi vÀlasztÀs ker¡l, csÀbÁtÂvÀ ¢s kiszolgÀlÂvÀ kell
lennie. A sz¡ks¢gletkiel¢gÁt¢s hagyomÀnyos modellje is megvÀltozik, a termel¢s-fogyasztÀs b¢k¢sen n´vekedû k´lcs´n´ss¢ge hely¢be a gerjesztett, szimbolikusan kiterjesztett sz¡ks¢gletek sokasÀga l¢p, melyet egyszerre prÂbÀl kiel¢gÁteni ¢s tovÀbbajzani
a posztmodern gazdasÀg.
V¢g¡l mindig vannak olyan marginÀlis csoportok, amelyeket nem ¢r el vagy amelyekre nem hat a piac csÀbÁtÀsa. Ezeket a csoportokat, ¢ppÃgy, mint korÀbban, a posztmodern tÀrsadalom a nyomÀsgyakorlÀs k¡l´nb´zû formÀival esetleg megprÂbÀlja integrÀlni, vagy kitaszÁtja, elzÀrja ¢s elrejti ûket.
4. Az Àllam
Jogtechnikailag a posztmodern Àllam k¡l´n´sebb meglepet¢seket nem rejteget, a
k¢pviseleti elven nyugvÂ demokrÀciÀnak nincs alternatÁvÀja. çm a posztmodern helyzet Ãjra ¢s Ãjra az orrunk alÀ d´rg´li azt, hogy a t´bbpÀrtrendszerü demokrÀciÀhoz
kapcsolÂdÂ Ág¢retek ¢s vÀgyak nem valÂsultak meg. Az ÀltalÀnos vÀlasztÂjog ä a modernitÀs e nagy vÁvmÀnya ä sz¡ks¢ges, de el¢gtelen felt¢telnek bizonyult az egyenlû
¢letes¢lyek ¢s ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s szempontjÀbÂl. HabÀr a àt´megdemokrÀciÀbanÊ
alapvetûen megvÀltozott a politikai kommunikÀciÂ ä szint¢n a csÀbÁtÀs lett a legfontosabb alkalmazott technika ä, senki nem gondolhatja, hogy X munkÀsnak ugyanannyi es¢lye van ¢rdekei ¢rv¢nyesÁt¢s¢re, mint Y mÀgnÀsnak, hogy Z f´ldmüves
ugyanannyi befolyÀssal rendelkezne, mint N m¢diac¢zÀr.
MÀrmost az a k¢rd¢s, hogy az igencsak hierarchizÀlt ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢si komplexum k´vetkezt¢ben milyen irÀnyba vÀltoznak az ezredv¢gi demokrÀciÀk. Igaza van
az olvasÂnak akkor, ha ez utÂbbi kifejez¢st ä àezredv¢gi demokrÀciÀkÊ ä megengedhetetlen¡l pongyolÀnak tartja, hiszen nemcsak formÀlis ¢s kulturÀlis k¡l´nbs¢g van
mondjuk a kilencvenes ¢vek HollandiÀja ¢s az USA k´z´tt, hanem l¢nyegileg k¡l´nb´zik a szolidaritÀsrÂl ¢s Àllami szerepvÀllalÀsrÂl alkotott elk¢pzel¢s is. (Hogy most
mÀs kultÃrÀkat, mint p¢ldÀul JapÀn, ne is emlÁtsek.) M¢gis, ha a vÀltozÀsok vÀrhatÂ
irÀnyÀt n¢zz¡k, vÀltozatlanul az USA a kapitalizmus ¢s demokrÀcia ama zÀszlÂshajÂja,
amelyet a nyugati vilÀg t´bbi Àllama, elsûsorban a gazdasÀgi hat¢konysÀg jelszavÀval,
ha kiss¢ t¢tovÀzva is, de k´vetni igyekszik.
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Egy Ãj keletü ¢s szellemes elnevez¢s ä a PC, a political correctness hiszt¢riÀjÀnak
analÂgiÀjÀt hasznÀlva ä àgazdasÀgi korrekts¢gÊ-nek nevezi a monetarista hegemÂniÀt,
ahol a tÀrsadalmi erûforrÀsok elosztÀsÀt vagy prÂzaibban a k´lts¢gvet¢st a p¢nz¡gyi
hat¢konysÀg kizÀrÂlagos elve alapjÀn szerkesztik meg. Nos, amennyiben elfogadjuk,
hogy a tÀrsadalmi-Àllami vÀltozÀsok a àgazdasÀgi korrekts¢gÊ imperativusÀt k´vetik,
akkor azt lÀtjuk, hogy a modernitÀs csÃcsteljesÁtm¢ny¢nek, a jÂl¢ti Àllam lebontÀsÀnak folyamata nemcsak megkezdûd´tt, hanem lassan a v¢g¢re ¢r. A szociÀlis juttatÀsok megnyirbÀlÀsa ¢s elt´rl¢se ä amit rendszerint a versenyk¢pess¢g javÁtÀsÀval ¢s a k´lts¢gvet¢si egyensÃllyal igazolnak ä a reagani neokonzervativizmus cowboyliberalizmusÀnak beteljes¡l¢se: àaki f´nt van, a maga erej¢bûl jutott oda, aki lent van, az pedig a
maga hibÀjÀbÂl ker¡lt bajbaÊ. A szabadsÀg hazÀjÀban beb´rt´nz´tt t´bb mint k¢tmilliÂ
(!!) ÀllampolgÀr d´bbenetes t¢nye sejteni engedi a tÀrsadalmi probl¢mÀk kezel¢s¢nek
mik¢ntj¢t is. A demokratikus ¢rdekreprezentÀciÂ fikciÂjÀnak hangoztatÀsa azt a t¢nyt
leplezi, hogy az ¢rdekeinek ¢rv¢nyesÁt¢s¢re valÂban k¢pes elit t´bb¢ nem ¢rdekelt a
szociÀlis int¢zm¢nyrendszer fenntartÀsÀban. Erre utal az is, hogy a jÂl¢ti Àllam int¢zm¢nyeinek lebontÀsa a gazdasÀgi teljesÁtm¢nytûl f¡ggetlen, ezt a folyamatot a nyolcvanas ¢s kilencvenes ¢vek k´zep¢nek konjunktÃrÀja ¢ppÃgy tÀmogatja, mint a k¢t periÂdus k´z´tti recessziÂ. NyilvÀnvalÂ, hogy a New Deal ellen¢re az USA soha nem volt
hagyomÀnyos ¢rtelemben vett jÂl¢ti Àllam, Ágy annak lebontÀsÀban is kiss¢ elûreszaladt. çm p¢ldÀja a nyugat-eurÂpai Àllamok szÀmÀra is irÀnyadÂ, mert bÀr a jÂl¢ti int¢zm¢nyek dekonstrukciÂjÀban aligha ¢rhetik utol az Egyes¡lt çllamokat, a gazdasÀgi
k¢nyszer ezek megnyirbÀlÀsa fel¢ tolja ûket is.
A jÂl¢ti Àllam lebontÀsa mellett van egy mÀsik ÀltalÀnos jelens¢g, amelyet ki kell emeln¡nk, m¢gpedig az Àllami szuverenitÀs inflÀciÂja. Hogy ennek megint csak egyetlen aspektusÀra utaljunk, amely szorosan ´sszef¡gg az elûbbiekkel: az a gazdasÀgi hatalom,
amely a politikai es¢lyegyenlûtlens¢g legl¢nyegesebb oka, egyre inkÀbb transznacionÀlissÀ vÀlik. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a multinacionÀlis c¢gek mai hÀlÂzatÀban
szinte kivehetetlen az Àllami illet¢kess¢g ¢s fennhatÂsÀg, hogy a tûke ott tünik fel, ahol
a felt¢telek szÀmÀra legkedvezûbbek, de a globalizÀciÂ folytÀn Y mÀgnÀs ¢s Z m¢diac¢zÀr mÀr nemcsak sajÀt honfitÀrsainÀl van kedvezûbb helyzetben, de a nemzetk´zi
erûsorrend f¡ggv¢ny¢ben bÀrkivel szemben ä akÀrhol jelenik is meg. Amerikai p¢ldÀnÀl maradva: ugyan semmi rossz nincs abban, hogy a Hawaii-szigetek ä az USA
´tvenedik Àllama ä ter¡let¢nek tÃlnyomÂ r¢sz¢t az elmÃlt k¢t ¢vtizedben japÀn befektetûk vÀsÀroltÀk fel, de az ûslakÂk f´ldj¡k megtartÀsÀ¢rt ¢s visszaszerz¢s¢¢rt folytatott
harcÀban ez p¢ldÀul biztosan Ãj fejezetet jelent.
5. TÀrsadalmi viszonyok
A poszt/modernitÀs tÀrsadalmi viszonyai kapcsÀn egy tipikus jelens¢grûl, az absztrakciÂ
folyamÀrÂl kell szÂlnunk.
A modernitÀs tÀrsadalma a munka tÀrsadalma, anyagi term¢ket elûÀllÁtÂ, azzal kereskedû vagy ahhoz seg¢dkezet nyÃjtÂ, az anyagot formÀlÂ ¢s alakÁtÂ korszak volt. Ennek a kornak a klasszikus alakjai, a termelû-vÀllalkozÂ ¢s a munkÀs, nagyon elt¢rû hatalmi
¢s gazdasÀgi es¢lyekkel, de ugyanannak az ¢remnek a k¢t oldalÀt jelentett¢k, s viszonyuk legalÀbbis a jÂl¢ti Àllam viszonyai k´z´tt konszenzuÀlis volt. Ez a vilÀg term¢szetesen m¢g ma sem tünt el. Daniel Bell hÁvja fel a figyelm¡nket arra, hogy a posztindusztriÀlis tÀrsadalom nem az ipari komplexum sz¢tporladÀsÀt jelenti, ipar n¢lk¡li
(poszt)modern tÀrsadalom nem l¢tezik, a termelû gazdasÀgi int¢zm¢nyek csak korÀbbi
egyeduralmukat veszÁtik el, ¢s visszaszorulnak a szolgÀltatÀsokhoz k¢pest.
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çm az elûbbi int¢st ¢szben tartva is megkockÀztathatÂ az az ÀllÁtÀs, hogy a posztmodern tÀrsadalom a kommunikÀciÂ tÀrsadalma, informÀciÂ-elûÀllÁtÂ, azzal kereskedû vagy
ahhoz seg¢dkezet nyÃjtÂ, az informÀciÂ formÀlÀsÀnak ¢s alakÁtÀsÀnak korszaka.
Az absztrakciÂ folyamata, amelynek l¢nyege a munka/kommunikÀciÂ, illetve az
anyag/informÀciÂ vÀltÀs, szÀmos vÀltozÀst hozott a p¢nzt helyettesÁtû hitelkÀrtyÀktÂl
az esûerdûkbûl az UNESCO-nak e-mailezû indiÀnokig ä amely vÀltozÀsok felt¢rk¢pez¢s¢t itt meg sem kÁs¢rlem. Egyetlen aspektust kiemelve: ennek az Ãj ethosznak a
klasszikus figurÀja mÀr nem a termelû-vÀllalkozÂ, hanem a brÂker, akit az informÀciÂk
¢ltetnek. A brÂker nem hoz l¢tre Ãj gyÀrakat ¢s vÀllalkozÀsokat, hanem k´zvetÁt, az
informÀciÂk tenger¢ben lubickol, a lehetûs¢gekkel jÀtszik, az es¢lyeket m¢rlegeli. A
brÂkernek nincs hivatÀsa, nem tervez hosszÃ tÀvra, hanem jelen van (megfelelû idûben a megfelelû helyen), ¢s a pillanatot akarja megragadni.
De az az informÀciÂ, amely a brÂkert ¢lteti, k¡l´n´s term¢szetü, àzÀrt lÀncÃÊ. MÁg
egy k´nyv nem lesz attÂl kevesebb, ha sokan olvassÀk, a brÂker szÀmÀra elemi ¢rdek
a kizÀrÂlagossÀg, az, hogy elsûk¢nt jusson az informÀciÂhoz, ¢s min¢l tovÀbb magÀnÀl
tartsa vagy szabÀlyozza mozgÀsÀt. Ez hatÀrozza meg a nem brÂkerekhez, a t´meghez
füzûdû viszonyÀt. MÁg a munkÀs ugyanannak a termel¢si folyamatnak volt a szereplûje, mint a termelû-vÀllalkozÂ, tehÀt elk¢pzelhetû volt helyzet¢nek javÁtÀsa, a t´meg
nem r¢sze a brÂkerek jÀtszmÀjÀnak, ¢s nincs abban a helyzetben, hogy a partvonalon
tÃlrÂl ajÀnlatokat tegyen a brÂkereknek. Egyet¢rtek Susan Strange-dzsel, aki àkaszinÂkapitalizmusnakÊ nevezi azt a formÀciÂt, ahol àa szak¢rtelem, az erûfeszÁt¢s, a gondolkodÀs,
az elt´k¢lts¢g ¢s a kem¢ny munka egyre kevesebbet szÀmÁtÊ, ¢s meggyeng¡l a tÀrsadalmi bizalom ¢s koh¢ziÂ. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ilyenkor àsimÀn csak a szerencse veszi
Àt a hatalmat, ¢s kezdi meghatÀrozni mindegyre, hogy mi is t´rt¢nj¢k az emberekkelÊ. Ezt ¢ppens¢ggel naiv ÀllÀspontnak tartom. Az¢rt kedvelem a kaszinÂkapitalizmus metaforÀjÀt, mert alkalmas arra, hogy a kisebb-nagyobb t¢tekkel bel¡l jÀtszÂ brÂkerek mellett
elk¢pzelj¡k a kÁv¡l rekedt t´meget is, amely nem az¢rt nem nyerhet, mert pechje van,
hanem az¢rt, mert el sem helyezheti t¢tjeit. MÀs szavakkal: a jÂl¢ti Àllamban cs´kkenû
tÀrsadalmi k¡l´nbs¢gek utÀn az Ãj korszakban a brÂkerek ¢s a t´meg k´z´tti k¡l´nbs¢g Ãjra n´vekedni kezd. Az amerikai k´zgazdÀsz Robert Reich szeml¢letes p¢ldÀja
szerint à...a hatvanas ¢vekben Amerika 100 legnagyobb vÀllalatÀnak vezetûi Àtlagban 190 000
dollÀrt kerestek, ami negyvenszerese volt az Àtlagos gyÀri fizet¢seknek. Az adÂk utÀn a vezetûi
kereset-t´bblet csak tizenk¢tszeres volt. A nyolcvanas ¢vek v¢g¢re a vÀllalati vezetûk Àtlagos fizet¢se
k¢tmilliÂ dollÀrra nûtt, ami kilencvenhÀromszorosa az Àtlagos munkÀsfizet¢snek. Az adÂk utÀn
a vezetûk keresete hetvenszer t´bb, mint a munkÀsok¢Ê.3
¹sszefoglalva: a tudÀs felparcellÀzÀsa ¢s a Nagy NarratÁva illÃziÂjÀval valÂ leszÀmolÀs, a szertefoszlÂ magÀtÂl¢rtetûdûs¢gek hely¢be l¢pû jÀt¢kos irÂnia, az ebben a
k´zegben otthonosan mozgÂ Turista, a piac csÀbÁtÀsa ¢s a fogyasztÀs mint legitimÀlÂ struktÃra, a jÂl¢ti Àllam lebontÀsa ¢s az Àllami szuverenitÀs inflÀlÂdÀsa, valamint a
tÀrsadalmi absztrakciÂ ¢s e folyamat gyûztes¢nek, a brÂkernek a megjelen¢se az a n¢hÀny elem, amelyet a àposztmodernÊ tÀrsadalmi felt¢tel l¢nyeges elemeik¢nt megnevezt¡nk. Ez a meghatÀrozÀs aligha hatÀrolja le pontosabban a valÂsÀgot, mint a wittgensteini àasztalÊ, de Ãgy v¢lem, ezzel egy¡tt ¢rtelmes ¢s lehets¢ges k¢pet vÀzolnak.
Ha el tudjuk fogadni a posztmodernnek ezt az ¢rtelmez¢s¢t, akkor megvizsgÀlhatjuk, hogy mik¢nt illeszkedik ez a tÀrsadalmi felt¢tel az (el)k¢sû kapitalizmus rendszer¢be.
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(El)k¢sû kapitalizmus ¢s poszt/modernitÀs
1. A felparcellÀzott tudÀs ä irÂnia
Az elsû pillantÀsra mi sem Àll tÀvolabb a posztmodern m¢lange-tÂl, mint a posztkommunizmusok sz¡rke egyhangÃsÀga. A hÁmsoviniszta nacionalizmustÂl sem mentes
k´z¢leti ar¢nÀbÂl hiÀnyzik a lokalitÀs sokszÁnüs¢ge, a dominÀns diskurzus hatalmas
csoportokat rekeszt ki a legitim tudÀs szf¢rÀjÀbÂl. MagyarorszÀgi iskolÀkban p¢ldÀul
a romÀk nem szerepelnek a nemzet t´rt¢nelm¢ben, jÂllehet a cigÀnysÀg arÀnyÀt a
szak¢rtûk h¢t-nyolc szÀzal¢kra becs¡lik. A cigÀny kisgyereket, ha mÀs nem, az iskola
biztosan megtanÁtja arra, hogy û mÀs, mint a t´bbiek, vagyis hogy mi nem (nevezetesen
nem feh¢rmagyar), de arra n¢zve nem ad eligazÁtÀst, hogy pozitÁve kicsoda, hogy sajÀt
csoportjÀnak t´rt¢nelmileg mi a viszonya a t´bbs¢ghez. HasonlÂk¢pp ¢rdekes az,
ahogy a dominÀns diskurzus a gÃny eszk´z¢vel k¢pes szinte minden feminista ¢rvel¢st
a komolytalansÀg szf¢rÀjÀba taszÁtani, nem is besz¢lve a szexuÀlis kisebbs¢gekrûl, amelyeknek m¢g mindig a tolerancia minimÀlis szintj¢¢rt kell k¡zdeni¡k. P¢ldak¢nt megemlÁthetj¡k, hogy a magyar bÁrÂsÀg 1995-ben elutasÁtotta a SzivÀrvÀny Egyes¡let a
Melegek¢rt mozgalom bejegyz¢s¢t, mert a àmelegÊ kifejez¢st botrÀnyokozÀsra alkalmasnak tartotta.
VilÀgosan kell tehÀt lÀtnunk, hogy az (el)k¢sû kapitalizmus kultÃrÀjÀt ¢s nyilvÀnossÀgÀt nem a sz¢tt´redezett ¢s emancipÀlt tudÀsok sokasÀga jellemzi. M¢gis, amikor azt ÀllÁtom,
hogy ettûl a k´zegtûl sem idegen Rorty irÂniÀja, akkor annak az elûfeltev¢snek a birtokÀban mondom, hogy ehhez az Àllapothoz egy mÀsik Ãt is vezet.
A k´z¢p-eurÂpai szellemis¢g klasszikus alakja óvejk, a der¢k katona, akin¢l az ostobasÀg ¢s zsenialitÀs sz¢tvÀlaszthatatlanul ´sszemosÂdik, aki a maga bÀrgyÃ ¢s ¡gyefogyott mÂdjÀn t´k¢letesen tud lavÁrozni egy degenerÀlt rendszer viszonyai k´zt. A
óV EJK-et olvasva meggyûzûdhet¡nk arrÂl, hogy az ¢rt¢kek ´sszekevered¢se, a valÂsÀg
esetlegess¢ge ¢s meg nem feleltethetûs¢ge mÀr a kommunizmus bek´sz´nte elûtt is
fontos kulturÀlis tapasztalat volt a r¢giÂban.
A àl¢tezû szocializmusÊ idûszaka tovÀbb erûsÁtette ezt az ¢lm¢nyt. A kommunizmus
a modernitÀs legp´khendibb, legarrogÀnsabb verziÂja volt, ahol az ellensÃlyok ¢s f¢kek hiÀnya miatt a korlÀtlan k´zponti hatalom ellenûrz¢s n¢lk¡l tombolva megmutatta
a racionÀlis tÀrsadalomszervez¢s ¢s termel¢s teljes irracionalizmusÀt. A megfordÁtott
folyÂk nyomÀn keletkezû sivatagok, a kollektivizÀlt mezûgazdasÀgot k´vetû ¢hÁns¢gek
¢s a semmibe rohanÂ metrÂ¢pÁtkez¢sek olyan m¢lys¢ges szkepszist alakÁtottak ki ezekben a tÀrsadalmakban a Nagy Projektumok irÀnt, amely ismeretlen a sikeresebben
modernizÀlÂdÂ elsû vilÀgban. Nem az ´kolÂgiai ¢rz¢kenys¢g, hanem a selejt tette az
esetlegess¢get mindennapos ¢lm¢nny¢ K´z¢p-Kelet-EurÂpÀban. AmÁg a racionalizÀlt
¢s formÀlis nyugati viszonyok k´z´tt a szimpla ¢s hat¢kony àmük´dikÊ volt az ÀltalÀnos
tapasztalat, addig a kommunizmusban a àtalÀnÊ, àesetlegÊ ¢s az àattÂl f¡ggÊ. Ezeknek a
mük´d¢si zavaroknak szÀmos t¡net¢t ismerj¡k ä kezdve az elfogadott k´sz´n¢si mÂd
hiÀnyÀtÂl, a teljesen felforgatott szem¢lyes szerepekig, de itt most csak arra az ¢rz¢kenys¢gre utaln¢k, ami ezen felemÀs, esetleges viszonyok k´z´tt k¢ts¢gkÁv¡l megerûs´d´tt K´z¢p-EurÂpÀban. Ebben a tapasztalatban a valÂsÀg nem adva van, hanem
es¢ly, amely megvalÂsulhat. Ami azt illeti, mi magunk nem is nagyon tudunk ebbe a
folyamatba beleszÂlni. SzÀnd¢kaink ¢s tetteink k´vetkezm¢nye, az eredm¢nyek k´zti
viszony nem automatikus ¢s instrumentÀlis, hanem kontextuÀlis ¢s esetleges.
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Ebbûl a szempontbÂl sajnÀlatos, hogy a Nyugat szÀmÀra Milan Kundera ÁrÀsai jelentik az irÂnia csÃcsÀt. Bohumil Hrabal ugyanis ä aki ennek az ¢rz¢kenys¢gnek a par
excellence megjelenÁtûje ä nemcsak a l¢tez¢s irÀnti alÀzattal viszonyul ehhez az elcsÃszottsÀghoz, hanem az û v¢gtelen szeretettel elmondott t´rt¢neteibûl egyszerre rajzolÂdnak ki ennek az ironikus l¢tnek a h¢tk´znapi tapasztalatai ¢s transzcendens tÀvlatai. A s´rgyÀri hejehujÀk ¢s a vasgyÀri k¢nyszermunka, a csalÀdi autÂszerel¢s ¢s a papÁrguberÀlÀs, egy f¢lbolond nagybÀcsi ¢s a gy´ny´rü kisasszonykÀk, ¡gyn´k´k, pinc¢rek, futballistÀk ¢s hazudozÂk alakjÀban, a t´k¢letlens¢g ¢s esetlegess¢g, a kisszerüs¢g ¢s kiszolgÀltatottsÀg viszonyaiban a kiker¡lhetetlen elmÃlÀssal valÂ mosolygÂ,
b´lcs (¢s ironikus) egy¡tt¢l¢s Hrabal egyetlen ä bÀr ÀllandÂan mÀs formÀt ´ltû ä t¢mÀja. Hrabal voltak¢pp azt bizonyÁtja, hogy K´z¢p-EurÂpÀban a àh¢tk´znapi l¢tÊ ¢s
a àjÂzan ¢szÊ nem az irÂnia legnagyobb ellenfelei, hanem legfûbb sz´vets¢gesei ¢s tÀmogatÂi.
Tudjuk, a kulturÀlis vÀltozÀsok folyamata hosszabban elnyÃlÂ ¢s bonyolultabb folyamat, mint valamely ripsz-ropsz int¢zm¢nyi vÀltoztatÀs. Hosszabb tÀvon v¢lhetûleg
az (el)k¢sû kapitalizmus viszonyai k´z´tt is az irÂniÀnak ez a mindennapos formÀja
megszünik majd ÀltalÀnos ¢lm¢nynek lenni. MÀra mÀr bevett¢ vÀlt a àh´lgyem-uramÊ
megszÂlÁtÀs ä amely a formalizÀlt interakciÂk alapfelt¢tele ä, ¢s a k´zgazdasÀgi egyetem diÀkjainak komoly tekintet¢t ¢s elt´k¢lt jÀrÀsÀt figyelve biztosak lehet¡nk abban,
hogy az Ãj generÀciÂk mÀr az egy¢rtelmük¢nt l¢tezû ¢s megfeleltethetû valÂsÀgban
mozognak. Ennek a vÀltÀsnak a pontos idej¢t ¢s mik¢ntj¢t m¢g nem ismerj¡k, de azt
hiszem, hogy mi, akik le¢lt¡nk harminc-negyven ¢vet a kommunizmus szimulÀlt valÂsÀgÀban, az ott ´sszeÀllÁtott kognitÁv csomagot m¢g jÂ darabig fogjuk cipelni.
2. Szem¢lyis¢g
A bizonyossÀg vilÀgÀbÂl kitaszÁtott, barangolÂ ¢s sodrÂdÂ Turista nem ismeretlen az
(el)k¢sû kapitalizmusban. Gondoljuk meg, ez az a klasszikus eset, amikor a hivatalos
¢rt¢krend nemcsak egyik pillanatrÂl a mÀsikra vÀltozik meg, de a tegnap ¢rt¢keinek
explicit tagadÀsak¢nt hatÀrozza meg magÀt. E vÀltozÀs ä mely szeretn¢ a mÃltat v¢gk¢pp elt´r´lni ä a szem¢lyes ¢letutak fÀrasztÂ ¢s neh¢zkes ÃjraÁrÀsÀnak feladatÀt rÂja
ki rÀnk.
De a bizonytalannÀ vÀlÂ mÃltnÀl fÀjdalmasabb a jelen Àttekinthetetlens¢ge ¢s a j´vû
kiszÀmÁthatatlansÀga. Nem neh¢z belÀtni, hogy egy olyan tÀrsadalomban, ahol drÀmai
ÀtalakulÀson megy Àt a tÀrsadalmi struktÃra, ¢s eme vÀltozÂ struktÃra egyes pozÁciÂit
kell megpÀlyÀzniuk az egy¢neknek, a bizonytalansÀg jÂval nagyobb, mint egy viszonylag megÀllapodott struktÃrÀn bel¡li mozgÀsok eset¢ben. Ne szaporÁtsuk a szÂt: az ¢rt¢kek, karrieres¢lyek ¢s szem¢lyes modellek tekintet¢ben az (el)k¢sû kapitalizmusban
sokkal nagyobb a bizonytalansÀg, mint bÀrhol Nyugaton.
Itt azonban egy fontos kieg¢szÁt¢st kell tenn¡nk. HabÀr a bizonytalansÀg a Turista
metaforÀjÀnak l¢nyegi eleme, m¢gis, Ãgy ¢rzem, ebben a fogalomban tÃl erûs a hedonista, ¢lvhajhÀsz, ´nk¢ntes àjÂl¢tiÊ elem. A posztkommunizmusokban magukra hagyott neh¢zipari fejleszt¢sek àfekete vÀrosainakÊ lakÂi, bÀr teljes l¢tbizonytalansÀgban
¢lnek, aligha a posztmodern jÀt¢kossÀg ¢s mell¢rendel¢s szabadon lebegû TuristÀi.
így ennek a tÁpusnak a leÁrÀsÀra a SzÀmüz´tt talÀn jobban illik. A SzÀmüz´tt nem a
maga d´nt¢s¢bûl van Ãton, l¢pteit nem a szimbolikus gy´ny´rszerz¢s, hanem a meg¢lhet¢s egyszerü, materiÀlis vÀgya vez¢rli. A SzÀmüz´tt jÂval kev¢sb¢ romantikus alak,
mint a Turista ä vagy a posztmodern irodalom mÀsik nagy kedvence: a NomÀd ä, de,
legalÀbbis a bizonytalansÀg tapasztalata szempontjÀbÂl, egyen¢rt¢kü vele.

994 ã Dessewffy Tibor: (El)k¢sû kapitalizmus

3. LegitimÀciÂ
A fogyasztÂi legitimitÀs ´sszekapcsolÂdik a kommunizmus t´rt¢net¢vel. K´zismert,
hogy 1956 utÀn a KÀdÀr-rezsim olyan mÂdon teremtette meg legitimitÀsÀt, hogy a
politika kivonult a mindennapokbÂl, ¢s hagyta, hogy az Ágy keletkezett ürt a magÀn¢let, a moderÀlt ¢s f¢ken tartott fogyasztÀs ¢rt¢kei t´lts¢k ki. A tÀrsadalom a politikai
¢rdektelens¢g¢rt ¢s a tabuk tiszteletben tartÀsÀ¢rt cser¢be a kispolgÀrosodÀs lehetûs¢g¢t kapta. ögy a hetvenes ¢vek k´zep¢ig ez a legitimÀciÂ mük´d´tt is, Àm ezutÀn
egyre nyilvÀnvalÂbbÀ vÀlt a helyzet l¢nyeg¢bûl fakadÂ csapda, nevezetesen, hogy a
àprimerÊ sz¡ks¢gletek hely¢be a piac csÀbÁtÀsainak kiel¢gÁt¢se l¢pett. A p¢lda korÀbbi,
de ¢rz¢kelteti a vÀgyat, mely k¢sûbb mindent els´p´rt; az ´tvenes ¢vek aranycsapatÀnak tagjai a fizet¢s helyett hivatalosan biztosÁtott àimportlehetûs¢ggel ¢lveÊ nejlonharisnyÀk ezreit csemp¢sztek be az orszÀgba. Ma mÀr tudjuk, a KÀdÀr-rezsim a tÀrsadalom nagyobb r¢sze szÀmÀra volt k¢pes jÂl¢tet biztosÁtani, mint az (el)k¢sû kapitalizmus.
(Azt, hogy ennek a jÂl¢tnek az alapjÀt visszafizethetetlen nyugati k´lcs´n´k jelentett¢k,
most figyelmen kÁv¡l hagyhatjuk.) Amit nem tudott biztosÁtani, az az utolsÂ divat szerinti ànejlon-Ê (¢s necc- ¢s selyem- stb.) harisnyÀk t´mkelege, a fogyasztÂi vÀlasztÀs ¢s
a lehetûs¢gek k´z´tti tobzÂdÀs. A àszocialista piacÊ sok mindenre k¢pes volt, de a
valÂdi piac hektikus ¢s pulzÀlÂ csÀbÁtÀsainak szivÀrvÀnyÀt biztosan nem tudta produkÀlni.
A mÀr '89 elûtt fogyasztÂi ig¢nyekkel Àtitatott ¢letvilÀg azonban nem azonos a
àposztindusztriÀlisÊ, jÂl¢ti fogyasztÂi kapitalizmusok vilÀgÀval. Mint lÀttuk, a KÀdÀr¢ra legitimÀciÂja sz¡ks¢gszerüen magÀval vonszolta e legitimÀciÂ ki¡r¡l¢s¢t is, olyan
sz¡ks¢gleteket artikulÀlt, melyeket a rendszer nem tudott kiel¢gÁteni ä politikai ¢s gazdasÀgi okok miatt. Ma ugyanezek a sz¡ks¢gletek vÀltozatlanul jelen vannak, sût k¢zzelfoghatÂbbak, testk´zelibbek, de a tÀrsadalom t´bbs¢ge szÀmÀra m¢gis el¢rhetetlenek ä szimplÀn gazdasÀgi okok miatt. A megfizethetetlen hamburger Áze rosszabb,
mint a àbetiltottÊ tÀvoli¢. MagyarorszÀgon nem egyszerüen egy fogyasztÂi kultÃrÀval
kell szembes¡ln¡nk, hanem egy olyan fogyasztÂi kultÃrÀval, amely csak az Àltala kÁnÀltakra vÀgyÂdÂk egy kis r¢sz¢t fogja kiel¢gÁteni, s legt´bb¡nket a megcsalt szerelmesek verm¢nek s´t¢t m¢ly¢be taszÁt. A fogyasztÂi logika l¢nyeg¢bûl adÂdÂ kiel¢gÁthetetlens¢g talÀlkozik az aktuÀlis szociÀlis kiel¢gÁtetlens¢ggel, amely frusztrÀciÂt csak
fokozza a vÀlasztÀsi lehetûs¢gek ¢s a tÀrsadalmi k¡l´nbs¢gek ä a fogyasztÂi javakhoz
valÂ hozzÀjutÀs es¢lyegyenlûtlens¢geinek ä lÀtvÀnyos megn´veked¢se.
De ha nem a fogyasztÀs szintj¢rûl, hanem a fogyasztÂi legitimitÀsrÂl ä a vÀgyakrÂl
¢s az uralom elfogadÀsÀnak es¢lyeirûl ä besz¢l¡nk, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindezen frusztrÀciÂk ellen¢re ez a legitimÀciÂ erûsebb, mint valaha. Ahelyett, hogy vÀlasztÀsi eredm¢nyek ¢s pÀrtprogramok elemz¢s¢be bocsÀtkozn¢k, hadd tekintsem Àt
a Coca-Cola episztemolÂgiÀjÀnak magyarorszÀgi vÀltozÀsait.
A hideghÀborÃ kezdetekor a Coca-Cola-mÀmorban fetrengû imperialista a propaganda egyik kedvenc alakja volt. Mivel a vasf¡gg´ny m´g´tt csak beszÀmolÂkbÂl ismerhett¢k az àimperialistÀk mÀkonyÀtÊ, azt eleinte mint foly¢kony kÀbÁtÂszert, az ¢lveteg, degenerÀlt, elpuhult ¢let szimbÂlumÀt mutattÀk be. çm ezt az image-t hamarosan Àt kellett hangszerelni. V¢lhetûleg a folyamatos mÀmor k¢pe korÀntsem volt
olyan riasztÂ, mint amilyennek a l¢lek puritÀn m¢rn´kei elûsz´r k¢pzelt¢k. így a N¢psport 1952-ben, a helsinki olimpiai falut bemutatÂ riportjÀban mÀr az ott kaphatÂ Coca-Cola mÀs àer¢nyeitÊ ecseteli, kiemelve, hogy àez a nedü politikai k¢rd¢s isÊ. A tudÂsÁtÂ
fejteget¢seit ekk¢ppen ´sszegzi: àNem hinn¢m, hogy butÁtÂ hatÀsa lenne ennek az italnak,
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amelyet k¡l´nben nem az jellemez, ami benne van, hanem ami nincs benne. A butÁtÂ hatÀs talÀn
inkÀbb abban nyilvÀnul meg, hogy nem vall nagy szellemi k¢pess¢gre ezt az ¡res l´tty´t rendszeresen inni.Ê4 A KÀdÀr-rendszer fogyasztÀs fel¢ orientÀlÂ kompromisszumos korszakÀban Ágy szimbolikus jelentûs¢ge volt annak, hogy az amerikai c¢g franchise licence-t
adott egy magyar gyÀrnak. Ezzel el¢rhetûv¢ vÀlt a àbüv´s bÀjitalÊ ä ¢s egy tovÀbbi l¢nyeges szempontk¢nt ä elûsz´r ¢s sokÀig egyed¡l a kommunista tÀborban. çm hamarosan megjelent a Pepsi (1970), ¢s a k¢t c¢g ezutÀn egy¡tt versenyzett az olyan hazai
term¢kekkel, mint a MÀrka, a Traubisoda, a TropikÂla vagy a SztÀr Narancs. ManapsÀg ezek a nevek, egy els¡llyedt vilÀg eml¢kei, mÀr a nosztalgia k´nnyeit csaljÀk az
¢rz¢kenyebb lelkü k´z¢pkorÃak szem¢be. A rendszervÀltÀskor, 1990-ben a Coca-Cola
c¢g mÀr helyi sajÀt tulajdonÃ vÀllalatot alapÁt, szÀmos kisebb hazai c¢get felvÀsÀrol, ¢s
terjeszkedni kezd. 1991-ben az Àtlag magyar mÀr 47 palack Coca-ColÀt iszik (11 liter).
Azt gondolhatnÀnk, ez volt a csÃcs, az ¢letszÁnvonal gyakran hangoztatott zuhanÀsÀval
az ¡dÁtûital-eladÀsok is cs´kkenni kezdtek. Nos, 1994-ben a c¢g egy embernek mÀr
Àtlag 111 palackot ä 27 litert ä adott el. Ezzel a nyugati fogyasztÂi kultÃra emblematikus term¢k¢nek magyarorszÀgi fogyasztÀsa megelûzte Nagy-BritanniÀt, FranciaorszÀgot ¢s OlaszorszÀgot. Ennek ellen¢re a Coca-Cola elmaradt a Pepsitûl, amelynek
tavalyi magyarorszÀgi bev¢tele majd' szÀzmilliÂ dollÀr volt (ez t´bb mint tÁzmilliÀrd
forint, vagyis az az ¢vi had¡gyi k´lts¢gvet¢s egy´t´de). SzÀmomra ezek az adatok a
jelent¢sekkel telÁtett szimbolikus fogyasztÀshoz valÂ ragaszkodÀs, a fogyasztÂi legitimitÀs hatÀrtalan erej¢nek bizonyÁt¢kai. Meglehet, a k´z¢posztÀly elszeg¢nyedik, a fiatalok munkaes¢lyei egyre romlanak, de a t´megkultÃrÀba Àgyazott fogyasztÂi viselked¢s ¢s ¢letmÂd illÃziÂjÀba tetemes tÀrsadalmi csoportok kapaszkodnak g´rcs´sen.5
4. çllam
Mint mÀr emlÁtettem, a politikai int¢zm¢nyrendszert tekintve a k´z¢p-eurÂpai kisÀllamok is k¢ts¢gkÁv¡l t´bbpÀrtrendszerü demokrÀciÀk. Ezeknek az orszÀgoknak sincs
k¡l´n receptj¡k az ÀltalÀnos vÀlasztÂjog melletti es¢lyegyenlûtlens¢g dilemmÀjÀnak
feloldÀsÀra, ¢s itt is meghatÀrozÂ a jÂl¢ti Àllam lebontÀsÀnak tendenciÀja. Ez utÂbbi
ÀllÁtÀst hadd magyarÀzzam meg egy kicsit bûvebben.
A àkommunizmusÊ utolsÂ ¢vtizedeiben a jÂl¢ti Àllam egy k¡l´n´s mutÀnsÀval talÀlkozhattunk a r¢giÂban. Ez a rendszer a skandinÀv ûstÁpustÂl elt¢rûen nem biztosÁtotta
a fogyasztÂi ig¢nyek ÀltalÀnos kiel¢gÁt¢s¢t, de az Àllami felelûss¢gvÀllalÀst sz¢lesen ¢rtelmezve szÀmos olyan kedvezm¢nyt nyÃjtott, amelyek megh´kkentett¢k az idelÀtogatÂkat. Ingyenes oktatÀs ¢s kÂrhÀzi ellÀtÀs, kismamÀknak jÀrÂ kedvezm¢nyek, az olcsÂ b¢rlakÀsok, nem is besz¢lve az elbÃjtatott munkan¢lk¡lis¢grûl, a szociÀlis szolgÀltatÀsok sürü hÀlÂjÀt jelentett¢k, amit az emberek akkor is ¢rt¢keltek, ha tudtÀk, hogy
szÁnvonaluk messze elmaradt a kÁvÀnatostÂl. Mindezek a àszocialista vÁvmÀnyokÊ tarthatatlannÀ vÀltak a rendszervÀltÀs utÀn, ¢s megindult a szociÀlis int¢zm¢nyrendszer
lebontÀsa.
A posztkommunizmusok (el)k¢sû kapitalizmusÀnak sajÀtossÀga abban rejlik, hogy
a piac gazdasÀgi racionalitÀsÀt nem korlÀtozza a t´bbi szf¢rÀban kifejlûd´tt autonÂmiÀk sora ¢s a tradÁciÂ. Mivel a gazdasÀgi racionalitÀs a maga tisztasÀgÀban mutatkozik
meg, lehetûs¢g nyÁlik a komplexebb (civil tradÁciÂban ¢s ellensÃlyokban gazdagabb)
tÀrsadalmak eset¢n nem vizsgÀlhatÂ mechanizmusok elemz¢s¢re.
TalÀn a legszembe´tlûbb, hogy a tÀrsadalmi d´nt¢seket ä ¢s az azok alapjÀul szolgÀlÂ ¢rt¢keket ä, de a h¢tk´znapi ¢let vilÀgÀt is milyen nagy m¢rt¢kben hatÀrozza meg
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a àgazdasÀgi korrekts¢gÊ vagy egyszerübben: a p¢nz utÀni hajsza. A profitelv k´vet¢se
term¢szetesen minden (kapitalista) gazdasÀgra jellemzû. Ami a posztkommunista
helyzetben tanulsÀgos, az ezeknek az ¢rt¢keknek az expanziÂja, a gazdasÀgi ¢rvel¢s
f´l¢nye ¢s kiterjeszt¢se mÀs tÀrsadalmi ter¡letekre. E terjeszked¢s h¢tk´znapi hatÀsairÂl viszonylag pontos leÁrÀs Àll rendelkez¢s¡nkre: àAz eff¢le tÀrsadalmakban, ahol semmi sem szilÀrd, mindenkit a lecsÃszÀstÂl valÂ f¢lelem ¢s a felkapaszkodÀs vÀgya ´szt´k¢l. A p¢nz
pedig, amely az emberek osztÀlyozÀsÀnak ¢s elk¡l´nÁt¢s¢nek fû eszk´z¢v¢ vÀlt, igen nagy mozg¢konysÀgra tett szert, sz¡ntelen¡l k¢zrûl k¢zre jÀrva ÀtalakÁtja az egy¢nek ¢letk´r¡lm¢nyeit, felemeli
vagy a m¢lybe taszÁtja a csalÀdokat, s szinte senki nincs, aki ne k¢nyszer¡lne elkeseredett ¢s ÀllandÂ
erûfeszÁt¢sekre annak ¢rdek¢ben, hogy megtartsa vagy megszerezze. A mindenÀron valÂ meggazdagodÀs vÀgya, az ¡zleti ¢rz¢k, a nyeres¢gvÀgy a jÂl¢tre ¢s az anyagi haszonszerz¢sre valÂ t´rekv¢s
a legÀltalÀnosabb szenved¢lly¢ vÀlik. E szenved¢lyek gyorsan terjednek valamennyi osztÀly k´r¢ben, s m¢g azon r¢tegek k´z¢ is behatolnak, amelyektûl korÀbban mindez teljesen idegen volt.Ê Az
elemz¢s ¢rv¢ny¢t nem cs´kkenti, hogy ezek Alexis de Tocqueville sorai, ¢s az 1789-es
forradalom utÀni francia tÀrsadalom leÁrÀsÀra szolgÀltak.6
Az Àllami szuverenitÀs inflÀciÂja olyannyira szembe´tlû jelens¢g a posztkommunizmusban, hogy azt aligha kell bizonyÁtani, bÀr n¢mi magyarÀzat talÀn sz¡ks¢ges. Egyr¢szt ebben az esetben szociolÂgiailag az inflÀciÂ fogalma nem pontos, hiszen a semmi
nem veszÁthet ¢rt¢k¢bûl, a korÀbban t´bb¢-kev¢sb¢ egy´ntetüen szovjet gazdÀik parancsait k´vetû kommunistÀk idej¢ben az Àllami szuverenitÀs ä finoman szÂlva is ä
korlÀtozott volt. MÀsfelûl azonban szembe´tlû, mondjuk egy k¢pzeletbeli absztrakt
szuverenitÀshoz k¢pest, a jelenlegi dependencia is. Ennek r¢szben nyilvÀnvalÂan gazdasÀgi okai vannak ä a tûkebeÀramlÀstÂl valÂ f¡ggûs¢g ¢s a fogyasztÀslegitimÀciÂbÂl
fakadÂ k¢nyszerek ä, de ez a f¡ggûs¢g nem zÀrhatÂ be a gazdasÀg ÂljÀba, hatÀsaiban
a gazdasÀgi szf¢rÀn messze tÃlmegy. A magyar Àllami ä ¢s m¢g mindig monopolhelyzetben levû ä rÀdiÂban fûmüsoridûben naponta egy ÂrÀra az Amerika Hangja sugÀroz,
a c¢gjelz¢sekbe oltott amerikai zÀszlÂk ¢s jelk¢pek ¢ppÃgy meghatÀrozzÀk az utcak¢pet, mint EurÂpa mÀs r¢szein. çm enn¢l a szimbolikus hÂdÁtÀsnÀl fontosabb a nemzetk´zi szervezetek (mint amilyen a VilÀgbank ¢s a Nemzetk´zi Valuta Alap) ¢s a multinacionÀlis c¢gek jelenl¢te ¢s befolyÀsa. Nem minûsÁtj¡k ezt a szerepet, amikor lesz´gezz¡k, hogy e szervezetek ¢s konszernek Àltal diktÀlt felt¢telek ¢s k´vetelt kedvezm¢nyek az Àllami szuverenitÀs korlÀtozÀsÀban jÂval elûbbre jutottak, mint Nyugaton. A
posztkommunista Àllamokban a multinacionÀlis c¢gek mÀr nemcsak m¢ltÀnyossÀgbÂl
adhatÂ kiv¢teles kedvezm¢nyeket ¢lveznek (mint p¢ldÀul a Sch´ller c¢g vÀmhÀtral¢kelenged¢se 1995 tavaszÀn), de mint ez k´zismert, emez Àllamok politikai, szociÀlis t´rv¢nykez¢s¢ben ¢s Àllami gazdasÀgi strat¢giÀjÀban is meghatÀrozÂ a nemzetk´zi szervezetek szerepe. Az (el)k¢sû kapitalizmusban az elsûdleges feladat, Kornai JÀnos kifejez¢s¢vel, a àkorasz¡l´tt jÂl¢ti ÀllamÊ szociÀlis tÃlzÀsainak felszÀmolÀsa ¢s a gazdasÀgi
n´veked¢s beindÁtÀsa, ami csak fokozza az Àllami szuverenitÀs ÀltalÀnos inflÀlÂdÀsÀnak
helyi folyamatait.
5. TÀrsadalmi viszonyok
SzÀmos szociolÂgiai kutatÀs igazolja a kilencvenes ¢vek k´zep¢n, hogy a kÀdÀrizmus
viszonylag homog¢n tÀrsadalmi struktÃrÀjÀnak felborulÀsa ¢s Ãjrarendezûd¢se sorÀn
meghatÀrozÂ szerepe van a szem¢lyes kapcsolatok hÀlÂzatÀnak ¢s az informÀciÂknak.
E kutatÀsok tovÀbb erûsÁtett¢k azt a k´zv¢leked¢st, amely szerint a boldogulÀshoz az
à´sszek´ttet¢sek ¢s az ¡gyesked¢sÊ, nem pedig a tudÀs vagy a teljesÁtm¢ny a legfon-
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tosabb. Egy stÀtusaggodalomtÂl Àtitatott, cs´kkenû ¢letszÁnvonalÃ tÀrsadalomban ennek az ÀllÁtÀsnak roppant nagy jelentûs¢ge van.
Mik´zben a tÀrsadalmi tudat sikertelen¡l prÂbÀlja feldolgozni a korÀbbi l¢tbiztonsÀg eleny¢sz¢s¢t, a robbanÀsszerüen kialakult munkan¢lk¡lis¢get ¢s a lÀtvÀnyosan n´vekvû tÀrsadalmi k¡l´nbs¢geket, a posztkommunizmusban is egyre ¢lesebben elvÀlik
egymÀstÂl k¢t tÀrsadalmi csoport: a brÂkerek, akik szÀmÀra a vÀlasztÀsi lehetûs¢gek
Àttekinthetûk, ¢s akik k¢pesek arra, hogy ezek k´z¡l kivÀlasszÀk a szÀmukra megfelelût, ¢s a t´meg, amelynek nincs rÀlÀtÀsa az el¢rhetû lehetûs¢gekre, ¢s/vagy nem k¢pes ezekkel ¢lni. Erre a jelens¢gre jÂ p¢lda a privatizÀciÂ ä az Àllami vagyon magÀnk¢zbe adÀsÀnak ä elmÃlt n¢gy¢ves gyakorlata. Ebben a t´rt¢netben bÀrmilyen az Àllam
Àltal a kisbefektetûk szÀmÀra meghirdetett tulajdonhoz jutÀsi forma a visszÀjÀra fordult, ¢s n¢hÀny jÀt¢kos szÀmÀra biztosÁtott extra nyeres¢get (itt hagyjuk figyelmen kÁv¡l azt a t¢nyt, hogy a t´meg legt´bbsz´r m¢g a kisbefektetûi stÀtusig sem jut el).
A szem¢lyes kapcsolatok ¢s az el¢rhetû informÀciÂk ment¢n kialakult egyenlûtlens¢gi viszonyokat ä bÀrmennyire igazsÀgtalannak tartja is azt a t´bbs¢g, amely ebbûl a
szempontbÂl (is) deprivÀlt ä kettûs sÀnc v¢di. Egyr¢szt az a t¢ny, hogy a k¢sû kapitalizmus profitirÀnyult ¢s fogyasztÂi logikÀjÀra valÂ hivatkozÀs a diskurzus legitim, a t´meg
Àltal is jÂvÀhagyott r¢sz¢v¢ vÀlt. Egyazon kultÃrÀba beÀgyazÂdva ennek ¢rt¢keit valamennyien osztjuk, egyazon stÀtusaggodalommal sÃjtva csak k¢pess¢geink ¢s lehetûs¢geink miatt k¡l´nb´znek a reakciÂk. Aki nem szakÁt, az bolond, aki szakÁt, az
¡gyes, de leg¡gyesebb az, aki nagyot szakÁt. Mi¢rt ne tenn¢, ha lehet, ¢s jÂformÀn mindent lehet.
MÀsr¢szt, ¢s ennek fontossÀgÀt aligha lehet tÃlhangsÃlyozni, az absztrahÀlt elosztÀsi
elveket jÂval nehezebb tetten ¢rni. Itt nem arra az egy¢bk¢nt megh´kkentû t¢nyre
gondolok, hogy az elmÃlt n¢gy ¢vben egyetlen nagyobb korrupciÂs, belsû kereskedelemmel (In-trade) vagy tûzsdei v¢ts¢ggel kapcsolatos ¡gyben sem sz¡letett elmarasztalÂ bÁrÂsÀgi Át¢let MagyarorszÀgon. InkÀbb annak van jelentûs¢ge, hogy a t´rv¢ny
fogalmi eszk´zeivel ezek a pozÁciÂ- ¢s elûnyszerz¢sek szinte alig megragadhatÂk. Ki
tudnÀ megmondani, hogy hol a hatÀr a sÃgÀs, a kiszivÀrogtatÀs, a b´lcs es¢lylatolgatÀs
¢s az ¢lelmes helyzetkihasznÀlÀs k´z´tt. Az (el)k¢sû kapitalizmus kaszinÂjÀban az informÀciÂszerz¢s tipikus alakzatai az intuÁciÂ, a kutatÀs, a k¢mked¢s ¢s a korrupciÂ
t´bbnyire a felismerhetetlens¢gig ´sszekeverednek. àArchetÁpusokatÊ, vegytiszta àklaszszikus eseteketÊ persze el lehet k¢pzelni, de ezek fordulnak elû legritkÀbban. Ahelyett,
hogy itt a szabÀlytalankodÂ brÂkerek romlottsÀgÀn moralizÀlnÀnk ä amire alkalmasint
jÂ okaink is lehetnek ä, inkÀbb a szabÀlyokat ¢s az Àltaluk meghatÀrozott jÀt¢k menet¢t
kell figyelemmel kÁs¢rn¡nk.
A brÂker, mivel az àabsztrahÀlt anyagÊ, az informÀciÂ a l¢teleme, nincs rÀutalva a
t´megre, mint az anyagi termel¢sben egymÀshoz lÀncolt vÀllalkozÂ ¢s munkÀs. Bizonyos esetekben persze figyelembe veszi ¢s mint k´z´ns¢get felhasznÀlja, de a brÂkerek ¢s a t´meg viszonyÀbÂl hiÀnyzik a tÀrsadalmi szolidaritÀs, az egy¢ni cselekv¢sekbûl pedig az altruizmus. Az Ãj elitek egyik ¢rdekes jellegzetess¢ge ez a szociÀlis ¢rz¢ketlens¢g.
Az informÀciÂk, a tudÀs, a szem¢lyes kapcsolatok hÀlÂzatÀnak igazsÀgos elosztÀsa
aligha ellenûrizhetû ¢s szabÀlyozhatÂ, mik¢nt az informÀciÂkat hasznosÁtÂ k¢pess¢g
¢s habitus is kit¢r a rendszerezû akarat szÀnd¢kai elûl ä hacsak nem prÂbÀlkozunk a
szem¢lyes szabadsÀgjogok elfogadhatatlan m¢rt¢kü megs¢rt¢s¢vel. °s ez a posztkommunizmus igazi erk´lcsi dilemmÀja: mik´zben ragaszkodnunk kell a frissen megszer-
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zett polgÀri szabadsÀgjogokhoz, azt is be kell lÀtnunk, hogy eme szabadsÀgjogok gyakorlÀsa Ãj ¢s elk¢pesztû m¢rt¢kü egyenlûtlens¢geket teremt a kulturÀlis tûk¢bûl valÂ
r¢szesed¢s ment¢n. E kulturÀlis tûke ¢ppoly hat¢konyan szolgÀlja a tÀrsadalmi javak
egyenlûtlen elosztÀsÀt, mint a t´rv¢nyes privil¢giumok vagy gazdasÀgi tûke tette a korÀbbi szÀzadokban.
Az absztrahÀlt viszonyok eredm¢nyek¢pp l¢trej´tt egyenlûtlens¢geket, meglehet,
igazsÀgtalannak tartjuk, de nem tudjuk, hogy ezeket az igazsÀgtalansÀgokat mik¢nt
orvosolhatnÀnk, sem pedig azt, hogy milyen eredm¢nyes ellenstrat¢giÀkban vagy
programokban rem¢nykedhetn¢nk. Ez a tanÀcstalansÀg az egyik legnyilvÀnvalÂbb
pont, ahol az (el)k¢sû kapitalizmus tÀrsadalomt´rt¢neti intermezzÂjÀt visszacsatolhatjuk a posztmodern ÀltalÀnos t´rt¢net¢hez.
N¢hÀny oldallal korÀbban mÀr utaltam rÀ, hogy a posztmodern tÀrsadalmi felt¢tel
itt hasznÀlt definÁciÂjÀt nem tekintem ÀtfogÂnak vagy kizÀrÂlagosnak. De az ott megfogalmazott àmunkahipot¢zisÊ, meghatÀrozÀs ment¢n elindulva ebben a r¢szben
amellett prÂbÀltam ¢rvelni, hogy a posztmodern ä gyakran Ãjra¢rtelmezve, kitÀgÁtva
vagy kontextualizÀlva, de ä megker¡lhetetlen a posztkommunizmusok ¢rtelmez¢s¢ben.
Az ismert anekdota szerint Malesherbes, a felvilÀgosult arisztokrata ä aki vÀllalta XV I.
Lajos v¢delm¢t, ¢s mellesleg Tocqueville d¢dapja is volt ä, miutÀn a jakobinus diktatÃra halÀlra Át¢lte, a v¢rpad fel¢ haladva megbotlott, ¢s Ágy kiÀltott fel: àRossz jel! Egy
rÂmai a helyemben visszafordulna!Ê BÀrmennyire csÀbÁtÂ lenne is ezzel a magasztos (¢s
ironikus) t´rt¢nettel zÀrni fejteget¢seimet, itt csak az¢rt id¢ztem, hogy kijelentsem,
nem tartozom amaz ¢rtelmis¢giek k´z¢, akiknek menet k´zben àelment a kedv¡kÊ a
posztkommunizmustÂl, ¢s merengve nosztalgiÀznak a kÀdÀrizmus àbiztonsÀgaÊ, àkiszÀmÁthatÂsÀgaÊ (¢s honorÀriumai) utÀn. A poszt/modernitÀs, melynek posztkommunizmusbeli jelenl¢t¢t ¢s jelentûs¢g¢t bizonyÁtani igyekeztem, olyan tÀrsadalmi felt¢tel,
amelytûl nem iszonyodnunk kell, mint valami v¢rpadtÂl, hanem egy¡tt kell ¢ln¡nk
vele ä mert nemigen van mÀs vÀlasztÀsunk. A k¢sû/j´tt/kapitalizmus szociolÂgusainak,
azt hiszem, ¢pp el¢g nagy feladat a sajÀt mÃltunkbÂl ¢s a rÀnk zÃdult jelenbûl ´szszeolvadt vilÀg meg¢rt¢se. A profetikus Àtkokat ¢s j´vend´l¢seket rÀhagyhatjuk azokra, akiknek ez a szakmÀjuk, ¢s akik a bizonyossÀgnak ama kis szigetein Àllnak, ahovÀ
a nyitott szemmel jÀrÂ tÀrsadalomtudÂsok k´z¡l manapsÀg csak kevesen vetûdnek
partra.

Jegyzetek
1. Hadd tegyek mindjÀrt k¢t megszorÁtÀst e
belsû, immanens konfÃziÂ megzabolÀzÀsÀra.
Egyr¢szt, mivel elsûsorban MagyarorszÀgrÂl
vannak ismereteim: a posztkommunizmusrÂl
mondandÂk ¢rv¢nyess¢g¢t a hasonlÂ fejletts¢gü orszÀgok csoportjÀra (CsehorszÀg, LengyelorszÀg, Szlov¢nia) korlÀtozom. Nem mintha OroszorszÀgnak ¢s a posztszovjet ter¡leteknek ne volna a t¢ma szempontjÀbÂl ¢rv¢-

nyes ¡zenet¡k ¢s sajÀt mes¢j¡k ä nem is besz¢lve a hÀborÃba Àjult BalkÀnrÂl ä, de ez egy
mÀsik t´rt¢net, ¢s e t´rt¢netet nem nekem
kell elmondanom.
MÀsfelûl a poszt/modernitÀs fogalmÀnak
hasznÀlatakor nemcsak annak ä igencsak vaskos ä ¢pÁt¢szeti, eszt¢tikai ¢s müv¢szeti ¢rtelmez¢seit hagyom figyelmen kÁv¡l, hanem
azokat a filozÂfiai vitÀkat is, amelyek uraljÀk a
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posztmodern intellektuÀlis szc¢nÀt. ögy v¢lem, szociolÂgusk¢nt gondolkozva a posztmodernrûl ¢ppolyan indokolatlan szÀmon k¢rni
rajtam Martin Heidegger vagy a Jacques Derrida t¢ziseit ¢s nyelvezet¢t, mint ahogy egy
vallÀsszociolÂgusnak sem kell letennie a voksÀt Hegel vagy Feuerbach mellett. A poszt/modernitÀs szÀmomra tÀrsadalmi felt¢tel, olyan k´r¡lm¢ny, amelyben benne ¢l¡nk, ¢s amelynek
jelent¢s¢t ¢s hatÀsait kell vizsgÀlnunk, nem
pedig kinyilatkoztatÀsokba ¢s kiÀltvÀnyokba
bonyolÂdnunk. Amint ezt Zygmunt Bauman
igen talÀlÂan megfogalmazta: àNem posztmodern szociolÂgiÀt kell csinÀlnunk, hanem a
poszt/modernitÀs szociolÂgiÀjÀval kell foglalkoznunk.Ê Ez a velûs ÀllÁtÀs persze nyitva hagyja
azt a k¢rd¢st, hogy a àposzt/modernitÀssal
foglalkozÀsÊ milyen formÀt ´lts´n.
2. Bauman, Zygmunt: LIFE IN FRAGMENTS.
Oxford, Basil Blackwell, 1995.

3. Reich, Robert B.: T HE W ORK OF NATIONS.
Vintage Books, New York, 1995. 7.
4. N¢psport, 1952. jÃlius 11.
5. Hogy egy mÀsik, kiss¢ perverz illusztrÀciÂval is szolgÀljak a piaci csÀberû ¢rz¢keltet¢s¢re: a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n megjelenû f¢lfasiszta skinheadek mÀr nem vett¢k Àt a harmincas ¢vek nÀci mozgalmÀnak term¢szetjÀrÂ, hÂban is r´vidnadrÀgban tornÀzÂ
puritanizmusÀt, melyet G¡nter Grass B çDOGDOB -jÀban hideglelûs sz¢ps¢ggel ´r´kÁt meg.
Hajuk levÀgÀsa utÀn azonnal ¢s m¢g jÂval az
elsû lincsel¢s elûtt az ÀhÁtott uniformisra prÂbÀlnak szert tenni, ez pedig nem bakancs ¢s
dzseki, hanem Martens-bakancs ¢s amerikai
bomberdzseki; nem a sz¡ks¢gletkiel¢gÁt¢s,
hanem a fogyasztÂi Àrufetisizmus olvasztja
egybe a lend¡letes rasszistÀk kis k´z´ss¢geit.
6. Tocqueville, Alexis de: A R°GI REND °S A
FORRADALOM. Atlantisz, 1994. 39.
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HatÀrok. ºzekedû kutyÀk az utcÀn, szokatlan lÀtvÀny, az emberek kutyabuzik lettek, v¢lekedik KovÀcs Sanyi, tamÀskodom, ´t ¢vvel ezelûtt m¢g a hatÀrûrs¢g embervadÀszatra
kik¢pzett farkaskutyÀi ûrizt¢k a mindszentiek nyugalmÀt, csendes volt az ¢let, az emberek
nyugodtabbak voltak, idegent itt nem lehetett lÀtni, higgye el, nem nosztalgia ez, a bezÀrtsÀg jÂt
is tett, most jÀr itt mindenf¢le Àrus, Àrul, amÁg el nem visz valamit, kicsit a bûre is s´t¢tebb, mint
a t´bbi ember¢... A hatÀrûr´k ¢s a katonÀk elûsz´r bent a faluban, a No¢-f¢le vend¢glûben tanyÀztak, az ûrs k¢tszintes, v´r´s t¢glÀs ¢p¡lete, a tisztek szolgÀlati lakÀsai a hetvenes ¢vekben azutÀn olyannyira a falun kÁv¡l ¢p¡ltek meg, hogy a telep¡l¢stÀbla ä
Harcsa ûrsparancsnok ´r´k s¢relm¢re ä csak a f´ltünû ¢p¡letegy¡ttest elhagyva ´tlik
az utazÂ szem¢be. A katonÀk ¢s a hatÀrûr´k 1990-ben elmentek, az elÀrvult ûrs´t ä az
Àllagmegûrz¢st egyik tisztfeles¢g gondjaira bÁzva ä '95 mÀjusÀban v¢gleg bezÀrtÀk. A
KivÀlÂ HatÀrûrk´zs¢g is leker¡lt a Pinkamindszent alÂl, 1990-ben, m¢g a k´z´s tanÀcs idej¢n az SZDSZ meg az MDF f´lvetette, hogy s¡rgûsen tÀvolÁtsÀk el e sz¢gyentÀblÀkat, Àm
a tanÀcstagok akkor ragaszkodtak ahhoz, hogy f´nnmaradjanak, mondvÀn, megdolgoztak ¢rte.
Mindszentre k´zel ´tven esztendeje egy irÀnybÂl lehet ¢rkezni, a falu k´zep¢n, az
ÃtelÀgazÀsnÀl is csak K´rmend fel¢ mutat a tÀbla, N¢metÃjvÀr ¢s SÀroslak neve, re-
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m¢nykedik az eg¢sz falu, tÀn hamarosan megint kiker¡l, most mÀr mint G¡ssing ¢s
Moschendorf. AbbÂl az egy irÀnybÂl sem k´nnyü idejutni, az iskolajÀratot is bele¢rtve,
h¢tk´znapokon kilencszer fordul a busz K´rmend ¢s Pinkamindszent k´z´tt, este h¢t
utÀn hÀrom ÂrÀt kell vÀrni az utolsÂ buszra, ¢s a VOLçN '95. jÃnius elsej¢tûl ¢ppen
a 18.45-´s jÀratot sz¡nteti meg. Mi lesz azokkal, akik a vÀrosban dolgoznak, ¢s nincs
autÂjuk, nem lehet tudni, a k¢pviselû-test¡let nem tudja kifizetni a havi hatvanezer
forintot, amelyet a VOLçN azutÀn k¢rt az eddigi jÀratpÀrok ¡zemeltet¢s¢re, hogy a
test¡let elfogadta a falu k´lts¢gvet¢s¢t, benne a havi hÃszezret a buszk´zleked¢s tÀmogatÀsÀra, hitelt az ´nkormÀnyzat pedig ezutÀn sem akar f´lvenni; ha kell, ¡lûsztrÀjkra is k¢szek vagyunk...
Mindszent v¢gÀllomÀs, innen visszafordulhatok vagy gyalog mehetek tovÀbb, eg¢szen addig, amÁg meg nem pillantom a sorompÂt, mellette Âcska tÀblÀn kifakult z´ld
betükkel a felirat: çLLAMHATçR. A mindszenti temetûtûl SÀroslak nincs egy kilom¢terre, idelÀtszik a temetû kerÁt¢se, a templom tornya, a pajtÀk szabÀlyos sora, mÀr
egy ÂrÀja bÂklÀszom erre, ¢s senki nem j´n utÀnam, nem k¢r igazolvÀnyt, nem fog
rÀm fegyvert, kider¡l k¢sûbb, hogy a d¢lutÀni, esti ÂrÀkban ¢rkezik a jÀrûr K´rmendrûl. Megk´nnyebb¡l´k, amikor v¢gre megÀll mellettem a dzsip, ¢s f´lteszik a k¢rd¢st,
ki vagyok, honn¢t j´ttem, meddig szÀnd¢kozom maradni, ¢s mi¢rt ¢ppen a hatÀr fel¢
tÀmad kedvem s¢tÀlni. Mert mÀsfel¢ nem lehet. ögy ¢rzem, szellemesre sikeredett a
vÀlasz, ebben maradunk, mÀr csak k´zvetlen¡l a hatÀron tartÂztathatjÀk f´l az embert,
az elk´vetkezû napokban azutÀn mindannyiszor mosolyt vÀltok a dzsipben ¡lûkkel,
valahÀnyszor els¢tÀlok a sÀroslaki vagy a n¢metÃjvÀri hatÀr fel¢. Az elsû talÀlkozÀs a
hatÀrûr´kkel azonban m¢g vÀrat magÀra, baktatok SÀroslak fel¢, csak a madarak
hangorgiÀja hallatszik, eltüntek a gÂlyalÀbakon ÀllÂ ûrtornyok, egyetlen, elhagyott f¢szerre eml¢keztetû bÂd¢ hajol a f´ld fel¢, a telefonpÂznÀk k´z´tt leszakadt drÂtokat
cibÀl a sz¢l. Valamif¢le k´nnyeds¢get ¢rzek, szabadsÀg bizserget, milyen egyszerü lenne kiker¡lni a sorompÂt ¢s Àtmenni a mÀsik oldalra, igaz, minek? Eddig a sÀroslaki
repcef´ldeket bÀmultam, aztÀn meg¢rtem, hogy nem kell Âvni tûlem a magyar hatÀrt,
amikor v¢gre ¢szreveszem a repce sÀrgÀjÀbÂl kin´vû barna fabÂd¢kat, meteorolÂgiai
m¢rûÀllomÀsnak is tünhetn¢nek, vagy vadÀszlesnek, de nem azok.
1922-ben apÀm volt a k´zs¢gi bÁrÂ, akkor mÀr Àllt a trianoni hatÀr... AztÀn egyszer csak idegenek
¢rkeztek, nem magyarok voltak, tolmÀcs is volt vel¡k. A kisantant j´tt. Megk¢rdezt¢k apÀmat,
hovÀ akar tartozni a falu, magyar vagy osztrÀk akar-e lenni. Itt senki nem besz¢lt n¢met¡l...
N¢pszavazÀs n¢lk¡l, ¢szrev¢tlen¡l hÃztÀk meg a ma is fennÀllÂ ÀllamhatÀrt, s noha
Pinkamindszent ezzel elveszÁtette a k´rjegyzûs¢g¢hez tartozÂ Kertest (Gaas), Lovaszadot (Luising), N¢metb¡ks´t (Deutsch Bieling) ¢s NagysÀroslakot (Moschendorf), s noha a k´zs¢g hatÀrÀnak k¢tharmada egyÃttal ÀllamhatÀr lett, az Ãj helyzet nem jelentett
megrÀzkÂdtatÀst a falu lakÂi szÀmÀra. Az ÀllamhatÀrt itt l¢nyeg¢ben a nyelvi hatÀrok
ment¢n jel´lt¢k ki, s ez a t¢ny a tÃloldalon jelentette a k¢tnyelvüs¢g fokozatos elsorvadÀsÀt, amennyiben az iskolai oktatÀs ¢s a hivatali ¡gyint¢z¢s nyelve a magyar helyett
a n¢met lett. Pinkamindszentre jÂ n¢hÀnyan hoztak asszonyt maguknak k´rny¢kbeli
n¢met falvakbÂl, a falu iparosainak t´bbs¢ge nem magyar szÀrmazÀsÃ volt, mindeme
gy¡ttmentek azonban elmagyarosodtak, gyerekeikkel mÀr csak magyarul besz¢ltek. A
k¢tnyelvüs¢g alapjÀnak a Monarchia idej¢n az iskola mellett a cseregyerek-int¢zm¢ny
bizonyult, Àm ez mindenekelûtt azt jelentette, hogy a mindszenti parasztok a szeg¢-
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nyebb n¢met falvakbÂl fogadtak fel gazdasÀgi csel¢deket, az û hely¡kre 1921 utÀn a
horvÀtok l¢ptek. A szem¢lyes, barÀti kapcsolatok k¢ts¢gtelen¡l meglazultak a hatÀr
megvonÀsa utÀn, ennek fej¢ben viszont a kapcsolattartÀs mÀs formÀi virÀgoztak ki. Az
eg¢sz falu csemp¢szett, a mindszentiek p¢ldÀul s¡vegcukor¢rt is SÀroslakra jÀrtak, vitt¢k
a tojÀst, a tyÃkot, hoztÀk a lÃgk´vet, tüzk´vet, ker¢kpÀrt, dinamÂt, azok viszont idej´ttek liszt¢rt, hÃs¢rt, ha a k¢t mindszenti vend¢glûs, felvÀltva, hetente k¢tszer Àllatot
vÀgott, ¢s K´rmendre ruhaanyag¢rt. Nagyban csak n¢hÀny fiatalember ¡zletelt, akik
falkÀkban hajtottÀk Àt a marhÀkat a hatÀron, a gazdaemberek abban nem vettek r¢szt, amit
ezek nyertek, azt a No¢-kocsmÀban elittÀk, elfek¡dtek az Àrokba... mind elpusztultak. A mindszenti zsell¢rek ÀtjÀrtak feketemunkÀra, a BatthyÀny csalÀd uradalmi erdeiben vÀgtÀk
a fÀt; a tehetûsebbek, szorgosabbak a sÀroslaki hatÀrban is szereztek f´ldet, ¢s kis igazolvÀnyukkal jÀrtak Àt müvelni ûket; n¢hÀnyan nemcsak a k´rmendi, hanem a n¢metÃjvÀri ¢s monyorÂker¢ki (Eberau) takar¢kba is bekuporgattÀk a p¢nz¡ket ä aztÀn a mÀsodik hÀborÃ utÀn ez a p¢nz elfolyt, mint a vÁz. A mindszentiek szÀmÀra a legnagyobb
bÃcsÃ a kertesi Nagyasszony-napi bÃcsÃ maradt, onnan hazafel¢ a sÀroslakiak vend¢gelt¢k ûket kalÀccsal ¢s borral; a mindszenti tüzoltÂbÀl ¢s tüzoltÂmajÀlis messze f´ld´n
hÁres volt; ¢s ha megszÂlalt h¢tv¢geken a sÀroslaki rezesbanda, a fiatalok igyekeztek
Àt tÃlra, tÀncolni. HÀzassÀg ez idû tÀjt egy k´ttetett a hatÀron Àt, No¢ JÀnos kocsmÀros
SÀroslakra kommendÀlta fiv¢re egyetlen fiÀt, noha az apa berzenkedett: JÀnos, hÀt nem
tudod, hogy magyar v¢r ¢s n¢met v¢r egy tÀlban nem f¢r meg? Ez a hÀzassÀg a maga nem¢ben
pÀratlan volt, mindszenti f¢rfiak ugyanis hozni szoktak asszonyt, maguk nemigen
mentek el. A No¢ fiÃ, aki Szentteleken tanulta ki a hentes-m¢szÀros szakmÀt, ¢s N¢metÃjvÀrott a pinc¢rs¢get, ez idû tÀjt egy vasaljai kocsmÀros lÀnyÀnak udvarolt, a kommendÀlÀs m¢gis sikeresnek bizonyult; minden¡tt nagyon fogtÀk JÂskÀt, mert, a szokÀssal
ellent¢tben, mindjÀrt vitte vele a birtokot, nem Ãgy, mint mÀshol, a sÀroslaki leÀny hozomÀnya pedig egy m¢szÀros¡zlet ¢s egy kocsma volt.
A mindszentiek ¢ltek, elzÀrva, elfeledve, mint a rezervÀtumban. Egyik naprÂl a mÀsikra hÃztÀk fel a sz´gesdrÂtot 1948-ban; akik tegnap egy¡tt borozgattak a GÀspÀr-kocsmÀban,
ma a f´ldeken dolgozva f¢ltek akÀr csak egymÀs fel¢ n¢zni is, csupÀn az idûsebbje mer¢szkedett ÀtkiabÀlni a szuronyos katona mellûl a hatÀron, ha meghalt valaki, akinek
voltak m¢g odaÀt barÀtai. Elûsz´r botlÂ-, azutÀn taposÂaknÀkat raktak le, '56 tavaszÀn
felszedt¢k, hogy egy ¢v mÃlva ism¢t lefektess¢k ûket, '75 tÀj¢kÀn aztÀn v¢g¢rv¢nyesen
felszedt¢k ûket; a megÀradt Pinka jÂ n¢hÀnyat Àtsodort a hatÀron, a balesetek miatt
az osztrÀkok tiltakoztak. AzutÀn, illeszkedve az orszÀgos fûirÀnyhoz, j´tt a rendszer, hatÀrs¢rtû itt Àt nem juthatott, rendszerjelz¢sre a hivatÀsosak mentek ki, nem a kiskatonÀk, kommunista ¢jszakÀm sok vÂt, eml¢kezik Harcsa ûrsparancsnok, persze a technika nem volt
elegendû, enged¢ly n¢lk¡l se ki, se be nem l¢phetett a halandÂ. Esk¡vûkre, temet¢sekre nem ¢rkeztek meg a rokonok; a mindszentieket sajÀt f´ldj¡k´n igazoltatta a sorkatona; egy idûben a koll¢giumban lakÂ diÀkok kijelentkez¢se is elûÁrÀs volt; ha este
gombÀszni tÀmadt kedve valakinek, a vargÀnya akkor nûl, amikor gyeng¡l a hold, ¢s Harcsa ûrsparancsnok letiltotta, nem volt mit tenni, ût magÀt is megÀllÁtottÀk a katonÀk,
az û rokonainak is harminc napig kellett vÀrakozniuk az enged¢lyre, hogy bel¢phessenek a hatÀrsÀvba. Nem is haragudtak rÀ vagy akÀr csak a katonÀkra az emberek.
Meg lehetett szokni. Aki autÂval jÀrt K´rmendre, lassÁtott, felvillantotta lÀmpÀit a sorompÂ ä az orszÀgtÂl elvÀlasztÂ hatÀr ä elûtt, Ágy jelezte a posztolÂ katonÀknak, idevalÂ,
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egyszer villantok, nem mozdul semmi, elaludtak szeg¢ny katonÀk a bÂd¢ban, amikor fel¢bresztettem ûket, hÀt nagyon megijedtek, k¢rtek, el ne Àruljam ûket... A K´rmendäN¢metÃjvÀr vasÃtvonalat 1959-ben v¢gleg felszÀmoltÀk, a hÀrom pÀr sÁnt, amelyeken a mÀsodik vilÀghÀborÃ utolsÂ hÂnapjaiig naponta hat pÀr vonat haladt Àt, f´lszedt¢k, az indÂhÀzbÂl szolgÀlati lakÀs lett. Az emeleti szobÀkbÂl Ãgy lÀtszott, SÀroslak, az ûrtornyok, a
sz´gesdrÂt karnyÃjtÀsnyira vannak, P¢terfi¢k hÀt nem n¢ztek ki gyakran errefel¢, a
f´ld´n is inkÀbb a legtÀvolabbi sarokba vonultak, ha egy osztrÀk gazda tünt fel a tÃloldalon. A vasf¡gg´ny lebontÀsakor P¢terfin¢ ´r´m¢be zavar, tanÀcstalansÀg vegy¡lt,
az ember megszokta, amikor nem lehetett, tudomÀsul vette, nem t´rûd´tt vele, most mÀr, hogy
szabadabb, ¢s jÂ lenne, most rossz, hogy olyan semmilyen, olyan nem tudjuk, mik vagyunk... m¢g
Ãtlevelem sincs...
1956-ban egyszer mÀr megnyÁlt a hatÀr, akkor t´bb ezren mentek Àt itt a szabad vilÀgba,
a mindszentiek segÁtett¢k ûket, koszttal, kvÀrt¢llyal, tanÀccsal, fel-felr´ppen a megjegyz¢s, bizony ezt ¢s ezt a hÀzat abbÂl tudtÀk felÃjÁtani a hatvanas ¢vekben, amit a
szolgÀlatok fej¢ben elszedtek a tÀvozÂktÂl, ¢s elszedtek mindent, p¢nzt, ¢kszert, oly
mindegy mÀr, mindenesetre a keletn¢meteknek nem kellett a segÁts¢g, ûk csak ÀtzÃdultak itt, nem Ãgy a romÀnok, P¢terfi¢k megdermedtek az ¢jszakai hangzavarra ¢s a
gyereksÁrÀsra, ¢s azutÀn mÀr nem tudtak elaludni, mÀsnap mondta a kiskatona, hogy el
szokott fordulni, de ezek ¢ppen szembej´ttek vele, muszÀj volt riasztani... Abban a kis idûben,
ameddig a keleti invÀziÂtÂl f¢lve nem hÃztÀk fel a barna ûrtornyokat a mÀsik oldalon,
k´vetkezm¢nyek n¢lk¡l lehetett hatÀrt s¢rteni, egy-egy ¡veg s´r az osztrÀk hatÀrûrnek, ¢s nem kellett megtenni az ´tven kilom¢teres ker¡lût a k¢t mÀzsa vetûbÃzÀ¢rt
vagy kuplungkinyomÂ csapÀgy¢rt, hÀton Àtvitt¡k a zsÀkokat, na de ma mÀr ezt nem mern¢
megkockÀztatni az osztrÀk barÀtom. A vasf¡gg´ny lebontÀsakor mutatkozott meg igazÀn
a rendszer pazarlÂ jellege, K´teles Poldi hÀborgott, csupa csÀd¢ itt minden, elhanyagolt,
gazos volt a hatÀrsÀv, rÀadÀsul a bontÀs szemet¢t is sz¢tdobÀltÀk, ideÀllÁtanÀm a kommunistÀkat, szÀntsÀk f´l az eg¢sz hatÀrt. Az igazsÀgt¢telre nem ker¡lt sor, a hatÀrnyilad¢k
tisztÁtÀsa 1992 Âta ´nkormÀnyzati hatÀsk´r, az egy m¢ter sz¢les ¢s tizenhÀrom kilom¢ter hosszÃ sÀvot, ahol f¡vet, gazt, aljn´v¢nyzetet kell eltÀvolÁtani, hogy az ÀllamhatÀr
belÀthatÂ legyen, ´nk¢nt jelentkezû mindszentiek k´z´tt sorsoltÀk ki. Az ¢rdeklûd¢s
meglehetûsen nagy volt, tizenh¢t csalÀd jelentkezett, hisz a kezdeti huszon´tezer utÀn
ma harmincezer forintot fizet a Bel¡gyminiszt¢rium az ´nkormÀnyzatnak, s az tovÀbb
a mindszentieknek. Az adÂlevonÀsok arra ´szt´n´zt¢k a jelentkezûket, hogy nyugdÁjas, esetleg rokkant csalÀdtagjaik nev¢re vÀllalkozzanak a munkÀra, Àm a csalÀdok l¢nyeg¢ben egy¡tt dolgoznak, ¢s az a legszerencs¢sebb, akinek a h¢tszÀz m¢tert a TamÀs-erdûn sorsoltÀk ki, igaz, hogy t´bb veszûds¢ge akad, de nemcsak p¢nzt kap, hanem t¡zelûje egy r¢sz¢t is hazahordhatja, s ez igazÀn nagy haszon, hisz egy t¢lre legalÀbb huszonn¢gyezer forint ¢rt¢kü tüzifa beszerz¢se sz¡ks¢ges.
FogyatkozÀsok. 1900-ban Pinkamindszenten 132 hÀzban 829 l¢lek ¢lt, kilencven esztendûvel k¢sûbb 107 a hÀzak ¢s 197 a lelkek szÀma. Az itt ¢lûk megfogyatkozÀsa e szÀzadban mindv¢gig tartÂ folyamat, drÀmai intenzitÀsÃvÀ ¢s visszafordÁthatatlannÀ
1950 utÀn vÀlik. 1949-ben 659, 1960-ban 489, 1980-ban 261 ember lakik a faluban.
A szÀzadfordulÂn Pinkamindszent agrÀrtelep¡l¢s, a mezûgazdasÀgi n¢pess¢g arÀnya (78%) alig valamivel alacsonyabb, mint a mindszenti k´rjegyzûs¢ghez tartozÂ falvakban, ahol ez az arÀnyszÀm ä SÀroslak (74%) kiv¢tel¢vel ä meghaladja a 80%-ot.
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Ebbûl az agrÀrt¢rs¢gbûl emelkedik ki N¢metÃjvÀr ¢s K´rmend; N¢metÃjvÀr k¢tezres
telep¡l¢s, Àm a BatthyÀny-rezidencia, a Ferenc-rendi klastrom ¢s a jelentûs szÀmÃ izraelita n¢pess¢g ellen¢re periferikus helyzetü falu, K´rmend a maga BatthyÀny-kast¢lyÀval, vÀrosi tÀrsadalomszerkezet¢vel, igazgatÀsi, eg¢szs¢g¡gyi, oktatÀsi ¢s szolgÀltatÂ int¢zm¢nyeinek eg¢sz sorÀval a t¢rs¢gi centrum. A k´rnyezû agrÀrtelep¡l¢sek f´l´sleges n¢pess¢g¢t azonban nem tudja f´lszippantani, a tÀrsadalmÀnak 47,5%-Àt alkotÂ ipari ¢s kereskedelmi n¢pess¢g kisiparbÂl ¢s -kereskedelembûl ¢l; a 370 ipari
¡zembûl mind´ssze ´t foglalkoztat hÃsznÀl t´bb alkalmazottat. MÀrpedig f´l´sleg az
agrÀrn¢pess¢gben bûven akadt. 1910-ben a mindszenti mezûgazdasÀgi keresûknek
(271) mind´ssze 37%-a rendelkezett ´nÀllÂ birtokkal, a 101 birtokos gazda k´z¡l 74
birtoka 10 hektÀrnÀl kisebb volt; a mindszenti tÀrsadalom parasztokra ¢s zsell¢rekre
oszlott, mindenekelûtt az utÂbbi csoport tagjai voltak rÀk¢nyszer¡lve arra, hogy egzisztenciÀjukat Mindszentet kis idûre vagy v¢gleg elhagyva teremts¢k meg.
K¢tnyelvü nyilatkozat Melynek erej¢n¢l fogva ¢n az alulÁrott K´teles IgnÀcz Vasmegye Pinka
Mindszent k´zs¢gi szÀrmazÀsÃ, jelenleg sz. 1386 Newport utcza, Northampton Pa. (°szakamerikai) lakos ezennel k´telezûleg kijelentem ¢s kinyilatkoztatom, hogy Vasmegye Pinkamindszent
Magyar OrszÀgban lakÂ (... ¢ves) K´teles IstvÀn fiv¢rem ide hozzÀm AmerikÀba kivÀndorolhasson, ¢n nevezett fiv¢rem szÀmÀra nem¢hez ¢s korÀhoz k¢pest megfelelû ¢s jol j´vedelmezû keresetet
szerzendek ¢s biztosÁtandok, ha pedig ez nem siker¡lne, ¢n nevezett fiv¢rem tÀrsadalmi ÀllÀsÀhoz
m¢rten megfelelûen magam¢bÂl eltartandom, s´t sz¡ks¢g eset¢n hazaszÀllÁtÀsÀt is magam¢bÂl eszk´zlendem an¢lk¡l, hogy az ek¢p szÀrmazandÂ k´lts¢geket ¢s kiadÀsokat magÀtÂl a fiv¢remtûl
k´vetelni fognÀm. Minden esetre pedig nevezett kivÀndorolni szÀnd¢kozÂ n¢vszerint ä K´teles
IstvÀn fiv¢remet magamnÀl ÀllandÂ fel¡gyelet alatt ¢s csalÀdom tagjak¢p fogom tartani ¢s ¡gyelni
fogok arra, hogy erk´lcsi vesz¢lynek kit¢ve ne legyen. Magamnak ÀllandÂ ¢s jol j´vedelmezû keresetem van, azonfel¡l jelent¢kenyebb ´sszegü k¢szp¢nz tûk¢m, ¢s Ágy fenti vÀllalkozÀsomnak mindenkor megfelelni k¢pes leendek. Mindezekn¢l fogva, tisztelettel k¢rem a hazai tekintetes hatÂsÀgokat, hogy fentnevezett kiskoru szÀmÀra Ãtlevelet kiadni m¢ltÂztass¢k. 1922...
A mÃlt szÀzad hetvenes ¢veitûl a nyugat-magyarorszÀgi t¢rs¢g, majd eg¢szen az ´tvenes ¢vekig D¢l-Burgenland azokhoz a ter¡letekhez tartozott, ahol a kivÀndorlÀs magÀtÂl ¢rtetûdû, term¢szetes lehetûs¢gg¢, strat¢giÀvÀ vÀlt. 1890 ¢s 1914 k´z´tt a t¢rs¢gbûl harminchÀromezer ember tÀvozott, hogy mindenekelûtt az ¢szak-amerikai iparvid¢k vÀrosaiban, ChicagÂban, PennsylvaniÀban ¢s New Yorkban prÂbÀljon szerencs¢t. A kivÀndorlÀs elsûsorban a kisebbs¢gi telep¡l¢seket ¢rintette, SÀroslakrÂl az 1880
¢s 1960 k´z´tti ¢vekben n¢gy-´tszÀz ember vÀndorolt ki az öjvilÀgba, l¢nyeg¢ben
nincs olyan csalÀd, ahonnan legalÀbb egy, de inkÀbb t´bb csalÀdtag el ne ment volna,
s noha odaÀt is egymÀs k´z´tt hÀzasodtak, mind´ssze tizenegy csalÀd t¢rt vissza v¢gleg.
A hazatelepedûk ¢pÁtett¢k a falu elsû tÀgasabb hÀzait ¢s f¡rdûszobÀit. A kint maradottak szerepe azonban fontosabb volt, p¢nzzel, ruhanemüvel ¢s a modern vilÀg olyan
csodÀival lÀttÀk el rendszeresen az otthoniakat, mint az alsÂnadrÀg ¢s a csokolÀd¢.
Mindszenten a visszaeml¢kezûk mind´ssze harmincegy emberrûl tudtak, akik egyszer
vagy t´bbsz´r AmerikÀba mentek, k´z¡l¡k tizenegy nem t¢rt haza. K´teles IgnÀcz
ama f¢rfiak k´z¢ tartozott, akik, mÁg a harmincas ¢vek elej¢n v¢gleg itthon nem maradtak, t´bbsz´r fordultak a k¢t vilÀg k´z´tt, feles¢ge valahÀny hazalÀtogatÀsa utÀn
gyermeket sz¡lt, az elsû ¢s a legfiatalabb sz¡let¢se k´z´tt r´pke hÃsz esztendû telt el.
A zsell¢rsorÃ IgnÀcz is az¢rt ment AmerikÀba, hogy az ott ´sszekuporgatott p¢nzbûl
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itthon f´ldet vÀsÀroljon, gazdÀlkodjon, parasztbirtoka legyen. Hazat¢rv¢n, hisz oly sokÀig volt gyÀri munkÀs AmerikÀban, m¢gsem tudott sikerrel gazdÀlkodni, csak Gyula
fia emberfeletti erûfeszÁt¢sei nyomÀn nûtt hatalmas sz¢nakazal ä annak jelek¢nt, hogy
jÂ, dolgos a gazda ä a hÀz mellett, û maga, tÀn egyszer, marhacsemp¢szettel is prÂbÀlkozott, de az ostor nyele megkoppant a hÁdon, lebukott. Mehetett volna vasutasnak
is, de nem szalutÀl senkinek, mondta, b¡szke volt ¢s jÂl ´lt´z´tt, ´lt´nyt, ez¡stÂrÀt, kalapot, aktatÀskÀt hordott, a hazak¡ld´zgetett p¢nzen kÁv¡l ez maradt AmerikÀbÂl.
Az otthon meg¢lni nem tudÂ mindszentiek t´bbs¢ge nem ment ilyen messzire falujÀtÂl, szÀmukra a fûvÀros ¢s Szombathely adott munkÀt ¢s otthont.
A sz´gesdrÂt ¢s az aknÀk elsû ¢vtized¢ben a rezervÀtuml¢t, a kulÀklista ¢s kitelepÁt¢s,
a beszolgÀltatÀsok traumÀja ¢s a nyomukban tÀmadt f¢lelem sem tudta sz¢tzilÀlni a
mindszenti paraszttÀrsadalmat; a falut nem ¢rintette a kollektivizÀlÀs elsû hullÀma,
nem volt egyetlen gazda sem, aki az ´tvenes ¢vekben f´ladta volna gazdasÀgÀt. °ltek
az emberek, ahogy tudtak, abbÂl, ami a beadÀsok utÀn maradt, makkot szedtek, sajÀt erdeikbûl kivÀgtÀk ¢s eladtÀk a fÀt, telepÁtett¢k a Kapui-erdû fenyûit, gazdÀlkodtak tovÀbb,
s Ãgy tünik, nem eredm¢nytelen¡l: PuskÀs IgnÀc istÀllÂjÀban p¢ldÀul 1959-ben, a t¢eszesÁt¢s elûest¢j¢n tizenn¢gy marha Àllt; a falu eml¢kezete egy´ntetüen megûrizte azt
a d´bbenetet, amelyet 1956-ban, a hatÀr megnyÁlÀsakor ¢reztek, lÀtvÀn a szovjet megszÀllÀsi ´vezetben ¢lû sÀroslakiak borzasztÂ szeg¢nys¢g¢t. Ekkor m¢g volt annyi fiatal,
hogy nem jelentett probl¢mÀt az OBSITOS vagy a MçGNçS MISKA szÁnrevitele az iskola
udvarÀn ÀllÂ sz¢napajtÀban, m¢g ¢ltek r¢gi szokÀsok, a kukoricafosztÀs, tollfosztÀs, mikulÀsozÀs, lucÀzÀs, a profÀnabbak k´z¡l a megzsÃpolÀs ä jegyespÀrnÀl korÀbban ¢rdekeltek az eljegyz¢s napjÀnak ¢jszakÀjÀn zsÃppal, aprÂt´rekkel szÂrtÀk meg a pÀr
hÀza tÀjÀt ä, vagy az utcai kiskapuk ´sszehordÀsa. A r´nkhÃzÀs mellett egyik jellegzetes
farsangi szokÀs volt a jegyben jÀrÂk utcai kiskapujÀt kicser¢lni, mik¢nt azonban K´mlûi SÀndor, Mindszent utolsÂ tanÁtÂja ¢s egyben krÂnikÀsa feljegyezte, e szokÀs a k¢sûbbiekben eldurvult, kikapÂs menyecsk¢ket ¢s hütlen f¢rfiakat eml¢keztetett a falu
figyelû szem¢re, 1953-ban a leg¢nyek vagy 30 utcai kiskaput hordtak ´ssze a k´zs¢g hÁdm¢rleg¢re, kupacba rakva... Az ´tvenes ¢vekben m¢gis mentek el innen, s nem csupÀn a
hÃsz-harminc fiatal 1956 ûsz¢n, hanem mindenekelûtt a kis f´ldü zsell¢rcsalÀdok ¢s
iparosok gyermekei, a szocialista nagyipart ¢pÁteni.
Noha a parasztcsalÀdok gyermekeiket ezekben az ¢vekben kezdt¢k magasabb iskolÀk fel¢ terelgetni, ez a gyakorlat 1960-tÂl, a Pinkav´lgye Termelûsz´vetkezet megalakÁtÀsÀtÂl vÀlt ÀltalÀnossÀ. K´mlûi SÀndor, aki 1947-ben kÀntortanÁtÂk¢nt j´tt a mindszenti elemi iskolÀba, 1972-ben kis statisztikÀt k¢szÁtett a felszabadulÀs Âta az iskolÀbÂl
kiker¡lt n´vend¢kekrûl, akik k´z¡l 32 egyetemi, fûiskolai diplomÀt szerzett, 26 ¢retts¢givel
magasabb beosztÀsban van, 33 szakmunkÀsk¢pzût v¢gzett. Ebben az esztendûben k¢t fiatal volt felsûfokÃ int¢zm¢ny diÀkja, 24 volt a k´z¢piskolÀsok, 9 a szakmunkÀstanulÂk
szÀma. Ezen kimutatÀs alapjÀn megÀllapÁthatÂ, hogy a volt n´vend¢kek k´z¡l alig maradt itthon
valaki, aki majd a k´zs¢g lakÂinak szÀmÀt n´veln¢, sz´gezte le a tanÀr Ãr, majd hozzÀfüzte,
ez az iparosodÀs k´vetkezm¢nye, akÀrcsak a gyerekszÀm cs´kken¢se; az 1944/45-´s tan¢vben m¢g 61 tanulÂt iskolÀztak be a mindszenti iskolÀba, az 1972/73-as tan¢vben ez a
szÀm 25. A mindszenti parasztcsalÀdok k¢ts¢gtelen¡l gyorsan ¢s eredm¢nyesen reagÀltak az iparosodÀs, a kollektivizÀlÀs, majd a k´rzetesÁtû telep¡l¢spolitika, a rezervÀtuml¢t hatÀsaira, ¢s minden erej¡kkel azon munkÀlkodtak, hogy gyermekeiket kimenekÁts¢k a falubÂl. Mindszent sok okos embert adott, a parasztcsalÀdok gyermekei, unokÀi
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szombathelyi, fûvÀrosi ¢rtelmis¢giekk¢ vÀltak, akik szÀmon tartjÀk egymÀst, ¢s akiket
szÀmon tart a falu; a szombathelyi koll¢giumigazgatÂ segÁtett a vÀrosban elhelyezni a
diÀkokat, a ma mÀr orszÀgosan ismert bankÀr szerzett hitelt a sz´vetkezet nagyberuhÀzÀsÀhoz, ´sszetartÂ, nem sz¢thÃzÂ falu Pinkamindszent, v¢lekedett '90-ben a k´z´s
vasaljai tanÀcs adminisztrÀtora, az elk´lt´z´ttek is tudjÀk, hogy melyik fonÀlnak hovÀ megy
a v¢ge. °s az elk´lt´z´ttek, a tanultak, a sikeresek hazajÀrnak, egy¡tt ¡nneplik a vasÀrnapot az idûs mindszentiekkel, ¢s a bankÀr Ãr m¢rn´k sÂgorÀval lekaszÀlja a f¡vet,
kapÀl, mert itt mindig ez volt a rend, a diÀkok, amikor otthon voltak, dolgoztak a gazdasÀgban, a gyerek ezzel szolgÀlta vissza, hogy sz¡lei tanÁttattÀk. Azok a fiatalok, akik idemaradtak, akik nem tanultak tovÀbb, ¢s a sz´vetkezetben vagy K´rmenden dolgoztak,
a falu, az idûs parasztok szem¢ben kudarcot vallott emberek, akiket a tehetetlens¢g
¢s tehets¢gtelens¢g k´t´tt Mindszenthez.
1950 ¢s 1969 k´z´tt Pinkamindszent ´nÀllÂ tanÀccsal rendelkezett, ebben az ¢vben
KemestarÂdfa ¢s MagyarnÀdalja falvakkal egyetemben a vasaljai k´z´s tanÀcshoz tartozÂ tÀrsk´zs¢g lett, egy ¢vvel k¢sûbb a sz´vetkezetek k´rzetesÁt¢se is lezajlott, Mindszent elvesztette m¢goly csek¢ly autonÂmiÀjÀt is. A k´z´s hÃsz esztendû mindszenti
olvasata t´m´r ¢s egyszerü: Vasalja csak elvett, Vasalja csak jÂl jÀrt a demokrÀciÀban. A k´z´s tanÀcs idej¢n nem ker¡lt sor fejleszt¢sekre, megszünt az elemi iskola, s az ¢p¡letet,
a kÀntortanÁtÂ hÀzÀval egy¡tt, csakÃgy, mint az indÂhÀzat, eladtÀk. Mindszent volt erûsebb a gazdÀlkodÀsban, gazdagabb Àllatokban, f´ldben, erdûben, v¢lekednek a mindszentiek, a faluban m¢gis csak egy n´vend¢ktelep l¢tes¡lt, a Kapui-kast¢ly ¢s a No¢malom mellett ¢p¡ltek fel az istÀllÂk, ¢s, dohogott '90-ben K´teles Gyula, ha deficittel
zÀr a t¢esz, megvÀgjÀk az erdût, vÀgjÀk a fÀt a mi erdeinkbûl, ma is elment itt k¢t teherautÂ, viszik
nyugatra, ¢s mi mit lÀtunk belûle!, a vÀlasztÀsok ¢v¢ben m¢gis nagyobb vesztes¢g bÀntotta
a mindszentieket, a No¢-vend¢glû elbontÀsa. MiutÀn az ûrs kik´lt´z´tt a hatalmas ¢p¡letbûl, azt a mindszenti sz´vetkezet vÀsÀrolta meg, ma potomnak tünû p¢nz¢rt, ÀllÁtÂlag szÀzezer forint¢rt. Az egyes¡l¢s utÀn a vasaljai sz´vetkezet¢ lett a vÀgÂhÁd, a j¢gverem, az istÀllÂk, pajtÀk ¢s a nagy ¢p¡let; a kocsmar¢sz, az ´regek k¢t szobÀja ¢s a
hadaprÂd korÀban balesetben meghalt Jani fiatalÃr szobÀja ä ilyen temet¢s nem volt
Mindszenten m¢g egy, k¢t fekete lÂ hÃzta a hintÂt! ä ¢s a rÀcsos ablakÃ vend¢gszoba, vagy
ahogy nevezt¢k, a purgatÂrium, bÀli idûszakban lappangÂ nagy szerelmesek bÃvÂhelye. A
sz´vetkezet¢ lett a Kapui-kast¢ly ¢s No¢ JÀnos egykori malma is, mindkettû Àllaga leromlott, a hÀromszintes malom gabonaraktÀrk¢nt szolgÀlt, aztÀn amikor beÀzott a tetû, lejjebb k´lt´ztek a zsÀkokkal, ¢s Ágy hÃzÂdtak egyre lejjebb, mÁgnem az ¢p¡let ma
¡res, hasznavehetetlen, pusztulÂ, csak erûs t¢glÀi dacolnak a hanyag t´rt¢nelemmel.
A malom tûszomsz¢dsÀgÀban ÀllÂ kast¢ly pinc¢j¢t egy megfejthetetlen eredetü àlegendaÊ szerint immÀron beomlott alagÃt k´t´tte ´ssze a BatthyÀny csalÀd n¢metÃjvÀri
erûdÁtm¢ny¢vel. 1990-ben m¢g a àtÃloldallalÊ valÂ megszakÁthatatlan, bÃvÂpatakk¢nt
¢lû kapcsolatrÂl szÂlhatott a legenda, ma csak az ¡res falakat lÀtni, az ablakok ¡veg¢t
ki tudja, honnan ¢rkezettek ¢s hÀny ¢vtizede t´rt¢k ki, felbukkantak k¡lf´ldiek is, ¢rdeklûdûk, akik azutÀn visszahûk´ltek a lÀtvÀnytÂl, a szagtÂl, az egyik vevûvel ment¡nk
volna ki, ¢s egy d´gl´tt borjÃ fek¡dt az Ãton, marhaistÀllÂ mell¢ tÁzmilliÂt invesztÀlni csak
a renovÀlÀsra, kockÀzatos vÀllalkozÀs, m¢gis hasznosnak bizonyult az ¡res ¢p¡let, '94ben itt vackolÂdtak el a crossbar telefonrendszer kubikosmunkÀihoz szerzûdtetett kelet-magyarorszÀgi napszÀmosok. A malom ¢s a kast¢ly a Pinka folyÂ hÁdjÀn tÃl Àll, a
No¢-vend¢glû a k´rmendän¢metÃjvÀri Ãt elÀgazÀsÀnÀl, a falu k´zpontjÀban. A vala-
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mikori j¢gvermet az 1930 Âta mük´dû posta szÀmÀra adta b¢rbe a sz´vetkezet, a hatalmas gazdasÀgi ¢p¡letekben traktorok Àllnak. Csak a hajdani vend¢glût s egyben
lakÂhÀzat nem tudtÀk mire hasznÀlni, ez¢rt felesben lebontattÀk az egyik gy¡ttment
mindszentivel, a falu morgott, dohogott, kider¡lt, a vagy szÀz¢ves ¢p¡let t¢glÀi kivÀlÂ
minûs¢güek, ilyet ma mÀr nem gyÀrtanak, megszÂltÀk a bontÂt ¢s a bontÀsban k´zremük´dû pereputtyÀt, s ha a No¢-kocsma elhordÀsÀt megakadÀlyozni nem tudtÀk is, mindszenti m¢rt¢kkel tiltakoztak; az eg¢sz falu haragszik rÀ, ez¢rt nem is segÁt neki senki.
FogyatkozÂ, el´regedû falu a nyugati hatÀrsÀvban, elzÀrva az orszÀg marad¢kÀtÂl, elfeledtek minket, s k´zel f¢lszÀz esztendeig a kanonizÀlt t´rt¢netÁrÀs is feledtetni akarta
a mindszentiek eml¢keit a mÀsodik vilÀghÀborÃrÂl. Nem az orszÀg minden zugÀbÂl
idevetûd´tt menek¡ltekrûl volt szÂ, nem is arrÂl a k´zel tÁzezer ukrÀn nûrûl ¢s f¢rfirÂl,
akiket a szovjet hadsereg hazatelepÁtett AusztriÀbÂl, ¢s akiket hÀrom-n¢gy hÂnapig
SÀroslakon ¢s Mindszenten helyeztek el, noha ellÀtÀsuk igencsak megterhelte a k¢t
falu lakÂit, hanem arrÂl, hogy a hÀborÃ utolsÂ napjaiban k¢t h¢tig hatÀrukban hÃzÂdott a front. A felszabadulÀs idûpontja k¢nyes, megoldhatatlan f´ladat, jegyezte meg K´mlûi
tanÀr Ãr '72-ben, az volt m¢g '90-ben is, azÂta a t´rt¢netÁrÀs orvosolta a mindszentiek
e s¢relm¢t; nem Nemesmedves¢, hanem Mindszent¢ az utolsÂk¢nt f´lszabadult magyar telep¡l¢s k¢tess¢ vÀlt dicsûs¢ge.
Mindszent. Akik itt maradtak, a vÀroson ¢lû gyermekeiket h¢tv¢geken hazavÀrÂ parasztemberek a k´z´ss¢g fogyatkozÀsai ellen¢re igyekeztek tartani a valahai rend ¢rt¢keit, elemeit. Megûrizt¢k, tÀplÀltÀk ¢s a kÁvÀncsi idegennek szÁvesen adjÀk tovÀbb a
p¢ldÀs magyar parasztfalurÂl alkotott k¢pet; dolgos, takar¢kos, jÂzan vilÀg volt az
´v¢k, a falut rendes, vallÀsos emberek laktÀk, szelÁdek, itt a bÀlok is cs´ndesek voltak, nem
volt vereked¢s. A mindszenti tÀrsadalom karakter¢t a parasztok formÀltÀk a maguk k¢p¢re, k´zib¡k vÀgyott a f´ldtelen, t´rpebirtokos zsell¢r, hozzÀjuk igazodott ¢ppÃgy,
mint a n¢hÀny iparos, aki, hogy meg¢ljen, maga is bÁbelûdni k¢nyszer¡lt n¢hÀny holddal, ¢s tudomÀsul vette, hogy a sorban csak a parasztok utÀn k´vetkezik.
Mindenek elûtt Àllt a f´ld. 1930-ban a k´zs¢g ter¡lete 1915 kat. h., ebbûl szÀntÂ
732, r¢t 676, erdû 372 kat. h. A k¡lf´ldi tulajdonban l¢vû ¢s a korlÀtolt forgalmÃ f´ldbirtokoktÂl (mind´sszesen 286 kat. h.) eltekintve 1935-ben 1590 kat. h. Àllt a falusiak
rendelkez¢s¢re; a parasztbirtokok Àtlagos nagysÀga 7,4 kat. h., az 1ä5, ill. 5ä50 kat. h.
k´z´tti f´ldbirtokok szÀma 119, ill. 101 volt. A müvelhetû hatÀr kicsi volt, a birtokok
egybentartÀsÀt nehezÁtette az egyenlû ´r´kl¢s elve ¢s t´bb¢-kev¢sb¢ ¢rv¢nyesÁtett gyakorlata, Ágy minden lehets¢ges eszk´zt alkalmazni kellett a parasztbirtokok megtartÀsÀra ¢s n´vel¢s¢re. K¢ts¢gtelen¡l azok a mindszenti csalÀdok indultak a legjobb es¢lyekkel, akik a mÃlt szÀzadi tagosÁtÀs idej¢n a legt´bbet, f¢lhellet, kb. 16 holdat tudtak
vÀllalni ä a fertÀly 8, az oktÀl 4 hold volt ä, Àm minden Ãj generÀciÂban fennÀllt a
vesz¢lye a csalÀdi birtok sz¢taprÂzÂdÀsÀnak. A sz¡let¢sszabÀlyozÀst a k´z´ss¢g nem
tekintette legitim eszk´znek, ahogy gy¡tt, az asszonyok eg¢sz sz¡lûk¢pes korÀnak kihasznÀlÀsa viszont annyit jelentett, hogy a sz¡lûk mindaddig nem voltak k´telesek kiadni felnûtt ´r´k´seik szÀmÀra az ûket megilletû ´r´kr¢szt, amÁg kisgyermek volt a
hÀznÀl. A leÀnyok nemigen jussultak a birtokbÂl, ûket p¢nzzel fizett¢k ki, jobban csak
megmaradt a f¢rfiaknak a birtok, s a f¢rfiak k´z¡l az kapta a t´bbet, hisz m¢giscsak t´bbet
¢rdemel, aki otthon maradt, mert biz' annak k´ll elbÀnni az ´regekkel. A nûs fiÃgyermekek
azutÀn, r¢szint mert ha el is k´lt´ztek, a jussukat nem kaptÀk meg r´gt´n, r¢szint,
mert majdnem mindig akadt csalÀdtag, aki valamilyen okbÂl kiesett a gazdÀlkodÀsbÂl,
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ill. az ´r´kl¢sbûl, ´ssz¡tt gazdÀlkodtak a csalÀdi birtokon. A csalÀdi munkaszervezet hatÀrozottan ¢s gyorsan reagÀlt, ha valaki elveszett a hÀborÃban, ha gyermekek Àrvultak
el; valamelyik testv¢r vagy nagybÀcsi vÀllalta Àt a csalÀd eltartÀsÀt ¢s a birtok müvel¢s¢t.
A csalÀdi munkaszervezet hatÀrai igen rugalmasak voltak, mÀr csak az¢rt is, mert a mi
falunk az ollan vÂt, hogy majdnem mindenki rokkon. A birtok egybentartÀsÀnak, n´vel¢s¢nek legk¢zenfekvûbb eszk´ze a hÀzassÀg volt, akad szÀmtalan p¢lda, ¢ppen a legnagyobb birtokosok k´r¢ben, testv¢rpÀrok kereszthÀzassÀgÀra, levirÀtusra ä az elhunyt
f¢rj hely¢re fiv¢re l¢pett ä, k´zeli v¢rrokonok k´z´tti hÀzassÀgra; a mÀsodik fokÃ unokatestv¢rek esk¡vûj¢hez p¡sp´ki enged¢lyt kellett k¢rni. Ahhoz, hogy a legnagyobb
mindszenti parasztbirtok 1930-ban 57 kat. h. legyen, az ¡gyes gazdÀlkodÀson kÁv¡l
szÀmos t¢nyezû egy¡ttÀllÀsa mutatkozott sz¡ks¢gesnek; az indulÂ f¢lhely, magtalan
nagybÀcsik csalÀdra visszaszÀllÂ r¢sze, ¢s jÂ hÀzassÀg, egyetlen ´r´k´s leÀnnyal, a nagygazdÀk mÀr jobban fogtÀk a f´ldet, kevesebb gyerek is volt, mondjuk k¢t fiÃ, az egyiket tanÁttattÀk... Az egyik ä esetleg t´bb ä fiÃgyermek tanÁttatÀsa csak bizonyos birtoknagysÀg felett tünt ¢rtelmesnek, a csalÀdok nagyobbik r¢sz¢ben ezt a lehetûs¢get, tanÁtÂi unszolÀs
ellen¢re, elutasÁtottÀk, mondvÀn, sokba gy¡n.
A hÀzasodÀs forgott, mint kerekes tÂban a vÁz, ennek az endogÀmiÀnak az ÀrÀt megfizett¢k
azok a nyomott, kelekÂtyaforma csalÀdok, ahol betegeskedtek ¢s mind elpusztultak, azok a
hibÀs fiÃk ¢s lÀnyok, akiket nem lehetett kihÀzasÁtani, ´regleg¢ny ¢s ´regleÀny nem jussolt,
a csalÀdban maradt, ¢s dolgozott a testv¢reire, a rokonaira. Akik pedig nem itt sz¡lettek, akiket feles¢gnek hoztak, vagy akik iparosk¢nt telepedtek le, ¢let¡k v¢g¢ig
gy¡ttmentek maradtak ebben a zÀrt ¢s ´nmagÀt nagyra tartÂ szorgalmas ¢s jÂmÂdÃ paraszti
k´z´ss¢gben. Csak parasztembert tudott elk¢pzelni Magdus lÀnyÀnak No¢ JÂzsef gazda is, noha elk¡ldte Rohoncra a zÀrdÀba, mert odajÀrt a bÀtyja leÀnya, No¢ Terus is,
ût igazi ÃrilÀnynak nevelt¢k, eg¢sz nap csak verte a zongorÀt, k¢zimunkÀzott, ha kedve tartotta,
Magdussal, aki egy¢bk¢nt sem szeretett tanulni, ¢desapjÀnak nem voltak ilyen nagy
tervei, az¢rt k¡ld´tt engem meg a bÀtyÀmat, hogy ne legy¡nk olyan buta parasztok, az azonban
szÂba sem ker¡lt, hogy a fiÃ ne gazdÀlkodjon, a leÀny ne parasztemberhez menjen
f¢rjhez. Amikor azutÀn KulcsÀr Vencel csendûr kezdett udvarolni Magdusnak, No¢
JÂzsef ellenkezett, mert a csendûr´k sz¢lhÀmosak. Pedig a Vencel komoly ember volt.
Akkoriban, a harmincas ¢vekben csak a k¢t No¢ fiv¢rn¢l volt f¡rdûkÀd, a kocsmÀros
JÀnosnÀl mÀr igazi zomÀncozott, JÂzsefn¢l bÀdogkÀd, amit hetente vagy k¢thetente
behoztak a hÀzba, ¢s akkor mindenki ugyanabban a vÁzben lemosdott. A mindszenti
asszonyok kint a PinkÀn mostÀk egymÀs hÀtÀt, ¢s a csendûr´k nagy kedvvel f¡r´dtek
egy¡tt a lÀnyokkal, de Vencel komoly volt, nem vett r¢szt a hancÃrozÀsokban, akkoriban akadt
egy megesett lÀny is a faluban, enn¢l a lÀnynÀl az ajtÂn mentek be ¢s az ablakon ki, a sz¡lûk
okultak az esetbûl, Magdus a kapuig sem kÁs¢rhette ki Vencelt, szigorÃan fogtak minket,
ami a nemis¢get illeti, de Vencel nem erûszakoskodott, jÂ ember volt, az¢rt is harcoltam ¢rte
annyit. Magdus tÀn az egyetlen mindszenti leÀny volt ez idû tÀjt, aki kiharcolhatta magÀnak, hogy szerelembûl menjen f¢rjhez. Igaz, egyet-mÀst megengedett m¢g magÀnak, biciklivel jÀrt, f¡rdûruhÀja volt, kalapot hordott, ¢s r´vidre vÀgatta a hajÀt; le is
kurvÀztak ¢rte.
A PinkÀn nem csak f¡r´dni lehetett, No¢ JÀnos malmÀt hajtotta, ¢s a No¢¢k kis Àramfejlesztûje n¢hÀny hÀzat ellÀtott Àrammal is, egy¢bk¢nt s´t¢t volt az utca este, a csendûr´k beosztottÀk a f¢rfiakat ¢jjeli ûrjÀratra, ûk ilyenkor rendszerint bet¢rtek valame-
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lyik iparos mühely¢be besz¢lgetni. A Pinka szesz¢lyes ¢s a hetvenes ¢vekig szabÀlyozatlan volt, ¢vente ki´nt´tt, a folyÂnak k´sz´nhetû az az orszÀgban egyed¡lÀllÂ, t´bb
falut ¢rintû, Ãgy 350 hektÀros gyepter¡let, amelyen Mindszent gazdÀlkodÀsa is alapult. Akinek tÁz hold f´ldje volt, abbÂl n¢gy biztosan kaszÀlÂ, ¢s tÁz marha is Àllt az
istÀllÂban; a n¢gyholdnyi r¢t huszon´t mÀzsa szÀraztakarmÀnyt adott, ¢s a mÀsodik,
augusztusi kaszÀlÀs utÀn a gazdÀk naponta kihajtottÀk a r¢tre marhÀikat. A k´t´tt,
savanyÃ talajÃ szÀntÂf´ld´n forgÂ vet¢sben termesztettek bÃzÀt, rozsot, kev¢ske kukoricÀt, tavaszi ÀrpÀt, valamint zabot, burgonyÀt ¢s burgendit (takarmÀnyr¢pÀt), hajdinÀt, a term¢nyek az ´nellÀtÀst szolgÀltÀk; a rozsbÂl kenyeret s¡t´ttek, a kics¢pelt k¢v¢k
adtÀk a zsÃptetûk fedûanyagÀt, a bÃzalisztbûl kalÀcs, cipÂka, kifûtt t¢szta k¢sz¡lt, a
hajdina egy r¢sz¢t eladtÀk, kedvelt¢k a belûle k¢sz¡lt mÀl¢t, tortÀt, a v¢res hurkÀhoz
is hajdinat´ltel¢ket hasznÀltak. A term¢keny r¢tnek k´sz´nhetûen a gazdasÀgokat, a
falut nagy marhatartÀs jellemezte ä 1935-ben 578 magyar tarka Àllt az istÀllÂkban ä,
abbÂl p¢nzelt mindenki. MarhÀkat fogtak a szekerek el¢ is, az ´k´rrel t´bbet lehetett v¢gezni, igaz, nem mentek vel¡k nagy tÀvolsÀgra, csak a fûszegi gazdÀk k´z´tt akadt lÂtartÂ; a SÀroslak fel¢ esû falur¢szen ¢ltek a nagyobb gazdacsalÀdok, akik 1878, a nagy
mindszenti tüzv¢sz utÀn, amikor az eg¢sz falu le¢gett, hordtÀk a k´veket az ÃjjÀ¢pÁt¢shez, ¢s ûk jÀrtak ZalÀba szûlû¢rt.
K´teles GyulÀt nyugdÁjas t¢esztag korÀban is tisztelt¢k ¢s szerett¢k a falubeliek, mert
mindenkinek segÁtett, minden munkÀt elv¢gzett, az elismer¢s azonban a mÃltb¢li teljesÁtm¢nynek is szÂlt, û talÀn az egyetlen, akinek siker¡lt zsell¢rsorbÂl felk¡zdenie magÀt birtokos gazdÀvÀ; a barÀtjÀval ketten tizennyolc holdat is lekaszÀltak, ÀtjÀrt a sÀroslaki uradalmi erdûbe, de nem akart mÀs szolgÀja lenni, aztÀn az elsû hÁzÂmarha
ÀrÀbÂl borjat vett, ahhoz hozzÀszerzett egy Ãjabbat, ¢s v¢g¡l f´ldet vÀsÀrolt az ´r´k´lt
egy holdhoz, f´ldet a sÀroslaki hatÀrban ¢s a Kapui-erdûn tÃl, mert a parasztok igen
´sszefogtak, ha jÂ f´ld volt eladÂ, azt egymÀs k´z´tt adtÀk, a szeg¢nynek a messzi, rosszabb jutott.
A szorgalommal, verÁt¢kkel szerzett javakat, tÀrsadalmi ÀllÀst elismert¢k a mindszentiek, de az ¡gyeskedû embereket nem szerett¢k, nem is piacoztak, a tejet is csak a tejcsarnokig
vitt¢k. No¢ JÀnos birtokos, vend¢glûs ¢s malomtulajdonos illen szerencsember vÂt, aki
javainak gyarapodÀsÀt, meggazdagodÀsÀt ÀltalÀnos v¢leked¢s szerint annak k´sz´nhette, hogy a csemp¢sz¢ssel foglalkozÂ fiatalemberek nÀla vert¢k el a p¢nz¡ket. Igaz,
mÀr apja gazdag volt, egyed¡li gyerekk¢nt f¢lhelyet vitt a hÀzassÀgba, emellett kocsmÀros ¢s boltos volt, nagyon sok p¢nz maradt utÀna, zsidÂ tÁpus lehetett, v¢lekedik No¢ Magdus, Ãgy lÀtszik, a v¢r¡kben volt, az ¢n apÀm ¢s anyÀm is sokat segÁtett a kocsmÀban a JÀnosnak,
apÀm is kicsit ´nzû volt, rÀtarti, 20 fill¢r¢rt nem s¡vegelek senkit, hangoztatta, az urakat ki
nem Àllhatta, de a szeg¢nyeket szerette. AkÀrcsak bÀtyja, No¢ JÀnos, aki a szeg¢ny embereknek ingyen adott lisztet; Àm a mindszenti parasztok megvet¢ssel elegy gyanakvÀsÀt
jÂt¢konysÀga sem altatta el.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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MILYEN FçBñL KELL NYçRSAT VçGNI?
A legegyszerübb ¢tel t´k¢letes elk¢szÁt¢se is a gasztronÂmia csÃcsÀt jelentheti. °ppen
ilyenkor azonban a legaprÂbb r¢szletek nyerhetnek d´ntû jelentûs¢get. A szalonnas¡t¢s ¢s mÀs nyÀrssal v¢gzett konyhamüveletek eset¢ben magÀnak a receptnek r¢sze,
hogy mely fÀbÂl vÀlasszunk hozzÀ nyÀrsnakvalÂt, sût hogy mely fÀbÂl parÀzsnakvalÂt.
A szalonnas¡t¢shez hasznÀlt nyÀrs valamilyen mÂdon Ázt ad az Ágy k¢sz¡lt szalonnÀnak, s Ágy nem mindegy, hogy milyen fÀt vÀlasztunk hozzÀ.
A nyÀrson s¡lt ¢telek elsûsorban a frontier-konyhÀk eml¢kei. Legismertebbek k´z¡l¡k: a MarokkÂtÂl IndiÀig szÀmos vÀltozatban k¢szÁtett kabab, kebab, kebap, amelyet
a k´z¢p-Àzsiai n¢pekn¢l saslik, sislik n¢ven is ismernek; a g´r´g, ÀllÁtÂlag t´r´k eredetü
szouvlaki; a spanyol pincho moruno (àmÂr nyÀrsÊ), amelyet a mÂr konyha eml¢k¢nek
tartanak; az argentin, uruguayi ¢s brazil churrasco; az indon¢z konyhÀkbÂl t´bb vÀltozatban is ismert sate vagy satay. Csemer G¢za cigÀny gasztronÂmiai k¡l´nlegess¢gk¢nt emlÁti a nyÀrson s¡lt s¡ndisznÂt ¢s ¡rg¢t (pekenyÂca) (1994: 6ä7), valamint a vasnyÀrson s¡lt saslikot (1994: 88ä89). VilÀgszerte elsûsorban ¢s tipikusan hÃs¢telek k¢sz¡lnek nyÀrson, de p¢ldÀul Irakban alma is (HorvÀthn¢, 1985: 261ä2). A receptek,
ha egyÀltalÀn foglalkoznak ezzel, t´bbnyire vasnyÀrsat emlÁtenek (p¢ldÀul HorvÀthn¢,
1985: 62). R¢szletezû ig¢nyess¢ge r¢v¢n kiv¢teles, de nem meglepû az a libanoni recept, amely c¢drusfa nyÀrsat Ár elû (HorvÀthn¢, 1985: 239). Arra, hogy az eurÂpai
konyhÀkban a nyÀrs elvesztette jelentûs¢g¢t, bizonyÁt¢k talÀn az is, hogy az Ãjlatin
nyelvekben k¡l´nb´zû, mÀs-mÀs etimolÂgiÀjÃ szavakkal jel´lik, de nem a latin veru
folytatÀsÀval: portugÀl espeto, spanyol espetÂn, asador, broqueta, katalÀn ast, francia broche,
brochette, olasz spiedo, spiedino, romÀn frigare stb. (K´z¡l¡k viszont legalÀbb kettû a às¡tÊ
jelent¢sü ige ä spanyol asar, romÀn frige ä szÀrmaz¢ka, a spanyol asador ¢s a romÀn
frigare jelent¢se egyarÀnt às¡tûÊ.)
Az AngliÀban mük´dû erd¢lyi szÀrmazÀsÃ, vilÀghÁrü gasztronÂmus, RÂnay Egon
ritkÀn mulasztja el a vele k¢sz¡lt interjÃkban megemlÁteni, hogy szerinte a vilÀg hÀrom
legjelentûsebb konyhÀja a francia (¢s ¢szakolasz), a kÁnai ¢s az erd¢lyi (p¢ldÀul K´vi,
1980: 6, Ãjabb emlÁt¢se MTV 1., HÁradÂ, 1994. szeptember 24.). A hÀrom k´z¡l alighanem az erd¢lyi konyhÀban van a legnagyobb jelentûs¢ge a nyÀrson s¡t¢snek, s itt
¢vszÀzadok Âta mogyorÂfa nyÀrsat Árnak elû a receptek. ValÂszÁnüleg azonban minden
nyÀrsat hasznÀlÂ konyhÀban l¢teznek t´bb¢-kev¢sb¢ kifinomult, enyhe vagy szigorÃ
szabÀlyok a nyÀrs anyagÀt illetûen. Az alÀbbiakban ä mÀs, szÀmomra el¢rhetû forrÀs
hiÀnyÀban ä az idevÀgÂ, m¢rvadÂ hazai v¢lem¢nyeket ismertetem. Nem szabad elhallgatni azonban, hogy a nyÀrson s¡t¢srûl olyan r¢szletes ¢s ¢rt¢kes leÁrÀsok is szÂlnak,
amelyek vagy egyÀltalÀn nem emlÁtik a nyÀrs anyagÀt, vagy nem r¢szletezik, hogy milyen fÀbÂl k¢sz¡lj´n (p¢ldÀul KÀdÀr, 1959: 40ä41). LegalÀbbis a magyarsÀgnÀl talÀn
kiv¢telesnek mondhatÂ az, amivel Kardos LÀszlÂ az ýrs¢g n¢pi tÀplÀlkozÀsÀt jellemzi:
àA nyÀrson s¡lt a parasztsÀg k´z´tt talÀn sohasem volt ismerûsÊ (1943: 87). SzalonnÀn kÁv¡l
nÀlunk is ÀltalÀban mÀs hÃs¢teleket (t´bbek k´z´tt kisebb vadakat, madarakat, halat),
tovÀbbÀ gombÀt, esetleg kukoricÀt szokÀs nyÀrson s¡tni.
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Az erd¢lyi fejedelmi udvar XV I. szÀzad v¢gi SZAKçCSTUDOMçNY cÁmü szakÀcsk´nyve t´bb mint egy tucat receptje k¢sz¡l nyÀrssal, s k´z¡l¡k legalÀbb egy a nyÀrs anyagÀra is utal: àMogyorÂ fÀbÂl csinÀlj nyÀrsot, hosszat ¢s v¢kont, mennyire tizenk¢t tikmony elf¢rjenÊ (id¢zi HutÀs, 1958: 54ä55). ögy szÀz ¢vvel k¢sûbb Bornemissza Anna szakÀcsk´nyve (1680) szint¢n mogyorÂfa nyÀrsat ajÀnl a malacbÂl k¢szÁtendû 32 ¢tel egyik¢n¢l: àMogyorÂfÀn s¡lt magyaros s¡ltet: Az malacnak az hÀtulsÂ r¢sz¢t vond nyÀrsra, akaszd a
f¡stre egy orÀig vagy kettûig. S¡sd meg osztÀn, ´nt´zd teh¢nhÃs-l¢vel avagy zsÁrral: Ãgy jÂÁzü.
Az¢rt jÂ a mogyorÂfanyÀrs, mert jÂ Ázt Àd a s¡ltnekÊ (Keszei, 1983: 112). Keszei, a szakÀcsmester, ajÀnl m¢g nyÀrson s¡lve borjÃt, kappant, vizÀt, habarnicÀt (tintahalat, polipot)
¢s nÀdm¢zes darÀval meghintett ÁrÂsvajat (1983: 94, 145, 161, 191, 203). Az erd¢lyi
hagyomÀnyoknak megfelelûen Kalotaszegen az utÂbbi idûkben is mogyorÂbÂl k¢sz¡l
a nyÀrs (P¢ntek & SzabÂ, 1985: 223).
Erdei Ferenc a k´vetkezûket Árta a nyÀrsrÂl: àA legegyszerübb s¡tûszerszÀm. Annyira
az, hogy nem is kell az embernek magÀval vinnie, mert ä a nagy fÀtlan mezûs¢geket kiv¢ve ä
minden¡tt megszerezhetû, csak bicska legyen hozzÀ. Ez a heveny¢szett fanyÀrs, amihez a mogyorÂ
¢s a som kellû vastagsÀgÃ vesszeje a legjobb, de minden mÀs fÀbÂl meg lehet csinÀlni, csak türhetûen egyenes legyen, ¢s kellû hosszÃsÀgÃ, hogy ne ker¡lj´n a k¢z tÃl k´zel a tüzh´z. Füzbûl ¢s
akÀcbÂl m¢gse csinÀljuk, mert ezek keserüek. De lehet fÀbÂl tartÂsabb ¢s gondosan megmunkÀlt
nyÀrsat is k¢szÁteni, m¢gpedig akÀr egyszerü k¢zben valÂ forgatÀsra, akÀr feltÀmasztÀsra. Ehhez
azonban mÀr alkalmas szÀraz fa kell, amire legjobb a hosszÃ szÀlÃ nyÁr, de jÂ a b¡kk is, valamint
a gy¡m´lcsfÀk. (Ez utÂbbiak k´z¡l a cseresznye sz¢p vilÀgos-, a szilva pedig set¢tv´r´s lesz.) Ilyen
ig¢nyesebb fanyÀrsak k¢szÁt¢s¢hez mÀr t´bbf¢le szerszÀm kell, de t¡relemmel egyszerü hÀzimühelyekben is kifaraghatÂkÊ (1971: 25).
HasonlÂ, de a kizÀrhatÂ faf¢les¢geket illetûen Âvatosabb, mÀsf¢le logikÀval k´zelÁtû
ÀllÀspontot k¢pvisel KÀcsor LÀszlÂ: àN¢hÀny bokor vagy fiatalabb fa sudÀr Àga ´nk¢nt kÁnÀlkozik, akÀrmelyik m¢gsem alkalmas, mert a tüzzel ¢rintkezve olyan Ázanyagok szabadulhatnak
fel belûle, amelyek elronthatjÀk a szalonnas¡t¢s ´r´m¢t. Sorolni lehetne, hogy mi mindenbûl nem
¢rdemes nyÀrsat faragni, az¢rt hÀt inkÀbb azt mondom el, hogy melyik fa anyaga a jÂ. A mogyorÂbokor fÀs hajtÀsa kitünû, de ugyanilyen jÂ a gy¡ricebokor vesszûje is. Az a fontos, hogy a k¢rg¢t
legalÀbb egy jÂ arasznyira lehÀntoljuk, hogy hosszÃra hegyezz¡k ¢s ha lehet, faragÀssal lapÁtsuk
meg. Mielûtt az ¢telt rÀszÃrnÀnk, forgassuk meg a parÀzs f´l´tt, Ágy kiizzadja a nedv¢t, s az nem
keveredhet a s¡t¢sre szÀnt hÃs vagy szalonnaf¢le Áz¢velÊ (KÀcsor, 1991: 51).
Az emlÁtett gy¡ricebokor valÂszÁnüleg a v´r´sgyürüsommal (Cornus sanguinea) azonos (KopÀcson gyürüce a neve, LÀbadi, 1987: 45), ugyanez mint b¡d´ssomfa szerepel
egy somogyi receptben. àA r¢gi pÀsztorok, fûk¢nt a bojtÀrok a fiatal vadmadaraknak kitekert¢k a nyakÀt, utÀna szÀrazon, m¢g melegen megtisztÁtottÀk. SzÀraz pÀfrÀnyt ¢gettek, ef´l´tt p´rk´lt¢k meg a pih¢tûl Ãgy, hogy a nyakuknÀl fogva lÂbÀltÀk ûket a lÀngok f´l´tt. Ekkor belezt¢k
ki ûket, majd kimostÀk. NyÀrsra ä t´bbnyire b¡d´s somfÀbÂl valÂra ä hÃztÀk a madarakat, bevagdaltÀk, paprikÀs sÂval ÏmegraktÀkÎ, ¢s Ágy s¡t´tt¢k meg ûketÊ (Kn¢zy, 1988: 80).
MÁg a n¢pi gasztronÂmiÀban pÀratlanul jÀrtas ¢s a nyÀrson s¡t¢st maga is elûszeretettel gyakorlÂ Erdei a f¡zet ¢s akÀcot zÀrja ki a nyÀrs anyagai k´z¡l, a TiszÀntÃl
n¢pi tÀplÀlkozÀsÀt leÁrÂ Ecsedi IstvÀnnÀl e c¢lra ¢ppen akÀcvesszû (1935: 160), a kopÀcsi (d¢l-baranyai) halÀszatot leÁrÂ LÀbadi KÀrolynÀl ¢ppen füzfavesszû (1987: 79)
szerepel. LegalÀbbis a nyÀrs anyagÀt illetûen az Erdei¢tûl szint¢n eg¢szen elt¢rû megoldÀsokat javasol Makay B¢la a felsû-Tisza-vid¢ki halÀsz-, vadÀsz- ¢s pÀsztor¢teleket
ismertetû gyüjtem¢ny¢nek (1984) t´bb adatk´zlûje. E sz¢pirodalmi halhatatlansÀgot
is szerzett (Kopeczky, 1986: 109) münek ujjlenyomatokkal vetekvû hitelt ad az adat-
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k´zlûk (àk´zremük´dûkÊ) fotÂinak ä a n¢prajzban ¢s szakÀcsk´nyvÁrÀsban merûben
Ãj ä Szondi-tesztszerü mell¢kl¢se (Makay, 1984: 119ä125). Makay v¢lem¢nye szerint
àNyÀrsnak legjobb a k´k¢ny- ¢s füzfavesszû, mert ÀlljÀk a t¡zet. Sok mÀs cserje- vagy favesszû
szagosÁtja az ¢teltÊ (1984: 11). Felsû-Tisza-vid¢ki adatk´zlûi k´k¢nyt (1984: 38, 39, 80),
akÀcot (1984: 80) ¢s füzfÀt (1984: 82) ajÀnlanak nyÀrsnak, egy f¡lesdi adatk´zlûje pedig szalonnas¡t¢shez mindhÀrom faf¢les¢get (1984: 105). Makay n¢mely informÀnsÀnÀl (1984: 38, 82) cibuk n¢ven szerepel a àk¢t v¢g¢n kihegyezett nyÀrs, amelyet f´ldbe szÃrva hasznÀltakÊ (1984: 112). Ugyanezt a szerszÀmot Ecsedi SzatmÀrbÂl cibak n¢ven emlÁtette (1934: 289), s talÀn n¢met j´vev¢nyszÂ lehet.
V¢gsû soron eredet¢t tekintve a nyÀrson s¡t¢st k¢pviseli az erd¢lyi konyha egyik
legjellegzetesebb s¡tem¢nyf¢l¢je (àt¢sztÀjaÊ), a k¡rtûskalÀcs is. Ennek k¢szÁt¢sekor a
ragadÂs t¢sztÀt elûzûleg bezsÁrozott vastag nyÀrsra, dorongra csavarjÀk (K´vi, 1980:
225). Ma ÀltalÀban kelesztett (àkûttesÊ, ¢lesztûs) t¢sztÀbÂl k¢sz¡l, valaha azonban kelesztetlen àlaskat¢sztaÊ lehetett az alapanyaga. Debrecenben a k¡rtûskalÀcs ¢s eredetibb
vÀltozata, a fÀns¡lt kalÀcs is n¢pszerü ¢tel volt, mindkettû kalÀcst¢sztÀbÂl k¢sz¡lt (Ecsedi, 1935: 273ä4). °desapÀmtÂl tudom, hogy legalÀbbis szÀzadunk elsû fel¢ben HÀromsz¢ken a nyÀrsat mogyorÂfavesszûbûl, a k¡rtûskalÀcsfÀt (k¡rtûskalÀcss¡tû dorongot) hÀrsbÂl k¢szÁtett¢k.
M¢g a gasztronÂmiÀnÀl maradva, hÀlÀs t¢ma lehet a fakanalak ä gyakran juharjÀvor, de p¢ldÀul az erd¢lyi Vadasdon nyÁrfa ¢s hÀrs (Sz¢kely, 1994: 103), Kalotaszegen
jegenye ¢s nyÀrfa (P¢ntek & SzabÂ, 1985: 272) ä, a kÁnai ä ¢s egyÀltalÀn tÀvol-keleti ä
evûpÀlcikÀk (fa, bambusz, lakk, jÀde, elefÀntcsont, f¢m, müanyag) anyagÀnak elemz¢se, illetve az ¢telhez illû parÀzs tÀrgyalÀsa. A jobb amerikai vend¢glûkben a steak ¢ppÃgy meghatÀrozott faf¢les¢g parazsa f´l´tt siker¡l t´k¢letesre, mint az erd¢lyi flekken
(rost¢lyos, fatÀny¢ros). A margitszigeti Dreher S´rfesztivÀl ´k´rs¡tûmestere, a kiskunlachÀzi HorÀk D¢nes is megemlÁtette egy interjÃban, hogy a nyÀrsra vont ´k´r alatt
àszigorÃan akÀcfaparÀzsnak kell lennieÊ (Mai Nap, 1994. oktÂber 9., vasÀrnap, 16. o.).
Makay adatk´zlûi nyÀrson s¡t¢shez parÀzsnak szint¢n akÀcfÀt ajÀnlanak (1984: 101;
az egyik informÀnsnÀl kimondottan akÀcfa t¡z¢bûl lesz a parÀzs, kimondottan k´k¢nybûl a cibuk, 1984: 38), s a szerzû szerint a vid¢ken ÀltalÀban is az akÀc a legjobb tüzifa.
KÀcsor LÀszlÂ a hal parÀzson s¡t¢s¢hez àmin¢l kem¢nyebb fÀbÂl ´sszevÀlogatott t¡zelûanyagotÊ ajÀnl (1991: 135). A parÀzs fÀja elûÁrÀs az erd¢lyi f¡st´lt kecskesonka ¢s -oldalas
(buzsenyica) receptj¢ben is: àA f¡st´l¢shez gyertyÀn-, t´lgy-, b¡kkfÀt ¢s ezek für¢szporÀt hasznÀljuk. A parÀzsra naponta egy-egy mar¢k borÂkabogyÂt szÂrunkÊ (K´vi, 1980: 155). Vadasdon Ãgy tartjÀk, hogy àAz ´sszes fÀk k´z¡l a b¡kkfafür¢szpor a legjobb a disznÂkûts¢g (hÃs)
f¡st´l¢s¢hezÊ (Sz¢kely, 1994: 101). çllÁtÂlag egy¢bk¢nt a s¡lt szalonna ¢s a f¡st´lt hÃs
rÀkkeltû anyagokat tartalmaz; viszont annÀl kevesebbet, min¢l kem¢nyebb fÀval (t´lgy,
b¡kk, kûris, szil, akÀc stb.) s¡tik, f¡st´lik ûket, s k¢szÁt¢s¡kkor min¢l messzebb van a
hÃs a tüztûl.
A paraszti faragÂk jÂl ismert¢k a fa tulajdonsÀgait ¢s azt, hogy bizonyos eszk´z´k
k¢szÁt¢sekor melyik fafajta a legalkalmasabb. P¢ldÀul a kûrisfa jÂ szerszÀmfa, àÀm hordÂnak nem jÂ, hamar Àtereszti a folyad¢kotÊ (Sz¢kely, 1994: 103). A famegmunkÀlÀs bonyolultabb müveletei komoly anyagismeretet ig¢nyeltek, s valÂszÁnüleg mÀr a honfoglalÀs kori nyergek is t´bbf¢le, k¡l´nb´zû kem¢nys¢gü fÀbÂl k¢sz¡ltek. A bognÀroknak (kerekeseknek, ker¢kgyÀrtÂknak) a kem¢nyfÀk k¡l´n jellegzetess¢geit is jÂl kellett
ismerni¡k, mivel àa szek¢r szinte teljes eg¢sz¢ben fÀbÂl k¢sz¡l, de majd' minden r¢sze mÀs ¢s
mÀs fÀbÂlÊ (P¢ntek & SzabÂ, 1985: 161), s àa kulcsfontossÀgÃ szek¢ralkatr¢szekhez (ker¢kagy,
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ker¢ktalp, k¡llûk) az orszÀg k¡l´nb´zû vid¢kein ugyanazt a fÀt hasznÀltÀk, ami a szÀzadokon Àt
kikristÀlyosodott k¢zmüves-tapasztalatokat igazolja ä ¢s az egys¢ges k¢zmüipari szakk¢pz¢st dics¢riÊ (JuhÀsz, 1991: 459). P¢ldÀul a ker¢kagyat lehetûleg szilbûl, a k¡llûket akÀcbÂl
k¢szÁtett¢k, s az akÀcot ä gyakran mÀs faf¢les¢g hiÀnyÀban ä elûszeretettel hasznÀltÀk
a legt´bb alkatr¢sz anyagÀnak. Ecsedi IstvÀn emlÁtette, hogy az alf´ldi magyarsÀgnÀl
a horgÀszbot (1934: 167) ¢s esetleg a tapogatÂ is (1934: 181) füzfÀbÂl k¢sz¡lt. HagyomÀnyosan a horgÀszbotot a XIX. szÀzad v¢g¢ig mogyorÂ-, kûris- ¢s somfa ÀgaibÂl csinÀltÀk, a jobb c¢gek amerikai kem¢nyfÀbÂl ¢s tÀvol-keleti nÀdbÂl, bambuszbÂl k¢szÁtett¢k, mÁg a müanyagbÂl valÂk ki nem szorÁtottÀk ûket. (Mindenesetre a sporthorgÀszok a XX. szÀzad elsû fel¢ben ÀltalÀban importÀlt, bambuszbÂl k¢sz¡lt botot hasznÀltak.) Olykor a horgÀszbot vagy mÀs halÀszszerszÀm ¢s a nyÀrs anyaga szinte elûÁrÀsszerüen azonos, p¢ldÀul Indon¢zia t¢rs¢g¢ben valamely bambusz, nÀlunk n¢hol
a füzfavesszû hasznÀlatos mindk¢t c¢lra.
Visszat¢rve a nyÀrsra, bajos ¢rdemben ÀllÀst foglalni az emlÁtett, Erdei, illetve Ecsedi, LÀbadi ¢s Makay k´zti nyÀrsvitÀban. TalÀn ez is de gustibus eset, a szalonna kinekkinek ezen vagy azon a tÀjon ä nemcsak a helyi faf¢les¢gektûl f¡ggûen ä mondjuk
akÀcosan vagy mÀsk¢pp Ázlik. Befejez¢s¡l tanulsÀgos lehet betühÁven id¢zni Ecsedi
IstvÀnnak az urbÀnus, polgÀri szalonnas¡t¢st jellemzû leÁrÀsÀt. àA mai idûkben minden
tÀrsadalmi osztÀly nagyon felkapta a szalonnas¡t¢st, de ritka tud sz¢p szalonnÀt s¡tni. Legt´bb
megf¡st´li, ¢s cigÀny lesz a szalonna. MÀsik meg is ¢geti, lÀngol a szalonna a nyÀrson, harmadik
a tüzbe ejti a szalonnÀt, negyedik a mÀsik kez¢re, lÀbÀra csepegteti a forrÂ zsÁrt, miÀltal felhÂlyagosodik a bûre, az ilyen emberek vagy gyerekeken kereszt¡l nyÃjtjÀk szalonnÀikat a mÀsiknak.
Ilyenkor a ravaszabbik szalonnÀjÀval az alkalmatlankodÂ¢ra ¡t Ãgy, hogy az beleesik a tüzbe. A
gyermekek meg kinyÃjtott lÀbbal ¡lnek a tüz mell¢, s bizony a lÀbukra csepegtetik a zsÁrt akÀr
maga, akÀr a mÀsik. Mire k¢szen vannak, tele vannak ¢g¢si sebekkel. LÀtjuk tehÀt, hogy nagy
rend ¢s figyelem kell a szalonnas¡t¢shez. Ma kirÀndulÀsokon gyakori ¢s nagy ¢lvezet a szalonnas¡t¢s a szabadban. TalÀn az¢rt is kedvelik, mert ez a zsÁros eledel nagyon veszi a bort. Frissen
is pompÀs a s¡ltszalonna, de elt¢ve mÀsnapra, hidegen hagymÀval m¢g jobbÊ (1935: 162). A
s¡lt szalonnÀt Erdei szint¢n mÀsnapra is javallotta (1971: 36).
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DOLMA, T¹LTIKE °S TçRSAIK
A t´lt´tt kÀposzta a magyar konyha egyik legr¢gibb, legjellegzetesebb ¢tel¢nek szÀmÁt
(KovÀcs SÀndor IvÀn: SZAKçCSMESTERS°GNEK °S UTAZçSNAK K¹NYVECSK°I. Bp.,
1988. 59ä60). Az erd¢lyi fejedelmi udvar XV I. szÀzad v¢g¢rûl fennmaradt SZAKçCSTUDOMçNY cÁmü szakÀcsk´nyv¢ben is szerepel a t´lt´tt kÀposzta, itt m¢g azonban a kÀposztalev¢lbe tekert t´ltel¢k aprÂra vÀgott kÀposztÀbÂl, teh¢nhÃsbÂl, szalonnÀbÂl ¢s
füszerekbûl Àll. LegalÀbb a XIX. szÀzadtÂl ezen ¢telf¢les¢g t´ltel¢k¢ben kriteriÀlisnak
szÀmÁt a rizs (p¢ldÀul Czifray IstvÀn: MAGYAR NEMZETI SZAKçCSK¹NYV . 6. kiadÀs, Pest,
1840. 119ä120; Dobos C. JÂzsef: MAGYARäFRANCIA SZAKçCSK¹NYV . Bp., 1881. 644),
amit legfeljebb mÀs kÀsaf¢le (korÀbban k´les- vagy hajdinakÀsa, Ãjabban kukoricakÀsa
stb.), helyenk¢nt galuskaszerü t¢szta pÂtolhat. Ugyancsak legalÀbb a XIX. szÀzadtÂl
ismeretes a t´lt´tt kÀposzta mintÀjÀra k¢szÁtett t´lt´tt karalÀb¢, t´lt´tt paprika ¢s n¢hÀny
hasonlÂ, darÀlt hÃs ¢s rizs t´ltel¢kkel k¢sz¡lt, azÂta szint¢n jellegzetesen magyarnak
szÀmÁtÂ, a n¢pi konyhÀkon is sz¢les k´rben elterjedt ¢telf¢les¢g. ValÂszÁnüleg keleti
(t´r´k ä esetleg balkÀni k´zvetÁt¢ssel ä, ´rm¢ny) hatÀsra, valamikor a XV IIäXVIII.
szÀzadban vÀlt a rizs (vagy legalÀbbis a kÀsa) d´ntûen, elûÁrÀsszerüen fontossÀ a t´lt´tt
kÀposzta t´ltel¢k¢ben, s a t´lt´tt paprika is valÂszÁnüleg csak a XV III. szÀzadtÂl terjedt
el. (A n´v¢nyi burkolatba ä par excellence kÀposztalev¢lbe ä t´lt´tt ¢telek azonban
sokkal r¢gebbiek a magyar konyhÀn.) A t´lt´tt kÀposzta hagyomÀnyosan valamennyi
magyar tÀplÀlkozÀsi tÀjon elterjedt. A hazai zsidÂ konyhÀn marhahÃssal, libÀval k¢szÁtik (Herbst P¢tern¢ Krausz Zorica: MAGYARORSZçGI ZSIDñ °TELEK . Bp., 1984. 67ä
68), Csemer G¢za az àÃri cigÀnyokÊ elsû szÀmÃ fû¢telek¢nt emlÁti (H ABISZTI . CIGçNYOK °LETE ä °TELE. H. n., 1994. 119ä120). Ecsedi IstvÀn (A DEBRECENI °S TISZçN-
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TöLI MAGYAR EMBER TçPLçLKOZçSA. A Debreceni D¢ri-MÃzeum °vk´nyve, 1934,
Debrecen Sz. Kir. VÀros D¢ri-MÃzeumÀnak KiadvÀnyai XXX. 1935. 149ä395) k´zl¢se
szerint az Alf´ld´n elsûsorban sert¢s-, olykor marha- vagy juhhÃsbÂl fûzt¢k. MÀr
szombaton elk¢szÁtett¢k vasÀrnapi eb¢dnek. Jellegzetesen t¢li ¢tel volt, p¢ldÀul disznÂtoron eb¢d (i. m. 249ä251).
Az ´sszehasonlÁtÂ gasztronÂmia egyik legnagyobb szaktekint¢ly¢nek, V. V. Pohljobkinnak magyarul is megjelent k´nyv¢ben megtalÀlhatÂ az egyik legjellegzetesebb ´rm¢ny ¢tel, a tolma receptje (K ONYHçRñL KONYHçRA. A SZOV JETUNIñ NEMZETEINEK
°TELEI. FordÁtotta Sarkady JÃlia. Bp., 1989. 78). A tolma l¢nyeg¢ben n´v¢nyi burkolatba (leginkÀbb szûlû-, esetleg kÀposztalev¢lbe stb.) t´lt´tt darÀlt hÃsbÂl ¢s rizsbûl Àll.
NagyjÀbÂl hasonlÂ, szûlûlevelet (esetleg ennek pÂtlÀsÀra karalÀb¢levelet) elûÁrÂ recept
talÀlhatÂ K´vi PÀl erd¢lyi szakÀcsk´nyv¢ben t´ltike alatt (ERD°LYI LAKOMA. Bukarest,
1980. 185), s ´rm¢ny specialitÀsk¢nt k¡l´n a t´lt´tt uborka, azaz thetum dolmÀ ¢s a t´lt´tt hagyma, azaz szoche dolmÀ (i. m. 190). K´vi PÀl szakÀcsk´nyve egy¢bk¢nt a t´lt´tt
kÀposztÀt nem rizzsel, hanem kukoricakÀsÀval ajÀnlja (i. m. 133ä4), s hasonlÂ, lÂromlev¢lbe ¢s martilapuba t´lt´tt ¢telek receptj¢t is k´zli (i. m. 186ä8). V¢gh Antal sz¡lûfalujÀbÂl, MajtisrÂl a szint¢n a t´lt´tt kÀposztÀhoz hasonlÂan elk¢szÁtett t´lt´tt tormalev¢l
receptj¢t ismerteti (K ENY°R °S VçSZON. SZOKçSOK, HAGYOMçNYOK, EML°KEK . Bp.,
1986. 484), aminek k¡l´n ¢rdekess¢ge, hogy ä mik¢nt K´vi t´lt´tt martilapujÀt ä ezt
az ¢telt is egy-k¢t mar¢k vagy cs¢sze ¢retlen egressel (V¢gh szavÀval: k´szm¢t¢vel) egy¡tt
fûzik. A KÀrpÀtaljÀrÂl a t´lt´tt kÀposztÀnak t´bb ä p¢ldÀul rizs helyett kukoricadarÀval
(mÀl¢kÀsa) vagy galuskaszerü t¢sztÀval (gombÂda, csipetke, csipedli) t´lt´tt, hÃs helyett b´jti, gombÀval k¢sz¡lt ä vÀltozata ismeretes (PÀkozdi Judit: K çRPçTALJAI KñSTOLñ. H.
n., 1992. 82ä89), s ugyanitt tormalev¢lbe tekerve, kukoricakÀsÀval k¢sz¡l a t´ltike (i.
m. 92). Amikor egy¢bk¢nt a nem rizzsel, hanem mÀssal k¢sz¡lt t´lt´tt kÀposztÀt emlÁtettem gasztronÂmiÀban is jÀrtas ismerûseimnek, azok gyakran Ágy kommentÀltÀk:
àAz mÀr nem t´lt´tt kÀposzta, az valami mÀs; az igazi t´lt´tt kÀposzta rizzsel k¢sz¡l.Ê
Mik¢nt tehÀt ezen ¢teltÁpus legtipikusabb hazai burka a kÀposztalev¢l, legtipikusabb
t´ltel¢ke disznÂhÃsbÂl ¢s rizsbûl Àll. (Czifray IstvÀn emlÁtett szakÀcsk´nyv¢ben ä cÁm¢hez m¢ltatlanul ä elv¢tve talÀlhatÂ sert¢shÃshoz valÂ recept, a ritka kiv¢telek k´z¢
tartozik a t´lt´tt kÀposzta.)
MÁg a t´ltel¢k szÂ a mÀr emlÁtett, legkorÀbbrÂl fennmaradt erd¢lyi fejedelmi szakÀcsk´nyv¡nkbûl is ismeretes (1580 k.), a t´ltike ¢teln¢vk¢nt viszonylag Ãj fejlem¢ny.
Szinnyei JÂzsef MAGYAR TçJSZñTçR -Àban ez Àll rÂla (II. 1897ä1901. 784): àvagdalt hÃssal ¢s rizzsel t´lt´tt podlutka (Debrecen G¢resi KÀlmÀn)Ê; a podlutka àk¡l´nb´zû z´lds¢gek leveleibûl k¢sz¡lt fûzel¢kÊ (MAGYAR TçJSZñTçR II. 180, PÀkozdi, i. m. 244). A t´ltike a nem
kÀposztalev¢lbe, hanem mÀs n´v¢nyi burkolatba t´lt´tt, de a t´lt´tt kÀposzta receptj¢hez
hasonlÂan elk¢szÁtett ¢telek elnevez¢s¢re szolgÀl.
Pohljobkin szerint a dolma ûsi ´rm¢ny ¢tel, tûl¡k vett¢k Àt a t´r´k n¢pek (i. m. 73,
83), s t´r´k k´zvetÁt¢ssel p¢ldÀul a litvÀn konyhÀra is hatott (i. m. 121), sût a tÀvoli
sv¢d konyhÀra is eljutott. KisbÀn Eszter (¹RM°NYEK: °TELEK, JELK°PEK ERD°LYBEN
°S MAGYARORSZçGON. Ethnografia 103. 1992. 1ä27) a magyarorszÀgi ´rm¢nyek konyhÀjÀt Àttekintû tanulmÀnyÀban a dolma elûfordulÀsÀt hat mübûl hozza: Turtsa MihÀlynak az Armenia cÁmü folyÂiratban megjelent cikk¢bûl (1888), Szongott Margitnak ¢s
Kritsa KlÀrÀnak szint¢n az ArmeniÀban megjelent gasztronÂmiai munkÀibÂl (1889),
Szongott KristÂf ´rm¢ny n¢prajzi ´sszefoglalÀsÀbÂl (1903), K´vi PÀl id¢zett müv¢bûl
(1980), tovÀbbÀ Korbuly Domokosnak az erd¢lyi ´rm¢nyek ¢teleit tÀrgyalÂ k¢ziratÀ-
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bÂl (1982). KisbÀn k¡l´n megemlÁti Szongott KristÂf (1903) nyomÀn a martilapuba
t´lt´tt podbÀlov-dolmÀ ¢s a szûlûlev¢lbe t´lt´tt ekuderevov-dolmÀ ¢telf¢les¢geket (i. m. 11,
22, 24). °rdekes az, hogy KisbÀn mai budapesti adatk´zlûi ä a dolma emlÁt¢se n¢lk¡l
ä mik¢nt reagÀltak erre az ¢teltÁpusra. àHallgatva a korÀbbi ´rm¢nyek tovÀbbi ¢teleinek
elsorolÀsÀt, informÀtoraim mind ¢l¢nken reagÀltak a t´lt´tt hagymalev¢l ¢s t´lt´tt uborka ¢telekre. Igen, ismerik, ma is csinÀljÀk, de sosem hallottÀk, hogy ezek ´rm¢ny ¢telek. ValÂjÀban mindkettû benne van minden r¢gi erd¢lyi ´rm¢ny listÀban. Ma Ãgy ¢rzik, ezek rokonok a t´lt´tt levelekkel, mely utÂbbiak tûtike n¢ven sz¢les k´rben hasznÀlatosak az erd¢lyi magyaroknÀl is,
ha pedig ez Ágy van, a t´lt´tt hagyma ¢s felezett uborka is regionÀlis erd¢lyi ¢telnek tünik szÀmukra. Eml¢keztetek rÀ, hogy a k¢t utÂbbi ¢telt az 1930-as ¢s az 1970-es ¢vekben az ´rm¢ny telep¡l¢seken sem soroltÀk mÀr egy¢rtelmüen a sajÀtos ´rm¢ny ¢telek k´z¢. Mindkettût hÃssal t´ltikÊ
(i. m. 16ä17).
A dolma szÂ szempontjÀbÂl ¢rdekes, hogy a magyarorszÀgi ¢s erd¢lyi, sajÀt adataik
szerint t´bbezres, Âvatosabb becsl¢sek szerint is t´bb szÀz fûs ´rm¢ny diaszpÂra nyelv¢ben a nyelvveszt¢s utÀn is leginkÀbb az ¢telnevek ûrzûdtek meg, sût a dolma szÂ elveszt¢se utÀn is maga a recept eleven maradt (KisbÀn, i. m.). Az ´rm¢nyek nyelvveszt¢s¢nek folyamata egy¢bk¢nt jÂval Erd¢lybe, MagyarorszÀgra ¢rkez¢s¡k (XV II. szÀzad) elûtt mÀr igen erûteljes volt, legalÀbbis jelentûs r¢sz¡knek egy kipcsak-t´r´k nyelv
volt az anyanyelve, s egy mÀsik jellegzetes, szint¢n sokÀig megûrz´tt erd¢lyi ´rm¢ny
tÀplÀl¢k neve, a hurut is t´r´k szÂ.
A dolma receptj¢t HalÀsz ZoltÀn gasztronÂmiai szakÁrÂ G´r´gorszÀgbÂl t´lt´tt szûlûlev¢l n¢ven hozta (GASZTRONñMIAI KALANDOZçSOK EURñPçBAN . Bp., 19802. 394ä5).
Egy mÀsik szakÁrÂ szint¢n t´lt´tt szûlûlev¢l n¢ven EgyiptombÂl ¢s hÃstalan vÀltozatÀt
rizzsel t´lt´tt szûlûlev¢l hidegen n¢ven IrÀnbÂl ajÀnlotta (HorvÀth BoldizsÀrn¢: H öSZ ORSZçG KONYHçJA. D°L-AMERIKAI, AFRIKAI, çZSIAI °TELEK -ITALOK . Bp., 1985. 221, 286).
HasonlÂ dolmaf¢les¢gek ä ÀltalÀban dolma n¢ven ä a k´zel-keleti (arab, perzsa, t´r´k)
konyhÀk legjellegzetesebb ¢telei k´z¢ tartoznak, tipikusan szûlûlev¢lbe, olykor mÀsba
(padlizsÀnba, cukkinibe stb.) g´ngy´lve vagy t´ltve (Raj TamÀsäOlÀh TamÀs, szerk.:
ALADIN KONYHçJA. K ELETI SZAKçCSMþV °SZET . Bp., 1986. 46, 50, 98ä99). A dolma szÂ
az ÃjperzsÀban dolme ¢s dulme vÀltozatokban van meg (Heinrich F. J. JunkeräBozorg
Alavi: W ¹RTERBUCH PERSISCHäDEUTSCH. Leipzig, 1965. 323). A szÁriai arabban (Helmut K¡hnel: SPRACHFºHRER DEUTSCHäSYROARABISCH. Leipzig, 1974. 70) yabrÀ àdolmaÊ, egy diÂs padlizsÀnos vÀltozata pedig yalangi (dolma).
Az Ãjg´r´gämagyar szÂtÀr talÀlÂ szÂcikke Ágy emlÁti: àντολµαs t´lt´tt szûlûlev¢l/kÀposzta; t´ltikeÊ (Mohay AndrÀs: öJG¹R¹GäMAGYAR SZñTçR. Bp., 1988. 432). A neves angol
szakÁrÂ, Elizabeth David mediterrÀn szakÀcsk´nyv¢ben dolmÀd¢s n¢ven hozza, mint
G´r´g- ¢s T´r´korszÀgban, a K´zel-Keleten n¢pszerü elsû fogÀst (Elizabeth David: A
B OOK OF MEDITERRANEAN FOOD. Harmondsworth, 1955. 157). A t´r´kben (az oszmÀn-t´r´k folytatÀsÀban ¢s t´bb k´z¢p-Àzsiai t´r´k nyelvben) a dolma mellett elsûsorban sarma (szarma) a dolma neve. (NyilvÀn a sarmak àcsavar, teker, hajlÁtÊ ig¢bûl szÀrmazik.) A magyar szaknyelvben szÀrma vÀltozatban t´bb¢-kev¢sb¢ ez a szÂ is meghonosodott, p¢ldÀul az öJ IDýK RECEPTK¹NYV °-ben (Bp., 1931. 37) szûlûlev¢lszÀrma n¢ven k´zli Botka JÂzsefn¢, mint a BÀnÀtban tavasszal n¢pszerü ¢telt. A gagauzban a
dolma àdarÀlt hÃs, t´ltel¢kÊ jelent¢sü (G. A. Gajdard¥i et al.: GAGAUZSKOäRUSSKOä
MOLDAV SKIJ SLOVAR'. Moszkva, 1973. 154), mÁg magÀt az ¢telt a sarma jel´li (i. m. 399).
Az oroszban a tÀrgyalt ¢telf¢les¢g elnevez¢se golubec (ez magÀt a t´ltel¢ket is szokta
jel´lni), t´bbesben (Ágy elsûsorban az ¢telt jel´lve) golubcy (a golub' àgalambÊ szÂbÂl);
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a t´r´k nyelvekkel ¢rintkezû orosz nyelvjÀrÀsokban valamely t´r´k nyelvbûl a dalma,
dulma, durma vÀltozatok is elûfordulnak (Je. N. óipova: SLOVAR' T'URKIZMOV V RUSSKOM JAZYKE. Alma-Ata, 1976. 118). A BalkÀnon ÀltalÀban a t´r´k sarma szÂt vett¢k Àt,
p¢ldÀul Ãjg´r´g σαρµαs (Mohay, i. m. 564), albÀn sarmÀ (dollmÀ mellett), bolgÀr sarmÀ,
romÀn sarma (gyakran t´bbesben, sarmale, vagy kicsinyÁtve sarmaluta).
A t´lt´tt kÀposzta n¢met (egy¢bk¢nt szÂ szerinti) megfelelûj¢t, a Gef¡llter Kohl nevü
fogÀst Elisabeth Luard szakÀcsk´nyve beÀztatott keny¢rrel, zsemlemorzsÀval ajÀnlja
(THE RICH T RADITION OF E UROPEAN PEASANT COOKERY . London, 1994. 391), s szerinte EurÂpÀban °szak-FranciaorszÀgtÂl, SkandinÀviÀtÂl ¢s a BaltikumtÂl RomÀniÀig
¢s BulgÀriÀig n¢pszerü. Luard ¢rdekess¢gk¢nt megemlÁti, hogy a dolma kaldomar n¢ven, kÀposztÀval (vagy mÀs lev¢llel) ¢s rizzsel (vagy Àztatottkeny¢r-t´ltel¢kkel) Sv¢dorszÀgban is a XVIII. szÀzad elsû fel¢tûl ismert, m¢gpedig XII. KÀroly sv¢d kirÀly
t´r´korszÀgi Ãtja k´vetkezm¢nyek¢ppen. XII. KÀroly ugyanis miutÀn I. (Nagy) P¢ter
orosz cÀr ellen¢ben elvesztette a poltavai csatÀt (1709), T´r´korszÀgba menek¡lt, s
csak 1714-ben jutott haza t´r´k´k kÁs¢ret¢ben (i. m. 392ä3).
A dolmÀnak megfelelû, k¡l´nb´zû n´v¢nyf¢l¢kbe (bambusz-, lÂtusz-, banÀnlev¢lbe
stb.) burkolva, gyakran rizst´ltel¢kkel elk¢szÁtett ¢telek EurÀzsia-szerte, legalÀbbis
EurÀzsia d¢li sÀvjÀban elterjedtek. Szûlûlev¢lben a spanyol konyhÀn is k¢szÁtenek szardÁniÀt, f¡rjet, ¢s vegyes hÃst´ltel¢kkel is k¢sz¡l (Penelope Casas: THE FOODS AND
W INES OF SPAIN. Harmondsworth, 1985. 244ä5, 272-3, 316ä7). A szûlûlev¢lben s¡lt
foglyot egy¢bk¢nt K´vi PÀl id¢zett erd¢lyi szakÀcsk´nyve is ajÀnlja (i. m. 163), Hatvany
Lili (° TELMþV°SZET ä °LETMþV °SZET . Bp., ¢. n. 73) lengyel k¡l´nlegess¢gk¢nt hozta
receptj¢t. A szûlûlev¢llel k¢szÁtett nyugat-eurÂpai ¢telek k´z¡l legnevezetesebb a cªpes
¥ la g¢noise vagy cªpes ¥ l'italienne (vargÀnya genovai vagy olasz mÂdra), ez esetben azonban a vargÀnyÀk (avagy tinÂruk, tipikusan Ázletes vargÀnya, Boletus edulis) kalapjÀt
¢s szÀrÀt eg¢szben s¡tik meg szûlûlev¢len ¢s olajon (pl. David, i. m. 1955. 141, Elizabeth David: I TALIAN FOOD. Revised Edition. Harmondsworth, 1989. 235; Jane Grigson: THE MUSHROOM FEAST. Harmondsworth, 1978. 72ä74). Az olasz konyha k¡l´n´sen n¢pszerü fogÀsai a sokf¢le vÀltozatban k¢sz¡lû, t´bbf¢le t´ltel¢kkel t´lt´tt articsÂka (carciofi ripieni), paradicsom (pomodori ripieni), cukkini (zucchini ripieni), padlizsÀn
(melanzane ripiene), batÀviai endÁvia (scarole ripiene), paprika (peperoni ripieni), hagyma
(cipolle ripiene, piemonti vÀltozata a sciule piene), kÀposzta (verze ripiene) (David, i. m.
1989. 237ä250).
A kÁnai konyhÀn a dolma megfelelûi lÂtuszlev¢lbe ä esetleg bambuszlev¢lbe ä g´ngy´lve s¡t´tt ¢telek. K´z¡l¡k a rizzsel t´lt´tt zongzi a legn¢pszerübb, amelyet elûszeretettel fogyasztanak az Ãn. SÀrkÀnycsÂnak- (Longzhuan-) ¡nnepen, a holdnaptÀr
szerinti 5. hÂ 5. napjÀn (Kenneth Lo: CHINESE F OOD. Harmondsworth, 1972. 59ä60;
E. N. Anderson: THE FOOD OF CHINA. New HavenäLondon, 1988. 215). A japÀn
konyhÀn a rizsbûl ¢s halbÂl ´sszeÀllÁtott szusi n¢mely vÀltozatai a megfelelûi, p¢ldÀul
a norimaki. Enn¢l norilev¢lbe (ostyaszerüre pr¢selt tengeri algÀba) tekernek rizst, hÃst,
halat, z´lds¢get (RajäOlÀh, i. m. 218), s ez az elk¢szÁt¢si mÂd (Ágy a zicai àlila z´lds¢gÊ
nevü pr¢selt algÀba valÂ burkolÀs, Anderson, i. m. 163) KÁna egyes vid¢kein is elterjedt. A szerte Indon¢ziÀban n¢pszerü, ÃtravalÂnak hordott, k´retnek tÀlalt vagy levesbe vÀgott lontong bambuszlev¢lbe tekert fûtt rizsbûl Àll; Ãjabban az indon¢ziai gyors¢tkeztet¢sben is elterjedt, eredetileg jÀvai lemper szint¢n bambuszlev¢lbe tekert, kÂkusztejjel fûz´tt rizsbûl ¢s marhahÃsszeletekbûl Àll (Copeland Marks: T HE EXOTIC K ITCHENS OF I NDONESIA. RECIPES FROM THE OUTER I SLANDS. New York, 1989. 241ä3).
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Schein GÀbor

ANGYALFOLT
Sziv¡k megdermed, szÀrnyukat
lebocsÀtjÀk. EzentÃl a legyek
lesznek a madarak. Reflexbûl
szÀllna m¢g, de nem jut levegû,
sziv¡k megdermed, Àrnyukat
lebocsÀtjÀk: s m¢g szorÁtom,
bÀr ellenkezni sincs erû ä àNyeld
le, kincsem, ez mÀr az utolsÂ
falat.Ê V¢gre megdermed. SzÁv¡k
felszÀrnyazzÀk, ezentÃl a legyek
lesznek a madarak, ¢s d´ngnek,
rajzanak vissza a torkomon: a hüv´s
hÃson egy angyal triolÀzgat, ÀrnyÀt
lebocsÀtja, foltot hagy a rajzomon.

KÀlnay Ad¢l

TER°ZKE
A csÃnya lÀny a t¡k´r elûtt Àllt. A szobÀban f¢lhomÀly volt, a bÀgyadt d¢lutÀni nap
¢pphogy Àtvergûd´tt az ablakon, hogy mintegy bÃcsÃzÂul m¢g egyszer k´r¡ln¢zzen,
s aztÀn tavaszig csak ÀbrÀndozzon a f¢nyben aranylÂ dÁvÀnyrÂl meg a melegbarna diÂfa szekr¢nyekrûl. A lakÀsnak ez az oldala ugyanis ¢ppen egy tüzfalra n¢zett, csak akkor
jutott be ide f¢ny, ha el¢g magasan jÀrt a nap az ¢gen. A csÃnya lÀny ezt egy¢bk¢nt
m¢g nem tudta, m¢g nem vette ¢szre, Ágy nem is szomorkodhatott emiatt.
A csÃnya lÀnyt Ter¢zk¢nek hÁvtÀk, s û mÀr a nev¢t sem szerette, k¡l´n´sen Ágy nem:
Ter¢zke. ögy ¢rezte, ebben a bec¢z¢sben is benne van az, no nem vagy sz¢p, igazÀn
sajnÀljuk, ezen nem vÀltoztathatunk, de n¢zd csak, milyen kedvesen hÁvunk. AztÀn
meg az¢rt is utÀlta, mert v¢nkisasszonyn¢vnek tartotta, s û nem akart v¢nkisasszony
maradni. F¢rjhez fogok menni, Árogatta a titkos naplÂjÀba, s szent¡l hitte, hogy a JÂisten ezt olvasva valÂra vÀltja vÀgyÀt. A JÂistennel amÃgy is jÂ viszonyban volt mÀr
eg¢szen kicsi kora Âta, rendszeresen adta fel neki a rendel¢seit, s Ãgy lÀtszott, eddig
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minden kÁvÀnsÀga szerint t´rt¢nt. Csak egyetlenegy dolgot nem mert k¢rni tûle. Tudta, hogy azt m¢g û sem tudnÀ teljesÁteni. ögy ¢rezte, ebben az egy esetben talÀn l¢tezik
egy m¢g nagyobb hatalom, s annÀl inkÀbb hitte ezt, mert azt nem hihette, hogy a JÂisten csak Ãgy magÀtÂl alakÁtotta volna Ágy a sorsÀt, ahogy alakult, mÀrmint hogy ilyen
csÃnyÀnak kellett sz¡letnie. Ezt az Isten nem tehette, hÀt hogyan is vÀltoztathatnÀ akkor meg? CsÃnyasÀgÀt olyan fÀtumnak ¢rezte, ami ellen nincs mit tenni, s ami¢rt senkit nem lehet hibÀztatni. A JÂistent sem, s MamÀcskÀt sem, aki gy´ny´rü, s akit sosem
akart szomorÃnak lÀtni, ez¢rt k¢nytelen volt folyton becsapni. Elhitette vele, hogy milyen boldog, hogy csÃnyasÀgÀt ¢szre sem veszi, ¢s MamÀcska elhitte, mert olyan
k´nnyen elhitt mindent, ´r´m volt n¢zni.
BÀrki bÀrmit mes¢lt p¢ldÀul MamÀcskÀnak, csak n¢zett nagy szemmel, a legk¢ptelenebb t´rt¢netek v¢g¢n is ´sszecsapta a kez¢t, ¢s azt mondta vidÀman: valÂban? °s
sosem az¢rt mondta, mert k¢telkedett, hanem mert ez volt a szokÀsa, s azt is mondta
m¢g: nahÀt! AztÀn mÀr az elsû embernek tovÀbbmes¢lte mint szÁntiszta valÂt. Ilyen
volt MamÀcska, aki Ter¢zk¢nek mindenkin¢l fontosabb volt a vilÀgon. Dehogy viselte
volna el, ha szomorÃ, vagy lelkifurdalÀsa van amiatt, hogy û olyan sz¢p, a lÀnya meg
olyan csÃnya. SzÁn¢szkedett hÀt, jÀtszott, hol vakot, hol s¡ketet.
Nemegyszer megt´rt¢nt, hogy karonfogva s¢tÀltak az utcÀn, leggyakrabban a folyÂparti korzÂn, s ´sszesÃgtak az emberek m´g´tt¡k: m¢g ilyet, hogy lehet ilyen sz¢p
asszonynak ilyen csÃnya lÀnya! Ter¢zk¢nek pedig m¢g egy rezd¡l¢snyit sem moccant
meg a karja, mindig k¢szenl¢tben volt ilyenkorra egy jÂpofa, vidÀm t´rt¢nete, amit
azonnal el kellett mes¢lni, ¢s MamÀcskÀnak lassan visszat¢rt a v¢r az arcÀba, s egy idû
utÀn nem forgott mÀr hÀtra meglesni, ki lehetett az a pimasz, illetlen¡l hangos ember,
legv¢g¢n m¢g azt is elhitte, hogy nem hallott semmit, semmi olyat, ami rÂluk szÂl.
A csalÀdban mindenki MamÀcskÀra vigyÀzott. ý nemcsak sz¢p volt, hanem gy´nge
¢s t´r¢keny is, gyakran sÁrva fakadt, s olyankor mindenki tudta, hogy arra gondol,
ami minden bajÀnak okozÂja, hogy nem lehetett szÁn¢sznû, pedig az akart lenni, s
hogy mindez az¢rt lett Ágy, mert sz¢ps¢g¢t ¢s hisz¢kenys¢g¢t gonoszul kihasznÀlta egy
szÁnhÀzigazgatÂ, aki majdnem minden¢t elvette, csak a tisztess¢g¢t nem, de az szinte
mindegy volt mÀr, ha elveszett a t´bbi, ami¢rt ¢lni ¢rdemes. Ez¢rt amikor MamÀcska
sÁrt, az eg¢sz csalÀd lÀbujjhegyen jÀrt, s mindenki nagyon sajnÀlta ût, noha senki nem
tehetett arrÂl, ami hÃsz ¢vvel ezelûtt t´rt¢nt. VigyÀzni kellett rÀ, igen, mert MamÀcska
olyan volt, mint egy ¢kszer, mondjuk, mint egy hajszÀlv¢kony aranylÀncon f¡ggû drÀgakû, s folyton vagy az¢rt kellett izgulni, el ne raboljÀk, vagy az¢rt, hogy az a v¢konyka
leheletlÀnc el ne szakadjon valahogyan. Nem bÁrom mÀr sokÀ, jajdult fel olykor az
Àgyon heverve, agyonnyom ez az ¢let, ¢s Ter¢zke jÂl lÀtta, hogy az apja mennyire k¢ts¢gbeesik ettûl, hogy napokig dugdossa a gyÂgyszereket, k¢tszer is ellenûrzi a gÀzt
meg az ablakokat, s inkÀbb beteget jelent û is a hivatalban, nehogy valami jÂvÀtehetetlen t´rt¢njen. MÀskor meg ilyeneket mondott MamÀcska: ä Besz¢ltem ma azzal a
fiatalemberrel, tudja, aki a szÁnhÀznÀl van, ¢s mit mondjak, hÁvott nagyon, nem is tudom, mit tegyek! HÀt ahogy az bÂkolt, m¢g most is pirulok ä dicsekedett, s bizony egy
cseppet sem pirult, hanem ´rvendezett, ¢s Ter¢zke azt gondolta: vajon tudja-e, lÀtja-e
MamÀcska, hogy urÀt mennyire megijeszti az ilyen besz¢ddel? Mert bizony Ter¢zke
olyan szerelemrûl m¢g nem hallott, amilyennel apja Àrasztotta el feles¢g¢t. Rajta kÁv¡l
senkit meg nem lÀtott, ez az egy szem¢ly l¢tezett neki a vilÀgon. çllÁtÂlag m¢g amikor
Ter¢zke megsz¡letett, akkor sem a gyermek¢nek ´r¡lt, csak azt k¢rdezgette, hogy az
û ¢dese megvan-e, jÂl van-e. Azt, hogy MamÀcska mennyire viszonozta ezt a nagy sze-
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relmet, nem lehetett tudni, mert MamÀcska soha nem viszonzott semmit. Nem nagyon
¢rt rÀ, mert magÀval akadt mindig valami fontos dolga.
Mostanra mÀr nagyjÀbÂl megszokta ezt Ter¢zke, de eml¢kezett m¢g azokra a sz´rnyü idûkre, amikor ÂrÀkig sÁrt, mert MamÀcska nem adott jÂ¢jtpuszit, s nem gonoszsÀgbÂl, csak mert elfelejtette. Sok szomorÃ eml¢ket ûrizgetett k¡l´nben, gyüjtem¢nyre valÂ volt belûl¡k, rakosgatta ûket ide-oda, idûnk¢nt elûvette valamelyiket, leporolgatta, aztÀn sz¢pen visszatette a t´bbi k´z¢, el nem dobott egyet sem.
Most is, hogy Ágy a t¡k´r elûtt Àllt, elûker¡lt egy r¢gi, poros szomorÃsÀg, s csak m¢g
fÀjdalmasabb lett tûle az arca a t¡k´rben. Esz¢be jutott az a pillanat, amikor elûsz´r
d´bbent rÀ, hogy û csÃnya, hogy mindaz, amit mÀsok lÀtnak, nem ugyanaz, amit û
gondol magÀrÂl. Eg¢szen kicsike volt m¢g. MamÀcska valamelyik barÀtnûj¢n¢l nagy
mulatsÀgot tartottak, s ott futkÀroztak a hatalmas parkban vagy hÃszan gyerekek, kisebbek, nagyobbak, fiÃk, lÀnyok. NagyjÀbÂl ismert¢k egymÀst, de volt egy-k¢t Ãj gyerek is, akiket nem lehetett megszÂlÁtani, s akik ilyeneket mondtak: h¢, te! meg: figyelj
csak, te piros ruhÀs! Ter¢zk¢n aznap gy´ny´rü ruha volt, rÂzsaszÁn, lila masnikkal,
csupa fodor ¢s csipke. MamÀcska egyik lÀnykori ruhÀjÀbÂl varrtÀk. Ebben voltam az
elsû bÀlon, merengett MamÀcska, kez¢ben forgatva a ruhÀt, istenem, sÂhajtott hozzÀ,
¢s mindannyian azonnal lÀttÀk azt a gy´ny´rü fiatal lÀnyt, hallottÀk a zen¢t, s megcsapta ûket valami friss illat, kicsit ¢desk¢s, kicsit fanyar, a k´lni¢, amit valÂban K´lnbûl
hozattak m¢g a bÀli szezon elûtt. Ter¢zke ´r´mmel vette magÀra a ruhÀt, boldog volt,
hogy MamÀcska test¢n fesz¡lt egykor, s ahogy futott a hatalmas kertben bokortÂl bokorig, Ãgy k¢pzelte, hogy most nem is most van, s û nem is û, hanem MamÀcska, s
olyan jÂ volt ezt ¢rezni. Az egyik bokor m´g´tt megÀllt, mert bÃjÂcskÀztak ¢ppen, s
l¢legzet¢t visszafojtva leskelûd´tt. VÀrta az alkalmas pillanatot, amikor kiugorhat, ¢s
elsûnek ¢rhet oda a lugashoz. Ki az a csÃnya lÀny, hallotta ekkor a bokor mÀsik oldalÀrÂl, s fogalma sem volt, kirûl lehet szÂ, û nem lÀtott egy csÃnyÀt sem k´z´tt¡k. Az?
ä k¢rdezett vissza a mÀsik ä az a Ter¢zke, Ãgy hÁvjÀk. Ter¢zke nem bÁrt megmozdulni.
Nem akarta elhinni, amit hallott. Hogy itt az û nev¢t mondja valaki. Hogy û a csÃnya
lÀny. S hogy ezt itt rajta kÁv¡l mindenki tudja. Hogy az a lÀny is r´gt´n tudta, kire
k¢rdeztek rÀ. Akkor este n¢zte meg magÀt elûsz´r a t¡k´rben, ahogy azÂta is rendre
megteszi. N¢zte, mint egy ismeretlent, mint valakit, akihez nincs s nem is lehet soha
k´ze, de akit t¢ved¢sbûl mindenki Ter¢zk¢nek lÀt. N¢zte, vizslatta, mustrÀlgatta, s egyszerre csak meglÀtta azt, amit a t´bbiek. MeglÀtta a csÃnyasÀgÀt. Nem tudta, mit¢vû
legyen. Nem tudta, hogyan legyen ezutÀn. Ezt a vilÀgon senkinek nem mondhatja el.
Nem is sejtheti senki, hogy û csak most tudta meg ezt a sz´rnyüs¢get.
Ekkor lett eg¢sz ¢let¢re magÀnyos, ekkor szakadt el az a szÀl, ami a t´bbi emberhez
k´t´tte, ettûl kezdve szÁn¢szkedett, alakoskodott, nemcsak MamÀcskÀval, hanem az
eg¢sz vilÀggal. Egyre ¡gyesebb lett, s egyre szomorÃbb, Àm ezt sem lÀtta senki. Az emberek egy vidÀm, erûs Ter¢zk¢t lÀttak, akit semmi nem hoz ki a sodrÀbÂl, aki eg¢sz
biztosan bankban fog dolgozni, ha elj´n az ideje, ¢s t¢li est¢ken gyüjt¢st rendez majd
a szeg¢nyeknek, mik¢nt a vÀroska t´bbi ´reglÀnya. ý azonban mÀst akart. Nem tudta
m¢g, hogyan, mi fogja ebben segÁteni, de biztos volt benne, hogy siker¡l. F¢rjhez fog
menni. Nem dolgozik majd bankban, nem rendez gyüjt¢st, nem, semmi ilyet nem
csinÀl. Eg¢szen mÀs, ÂriÀsi dolgot fog v¢ghezvinni. SzÁn¢sznû lesz belûle.
Apa egy napon azzal j´tt haza: ä Lenne egy lehetûs¢g, ¢desem, nem tudom, kedvedre valÂ vagy sem. ä AztÀn csak n¢zte MamÀcskÀt, mint mindig, hüs¢ges kutyaszemmel, s ha MamÀcska v¢letlen¡l azt mondja, nem ¢rdekel, akkor soha t´bb¢ egy szÂval
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sem emlÁti azt a lehetûs¢get. MamÀcska azonban kegyes volt, k¡l´nben is mindig meghatotta a fel¢je ÀradÂ figyelmess¢g, ¢s ¢rdeklûdve hÃzta fel szem´ld´k¢t. ä Mehetn¢nk
Pestre, jÂ ÀllÀst kÁnÀltak, m¢g lakÀs is lenne, egyelûre persze egy kisebb, de hamarosan,
nagyon hamar z´ld´vezetben is. ä Gyorsan hadarta el ezt az apja, mint aki tart attÂl,
hogy f¢lbeszakÁtjÀk. Ter¢zk¢nek nagyokat vert a szÁve, ¢s buzgÂn imÀdkozott. AztÀn
lÀtta, nincs is imÀra sz¡ks¢g, mert MamÀcskÀnak mÀr csillogott a szeme, Ãgy n¢zett
f¢rj¢re, olyan ´r´mmel, mint aki eg¢sz ¢let¢ben erre vÀrt, erre az ajÀnd¢kra, csak mÀr
nem is rem¢lte, hogy megkaphatja. Ter¢zke akkor este k¡l´n´sen hosszan imÀdkozott, Ãgy ¢rezte, hogy mindez û¢rte t´rt¢nt, csak û¢rte, hiÀba hiszi MamÀcska, hogy
ez az û ajÀnd¢ka, hogy v¢gre otthagyhatja ezt a porf¢szket, hogy eztÀn a Duna-korzÂn
kocsizhat, meg az OperÀba jÀrhat. Nem, ezt nyilvÀn a JÂisten rendezte Ágy, hogy Ter¢zke titkos vÀgyai, mint a gy´nge kis palÀntÀk, v¢gre melegÀgyba ker¡ljenek, s ott
erûs´djenek tovÀbb.
Azon a napon, melyen elhagytÀk a vÀrost, Ter¢zke semmi k¡l´n´set nem ¢rzett.
Mosolyogva figyelte MamÀcskÀt, aki kipirult arccal szaladgÀlt ide-oda, izgatott hangon
rendezkedett, irÀnyÁtotta a munkÀsokat, mit hovÀ tegyenek. K´zben m¢g az esû is eleredt, s a hatalmas kanap¢val ott szerencs¢tlenkedtek a teherhordÂk k¢t ajtÂ k´z´tt.
MamÀcska jajgatott: ä Mi lesz most, ha sz¢tÀzik, soha be nem tehetem a szalonba! ä
Apa v¢g¡l visszaparancsolta a munkÀsokat. ä Vesz¡nk majd mÀsikat, ¢desem ä vigasztalta k¢ts¢gbeesett feles¢g¢t.
Amikor ¢rt¡k j´tt az autÂ, mÀr zuhogott, akÀrhogy futottak, megÀztak, mÁg a kapuig jutottak. A kocsiban ¢desk¢s illat keveredett apa szivarjÀnak illatÀval. Ter¢zke
nagyot szippantott ebbûl a kever¢kbûl, aztÀn bef¢szkelte magÀt, fej¢t az ajtÂ bÀrsonybet¢tj¢nek d´nt´tte, ¢s lehunyta a szem¢t. A szakadÂ esû ÀtlÀthatatlan f¡gg´nyt varÀzsolt az ablakokra, Ágy ha akart volna sem tudott volna m¢g egyszer utoljÀra elbÃcsÃzni
a vÀrostÂl. çm Ter¢zke nem akart, mert azt ¢rezte, m¢g el sem mentek, mÀris kihült
a hely¡k, hogy az ¡res hÀzbÂl valami ijesztû hüv´ss¢g Àrad, amihez nekik mÀr semmi
k´z¡k nem lehet. Ha valamit sajnÀlt, hÀt a kanap¢t, milyen rossz lehet most szeg¢nynek n¢lk¡l¡k, aztÀn azt is gyorsan elfelejtette. Hallotta, hogy MamÀcska sÁrdogÀl: ä
Az¢rt csak itt telt el a fiatalsÀgom. ä Ugyan, ¢desem ä nyugtatgatta apa, ¢s zsebkendûj¢vel Âvatosan t´r´lgette a k´nnyeket. Ter¢zke pedig elaludt, s mire fel¢bredt, mÀr
szinte teljesen s´t¢t volt. Az esû elÀllt, ¢s az ablakbÂl jobbra-balra messze elûtt¡k f¢nyeket lÀtott. Rengeteg aprÂ, egymÀst taszigÀlÂ f¢nyecsk¢t, amik Ãgy szikrÀztak, imbolyogtak, mint elt¢vedt csillagok a f´ld´n, hely¡ket keresve. ä Az ott mÀr Pest ä mondta apa, amikor ¢szrevette, hogy ¢bren van. MamÀcska mÀr egyÀltalÀn nem gondolt a
vÀroskÀra, ahol eltelt az ifjÃsÀga, a teendûkrûl besz¢lt, meg hogy milyen lesz a lakÀs,
ezt firtatta. ApÀn lÀtszott, hogy ez a k¢rd¢s nyugtalanÁtja. ä Majd meglÀtod, na nem
egy palota, de ideiglenesen ki lehet bÁrni. ä Izgatottan rÀgta a bajuszÀt, ¢s gyorsan
hozzÀtette: ä Mondtam mÀr, hogy nagyon hamar kik´lt´z¡nk. ä Ter¢zke ¢rezte, hogy
ezt m¢g MamÀcska sem hiszi el teljesen, Ágy mÀr meg sem lepûd´tt, mikor v¢gre a
lakÀst kereszt¡l-kasul bejÀrva zokogni kezdett. ä Ez nem lakÀs! ä sÁrta bele f¢rje nyakÀba ä, ez egy borzalom, ¢n itt egy percig sem maradok!
A lakÀs t¢nyleg sz´rnyü volt, s´t¢t tap¢tÀk, majdnem fekete padlÂk, s valami k¡l´n´s, idegen szag terjengett benne, a bÃtorok nagy rendetlens¢gben szertesz¢t, ahogy
a munkÀsok jÂnak lÀttÀk letenni ûket, de Ter¢zk¢t mindez nem ¢rdekelte. Megkereste
a szobÀjÀt, kinyitotta az ablakot. Meg akarta n¢zni az esti f¢nyeket, de otromba s´t¢ts¢get lÀtott csupÀn szinte karnyÃjtÀsnyira. Le¡lt az ÀgyÀra, lÀbÀt felhÃzta, ÀllÀt a t¢r-
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d¢re nyomta. ä Meg fogom szokni ä mondta ki hangosan, ¢s teljess¢ggel biztos volt
benne, hogy Ágy lesz.
AztÀn elj´tt a nappal, s MamÀcska kiss¢ megnyugodott. Szipogva, de egyre nagyobb
lend¡lettel dirigÀlt a csel¢dnek, mit hovÀ tegyen. Parancsaihoz mindig hozzÀtette: ä
HÀt addig is, amÁg itt kell lenn¡nk! ä Ez, Ãgy lÀtszott, erût ad neki, hogy elviselje az
elviselhetetlent. Apa eb¢d utÀn elment a hivatalba, ahol felelûss¢gteljes munkÀja vÀrta,
s ahol mindez¢rt igen sz¢p fizet¢st fog kapni. ä Hetek k¢rd¢se az Ãj lakÀs, majd meglÀtod, ¢desem, hetek k¢rd¢se! ä s Ãgy bÃcsÃzott el feles¢g¢tûl, mint aki mÀr este egy
zsÀk p¢nzzel fog beÀllÁtani. Ter¢zke pedig mosolygott mindkettûj¡k´n, mert azt gondolta, olyanok, mint a gyerekek. MagÀt sokkal inkÀbb felnûttnek lÀtta ebben a helyzetben. AmiÂta tudta, mi a c¢lja, nem kesergett annyit csÃnyasÀgÀn. SzÀmtalanszor
elk¢pzelte, mit szÂl majd MamÀcska, ha megtudja, hogy szÁn¢sznû lesz a lÀnya, hogyan
fogja ´sszecsapni a kez¢t, hogyan kezd majd tanÀcsokat adni. Ott ¡lnek majd apÀval
a szÁnhÀzban, ¢s virÀgot dobnak a szÁnpadra, s akkor MamÀcskÀnak nem kell hogy
t´bb¢ lelkifurdalÀsa legyen, ami¢rt ilyen lÀnya lett neki, akkor mÀsrÂl fognak sugdosni
a hÀtuk m´g´tt az emberek, ha s¢tÀlni mennek. így ÀbrÀndozott, ¢s egyre biztosabban
tudta, hogy amit megteremtett a fej¢ben, az mÀr maga a valÂsÀg, csupÀn vÀrni kell
t¡relmesen, amÁg az idû el nem tereli ût ehhez a valÂsÀghoz.
Most hÀt ott Àllt a t¡k´r elûtt, ¢s k¢sz¡lûd´tt. K¢sz¡lt megismerni a vÀrost. ögy
¢rezte, sietnie kell, mintha minden perc szÀmÁtana, amiÂta itt vannak. Semmi idût
nem lehet elpazarolni, ezek mÀr nem a vÀrakozÀs idûi, mint eddig, hanem a cselekv¢s¢i. Igazgatta magÀn a ruhÀt, v´r´sesszûke hajÀt szorosan tekerte fel, s a tarkÂjÀn
kis kontyot formÀlt belûle. így sokkal idûsebbnek lÀtszott, s a vastag szÀlÃ, sürün omlÂ
tincseket is siker¡lt elt¡ntetni. Sosem szerette, ha a hajÀt dics¢rt¢k, Ãgy volt ezzel is,
mint a nev¢vel. Minek mondogatjÀk, Â, milyen sz¢p a haja, mikor em´g´tt megint ott
van az az utÀlatos ´r´m: ä LegalÀbb a haja sz¢p szeg¢nynek! ä Ne legyen sz¢p! Ne
legyen legalÀbb! °s ezt most û mind elint¢zi!
N¢zte magÀt a t¡k´rben, s n¢zte maga m´g´tt a szobÀt. Itt fog ¢lni, itt gyakorolja
majd titokban szerepeit, ebben a t¡k´rben fogja elûsz´r meglÀtni azt a nagy ÀtvÀltozÀst, amikor igazi szÁn¢sznûv¢ vÀlik, s attÂl a pillanattÂl kezdve nem szÀmÁt t´bb¢ a
csÃnyasÀga, Ãgy el fog tünni, olyan hirtelen, ahogy annak idej¢n elûj´tt a semmibûl.
M¢g egy utolsÂ pillantÀst vetett a t¡k´rre, ¢s a hÀtsÂ l¢pcsûn az utcÀra sietett.
Az ¢jjel is eshetett, mert nedves volt minden. A napnak mÀr nem volt annyi ereje,
hogy felszÀrÁtsa. Ter¢zke beleszippantott a levegûbe, s itt is idegen szagokat ¢rzett,
mint f´nt a lakÀsban. °rz¢keny orra volt, akÀrcsak MamÀcskÀnak, ezt ´r´k´lte tûle,
csak ¢ppen nem szenvedett miatta, mint MamÀcska. ý sokat nyafogott emiatt, r¢gi
eml¢kek gy´t´rt¢k meg alattomosan, az orrÀn kereszt¡l. ä ögy sajog a szÁvem ä panaszolta Ter¢zk¢nek ilyenkor ä, elment valaki az utcÀn mellettem, de oly k´zel, vÀlla
sÃrolta az eny¢met, ¢s rÀm ragasztotta ezt az illatot, nem ¢rzed? Valami r¢gi talÀlkozÀsra eml¢keztet, akkor ¢reztem ilyet utoljÀra, nem tudom, nem tudom, kivel kapcsolatos, de annyira elszomorodtam tûle. ä MamÀcske persze mindentûl elszomorodott,
ha rosszra kellett eml¢keznie, ha jÂra. A jÂban az volt az iszonyÃ, hogy elmÃlt, a rosszban meg hogy egyÀltalÀn megt´rt¢nhetett. Olyan v¢dtelen ¢s kiszolgÀltatott az ember,
tanÁtgatta Ter¢zk¢t, de szerencs¢re nem fogott rajta ez a tanÁtÀs. MamÀcska v¢dtelen
volt valÂban, de neki a JÂisten ¢ppen ez¢rt k¢tszer annyit adott erûbûl. ýt nem gyûzt¢k
le r¢g elfeledett illatok, messzirûl j´tt hangulatok. PÀr h¢t mÃlva mÀr semmi nem lesz
idegen, gondolta, a szagok sem.
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HatÀrozottan ment, erûsen odavÀgta sarkÀt a k´vezethez. A piszkos, sz¡rke hÀzak
nem akartak elfogyni, folyton Ãjabb ¢s Ãjabb utcÀk bukkantak f´l, amelyeknek a v¢g¢ben mintha lÀtszÂdott volna valami... Ter¢zke nem cs¡ggedt. Be-ben¢zett a nyitott
kapualjakba, olykor Àtment a mÀsik oldalra, mert a nap is ¢ppen ott haladt. N¢zegette
magÀt csak Ãgy elmenûben a kirakatok ¡veg¢ben, ¢s n¢zegette az embereket is, akik
szembej´ttek vele. K¡l´n´s volt, hogy nem kellett k´sz´nni senkinek. Abban a kisvÀrosban, ahol eddig ¢ltek, mindenkit illett ismerni, ha mÀshogy nem, lÀtÀsbÂl. Aki nem
volt ismerûs, az nem is lehetett vÀrosi. Mintha lett volna mindenkin egy megk¡l´nb´ztetû jegy, az ember valahogy meg¢rezte, ki az idegen. Egyszerre esz¢be jutott, milyen furcsa, ott, abban a tegnapi kisvÀrosban most is ugyanÃgy jÀrkÀlnak az emberek,
mindenki a maga dolga utÀn, s ¢szre sem veszik, hogy Ter¢zk¢¢k mÀr nem j´nnek
vel¡k szembe. Itt meg senki nem tud rÂluk, mintha nem is lÀtnÀk ûket. Nem vagyunk
sehol, ´rvendezett, s ez Ágy lesz m¢g nagyon sokÀig. °szrev¢tlennek maradni, amÁg
csak lehet, aztÀn k¢szen elûj´nni, ez tetszett volna igazÀn Ter¢zk¢nek, de ¢rezte, hogy
ez nem siker¡lhet. GyerekkorÀban megfejthetetlen csodÀnak tartotta, hogy egy csÃf,
szûr´s hernyÂbÂl hogyan lesz gy´ny´rü lepke abban a titokzatos kamrÀban. Szerette
volna meglesni, ez¢rt egyszer Âvatosan sz¢tszedett egy ilyen gubÂt, de nagyot csalÂdott. Amit talÀlt, nem volt se hernyÂ, se lepke, hanem egy formÀtlan valami, amirûl
m¢g kev¢sb¢ lehetett elhinni, hogy nemsokÀra ott vibrÀl majd f¢nyes szÀrnyait ki-be
csukogatva a mezûk virÀgai felett. Akkor azt mondtÀk neki, rosszkor nyitotta fel a bÀbot, s bizony Ãgy is lehetett. T´bbsz´r azonban nem prÂbÀlkozott, egyfelûl gonoszsÀgnak tartotta, mÀsfelûl rÀj´tt, hogy nincs az a pillanat, amely megfelelû lenne, hisz û
pontosan azt akarta meglesni, amikor valamibûl mÀsvalami lesz, ami nyilvÀnvalÂ k¢ptelens¢gnek tünt. Most pedig û maga k¢sz¡l ilyesmire, vagyis hÀt vele kell hogy megt´rt¢njen a csoda. De hiÀba, segÁts¢g n¢lk¡l ez nem megy. Addig kell mennie, amÁg
ezt a segÁts¢get meg nem talÀlja. V¢gigjÀrja a szÁnhÀzakat, ha nem ma, akkor holnap.
NemsokÀra majd megk¢rdez valakit, merre menjen, de semmit nem szabad elkapkodni.
Az aprÂcska t¢ren, ahovÀ vÀratlanul kil´kte ût az utca, nem ¡lt senki. Ez furcsa volt,
ilyen sz¢p, ûszi d¢lelûtt nÀluk, otthon telis-tele emberekkel az egyetlen terecske, Ãgyhogy ha ¢ppen nem volt mosolyogni vagy besz¢lgetni kedve, felt¢tlen kiker¡lte, m¢g
ha ker¡lût tett is ez¢rt. MÀr itt vagyok otthon, javÁtotta ki magÀt gyorsan. Le¡lt az
egyik padra, mert alaposan elfÀradt. HÀtradûlt, ¢s lehunyta a szem¢t. A nap ¢ppen
annyira melegÁtett, amennyire jÂlesett, s ebben a kellemes langyossÀgban minden m¢g
egyszerübbnek lÀtszott. Tudta, biztosan tudta, minden Ãgy fog t´rt¢nni, ahogy eltervezte. SokÀig ¡lt Ágy, ÀbrÀndozva, aztÀn amikor a nap arr¢bb ment, indulÀsra k¢sztette
a hirtelen tÀmadt hüv´ss¢g. A t¢r tÃlsÂ oldalÀn egy f¢rfi Àllt, ¢s lÀthatÂan idegesen
n¢zett hol az ÂrÀjÀra, hol valahovÀ messze, a hÀzakon is tÃlra. VÀr valakit, gondolta
Ter¢zke, egyszer engem is Ágy fog vÀrni egy f¢rfi, ezen a t¢ren vagy egy mÀsikon. A
f¢rfi ´sszerezzent, amikor megszÂlÁtotta. K¢rem sz¢pen, mondta Ter¢zke, van itt errefel¢ szÁnhÀz? Milyen szÁnhÀz, k¢rdezett vissza a f¢rfi rekedt hangon, ¢s kez¢vel olyasmi mozdulatot tett, mintha intene a madaraknak, hess, milyen szÁnhÀz, ism¢telte, ¢s
v¢g¡l rÀn¢zett Ter¢zk¢re. A n¢z¢se olyan szigorÃ volt, hogy a lÀny egyet hÀtral¢pett,
s Ãgy mondta: egy szÁnhÀz, egy akÀrmilyen szÁnhÀz, egy szÁnhÀz valahol. A f¢rfi ebben
a pillanatban v¢gre meglÀthatta, akire vÀrt, mert eln¢zett Ter¢zke feje f´l´tt, ¢s arca
ÀtvÀltozott. MÀr elmenûben vetette oda, fej¢t lÂdÁtva arrafel¢, amerrûl Ter¢zke j´tt,
hÀt ott van egy, szemben, nem lÀtja? °s akkor Ter¢zke is meglÀtta, amit meglÀthatott
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volna mÀr elûbb is, hiszen ¢pp elûtte ¡ld´g¢lt a padon. K´sz´n´m, szÂlt a f¢rfi utÀn,
¢s kiss¢ elgyeng¡lt lÀbbal indult az ¢p¡let fel¢. Semmi sem v¢letlen, nincsenek v¢letlenek, mondogatta magÀban.
A portÀs kedves ´regember volt. HovÀ kÁvÀn a kisasszony, szÂlÁtotta meg, mÀr csak
hogy ne mÀsszon f´l hiÀba, tette hozzÀ, ¢s Ãgy n¢zett rÀ kedvtelve a szem¡vege alÂl,
mint egy kedves ismerûsre. Ter¢zke valami¢rt Ãgy ¢rezte, ha ez az ember mellette van,
akkor mÀr minden siker¡lt. Az igazgatÂhoz megyek, mondta, ¢s rÀmosolygott a portÀsra. No mindjÀrt, emelte fel a telefont az ´reg, ¢s a szem¢t nem vette le Ter¢zk¢rûl,
Ãgy tÀrcsÀzott. IgazgatÂ Ãr, van itt egy... egy olyan helyesforma lÀnyka, felk¡ldhetem,
mondta, s rÀkacsintott Ter¢zk¢re. Ter¢zk¢nek hatalmasakat dobbant a szÁve, ¢s teljesen kiszÀradt a szÀja. Mi jÀratban van, kedves, tartotta el a telefont a szÀjÀtÂl az ´reg,
de nem vÀrta meg a vÀlaszt. Olyan szÁn¢sznûf¢l¢nek n¢zem, szÂlt bele a telefonba, ¢s
megint kacsintott. Igenis, igazgatÂ Ãr, igen, rendben, hajlongott a kagylÂnak, k´zben
a kez¢vel intett Ter¢zk¢nek, mehet, minden rendben, ezt integette.
Az igazgatÂ k´v¢r volt, szem¡veges ¢s kopasz. No, kislÀny, mondta, ha az ´regnek
ott lent megtetszett, ¢n ahhoz mÀr nem sokat tehetek. AztÀn tud-e valami darabot
vagy verset, firtatta, de nem n¢zett m¢g csak v¢letlen¡l sem rÀ. Ter¢zke m¢lyet l¢legzett, ¢s mÀr ¢ppen a szÀjÀt is kitÀtotta, amikor az igazgatÂ folytatta. K¡l´nben, ha tud,
el is felejtheti nyugodtan, mert Ãgyis hamisan szÂlna. Adok egy cÁmet, oda k¢ne eljÀrnia, ha mÀr v¢gk¢pp erre szÀnta magÀt. Ott valamennyire kikupÀljÀk, aztÀn majd
meglÀtjuk. Ter¢zk¢nek nem nagyon tetszett ez az ember, de a besz¢d kedv¢re volt.
SzÂ n¢lk¡l vette el a papÁrt, ¢s mÀr fordult is ki az ajtÂn. Azt a ronda kontyot talÀn
elhagyhatnÀ, szÂlt utÀna az igazgatÂ, v¢nÁti csak. Igen, mondta engedelmesen, ¢s a
l¢pcsûhÀzban sz¢trÀzta a hajÀt. A l¢pcsûn lefel¢ MamÀcska jutott esz¢be, elk¢pzelte a
csodÀlkozÀsÀt, ahogy nem kap majd levegût sem, hogy az û lÀnya... Igen, MamÀcska
boldog lesz, ez biztos, ¢s akkor û is az lehet. ViszontlÀtÀsra, kiÀltotta oda k´nnyed¢n
a portÀsnak. A kapubÂl Ãgy n¢zett vissza, mint amikor otthonrÂl megy el az ember, s
ellenûrzi, minden rendben van-e. Kez¢ben ott szorongatta a cÁmet, ¢s Ãgy ¢rezte, hogy
mÀr semmi nem Àllhat az ÃtjÀba. A nap m¢g ¢ppen csak elhagyta a teret, ¢s û mÀr j´n
ki a szÁnhÀzbÂl, talÀn ¢pp a sajÀt szÁnhÀzÀbÂl! Milyen gy´ny´rü a haja, kisasszony, kiÀltott utÀna a portÀs, ¢s most elûsz´r nem zavarta ez a megjegyz¢s. K´sz´n´m, mondta
csak magÀnak, ¢s megrÀzta azt a sz¢p hajat Ãgy, hogy szertesz¢jjel repkedett, mielûtt
a vÀllÀn sz¢tomolt volna. A kapun tÃl pedig mÀr nem gondolt MamÀcskÀra, hanem
csak magÀra gondolt, arra, ami lesz ezutÀn. Sokat int¢ztem, mondta, ¢s megindult,
hogy azt a cÁmet megkeresse.
K´zben f´ltÀmadt a sz¢l, ¢s megkÂcolta a hajÀt, de Ter¢zke mÀr nem nyÃlt utÀna
az ´sszevissza keringû hajszÀlaknak. ögy ¢rezte, pillanatrÂl pillanatra vÀltozik minden
benne ¢s k´r¡l´tte. MÀs lettem, mÀs vagyok, ism¢telgette magÀban, eg¢sz mÀs, de csak
Ãgy suhant el a kirakatok elûtt. Egyelûre nem mert bel¢j¡k n¢zni.
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Filip TamÀs

MUNKACíM: CSUPA
Csupa sz¢ps¢ges szÂbÂl rakja ´ssze.
ögymint Âdon meg zordon meg pûre.
A helyszÁn: szirt, pagony, feny¢r,
mart, morotva, katlan, de legalÀbb
sziklar¢s vagy szunnyadÂ berek,
hol Àllat neszez, inal, sz´kell.
A gondolat megfogan.
A tüz s a terv is hamvÀba roskad.
A betegs¢g kÂr. A l¢g miazmÀs.
K¢tely k¢l ¢s gyanÃ, szük´l az eb.
Meddû zihÀlÀs a szerelem.
°s minden tagon lomha k¢j Àrad el.
°s birokra k¢l egymÀssal a szÀmtalan
utcan¢v, ahol valaha s¢tÀlt,
az iskolÀk neve, ahova jÀrt,
a tanÀr¢, aki pÀlcÀval porolta
fenek¢t, a k´nyvtÀrak¢, a klubok¢,
ahovÀ n¢hanap be¡lt.
öjsÀgok, müvek cÁmei, ÁrÂk, festûk,
zen¢szek nevei hordatnak ´ssze
halomba, kultÃra, mitolÂgia,
id¢zetek, bennfentes otthonossÀg,
mert ûk aztÀn szÁvesen gyÃrjÀk
a versbe a müvelts¢ganyagot.
S a csalÀd, istenem!
micsoda kincsesbÀnya az is!
NagybÀcsik, n¢nik ÂvÂ karjai
s lapos tanÀcsai k´z´tt gomolygÂ
gyerekkor. Az ¢let jÂzan dolgait
precÁzen unalmas malom ûrli.
S ¢n rÀgom e furcsa lisztbûl
s¡lt verseiket. NyÀlas p¢pp¢
formÀljÀk nyelvem ¢s fogaim,
a zamatot keresem benne, de nem
visz rÀ a l¢lek, hogy lenyeljem,
pedig ¢hes vagyok.
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JEGYZETEK JñBRñL
Egy Donne-sor ¡r¡gy¢n. ä
KÀin, JÃdÀs ¢s a t´bbiek

àOh, to vex me, contraries meet in oneÊ1 ä John Donne tizenkilencedik SZENT SZONETT j¢nek ez a k¢ts¢gbeesetten b¡szke sora fejezi ki a legt´m¢nyebben g´r´gäzsidÂäkereszt¢ny kultÃrÀnk diadalmas csûdj¢t, v¢gtelenbe Ávelû zsÀkutcÀjÀt. Olyan korokban,
melyekben nem uralkodik valamely k´zpontilag irÀnyÁtott vilÀgszeml¢let ¢s erk´lcsi
kÂdex, az ellent¢tek szabadon grasszÀlnak k´r¡l´tt¡nk ¢s benn¡nk. ºl a filozÂfus piszkos lÀbbal az agora porÀban, ellentmondÀsok ¢s legyek z¡mm´gnek ¢s cikÀznak sugÀrzÂ feje k´r¡l. Ha viszont valamely korszak k´telezû ¢rv¢nyü ¢rt¢keket, ¢rzelmi ¢s
gondolkodÀsi formÀkat Ár elû, ezzel vagy lÀzadÀsra k¢sztet, vagy rossz lelkiismeretre
kÀrhoztat benn¡nket. A lÀzadÂ lelki hÀztartÀsa azokbÂl az ellent¢tekbûl tÀplÀlkozik,
amelyeket a k¡lvilÀgbÂl szippant magÀba: tapasztalatait a k´teless¢ge ellen mozgÂsÁtja,
¢s e c¢lbÂl felfokozott szubjektivitÀsÀval jÂ elûre dicsf¢nybe burkolja vÀrhatÂ bukÀsÀt.
De sorsÀt a parancsokhoz vagy parancsolatokhoz alkalmazkodÂ sem ker¡lheti el. Tertullianus p¢ldÀul ä mint ezt Barbala Aland GNñZIS °S AZ EGYHçZATYçK cÁmü essz¢j¢ben olvasom2 ä felt¢tlen¡l elfogadta, hogy magunkra kell venn¡nk, teremtm¢ny voltunk k´vetkezt¢ben, isten kegyetlen zabolÀjÀt, ¢s keserü vezekl¢sben kell ¢ln¡nk, de
csupa kÁn volt az ¢lete, mert àe sajÀt maga Àltal felÀllÁtott k´vetelm¢nynek û sem tudott eleget
tenniÊ. UgyanÁgy a magyarorszÀgi sztÀlinizmus rigorÂzus ¢veiben H., egy feltünûen
sz¢p asszony, akivel egy idûben jÀrtam egyetemre, ¢s akiben polgÀri szÀrmazÀsa ¢s
k´zeli csalÀdtagjainak az û ¢letrajzÀt is veszedelmesen beÀrny¢kolÂ szociÀldemokrata
mÃltja ellen¢re fennen lobogott a kommunizmus t¡ze, rendkÁv¡l sokat szenvedett egy
bundÀtÂl, melyet diplomÀciai k¡ldet¢sbûl hazat¢rû f¢rje hozott neki haza. Sz¢ps¢ge
ebben a bundÀban a letünt uralkodÂ osztÀly f¢ny¢t ¢s f´l¢ny¢t Àrasztotta ¢vfolyamtÀrsaira, kivÀltk¢ppen azokra, akiket ä mint akkoriban mondtÀk ä a munkÀsosztÀly ¢s a
dolgozÂ parasztsÀg k¡ld´tt az egyetemre. H.-nak ¢reznie kellett, hogy ezek k¢t okbÂl
is idegenkednek tûle: nemcsak a t¢li ruhÀknak, hanem az ût ÀthatÂ pÀrthüs¢gnek a
meleg¢t is n¢lk¡l´zik. Egyr¢szt ä akÀrcsak Tertullianus ä meg akart felelni az aszketikus elvÀrÀsoknak, mÀsr¢szt viszont fÀzÂs term¢szetü volt, rÀadÀsul sz¢ps¢g¢t ä az eszt¢tikum szintj¢n ä kollektÁv ´r´mforrÀsnak tekintette, Ágy hÀt Ãgy okoskodhatott, hogy
szemforgatÀs volna, ha nem viseln¢ a meleget ¢s sz¢ps¢get sugÀrzÂ bundÀt, ha mÀr
Ãgyis megvan. Csakhogy mihelyt magÀra ´lt´tte, depressziÂba esett, hiszen ez a ruhadarab jelk¢pes erûvel manifesztÀlta osztÀlyidegens¢g¢t. MÀsnap bundÀtlanul ment
egyetemre, ¢s vacogva, rossz lelkiismerettel tette ki magÀt ¢vfolyamtÀrsai gunyoros
pillantÀsainak. °s megint el´lrûl.
Csak a bensûnket szakadatlanul ostromlÂ ellent¢tekkel magyarÀzhatom azt a viszonyt is, amely hûs´mh´z füz. ºl a hamuban, cser¢pszilÀnkkal vakarja gennyedzû
fek¢lyeit. Szemben vele egykori barÀtai, a sÃahi BildÀd, aki ä hÁzÀsra hajlamos l¢v¢n
ä delente hÀnyingerrel k¡szk´dik a tüzû napon, az ´szt´v¢r CÂfÀr, aki nagyon szeret-
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n¢, ha t´rt¢nne mÀr valami, mert fiatal feles¢ge anyai ´r´m´k el¢ n¢z a messzi NaamÀban, ¢s ElifÀz, aki egyre kev¢sb¢ ¢rti, hogyan emelte a k´zhiedelem az elûtte vakarÂdzÂ erk´lcsi roncsot magasabbra nÀla, T¢mÀn tüzoszlopÀnÀl. Sietn¢nek mÀr haza
a gy¡lekezet¡kh´z, a csalÀdjukhoz, ¡zleti ¡gyeikhez, de nem tehetik a vigasztalÂi szerep miatt, melyet ä Ágy ¢rzik legalÀbbis ä JAHV E osztott ki rÀjuk. °s ott vagyok valahol
¢n is, hiszen lÀtom ûket, sût mi t´bb, olykor elfog a viszketegs¢g, Ányem kiszÀrad, ¢s
¡v´lteni szeretn¢k sakÀlhangon, merû szolidaritÀsbÂl. ögy ¢rzem, nem mehetek el,
mert JÂb a tÀvoll¢temben is ott ¡l a hamuban, ott kell ¡lnie most mÀr, amÁg v¢gig nem
mondom a t´rt¢net¢t, sût ä ¢s ez m¢g keservesebb ä amÁg ki nem talÀlom, hogy mit
akarok elmondani rÂla. °s noha tudom, hogy tÀvozÀsommal meghosszabbÁtom szenved¢s¢t, megteszem, amit ElifÀz¢k nem tehetnek meg, hetekre eltün´k ä bensûnket
hÀny ellent¢t ostromolja ä, t¢velygek ¡gyek ¢s Àgyak k´z´tt, adÂbevallÀs, politikai perpatvarok, ÃszÂversenyek a müv¢szeti ¢let lÀbvizeiben, de k´zben tudatom egy jÂl elzÀrt rekesz¢bûl szakadatlanul szivÀrog kifel¢ valamif¢le sÃrlÂdÂ z´rej, mint amikor
egy kem¢ny tÀrgyat egy puhÀbbhoz d´rzs´lnek. Ott a helyem, mondom Tertullianus
¢s H. utÀn szabadon, de rossz lelkiismerettel m¢g hÃzom az idût, aztÀn visszamegyek,
de k´zben persze tudom, hogy bÀrmikor elinalhatok megint, ¢s ez¢rt ä mondjam: hÀl'
istennek? ä nem t´rhetem Àt JÂb kÁnjainak burkÀt, nem vilÀgÁthatom ki bel¡lrûl a fek¢lyes bûr¢t. Akkor viszont mit akarok tûle?
Amikor JÂb vitÀzni kezd vigasztalÂival, vagy nem is vel¡k, hanem a vilÀgrenddel,
mely az û rendje is volt n¢hÀny nappal, h¢ttel vagy v¢gtelens¢ggel korÀbban, akkor
¢ppen jelen vagyok, de inger¡lts¢g fog el, ¢s r´gvest menek¡lni szeretn¢k. ElifÀz azt
ÀllÁtja, hogy àBoldog az az ember, kit megdorgÀl az IstenÊ (5/17), dorgÀlÀsnak nevezi tehÀt,
ami JÂbbal t´rt¢nt, ¢s azt vÀrja el a szerencs¢tlentûl, hogy a àdorgÀlÀstÊ ´r´mmel fogadja. BildÀd szerint àÁgy jÀrnak, akik elfeledkeznek IstenrûlÊ (8/13), CÂfÀr pedig ä a legt¡relmetlenebb hÀrmuk k´z¡l ä egyenesen azt ÀllÁtja, hogy isten eln¢zûen bÀnik vele,
mert àm¢g el is engedett n¢ked a te büneidbûlÊ (11/6). K´znapi ¢letemben mÀr t´bbsz´r
tapasztaltam, hogy a hatalom, bÀrmilyen legyen is egy¢bk¢nt, k¡l´n´s elûszeretettel
ÀllÁtja ÀldozatairÂl, hogy maguknak k´sz´nhetik balsorsukat, ¢s a hÀborÃhoz, melyet
az Àltala t´nkretettek ellen folytat, speciÀlisan k¢pzett ¢rtelmis¢giek szolgÀltatjÀk az
ideolÂgiai munÁciÂt, Ágy hÀt csak azon lepûd´m meg, hogy milyen primitÁven ¢s brutÀlisan alkalmazzÀk ezt az eljÀrÀst ebben a rendkÁv¡li esetben. Ha valaki tÁz gyermek¢bûl tÁzet veszÁt el ä a vagyon, a tÀrsadalmi rang ¢s tekint¢ly, tovÀbbÀ az eg¢szs¢g
totÀlis kÀrosodÀsÀrÂl most nem is besz¢lek ä, akkor hÀnyat vesztett volna el abban az
esetben, ha egyik-mÀsik bün¢t az isten nem hagyja megtorlatlanul? A vigasztalÂk agyalÀgyultnak tetszû tÃlzÀsai nem is annyira az istenf¢lelembûl fakadnak, hanem inkÀbb
abbÂl a vÀgyukbÂl, hogy min¢l hamarabb maguk m´g´tt tudhassÀk ¢let¡knek ezt a
kellemetlen epizÂdjÀt. Persze nem miattuk t¢rek vissza ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl a helyszÁnre, hanem mert ott van a hamuban kuporgÂ ä mit mond û? Nem mintha nem tudnÀm,
hiszen olvastam, de hallani is szeretn¢m ä jelen szeretn¢k lenni, ahogy megsz¡letnek
benne a szavak, a vilÀgk´lt¢szet fel¡lmÃlhatatlanul f¢nyes gy´ngyszemei ä ez¢rt jÀrok
tehÀt vissza, eszt¢tikai sznobizmus is motivÀl, nem tagadom ä, szemem hÀmlÂ ajkÀra
tapad, alig bÁrja mÀr formÀlni a foghÁjas szÀjÀbÂl kibukÂ, kibukfencezû magÀnhangzÂkat, gyulladt szemh¢ja tikkel a besz¢d ¡tem¢re, eszembe jut Heinrich Heine a matracsÁrban, hogy h¡velykujjÀval tolta fel b¢nult szemh¢jÀt, ha meg akart n¢zni valamit,
Ãgy lÀtszik, a jÂbi sorsnak megvannak a testi rÁtusai. AztÀn hÀtt¢rbe szorulnak az eszt¢tikai kÁvÀncsisÀgnak, sût a m¢lyebb szem¢lyes ¢rdeklûd¢snek a szempontjai is, JÂb
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besz¢deit hosszÃ sz¡netek k´vetik, majd a barÀtok besz¢dei, akikhez k¢sûbb egy negyedik vigasztalÂ is csatlakozik, egy fiatal seggfej (k¢sûbb m¢g visszat¢rek rÀ), ¢s ezek
a sz¡netek nagyon hasznosak, talÀn a tÀvoll¢teim is hasznosak (mint mÀr mondtam,
el-elmegyek, ¢s ilyenkor a sivatagi hamuhalom k´rny¢k¢n megÀll az idû), mert kikristÀlyosodik bennem JÂb vilÀgrengetû k´lt¢szet¢nek ¢s e k´lt¢szetet sz¡lû filozÂfiai vÀlsÀgnak az alapdilemmÀja. Ezt mÀr most megfogalmazom, bÀr ÁrÂilag talÀn c¢lszerübb
eljÀrÀs volna fokrÂl fokra eljutni idÀig, de azt rem¢lem, hogy a kifecsegett ÀltalÀnos
igazsÀg felszabadÁt az ¢sz diktatÃrÀja alÂl, ¢s olyan ter¡letre csÀbÁt, ahol a rÂzsÀnak
nemcsak fogalma, hanem illata is van. EgyszÂval JÂb az¢rt ny´g´tt, b´mb´lt, vÀdolt
¢s sirÀnkozott, mert nem tudta ´sszeegyeztetni a Teremtû Isten jÂsÀgÀnak eszm¢j¢t a
Teremtett VilÀg tapasztalhatÂ ¢s elk¢pesztû rosszasÀgÀval. àHa Isten jÂ, akkor hogy lehet
rossz a vilÀg?Ê ä aki ezt k¢rdi, annak mÀr szÁv¢t t¢pdesi a keselyü.
*
àM¢g az ¢n jÂakarÂm is, akiben megbÁztam, aki a kenyeremet ette, f´lemelte sarkÀt ellenemÊ:3 a
DÀvid-zsoltÀroknak ez a v¢gzetes sora ä talÀn ¢ppen a JÂb-k´ltem¢ny keletkez¢s¢nek
idej¢bûl ä pusztulÀsba, ´r´k kÀrhozatba d´nt´tt egy olyan valakit, aki csak a legnagyobbak k´z¢ sorolhatÂ erk´lcsileg. A f¢lelem ¢s a vÀrakozÀs felfokozott l¢gk´r¢ben,
mely utolsÂ napjaiban k´r¡lvette, Krisztus siettetni akarta kiker¡lhetetlen sorsÀt. N¢hÀny nappal hÃsv¢t elûtt a Keresztelû JÀnos Àltal harcra szentelt, felfegyverzett zelÂtÀk
segÁts¢g¢vel elfoglalta a templomot, mely egy rÂmai cohors v¢delme alatt Àllt, ¢s kiszÂrta onnan a p¢nzvÀltÂkat ¢s kereskedûket. Ezzel a tett¢vel egyesÁtette maga ellen
a zsidÂsÀg vallÀsi ¢s ¡zleti ¢let¢nek vezetûit, tovÀbbÀ a megszÀllÂ erûk k´zigazgatÀsi ¢s
katonai parancsnokait. ElfogatÀsa ¢s kiv¢gz¢se tehÀt csak napok vagy ÂrÀk k¢rd¢se
volt. J¢zus ¢s tanÁtvÀnyai nem gondoltak arra, hogy a fûpapok az ¡nnepen, amikor a
k´rny¢k szeg¢nyei a vÀrosba tÂdulnak, nem vÀllalkoznak egy ilyen kiszÀmÁthatatlan
hatÀsÃ akciÂra. Ez¢rt a hÃsv¢ti bÀrÀny rituÀlis elk´lt¢se k´zben, eltelve az utolsÂ
egy¡ttl¢t tragikusan felemelû ÀhÁtatÀval, kifel¢ is f¡leltek, hogy nem j´n-e mÀr fegyvereket ¢s botokat lÂbÀlÂ csûcsel¢k ¢l¢n a letartÂztatÀsÀra kijel´lt k¡l´nÁtm¢ny. Vend¢glÀtÂjuk, Mirjam ä akinek asztal alatt kuporgÂ kisfia, JÀnos k¢sûbb MÀrk n¢ven Árta
be nev¢t a vilÀg szellemt´rt¢net¢be ä a hÀzon kÁv¡l, egy diÂfa t´rzs¢hez lapulva hallgatÂdzott ´sszekoccanÂ fogakkal. Krisztusnak az elviselhetetlen fesz¡lts¢g ÂrÀiban
esz¢be d´bbent az id¢zett prÂf¢cia: sorsa beteljes¡l¢s¢hez m¢g egy ÀrulÂra is sz¡ks¢ge
van. MegszÂlalt tehÀt: àNem mindnyÀjatokrÂl szÂlok; tudom ¢n, kiket vÀlasztottam ki. De be
kell teljesednie az ÁrÀsnak: aki a kenyeremet ette, f´lemelte sarkÀt ellenem.Ê4 A tanÁtvÀnyokon
r¢m¡let lett ÃrrÀ. JÀnos, aki r¢szletesen ÀbrÀzolta ezt a jelenetet, Krisztus mell¢re hajtotta fej¢t, de nem az¢rt Àm, mert Krisztus kedvence volt, ahogy evang¢liumÀban ÀllÁtja. Hiszen m¢g az isten fia sem bÁrt volna bÀrÀnyt enni Ãgy, hogy k´zben egy fej
pihen a mell¢n. A kedvenc feje ä ha csakugyan û volt a kedvenc ä ebben a pillanatban
bukhatott oda, hogy kiker¡lj´n a f¡rk¢szû pillantÀs hatÂk´r¢bûl. A tanÁtvÀnyok remegû, feh¢r ajakkal sorra megk¢rdezt¢k: àUram, ki az?Ê Erre a k¢rd¢sre persze neh¢z
lett volna azt vÀlaszolni, hogy àTeÊ. Aki elÀrulja jÂtevûj¢t, f´lemelve ellene a sarkÀt,
arrÂl nem hihetû, hogy megkockÀztat egy ilyen k¢rd¢st isten ellen¢ben. Csak egyetlen
tanÁtvÀny, Iskariot¢sz JÃdÀs nem szÂlalt meg. Megvetûen n¢zte beijedt tÀrsait, k¡l´n´sk¢ppen a t´rleszkedû JÀnost, aki bizonyÁthatatlan ¢s ez¢rt soha senkinek el nem
Àrult gyanÃja szerint besÃgta J¢zusnak, hogy JeruzsÀlembe bej´vet egy almÀt t¢pett
le idegen fÀrÂl. Akkor sem s¡t´tte le pillantÀsÀt, amikor ez J¢zus¢val talÀlkozott. Nagy
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cs´nd tÀmadt, mindenki mozdulatlannÀ dermedt. A gyerek felsÁrt az asztal alatt, eg¢szen kurtÀn, aztÀn elhallgatott. J¢zus alig ¢szrevehetûen bÂlintott, majd Ágy szÂlt: àAz
Àrul el, akinek a bemÀrtott falatot adom.Ê °s az aranybarnÀra s¡lt bÀrÀnycombbÂl az illatos
hÃsl¢be mÀrtott egy ÁnycsiklandozÂ darabkÀt. JÀnos szerint ezzel a falattal hatolt be
JÃdÀsba a sÀtÀn.5 Ez azonban teolÂgiai k¢ptelens¢g. JÃdÀs vagy akkor vÀlt ÀrulÂvÀ,
amikor megkapta ezt a szerepet, melyet azonban nem a sÀtÀn, hanem J¢zus osztott ki
rÀ, vagy korÀbban, ahogy MÀt¢, MÀrk ¢s LukÀcs is leÁrja, amikor kialkudta az ÀrulÀsÀ¢rt jÀrÂ harminc ez¡stp¢nzt. J¢zus azonban a falat ÀtnyÃjtÀsa utÀn mondott m¢g
valamit, ami egy¢rtelmüen az elsû felt¢telez¢st tÀmasztja alÀ: àAmit cselekszel, hamar cselekedjed.Ê6 Ez megbÁzatÀs ¢s megÀllapodÀs. MiutÀn a tanÁtvÀnyok viselked¢s¢bûl kider¡lt, hogy a megvÀltÀshoz sz¡ks¢ges ÀrulÀs elk´vet¢s¢hez csak JÃdÀsban van meg az
erk´lcsi hûsiess¢g, teljes bizalmÀval ût tisztelte meg. JÀnos naivan elismeri, hogy olyan
kapcsolat sz´vûd´tt ebben a pillanatban a k¢t f¢rfi k´zt, amibûl a t´bbiek ki voltak
zÀrva. àAz ott ¡lûk k´z¡l senki sem ¢rtette, hogy mi¢rt mondta ezt neki.Ê7 JÃdÀs pedig, mihelyt
lenyelte a falatot, azonnal kiment az ¢jszakÀba, hogy teljesÁtse megbÁzatÀsÀt. J¢zus Ágy
kommentÀlta JÃdÀs vÀllalkozÀsÀt az ¢rtetlenek gy¡lekezet¢nek: àMost dicsû¡lt meg az
embernek Fia, ¢s az Isten is megdicsû¡lt ûbenne.Ê8 Ez a àmostÊ ¢kesszÂlÂan fejezi ki, mekkora
fontossÀgot tulajdonÁtott a Mester ennek a pillanatnak.
E megdicsû¡l¢s¢rt ugyanis nem J¢zus, hanem JÃdÀs hozta a legnagyobb Àldozatot.
A keresztre feszÁt¢s a RÂmai Birodalom teljes ter¡let¢n tucatb¡ntet¢snek szÀmÁtott, a
sÃlyosabb gonosztevûk´n kÁv¡l a lÀzadÂ rabszolgÀkat ¢s az etnikai kisebbs¢gek szabadsÀgharcosait, tovÀbbÀ az alantasabb szÀrmazÀsÃ politikai elÁt¢lteket rendre felszegezt¢k a fÀra, mint holmi denev¢reket. A megvÀltÂ ÀrulÂja azonban a fel¡lmÃlhatatlan
sz¢gyenen kÁv¡l azzal is szÀmolhatott, hogy bÀrmely kerge fanatikus elmetszi a g¢g¢j¢t
vagy halÀlra kÁnozza. M¢g abban sem lehetett biztos, hogy Jahve m¢ltÀnyolja majd az
ÀldozatÀt. MÀt¢nÀl mindenesetre talÀlhatÂ egy k¢tes hitelü ä mert a fentiekkel nehezen
´sszeegyeztethetû ä, de az¢rt figyelmen kÁv¡l m¢gsem hagyhatÂ passzus: àJaj annak
az embernek, aki az embernek FiÀt elÀrulja; jobb volna annak, ha meg sem sz¡letett volna.Ê9 Ha
Krisztus valÂban megengedett magÀnak egy eff¢le fenyeget¢st, akkor JÃdÀsnak tudnia kellett, hogy ÀldozatÀt, bÀrmilyen magasztos indok motivÀlja is, legfelsû helyen
megbocsÀthatatlan bünnek tekintik, mert a tett m¢rlegel¢sekor csak az ÀrulÀs k´vetkezm¢ny¢t veszik szÀmÁtÀsba. Gondolhatott arra is, hogy ÀrulÀsa csak akkor tekinthetû
Àldozatnak, ha nem jutalmat, hanem b¡ntet¢st vÀr tûle, a legsz´rnyübbet, azt, hogy
´r´k idûkre a k¡lsû s´t¢ts¢gre vettetik, ahol fogÀt csikorgatva p´rk´lûdik fekete tüz´n,
a feltÀmadÀs rem¢nye n¢lk¡l.
MÀr 1974/75-ben szÁndarabra ihletett ez a gondolat,10 melyet f´l´tt¢bb eredetinek
¢reztem, tudatlansÀgom eredendû ÀllapotÀban. Mint az eddigiekbûl is kitetszik mÀr,
teolÂgus azÂta sem lettem, ¢s ezt a k´nyvemet sem az a becsvÀgy gy´tri vilÀgra, hogy
a JÂbbal vagy J¢zussal vagy JÃdÀssal foglalkozÂ tudomÀnyos kutatÀsok szÀmÀt gyarapÁtsam. Az ehhez sz¡ks¢ges irodalom megem¢szt¢s¢re mÀr csak az idû ä sût: az Idû ä
hiÀnya miatt is k¢ptelen voln¢k. Ha eltünûd´m azon, hogy mi¢rt foglalkozom m¢gis
ilyesmivel ¢n, a sz¡letett ateista, akkor ûszint¢n meg kell vallanom, hogy n¢mi tanÀcstalansÀg fog el. BizonyÀra az¢rt is Árom ezt a k´nyvet, hogy tisztÀba j´jjek indÁt¢kaimmal. MÀsr¢szt a bibliai alakok a hom¢roszi eposzok hûsein¢l kev¢sb¢ mozgalmasan,
de m¢g v¢gletesebben tÀrnak el¢nk olyan emberi dilemmÀkat ¢s lehetûs¢geket, amelyek a l¢lek m¢lys¢geibûl ¢s etikai-civilizatÂrikus vÀlsÀgszituÀciÂkbÂl tÀplÀlkoznak.
Minthogy mi is vÀlsÀgos korszakban ¢l¡nk, olyanban, melynek puszta tÃl¢l¢s¢hez vÀ-
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ratlan ihletforrÀsokra ¢s ´sszecsengû v¢letlenekre, vagyis tehets¢gre ¢s szerencs¢re
van sz¡ks¢g, a bibliai hûs´k ¢s drÀmai szituÀciÂk azzal kecsegtetnek, hogy nyomÀra
bukkanok olyan, mÀsutt nehezebben felt¢rk¢pezhetû emberi lehetûs¢geknek, amelyek vilÀgÁthatnak a s´t¢t vadonban, ha nem is teliholdk¢nt, de legalÀbb Ãgy, mint a
szentjÀnosbogarak.
TeolÂgiai k¢pzetts¢get tehÀt nem szÁvtam magamba a hetvenes ¢vek k´zepe Âta, de
olvastam egyet-mÀst a gnosztikusokrÂl meg tûl¡k is, ¢s sz¢gyenkezve tapasztaltam,
hogy amit eredeti ´tletemnek v¢ltem, azt ûk r¢szletesen kifejtett¢k mÀr szÀmos egymÀssal versengû vÀltozatban csaknem k¢tezer ¢vvel ezelûtt. Az e vilÀgi l¢tez¢s letagadhatatlan igazsÀgtalansÀgai nagyfokÃ t¡relmetlens¢get vÀltottak ki belûl¡k. Ugyanaz
gy´t´rte ûket, ami hamuban vakarÂdzÂ hûs´met: nem talÀltak hidat, mely Àtvezetn¢
ûket az isteni t´k¢letess¢g ¢s az e vilÀgi gyatrasÀg k´z´tt tÀtongÂ sz¢les, m¢ly szakad¢kon. JÂb kezdetben elfogadta ezt az ellentmondÀst, mint ´nn´n teremtm¢ny voltÀnak
¢rz¢ki csalÂdÀsÀt. MegprÂbÀlta elhitetni magÀval, hogy az abszurditÀs, mely az û sorsÀban k¡l´n´s ¢less¢ggel mutatkozott meg, csak lÀtszat, melyet ¢rtelmi ¢s ¢rzelmi
fogyat¢kossÀga folytÀn nem oszlathat el. Ha olyan okos lehetne, mint isten, akkor
megmagyarÀzhatnÀ, ¢s ily mÂdon ¢rtelemmel t´lthetn¢ meg a gy´trelmeit. K¢rd¢seket is az¢rt kezdett formÀlni, fogatlan, rÀngÂ szÀjjal ¢s f¢lig b¢na nyelvvel, mert provokÀlni akarta istent, el akarta ¢rni, hogy valljon szÁnt, Àlljon elû a farbÀval, rukkoljon
ki rejtett, nagy igazsÀgaival. Isten azonban nem ment l¢pre. VigasztalÂinak sek¢lyes
¢rtetlens¢g¢n¢l m¢lyebben rÀzta meg JÂbot az, amit avatott ¢s hÁvû tudÂsok isten
cs´ndj¢nek neveznek. Ez a cs´nd okozta, hogy k¢rd¢sei, melyek rendeltet¢s¡kn¢l fogva elsû pillanattÂl magukban foglaltÀk a lÀzadÀs csÁrÀjÀt ä hiszen az engedelmes hÁvû
(¢s alattvalÂ) mindenkor be¢ri azzal a magyarÀzattal, amelyben fel¡lrûl ¢s ´nk¢nt r¢szesÁtik ä, mind agresszÁvabbakkÀ vÀltak, olyannyira, hogy a sÀtÀn olykor mÀr-mÀr azt
rem¢lhette, hogy megnyeri a fogadÀst. Istennek k´zbe kellett avatkoznia, hogy ne
csorbuljon tekint¢lye ¢s hatalma. Mivel azonban JÂb k¢rd¢seire racionÀlis vÀlaszt, legalÀbbis emberi nyelven, nem adhatott, mindenhatÂi privil¢giumaival ¢s fel¡lmÃlhatatlan erej¢vel k¢rkedett, mire JÂb, akinek csakugyan nem volt ugyanolyan karja, sem
annyira mennyd´rgû hangja, mint istennek, visszavonta vÀdjait, ¢s bünbÀnÂn elhallgatott, vagyis ä megfordÁtva a korÀbbi szereposztÀst ä az ember cs´ndj¢vel vÀlaszolt
az isten szÂzatÀra.
A gnosztikusok ellenben, mintegy f¢l ¢vezreddel k¢sûbb, lemondtak arrÂl, hogy
k¢rd¢seikkel felt´lts¢k a mondott szakad¢kot. Az e vilÀgi l¢tez¢st ugyanis morÀlis
szempontbÂl menthetetlennek tartottÀk. Szerint¡k a vilÀgot, mely ¢rz¢keinket ¢s szellem¡nket bilincsbe k´ti, szük korlÀtok k´z¢ szorÁtja, ¢s mindenest¡l bünnel itat benn¡nket Àt, egy Demiurgosz teremtette, aki platÂni n¢vrokonÀval sz´ges ellent¢tben
elfajzott, korlÀtolt, az ¢gi tisztasÀgbÂl lez¡ll´tt, n¢mely Àramlatok szerint kifejezetten
gonosz l¢ny, az ñtestamentum kicsinyes ¢s bosszÃÀllÂ istene. Ez a felfuvalkodott
sz´rny-szellem mit sem tud a f´l´tte m¢rhetetlen magassÀgokban trÂnolÂ, ¢gi k´r¢ben
anyagtalan igazi istenrûl, akit Embernek vagy Elsû Embernek hÁvnak. (Itt jegyzem
meg, hogy az evang¢listÀk Krisztust az Ember FiÀnak nevezik. ATHEIZMUS A KERESZT°NYS°GBEN cÁmü müv¢ben Ernst Bloch11 egy eg¢sz fejezetet szentel ennek a furcsa
elnevez¢snek. A vÀrva vÀrt MessiÀst mÀr DÀniel prÂf¢ta is az Ember Fiak¢nt pillantja
meg lÀtomÀsÀban.12 PÀl pedig, aki ker¡li ezt a csupÀn zsidÂ hagyomÀnyban gy´keredzû müszÂt, azt mondja, hogy àAz elsû ember f´ldbûl, porbÂl valÂ, a mÀsodik ember mennybûl
valÂ.Ê13 Ha az elsû ember, çdÀm, isten testi k¢pmÀsa, J¢zus pedig lelki k¢pmÀs, akkor
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annak, amire ¡t´ttek, embernek kell lennie. Szerintem az Ember Fia kifejez¢s minden
istenteremtû tev¢kenys¢g k´z´s sajÀtossÀgÀrÂl vall: arrÂl, hogy az ember a sajÀt k¢p¢nek ¢gi mÀsÀt helyezi ´nmaga ¢s a vilÀgegyetem f´l¢.) Jellemzû gnosztikus sztori, melyre a B RITISH ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY gnÂzis szÂcikk¢ben bukkantam rÀ, hogy
a Demiurgosz, miutÀn megteremtette az Àltalunk ismert vilÀgot, Ágy kiÀltott fel: à°n
vagyok az Isten, ¢s rajtam kÁv¡l mÀs isten nem l¢tezikÊ, mire a magasbÂl ezt a vÀlaszt kapta:
àT¢vedsz! F´l´tted az Elsû Ember!Ê Ez a t´rt¢net azonban ellentmond a gnosztikusok ÀltalÀnos felfogÀsÀnak, amely szerint a gonosz Demiurgosznak sejtelme sincs arrÂl, hogy
f´l´tte, a sajÀt birodalmÀn, a fizikai vilÀgegyetemen kÁv¡l egy akozmikus, antikozmikus isten uralkodik, aki annyira mÀs, mint a vilÀg, hogy Basilides egyenesen nem l¢tezûnek nevezi. így ¢rintkezik az abszolÃt istenhit, mely az anyagot teljesen kivonja
az isten l¢tez¢s¢nek k´r¢bûl, az istentagadÀssal.
A t´rt¢nelem a gnosztikus tanÁtÀsok szerint a hanyatlÀs stÀciÂin kereszt¡l valÂsul
meg. A tiszta f¢ny vagy belsû meghasonlÀs k´vetkezt¢ben, vagy ä a dualista irÀni gnÂzis
tanÁtÀsa szerint ä s´t¢t k¡lsû erûk tÀmadÀsa k´vetkezt¢ben elhalvÀnyul. A monoteista
elm¢letek t´bbs¢ge megegyezik abban, hogy a v¢gsû bukÀs oka Szophia, vagyis a Gondolat, KoncepciÂ, TudÀs, egy nûi eÂn, akiben az Elsû Embertûl ´t vagy hat vagy akÀrhÀny ´r´kk¢valÂsÀgnyira mÀr annyira legyeng¡lt a f¢ny, hogy Àtl¢pi ´nn´n hatÀrait,
¢s attÂl a vÀgytÂl hajtva, hogy megismerje a megismerhetetlent, elhagyja az isteni l¢tez¢s teljess¢g¢t, a pleromÀt, ¢s a l¢nyeg n¢lk¡li ürbe, kÀoszba, a kenomÀba bukik le. D´bbenten veszem tudomÀsul, hogy az ñtestamentum isten¢t len¢zû gnosztikusok ¢ppÃgy a tudÀsvÀgyat tekintik a bünbees¢s okÀnak, mint MÂzes elsû k´nyv¢nek szerzûje,
aki a kÁs¢rt¢s kÁgyÂjÀvÀ formÀlta SzophiÀt. Peter Sloterdijk szerint ebben az elnevez¢sben àÃjfajta, megsemmisÁtû irÂnia nyilatkozik meg a bibliai istennek ¢s teolÂgiai ministrÀnsainak Ïb´lcsess¢g¢velÎ szembenÊ.14 Eddigi ismereteim szerint ä amelyek persze alakulnak
m¢g, ahogy elûrehaladok ebben a k´nyvben ä ez jÂindulatÃ felt¢telez¢s, ugyanis az
ñtestamentummal szemben felvonultatott kozmolÂgiai elk¢pzel¢seket ¢ppÃgy lÀtomÀsosan patetikus fantÀzia hatja Àt, mint a bibliai tanÁtÀst ä az irÂnia inkÀbb benn¡nk,
olvasÂkban gerjed, k¡l´nf¢le ¢rt¢khangsÃlyÃ Àmulatokkal elegyedve. Szophia bünbees¢se, Ãgy v¢lem, ellentmond a gnosztikus tanÁtÀsok l¢nyeg¢nek. Ezek ugyanis azt
valljÀk, hogy az ñtestamentum szerzûi megrÀgalmaztÀk a kÁgyÂt ¢s mindazokat, akik
fellÀzadtak a gonosz Demiurgosz uralma ellen. T´bb szekta ä a naassenus, az ophita
ä a kÁgyÂtÂl kapta nev¢t, ¢s rehabilitÀlta, sût a legmagasabb szents¢g k´r¢be emelte a
kÁs¢rt¢s szellem¢t. Az ¢lû ¢s ¢lettelen term¢szet ûseredeti, nedves eleme û, jÂsÀgot ¢s
kegyelmet sugÀroz, mindent Àthat, mintha az °den kertj¢bûl tekeregne elû, ¢s n¢gy
folyÂjÀban sz¢toszlana. Hippolytus szerint àKrisztus inkarnÀciÂja azzal magyarÀzhatÂ,
hogy egy Ige-Fallosz-KÁgyÂ bebukik a Szüz ´l¢be, mely tisztÀtalan ûstalajnak tekinthetûÊ.15 De
rehabilitÀlÂdik a Genezis mÀsik k¢t kÀrvallottja: KÀin ¢s °zsau is. Ez utÂbbi a Demiurgosz alattomos, t´rleszkedû kedvenc¢nek, JÀkobnak az Àldozata, KÀin pedig Hippolytus szerint az¢rt nem tetszett a zsidÂk isten¢nek, mert a f´ld gy¡m´lcs¢bûl Àldozott
neki, çbel juhÀldozata pedig az¢rt nyerte meg a tetsz¢s¢t, àmert e vilÀg ura szereti a
v¢rtÊ.16 ZsidÂellenes beÀllÁtottsÀguk k´vetkezt¢ben a gnosztikus szektÀk Àt¢rtelmezt¢k
az öjtestamentumot is. J¢zus nem az ñsz´vets¢g isten¢nek, hanem az Elsû Embernek
a fia, JÃdÀs pedig, legalÀbbis a kainitÀk szerint, ànem ÀrulÂ t´bb¢, hanem a megvÀltÀs gnosztikusan megvilÀgosodott k´zvetÁtûjeÊ.17
BÀnatosan elismerem tehÀt, hogy az ÃjdonsÀgot, amelyet huszonk¢t ¢vvel ezelûtt
kiagyaltam, mÀr ezerkilencszÀz ¢vvel ezelûtt is szenved¢lyesen hirdett¢k ¢s tagadtÀk.
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De sem a hirdetûk, sem a tagadÂk nem k¢rdezt¢k meg, legalÀbbis tudomÀsom szerint,
hogy mi¢rt volt sz¡ks¢g a megvÀltÀshoz ÀrulÀsra. HÀtborzongatÂnak tartom, hogy ez
a k¢rd¢s a BibliÀban fel sem mer¡lt. TalÀn magÀtÂl ¢rtetûdûnek tartottÀk, hogy a JÂ
princÁpiuma ä mint Thomas Mann ÀllÁtja a JñZSEF-TETRALñGIç-ban ä csak a Gonosz
megteremt¢se Àltal j´hetett l¢tre? MÀs szÂval: a megvÀltÀs f¢ny´z´n¢hez az ÀrulÀs s´t¢t
hÀttere sz¡ks¢geltetik? AkÀrhogyan legyen is, azt a k¢rd¢st, hogy mi¢rt van sz¡ks¢ge
isten ¡dvterv¢nek aljas ÀrulÂra, JÂb reszketû, feh¢r ajka hitelesebben formÀlta volna
meg, mint a tanÁtÀsaikban rend¡letlen¡l hÁvû eretnekek ¢s egyhÀzatyÀk. Ha oda¡ltethetn¢k mell¢ a hamuba, a forrÂ sivatagi nap alÀ egy ophitÀt vagy kainitÀt... °s mi¢rt
ne tehetn¢m meg? Mit szÀmÁt az a r´pke f¢l ¢vezred, ami k´z´tt¡k terpeszkedik? Hiszen k¢ts¢gbees¢s¡k forrÀsvid¢ke k´z´s. àElszakÁtjÀk az emlûtûl az ÀrvÀt, ¢s zÀlogul viszik
el a szeg¢nytûl. A vÀrosban haldoklÂk ny´gnek, a megsebzettek segÁts¢g¢rt kiÀltanak, de Isten nem
t´rûdik e m¢ltatlansÀggalÊ ä JÂb v¢gtelen vÀdbesz¢d¢nek e talÀlomra kiragadott paszszusaira a gnÂzis hÁve rÀbÂlintana, ¢s pesszimizmusÀban fel¡lmÃlva m¢g a porban kuporgÂt is, azt mondanÀ, hogy ezt a korlÀtolt, hamis istent faggatni sem ¢rdemes.
Ugyanezt vÀlaszolnÀ, ha a jÃdÀsi dilemmÀval szembesÁten¢k: a gonosz Demiurgosz
Àltal uralt vilÀgban a jÂsÀg csak bemocskolÂdva adhat hÁrt magÀrÂl, az ÀrulÀs Àthatja
a n´v¢nyek gy´ker¢t, az Àllatok ¢s emberek ondÂjÀt ¢s m¢h¢t. Fizetûeszk´z¡nk az
anyag szenny¢ben egy Janus-arcÃ ¢rme, melynek egyik oldalÀrÂl a szenvedû Krisztus,
a mÀsikrÂl pedig a vigyorgÂ JÃdÀs n¢z vissza rÀnk. JÂb azonban nem hajÁthatnÀ Àt a
labdÀt e teremtett Mindens¢g hatÀrain tÃlra, az anyagtalan, tiszta szellem t¢rfel¢re.
Ha egyszer ûr´lni kezden¢ a k¢rd¢s, akkor ezt lÀzongÂ szÁvvel a szokÀsos cÁmzettnek
tovÀbbÁtanÀ: àMi¢rt Âvod, Àpolod, gyarapÁtod a Gonoszt, mi¢rt cs´ppentesz az anyatejbe m¢rget?Ê Ezt k¢rdezn¢, vagy ehhez hasonlÂt, ¢s ugyanazt a vÀlaszt kapnÀ, amit t´bbi k¢rd¢s¢re: az isten cs´ndj¢t.
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SÀndor BeÀta

FRIEDRICH: VçNDOR, K¹DTENGER
most talÀn ¢ppen lÀtja hÀttal Àll
akit elhagyott egyszer ´nmagÀt
tudja elveszÁt mikor megtalÀl
bÀrmit azonnal az¢rt nekivÀg
egyszerre Àll egy szikla perem¢n
meg azon tÃl hÀttal ahogy keres
valamit ¢s nincs arra mÀr rem¢ny
hogy megleli pedig ´v¢ deres
fejjel is kÂszÀl m¢g most hÀttal Àll
halk tengermoraj j´n ¢s tompa f¢ny
felhûk´n Àt ¢s addig nincs halÀl
mÁg n¢z elûre (vagy addig van ¢pp
halÀl mindegy) mindegy rem¢nytelen
Àll hÀttal istennek s hÀttal nekem

NAIV SZONETT, MINDEN EG°SZ VALAMI
Ide, oda ä k¢t tincs Ágy vÀlik el.
Vagy nincs, mi elvÀlj¢k ä akkor ne n¢zz.
Felelni sem tudn¢k ä nem k¢rdezel
soha. TalÀn lesz m¢g majd, hogy mer¢sz
leszek... Nem, annyira nem. Maradok,
ki? LegalÀbb te megvagy. Idegen,
Ágy mozdÁthatatlan. (A k´nyvsorok
k´z´tt, n¢gy ¢ve mÀr, hogy idebenn
vagy, kÁv¡l.) °n kÁv¡led ä Àltalad ä
most odalenn. Ne n¢zz. Nem akarok
tûled ä f¢lned se kell ä semmit. Halad
minden, eltünnek ¢rvek ¢s okok...
Mert ¢rtelek, ne n¢zz rÀm oktalan.
Legyen. Te gyûzt¢l, megadom magam.

1033

Gabriel GarcÁa MÀrquez

A SZENT
Sz¢kÀcs Vera fordÁtÀsa

Huszonk¢t ¢v utÀn Ãjra ´sszetalÀlkoztam Margarito Duart¢val. A Trastevere egyik eldugott sikÀtorÀban bukkant el¢m, ¢s hirtelen nem is ismertem rÀ a nehezen ¢rthetû
spanyol kiejt¢se meg a r¢gi rÂmaiakhoz illû sz¢les mozdulatai miatt. A haja ûsz volt ¢s
megritkult, ¢s mÀr nyoma sem volt rajta az AndokbÂl szÀrmazÂ ÁrÂjel´lt bÃskomorsÀgÀnak ¢s gyÀszruhakultuszÀnak, mellyel annak idej¢n RÂmÀba ¢rkezett, de a besz¢lget¢s sorÀn lassan lehÀmoztam rÂla a csalÂka mÀzt, amit az ¢vek raktak rÀ, ¢s Ãjra
olyannak lÀttam, amilyen volt: zÀrkÂzottnak, kiszÀmÁthatatlannak ¢s konoknak, mint
egy kûfaragÂ. MÀr a mÀsodik cs¢sze kÀv¢t ittuk az egyik r¢gi presszÂnkban, amikor
fel mertem tenni a k¢rd¢st, mely az oldalamat fÃrta.
ä Mi lett a szenttel?
ä Megvan ä felelte. ä Megvan, ¢s vÀr.
Rajtam kÁv¡l csak Rafael Ribero Silva, a tenorista ¢rthette volna meg, hogy micsoda
emberi drÀma rejlik a vÀlaszÀban. Olyan sokat tudtunk rÂla, hogy ¢veken Àt arra gondoltam, û az a szerzûj¢t keresû szereplû, akire mi, reg¢nyÁrÂk egy ¢leten Àt vÀrunk, ¢s
csak az¢rt nem engedtem, hogy rÀm talÀljon, mert elk¢pzelhetetlennek tartottam a
t´rt¢nete v¢gkifejlet¢t.
Azon a naps¡t¢ses tavaszon ¢rkezett RÂmÀba, amikor XII. Piusra rÀj´ttek a csuklÀsi
rohamok, ¢s se az orvosok, se a kuruzslÂk e vilÀgi ¢s alvilÀgi tudomÀnya nem tudta
elmulasztani ûket. Akkor hagyta el elûsz´r a sz¡lûfalujÀt, mely a Tolima csÃcsa alatt
lapult meg a kolumbiai Andokban, ¢s ez m¢g akkor is lÀtszott rajta, amikor aludt. Egy
reggel megjelent a konzulÀtusunkon egy lakkozott fenyûfa lÀdÀval, mely m¢rete ¢s
formÀja alapjÀn csellÂtoknak lÀtszott, ¢s elmondta a konzulnak meglepû Ãti c¢ljÀt. A
konzul akkor felhÁvta honfitÀrsÀt, Rafael Ribero Silva tenoristÀt, hogy szerezzen neki
szobÀt abban a panziÂban, ahol a tenorista meg jÂmagam laktunk. így ismertem meg.
Margarito Duarte csak az elemit v¢gezte el, de az irodalom irÀnt ¢rzett elhivatottsÀga r¢v¢n nagy müvelts¢gre tett szert, mert mindent, amit kinyomtattak ¢s ami a
keze ¡gy¢be ker¡lt, szenved¢lyes odaadÀssal elolvasott. Tizennyolc ¢ves korÀban, amikor a falu Árnoka lett, elvett egy sz¢p lÀnyt, aki aztÀn, nem sokkal a kislÀnyuk sz¡let¢se
utÀn meghalt. A kislÀnyt, aki m¢g szebb volt, mint az anyja, h¢t¢ves korÀban vitte el
valami ismeretlen eredetü lÀz. De Margarito Duarte igazi t´rt¢nete f¢l ¢vvel azelûtt
kezdûd´tt el, hogy RÂmÀba ¢rkezett: akkor, amikor egy fel¢pÁtendû gÀt miatt el kellett
k´lt´ztetni¡k a falu temetûj¢t. Mint minden ottani lakos, Margarito is kiÀsta a sÁrjukbÂl
a hozzÀtartozÂi csontjait, hogy Àtvigye ûket az Ãj temetûbe. A feles¢ge mÀr elporladt.
A mellette l¢vû sÁrban viszont a kislÀny m¢g mindig ¢ps¢gben volt, tizenegy ¢v utÀn.
Olyannyira, hogy amikor leszedt¢k a koporsÂ fedel¢t, ¢rezni lehetett a kislÀnnyal
egy¡tt eltemetett rÂzsÀk ¡de illatÀt. De az volt a legmegh´kkentûbb, hogy a test sÃlytalan volt.
A falut el´z´nl´tt¢k a csoda hÁr¢re odagyült kÁvÀncsiskodÂk. A dologhoz nem f¢rt
k¢ts¢g. A test ¢p Àllapota a halott szentt¢ vÀlÀsÀnak egy¢rtelmü jele volt, ¢s m¢g a me-
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gy¢s p¡sp´k is egyet¢rtett azzal, hogy ezt a csodÀt a VatikÀn el¢ kell vinni. így hÀt
gyüjt¢st rendeztek, hogy Margarito Duarte el tudjon utazni RÂmÀba, ¢s harcba indulhasson egy olyan ¡gy¢rt, amely mÀr nemcsak a sajÀt ¢s nem is csupÀn a szükebb pÀtriÀjÀnak ¡gye, hanem az eg¢sz nemzet¢.
Mialatt a csendes ¢s b¢k¢s Parioli-negyedben l¢vû panziÂban a t´rt¢net¢t mes¢lte
nek¡nk, Margarito Duarte levette a lakatot a remekbe k¢sz¡lt lÀdÀrÂl, ¢s felnyitotta a
fedel¢t. Ribero Silva, a tenorista ¢s jÂmagam Ágy lett¡nk tanÃi a csodÀnak. Nem olyan
volt, mint azok a fonnyadt mÃmiÀk, amelyek a vilÀg mÃzeumaiban lÀthatÂk, hanem
mint egy menyasszonyi ruhÀba ´lt´ztetett kislÀny, aki csak alszik, azutÀn is, hogy olyan
sokÀig a f´ld alatt fek¡dt. Bûre sima volt ¢s langyos, nyitott szeme Àttetszû, ¢s azt az
elviselhetetlen ¢rz¢st keltette benn¡nk, hogy lÀt minket a halÀlbÂl. A selyem ¢s a koszorÃ münarancsvirÀgai nem v¢szelt¢k Àt az idû pusztÁtÀsÀt olyan jÂ eg¢szs¢gben, mint
a bûre, de a rÂzsÀk, amiket a kez¢be tettek, most is ¢ltek. °s a fenyûfa tok sÃlya valÂban
nem vÀltozott, amikor kivett¡k belûle a testet.
Margarito Duarte az ¢rkez¢se mÀsnapjÀn int¢zni kezdte az ¡gy¢t. Elûsz´r egy nem
annyira hat¢kony, mint inkÀbb csak r¢szv¢tteljes diplomÀciai segÁts¢ggel, aztÀn az ´szszes lehets¢ges fort¢llyal, amit csak ki tudott talÀlni, hogy kiker¡lje a VatikÀn Àltal ÃtjÀba ÀllÁtott szÀmtalan akadÀlyt. Soha nem besz¢lt arrÂl, hogy mi mindent tesz az ¡gy
¢rdek¢ben, de tudtuk, hogy sok mindent, ¢s hiÀba. AhÀny egyhÀzi test¡letet ¢s humanitÀrius alapÁtvÀnyt talÀlt, mindet felkereste: minden¡tt figyelmesen, de meglepûd¢s n¢lk¡l hallgattÀk v¢gig, ¢s biztosÁtottÀk, hogy nyomban int¢zkedni fognak, de az
int¢zked¢seknek nem lett foganatjuk. Az idûszak sem volt a legkedvezûbb. Minden
olyasmivel, ami a Szentsz¢kre tartozott, vÀrni kellett, amÁg a pÀpa csuklÀsi rohamai el
nem mÃlnak, azok pedig makacsul tartottak, nemcsak a hivatalos orvostudomÀny legvÀlogatottabb mesterfogÀsaival dacolva, hanem a vilÀg minden tÀjÀrÂl odak¡ld´tt varÀzsszerekkel is.
V¢g¡l egy jÃliusi napon XII. Pius meggyÂgyult, ¢s kiment CastelgandolfÂba egy
kis nyÀri pihen¢sre. Margarito, abban a rem¢nyben, hogy megmutathatja a pÀpÀnak,
kivitte a szentet az elsû audienciÀra. A pÀpa a belsû udvarban jelent meg a hÁvûk elûtt,
egy olyan alacsony emelet erk¢ly¢n, hogy Margarito lÀthatta az Àpolt k´rmeit, ¢s a
pÀpa levendulaillata is megcsapta az orrÀt. De a pÀpa nem j´tt le a vilÀg minden tÀjÀrÂl
ûmiatta odasereglett turistÀk k´z¢, ahogy Margarito rem¢lte, hanem csak elmondta
hat nyelven ugyanazt a besz¢det, ¢s egy nagy, k´z´s ÀldÀssal elbocsÀtotta ûket.
A sok halogatÂ vÀlasz utÀn Margarito elhatÀrozta, hogy szem¢lyesen int¢zi tovÀbb
az ¡gyet, ¢s elvitt a VatikÀn ÀllamtitkÀri hivatalÀba egy majdnem hatvanoldalas, k¢zzel
Árt levelet, de nem kapott rÀ vÀlaszt. Erre û is szÀmÁtott, mivel a tisztviselû, aki a k´telezû
udvariassÀgi formulÀkkal fogadta, csak egy hivatalos pillantÀst vetett a halott kislÀnyra, ¢s a t´bbi hivatalnok is, aki elment mellett¡k, teljes k´z´nnyel n¢zett oda. Egyik¡k
k´z´lte, hogy az elûzû ¢vben t´bb mint nyolcszÀz levelet kaptak, amelyekben mind
az¢rt folyamodnak hozzÀjuk, hogy avassÀk szentt¢ a vilÀg legk¡l´nb´zûbb pontjain
talÀlt, ¢ps¢gben maradt holttesteket. Margarito v¢g¡l megk¢rte a tisztviselût, gyûzûdj´n meg rÂla, hogy a testnek nincs sÃlya. A tisztviselû meggyûzûd´tt rÂla, de nem volt
hajlandÂ elismerni.
ä Valami t´meghipnÂzis lehet ä mondta.
Margarito ezutÀn a nyÀr kev¢s szabad ÂrÀjÀt meg a sivÀr vasÀrnapokat a szobÀjÀban
t´lt´tte, ¢s lÀzasan bÃjta a k´nyveket, melyek valami tÀmpontot adhattak ¡gy¢nek elint¢z¢s¢hez. BÀr senki se k¢rte rÀ, minden hÂnap v¢g¢n aprÂl¢kos kimutatÀst k¢szÁtett
a k´lts¢geirûl, ¢s mÁves Árnoki kalligrÀfiÀjÀval bejegyezte egy f¡zetbe, hogy kellû pon-
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tossÀggal elszÀmolhasson majd azoknak a falubelieknek, akik hozzÀjÀrultak az utazÀsÀhoz. Az ¢v v¢g¢re mÀr Ãgy ismerte a rÂmai utcÀk labirintusÀt, mintha ott sz¡letett
volna, foly¢konyan besz¢lt olaszul, ¢s olyan szükszavÃan, ahogyan az AndokbÂl hozott
spanyol nyelv¢t besz¢lte, ¢s Ãgy ¢rtett mÀr a szentt¢ avatÀsi eljÀrÀshoz, mint senki mÀs.
De gyÀszruhÀjÀt, valamint b¡rokratamell¢ny¢t ¢s kalapjÀt, amilyet az akkori RÂmÀban
csak n¢hÀny bevallhatatlan c¢llal l¢trej´tt titkos tÀrsasÀg tagjai hordtak, jÂval k¢sûbb
vetette le. Kora reggel indult Ãtnak a tokba zÀrt szenttel egy¡tt, ¢s n¢ha csak k¢sû este
¢rkezett haza szomorÃan ¢s elgy´t´rten, de mindig egy halvÀny rem¢nysugÀrral, mely
aztÀn mÀsnapra erût adott neki.
ä A szentek a maguk k¡l´n idej¢ben ¢lnek ä mondogatta.
°n elûsz´r voltam RÂmÀban, a Filmmüv¢szeti KÁs¢rleti K´zpontban tanultam, ¢s
felejthetetlen¡l m¢ly egy¡tt¢rz¢ssel ¢ltem Àt a kÀlvÀriÀjÀt. A panziÂ, ahol laktunk, tulajdonk¢ppen csak egy modern lakÀs volt, pÀr l¢p¢sre a Villa Borghes¢tûl; k¢t szobÀjÀban a tulajdonosnû lakott, a mÀsik n¢gyet meg k¡lf´ldi diÀkoknak adta ki. Maria
BellÀnak hÁvtuk, csinos ¢s temperamentumos asszony volt, ûsz¢nek telj¢ben; hÁven
betartotta azt a szent szabÀlyt, hogy a sajÀt szobÀjÀban mindenki korlÀtlan Ãr. A hÀzimunka nehez¢t Antonietta n¢ni, a nûv¢re v¢gezte, egy angyal szÀrnyak n¢lk¡l, aki
bejÀrÂnûk¢nt dolgozott nÀla, eg¢sz nap a v´dr¢vel meg a rojtos seprüj¢vel jÀrkÀlt a
lakÀsban, ¢s f¢nyesÁtette a mÀr addig is t¡k´rf¢nyes mÀrvÀnypadlÂt. ý tanÁtott meg
rÀ minket, hogy az ¢nekesmadarakat is meg lehet enni: Bartolino, a f¢rje lûtte ûket
valami hÀborÃbÂl megmaradt mÀniÀja folytÀn; ¢s v¢g¡l û k´lt´ztette Àt magÀhoz MargaritÂt, amikor az mÀr nem tudta megfizetni Maria Bella Àrait.
Margarito l¢ny¢tûl mi sem volt idegenebb, mint ez a szabadjÀra eresztett hÀz. Itt
minden ÂrÀban t´rt¢nt valami, kezdve azzal, hogy hajnalonk¢nt a Villa Borghese Àllatkertj¢ben lakÂ oroszlÀn f¢lelmetes ordÁtÀsa ¢bresztett fel minket. Ribero Silva, a tenorista kivÁvta magÀnak azt az elûjogot, hogy szabadon gyakorolhatott a hajnali ÂrÀkban, ¢s a rÂmaiak nem zÃgolÂdtak miatta. Hatkor kelt, belemer¡lt a kÀd eg¢szs¢gesen
j¢ghideg viz¢be, aztÀn megf¢s¡lte mefisztÂi szem´ld´k¢t ¢s szakÀllÀt, felvette skÂt kockÀs k´nt´s¢t, nyakÀba k´t´tte kÁnai selyemsÀljÀt, magÀra locsolta egy¢ni illatÃ k´lnij¢t,
majd testest¡l-lelkest¡l Àtadta magÀt az ¢nekl¢snek. KitÀrta a szobÀja ablakÀt, t¢len
m¢g a csillagok alatt, ¢s bemelegÁt¢s¡l valamelyik szerelmes nagyÀria elsû sorait intonÀlta, egyre hangosabban, mÁg v¢g¡l teljes hangerûvel rÀzendÁtett. Ekkor j´tt a nagy
esem¢ny, melyre mindnyÀjan vÀrtunk: mikor Ribero Silva kivÀgta a magas c¢t, a Villa
Borghese oroszlÀnja akkorÀt ordÁtott vissza neki, hogy a f´ld is beleremegett.
ä Figlio mio, te vagy a testet ´lt´tt Szent MÀrk ä kiÀltott fel Antonietta n¢ni ûszinte
megrend¡l¢ssel. ä Csak û tudott az oroszlÀnok nyelv¢n.
Egy reggel nem az oroszlÀn vÀlaszolt neki. A tenorista belekezdett az Otello szerelmi
kettûs¢be: Gi¥ nella notte densa s'estingue ogni clamor. Az udvar tÃloldalÀrÂl ekkor egy
sz¢p szoprÀn hang felelt neki. A tenorista folytatta, ¢s a k¢t hang v¢gig¢nekelte a duettet a szomsz¢dok nagy gy´ny´rüs¢g¢re, akik sorra ablakot nyitottak, hogy az ellenÀllhatatlan szerelem szent Àradata el´nthesse a lakÀsukat. A tenorista majdnem elÀjult,
amikor megtudta, hogy lÀthatatlan DesdemonÀja nem mÀs volt, mint a nagy Maria
Caniglia.
Azt hiszem, ez az epizÂd k¢sztette arra Margarito Duart¢t, hogy r¢szt vegyen a hÀz
¢let¢ben. AttÂl kezdve û is oda¡lt a k´z´s asztalhoz, ¢s t´bb¢ nem a konyhÀban evett,
ahol Antonietta n¢ni majdnem minden nap a mesterien elk¢szÁtett ¢nekesmadÀr-p´rk´ltj¢vel kedveskedett neki. Maria Bella eb¢d utÀn felolvasott az aznapi ÃjsÀgokbÂl,
hogy hozzÀszoktasson minket az olasz kiejt¢shez, ¢s olyan mulatsÀgos ¢s ´nk¢nyes
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r¢szletekkel toldotta meg a hÁreket, hogy jÂl szÂrakoztunk rajta. Egyszer, amikor a
szent kislÀny ker¡lt szÂba, elmes¢lte, hogy PalermÂban van egy ÂriÀsi mÃzeum, ahol
f¢rfiak, nûk ¢s gyerekek ¢ps¢gben maradt holtteste lÀthatÂ, sût p¡sp´k´k¢ is: a kapucinusok temetûj¢bûl ker¡ltek elû. MargaritÂt Ãgy lÀzba hozta a hÁr, hogy addig nem
volt nyugta, amÁg el nem ment¡nk PalermÂba. De csak egy futÂ pillantÀst vetett a nyomasztÂ folyosÂkon dicstelen¡l szikkadozÂ mÃmiÀkra, ¢s mÀris megtalÀlta a vigasztalÂ
magyarÀzatot.
ä Ez nem ugyanaz az eset ä mondta. ä Ezeken r´gt´n lÀtszik, hogy halottak.
Eb¢d utÀn RÂma beleÀjult az augusztusi hûs¢gbe. A d¢li nap ott Àllt mozdulatlanul
az ¢g k´zep¢n, ¢s a d¢lutÀn k¢t Âra csendj¢ben nem hallatszott mÀs, csak a vÁzcsobogÀs,
RÂma term¢szetes hangja. De este h¢t Âra fel¢ hirtelen kinyÁltak az ablakok, hogy becsalogassÀk a szobÀkba a nemr¢g feltÀmadt szellût, ¢s az utcÀkat elÀrasztotta a vidÀm
t´meg azzal az egyetlen c¢llal, hogy ¢lje az ¢letet a motorbiciklik durrogÀsa, a g´r´gdinnyeÀrusok kurjantÀsai ¢s a virÀgos teraszokrÂl felhangzÂ slÀgerek k´z´tt.
A tenorista meg ¢n nem fek¡dt¡nk le eb¢d utÀn. Fel¡lt¡nk a vespÀjÀra, û elûre, ¢n
a hÀtsÂ ¡l¢sre, ¢s fagylaltot meg csokolÀd¢t vitt¡nk a kis nyÀri kurvÀknak, akik a Villa
Borghese ¢vszÀzados bab¢rfÀi alatt Àcsorogtak a tüzû napon Àlmatlanul kÂborlÂ turistÀkra vÀrva. Sz¢pek voltak, szeg¢nyek ¢s kedvesek, mint akkoriban a legt´bb olasz nû,
a k¢k organdi-, rÂzsaszÁnü puplin- vagy z´ld vÀszonruhÀjukban ¢s a nemr¢g v¢get ¢rt
hÀborÃ esûitûl kilyuggatott napernyûj¡k alatt. Igazi emberi ´r´m volt egy¡tt lenni
vel¡k, mert a szakma t´rv¢nyeit ÀthÀgva megengedt¢k maguknak azt a luxust, hogy
elszalasszanak egy jÂ ¡gyfelet, ¢s be¡ljenek vel¡nk a sarki presszÂba egy kÀv¢ra meg
egy jÂ kis dumÀra, vagy konflisba szÀlljanak, ¢s s¢takocsikÀzzanak vel¡nk a park ´sv¢nyein, vagy hogy a galoppatoiÂn est¢nk¢nt lovaglÂ trÂnfosztott kirÀlyok ¢s fÀjdalmas
arcÃ szeretûik sorsÀn keseregjenek. Nemegyszer mi voltunk a tolmÀcsaik, amikor egyegy f¢lrel¢pû gringÂval kellett tÀrgyalniuk.
De Margarito Duart¢t nem ûmiattuk vitt¡k ki a Villa Borghes¢be, hanem az¢rt,
hogy megmutassuk neki az oroszlÀnt. Az oroszlÀn szabadon jÀrkÀlt egy kis kopÀr szigeten, melyet m¢ly Àrok vett k´r¡l, ¢s mihelyt a tÃlsÂ parton megpillantott minket,
olyan felhÀborodott ordÁtÀsban t´rt ki, hogy az ÀpolÂja is elk¢pedt rajta. A park lÀtogatÂi csodÀlkozva szaladtak ´ssze. A tenorista kivÀgta a reggeli magas c¢t, hogy az
oroszlÀn felismerje ût, de az rÀ se hederÁtett. Csak ordÁtott, ¢s azt hitt¡k, mindnyÀjunkra, kiv¢tel n¢lk¡l, de az ÀpolÂja r´gt´n ¢szrevette, hogy csak MargaritÂra ordÁt.
így is volt: amerre Margarito ment, arra ment az oroszlÀn is, ¢s mihelyt eltünt a szeme
elûl, abbahagyta az ordÁtÀst. Az ÀpolÂ, aki a sienai egyetemen doktorÀlt klasszika-filolÂgiÀbÂl, arra gondolt, hogy Margarito aznap mÀr biztosan mÀs oroszlÀnokkal is ¢rintkezett, ¢s rajta maradt a szaguk. Egy¢b magyarÀzat, ezen az alaptalan felt¢telez¢sen
kÁv¡l, nem jutott esz¢be.
ä Mindenesetre ä mondta ä ez nem a harci ordÁtÀsa: ez szÀnalombÂl fakad.
Ribera Silva, a tenorista azonban nem ezen a term¢szetf´l´tti epizÂdon h´kkent
meg, hanem azon, hogy Margarito milyen zavarban volt, amikor a parkban tanyÀzÂ
lÀnyokkal besz¢lgettek. Az asztalnÀl mes¢lte el nek¡nk, ¢s ki a hecc kedv¢¢rt, ki pedig
egy¡tt¢rz¢sbûl, de mindnyÀjan egyet¢rtett¡nk abban, hogy meg kell tenn¡nk a jÂ cselekedetet, ¢s enyhÁten¡nk kell Margarito magÀnyÀn. Maria Bella jÂszÁvüs¢g¡nk´n el¢rz¢keny¡lve rÀszorÁtotta gyürüktûl tarkÀllÂ ujjait bibliai ûsanyakebl¢re.
ä °n meg is tenn¢m irgalmassÀgbÂl ä mondta ä, de olyan f¢rfiakkal, akik mell¢nyt
hordanak, sohase tudtam.
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így t´rt¢nt, hogy a tenorista d¢lutÀn k¢t Ârakor kiment a Villa Borghes¢be, ¢s a
vespÀjÀn hazahozta azt a leÀnyzÂt, akirûl Ãgy gondolta, hogy vele Margarito Duarte
egy ÂrÀcskÀra a legjobb tÀrsasÀgban lesz. Bevitte a lÀnyt a szobÀjÀba, levetkûztette, szagos szappannal megmosdatta, megt´r´lte, a sajÀt k´lnij¢vel beillatosÁtotta, ¢s a kÀmforos hintûporral, melyet borotvÀlkozÀs utÀn szokott hasznÀlni, bed´rzs´lte az eg¢sz
test¢t. V¢g¡l kifizette az addig elt´lt´tt plusz egy ÂrÀt, ¢s t¡zetesen elmagyarÀzta a
lÀnynak, hogy mit kell tennie.
A meztelen sz¢ps¢g lÀbujjhegyen Àtlibegett a homÀlyba borult lakÀson, mint egy
szieszta alatt megjelenû Àlomalak, ¢s k¢t halk koppantÀssal bekopogott a folyosÂ v¢g¢n
l¢vû szobÀba. Margarito Duarte, ing n¢lk¡l ¢s mezÁtlÀb, ajtÂt nyitott.
ä Buona sera giovanotto ä mondta a t¡nem¢ny, egy diÀklÀny hangjÀn ¢s modorÀban.
ä Mi manda il tenore.*
Margarito nagy m¢ltÂsÀggal Àllta a csapÀst. Sz¢lesebbre tÀrta az ajtÂt, hogy a lÀny
be tudjon l¢pni; a lÀny lefek¡dt az Àgyra, û pedig, hogy eleget tegyen az illemnek,
gyorsan belebÃjt az ing¢be meg a cipûj¢be. AztÀn le¡lt az Àgy mell¢ egy sz¢kre, ¢s
belekezdett a tÀrsalgÀsba. A lÀny meglepûdve n¢zett rÀ, ¢s figyelmeztette, hogy siessen,
mert csak egy ÂrÀjuk van. Margarito nem reagÀlt rÀ.
A lÀny k¢sûbb azt mondta, hogy mindenk¢ppen ott maradt volna, amÁg csak Margarito akarja, ¢s egy fill¢rt se k¢rt volna, mert ilyen finom embert m¢g nem lÀtott.
Mivel nem tudott mit kezdeni magÀval, k´rben¢zegetett a szobÀban, ¢s a kandallÂ tetej¢n megpillantotta a fatokot. Megk¢rdezte MargaritÂt, hogy szaxofon van-e benne.
Margarito nem vÀlaszolt, hanem kinyitotta egy kiss¢ a zsalugÀtert, hogy lÀtni lehessen
a szobÀban, odavitte a tokot az Àgyhoz, ¢s levette a fedel¢t. A lÀny mondani akart valamit, de nem tudott, mert leesett az Àlla. Vagy ahogy aztÀn nek¡nk mondta: Mi si
gelÂ il culo.** R¢m¡lten kimenek¡lt a szobÀbÂl, de a folyosÂn elt¢vesztette az irÀnyt,
¢s beleszaladt Antonietta n¢nibe, aki ¢pp az ¢n szobÀmba igyekezett, hogy Ãj villanyk´rt¢t tegyen a lÀmpÀba. Mindketten Ãgy megijedtek, hogy a lÀny k¢sû estig nem mert
kij´nni a tenorista szobÀjÀbÂl.
Antonietta n¢ni sosem tudta meg, mi t´rt¢nt. ögy meg volt r¢m¡lve, amikor bej´tt
hozzÀm, hogy nem tudta becsavarni a k´rt¢t a lÀmpÀba, mert annyira remegett a keze.
K¢rdeztem, mi baj van. ä Az, hogy ebben a hÀzban kÁs¢rtetek jÀrnak ä mondta. ä °s
most mÀr nappal is. ä M¢ly meggyûzûd¢ssel elmes¢lte, hogy abban a szobÀban, ahol
most a tenorista lakott, a hÀborÃ alatt egy n¢met tiszt elvÀgta a szeretûje torkÀt. Antonietta n¢ni takarÁtÀs k´zben sokszor lÀtta a meggyilkolt lÀnyt a folyosÂn jÀrkÀlni.
ä Most ment el mellettem a folyosÂn, anyasz¡lt meztelen¡l ä mondta. ä Szakasztott
ilyen volt.
Ahogy bek´sz´nt´tt az ûsz, a vÀros visszat¢rt megszokott ¢let¢hez. Az elsû szeles
napoktÂl bezÀrtak a virÀgdÁszes nyÀri teraszok, s a tenorista meg ¢n visszat¢rt¡nk a
r¢gi trasteverei kiskocsmÀba, ahol Carlo Calcagni grÂf ¢nekes n´vend¢keivel meg n¢hÀny filmfûiskolÀs diÀktÀrsammal egy¡tt szoktunk vacsorÀzni. Ez utÂbbiak k´z¡l a legbuzgÂbban Lakisz jÀrt oda, egy ¢rtelmes ¢s rokonszenves g´r´g, akinek csak egy kellemetlen tulajdonsÀga volt: ´r´k´sen a tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgrÂl szÂnokolt rettentû unalmasan. A tenoristÀknak ¢s a szoprÀnoknak szerencs¢re majdnem mindig
siker¡lt ût operaÀriÀkkal tÃlordÁtani, ¢s senki se hÀborodott fel miattuk, m¢g ¢jf¢l utÀn
** A tenorista k¡ld´tt.
** Befagyott a seggem.
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sem. Sût olykor egy-egy ¢jszakai lump, aki bet¢rt a kocsmÀba, csatlakozott a kÂrushoz,
s a szomsz¢dos hÀzakban ablakok nyÁltak, ¢s megtapsoltak benn¡nket.
Egy ¢jjel, mik´zben ¢nekelt¡nk, beÀllÁtott Margarito: lÀbujjhegyen j´tt be, hogy ne
zavarjon. MagÀval hozta a fenyûfa tokot is, mert nem volt ideje hazavinni a panziÂba
azutÀn, hogy megmutatta a szentet a San Giovanni in Laterano pl¢bÀnosÀnak, akirûl
tudni lehetett, hogy jÂ kapcsolatai vannak a Szent RÁtus KongregÀciÂjÀval. A szemem
sarkÀbÂl lÀttam, hogy Margarito letette a tokot egy k¡l´nÀllÂ asztal alÀ, aztÀn le¡lt, ¢s
vÀrt, amÁg befejezz¡k az ¢nekl¢st. Mint mindig, ¢jf¢l fel¢ most is ´sszetoltunk n¢hÀny
asztalt, amikor mÀr a kocsma kezdett eln¢ptelenedni, ¢s mindnyÀjan k´r¡l¡lt¡k: azok,
akik ¢nekeltek, azok, akik a filmekrûl besz¢lt¡nk ¢s a tÀrsasÀg barÀtai. K´zt¡k Margarito Duarte, akit mÀr Ãgy ismertek, hogy û az a csendes ¢s szomorÃ kolumbiai, akirûl
senki nem tud semmit. Lakisz felfigyelt a fenyûfa tokra, ¢s azt k¢rdezte MargaritÂtÂl,
hogy csak nem csellÂzik-e. °n megdermedtem, mert Ãgy ¢reztem, hogy ezt az indiszkr¢ciÂt nem lehet kiv¢deni. A tenorista ugyanÃgy feszengett, mint ¢n, ¢s û sem tudta
megmenteni a helyzetet. Margarito viszont a legnagyobb term¢szetess¢ggel fogadta a
k¢rd¢st.
ä Nem csellÂ ä mondta. ä A szent van benne.
RÀtette a tokot az asztalra, leszedte rÂla a lakatot, ¢s felemelte a fedel¢t. A vend¢glûn
v¢gigs´p´rt a d´bbenet. A vend¢gek, a pinc¢rek ¢s v¢g¡l a szakÀcsok, a v¢res k´t¢ny¡kben, mind odaj´ttek, hogy lÀssÀk a csodÀt. N¢hÀnyan keresztet vetettek. Az egyik
szakÀcsnû ´sszetett k¢zzel t¢rdelt le, remegve, mint akit a hideg rÀz, ¢s csendben imÀdkozott.
De aztÀn, ahogy alÀbbhagyott a felindulÀs, belebonyolÂdtunk egy lÀrmÀs vitÀba,
mely arrÂl folyt, hogy napjainkban lehet-e vagy sem szentt¢ vÀlni. Persze Lakisz volt
k´zt¡nk a legradikÀlisabb. V¢g¡l is annyi j´tt ki az eg¢szbûl, ¢s ez Lakisz ´tlete volt,
hogy a t¢mÀbÂl egy kritikus hangv¢telü filmet kell csinÀlni.
ä Biztos vagyok benne ä mondta ä, hogy az ´reg Cesare rÀ fog harapni a t¢mÀra.
Cesare Zavattinirûl besz¢lt, filmsz¡zs¢- ¢s forgatÂk´nyvtanÀrunkrÂl, a filmt´rt¢net
nagy alakjÀrÂl, az egyetlenrûl, aki szem¢lyes kapcsolatot tartott f´nn vel¡nk az iskolÀn
kÁv¡l is. Nemcsak a szakmÀra akart megtanÁtani minket, hanem egy Ãjfajta lÀtÀsmÂdra
is. ValÂsÀgos filmt¢ma-kigondolÂ masina volt. Csak Ãgy ontotta a t¢mÀkat, ha akarta,
ha nem. °s olyan bûs¢ggel, hogy mindig kellett neki valaki, aki segÁt hangosan v¢giggondolni ¢s r´pt¡kben elkapni ûket. De mire v¢giggondolta, el is ment tûl¡k a kedve.
ä KÀr, hogy filmet kell csinÀlni belûle ä mondta. Mert Ãgy gondolta, hogy a mozivÀsznon sokat veszÁt majd a varÀzsÀbÂl. T¢mÀk szerint csoportosÁtott ¢s gombostüvel a falra
tüz´tt c¢dulÀkon r´gzÁtette az ´tleteit, ¢s annyi volt belûl¡k, hogy egy eg¢sz szoba falait
beborÁtottÀk.
A k´vetkezû szombaton elvitt¡k hozzÀ Margarito Duart¢t. Olyan mohÂ ¢letszomj
volt benne, hogy az Angela Medici utcai hÀz kapujÀban vÀrt minket, felajzva a t¢mÀtÂl,
amit mÀr telefonon jelezt¡nk neki. M¢g a szokÀsos ¡dv´zl¢s¡nkre se szÀnt idût, hanem
r´gt´n odavezette MargaritÂt egy asztalhoz, amelyrûl mÀr elûre lerÀmolt, ¢s û maga
nyitotta fel a tokot. Ami ezutÀn t´rt¢nt, arra a legkev¢sb¢ sem szÀmÁtottunk. Ahelyett,
hogy lÀzba j´tt volna, ahogy vÀrtuk, valamif¢le szellemi b¢nasÀg vett erût rajta.
ä Ammazza!* ä d´rm´gte elk¢pedve.
K¢t-hÀrom percig n¢mÀn bÀmult a szentre, aztÀn sajÀt kezüleg becsukta a tokot, ¢s
szÂtlanul kikÁs¢rte MargaritÂt az elûszobÀba, mint egy jÀrni tanulÂ kisgyereket. BÃ* A mindenit!
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csÃzÂul hÀtba veregette. ä K´sz´n´m, fiam, nagyon k´sz´n´m ä mondta. ä °s segÁtsen
t¢ged az Isten a harcodban. ä Mikor becsukta az ajtÂt, odafordult hozzÀnk, ¢s kimondta az Át¢letet.
ä Ebbûl nem lehet filmet csinÀlni ä mondta. ä Senki se hinn¢ el.
Ez a meglepû tanÁtÀs kÁs¢rt el benn¡nket, ahogy hazafel¢ d´c´gt¡nk a villamoson.
Ha û mondja, akkor nincs mit tünûdni rajta: nem jÂ a sztori. Maria Bella viszont azzal
fogadott, hogy Zavattini azt ¡zeni, m¢g aznap este menj¡nk vissza hozzÀ, de Margarito
n¢lk¡l.
Amikor oda¢rt¡nk, csak Ãgy ragyogott. Lakisz k¢t-hÀrom diÀktÀrsÀt is elhozta magÀval, de Zavattini mintha ¢szre se vette volna ûket, amikor ajtÂt nyitott.
ä Megvan ä kiabÀlta. ä A film bomba jÂ lesz, ha Margarito megteszi azt a csodÀt,
hogy feltÀmasztja a kislÀnyt.
ä A filmen vagy az ¢letben? ä k¢rdeztem.
Zavattini inger¡lt lett, de uralkodott magÀn. ä Ne besz¢lj butasÀgokat ä mondta.
De egy ellenÀllhatatlan ´tlettûl mÀris felcsillant a szeme. ä Hacsak valÂban nem tudja
feltÀmasztani ä mondta, ¢s teljes komolysÀggal hozzÀtette.
ä Meg k¢ne prÂbÀlnia.
A gondolat csak egy pillanatra kÁs¢rtette meg, aztÀn Ãjra felvette az elejtett fonalat.
JÀrkÀlni kezdett a lakÀsban, mint egy boldog bolond, ¢s hevesen gesztikulÀlva, sztentori hangon elmes¢lte nek¡nk a filmet. çmulva hallgattuk, ¢s szinte lÀttuk a k¢peket,
melyek mint valami csillogÂ tollazatÃ madarak, csapatostul r´ppentek ki a szÀjÀn, ¢s
vadul csapongtak ide-oda.
ä Egy este ä mondta ä, amikor mÀr vagy hÃsz pÀpa meghalt, ¢s egy sem fogadta,
Margarito hazamegy fÀradtan ¢s ´regen, kinyitja a lÀdÀt, megsimogatja a halott kislÀny arcÀt, ¢s a vilÀg minden gyeng¢ds¢g¢vel azt mondja neki: ä KislÀnyom, tedd meg
apÀd kedv¢¢rt: kelj fel, ¢s jÀrj.
RÀnk n¢zett, sorra egymÀs utÀn, ¢s egy diadalmas karlendÁt¢ssel mondta ki a po¢nt:
ä °s a kislÀny felkel!
VÀrta, hogy mondjunk valamit. De olyan tanÀcstalanok voltunk, hogy nem tudtunk
mit mondani. Kiv¢ve Lakiszt, a g´r´g´t, aki f´lemelte a kez¢t, ahogy az iskolÀban szokÀs.
ä Nekem az a probl¢mÀm, hogy nem hiszem el ä mondta, ¢s elk¢pedve lÀttuk, hogy
egyenesen Zavattinihez int¢zi a szavait ä: ne haragudjon, tanÀr Ãr, de nem hiszem el.
Ezen viszont Zavattini Àmult el.
ä Mi¢rt nem?
ä Nem tudom ä mondta Lakisz kÁnos grimasszal. ä Mert ez k¢ptelens¢g.
ä Ammazza! ä kiÀltott fel a maestro, de Ãgy, hogy azt biztos az eg¢sz negyedben hallani lehetett. ä Ezt utÀlom a legjobban a sztÀlinistÀkban: hogy nem hiszik el a valÂsÀgot.
A k´vetkezû tizen´t ¢vben, ahogy maga mes¢lte, Margarito rendszeresen kivitte a
szentet CastelgandolfÂba abban a rem¢nyben, hogy egyszer majdcsak meg tudja mutatni a pÀpÀnak. Egy audienciÀn, melyen vagy k¢tszÀz latin-amerikai zarÀndok volt
jelen, n¢mi t¢rd- ¢s k´ny´kharc k´zepette siker¡lt elmondania a t´rt¢net¢t a jÂsÀgos
XXIII. JÀnos pÀpÀnak. De megmutatni nem tudta a kislÀnyt, mert biztonsÀgi okok
miatt ott kellett hagynia a kapuban, a zarÀndokok tarisznyÀi k´z´tt. A pÀpa olyan figyelmesen hallgatta v¢gig, amennyire csak tudta a nagy sokasÀgban, ¢s biztatÂan megpaskolta az arcÀt.
ä Bravo, figlio mio ä mondta neki. ä Isten majd megjutalmaz az ÀllhatatossÀgod¢rt.
De a mosolygÂs Albino Luciani r´vid pÀpasÀga alatt Margarito valÂban Ãgy ¢rezte,
hogy hamarosan beteljes¡l az Àlma. A pÀpa egyik rokona, akit Margarito t´rt¢nete
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m¢lyen megindÁtott, azt Ág¢rte, hogy k´zbenjÀr az ¢rdek¢ben. Senki se vette komolyan. De k¢t nap mÃlva, mik´zben eb¢deltek, valaki odatelefonÀlt a panziÂba azzal a
MargaritÂnak szÂlÂ r´vid ¡zenettel, hogy ne hagyja el RÂmÀt, mert a j´vû h¢t cs¡t´rt´k¢ig be fogjÀk hÁvni a VatikÀnba szem¢lyes audienciÀra.
Soha nem der¡lt ki, hogy tr¢fa volt-e vagy sem. Margarito Ãgy gondolta, hogy nem
tr¢fa, ¢s vÀrt. Ki se tette a lÀbÀt a hÀzbÂl. Ha v¢c¢re kellett mennie, hangosan bejelentette: ä V¢c¢re megyek. ä Maria Bella, aki az ´regkor hajnalÀn is megûrizte a jÂ ked¢ly¢t, a szabad nûk harsÀny kacagÀsÀval vÀlaszolt rÀ.
ä Tudjuk, Margarito, tudjuk ä kiÀltotta utÀna ä, ha netÀn hÁvna a pÀpa.
A k´vetkezû h¢ten, k¢t nappal a jelzett hatÀridû elûtt, Margarito lesÃjtva olvasta el
az ajtaja alatt becsÃsztatott ÃjsÀg elsû oldalÀn ÀllÂ betüket: Morto il Papa. Egy pillanatra
m¢g megkapaszkodott abban az illÃziÂban, hogy valami t¢ved¢s folytÀn egy r¢gi ÃjsÀgot kapott, mert nem volt k´nnyü elhinni, hogy minden hÂnapban meghal egy pÀpa. Pedig Ágy volt: a mosolygÂs Albino Lucianit, akit harminchÀrom nappal azelûtt
vÀlasztottak meg, aznap reggel holtan talÀltÀk az ÀgyÀban.
Huszonk¢t ¢vvel a megismerked¢s¡nk utÀn t¢rtem vissza RÂmÀba, ¢s talÀn nem is
gondoltam volna rÀ, ha v¢letlen¡l ´ssze nem futunk. ögy lehangolt a rossz idû, hogy
senkire se tudtam gondolni. Sz¡ntelen¡l esett, valami langyoshÃsleves-szerü bolond
esû, az egykor gy¢mÀntt¡zü f¢ny most piszkossz¡rke volt, ¢s azok a helyek, amelyeket
a magam¢nak tudtam, ¢s ahovÀ visszavÀgytam, most mÀsmilyen arccal, idegen¡l fogadtak. A hÀz, amelyben a panziÂ volt, ugyanÃgy Àllt a hely¢n, de Maria BellÀrÂl senki
se tudott. A hat telefonszÀmon, amiket Ribero Silva, a tenorista az ¢vek folyamÀn megÁrt nekem, senki se vette f´l a kagylÂt. Egy eb¢d sorÀn, melyen Ãj filmesek tÀrsasÀgÀban
vettem r¢szt, felid¢ztem a tanÀrom eml¢k¢t, ¢s az asztal f´l´tt egy pillanatig n¢ma
csend lett, aztÀn valaki vette a bÀtorsÀgot, ¢s megszÂlalt:
ä Zavattini? Mai sentito.*
így volt: senki se hallott rÂla. A Villa Borghese fÀinak lombjai csapzottan lÂgtak az
esûben, a galoppatoiÂt, ahol egykor a szomorÃ hercegnûk lovagoltak, sürü, virÀgtalan
gaz verte fel, ¢s a kis nyÀri kurvÀk hely¢t most sz¢plÀnynak ´lt´z´tt hermafrodita atl¢tÀk foglaltÀk el. A park ÀllatvilÀga kihalt, csak az ´reg oroszlÀn volt meg, r¡h´sen ¢s
l¢gcsûhurutosan, a poshadÂ vÁzzel k´r¡lvett sziget¢n. A Piazza di Spagna vend¢glûiben, ahol mindent belepett a müanyag, mÀr senki se ¢nekelt, ¢s senki se halt bele a
szerelembe. Mert az a RÂma, ahovÀ mi visszavÀgytunk, mÀr egy Âkori RÂma volt, a
caesarok Âkori RÂmÀjÀn bel¡l. Egyszer csak egy hang szÂlt hozzÀm, tÀn a tÃlvilÀgrÂl,
mire d´bbenten torpantam meg a Trastevere egyik sikÀtorÀban:
ä Szervusz, po¢ta.
ý volt az, ´regen ¢s megfÀradtan. ¹t pÀpa halt meg addigra, az ´r´k RÂmÀn ki¡tk´ztek az elaggÀs elsû t¡netei, de û csak vÀrt. ä MÀr olyan r¢gÂta vÀrok, hogy nem
lehet sok hÀtra ä mondta, amikor elbÃcsÃztunk a majdnem n¢gy ÂrÀn Àt tartÂ k´nnyes
´sszeborulÀsunk utÀn. ä HÂnapok k¢rd¢se az eg¢sz. ä AztÀn elindult az utca k´zep¢n,
a lÀbÀt hÃzva, katonai bakancsÀban ¢s sapkÀjÀban, mely olyan szÁnehagyott volt, mint
az ´reg rÂmaiak¢, ment, ¢s ¡gyet sem vetett az esûben felgyült pocsolyÀkra, melyekben
mÀr rothadni kezdett a f¢ny. Ekkor mÀr nem volt bennem k¢ts¢g, ha lett volna is valamikor, hogy a szent nem mÀs, mint û. Nem tudott rÂla, de lÀnyÀnak ¢ps¢gben maradt test¢n kereszt¡l mÀr huszonk¢t ¢ve, ¢lve ¢s elevenen, a sajÀt szentt¢ avatÀsÀnak
igaz ¡gy¢¢rt harcolt.
* Sose hallottam rÂla.
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AZ ¹SSZEGYþJT¹TT
°S A TELJES
OlvasÂnaplÂ Erd¢lyi JÂzsefrûl
àSed fuit in tenera tam dura superbia formaÊ1
(Ovidius: METAMORPHOSES, III. 354)

Megjelent a P¡ski KiadÂ gondozÀsÀban Erd¢lyi JÂzsef nagy, k¢tk´tetes versgyüjtem¢nye;2 cÁme: FEH°R TORONY, alcÁme: ¹SSZEGYþJT¹TT V ERSEK . A kiadÂnak ¢s a szerkesztûknek tudniuk kellett, hogy k´nyv¡k tÀvolrÂl sem adja a teljes Erd¢lyit ä csupÀn az nem
vilÀgos, hogy az alcÁmmel ´nmagukat vagy a
k´z´ns¢get akartÀk-e becsapni. Tudom, sÃlyos szavak ezek, s majd sort is kerÁtek indoklÀsukra. Ez az olvasÂnaplÂ recenziÂnak indult, de hogy Erd¢lyi k´lt¢szet¢vel talÀlkozzam, ki kellett l¢pnem az e kiadÀs kÁnÀlta n¢zûpontbÂl, ¢s messzebbrûl hozzÀkezdenem.
Erd¢lyi, amikor az elsû vilÀghÀborÃ utÀn
k´ltûk¢nt elindult, nagyon hatott, ¢s n¢lk¡le
a magyar k´lt¢szet fejlûd¢se bizonyÀra nem
eg¢szen Ãgy alakult volna, ahogy alakult.
AlÀbb azonban nem az irodalmi folyamatokat
vizsgÀlom, nem irodalomt´rt¢neti adal¢kot
kÁvÀnok Árni. Az Erd¢lyi-versek jelent¢s¢t inkÀbb a gondolat ter¢ben prÂbÀlom elhelyezni.
Igaz, az û verseinek ¢rdem¢t jobbÀra a spontaneitÀs ¢s a k´zvetlen szeml¢let erej¢ben szokÀs lÀtni, ¢s nem alaptalanul. De ha gondolaton nemcsak azt ¢rtj¡k, amit egyik¡nk vagy
mÀsikunk t´rt¢netesen elgondol, hanem azt,
ami valamik¢pp ezen tÃl is ¢rv¢nyes, ÀltalÀnosan vagy m¢g ÀltalÀnosabban, akkor a vers,
ha ¢rv¢nyes, gondolat is egyben. Akkor a
versbûl kirezgû hang nemcsak az ¢rz¢sek hullÀmver¢s¢ben vÀlik hatÀsossÀ, hanem a gondolat t¢rerûss¢g¢ben is m¢rhetû.
Fekete-K´r´s
Nekem elsû benyomÀsk¢nt Erd¢lyi JÂzsef az
´tvenes ¢veket hozza vissza. Akkor talÀlkoztam elûsz´r verseivel a H°T °V SZçZAD MAGYAR

V ERSEI cÁmü nevezetes antolÂgia lapjain.
Csak term¢szetes, hogy elsûre a FEKETE-K ¹3
R¹S-t olvastam el: àA K´r´s volt a mi folyÂviz¡nk, ä / odajÀrtunk f¡r´dni nyÀron Àt; / mint v¢gtelen magas kerÁt¢s, / Ãgy zÀrta el szem¡nk elûl a
gÀtÊ ä ez a verskezdet engem is egybûl a vers
szereplûj¢v¢ tett, mindezt akÀr ¢n is leÁrhattam volna magamrÂl. A vers minden k¢p¢nek felid¢z¢s¢hez ott Àlltak k¢szenl¢tben sajÀt
k´zvetlen tapasztalataim: àAlig vÀrtuk hogy
fenn legy¡nk a gÀton, / versenyt futottunk. B¡szke
volt a b¢r: / az lÀtja meg elsûnek a folyÂt, / aki a
gÀtra elsûnek fel¢rÊ ä ¢n is ott Àlltam lihegve àa
gÀt tetej¢n, / lenn csillogott a Fekete-K´r´s, / f¡rd´tt
benne a tikkadt nyÀri f¢nyÊ. LÀttam ennek a feketes¢gnek a szÁn¢t, azt a m¢lyz´ld Àrnyalatot, melytûl a vÁz ÀtlÀtszatlan s´t¢ts¢g¢ben is
a hüv´s tisztasÀg ¢rz¢s¢t keltette, k¡l´n´sen
a Feh¢r-K´r´s sÀrgÀs hordal¢kos, lassÃbb folyÀsÀhoz k¢pest. °s ismerûsek voltak a versben megrajzolt jelenetek is: àLeg¢nyek j´ttek,
Ázmos aratÂkÊ, akik àmeredek partrÂl ugrÀltak a
vÁzbe, / lemosni a h¢tk´znapi igÀtÊ, ¢s ànyÀrfabokrok k´zt vetkûztek a lÀnyokÊ, àmajd asszonyok ¢rkeztek a tanyÀbÂlÊ ä nev¡ket is tudtam.
°s k´zvetlen ismerûs´m volt az az Àtvittebb, szellemibb jelent¢startalom is, amely
ezeknek a k¢peknek belsû fesz¡lts¢get ad: a
Petûfi TISZç-jÀnak zÀrÂszakaszÀban megjelenÁtett ÀradÀs, mely àzÃgva, bûgve t´rte Àt a gÀtotÊ, ez lappang minden sor m¢ly¢n. Hogy
ebbûl a szociÀlis indulat kicsapÀsÀt kell hallanunk, azt az iskolÀban is Ágy tanultuk. Az Erd¢lyi-vers zÀrÀsÀban ki is van mondva àa gondolat: felszabadÁtani / az elnyomott szeg¢nyembereket; ´sszegyüjteni egy szent hadseregbe, / minden
n¢pet ¢s szÀrazon-vizen, / harcolni mÁg az eg¢sz
f´ldkereks¢g...Ê.
Mindezzel egy¡tt nem mondhatom, hogy
a vers m¢lyebben megragadott. TizenhÀromtizenn¢gy ¢ves korÀban talÀn az ember nem
is azt vÀrja a k´lt¢szettûl, hogy viszontlÀssa
benne, amit k´zelrûl ismer, jobban lek´tik ismeretlen tÀjak, korok, borzongÀsok. (Most
mÀr, negyven ¢v utÀn nekem is tÀvoli, ami
akkor k´zeli volt, tÀvoli ¢s visszahozhatatlan.)
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A vers hangjÀban sem voltam k¢pes meghallani valami ´sszehasonlÁthatatlan eredetis¢get, inkÀbb minden nagyon is szabÀly szerintinek tünt f´l benne; nagyon is megfelelt annak a kÀnonnak, mely az antolÂgia vÀlogatÀsÀt jÂl lÀthatÂan meghatÀrozta, ¢s amelynek
kev¢s mÀs vers lÀtszott oly m¢rt¢kben megfelelni, mint ¢ppen ez. A n¢p¢let realisztikus
ÀbrÀzolÀsa, melyet Àthat az elnyomottakkal
valÂ egy¡tt¢rz¢s, az elnyomÂk irÀnti harag, s
kibomlik belûle egy v¢gsû harc ¢s egy Ãj,
igazsÀgos vilÀg lÀtomÀsa. (A àn¢pis¢gÊ, olvastuk tank´nyveinkben, àpÀrtos ÀllÀsfoglalÀs a
n¢p mellett, a n¢p ¢rdek¢benÊ.) Nem akartam ¢n
ezt a kÀnont k¢ts¢gbe vonni, de nem ¢reztem
a versben azt a t´bbletet, amitûl vers ¢s nem
puszta kÀnon.
Hogy nem ¢reztem, annak oka r¢szben
¢retlens¢gem volt. MÀsk¢pp is meg lehet k´zelÁteni. Vajon a Fekete-K´r´s, amely Erd¢lyinek, a csel¢dhÀz sz¡l´tt¢nek sorsfolyÂ volt,
lehetett-e ugyanaz a kisvÀrosi zsidÂ orvos fiÀnak, aki vakÀciÂzni jÀrt a partjÀra? A k¢rd¢s
nem eg¢szen term¢szetes, hiszen fogalma
szerint a k´lt¢szet egyetemes k´zl¢sforma
volna, s mentûl inkÀbb k´lt¢szet, annÀl inkÀbb az. Erd¢lyi m¢gis kiprovokÀlja, mert
noha a k´lt¢szetrûl valÂ fogalma neki sem
mÀs, a harmincas-negyvenes ¢vekben mindent elk´vetett, hogy a magyar versolvasÂ
k´z´ns¢get megossza, ¢s jÂ r¢sz¢t elvadÁtsa
magÀtÂl. De nem is a k´lt¢szet fogalmÀrÂl
akarok ¢rtekezni, azt lehet Ágy is, Ãgy is forgatni. Hanem azt gondolom, abban meg lehet Àllapodni, hogy Fekete-K´r´s csak egy
van, ¢s az, ami az Erd¢lyi-vers tÀrgya, ¢s az,
ami az ¢n eml¢keimben ¢l, valami nagyon
elemi ¢rtelemben m¢giscsak ugyanaz. Ezt
m¢g az sem d´nti meg, hogy k¡l´nbs¢gek is
sz¢p szÀmmal elûadÂdhatnak. K¢tszer nem
lehet ugyanabba a folyÂba l¢pni. °n p¢ldÀul
n¢hÀny ¢vtizeddel k¢sûbb, ¢s nem Biharban,
hanem B¢k¢sben Àlltam a K´r´s gÀtjÀn. De
tudom, hogy ugyanarrÂl besz¢l¡nk. °s ez az
ugyanaz sem nem Ãr, sem nem paraszt, sem
nem vÀrosi, sem nem tanyasi, nem zsidÂ ¢s
nem kereszt¢ny. Mindezek a meghatÀrozÀsok
nem ¢rintik; û csak egyszerüen egy folyÂ, folyik tehÀt. (Mint egy¢bk¢nt minden, de a folyÂ kivÀltk¢ppen.) à...folyhat, Fekete-K´r´s / a
gÀttalan Fekete-tengerigÊ ä Árja Erd¢lyi, de hadd

tegyem hozzÀ, hogy az ¢n evidenciÀim ma
sem elevenÁtik meg nekem ezt a k¢pet, ma is
inkÀbb csak verbÀlis asszociÀciÂt hallok benne.4 Az ember nagy k¢pess¢ge a gondolat, az,
hogy tereket ¢s idûket Àtugrik, ¢s ä a szavakba kapaszkodva ä ´ssze´mleszt olyan dolgokat, amelyek a valÂsÀgban sosem talÀlkoznak.
De ebben az ugrÀsban tÃl erûsen ¢rzem az ellensÃlyt. Azt, hogy a Fekete-K´r´s nem a tengerbe, hanem a Kettûs-K´r´sbe folyik. Mi
oda jÀrtunk az ´sszefolyÀshoz, a K´r´s alakzata szÀmomra mÀr csak egy nagy fekvû Y;
ha felid¢zem, elûttem a k¢t Àg ´sszesz´gell¢s¢ben emelkedû meredek part: a CsÃcs, Ágy
nevezt¢k. UtÀna n¢hÀny m¢teren lÀtni m¢g
a k¢t Àg, a Fekete ¢s a Feh¢r elt¢rû szÁn¢t, de
ha lefel¢ n¢zek, csak egy folyÂt ¢s egy szÁnt
lÀtok, ¢s messze a dobozi hidat, amely a lÀthatÀr k´zel¢ben lezÀrja a k¢pet. °s hol van
m¢g a Fekete-tenger! °s hol van mÀr a Fekete-K´r´s?
Eml¢keim e leÁrÀsÀval nem akarok az Erd¢lyi-verssel versenyre kelni, ahhoz nincs tehets¢gem. De a vers befogadÀsa, gondolom,
mÀsoknÀl is valahogy Ágy k¢sz¡l. Azt mÀr
nem tudom visszaid¢zni ä nem is fontos ä,
hogy mindebbûl akkor mennyi tudatosodott
bennem. Mint ahogy azt sem, hogy mennyire
fogtam fel azokat a kicsiny, de hangsÃlyos jeleket, amelyek ezt az 1930-ban Árt verset minden megfelel¢se mellett is elvÀlasztottÀk az
´tvenes ¢vek kÀnonjÀtÂl, ¢s egy korÀbbi ¢s
politikailag ellenkezû elûjelü kÀnonra utalnak vissza. Az elnyomÂkat megnevezû sorban
ä àmÀgnÀs, pap, ´rm¢ny, zsidÂ ott az ÃrÊ ä a faji,
ma hasznÀlatosabb szÂval etnikai meghatÀrozÀsok. °s az Ãj vilÀgot id¢zû lÀtomÀs evang¢liumi hang¡t¢se: àharcolni mÁg az eg¢sz f´ldkereks¢g / egy akol ¢s egy pÀsztor nem leszenÊ. Ma mÀr
k¢nyelmes, bÀr sokat vitatott gondolati eszk´z´k Àllnak rendelkez¢s¡nkre (p¢ldÀul a totalitarizmus vagy a fundamentalizmus fogalma),
hogy megmagyarÀzzuk azt az elsûre k¡l´n´snek lÀtszÂ k´r¡lm¢nyt, hogy a sz¢lsûbal ¢s a
sz¢lsûjobb radikÀlis eszmerendszer annyi mindenben ¢s oly erûsen hasonlÁtani k¢pes egymÀsra. Engem azonban nem az ¢rdekel most,
hogy ez a faji ¢s evang¢liumi Àrnyalat mennyiben egyeztethetû ´ssze ¢s mennyiben nem az
´tvenes ¢vek kÀnonjÀval. Sokkal inkÀbb az,
hogy egymÀssal hogyan f¢r meg.
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V mint vez¢r
Ez az Y, az ´sszefolyÀs k¢pe rajzolÂdik ki bennem tehÀt vÀlaszul Erd¢lyi vers¢re; az Àgak
´sszesz´gell¢s¢ben ott a CsÃcs, de ott van
mindjÀrt a folytatÂdÀs is, az eredû, amely a
term¢szetben k¡l´nbs¢get ´sszemosÂ elegyed¢s, de szeml¢let¡nkrûl ¢s eml¢kezet¡nkrûl
visszaverûdve ¢s a n¢vadÀsban r´gzÁtve: a
Kettûs. Ism¢tlem, nem rivÀlis k´ltûi metaforÀnak vagy allegÂriÀnak szÀnom ezt ä nekem
ez inkÀbb az elemz¢s ¢s reflexiÂ szeml¢letes
formulÀja. Az az alakzat, mely a partok k´z¡l
kil¢pû kiÀradÀssal, az alaktalan kiterjed¢ssel
szemben, a forrÀs ¢s a torkolat k´zti tÀvot ÀtugrÂ k¢pzelettel, a kiterjed¢s n¢lk¡li alakkal
szemben formÀlÂdik. De persze magÀban az
Erd¢lyi-versben is megt´rt¢nik, ami minden
valamirevalÂ müben: alakot kap a kiterjed¢s
¢s kiterjed¢st az alak, ¢s a sz¢lsû lehetûs¢gek
valÂban csak a versnek mintegy sz¢lein r¢mlenek f´l. (A FEKETE-K ¹R¹S szomsz¢dsÀgÀban
egy¢bk¢nt olyan versek is sz¡lettek, amelyek
¢pp a szabÀlyozott lefolyÀsra intenek ä CSATORNA.) De ha keresem, megtalÀlom azt a formulÀt Erd¢lyi versei k´z´tt, amely frappÀnsan
´sszevethetû az ¢n Y-ommal: a vonulÂ darvak
V-je. Az °K cÁmü vers (1937) egy f¢l sora egy
Erd¢lyi-k´tet cÁm¢¡l is szolgÀlt: HALAD AZ °K .
àTestv¢reim! Ha egy a c¢l,
olyan mindegy, ki a vez¢r...
ýsszel megn¢pes¡l az ¢g.
Magasan, zÃgva szÀll az ¢k.
A darvak ¢ke egyszer itt,
mÀskor meg ott, meg-megt´rik.
De helyre Àll ¢s ¢k marad
a v¢ghetetlen ¢g alatt.
Az ¢khetetlen ¢g-alatt,
vez¢r¡k az az ¢k-alak.
Gondolatuk az ´r´k ¢let,
az hajtja ûket szÀllni d¢lnek.
Vissza is az vez¢rli ûket,
az vet rÀjuk gy´ny´rü f¢ket.
A sok darÃ egy orrt szegez,
¢s egyes¡lt szÀrnnyal evez.

S halad az ¢k, rep¡l, mint egydalÃ,
egethasÁtÂ ÂriÀs darÃ...Ê
Az itt rajzolt zÀrt alakzat extenziÂja sokfel¢
Àgazik. A vez¢rgondolat kiterjed a politikai
dimenziÂba ¢s Erd¢lyi JÂzsef legszem¢lyesebb ¢letk´r¢be egyarÀnt. A vez¢r k¢rd¢se a
politika k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti ÀllÀsÀban
egy¢rtelmüen a totalitÀrius rendszerek sarkk¢rd¢se, ¢s Erd¢lyi vers¢nek gondolatÀt, ismerve a k´ltû sz¢lsûjobboldali, nyilasokhoz
hÃzÂ vonzalmait, term¢szetes mÂdon lehet
ebben az ´sszef¡gg¢sben ¢rteni. M¢g akkor
is, ha a vers sokkal ÀltalÀnosabb megfogalmazÀsÀnÀl fogva semmilyen k´zvetlen politikai minûs¢get nem hordoz. Az ¢k alak a csapatk¢pzûd¢snek mintegy belsû elve, û hozza
l¢tre az ¢len haladÂt, aki ehhez k¢pest
mÀsodlagos, teremtm¢ny ¢s nem teremtû.
A vezetû szem¢lyes kultusza helyett a k´z´ss¢g zÀrt alakzatÀnak ellenÀllhatatlan ereje ker¡l az elût¢rbe ä egy olyan l¢nyegis¢g, amely Erd¢lyi JÂzsef müv¢szete folytÀn
egy pillanatig sem vÀlik absztrakciÂvÀ, hanem marad¢ktalanul egy¡tt marad a szeml¢letes ¢s ¢rz¢kletes alakÁtÀssal. A vez¢rgondolat Ágy valÂban plasztikusan rajzolÂdik ki
elûtt¡nk.
A mÀsik dimenziÂ a szem¢lyes: Erd¢lyi
magamagÀt szÁvesen lÀtta ä vagy lÀtta volna
ä a vez¢r szerep¢ben, ha nem is politikai, hanem irodalmi ¢rtelemben. °letre szÂlÂ s¢rtûd¢st hordott magÀban, hogy ebbeli ig¢ny¢t az
irodalmi ¢let sohasem ismerte el, noha û m¢lyen meg volt gyûzûdve megalapozottsÀgÀrÂl. Ez a vers a k´ltû azon müvei k´z¢ tartozik, amelyekben megprÂbÀl fel¡lemelkedni
nem enyh¡lû megbÀntottsÀgÀn, ¢s tegy¡k
hozzÀ, teljes sikerrel. Nem k¢ts¢ges, hogy a
vers k´ltûileg ¢rv¢nyes ¢s hiteles mÂdon
bontja ki indÁtÂ gondolatÀt: à...Ha egy a c¢l, /
olyan mindegy, ki a vez¢r.Ê Ezzel egy¡tt sem olvashatjuk Ãgy a verset, mint a vez¢rszereprûl
valÂ lemondÀs kifejez¢s¢t. E vers tÀrgyÀhoz
k´zvetlen¡l nem tartozik hozzÀ, de Erd¢lyi
eg¢sz k´lt¢szet¢ben benne van ä legalÀbbis az
1945 elûtti idûben ä, hogy a fel¡lemelked¢snek az a k¢pess¢ge, amelyet itt is demonstrÀl, csak megerûsÁti vez¢ri elhivatottsÀgÀt. Eg¢szen nyersen mondja ezt ki RIADñ
cÁmü versf¡zet¢nek nyitÂvers¢ben, a PARANCS-ban:
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à°n, ä ¢n katonÀnak ¢rzem magamat. ä
Az Istentûl kaptam magas rangomat:
vez¢r vagyok ¢n ma, szellemi vez¢r,
mikor a hazÀra oly nagy vesz¢ly
felhûje tornyodzik, amilyen nagy tÀn
nem volt Mohi Âta, sem MohÀcs utÀn.
[...]
Fell¢pek most bÀtran, asztalra csapok,
¢s a szellemeknek parancsot adok. [...]Ê
Nem c¢lom itt ¢rt¢ksorrendet felÀllÁtani
Erd¢lyi versei k´z´tt, ha titkolni nem is akarom, hogy az °K k´ltûi minûs¢g¢t toronymagasan f´l´tte lÀtom a most id¢zett soroknak.
MÀs versolvasÂ, megengedem, mÀsk¢pp lÀtja. Azt sem firtatom, mi jogon ig¢nyelte magÀnak Erd¢lyi a vez¢ri szerepet. InkÀbb azt
k¢rdezem, mi¢rt kell egyÀltalÀn a vez¢r k¢rd¢s¢t felvetni, mi sz¡ks¢g van arra, hogy a
magyarsÀgot ÀltalÀban ¢s a magyar szellemi
¢letet k¡l´n´sen egyetlen vez¢rnek alÀrendelve gondoljuk el. Ebbûl a szempontbÂl valÂban mindegy, szem¢ly szerint ki Àll az ¢len;
fontosabb, ki hogy gondolja el a m´g´tte rendezûdû alakzatot. Az °K egy zÀrt V k´tel¢knek, a PARANCS egy katonÀs alakulatnak. Ebben nincs k¡l´nbs¢g, ennyiben a gondolat
ugyanaz. A k¢rd¢s tehÀt: valÂban ¢k alakba
kell ´sszeÀllnia egy szellemi vagy n¢pi k´z´ss¢gnek? °s mit jelent, hogy Erd¢lyi ilyennek
szeretn¢ lÀtni?
A totalitÀrius vez¢r probl¢mÀjÀnak viszonylag korai k´ltûi feldolgozÀsÀt ¢s megjelenÁt¢s¢t olvashatjuk SzabÂ Lûrincn¢l. Verse
ä a V EZ°R (1928) ä talÀn Mussolinirûl mintÀzÂdott, talÀn mÀsrÂl (is), de ez kev¢ss¢ ¢rdekes ahhoz k¢pest, hogy egy szerepet, illetve
annak Àt¢l¢s¢t, Àt¢l¢s¢nek hogyanjÀt ÀllÁtja
el¢nk, t´rt¢nelmi sz¡let¢s¢vel nagyjÀbÂl egy
idûben:
àA c¢l: ¢n vagyok, a c¢l ¢n magam
s m¢g valami, amit magam sem ¢rtek
s ami m¢gis ¢l, ahogy a vet¢sben
az aratÀs, ahogy bennem a n¢p:
a titkos c¢l Ãgy hasznÀl engem is,
ahogy mÀsokat ¢n, vagy ahogy a
boly a hangyÀt, a kas a m¢heit.Ê
Vagy ahogy az eget hasÁtÂ ¢k a vonulÂ darvakat, tehetj¡k hozzÀ. SzabÂ Lûrinc term¢szetesen ¢lesebben veti f´l az °n, az individuÀlisan meg¢lt °n probl¢mÀjÀt, mint Erd¢-

lyi, akin¢l az ´nazonossÀg mindig valami kollektÁv ¢lm¢nyformÀban talÀl el ¢rv¢nyess¢g¢hez. De ez a fajta kitÀgulÀs s vele az individuÀlis °n elveszt¢se SzabÂ Lûrinc vers¢ben is
megjelenik, m¢gpedig abban a pillanatban,
amikor a Vez¢r a legintenzÁvebben tapasztalja magÀban ´nmaga erej¢t:
àElbÃcsÃztam magamtÂl. Testem ÂriÀs
kerett¢ tÀgult
[...]
monitoromon eld´rd¡l a jel:
¢s megszün´k ¢s szÁvem Àrama
megindÁtja az Ãj rend g¢peit.Ê
Ami SzabÂ Lûrincn¢l az individuÀlis °n
szisztol¢ja ¢s diasztol¢ja, az Erd¢lyin¢l az
egy¢nen tÃlnyÃlÂ alakzathoz valÂ felzÀrkÂzÀs, illetve annak ¢l¢re ÀllÀs.
°rdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni,
hogy Erd¢lyi, aki eg¢sz k´lt¢szet¢vel a kollektÁv alakzatok magasabb ¢rv¢nyess¢g¢t ÀllÁtotta szembe az egy¢ni l¢tez¢s esetlegess¢g¢vel,
s ezeket rÀadÀsul nem egy esetben ä mint az
im¢nti id¢zetekbûl kiolvashatÂ ä eg¢szen
zÀrt, katonÀs formÀciÂk¢nt mutatja be, szem¢ly szerint a lehetû legrendezetlenebb ¢letet ¢lte, ¢s minden civil diszciplÁnÀt elutasÁtott. Sokszor jellemezt¢k ût s jellemezte û ´nmagÀt garabonciÀsnak, szeg¢nyleg¢nynek.
HÀnyÂdÂ, vagabundus ¢let¢n akkor sem vÀltoztatott l¢nyegesen, amikor csalÀdot alapÁtott. A katonÀs fegyelemben, zÀrt k´tel¢kben
valÂ l¢tez¢s hirdetûje sajÀt ¢letvitel¢ben nem
türt semmi fegyelmet ¢s megk´t¢st. A magyarÀzat az ilyen k¢plethez k¢szen Àll: a rendezettebb ¢letformÀkat az¢rt utasÁtotta el, mert
azokat hazugnak, az igazi rendezetts¢g ellent¢t¢nek ¢rezte. De nem vilÀgos, mi Àll em´g´tt: valÂdi hajlandÂsÀg beÀllni egy igaz alakulatba, vagy egy olyan valÂsÀg ÀhÁtÀsa,
amely felt¢tel n¢lk¡l elismeri ût, ¢s l¢tez¢s¢t
felt¢tel n¢lk¡l igazolja.
MagÀnyos csillag
A k¢rd¢s ¢l¢t tompÁthatjuk, ha figyelembe
vessz¡k, hogy az elûzûekben k¡l´nb´zû idûszakokban kelt verseket vetÁtettem egymÀsra.
Az indulÂ Erd¢lyi JÂzsefrûl Hatvany Lajos
m¢g Ágy Árhatott: àErd¢lyi ¢rzi, hogy û nem fog
oda¢rni, amerre tart, mert û nem vez¢rnek ¢s harcos
¢bresztûnek, hanem magÀnyos ÀrvÀnak j´tt k´z¢nk.
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[...] de talÀn nem is magÀnyosnak, hanem kedves
pajtÀsnak, virrasztÂ, vidÀm cimborÀnak sz¡letett.Ê
(336)5 TalÀn ¢pp egy SzabÂ Lûrinccel valÂ
egybevet¢s lappang e megÀllapÁtÀs m´g´tt:
àErd¢lyi nem parlagi CalibÀnnak, û a puszta Arielj¢nek j´tt k´z¢nk.Ê (338) Nem arra c¢lzok,
hogy Hatvany SzabÂ Lûrincet parlagi Calibannak gondolta volna, hanem hogy Erd¢lyit
nem SzabÂ Lûrinc parlagi vÀltozatÀnak Át¢lte.
De mint az indulÂ Erd¢lyit ¡dv´zlû minden
m¢rvadÂ kritikÀban, itt is hangot kap egy
erûs fenntartÀs, hogy ez a k´lt¢szet minden
sz¢ps¢ge ¢s eredetis¢ge ellen¢re nem nagy ¢s
egyetemes k´lt¢szet, ¢rv¢nyess¢ge erûs, de
korlÀtozott. Hatvany Ágy Ár: àA nemzeti n¢pies
formÀba ¢s n¢pdali szÂba valamikor belef¢rtek a
term¢szet ¢s az ¢let, az ember ¢s a kor. Aki Ágy szÂlalt
meg, az f´lrÀzta ¢s nyugtalan ´ntudatra ¢bresztette
a hajdani olvasÂt. Ma ugyanez a megszÂlalÀs, ahelyett hogy f´lrÀzna, boldog ´nfeled¢st Àd. Erd¢lyi
JÂzsef, Ãgy lÀtszik, az¢rt j´tt, hogy a nyugtalanÁtÂk
utÀn ezt a pillanatnyi megnyugvÀst megadja. N¢ki
hÀla jÀr ¢rte ¢s k´sz´net ä de itt toporz¢kol elûtt¡nk
az ¢let, mely az Ãj nagy nyugtalanÁtÂkat ¢s f´lrÀzÂkat vÀrja.Ê (342) A harmincas ¢vek szociÀlis
vagy faji indulatoktÂl f¡st´lgû Erd¢lyi-verseinek olvasÂja mÀr aligha vethetett volna ilyen
sorokat a papÁrra. Vajon a k´ltû vÀltozott
meg ennyire ´t-tÁz ¢v alatt? NyilvÀnvalÂan
vÀltozott, ¢rlelûd´tt is, karcosodott is, de
annyira az¢rt nem. Hatvany id¢zett jellemz¢s¢hez a MAGçNYOS CSILLAG cÁmü, 1923-ban
Árt vers adta a kiindulÀst:
àMagÀnyos csillag f¢nylik odakint
a messzes¢gben ¢s fel¢m tekint,
hunyorgat mint egy titkos ¢gi szem,
szÁneit vÀltja. Vajon mit ¡zen?
[...]
MagÀnyosan bolyongok idelenn,
nem is tudom, mi t´rt¢nik velem;
csak a te titkos tÀvoli szemed
bÁztat mint Àrva csillag¡zenet.
çlmaim anyja, lÀmpÀm olaja,
magÀnyos ¢jem hajnalcsillaga,
bÁztass, ragyogj, hadd keljek, mint apÀm,
z´rgetni alvÂ n¢pek ablakÀn:
°bredjetek, ti alvÂ b¢resek,
az Ãj napon vez¢retek leszek,

fel! fel! a harcok csillaga ragyog!...
Jaj, de magÀnyos csillag is vagyok...Ê
Ezekkel a sorokkal szembesÁtve a Hatvany
Àltal szÀmon k¢rt àtoporz¢kolÂ ¢letÊ meglehetûs
¡res szÂlamnak hat. A vers utolsÂ sorÀt olvashatjuk ugyan Hatvanyval egy¡tt a vez¢rszerepben valÂ elbizonytalanodÀsk¢nt, de lemondÀsk¢nt aligha. Olyan ember szÂlal meg
itt, akinek a vez¢rs¢g mÀr csak az¢rt is kell,
mert serege n¢lk¡l magÀt sem tudja elvez¢relni: àMagÀnyosan bolyongok idelenn, / nem is
tudom, mi t´rt¢nik velem.Ê
Erd¢lyi Ãgy eml¢kszik vissza erre a vers¢re, hogy a n¢pi ÁrÂk indulÂja lett. ä Egy nemzed¢k indul el az elsû vilÀghÀborÃ utÀn falurÂl, vid¢krûl, hogy meghÂdÁtsa a fûvÀrost ä
legel¢bb is a szellemi elit hadÀllÀsait. MÀs ez
a felrajzÀs, mint a XIX. szÀzadi mobilitÀs. N¢meth LÀszlÂ a Trianon utÀni MagyarorszÀg
Ãj helyzet¢t jellemezv¢n ä a hivatalos retorika
szÂÀradatÀval szemben Ãszva ä kiemelt egy
olyan fejlem¢nyt, amely a magyar müvelûd¢s
hasznÀra vÀlhat: hogy az orszÀg lakossÀga a
ter¡leti visszametsz¢s k´vetkezt¢ben etnikailag egynemüv¢ vÀlt, Ágy a centrum szÁvÂhatÀsa, amely ¢pp a lakossÀg legmozg¢konyabb,
legvÀllalkozÂbb r¢sz¢t Àramoltatja a fûvÀrosba, igazi n¢pi elemmel n¢pesÁti be Budapestet. A mÃlt szÀzadi fel¡letes asszimilÀciÂ utÀn
most kezdûdhet az orszÀg k´zpontjÀnak gy´keres elmagyarosodÀsa. A n¢pi kategÂriÀjÀnak N¢meth LÀszlÂnÀl mindig kettûs jelent¢se van: etnikai ¢s szociolÂgiai. LÀtlelet¢t
mindk¢t ¢rtelemben megerûsÁtve lÀthatta A
MEDV E UTCAI POLGçRI -ban v¢gzett felm¢r¢seiben. A kor hûs¢t ezzel ´sszef¡gg¢sben a vid¢krûl felker¡lt fiatalemberben lÀtta, aki egy
magvasabbnak Át¢lt ¢letformÀba nûtt bele, s
most szembeker¡l a nagyvÀrosi l¢t Ãjfajta ingereivel, k´tetlenebb ¢letkereteivel. Ebbûl az
¡tk´z¢sbûl fog kialakulni rem¢nyei szerint
egy Ãj, modern ¢s tÀg horizontÃ, m¢gis eredetien magyar ¢letforma, lelki alkat, szellemi
¢s politikai minûs¢g. SzabÂ Lûrincben lÀtta
ennek az emberi ¢s t´rt¢nelmi helyzetnek a
reprezentatÁv megjelenÁtûj¢t.6
Erd¢lyi k´lt¢szet¢hez is adhat magyarÀzÂ
keretet ez az elgondolÀs, û azonban inkÀbb
egy mÀsik N¢meth LÀszlÂ-f¢le fogalomk¢pz¢shez ad ¢lû p¢ldÀt. A Kelet ¢s Nyugat k´z¢
szorult K´ztes-EurÂpÀnak magÀnak is meg-
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van a Kelete ¢s Nyugata. Egyfelûl a cseh, lengyel ¢s magyar n¢p, amely a k´z¢pkorban jelentûs t´rt¢nelmi ¢letet ¢lt, l¢trehozta a maga
ÀllamÀt-birodalmÀt, amely ugyan az Ãjkorban mind megszünt vagy megcs´kkent, de
politikai osztÀlya ¢s kultÃrÀja nem veszett el.
A tûl¡k d¢lre ¢s keletre ¢lû paraszttÀrsadalmak ezzel szemben folyamatosan ¢lt¢k t´rt¢nelem alatti ¢let¡ket, inkÀbb egymÀssal ¢rintkezve, mint sajÀt uraikkal, s Ágy az idegen
uralom alÂl felszabadulvÀn mintegy szüz k¢zzel foghatnak hozzÀ sajÀt Àllamuk fel¢pÁt¢s¢hez, tÀrsadalmuk megszervez¢s¢hez. MagyarorszÀg az Ágy tagolÂdÂ K´ztes-EurÂpÀn
bel¡l is k´z´ttes helyet foglal el, kiterjedt
kapcsolatokkal mindk¢t ´vezet fel¢, s Ágy abban a helyzetben van, hogy az Ãj nemzetalapÁtÀsban egyesÁtheti magÀban mindkettû
anyagÀt ¢s tapasztalatÀt, a t´rt¢nelmi l¢t ¢s a
prehisztorikum, a magas kultÃra ¢s az archaikum minûs¢g¢t. Erd¢lyitûl, az û romÀnämagyar szÀrmazÀsÀnÀl, csel¢dsorbÂl hozott meghatÀrozÂ ¢lm¢nyein¢l fogva ennek a d¢lkeleti, felszÁn alatti kapcsolatrendszernek a felhozatalÀt vÀrta.
N¢meth LÀszlÂ nagyszabÀsÃ fogalomk¢pz¢se ¢les f¢nybe vonja a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti szellemi ¢s tÀrsadalmi mozgÀsok n¢hÀny
meghatÀrozÂ vonÀsÀt. °rz¡nk benne n¢mi
konstruÀltsÀgot, de hÀt az elm¢letalkotÀs
en¢lk¡l nemigen megy. NyilvÀnvalÂ azonban, hogy a szociolÂgiai, etnikai ä valamint a
nemzeti ä kategÂriÀk ´sszecsÃsztatÀsa szÀmos
elnagyoltsÀgot is eredm¢nyez. Mindez sz¡ks¢gess¢ teszi, hogy e leÁrÀsokat ne kizÀrÂlag
az asszimilÀciÂ probl¢mÀjÀnak alÀrendelve
gondoljuk v¢gig.
MagyarorszÀg modern ÀtalakulÀsÀnak felt¢telei a mÃlt szÀzad hatvanas-hetvenes ¢veiben int¢zm¢nyes¡ltek a politikÀban, a gazdasÀgban ¢s a müvelûd¢sben egyarÀnt. Ezzel
indulhatott meg a rendi szerkezeteknek
nemcsak deklarÀlt, hanem igazÀn alapos ä
mert a tÀrsadalom alapjÀig hatÂ ä lebontÀsa.
A hÃszas-harmincas ¢vekben be¢rû ¢s maguknak helyet k´vetelû fiatalok olyan sz¡lûk
gyermekei voltak, akik mÀr az Ãj felt¢telek
k´z´tt nûttek fel: mÀsodik nemzed¢k. A felfel¢ valÂ egy¢ni mobilitÀsnak vannak ¡st´k´s
pÀlyÀi, de nagy Àtlagban ¢pp k¢t nemzed¢k
staf¢tÀja juttatja azt c¢lba: a sz¡lûket m¢g fesz¢lyezi lentrûl j´tt voltuk, gyermekeiknek

mÀr sz¡let¢si joguk ¢s term¢szetes ´r´ks¢g¡k
a fentebbi helyzet, Ágy kev¢sb¢ elfogultak a
hagyomÀnyos elitekkel szemben ig¢nyeik
megfogalmazÀsÀban ¢s ¢rv¢nyre juttatÀsÀban.
Erd¢lyi JÂzsef apja is felfel¢ t´rekvû ember volt, rÀtermett ¢s igyekvû, s az uradalom
zÀrt vilÀgÀn bel¡l be is futotta azt a pÀlyÀt,
amely legalulrÂl indulva egyÀltalÀn lehets¢ges volt: b¢resgazda, kulcsÀr lett.7 A csel¢dhÀzat persze egy vilÀg vÀlasztotta el az uradalmi kast¢lytÂl; de az mÀr term¢szetes volt
ä az urasÀg is hathatÂsan tÀmogatta8 ä, hogy
a felfel¢ indulÀs dinamikÀjÀt mintegy tovÀbbplÀntÀlva fiait megindÁtsa a k´z¢posztÀlyi l¢tez¢s fel¢.
àKiskondÀs lett kilenc¢ves korÀban,
anyÀtlan Àrva. Apja megvakult,
Árni, olvasni, mester¡l szÀmolni,
a disznÂk mellett, ott is megtanult.
GimnÀziumba adta hat fiÀt,
hogy ne csel¢dek, urak legyenek,
s meghalt szeg¢nyen az ¢n kis apÀm,
mint egy MÂzes, az Isten Àldja meg.Ê
(APçM , 1934)
MÂzes, aki az ´v¢it elvezette az Ág¢ret f´ldj¢hez, de csak a fiakat, a mÃlttal nem terhelteket tartotta belsûleg ¢rettnek, hogy a hatÀrt
Àt is l¢pj¢k. Az analÂgia ¢ppen erre a nemzed¢kvÀltÂ dinamikÀra lÀtszik Àllani.
A MÂzes-analÂgia esz¡nkbe juttathatja a
n¢pi k´ltû szerep¢nek mÃlt szÀzadi klasszikus megfogalmazÀsÀt, Petûfi definitÁv sorait,
s visszacsatlakozhatunk a vez¢rprobl¢mÀhoz:
àPusztÀban bujdosunk, mint hajdan / N¢p¢vel MÂzes bujdosott, / S k´vette, melyet isten k¡lde / Vez¢r¡l, a lÀngoszlopot. / öjabb idûkben isten ilyen /
LÀngoszlopoknak rendel¢ / A k´ltûket...Ê
A àmagÀnyos csillagÊ a maga hunyorgÂ, szÁnevÀltoztatÂ Àrva f¢ny¢vel valÂban mÀs, bizonytalanabb ¢s t¢tovÀbb irÀnyjelzû, mint a
XIX. szÀzadi lÀngoszlop-k´ltû. S nemcsak
az¢rt, mert Erd¢lyi vers¢ben ä XX. szÀzadi
l¢lekhez illûbb mÂdon ä a vez¢rlû f¢ny k¡lsû
megl¢te sokkal bizonytalanabb: hogy ott van,
hogy vilÀgÁt, k¢ts¢gtelen, de ha azt mondjuk,
hogy csupÀn a magÀnyos bensû metaforikus
kivetÁt¢se, az sem cÀfolhatÂ. Nem egy¢rtelmü, hogy a bolyongÀsbÂl kifel¢ vezet, legalÀbb annyira befel¢ is, ¢s ott ´nmagunk bo-
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lyongÂ voltÀra ismer¡nk rÀ benne. A kettû
egy¡tt ¢rv¢nyes, a k¡lsû ¢s a belsû, az irÀny
¢s az irÀnyveszt¢s csak ellent¢t¢vel k´zvetlen¡l azonos mÂdon Àll fenn. A harc ¢s lemondÀs, a c¢lrat´r¢s ¢s teljes elt¢ved¢s szomsz¢dsÀgÀnak, egymÀsba valÂ k´zvetlen ÀtcsapÀsÀnak ez ad m¢lyebb ¢rtelmet, ez a megfoghatatlan, mert ´nellentmondÂ ¢s m¢gis k¢nyszerÁtû erûvel elûÀllÂ konzekvencia.
De testet nem ez ad a versnek. A k´ltû
gyermeki ÀlmÀba beszürûdik sz¡lei hajnali
tev¢se-vev¢se: àalig pitymallott, mÀr indult
apÀm, / z´rgetni b¢resn¢pek ablakÀn; / hallottam
elmenû l¢p¢seit, / l¢p¢seit ¢s k´hint¢seitÊ. Ezt a
mindennap ism¢tlûdû prÂzai ¢breszt¢st
emeln¢ ¢s tÀgÁtanÀ egyetemes szerepp¢. A vez¢rs¢g v¢gsû soron, akÀr harcosan, akÀr lemondÂan, akÀr kollektÁv azonosulÀsk¢nt,
akÀr imperatÁv hangon nyilvÀnul meg, ´nmaga k´ltûi ´ntudatÀnak reflexiÂja, amelynek fû mozgatÂja: tÀmaszt keresni alapvetû
belsû bizonytalansÀgÀval szemben.
Hadi¢retts¢gi
àVilÀghÀborÃnak kellett kit´rnie, hogy meg ne bukjak algebrÀbÂl!...Ê ä Árta keserüen vegyes ¢rz¢sekkel Erd¢lyi ´n¢letrajzi k´nyv¢ben (170).9
A sokf¢le tehets¢get elÀrulÂ, jÂl rajzolÂ ¢s
verselû, a tanulÀshoz jÂ eszü fiÃ neh¢z kamaszkoron megy Àt: kora¢rett, bel¡l hamar
kialakult, a gimnÀziumi l¢tet csak nyügnek
¢rzi, tanulmÀnyait elhanyagolja. Mintegy
aszinkronba ker¡l ´nmagÀval, az az ¢r¢si folyamat, amelyet paraszti sz¡let¢se ¢s pusztai
gyermekkora programozott bel¢, ¢s az,
amely a k´z¢posztÀlyba, az Ãri l¢tbe valÂ bel¢p¢sre k¢szÁti f´l, mÀs ¡temet tart. Egyszerre
ott talÀlja magÀt a kettû k´z´tti ¡res t¢rben:
visszaÃt mÀr nincs, mert ¢r¢se szellemi term¢szetü; de ¢retts¢g¢nek formÀlis, iskolailag
elûÁrt ¢s tÀrsadalmilag elismert bizonyÁtvÀnyÀt megszerezni rem¢nytelennek lÀtszik. Ebben a helyzetben j´n segÁts¢g¡l a vilÀghÀborÃ. à°n ä ´r¡ltem... °reztem, hogy v¢ge
a r¢gi vilÀgnak, vilÀgv¢ge van, s Ãj vilÀg kezdete.
Szerettem volna azonnal hÀborÃba menni, nem
vissza az iskolÀba, javÁtÂvizsgÀra, amire nem is k¢sz¡ltem.Ê (170) Egy epizÂd, amelyet m¢g a
mezûtÃri gimnÀziumban ¢l Àt ä az ´nk¢pzûk´ri eln´kvÀlasztÀson alulmarad rivÀlisÀval
szemben ä a majd' harminc ¢v utÀni visszaeml¢kez¢sben elgennyedt sebk¢nt fakad ki:

àA VÀlasz szerkesztûje, huszon´t magyar ÁrÂ ¢l¢n,
Ágy lett a zsidÂ SÀrk´zi Gy´rgy. Amikor SÀrk´zinek
megmondtam, hogy ezt nem helyeslem, F¢ja G¢za
megv¢dte SÀrk´zit. ä TalÀn te akarsz az Ãj magyar
ÁrÂk vez¢re lenni? Akkor jobb, ha SÀrk´zi Gy´rgy...
SÀrk´zi DÂzsa Gy´rgy, a magyar n¢pi ÁrÂk vez¢re.
Nem jÂl hangzik ez a n¢vkompozÁciÂ?... Ahogy a
tÃri ´nk¢pzûk´rbûl kivonultak a velemtartÂk, Ãgy
szünt meg a VÀlasz , mikor megtiltottam, hogy a
nevemet a fedel¢re nyomtassa...Ê (174)
Erd¢lyi 1915. mÀjus 15-¢n bevonult, 1916ban leteszi a hadi¢retts¢git, tiszti tanfolyamra
megy, zÀszlÂsk¢nt csapatot bÁznak rÀ a fronton, hadnagy, mikor j´n az ´sszeomlÀs, j´nnek a forradalmak. 1919-ben m¢g harcol a
V´r´s Hadseregben az ¢szaki fronton, Ámmel-Àmmal megprÂbÀlkozik az egyetemmel,
hamar letesz rÂla, s ezentÃl semmi formÀlis
k´t´tts¢get nem vÀllal, nyomorog, csavarog,
verseket Ár, meg-megjelenik. K´ltû, ¢hen ¢ppen nem hal, hely is akad, ahol ¢jszakÀra
meghÃzÂdhat, de t´bbet nem mondhat el
magÀrÂl. Nem is akar. Nyomora ¢s tÀrsadalmon kÁv¡li l¢tez¢se adja ´ntudatÀt, melyben
a b¡szkes¢g ¢s a megbÀntottsÀg ¢rz¢se immÀr
nem elvÀlaszthatÂ. Joggal hÀboroghat, hogy
k´ltûk¢nt nem kapja meg azt az anyagi ¢s erk´lcsi elismer¢st, amely kijÀrna neki ä ¢s mindent elk´vet, hogy ne kapja meg. A felt¢tel
n¢lk¡li elismer¢sn¢l kevesebb nem el¢g neki,
¢s azt ugyan hiÀba vÀrja el, Ágy teljes kivetetts¢gben talÀlja magÀt, ¢rz¢sben is, valÂsÀggal
is. Nem tisztem Át¢lni, ez¢rt a helyzet¢rt melyik oldalon nagyobb a felelûss¢g ä ki kezdte?
T¢ny a k¢t oldal megfelel¢se, amely verseket
tÀmaszt, ¢s folyton kapÂra j´n egyfajta s¢rtett
´nigazolÀshoz is. Elsû talÀlkozÀsukrÂl Vas IstvÀn Ágy eml¢kezik: àMind´ssze negyedÂrÀt t´lt´tt
asztalunknÀl, de azalatt egyfolytÀban bugyborgott
belûle a gyül´let, mint hibÀs ¡vegbûl a sz¢nsavas
vÁz, k¡l´nb´zû emberek ellen, akiket nem ismertem.Ê (73) Mint k´nyv¢nek egy mÀsik lapjÀn
Vas IstvÀn megjegyzi, Erd¢lyin¢l tapasztalta
elûsz´r àa spiritus flat ubi vult ¢rv¢ny¢t, hogy
a k´ltûnek nem okvetlen¡l kell azonosulnia vers¢vel, sokszor csak k´zege, Àtvezetû csatornÀja valaminek, ami rajta kereszt¡l nyilvÀnul meg, esetleg
f¡ggetlen¡l mindennapi szem¢lyis¢g¢tûlÊ (122).10
Erd¢lyi eset¢ben a gyül´lk´d¢s ¢s a zsidÂzÀs
egy ¢s ugyanaz volt ä e tÀrgyÃ versei k´ltû ¢s
k´ltem¢ny azonossÀgÀnak k¡l´n fejezet¢t alkotjÀk. M¢g visszat¢rek rÀ.
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BizonyÀra mindenkiben megvan valamik¢pp a felt¢tel n¢lk¡li elfogadtatÀs vÀgya, az
ig¢ny, hogy az ember megkapja vilÀgban l¢t¢nek teljes ¢s zavartalan bizonyossÀgÀt. A
hÀborÃ soha nem lÀtott nyerses¢ggel mutatta
meg, amit amÃgy mindig is tudott az ember:
hogy csak egy a biztos, a halÀl. A k¢rd¢s, hogyan lehet ezzel a csupasz bizonyossÀggal ¢lni. Erd¢lyi ¢s az eg¢sz felt´rekvû Ãj irodalom
mÀsodik nemzed¢ki volta a r¢gi jÂ b¢keidûkben volt megalapozva. ApÀik akkor ¢ltek, ûk
akkor sz¡lettek ¢s nevelkedtek, hogy kibontakoztassÀk ¢s beteljesÁts¢k, ami az elûzû
nemzed¢kben megmozdult. °rkez¢s¡k a vilÀghÀborÃ utÀnra esett: a feladat a radikÀlis
v¢ghezvitel k´vetel¢s¢v¢ vÀlt.
Erd¢lyi Ágy Árja le egy 1917-es galÁciai
front¢lm¢ny¢t: àEg¢sz nap a szakad¢kban voltunk. Lûtt az orosz, gyalogsÀgi ÀgyÃval, g¢pfegyverrel eg¢sz nap, el sem mozdulhattunk a tüzû naprÂl. S eg¢sz nap csorgott, vastagon, fojtÂan a szakad¢k sz¢l¢rûl a d´gl´tt lovak, hullÀk szaga. Ott hatÀroztam el magamban, hogy ha v¢ge lesz egyszer
a hÀborÃnak, t´bb¢ nem fogok fegyvert. Mint a hÁvûk. Nem tartottam meg a fogadalmamat, de
FEGYV ERTELEN cÁmü versem ott fogant akkor, a
Zbrucs-parti szakad¢kban, ÀgyÃ-, g¢pfegyvertüzben, d´g- ¢s hullaszagban.Ê (214ä215)
àMint a hÁvûkÊ, vagyis a nazar¢nusok. Erd¢lyi megvakult nagyapja is k´z¢j¡k tartozott, s ût gyerekkora Âta vonzotta-taszÁtotta
evang¢liumi szellem¡k ¢s makacsul ¢letidegen szektÀssÀguk. àNem tartottam meg a fogadalmamatÊ: 1942-ben veti papÁrra ezt az eml¢k¢t, akkor, amikor nem az ´r´k b¢ke harcosak¢nt, hanem ä nevezz¡k a nev¢n ä hÀborÃs uszÁtÂk¢nt l¢pett f´l. S id¢zz¡k az 1919-re
keltezett FEGYV ERTELEN cÁmü verset:

A k´vetkezû sorokbÂl egyfajta imitatio
Christit hallhatunk ki, a megfeszÁtett ismerûs
ÀbrÀzolÀsÀnak vonÀsai tünnek elû, a korpusz,
amelyet csak egy csÁpûre vetett kendû redûi
fednek, a testi szem¢rem eltakarÀsÀval emelve ki e lemeztelenÁt¢s lelkis¢g¢t:
àAz alÀzat
lobogÂ rongya testemen, ä
az alÀzat
az ¢n vit¢zlû fegyverem.Ê
A fiatalsÀg sz¢p lend¡lete, amelyben ellenÀllhatatlan erû ¢s teljes v¢dtelens¢g egy ¢s
ugyanaz, az elsû szakasz megism¢tl¢s¢vel futja be kerek pÀlyÀjÀt. FEGYV ERTELEN a cÁme
´n¢letrajza mÀsodik k´tet¢nek is, melyben
leÁrja, milyen szellemi ¢s müvelûd¢si hatÀsok
tÀplÀltÀk ezt a lelket, amely ilyen megejtû
k´zvetlens¢ggel l¢p el¢nk a versben: a szocialista ¢s kommunista irodalom, az evang¢lium
¢s Nietzsche ZarathustrÀja. A szociÀlis igazsÀgossÀg ¢s egyenlûs¢g harcos tana, az alÀzat ¢s
szeretet vallÀsa, a hatalom akarÀsÀnak hirdet¢se: neh¢z hÀrom elt¢rûbb minûs¢get egymÀs mell¢ rakni. A versben magÀtÂl ¢rtetûdûen egy¡tt vannak.
De szeretn¢k egy m¢g korÀbbi versbûl is
id¢zni, amely nem kev¢sb¢ kerek, de kev¢sb¢
leszürt ¢s ÀtlÀtszÂ, jobban odaadja magÀt k¢t¢rtelmüs¢geinek: JELEN°S a cÁme, idûben k´zelebb a szakad¢kbeli ¢lm¢nyhez, de az ott
kimondott fogadalom elûtti lelkiÀllapotot felid¢zve.
à°g a falu, ¢g a vÀros, ¢g az ¢g,
csupa t¡zes-piros rÂzsa, jaj be sz¢p,
k´r´sk´r¡l puska ropog, ÀgyÃ d´rg,
jaj be sz¢pen tud mulatni az ´rd´g.

àFegyvertelen
vilÀghÂdÁtÂt ki lÀtott? ä
Fegyvertelen
hÂdÁtom meg a vilÀgot.

Minek a hold, minek is a csillagok
annak, aki meg sem ¢r tÀn t´bb napot,
minek a csend, a dal ¢s az enyelg¢s,
szebb annak a srapnel-grÀnÀt¡v´lt¢s.

FelindÃlok
´r´k b¢ke harcosak¢nt;
felindÃlok,
s ÃrrÀ vÁvok minden szeg¢nyt.

Elûre csak, elûre csak, elûre,
sose gondolj se mÃltra, se j´vûre
sose volt ily pokoli sz¢p a jelen,
mint ezen a hÀborodott ¢jjelen.Ê

°n ellenem,
ki vagyok lelki meztelen,
¢n ellenem
hasztalan minden küzdelem.Ê

A harct¢r pusztÁtÂ eszt¢tikumÀnak ez az
¢rz¢kletes megjelenÁt¢se, amely ugyanÃgy
elvarÀzsolja, mint elborzasztja az embert,
nekem Apollinaire hÀborÃs verseit juttatja
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eszembe, csak e k¢pek zaklatott eufÂriÀja
nem a lÀtvÀnynak szÂl, inkÀbb a roham elûtti
lelkiÀllapotot id¢zi. Egy gyermekkori Àlom
adja meg a tÀvlatot ehhez az idû normÀlis folyÀsÀbÂl kiszakÁtott jelen¢shez:
àKinek ÃjsÀg, gy´ny´rk´dj´n-borzadjon,
kÀromkodjon-imÀdkozzon, kacagjonzokogjon, Àm inges gyermekkoromban
lÀttam ilyet a hazÀmban, Àlmomban
Puszta f´ld´n Àlltam ¢desanyÀmmal,
fogta kezem s dacoltunk a vilÀggal,
hozzÀbÃjva n¢ztem a vad jelen¢st,
r¢gi Àlmom vÀlt valÂra, nosza n¢zd.
[...]
ilyen lehetett a vilÀg kezdete,
ilyen lehet majd az idû v¢gzete.Ê
A vers itt is egy korÀbbi versszak ä n¢mileg
ÀtigazÁtott ä megism¢tl¢s¢vel zÀrul (olyan
versszerkeszt¢si eljÀrÀs, amelyet Erd¢lyi k¢sûbb is ¢s untig alkalmaz):
àElûre csak, elûre csak, elûre,
sose gondolj ´mlû v¢rre-velûre,
sose volt ily vÀltozatos a jelen
mint e vilÀgf´lforgatÂ ¢jjelen.Ê
Az utolsÂ rÁmszÂk olyan zajtalanul-olajozottan ¢s m¢gis f¢mes kem¢nyen csÃsznak
egymÀsra, mint egy Mannlicher puska zÀvÀrzatÀnak megtisztÁtott alkatr¢szei. Az abszolÃt
jelent, amelynek nincs mÀs kiterjed¢se, mint
vonatkozÀsa az abszolÃt kezdet ¢s v¢g pontjaira, a felt¢tlen elfogadottsÀg archetipikus
k¢pe tartja meg az ellens¢ges vilÀggal szemben. Olyan lelki k¢plet alakul, amelyben a
legkisebb is tÃlmutatÂ tÀvlatot kap, amelybe
a legnagyobbat is be lehet fogni. Itt m¢g morÀllÀ ki nem forrva, m¢g a fogadalom elûtt.
De ha arra gondolunk, hogy fogadalmÀt
nem tartotta be, akkor ezt tarthatjuk az eredendûbb s nem csak az idûben korÀbbi Àllapotnak.
A hÀborÃ utÀn Erd¢lyi merûben Ãjfajta fog¢konysÀggal lepi meg a versolvasÂ k´z´ns¢get, amely ¢pp Ãjszerüs¢g¢nek mibenl¢t¢vel
nem tud tisztÀba j´nni. Nagyobb baj, hogy
Erd¢lyi maga sem tud. A neh¢zs¢get az okozza, hogy ez az Ãj fog¢konysÀg mÀr elint¢zett-

nek v¢lt ¢s a mÃltnak Àtengedett formÀkban
talÀlja meg a hangjÀt, a n¢pdalban ¢s a n¢pies k´lt¢szetben. Erd¢lyi azzal az ÃjdonsÀggal lepett meg mindenkit, hogy r¢gi. K´ltûi
forradalma konzervatÁv forradalom volt.
Mondhatn¢k ellenforradalmat is (s mondtÀk
is rÀ), ha ezt a szÂt nem nyütte volna ¢rthetetlenn¢ a k¡l´nb´zû elûjelü propagandÀk
szÂhasznÀlata. Erd¢lyit Ãgy tartja szÀmon az
irodalmi k´ztudat, hogy nagy ¢s meghatÀrozÂ jelentûs¢gü indulÀs utÀn valahol elakadt.
VersÁrÂ term¢kenys¢ge tovÀbb mük´d´tt, de
Ãjat mÀr nem hozott: kifÃjt a forradalom,
maradt az ellen, s az elveszett lend¡letet egyre erûszakosabb ¢s sz¢lsûs¢gesebb megnyilvÀnulÀsokkal prÂbÀlta pÂtolni.
Az öj °den
Erd¢lyi JÂzsefet, amikor megsz¡letett, g´r´gkeleti pap tartotta a keresztvÁz alÀ, ¢s çrgyelÀn JÂzsef n¢ven anyak´nyvezt¢k. Apja csalÀdjÀt elromÀnosodott magyarnak Árja le,
mely apjÀban ¢s fiaiban visszamagyarosodott.
JÂzsef tÁz¢ves volt, amikor apja Erd¢lyire vÀltoztatta a nev¢t, s Àtt¢rt reformÀtus magyar
feles¢ge vallÀsÀra. Olyan t´rt¢net, amely a
zÀrtan befel¢, de egymÀs tûszomsz¢dsÀgÀban
¢lû n¢pcsoportoktÂl lakott vid¢ken ha nem
szÀmÁt is mindennaposnak, de p¢ldÀtlannak
sem: megjegyz¢st ¢rdemel, de nem megmagyarÀzhatatlan. Az olvasztÂt¢gely az uradalom, amelyben a k´z´ss¢gi k¡l´nbs¢gek
amÃgy sem tudnak t¢rben elk¡l´n¡lni, elszigetelû tÀvolsÀgba sz¢ttelep¡lni, ¢s az ¢rintkez¢sek kev¢ss¢ vannak tekintettel az etnikai
hatÀrokra. Lovassy-birtok: az elûrejutÀs ¢s a
magyarrÀ asszimilÀlÂdÀs k´z´tt olyan ´sszef¡gg¢s van, mint a nagy magyar glÂbuszon.
A k´ltû apjÀnak ¢letterv¢be beleillett ez a
n¢vcsere. Akkor ker¡lt rÀ sor, amikor elsû fia
gimnÀziumba ment.
Feltünû, hogy mindazok a meghatÀrozÀsok, amelyekkel egy szem¢ly identitÀsÀt szoktÀk jellemezni, ¢s amelyekkel felûle nemcsak
k´rnyezete, de ´nmaga is tÀj¢kozÂdni kezd,
mennyire k¢rd¢sess¢ vÀlnak, ha Erd¢lyire alkalmazzuk ûket. Magyar ¢s romÀn, ortodox
¢s reformÀtus, s hogy a gimnÀziumba ker¡l,
Ãr ¢s paraszt. M¢g nemi azonossÀgÀba is belopÂdzik valami k¢t¢rtelmüs¢g: Erd¢lyi gyakran visszat¢r rÀ, hogy anyja k¢t fiÃgyermek
utÀn benne leÀnyt vÀrt, s mennyire csalÂdott,
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amikor kider¡lt, hogy Ãjra csak fiat kapott
(mik¢nt tovÀbbi hÀrom gyermek¢ben is). AnyjÀval szemben csalÂnak ¢rezte magÀt. A szalontai gimnÀziumban a àJutkaÊ csÃfn¢v ragadt rÀ. Term¢szet¢nek fokozott ¢rz¢kenys¢g¢t ´sszef¡gg¢sbe hozta sz¡let¢s¢nek ezzel a
k´r¡lm¢ny¢vel. T´bbsz´r felpanaszolja, neki
is mennyire hiÀnyzott a leÀnytestv¢r; fiv¢reivel àrossz testv¢rekÊ voltak, ´r´k´s vad civÂdÀsban ¢ltek apjuk-anyjuk nagy keserüs¢g¢re.
AzonossÀgÀnak k¢t¢rtelmüs¢geit k¢tf¢lek¢ppen dolgozta f´l. Egyr¢szt vÀlasztott, k¢tely n¢lk¡l, mondhatni imperatÁv mÂdon:
magyar volt, sov¢n magyar, nem romÀn. A
n¢p fia akart maradni, nem pedig Ãr. K´ltûk¢nt sem akarta magÀt mÀsnak lÀtni, mint
csel¢dhÀzi nÂtafÀnak. Daccal van ez kimondva, dacolva a vilÀggal, ¢s ¢ber lelkiismerettel
vizsgÀlva ´nmagÀt. Mert ¢rz¢kenys¢g¢ben,
k´ltûi teremtûerej¢nek tÀptalajÀban ott vannak e kettûss¢gek nyomelemei, amelyekre
k´zvetettebb mÂdon reflektÀl, ´nazonossÀga
legm¢lyebb gy´kereit keresve, a fel¡lemelked¢s vagy alÀmer¡l¢s Ãtjait prÂbÀlgatva. àSzÀrmazÀsom tudata k¢nyszerÁtett elk¡l´n¡lni s magÀnossÀgban keresni az ´sv¢nyt, mely ÀltalÀnos ¢rv¢nyü emberi igazsÀgra vezet. Az evang¢lium, J¢zus
p¢ldÀja volt az egyed¡li vez¢rem. Nem magyarkodhattam ¢s nem osztÀlyoskodhattam.Ê (119)11 Egy
mÀsik reflexiÂjÀban Erd¢lyi mintha N¢meth
LÀszlÂ lÀtlelet¢t akarta volna igazolni a nemzet ¢s t´rt¢net alatti egyetemes ¢s egyl¢nyegü
n¢pis¢g kimondÀsÀval: à°n meg¢rtem, hogy az,
aki a magyar nemzeti k´lt¢szeten nûtt fel, hiÀnyosnak tartja az ¢n k´lt¢szemet. HiÀnyzik belûle a
nemzeti t´rt¢nelem, hiÀnyzik az irredentizmus, hiÀnyzik a vallÀsos, felekezeti, protestÀns hang. Csak
Isten, ember, vilÀg, n¢p, tÀj van benne [...] Pedig
¢n ¢ppen ezzel az egyszerre egy¢ni ¢s egyetemes emberi, n¢pi hanggal, mely a n¢pk´lt¢szetet is annyira
jellemzi, ÃjÁtottam, fiatalÁtottam meg a magyar k´lt¢szetet. Elhagytam minden hÀlÀs, megszokott ¢s
megk´vetelt dÁszletet ¢s jelszÂt, nem voltam sem
nemzeti, sem felekezeti, sem pÀrtos, egyszerüen csak
ember, a n¢p fia, Àrva n¢p Àrva fia [...] Magyar
volt a nyelve, a ritmusa, a lelke m¢gis, [...] meztelen¡l is.Ê (178)
Azt a radikÀlis redukciÂt ä àvisszametsz¢stÊ
vagy àvisszateremt¢stÊ ä, amelyet Erd¢lyi a k´lt¢szetben v¢grehajtott, abban a t¢rben-idûben prÂbÀltam elhelyezni, amelyet a mÀsodik
nemzed¢k ¢s a hadi¢retts¢gi metaforÀjÀval Ár-

tam k´r¡l. A rendi fel¢pÁtm¢ny lebontÀsa adja ehhez az elsû vonatkoztatÀsi pontot, olyan
lebontÀs, amely ezeket a k¡l´nbs¢geket nem
sz¡ntette meg, hanem inkÀbb csak megmutatta, hogy azok az alapokban vannak. Ami
addig int¢zm¢nyesen, a jogrendtûl k´r¡lsÀncolva l¢tezett, most ÀtvÀltozott kem¢ny gazdasÀgi ¢s szociÀlis t¢nny¢. Ha megszünt egyes
birtoklÀsi formÀk privil¢giuma, mÀsok hÀtrÀnyos diszkriminÀciÂja, azzal m¢g nem vÀltozott a birtok nagysÀga ¢s ¡zemszervez¢s¢nek
mik¢ntje. Ha megszüntek a politikai kivÀltsÀgok, azzal m¢g nem vÀltozott meg az a k´r¡lm¢ny, hogy a hagyomÀnyos politikai osztÀly ¢vszÀzadok munkÀjÀval kialakÁtott nevel¢si rendszerrel bÁrt, amely az Ãjabb ¢s Ãjabb
nemzed¢kek tagjaibÂl ki tudta hozni a politizÀlÀshoz sz¡ks¢ges k¢pess¢geket ä hogy
ezek milyen minûs¢güek voltak, mÀs k¢rd¢s,
de voltak ä, mÁg a korÀbbi kÁv¡lrekesztettek
ebben a tekintetben a nullÀrÂl voltak k¢nytelenek indulni (m¢g ha ilyenkor sz¡ks¢gk¢ppen megindul is az elûd- ¢s hagyomÀnykeres¢s). Alap ¢s fel¢pÁtm¢ny emlÁt¢s¢vel szÀnd¢kosan a marxi tÀrsadalomelm¢letre utaltam,
de n¢mileg mÀs hangsÃllyal szeretn¢m hasznÀlni ezeket a szavakat: nagyobb nyomat¢kkal a belsû, szellemi oldalon. A hangsÃlyt
nem a birtok nagysÀgbeli eloszlÀsÀra teszem,
hanem ¡zemeltet¢s¢nek k¡l´nbs¢geire, amelyek a gazdÀlkodÀs sajÀtos kultÃrÀjÀban foglalÂdnak ´ssze, ¢s a fizikai ¢rtelemben vett
birtokkal egy¡tt ´r´klûdnek apÀrÂl fiÃra.
Ugyanez Àll a politikai berendez¢sek mük´dtet¢s¢hez sz¡ks¢ges k¢pess¢gekre ¢s jÀrtassÀgokra, a politikai kultÃra ÀllÀsÀra. °s ez Àll a
szorosabb ¢rtelemben vett kultÃrÀra, a müvelûd¢sre ¢s szellemi foglalatossÀgokra, melyek üz¢s¢re szint¢n mÀs-mÀs indÁttatÀsokat
¢s mÀsfajta kompetenciÀkat kapnak a k¡l´nb´zû tÀrsadalmi r¢tegekben feln´vû egy¢nek.
Ha a kiegyez¢s utÀni reformokrÂl van szÂ, a
hangsÃly magÀtÂl is ide tevûdik, ¢s az ÀltalÀnos iskolÀztatÀs bevezet¢se ugrik ki mint Ãj
kiindulÂpont, mint minden mÀs müvelûd¢si
forma elterjed¢s¢nek elemi felt¢tele: akÀr az
okszerü gazdÀlkodÀsrÂl, az akarat ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek politikai müv¢szet¢rûl vagy a szakmai k¢pesÁt¢srûl van szÂ, az Árni-olvasni-szÀmolni tudÀs, a n¢poktatÀs e triviuma n¢lk¡l
hozzÀjuk sem lehet kezdeni a modern vilÀgban. S ha egy k´ltû ÃtjÀt n¢zz¡k ebben a t¢r-
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ben, egy l¢p¢ssel m¢g beljebb kell menni:
mert a l¢leknek is megvan a maga kultÃrÀja,
az a mÂd, ahogyan az egy¢n Àt¢li mindazt,
amit a vilÀg el¢je vet, amibe e vilÀgban ¢lv¢n
¢s mozogvÀn bele¡tk´zik, ahogy elint¢zi magÀban az Ágy adÂdÂ probl¢mÀkat, ahogy tÃlteszi magÀt rajtuk. NyilvÀnvalÂ, hogy egy lÁrai k´ltû elsûsorban az alapnak ezen a legbelsûbb oldalÀn munkÀlkodik, s müve, ha ¢rv¢nyes, ezzel segÁt ¢lni mÀsokat is, mindenkit,
aki k¢szen Àll befogadÀsÀra.
A l¢lek ¡zemeltet¢s¢nek is megvan a maga
´konÂmiÀja, ¢s ennek fogÀsait ugyanÃgy el
kell sajÀtÁtani, mint a tÀrgyi ¢rtelemben vett
gazdÀlkodÀs ¢s müvel¢s fort¢lyait. A lelki
hÀztartÀs vezet¢s¢re is fel kell k¢szÁteni,
ahogy a konyhai vagy vetem¢nyeskerti teendûk v¢gz¢s¢t meg kell tanulni. Csak ez a felk¢szÁt¢s ¢s felk¢sz¡l¢s, ¢ppen mert bel¡l t´rt¢nik, sokszor ¢pp a k¡lsû teendûk megtanulÀsÀnak szÀnd¢ktalan k´vetkezm¢nyek¢ppen, szinte ¢szrev¢tlen¡l t´rt¢nik; mire az
ember ¢szreveszi a formÀit, mÀr benn¡k is
van: belenûtt. Az ¢let mÀs szf¢rÀiban ä a szokÀsrend, a hiedelem- ¢s k¢pzetvilÀg felv¢tel¢ben ä a l¢lek müvel¢s¢nek szÀnd¢ka mÀr kifejezettebben jelen van, ¢s az eurÂpai f´ldmüves tÀrsadalmakban a templommal ¢vszÀzadok Âta l¢tezik a lelkis¢g gondozÀsÀnak int¢zm¢nyesen is elk¡l´n¡lt formÀja, amely
mellett az ÀltalÀnos n¢poktatÀs bevezet¢s¢vel
a kultÃra megszerz¢s¢nek egy Ãjabb mÂdja
int¢zm¢nyes¡l.
Az ember belenû ezekbe a formÀkba ä
vagy azok nûnek ûbel¢? V¢g¡l is mindegy, a
l¢nyeg, hogy a k¡lsû ¢s belsû valamilyen
megfelel¢se mÀr megvan, mielûtt az ember
k¡l´n-k¡l´n szemrev¢telezn¢ ûket. Erd¢lyitûl ilyen, mÀr reflexiÂkkal Àtszûtt leÁrÀsokat
id¢zhet¡nk:12
àFalusi, vÀrosi gyermek nem is tudhatja Ãgy,
mint az uradalmi, tanyai gyermek, hogy mi a gyermekkor, a szabadsÀg.
Ez a gyermekkori nagy jÀt¢kt¢r, szabadsÀg¢rzet
¢s vÀgy k¡ldte az uradalom fiait a magyar szellemi
¢let megÃjÁtÀsÀra, megpezsdÁt¢s¢re. [...]
Pusztai gyermek, ha nem t´rik be a mezei munkÀra, de akkor sem tudja megszokni a falusi, kisvÀrosi ¢letet. Nagy¡zem az uradalom, mag-, takarmÀny-, hÃs-, tej-gyÀr. Neveltje nem Àll meg a mÀsik
nagy¡zemig, a gyÀrig, a vÀrosig. Az iskolÀzott
pusztai gyermek m¢g kev¢sb¢ leli hely¢t falun, kis-

vÀrosban, hivatali szobÀkban. Egy¢nis¢g marad,
mert gyermekkorÀban sokat kÂborolhatott a szabadban. UtÀlja a parcellÀs kis ¢letet, mert gyermekkorÀban magÀ¢nak ¢rzett a sorompÂn bel¡l egy eg¢sz
kis vilÀgot, sokkalta k¡l´nb, müveltebb, rendezettebb, v¢geredm¢nyben sokkal k´z´sebb vilÀgot, mint
a falu, vagy a kistanyavilÀg, a v¢gtelennek, ¢gig¢rûnek tetszû nyÀrfasoron tÃl.Ê (32ä33)
A l¢lek a maga hajlamaival ¢s t´rekv¢seivel a k´rnyezû vilÀg pontos lenyomata; Ãgy
is mondhatjuk: a vilÀg tÀrgyi berendezked¢s¢nek ¢s t¢rbeli tagolÂdÀsÀnak leÁrÀsa k´zvetlen¡l megjelenÁti egy l¢lek belsû konstitÃciÂjÀt. Erd¢lyitûl mi sem Àll tÀvolabb, mint hogy
idealizÀlja az uradalmi ¢let szociÀlis valÂsÀgÀt, de a k¡lsû vilÀg ¢s a belsû t¢r k¢pzetes
egymÀsra vet¡l¢se ¢letre szÂlÂan lenyüg´zi,
¢s versel¢s¢nek el nem apadÂ forrÀsÀt bugyogtatja f´l. El¢g a pusztai gyermekkor legaprÂbb r¢szlet¢t elûkotornia eml¢kezet¢bûl:
leÁrÀsa menten bensûs¢ges lelki jelent¢st vetÁt
el¢nk. Ez tÀplÀlja tÀrsadalmi utÂpiÀjÀt is:
àEgy puszta ¢let¢ben Àttekinthetû gyermekszemmel is az ¢let. A sorompÂkon bel¡l minden uradalom orszÀg volt az orszÀgban, megye a megy¢ben.
Szembetünûen mutatta benne magÀt a feudalizmus
tekint¢lyl¢pcsûzete, hierarchiÀja, arisztokrÀciÀja,
rendi ¢lete, az ¢ves, hÂnapos, hetes, napszÀmos,
harmados ¢s r¢szes munkÀssÀg szigorÃ, katonÀs
munkafegyelem alatt ¢lû serege. A puszta, uradalom fiÀt ez a k¢p kÁs¢ri v¢gig az ¢leten, ebbe vÀgyik
vissza, ezt akarja lÀtni, megvalÂsÁtani minden¡tt
egy eszm¢nyi alapon, ahol a birtokos maga az Isten.
Egy Ãj feudalizmus, neofeudalizmus ÀlmÀt ÀlmodjÀk ¢s hirdetik az orszÀg szellemi ¢let¢ben vezetûszerepre t´rû parasztfiak, s ebben talÀlkoznak a nagyvÀrosok, nagyipari ¡zemek munkÀsaival [...]Ê (34)
Erd¢lyinek esz¢be sem jut, hogy az a valÂsÀgbÂl, eml¢kezetbûl ¢s k¢pzeletbûl ´sszeszûtt vilÀg, amely az û belsû vilÀgÀval ennyire
egyez¢sben van, mÀsoknak, mÀs kisvilÀgokban felnûtt lelkeknek talÀn nem klappol
ennyire. Ha û utÀlja a àparcellÀs kis ¢letetÊ, az,
aki abba nûtt bele, talÀn a àsorompÂn bel¡lÊ
megtartÂ tekint¢lyl¢pcsûzetet ¢s katonÀs regulÀt utÀlja, mÀs tÁpusÃ gyermekkori sz¢ps¢gekre eml¢kezik, ¢s a hÀta is borsÂdzik az Erd¢lyi-f¢le kollektÁv nagy¡zemi gazdasÀgoktÂl:
àElk¢pzelem a j´vû uradalmÀt [...] Elk¢pzelem,
hogy csip-csup kisbirtokok, falvak nem is lesznek,
hanem nagy egys¢gekben müveli a n¢p a f´ldet,
akÀr Àllami, akÀr sz´vetkezeti alapon. Hiszem,
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hogy ez a j´vû, a f´ld ¢s a n¢p, a magyarsÀg ¢s
minden f´ldmüves n¢p j´vûje. Nem kell ehhez
Marx ¢s Engels, kialakul ez a gondolkodÀs, ez az
orszÀg- ¢s vilÀgk¢p minden ilyen emberben, mint
¢n, kiforr minden l¢lekben, amely valaha befogadta
az Evang¢lium tanÁtÀsÀt ¢s gyermekkortÂl ¢rett f¢rfikorig, kereste az ¢letben, a valÂsÀgban, itt a f´ld´n, Isten orszÀgÀnak, az öj °dennek a k¢p¢t.Ê
A mezûgazdasÀg kollektivizÀlÀsÀnak ¢s
nagy¡zemi Àtszervez¢s¢nek kÁs¢rlet¢rûl hetven¢ves tapasztalat van a hÀtunk m´g´tt. Erd¢lyi sorait Ãgy is olvashatjuk, mint tanÃsÀgt¢telt amellett, hogy a tulajdonlÀs ¢s ¡zemszervez¢s e mÂdjÀhoz a kelet-eurÂpai paraszttÀrsadalmakban nem hiÀnyzott bizonyos
belsû hajlandÂsÀg. A àparcellÀs kis ¢letekÊ emlÁt¢se eml¢keztethet arra, hogy nem hiÀnyzott a belsû ellenkez¢s sem, de hÀt ellent¢tes
hajlandÂsÀgok nemcsak egy tÀrsadalmon, de
egy lelken bel¡l is elûfordulnak. Erd¢lyi gondolhatta Ãgy, hogy evang¢liumi retorikÀja az
û orszÀg- ¢s vilÀgk¢p¢t kellûen szembeÀllÁtja
a szovjet kollektivizÀlÀs propagandÀjÀval, de
ha az eszmei h¢jat lerÀntjuk, a mag, az öj
°den e vilÀgi alakja miben sem k¡l´nb´zik
a VidÀm VÀsÀrtÂl.13 Az im¢nti id¢zetben ¢s
t´bb vers¢ben is Erd¢lyi hitet tesz amellett,
hogy a f´ld egy¢ni kisajÀtÁtÀsa ¢s felosztÀsa Isten ellen valÂ: a f´ld egyetlen jogos birtokosa àmaga az IstenÊ. A f´ld nacionalizÀlÀsa,
amellyel a bolsevikok gyûztesen meg tudtÀk
vÁvni a polgÀrhÀborÃt, itt a f´ld´n ugyanazt
a tulajdonviszonyt veszi c¢lba, mint Erd¢lyi.
àNem kell ehhez Marx ¢s EngelsÊ ä Lenin bizonyÀra el¢gedetten olvasta volna ezeket a sorokat, hiszen az û forradalmi terve ¢pp azon
alapult ä ¢s bevÀlt ä, hogy a tan talÀlkozni fog
a paraszti tÀrsadalom sajÀt talajÀn megtermû t´rekv¢sekkel. Tolsztoj evang¢liumi tanÁtÀsÀban ¢pp a paraszti t´megek spontÀn
t´rekv¢seinek autentikus megszÂlaltatÀsÀt,
àa parasztforradalom t¡kr¢tÊ lÀtta ¢s m¢ltÀnyolta. Ha Erd¢lyi tanÃvallomÀsÀnak hitelt adunk, Trockij munkÀshadsereg-szervez¢si ´tlete sem tünik eg¢szen talajtalannak, legalÀbbis mint ´tlet, mert a gyakorlatban hamar csûd´t mondott.
Csak felvillantani akartam n¢hÀny pontot,
amelyben nagyon is k¡l´nb´zû, sût ellens¢ges indÁttatÀsÃ reflexiÂk talÀlkoznak, ¢s feltünû, talÀn groteszk, de mindenk¢ppen le-

leplezû egyez¢st mutatnak. Nem azt szÀnd¢kozom ezzel mondani, hogy Erd¢lyi tÀrsadalomk¢pe àl¢nyeg¢benÊ nem k¡l´nb´z´tt a
bolsevikok¢tÂl ä ez k¢ptelen ÀllÁtÀs volna.
Csak azt, amit a Fekete-K´r´srûl mondtam:
a folyÂ ugyanaz. A reflexiÂk kib¢kÁthetetlen¡l
Àllnak egymÀssal szemben; a tÀrgy, amelynek
k´rvonalai ¢s egyes vonÀsai hol homÀlyosan,
hol ¢lesen, de torzÁtÂ perspektÁvÀban megjelennek lek¢pez¢seikben, ugyanaz.
A tulajdonn¢lk¡lis¢g mentalitÀsa ez a
tÀrgy, ennek a mentalitÀsnak eleven valÂsÀga
a kelet-eurÂpai paraszttÀrsadalmakban. PozitÁvan kifejezve ez valamif¢le k´z´ss¢gi tulajdont igenel; a modern tulajdonformÀk felûl
visszan¢zve az egy¢ni tulajdon kisebb vagy
nagyobb, m¢rs¢kelt vagy radikÀlis korlÀtozÀsÀt, Erd¢lyin¢l: sorompÂkkal valÂ kirekeszt¢s¢t jelenti. Nem akar tudni semmi k¡l´n kis
vilÀgrÂl, amely az egy¢nt elvÀlasztja az emberek k´z´s vilÀgÀtÂl.
Eny¢m
Ne vÀrjunk term¢szetesen Erd¢lyitûl r¢szletes ¢s kifejtett tÀrsadalmi reflexiÂkat. Az û ¢rdeklûd¢se ¢s ¢rz¢kenys¢ge a l¢lek berendez¢s¢re volt beÀllva, tehets¢ge e berendez¢s
megmutatÀsÀra volt. De ha szem elûtt tartjuk, hogy ami legbel¡l van, annak k´zvetlen¡l megfelel valami szeml¢lhetû k¡lsû ¢s viszont, ¢s Erd¢lyi mindig ezeket a k´zvetlen
megfelel¢seket keresi, akkor a tulajdon int¢zm¢ny¢rûl valÂ elk¢pzel¢s nagyon is jellemzû
lehet arra, hogy a l¢lek mit ¢s hogyan tekint
a sajÀtjÀnak. Id¢ztem mÀr azt a verset, amelyben a fiatal Erd¢lyi vilÀghÂdÁtÂnak ÀbrÀzolja
magÀt, persze eg¢szen szellemi ¢rtelemben,
Ãgy, hogy az semmi f´ldi javak vagy hatalmak birtoklÀsÀt nem foglalja magÀban, sût kizÀrja azt. M¢g belsûbb tÀjakra vezetnek azok
a versek, amelyekben valamik¢pp a csalÀd ÀltalÀnosÁtott ¢s ÀtszellemÁtett k¢pe jelenik
meg, hogy ä a tulajdonn¢lk¡lis¢g mentalitÀsÀt kieg¢szÁtve ä megmutassa, mi az, amit a
legbensûs¢gesebb ¢rtelemben a magÀ¢nak
tud. ýSEIM cÁmü vers¢nek (1927) hang¡t¢se
a felmenûk anonimitÀsÀnak kimondÀsÀval ¢s
vÀllalÀsÀval dacos szembenÀllÀst fejez ki a àr¢gi csalÀdokkalÊ (à°n nem tudom: kik voltak ûseim,
/ ne is tudjam soha, soha...Ê); neki ¢pp a csel¢dhÀzi àv¢letlen csalÀdÊ adja azt a keretet, amely-
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ben ´nmagÀval igazÀn ¢s a szÂ teljes ¢rtelm¢ben azonossÀgra talÀlhat (àNe lÀssam kezdet¢t,
se v¢g¢t! / Kezdet ¢s v¢g magam legyek!Ê). A benne megrezd¡lû ¢rz¢sek belsû kidolgozÀsa az
utolsÂ k¢t versszakban megmutatja, hogy az
Ágy ´nmagÀhoz talÀlt ember egyben a legegyetemesebb testv¢ris¢ghez jut:
àJobb lenne, jobb nem tudni azt sem:
ki egytestv¢r velem, ki nem,
atyÀmfiÀt hadd k¢ne lÀtnom,
s anyÀmfiÀt mindenkiben!
Jobb lenne, jobb, nem tudni azt sem:
melyik kisgyermek az eny¢m,
hogy valamennyit, valamennyit
a magam¢nak ¢rezn¢m!...Ê
Erd¢lyi a n¢pmesei àharmadik fiÃÊ sztereotip motÁvumÀban v¢lte felfedezni azt a kulcsot, amely sz¡let¢se ¢s rendeltet¢se titkÀra
megfejt¢st Ág¢r: az ´r´kl¢s rendj¢t megfordÁtva az utolsÂ helyrûl az ¢len teremni, a legkisebbûl a vilÀg birtokosÀvÀ vÀlni. E motÁvum
m´g¢ sajÀt gyermekkorÀnak valÂsÀgÀt k¢pzeli: àMÀr k¢t testv¢r is irigykedik egymÀsra [...] HÀt
m¢g ha hÀrom gyermek s hozzÀ egynemü [...]Ê (9)
Az ÀllandÂ osztozkodÀs v¢gsû tÀrgya àa sz¡lûi
szeretet, az apai s mindenekelûtt az anyai kegy [...]
Olyan vilÀggal fel¢rû kincs az anyai szeretet, hogy
a gyermek, aki abban csalÂdik, k¢pes ´lni ¢rteÊ (7).
Amikor a felnûtt Erd¢lyitûl ism¢telten azt olvassuk, hogy fiÃnak sz¡letetts¢g¢vel becsapta
anyjÀt, joggal gondolhatunk arra, hogy ez a
homÀlyos ´nvÀd m¢g a gyermeki narcizmusban fogant, k¢ts¢gbeesett kÁs¢rletk¢nt, hogy
annak tekintet n¢lk¡li mohÂsÀgÀt ¢s a belûle
kicsapÂ agresszivitÀst valahogy bel¡lrûl megregulÀzza. Mindez sajÀtos k¢t¢rtelmüs¢get
adhat a vers e sorÀnak: àJobb lenne, jobb nem
tudni azt sem: / ki egytestv¢r velem, ki nemÊ: egyszeriben kihalljuk belûle, ami elûl az egyetemes atyafisÀgba prÂbÀl menek¡lni, a valÂsÀgos testv¢rektûl valÂ megszabadulÀs vÀgyÀt.
Egy mÀsik vers¢ben ¢desanyjÀt àminden ÀrvÀk
anyjÀÊ-nak szeretn¢ tudni: akkor ¢rezn¢ igazÀn a magÀ¢nak. A l¢lek, amelyet halÀlosan
s¢rt minden osztozkodÀs, gyÂgyÁr¡l a mindenkivel valÂ osztozkodÀst javallja.
így olvashatjuk AZ ENY°M cÁmü vers¢t is
(1922):

àAkÀrki¢ az a f´ld,
ahol sz¡lettem,
akÀrki¢ is az a nû,
akit szerettem:
eny¢m az ¢des gy´trelem,
a honvÀgy ¢s a szerelem,
az eny¢m, az eny¢m!...Ê
Szem¢lyes tulajdonul azt hagyja, ami term¢szete szerint a legszem¢lyesebb: a dolgok
¢s viszonyok belsû Àt¢l¢s¢t. Nagylelkü ¢s adakozÂ gesztusk¢nt tünik f´l ä de mintha csak
arra szolgÀlna, hogy kimondhatÂvÀ vÀljon a
mohÂ kisajÀtÁtÀs szava: àaz eny¢m, az eny¢m!...Ê.
M¢g k´vetelûdzûbben szÂl bele a gyermeki
narcizmus hangja a k´vetkezû versszak zÀrÀsÀba:
àAnyÀm sokfias, szeg¢ny
m¢gis eg¢szen az eny¢m,
az eny¢m, az eny¢m!...Ê
írÀsom mottÂjÀul az çTVçLTOZçSOK egy
Narcissusra vonatkozÂ sorÀt tettem. Hadd
id¢zzek hozzÀ m¢g hÀrmat: àNem mÀs, mit
szeml¢lsz: magad Àrnya, mi visszaverûdik: / semmi
magÀban e k¢p: idel¢p ha te j´ssz; s ha te itt vagy,
/ ittmarad; ¢s eleny¢sz, ha te el tudsz tûle szakadni.Ê
(III. 434ä436) Amikor ezzel Erd¢lyi narcizmusÀra c¢lzok, nem pszicholÂgiai lÀtleletet
szÀnd¢kozom kiÀllÁtani rÂla: nyilvÀnos, bemutatott, versbe ÀtÁrt szem¢lyis¢g¢rûl besz¢lek, amelynek pszicholÂgiai elemz¢s¢hez maga ad tÀmpontokat.14 (Erre a k¢rd¢sre Erd¢lyi nyelv¢szked¢se kapcsÀn m¢g visszat¢rek.)
Narcisztikus vonÀsok ¢s hajlamok bizonyÀra
mindnyÀjunkban vannak ä ez¢rt is ¢rezhetj¡k magunkat megszÂlÁtva Erd¢lyi verseitûl.
Egy alanyi k´ltûben pedig alighanem t´bb
van belûl¡k az ÀtlagosnÀl ä ez mÀr aff¢le foglalkozÀsi Àrtalom. A k¢rd¢s, ki mit kezd ezekkel az adottsÀgaival, hogyan n¢z szembe vel¡k, hogyan dolgozza f´l ûket. Erd¢lyi eset¢ben az a sajÀtos, hogy narcizmusa, ´nk´zpontÃsÀga a kollektivizmus k¢p¢ben l¢p vele
szembe, mintha hordozÂja Ágy menek¡lne attÂl, hogy igazÀn szemben¢zzen vele. Szeretn¢m f¢lre¢rthetetlenn¢ tenni, hogy errûl az
ÀtfordulÀsrÂl nem az Erd¢lyi-vers hitel¢nek
kikezd¢se v¢gett besz¢lek: ellenkezûleg, ez
adja hitel¢t, valÂdi lelki meztelens¢g¢t, azt,
hogy kimondhatÂvÀ tesz olyasmit, amit ma-
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gunk elûtt is titkolunk, ¢s legfûk¢ppen Erd¢lyi titkol maga elûl.
Oratio recta ¢s obliqua
Vas IstvÀn àa lÁra reg¢ny¢Ê-ben Erd¢lyi k´ltûi
forradalmÀnak l¢nyeg¢t abban adja meg,
hogy visszahozta a k´lt¢szetbe az oratio recta
lehetûs¢g¢t. Az elûzûekben mindenf¢le obliquitÀsokat, ker¡lû Ãton felt´rû jelent¢seket
prÂbÀltam kimutatni Erd¢lyi ä fûleg fiatalkori ä verseibûl. Ez nem Àll ellent¢tben Vas IstvÀn megÀllapÁtÀsÀval, aki a retorikai terminus
technicus emlÁt¢s¢vel is jelzi, hogy nem a versek tartalmÀrÂl besz¢l. A versbesz¢d alakÁtÀsÀnak mÂdjÀrÂl van szÂ, amelyet az Erd¢lyivers visszahozott a k´zbesz¢d ¢s a szokÀsos
szeml¢let alakzatainak k´zel¢be, miutÀn a korÀbbi k´ltûnemzed¢k ¢ppen ezektûl eltÀvolodva, ezeket felf¡ggesztve vagy ¢pp lerombolva lÀtta csak lehets¢gesnek a kifejez¢st.
Nem a jelent¢s leegyszerüsÁt¢s¢re utal tehÀt,
hanem egy k´ltûi nyelvÃjÁtÀst jellemez,
amelynek hatÀsa alÂl magÀt sem vonta ki ä
eg¢szen a SOLYMOSI ESZTER V °RE megjelen¢s¢ig, amikor a maga r¢sz¢rûl Erd¢lyit leÁrta
az olvasni ¢rdemes k´ltûk listÀjÀrÂl.
A klasszikus retorikai alakzatra valÂ utalÀssal Vas IstvÀn egyÃttal kivette Erd¢lyi k´lt¢szet¢nek jellemz¢s¢t abbÂl a kontextusbÂl,
amelyben elsû fogadtatÀsÀtÂl ¢s m¢g sokÀig,
mindmÀig ¢rtelmezni prÂbÀltÀk, s amelyben
Erd¢lyi ´n¢rtelmez¢se is mozgott: hogy Àltala
a n¢pdal, a n¢pmese hangja hÂdÁtja meg a
magas irodalom hadÀllÀsait. Ki is mondja:
àErd¢lyi ä a kritikai k´zhittel ellent¢tben ä nem is
annyira a n¢pdalhoz nyÃlt vissza, hanem Petûfihez:
m¢g a n¢pdalbÂl sem Ãgy merÁtett, mint BartÂk, hanem olyasf¢lek¢ppen, mint Petûfi.Ê (121)15
Ha a n¢pdalhoz valÂ viszonyrÂl van szÂ,
l¢nyegesnek tartom kiemelni, hogy a àn¢pdali
szÂÊ nem Erd¢lyi magÀval hozott ´r´ks¢ge
volt, hanem müvelûd¢si ¢lm¢ny: amint leÁrja,
Imre SÀndor n¢pk´lt¢szetrûl Árt tanulmÀnyÀnak16 elolvasÀsa hozta az elhatÀrozÂ
talÀlkozÀst, ¢s szorgalmasan forgatta a n¢pk´lt¢si gyüjtem¢nyeket. Ami persze nem jelenti azt, hogy otthon ¢s k¢sûbbi kÂborlÀsai
sorÀn ne talÀlkozott volna egy-egy darabjÀval, s Ágy lehetett tapasztalata arrÂl, hogyan
szÂlal meg eredeti k´rnyezet¢ben. ¹nÀllÂ ¢s
mÂdszeres gyüjt¢st azonban û maga sohasem
folytatott. Azt gondolom, hogy ez l¢nyeges

k¡l´nbs¢g mind BartÂkkal ¢s KodÀllyal
szemben, akik tudÂs gyüjtûk¢nt tÀrtÀk f´l az
eredeti anyagot, mind adatk´zlûikkel szemben, akik mintegy eleven tÀrlÂk¢nt hordoztÀk magukban eml¢keit. Ezek a k¡l´nbs¢gek
azonban elhomÀlyosultak a mellett a feltünû
t¢ny mellett, hogy a Nyugat k´ltûi forradalma
utÀn megint a mÀr meghaladottnak v¢lt n¢pies hang szÂlalt meg a magyar lÁrÀban. A k´z´ns¢g egy r¢sze ä ¢s persze Erd¢lyi maga is
ä hinni akart abban, hogy a àn¢pis¢gÊ valami
magÀban valÂ ideÀlis vagy kvÀzi materiÀlis
szubsztancia, amely l¢tezik t¢rben-idûben valÂ megnyilvÀnulÀsaitÂl f¡ggetlen¡l is, a megnyilvÀnulÂk hozzÀ valÂ k¡lsû-belsû viszonyÀtÂl f¡ggetlen¡l is, ¢s rem¢nyeiket a teljes ¢s
m¢g teljesebb kinyilatkoztatÀsÀhoz füzt¢k.
MÀsok gyanakodva n¢zt¢k, sût fenyegetve
¢rezt¢k magukat tûle, ¢s siettek hangot adni
fenntartÀsaiknak.
A fenntartÀs egy¢bk¢nt nem hiÀnyzott a
n¢pis¢g hÁvûinek tÀborÀbÂl sem. Az alaphangot SzabÂ Dezsû adta meg Erd¢lyi elsû k´tet¢hez Árott elûszavÀban.17
A nyÃlfarknyi ÁrÀs egy nagy jelen¢s betoppanÀsÀt lÀtszik bejelenteni. A r´vid terjedelem SzabÂ Dezsûnek nem akadÀly, hogy sz¢les tablÂt rajzoljon az Ady-generÀciÂ utÀni
magyar k´lt¢szet teljes elposvÀnyosodÀsÀrÂl.
Az Ady-utÀnzÂk ¢s a àmindenf¢le-izmusok csÀmpÀs hÁveiÊ jÂ szÂt nem kaphatnak tûle, de igazi
haragja az àAranyäPetûfiäçbrÀnyiäPÂsa-epigonokÊ fej¢re zÃdul, akik a àmilliÂf¢lek¢ppen becsapottÊ, f´ldj¢tûl, viz¢tûl, ÀllamÀtÂl, nemzet¢tûl meglopott magyartÂl most utolsÂ kincs¢t,
fajisÀgÀt lopkodjÀk sz¢t. àItt most csak a teremtû
g¢niusz segÁthet.Ê A felkonferÀlÀs lend¡lete
azonban itt megt´rik. SzabÂ Dezsû ¢rz¢kelteti ugyan, milyen kiv¢teles esem¢ny, hogy û
egy idegen müh´z elûszÂt Ár, de a v¢kony k´tet verseit ajÀnlÂ meleg szavai nagyon is langyosnak hatnak a tüzokÀdÂ indÁtÀs utÀn:
àEzek a versek [...] nem akarnak felt¢tlen¡l Ãj
hangokat felvadÀszniÊ, de az¢rt lÀtni lehet benn¡k àegy eg¢szs¢gesebb, ûszint¢bb lÁrÀhoz valÂ
visszat¢r¢st ¢s itt-ott felcsillanÂ Ág¢retetÊ. Nem csodÀlkozhatunk, hogy Erd¢lyiben benne maradt a t¡ske.
N¢meth LÀszlÂ persze alÀzatosabb versolvasÂ volt, mint SzabÂ Dezsû, de az Erd¢lyiversek v¢gsû soron benne is hagynak hiÀny¢rzetet, amely term¢szetesen a felkeltett nagy
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vÀrakozÀsokhoz m¢rten ¢rtendû. Azok a jÂindulatÃ megjegyz¢sekbe csomagolt, de l¢nyeg¢ben kicsinyÁtû megjegyz¢sek, amelyekben fenntartÀsainak hangot ad, nem az indulÂ k´ltûknek kijÀrÂ szokÀsos kritikusi ÂvatossÀgbÂl fakadnak. Valami belsû korlÀtot ¢rzett,
m¢g ha mibenl¢t¢t nem tudta is talÀlÂan
megfogalmazni. Amikor tipikus àkismesternekÊ
jellemzi ût, aligha talÀl, hiszen Erd¢lyi egyre
inkÀbb a nagyobb k´ltûi müformÀkhoz fordult ä lehet ugyan azt mondani, hogy dalban
vagy ¢letk¢pben jobb volt, de ez mÀr Ázl¢s
dolga.
Ignotus PÀl kritikÀja18 a Nyugat 1928-as
¢vfolyamÀban megfordÁtja az arÀnyokat, az
Erd¢lyi-versek belsû korlÀtjÀra ´sszpontosÁt,
¢s a jÂindulatÃ m¢ltatÀst hagyja a margÂra.
K¢szs¢ggel elismeri, hogy Erd¢lyi àv¢rbeli k´ltûÊ, ¢s k´lt¢szet¢t Ágy jellemzi: àolyan, akinek
szem¢ben, mint a vallÀsalapÁtÂ ûsember¢ben, a dolgok n¢ha annyira ¢rz¢kletesen rajzolÂdnak ki, hogy
szem¢lyekk¢ is vÀlnak, s a szem¢lyek valÂsÀgos kis
mitolÂgiai anekdotÀk hûseiv¢Ê. De ha a verseiben
kifejezûdû k´ltûi attitüd´t ¢s l¢lekalkotÂ t´rekv¢st n¢zz¡k, àa banalitÀs rahabilitÀlÀsÀtÊ kell
lÀtnunk benn¡k, àa bonyolult ¢s differenciÀlt ¢rz¢sekkel szembenÊ (273). Az igazÀn nagy k´ltûkn¢l az egyszerüs¢g mindig egyfajta stilizÀltsÀg
eredm¢nye, ûk nem azonosulnak a dalaikban
kifejezûdû egyszerü ¢rz¢sekkel, kultÃrÀban
¢s civilizÀciÂban differenciÀlÂdott szellem¡k
ott ¢rezhetû a hÀtt¢rben ä Heine a legjobb
p¢lda erre ä, mert az egyszerüs¢get belsû tÀvolsÀgtartÀssal adjÀk elû: tettetik azt, ¢s nosztalgikus fÀjdalommal viszonyulnak hozzÀ.
àK´ltû, mondj igazat, de rajt ne kapjanak!Ê ä formulÀzza ezt az ars poeticÀt. àErd¢lyi JÂzsefnek
elhissz¡k, hogy nem hazudik, ¢s ez a katasztrofÀlis.Ê
(277)
Az irÂnia ¢s nosztalgia k´vetel¢se igazÀn
nem Ãj ä a mÃlt szÀzadi romantika t¢teles
eszt¢tikÀjÀhoz vezet vissza. Ignotus PÀl azt
hangsÃlyozza, hogy a visszat¢r¢s vÀgya csak
akkor hiteles, ha mÀr megt´rt¢nt a t¢nyleges
eltÀvolodÀs a müvelts¢gben ¢s civilizÀltsÀgban. Erd¢lyin¢l nem ez a helyzet. àVan egy ÁrÂfajta, aki a visszavÀgyÂdÀson s visszahullÀson kezdi. Aki sz¢les gesztusokkal kioperÀlja magÀbÂl a
kulturÀltsÀgot, amely sohasem is volt a test¢ben. Aki
a magÀraeszm¢lt ûsember harsogÂ b¡szkes¢g¢vel veti el magÀtÂl a tÃlfejlett civilizÀciÂt, amely amÃgy
sem hagyta rajta a nyomÀt.Ê (280)

TersÀnszky JÂzsi Jenû hozzÀszÂlÀsa nyomÀn a vita k´z¢ppontjÀba ä el¢g szerencs¢tlen¡l ä az a k¢rd¢s ker¡lt, hogy a müvelts¢g
hasznÀra vÀlik-e a k´ltûi tehets¢gnek. TersÀnszky amellett ¢rvel, hogy nem19 ä persze
igen müvelt ¢rveket hasznÀl. Ami Erd¢lyit illeti, alapvetû f¢lre¢rt¢snek tartom, hogy az û
attitüdj¢bûl hiÀnyzott a modern ¢rtelemben
vett müvelts¢g vagy civilizÀciÂ, ¢s ezen az sem
vÀltoztat, hogy Erd¢lyi maga is sokszor ilyen
f¢lre¢rt¢sben van ´nmaga felûl. Csak eml¢keztetek arra a szememben nagy jelentûs¢gü
t¢nyre, hogy a n¢pk´lt¢szet olvasmÀny¢lm¢nyk¢nt vÀlt szÀmÀra elhatÀrozÂ hatÀssÀ ä
ugyanÃgy, mint ahogy àLipÂciaÊ kies vid¢kein t´rt¢nt, ahol a modern Ázl¢s ¢ppen ekkoriban a Bauhaus-geometria ¢s az eredeti n¢pi
ornamentika egy¡ttes¢vel igyekezett otthonossÀ tenni magÀnak lakÀsbelsûit. Erd¢lyi bizonyÀra mÀs k´rnyezetbe gondolta bele a
n¢pmüv¢szet formÀit, de hÀt ki-ki rendezze
be enteriûrjeit tetsz¢se szerint. Az Ignotus
PÀl-vita is azt tanÃsÁtja, hogy a bajok akkor
kezdûdnek, amikor az Ázl¢sek kil¢pnek a lakÀsbelsûbûl, ¢s t´rv¢nyt akarnak ¡lni mÀs enteriûr´k berendez¢se f´l´tt. A t´rv¢nyszabÀshoz m¢giscsak valamivel t´bb kell, mint a
puszta tetsz¢s vagy nem tetsz¢s.
°rvel¢s¢t Ignotus PÀl egy kifejezett Ázl¢sÁt¢lettel indÁtja. Erd¢lyi DIñV ER°S UTçN cÁmü
kis vers¢bûl id¢z, azt àsz¢p, allegorikus elgondolÀsnakÊ ismeri el, s zÀrÂstrÂfÀjÀban àrezignÀlt,
jÀt¢kos r¢szv¢thangulatotÊ fedez f´l:
àñh, te szeg¢ny, lecsupÀlt fa,
hogy hasonlÁtsz az emberhe' ä ...
Min¢l jobban meg vagy Àldva,
annÀl jobban meg vagy verve!...Ê
AnnÀl jobban fennakad a vers k´vetkezû
sorÀn: àDerekasan rÀdjÀrt a rÃdÊ ä ànem ¢reznek
ebben valami eredendû, kÁnos bÀrdolatlansÀgot, valami tenyeres-talpas hetykes¢getÊ, amely eg¢szen
agyon¡ti a verset?
Ha mint e k¢rd¢s elk¢sett cÁmzettje vÀlaszolhatok: nem, semmi ilyet nem ¢rzek. De
nem gondolom, hogy ¢rz¢seim k´z¢rdeklûd¢sre tarthatnÀnak szÀmot. InkÀbb azt mondanÀm el, hogyan ¢rtem ezt a verset ä nem
a hangulatÀt, hanem a benne megfogalmazott k´ltûi elgondolÀst. °s akkor mÀr ¢rdemesnek tartom beszÀmolni arrÂl, hogy a zÀ-
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rÂsorok àÀldva ä verveÊ szavai bennem V´r´smarty SZñZAT-Àt id¢zik, mert azt gondolom,
ez k´nnyen megeshet bÀrki versolvasÂval, aki
a magyar kultÃrÀban nûtt f´l. (Azt semmik¢ppen nem akarom mondani, hogy Erd¢lyi
gondolt a SZñZAT-ra, amikor a verset Árta ä ki
tudja, hogy k´zben mire gondolt vagy nem
gondolt azon kÁv¡l, amit leÁrt?) Ez a viszonyÁthatÂsÀg a szavak ¢rtelm¢t egy k´zelebbrûl k´r¡lhatÀrolhatÂ jelent¢st¢rben formÀlja
meg. àçldjon vagy verjen sors kezeÊ: az ÀldÀs ¢s
ver¢s itt k¢t k¡l´n, egymÀst vÀltogatÂ Àllapotk¢nt mutatkozik. Az Erd¢lyi-vers szeml¢let¢ben nemcsak ´sszef¡ggnek, hanem egyenes
arÀnyossÀg, mÀr-mÀr azonossÀg van k´zt¡k.
Egy k´ltûi toposz belsû ÀtformÀlÀsa t´rt¢nik,
egy olyan toposz¢, amelynek egyetemes nemzeti jelentûs¢g¢t aligha kell bizonyÁtani. Ez az
eszmei vonatkozÀs szerintem a vers ¢rtelmez¢s¢nek legalÀbb olyan fontos ´sszetevûje,
mint az Àltala kivÀltott hangulat. (A nemzeti
szempont kiemel¢s¢vel nem Ignotus PÀl urbÀnus kozmopolitizmusÀra, annak ÀllÁtÂlagos
nemzetietlens¢g¢re akarok c¢lozni. Ha a vilÀgpolgÀrsÀg nemzetietlen, Erd¢lyi n¢pis¢ge
legalÀbb annyira az: id¢ztem ezzel kapcsolatos nyilatkozatÀt.)
Belsû ÀtformÀlÀst mondtam, mert az nem
a kifejezett reflexiÂ formÀjÀban t´rt¢nik, ahhoz mintegy csak a labdÀt adja f´l. Az ÀldÀsver¢s ¢rtelm¢nek elût¢rben ÀllÂ ä az oratio recta mÂdjÀn megadott ä vonatkoztatÀsi kerete
azonban k´zvetlen¡l ¢s tÀrgyilag ¢rz¢kletes:
a bû term¢ssel megÀldott fa, amelynek Àgait
diÂverû pÂznÀval p¡f´lik. HozzÀtehetj¡k, ez
a k¢p egy olyan alany szeml¢let¢ben adja magÀt, aki a lÀtvÀnyt nem elvont festûis¢g¢ben
fogadja be, hanem aki a termelûi tev¢kenys¢g tÀrgyÀt lÀtja benne. Ebbe a szeml¢letbe
pontosan ¢s szÂ szerint illik a àderekasan rÀdjÀrt a rÃdÊ, amihez, meglehet, tenyeres-talpas
nekihuzakodÀs kell, de hogy mi benne a
àhetykes¢gÊ, az elûttem nem vilÀgos. TalÀn onnan k¢l ez az ¢rz¢s a vers kritikusÀban, hogy
itt is vonatkozÀs van egy nyelvi toposzra, ezÃttal nem k´ltûi, hanem k´zbesz¢di toposzra,
szÂlÀsmÂdra. Persze amikor a àrÀjÀr a rÃdÊ
fordulatot szokÀsosan hasznÀljuk, annak csak
Àtvitt ¢s ÀltalÀnosÁtott ¢rtelme id¢zûdik f´l, az
idiomatikus kifejez¢s stÁlus¢rt¢k¢nek t´bb¢kev¢sb¢ hatÀrozott ¢rz¢s¢tûl kÁs¢rve, de nem
a szÂ szerinti, tÀrgyilag ¢rz¢kletes jelent¢se.

Ezt kapja vissza a versben az idiÂma, amit ¢n
inkÀbb k´ltûi lelem¢nynek ¢rzek, ¢s ami
egy¢bk¢nt olyan fogÀs, amelyet Erd¢lyi sok
mÀs vers¢ben is gyakran ¢s rÀ jellemzû mÂdon alkalmaz. Mindenesetre ennek a àkismesteriÊ ig¢nnyel Árt versnek k´zelebbi elemz¢se
is arra vall, hogy az oratio recta ¢s az oratio obliqua megk¡l´nb´ztet¢se a siker¡lt versbesz¢dben f´l´tte viszonylagos.
N¢pis¢g
Id¢zni szeretn¢k m¢g egy kritikÀt, egy olyat,
amely a n¢pis¢g kinyilatkoztatÀsÀt keresi ¢s
m¢ltatja Erd¢lyi k´lt¢szet¢ben. F¢ja G¢za r´vid ¢s alkalmi recenziÂja a VÀlasz 1935-´s ¢vfolyamÀban jelent meg,20 jelentûs¢ge abban
van, hogy Erd¢lyi ekkor mÀr v¢glegesen elismert k´ltûnek szÀmÁt (ha nem is annyira,
mint û elvÀrnÀ), a VÀlasz nak pedig egyik reprezentatÁv lÁrikusa. F¢ja ehhez m¢rten fogja
is f´l feladatÀt. N¢hÀny bekezd¢sben l¢nyegret´rûen felvÀzolja a n¢pis¢g magyar eszmet´rt¢net¢nek alapvetû fÀzisait, megadva ezzel
egy szintetikus n¢pis¢gfogalom definÁciÂjÀt
is, s Erd¢lyi k´ltûi hozad¢kÀt ezen a sz¢lesen
megrajzolt hÀtt¢ren jellemzi.
àA XIX. szÀzad n¢pis¢ge n¢ha a legjobbaknÀl
is valÂban idealizÀlÂ n¢pis¢g volt [...] k¡l´nben is
elsûsorban a k´ltûi nyelvre ¢s hangra tett hatÀst [...]
Az Ady-nemzed¢k n¢pi vonatkozÀsai elsûsorban
szociÀlis term¢szetüek voltak, de az û idej¡kben mÀr
megindult a n¢pis¢g teljess¢g¢t f´lfedezû munka betetûz¢s¢vel a Ïvisszateremt¢sÎ munkÀja is (BartÂk,
KodÀly).Ê (614) LÀtni valÂ, hogy ez a t´rt¢neti
vÀzlat egyben a n¢pis¢g definÁciÂjÀnak kÁs¢rlete. SzabÀlyos szellemt´rt¢neti triÀsz lÀtszik
kifejleni: a t¢zis az idealizÀlÂ ¢s nyelvi oldal,
majd fell¢p az antit¢zis, a reÀlis-szociÀlis oldal. A szintetikus fok àa n¢pis¢g teljess¢g¢tÊ ragadja meg, amely nyilvÀn az¢rt teljes, mert
egyesÁti magÀban az elûzû fÀzisokat azok
egyoldalÃsÀga n¢lk¡l. Ez a teljess¢g azonban
nem magÀban a szint¢zisben j´n l¢tre: megvolt mÀr lÀthatatlanul az eddigi mozgÀs alapjÀul, most felfedez¢s¢nek felt¢telei ¢rnek be.
Az Ágy lÀthatÂvÀ tett ¢p ¢s eg¢sz alapon mük´dû kreativitÀs sem valami Ãj l¢trehozÀsa,
hanem àvisszateremt¢sÊ. Egy radikÀlis konzervatÁv elgondolÀs summÀjÀt lÀtjuk.
Ami Erd¢lyit illeti, û a hÃszas ¢vekben àlÁrai forradalmatÊ hozott, m¢gpedig azzal, hogy
àism¢t dalolt [...] dalolÀsÀban volt valami petûfis,
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de m¢lyebb elhajlÀs is a n¢pdal fel¢. Azzal a tudattal j´tt, hogy a n¢pk´lt¢szet egys¢ges ¢s magasrendü
k´ltûi vilÀg [...] vilÀg¢lm¢nyt ¢rzett ¢s tudott benne,
a n¢pkultÃra az û elsûrangÃ kultÃra-¢lm¢nye.Ê
(615)
KorÀbban ¢n is kiemeltem, hogy a n¢pk´lt¢szet Erd¢lyinek kultÃra¢lm¢ny volt, de mÀs
hangsÃllyal: hogy olvasmÀny¢lm¢ny. F¢jÀnÀl
ä ¢s ebben nem Àllt egyed¡l ä ´sszecsÃszik a
àkultÃraÊ k¢t ¢rtelme: az, amelybe az egy¢n
belenû, amely Ágy szem¢lyis¢g¢nek reflektÀlatlan hÀtter¢t alkotja, s az, amelyet kifejezetten kulturÀlis technikÀkkal szerez meg, a formÀlis oktatÀs ¢s k¢pz¢s keret¢ben, k´nyvek
¢s mÀs kulturÀlis m¢diumok k´zvetÁt¢s¢vel,
ÀltalÀban a müvelûd¢s r¢v¢n. Az a kultÃra,
amelybe Erd¢lyi belenûtt, tÀvolrÂl sem tartalmazta a n¢pis¢gnek azt a teljess¢g¢t, amely a
gyüjtûmunkÀban feltÀrult, ¢s nemcsak terjedelmileg, hanem fûleg szerkezet¢ben. Az autentikus n¢pmüv¢szet ¢s Àln¢piess¢g megk¡l´nb´ztet¢se, amelyet BartÂk ¢s KodÀly kezdem¢nyezett, kifejezetten a modern tudomÀnyos kritika szempontja volt, tudÂs viszonyulÀs a n¢pi kultÃra anyagÀhoz, ¢s semmik¢ppen nem hordozÂik viszonyulÀsa hozzÀ.
Ezt a n¢pi szubsztancia hÁvûi mindmÀig Ãgy
magyarÀzzÀk, hogy a moderns¢g a n¢pet is
megrontja (gyermekkora vilÀga m´g¢ Erd¢lyi is odagondol egy korÀbbi eredeti Àllapotot, amelyhez k¢pest az, amelybe belesz¡letett, mÀr romlott vÀltozat). De ha a n¢pben
nem, akkor hol l¢tezik az az autentikus ¢s teljes n¢pis¢g? A vÀlasz, ha a t¢nyeket n¢zz¡k,
k¢zenfekvû: k´nyvekben, mÃzeumokban ¢s
k¡l´nb´zû ¢rtelmis¢gi indÁttatÀsÃ mozgalmakban. Az à¢rtelmis¢giÊ jelzûvel nem e
mozgalmak elevens¢g¢t, sok sz¢ps¢g¢t, helyenk¢nti nagysÀgÀt akarom kisebbÁteni. Ezt
csak az ¢rezheti Ágy, aki ebben a jelzûben eleve valami fitymÀlÂt gyanÁt. Erd¢lyi nem àazzal
a tudattal j´tt, hogy a n¢pmüv¢szet egys¢ges ¢s magasrendü k´ltûi vilÀgÊ ä ez egy intellektuÀlis ÀllÀspont, amelyet Erd¢lyi hadi¢retts¢gije utÀn
szerzett. Csak k´lt¢szet¢nek hÁvei ¢s tÀmadÂi
egyarÀnt elfeledkezni lÀtszanak arrÂl a szem¡k elûtt ÀllÂ t¢nyrûl, hogy Erd¢lyi az ¢rtelmis¢gi l¢tformÀt vÀlasztotta, annak is legkivonatosabb vÀltozatÀt, a szabadon lebegû ¢rtelmis¢gi¢t. MagatartÀsÀnak ¢s n¢zeteinek
olykor kirÁvÂ antiintellektualizmusa ezt nem
cÀfolja ä csupÀn az intellektueleknek abba a

kategÂriÀjÀba sorolta, amelyrûl Babits AZ
Árta. A magyar szellem
jelentûsebb alkotÂi k´z¡l pedig aligha vitathatÂan Erd¢lyi ment el a legmesszebb ebben
az ÀrulÀsban.21
F¢ja recenziÂjÀnak lezÀrÀsak¢ppen is talÀlkozhatunk egy elegÀnsan fogalmazott ¢s nehezen szavÀn foghatÂ ä mert a m¢ltatÂ hangv¢telbûl ki nem z´kkenû ä elhatÀrolÂdÀssal.
àNyughatatlan csapkodÀsai k´z´tt folyton egy jel
gyÃl ki rajta: a mesebeli ember jele, csillaga, emberi
magatartÀsa: a megvÀltÂ k¡ldet¢s tudata. [...] A
n¢pmese vÀlasztott ember¢nek k¡ldet¢se a vilÀgbÁrÀs vagy a vilÀg megajÀnd¢kozÀsa. Erd¢lyi ¢let¢nek
jobbik fel¢ben ez a nagy ajÀnd¢kozÂ ´szt´n ¢l, mely
a keserü fortyogÂ sarat egyetlen mozdulattal szellemm¢ nemesÁti. E folytonos ÏkigyÃlÀsÎ a ciklus legsajÀtabb sz¢ps¢ge.Ê (615) Neh¢z ebbe bele nem
hallani, hogy Erd¢lyi ¢let¢nek van egy
rosszabbik fele. Egy gramm m¢reg, amely
Erd¢lyinek megkeserÁthette F¢ja eg¢sz fûztj¢t. A szavak azt az ¢rtelmet adjÀk ki, hogy
az anyag szellembe emel¢s¢t az ajÀnd¢kozÂ
mozdulat v¢gzi, s a àvilÀgbÁrÂÊ k¡ldet¢srûl
nem olvassuk, hogy ä legalÀbbis Erd¢lyi eset¢ben ä hasonlÂ teljesÁtm¢nyre k¢pes. Az tehÀt meghagyja a sarat a maga keserü fortyogÀsÀban, sût talÀn ¢ppen az fortyogtatja. Erd¢lyi vez¢ri ambÁciÂira kell gondolnunk,
amelyeket F¢ja sem n¢zett jÂ szemmel: àakkor
jobb, ha SÀrk´zi Gy´rgyÊ. De lehet, hogy a k¢t
alternatÁv àk¡ldet¢sÊ nem is vÀlik el annyira.
AdakozÂ, mindent sz¢tosztÂ verseibûl kihallani v¢ltem a mohÂ narcizmus hangjÀt. Lehet, hogy ezt a jelent¢st csak az elemzû akad¢koskodÀs viszi be a versbe ä csakhogy nem
alaptalanul. Mert nem eg¢szen az elemzû hibÀja, ha az eff¢le reflexiÂi k¡lsûlegesek maradnak a vershez k¢pest. Erd¢lyi Ãgy azonosul az ajÀnd¢kozÂ szereppel, hogy elmulasztja az ´nmagÀval valÂ igazi szemben¢z¢st.
Megsz¡letik a sz¢p vers, de a valÂdi megrend¡l¢s, a felkavarÂ ÀtvÀltozÀs, a metanoia, a
bünbÀnat elmarad.22
íRçSTUDñK çRULçSç-t

A halÀl ¢s a hal Àlla
SzÂlni kell m¢g egy fenntartÀsokat sz¡lû k´r¡lm¢nyrûl, amely elsû indulÀsÀtÂl l¢nyegesen befolyÀsolta a rÂla alakulÂ irodalmi k´zv¢lem¢nyt. Erd¢lyi maga szÀmol be arrÂl,
hogy nyelv¢szeti spekulÀciÂi mekkora meg¡tk´z¢st vÀltottak ki az irodalmi ¢let legna-
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gyobb tekint¢lyeibûl, v¢lem¢nyformÀlÂibÂl,
akik egy¢bk¢nt k¢szs¢ggel egyengett¢k k´ltûi
pÀlyÀjÀt. àMiutÀn 1918-ban a harct¢rrûl hazaker¡ltem ä Árja ä ¢s felj´ttem a fûvÀrosba, sok embernek sokat besz¢ltem az ¢n szÂfejt¢seimrûl.Ê (5)23
Ezek k´z¢ppontjÀban az a felfedez¢s Àllt,
hogy a àhalÀlÊ szÂ valÂjÀban elhomÀlyosult
´sszet¢tel volna, eredetileg a àhal ÀllÀÊ-t jelentette. °s ezt Erd¢lyi v¢res komolyan gondolta, s nemcsak megvÀltÂ nyelv¢szeti felfedez¢sk¢nt hirdette, hanem egy eg¢sz ûsi mitolÂgiÀt kerekÁtett k´r¢. Visszaeml¢kez¢seiben megemlÁti Babits egy 1924-ben megjelent cikk¢t ä K çP-ISTEN ä, amelyben mint csodabogarat tüzi tollhegyre ezt a botcsinÀlta
nyelv¢szked¢st. àN¢meth LÀszlÂ, akinek talÀn a
legt´bbet besz¢ltem szÂfejt¢seimrûl ¢s a fogalomalkotÀs hiÀnyzÂ tanÀrÂl [...], sietett elûre tanÃskodni,
ahogy û szokta, mellettem ¢s ellenem egyszerre [...]Ê
(8ä9) àMÂricz Zsigmond sem tudta meg¢rteni:
hogy azonosÁthatom a halÀl szÂt a hal ÀllÀval, pedig az eg¢sz magyar n¢p, az eg¢sz nyelvter¡leten,
azonosÁtja ezt a k¢t fogalmat, mikor azt k¢rdi, hogy
ki ette meg a halÀlÀt, s azt feleli rÀ, hogy aki
lenyelte a hal ÀllÀt.Ê (10) ä Fontosnak tartom
k´zbevetni, hogy a szÂfejt¢st Erd¢lyi egy¢ni
lelem¢nyk¢nt ´t´lte ki, a n¢pi talÀlÂs k¢rd¢st
utÂlag ismerte meg egy szÂlÀsgyüjtem¢nybûl.
ä Nem volt mÀs SzabÂ Dezsû reakciÂja sem,
aki v¢gt¢re is professzionÀlisan k¢pzett nyelv¢sz volt: û àazt k¢rdezte tûlem, ugyancsak emiatt:
tudom-e, hogy ilyen eszm¢i csak az ûr¡ltnek szoktak
lenniÊ (10).
Mindezek a reakciÂk Erd¢lyit a legkev¢sb¢
sem ingattÀk meg. à°n azonkÁv¡l, hogy figyelmesen olvastam a n¢pk´lt¢si gyüjtem¢nyeket ¢s tudomÀsul vettem a nyelvtudomÀny eredm¢nyeit, magamba m¢lyedtem, megkerestem magamban a volt
gyermeket ¢s az ûsembert, leszÀlltam abba az els¡llyedt vilÀgba, ahol minden hangnak olyan teljes
¢rt¢ke van, mint egy szÂnak vagy egy eg¢sz mondatnak. Müvemet nem is tekintem tudomÀnyos münek, s megvallom, ebbeli munkÀssÀgomat sokkal
t´bbre becs¡l´m egy¢ni k´lt¢szetemn¢l. Mert ez a
magyar nyelv k´lt¢szete.Ê (12)
Ezek a n¢zetek nyilvÀn nemcsak az¢rt vÀltottak ki meg¡tk´z¢st, mert kiagyalÂjÀnak
hûb´r´d´tts¢g¢re vallanak; v¢g¡l is az irodalmi ¢s müv¢szeti ¢let sokkal megengedûbb
n¢mi bogarassÀgok irÀnt, mint mÀs mesters¢gek vilÀga. InkÀbb arrÂl lehetett szÂ, hogy
meg¢rezt¢k benne a szubsztanciÀlis n¢pis¢g

abszurd parÂdiÀjÀt, amit kritikusai el¢gt¢tellel, hÁvei k¢nyelmetlen ¢rz¢sekkel fogadtak.
Erd¢lyi soraibÂl kitünik, hogy semmit sem
¢rtett meg a modern nyelvtudomÀny kritikai
mÂdszer¢bûl: àNekem is van olyan jogom tetszûlegesen boncolni a szavakat, mint a nyelvtanÁrÂnak. De ¢n megmutatom, hogy igazi, sz¢p,
lelkes, a magyar nyelv szerinti rendet teremtek m¢g
ezen a t¢ren, ha az ¢letem rÀmegy, m¢g akkor is.Ê
(6) Semmi nyoma annak, hogy akÀr csak ¢szrevette volna, hogy a tudomÀnyos etimolÂgia
mi mÂdon prÂbÀlja korlÀtozni a szÂfejt¢sek
tetszûlegess¢g¢t: hogy olyan hangfejlûd¢si
trendeket mutat ki, amelyek f¡ggetlenek a jelent¢stûl, Ágy a szavak t´rt¢neti azonosÁtÀsÀt
nem engedi Àt eg¢szen a jelent¢sbeli ´sszef¡gg¢sek m¢rlegel¢s¢nek, ¢s fûleg nem a hallÀs utÀni hasonlÁtgatÀsnak, amely sokkal nagyobb teret nyit az ´nk¢nyess¢gnek. Erd¢lyinek azonban ez elûtt be kellett hunynia a szem¢t, ha tartani akarta magÀt ahhoz az elv¢hez, hogy minden hangnak mondat¢rt¢kü
elemi jelent¢se van, s a szavak valamif¢le alkÁmiai vegy¡l¢ket alkotnak, melyben tehÀt a
jelent¢s ¢s a hangalak k´z´tt valamilyen szoros megfelel¢s Àll fenn.
A n¢pi mozgalom eszm¢inek radikÀlis kultÃrkritikai ¢s tÀrsadalomkritikai ¢le volt; a tudomÀny radikÀlis kritikÀja kev¢ss¢ ¢rdekelte.
KritikÀja legfeljebb a tudomÀny egyes betokosodott int¢zm¢nyeit vette c¢lba, de nem
terjeszkedett ki a tudomÀnyos mÂdszerre, a
tudomÀnyos elm¢let mibenl¢t¢re. Ennek,
Ãgy gondolom, nemcsak az ¢rdeklûd¢s ¢s tÀj¢kozÂdÀs hiÀnyÀban volt az oka, az ¢rdekelts¢g is hiÀnyzott. N¢meth LÀszlÂ p¢ldÀul, aki
kiv¢telesen fog¢kony volt ilyen irÀnyban is,
nem jelent¢ktelen hullÀmzÀssal ugyan, de v¢gig megmaradt egyfajta szolid XIX. szÀzad
v¢gi tudomÀnyfelfogÀs mellett.24 °s azt hiszem, az¢rt hiÀnyzott az ¢rdekelts¢g, mert az
autentikus n¢pis¢g fogalma, bÀrhogy ¢rtelmezt¢k is a tovÀbbiakban, kiindulÀsÀban BartÂk ¢s KodÀly r¢v¢n k¢ts¢gkÁv¡l ´sszef¡gg´tt
a szÀzadelû tudomÀnyossÀgÀval. (A n¢pi szociogrÀfiÀnak is volt ilyen ´sszef¡gg¢se a szÀzadelû pozitivista szociolÂgiÀjÀval, ezt az ´szszef¡gg¢st azonban magÀban a mozgalomban nemhogy nem tartottÀk szÀmon eleven
hagyomÀnyk¢nt ¢s p¢ldak¢nt, de inkÀbb
megfeledkezni akartak rÂla.) Erd¢lyiben
meglett volna a hajlandÂsÀg egyfajta sz¢lsû-
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s¢ges tudomÀnykritikÀra is, eszk´zei azonban
oly m¢rt¢kben hiÀnyoztak hozzÀ, hogy kÁs¢rletei intellektuÀlisan ¢rt¢kelhetetlenek.
Nyelvi spekulÀciÂi azonban nem eg¢szen
¢rdektelenek, ha ars poeticÀjÀnak ker¡lû kifejezûd¢s¢t lÀtjuk benne. àA fogalomalkotÀs ûsi,
´r´k Ãtjait, szabÀlyait kell keresni, megÀllapÁtani,
ä belûlrûl kell ÃjjÀteremteni, regenerÀlni a nyelvet.Ê
(158 ä Az eredetiben is kurzivÀlva.) A nyelvi
toposzokhoz valÂ vonzÂdÀsÀnak ÀltalÀnosÁtott ä ¢s mindjÀrt abszolutizÀlt ä megalapozÀsi kÁs¢rlet¢t olvashatjuk benne, amely, lÀttuk, rajta hagyta a nyomÀt a k´ltûmesters¢g
rÀ jellemzû technikÀjÀn is. A àhalÀlÊ ä àhal ÀllaÊ etimolÂgiÀra egy nagy nyelvi müvess¢ggel
megÁrt verses mes¢t, àhitreg¢tÊ ¢pÁt f´l, amelyben a sztereotip n¢pmesei fordulatokat, r¢gi
magyar egyhÀzi versezetek szintagmÀit, a K ALEVALA-fordÁtÀs szÂfüz¢seit illesztgetve eredeti dikciÂjÃ k´ltûi elbesz¢lû nyelvet alakÁt ki:
àLevegû¢g tengerpartjÀn,
¡l a halÀl, hÀlÂt tartvÀn,
sürü hÀlÂt, gyakor hÀlÂt,
¢s vagyunk mind ahhoz jÀrÂk.Ê
Ezen a naivra stilizÀlt nyelven a szÂfejt¢s
is aff¢le jÀmbor didaxisnak hat, a spekulÀciÂ
b´lcselkedû szentenciÀzÀsnak, ¢s valÂban
¢rezz¡k, hogy ennek a nyelvnek minden Áz¢ben ä Áze van:
àEz a halÀl-szÂ ¢rtelme.
MÀs mi volna? Mi is lenne?
Mi lehetne? ä halÀl: halÀll...
Aki keres, mindig talÀl! ä
[...]
Test van minden szÂban-n¢vben,
fogalom, mint mag a m¢hben,
gy´ngyhÀz ¢s gy´ngy a tengerben,
v¢r ¢s velû az emberben.
°rzelem van s ¢rtelem van,
minden n¢vben, szÂban, hangban;
fÀjdalom van ¢s ´r´m van,
mint gy´ngyszemben f´v¢nyszem van.Ê
(HALEV ýK , 1941)
De azt hiszem, Erd¢lyi nyelv¢szked¢s¢ben
nemcsak ÀlruhÀs po¢tikai reflexiÂkat kell keresni: bujkÀlnak benne mÀs tÁpusÃ intuÁciÂk
is, amelyeket a pszicholÂgiai elemz¢s eszk´-

zeivel lehetne a megfelelû mÂdon felszÁnre
hozni. Amikor Erd¢lyi magaigazolÀsul a n¢pi
talÀlÂs k¢rd¢sre hivatkozik, ¢ppen arrÂl lÀtszik megfeledkezni, hogy az maga is aff¢le
tr¢fÀs beugratÀs, Ágy ¢ppen nem azt bizonyÁtja, hogy szÂjÀt¢kÀt halÀlos komolyan kell
venni, mint û teszi. A szÀzadfordulÂn k¢t,
idehaza is nagy hatÀsÃ pszicholÂgiai tanulmÀny sz¡letett ä Bergson¢ ¢s Freud¢ ä,
amely finom elemz¢ssel megmutatta, hogy a
nevets¢ges ¢s a vicc nagyon is komolyan veendû lelki tartalmakat pattint ki a maga ellent¢tes mÂdjÀn. Vagy n¢zz¡k a hangok teljes¢rt¢küs¢g¢nek k¢rd¢s¢t, amely eleve lehetetlenn¢ teszi Erd¢lyi szÀmÀra a nyelvtudomÀny mÂdszereinek alkalmazÀsÀt. A nyelvbotlÀsok ¢s elv¢t¢sek spontÀn szÂjÀt¢kaiban,
amint azt a pszichoanalÁzis ismert mÂdon kimutatta, egy-egy hangnyi vÀltoztatÀs rejtett
lelki mozgalmakrÂl Àrulkodik. Erd¢lyi nem
ismerte vagy nem akarta megismerni ezeket
az ¢rvel¢si ¢s elemz¢si technikÀkat, ami intellektuÀlis lustasÀgÀra vagy antiintellektuÀlis
cs´k´ny´ss¢g¢re vall. Vagy vegy¡k az çRDELI
SZ°P HOLD k´vetkezû passzusÀt: àAz ûskereszt¢nyek hallal jelk¢pezt¢k J¢zust. Aligha az¢rt, mert
Issos Christos Theon H¡iosz Soter kezdûbetüi
az ichthys, halat jelentû g´r´g szÂt teszik egy¡tt,
hanem mert Keleten a hal a halÀlutÀni ´r´k ¢let,
a l¢lekvÀndorlÀs, a halhatatlansÀg, k´vetkezûleg a feltÀmadÀs, az Ãj ¢let jelk¢pe volt.Ê
(153) Olyan t¢mÀkat kap f´l, olyan gondolatokat kapiskÀl, amelyeket Jung AIñN cÁmü
k´nyv¢ben a pszicholÂgiai elemz¢s segÁts¢g¢vel nagyszabÀsÃ ¢s megvitatni ¢rdemes elm¢letben fejt ki. Erd¢lyi gondolatait azonban
nem tekinthetj¡k Ãgy, hogy egy ilyesfajta elm¢let megelûlegez¢sei volnÀnak: ahhoz eszk´zei tÃlsÀgosan inadekvÀtak. InkÀbb Ãgy fogalmazhatunk, hogy egy ilyen elm¢lethez
sz¢p t¡neteket produkÀlt.
Szerep ¢s szem¢ly: ÁrÀsjelek
Jung felfogÀsa szerint a halban az ember a
Selbst, a àm¢ly-¢nÊ archetipikus k¢p¢t lÀtja
meg. A J¢zushoz kapcsolt halszimbolika ebben a tÀgabb keretben kap ¢rtelmez¢st. Van
abban valami paradox, legalÀbbis elsû lÀtÀsra, hogy a m¢ly-¢n, az ´nmagunkkal valÂ
azonossÀg v¢gsû alapja a kollektÁv tudatban
rejlû archetÁpus, tehÀt nem megk¡l´nb´ztet
mÀsoktÂl, hanem megk¡l´nb´ztet¢s n¢lk¡l
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´sszek´t mindenki mÀssal, t¢rre ¢s idûre valÂ
tekintet n¢lk¡l. Enyh¡l ez a paradoxon, ha
arra gondolunk, hogy az ´nazonossÀgnak
minden korban ¢s k´z´ss¢gben megvannak
az ÀltalÀnos formÀi, amelyek nem szimbolikusan, hanem t´bb¢-kev¢sb¢ int¢zm¢nyes¡lt
alakban mutatkoznak meg az ember tÀrsadalmi k´rnyezet¢ben. TalÀn a nagykorÃsÀg,
a teljeskorÃsÀg a legk¢zenfekvûbb p¢lda erre, amely nemcsak belsû ¢rlelûd¢s eredm¢nye, hanem a nyilvÀnos elismer¢s bevett aktusai erûsÁtik meg valÂsÀgÀban. °n a àhadi¢retts¢giÊ kifejez¢sben prÂbÀltam ´sszefoglalni mindazokat a vonatkozÀsokat, amelyek Erd¢lyi s talÀn nemcsak az û azonossÀgÀt megformÀltÀk.
Erd¢lyi indulÀsÀval ¢s hatÀsÀval kapcsolatban minduntalan elûker¡l Petûfi neve: aki elismer¢s¢t akarja kifejezni, az a Petûfitûl elvÀlasztÂ k¡l´nbs¢geket prÂbÀlja megfogalmazni, aki fenntartÀsait, az Petûfi hatÀsÀt. °rthetû ez a Petûfi-epigonsÀg l¢gk´r¢ben. MagÀt Petûfit k´vetni, ût folytatni ¢s hozzÀ fel¢rni
azonban szer¢ny v¢lem¢nyem szerint nem
olyan megvetendû dolog. F¢ja G¢za kritikÀjÀban olvashattuk: àpetûfis, de m¢lyebb elhajlÀs
a n¢pdal fel¢Ê. Az ¢n k¢rd¢sem ezzel kapcsolatban: jÂ, jÂ, petûfis ä de volt-e benne m¢lyebb elhajlÀs Petûfi fel¢? Mert bÀrmilyen
nagyra ¢rt¢kelj¡k is az autentikusnak Át¢lt
n¢pk´lt¢szet egy-egy darabjÀt, az¢rt egy Petûfi-vers sem kutya; ¢s bÀrmilyen lapos is a
Petûfi-epigonsÀg, a n¢pdalepigonsÀg sem felemelûbb. ögy m¢ltÀnyos, ha az autentikus
n¢pdallal az autentikus Petûfit ÀllÁtjuk pÀrba,
a Petûfi-epigonokat pedig a n¢pdalepigonokkal. Nekem ez banÀlisan k¢zenfekvûnek lÀtszik, s mÀssal, mint a szubsztanciÀlis n¢pis¢g
fogalmÀnak lÀtÀst homÀlyosÁtÂ hatÀsÀval,
nem tudom magyarÀzni, hogy ezeket az
´sszehasonlÁtÀsokat nem Ágy, hanem keresztbe tett¢k. K¢rd¢s term¢szetesen ä a magyar
irodalmi tudat szÀmÀra Ãjra meg Ãjra felmer¡lû k¢rd¢s ä, ki volt Petûfi voltak¢ppen.
Erd¢lyi k´ltûi fell¢p¢s¢vel nagyjÀbÂl egy
idûben jelent meg HorvÀth JÀnos nagy munkÀja, a PETýFI . ögy gondolom, e k´nyv szellemt´rt¢neti jelentûs¢ge legalÀbb akkora,
mint a Szekfü-k´nyv, az ugyancsak ekkoriban
ÁrÂdott ¢s kiadott HçROM NEMZED°K . Az elsû
vilÀghÀborÃval v¢get ¢rt t´rt¢nelmi Magyar-

orszÀg müvelts¢gi elitj¢nek szÀmvet¢se ez is,
jÂllehet nincsenek k´zvetlen publicisztikai
vonatkozÀsai. HorvÀth a nemzeti klasszicizmus t´rt¢n¢sze, s mint ilyen egy historizÀlÂ
erk´lcsi vilÀgk¢p nagy ¢pÁtûje. A nemzeti
klasszicizmus fogalma felûl Petûfi volt a legnehezebb falat: kihagyni belûle nem lehetett,
viszont k´ltûi müve nyilvÀnvalÂan ellentmondott annak a m¢rs¢kelt ¢s kiegyensÃlyozott konzervativizmusnak, amely ezt a fogalmat belengte. °s m¢g inkÀbb ellentmondott
annak a tragikus sors¢rz¢snek ¢s büntudatnak, amelyben ennek az egyensÃlynak k¡lsûbelsû fenyegetetts¢g¢t Àt¢lt¢k ¢s rezignÀltan
tudomÀsul vett¢k. HorvÀth JÀnosnak siker¡lt
a müvelet: olyan ¢rtelmez¢si keretet kÁnÀlt,
amelyben Petûfi k´lt¢szet¢nek sajÀtos tartalmai kifejt¢sre ¢s m¢ltÀnylÀsra talÀlhattak,
an¢lk¡l hogy a nemzeti klasszicista vilÀgk¢p
csorbÀt szenvedett volna.
HorvÀth JÀnos ¢rtelmez¢s¢nek egyik ä azÂta sokat vitatott ä kulcsfogalma a k´ltûi szerepjÀtszÀs. A szerep fogalmÀt nem hasznÀlja
abban az ¢rtelemben, mint a modern szociolÂgia vagy pszicholÂgia, de az¢rt el¢g ÀltalÀnosan koncipiÀlja, hogy a szerepjÀtszÀs probl¢mÀjÀnak ontolÂgiai vagy egzisztenciÀlis jelentûs¢ge hangot kapjon. A nemzeti klasszicizmus kamaszalakjÀt lÀtjuk a szerepjÀtszÂ
Petûfiben, olyan ¢letfok teljes megjelenÁt¢s¢t,
amelyen minden szerves alakulatnak kereszt¡l kell mennie, hogy ¢retts¢ghez jusson.
Itt csak egy p¢ldÀn szeretn¢m megmutatni, hogyan mük´dik ez az ¢rtelmez¢s. HorvÀth JÀnos zavartalanul tudja ¢lvezni ¢s m¢ltÀnyolni az AKASSZçTOK FEL A KIRçLYOKAT cÁmü verset, noha mi sem Àll tÀvolabb tûle,
mint az e versben kifejez¢sre jutÂ veszett jakobinus republikanizmus. Illy¢s GyulÀtÂl viszont korÀntsem idegenek ezek a n¢zetek, de
a vers egy ponton mÀr neki is sok, ¢s az Ázl¢s
kibicsaklÀsÀt emlÁti (m¢g ha azonmÂd tÃlteszi
is magÀt rajta).25 Mondhatni, egyfajta fordÁtott szereposztÀs j´n l¢tre, amelyet v¢g¡l is
nem olyan neh¢z megmagyarÀzni. Illy¢s ¢szrev¢tel¢hez az azonosulÂ szÀnd¢k vezet: û
szeretne min¢l tovÀbb egy¡tt menni Petûfivel, az viszont mÀr nem tetszik neki, hogy a
k´ltû maga akarja a k´telet a kez¢be. HorvÀthban eleve nincs ilyen szÀnd¢k, ez nem az
û ¡gye. ý azt m¢ltÀnyolja, hogy Petûfi e verse
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utol¢rhetetlen plaszticitÀssal jelenÁt meg egy
jellegzetes t´rt¢nelmi szerepet, a v¢resszÀjÃ
utcai n¢pszÂnokot. Ha van benne tÃlzÀs, az
csak emeli az ÀbrÀzolÀs hitel¢t. HorvÀth JÀnos ugyan nem tud minden Petûfi-verset
ilyen nagyvonalÃan ¢rtelmezni ä az APOSTOL-t p¢ldÀul el¢g kicsinyes ¢rvekkel utasÁtja
el ä, de ez most nem tartozik ide.
Vajon nem lehetne prÂbak¢ppen ezt a
megk´zelÁt¢smÂdot olyan Erd¢lyi-versekre
alkalmazni, mint a SOLYMOSI ESZTER V °RE?
Az elutasÁtÀst megûrizve megÀllapÁtani, milyen szerepet jelenÁt meg benne a k´ltû, s
hogy mennyire plasztikus ez a megjelenÁt¢s?
Ez a Bary JÂzsef eml¢k¢nek ajÀnlott vers
megjelen¢sekor nemcsak azzal kavart vihart,
hogy felmelegÁti a v¢rvÀdat. A tiszaeszlÀri per
a liberÀlis ¢s felvilÀgosult magyar nemzeteszme fontos, szimbolikus megnyilvÀnulÀsa volt,
az ott hozott Át¢let megtÀmadÀsa ezt a nemzeteszm¢t tÀmadta meg alapjaiban. Erd¢lyi
persze ezzel tisztÀban volt, ¢s ehhez m¢rt hev¡lettel formÀlja meg a verset, a teljes azonosulÀs izgatottsÀgÀval. Az û r¢sz¢rûl nincs is
semmi belsû tÀvolsÀgtartÀs; m¢g a vers zÀrlatÀnak ismerûsen ¢bresztû hangja sem fordul
Àt abba az elhallgatÂ tünûd¢sbe, amely a MAGçNYOS CSILLAG utolsÂ sorÀt egy oktÀvval
m¢lyebben szÂlaltatta meg:
àbe piros vagy, Solymosi Eszter
kiontott v¢re s be meleg!...
Hajnalt festek az ¢gre
¢s felkelû napot veled,
hogy ne vesszen kÀrba a v¢r¡nk,
s eml¢ked, drÀga hajadon,
Solymosi Eszter Àrva n¢p¢t
¢bressze bÀtran, szabadon!...Ê
Mi az, ami kimondatlanul, de m¢gis ott
van a felkiÀltÂjel utÀni hÀrom ponttal jelezve?
Ha ezt a verset egy utcai n¢pgyül¢s dÁszletei
k´z¢ gondoljuk, aligha mÀs, mint pogromra
biztatÀs. De a vers bel¡lrûl nem Ãgy van alakÁtva, hogy egy utcai szÂnoklatot formÀzzon.
à°grekiÀltom akkor is, ha / ¢lettel ¢s v¢rrel tilosÊ ä
a prÂf¢tai szÂk¢szletbûl vett fordulat ez; ¢ppens¢ggel elk¢pzelhetj¡k m¢g egy szÂnok
szÀjÀbÂl, de a folytatÀs mÀr mÀs szituÀciÂt
id¢z: àleÁrom akkor is, ha r´gt´n / lÀngot vet a
szüz papirosÊ. Erre vonatkoztatva az utolsÂ hÀrom pont ¢rtelme: leÁrtam ä nos, mi t´rt¢nik?

Kigyullad? Nem a t´meg elûtt ÀgÀlÂ szÂnokot
lÀtjuk, hanem az ¡res papÁrral szemben¢zû
embert, aki a leÁrandÂk hatÀsÀt talÀlgatja.
àít¢lt a bÁrÂ, s fell¢lekzett
a zsidÂsÀg, az Ï¡ld´z´ttÎ
de terjedt a ÏmeseÎ, a ÏvakhitÎ,
a szeg¢ny magyar n¢p k´z´tt,
zengett a dal [...]Ê
Az id¢zûjelek ilyen hasznÀlata nem hiszem, hogy elûfordul mÀs Erd¢lyi-versben.
AnnÀl inkÀbb a sajtÂnyelvben, ahol ezzel a fogÀssal jellemzik ¢s leplezik le egyben az ellenf¢l szÂlamait. Az oratio recta ¢s obliqua elvÀlasztÀsÀnak ez a grammatikailag tiszta ¢s ortogrÀfiailag v¢glegesÁtett esete kizÀrja, hogy l¢trej´jj´n a k¢t besz¢dmÂdnak az a viszonylagossÀga, amely a versjelent¢st ä amint azt a
DIñV ER°S UTçN-nÀl lÀttuk ä t´bbdimenziÂssÀ
alakÁtja, sz¢less¢get ¢s m¢lys¢get ad hozzÀ.
Erd¢lyi ebben a versben n¢pballadai ¢s Âdai
hangokat penget; a szerep, amelyet teljes
azonosulÀssal alakÁt, egy sz¢lsûjobboldali ÃjsÀg vez¢rcikkÁrÂjÀ¢.
à¹sszegyüjt´tt versekÊ
Az Erd¢lyi-versek mostani kiadÀsÀrÂl Medvigy Endre szerkesztûi utÂszavÀban olvassuk:
àAz ´sszegyüjt´tt versek k¢t k´tete kronologikus
rendben k´zli a k´ltû lÁrai verseit ¢s elbesz¢lû k´ltem¢nyeit, minden korÀbbi ´sszegez¢si kÁs¢rletet,
gyüjtem¢nyes k´tetet meghaladva teljess¢gben, gazdagsÀgban 1229 oldalas terjedelm¢vel.Ê Ami e
mondatban a terjedelemre vonatkozik, igaz,
ami a teljess¢gre, aligha. Elûsz´r n¢zz¡k a
mennyis¢get. Az utÂszÂ ÁrÂja utal a tÀrsszerkesztû hozzÀjÀrulÀsÀra: àA sajtÂban szanasz¢t megjelent Erd¢lyi JÂzsef-versek ´sszegyüjt¢s¢t
HartyÀnyi IstvÀn, a Turul kiadÂ egykori vezetûje
v¢gezte el. ý k¢szÁtett mutatÂt Erd¢lyi JÂzsef minden vers¢hez.Ê TalÀn nem Àrtott volna, ha az
utÂszÂ explicitebb¢ teszi ezt a hivatkozÀst. A
mondott mutatÂ ugyanis megjelent, ¢s Ágy
mindenkinek hozzÀf¢rhetû.26 RÀ tÀmaszkodva pedig elv¢gezhetû egy egyszerü szÀmvet¢s. MunkÀja bevezetûj¢ben HartyÀnyi IstvÀn
ezt Árja: àErd¢lyi JÂzsefnek 1922ä1982 k´z´tt 32
´nÀllÂ versesk´tete jelent meg. A 32 k´tetben 1493
vers talÀlhatÂ. Ezek k´z´tt sok van, amely t´bb k´tet¢ben is megjelent. [...] KutatÀsaim sorÀn megÀllapÁtottam, hogy k¡l´nf¢le lapokban, folyÂiratok-
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ban 488 olyan verse jelent meg, amelyek k´tetben
nem talÀlhatÂk.Ê Ez ´sszesen 1981 azonosÁtott
Erd¢lyi-verset jelent. A mostani kiadÀsban
viszont 1210 verset szÀmlÀltam ´ssze: a k¡l´nbs¢g nem ¢ppen elhanyagolhatÂ. Ha szÀmÁtÀsba vessz¡k a hagyat¢kbÂl elûker¡lt verseket, a helyzet tovÀbb romlik. Ilyenek l¢t¢rûl
¢s k´zl¢s¢rûl az utÂszÂ emlÁt¢st tesz, de hogy
hÀny versrûl van szÂ, ¢s hÀny ker¡lt most
k´zl¢sre, arra n¢zve m¢g hozzÀvetûleges felvilÀgosÁtÀst sem ad. Ebbûl a kiadÀsbÂl tehÀt,
amely az ¹SSZEGYþJT¹TT V ERSEK alcÁmet viseli, t´bb mint h¢tszÀz vers ä hogy mennyivel
t´bb, nem lehet tudni ä maradt ki. àTeljess¢grûlÊ besz¢lni, akÀr viszonylagos ¢rtelemben is,
amikor az ´sszterm¢snek jÂval t´bb mint egyharmada csendben el van sikkasztva, mit
mondjak, n¢mileg tÃlzÀsnak hat. Nem azt kifogÀsolom, hogy a kiadÂ a tekint¢lyes k¢t k´tetet nem toldotta meg egy m¢g tekint¢lyesebb harmadikkal. A versterm¢s bûs¢ge Erd¢lyi eset¢ben aligha pÀrosul a szÁnvonal
megbÁzhatÂ egyenletess¢g¢vel. A szakma szabÀlyai ¢s a szakmai tisztess¢g azonban megk´vetelt¢k volna a hiÀny jelz¢s¢t.
De ha ez a jelz¢s elmaradt, mÀr ne csodÀlkozzunk, hogy a vÀlogatÀs szempontjairÂl
sem kapunk semmif¢le tÀj¢koztatÀst. Erd¢lyi
elsû k´tete, az 1922-ben megjelent I BOLYALEV °L huszon´t verset tartalmaz. Amennyire
meg tudtam ÀllapÁtani, k´z¡l¡k tizenkettû hiÀnyzik az à´sszegyüjt´tt versekbûlÊ. A k´z´ltek ¢s
nem k´z´ltek arÀnya nagyjÀbÂl megfelel az
´sszesÁtû adatok arÀnyÀnak. Nem talÀlgatom,
mi volt a felv¢tel krit¢riuma, elfogadom,
hogy a kev¢sb¢ jelentûsek maradtak ki. Van
azonban a kihagyott versek k´z´tt sz¢p szÀmmal olyan, amely nem jelent¢ktelens¢ge, hanem ¢pp eminens jelentûs¢ge miatt Át¢ltetett
kihagyÀsra.
Egy Erd¢lyi k´lt¢szet¢t tÀrgyalÂ m¢goly
r´vid ismertet¢s sem hagyhatja emlÁtetlen a
SOLYMOSI ESZTER V °R°-t. °rdemes ezzel kapcsolatban hosszabban id¢zni az utÂszÂbÂl:
à1937. augusztus 2-Àn jelenik meg a Virradatban tÃlontÃl sokat emlegetett sz¢lsûjobboldali irÀnyzatÃ verse, a SOLYMOSI ESZTER V °RE.
K´zreadÀsÀt k´vetûen a polgÀri liberÀlis ¢s baloldali k´r´kben teljesen leÁrjÀk, halottnak tekintik
Erd¢lyi JÂzsefet. A n¢pi mozgalom k´reiben sem
helyeslik Erd¢lyi kileng¢s¢t, de vÀltozatlanul nagy
k´ltûnek tekintik, nem kÁvÀnjÀk, hogy kiszoruljon

a szellemi ¢letbûl. ý maga pÀlyamÂdosÁtÀsra gondol, az Egyenlûs¢g cÁmü izraelita lapban 1937.
augusztus 12-¢n k´zz¢teszi MñZES °NEKE cÁmü filoszemita vers¢t. ElutasÁtÂ jegyzetet Ár a szerkesztûs¢g a k´z´lt vers mell¢, Ágy Erd¢lyi JÂzsef tovÀbbi gesztusai elmaradnak, nem adja k´zre embers¢ges vid¢ki zsidÂ kereskedûrûl szÂlÂ B°KíTýj¢t.Ê (1246)
Sem az id¢zett szakaszban, sem mÀsutt egy
szÂ utalÀs sincs arra, hogy ennek a àtÃlontÃl
sokat emlegetettÊ versnek a sz´vege kimaradt e
gyüjtem¢nybûl. De ezt legalÀbb ¢szreveszi az
olvasÂ, ha kÁvÀncsisÀga fel¢bredv¢n, el is
akarja olvasni. De ¢szreveszi-e, hogy kimaradt a MAGYAR öT cÁmü vers, az EML°K cÁmü
(P¡ski kiadÀsÀban 1940-ben megjelent) reprezentatÁv k´tet lÁrai r¢sz¢nek zÀrÂk´ve?
Vagy az elbesz¢lû versek k´z¡l az AHASV °R °S
A VARçZSFUV OLçS? Vagy az 1919-ben Árt, de
csak 1941-ben publikÀlt gonoszul antiszemita
V ¹R¹S MçJUS? Vagy az Àltalam is id¢zett PARANCS, a versf¡zet legt´bb darabjÀval egy¡tt?
Vagy hogy a legriasztÂbb p¢ldÀt id¢zzem:
hogy ä az amÃgy k´z´lhetûnek Át¢lt ä MAGYAR MöZSA cÁmü versbûl minden jelz¢s n¢lk¡l kihagytak egy versszakot?
A versek ilyen irÀnyÃ szelekciÂjÀban egy¢rtelmü a szÀnd¢k: hogy az ÀdÀz ¢s megr´gz´tt antiszemita Erd¢lyibûl mÀr-mÀr filoszemitÀt varÀzsoljanak elû. Ha Erd¢lyi m¢gsem
volt eg¢szen filoszemita, annak oka term¢szetesen a zsidÂkban keresendû, akik elutasÁtottÀk Erd¢lyi fel¢j¡k nyÃjtott kez¢t. De n¢zz¡k k´zelebbrûl ezt a nyomorÃsÀgos histÂriÀt. Medvigy Endre nem k´zli vel¡nk, mire
alapozza a MñZES °NEKE t´rt¢net¢nek Àltala
elûadott vÀltozatÀt. Mindenesetre maga Erd¢lyi eg¢sz mÀsk¢pp eml¢kezik az esetre. ý
Ãgy Árja le, hogy a verset m¢g 1919-ben Árta,
¢s teljesen gyanÃtlanul (¢rtsd: kihagyott benne az antiszemitizmus ¢bers¢ge) odaadta az
Egyenlûs¢g cÁmü zsidÂ lapnak, amely azonban
akkor nem k´z´lte. Erd¢lyi mÀr r¢g megfeledkezett rÂla, amikor tizennyolc ¢v mÃlva
elûhÃztÀk, mert alkalmasnak talÀltÀk a SOLYMOSI ESZTER V °RE hatÀsÀnak semlegesÁt¢s¢re
¢s k´ltûj¢nek lejÀratÀsÀra. Ez a verziÂ term¢szetesen kizÀrja, hogy a versben egy 1937-es
pÀlyamÂdosÁtÀsi szÀnd¢k jel¢t lÀssuk. (Jelen
kiadÀs a verset nem keletkez¢se, hanem megjelen¢se dÀtumÀval k´zli, az 1937-ben Árt versek k´z´tt.) Egy harmadik vÀltozatot kÁnÀl az
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Egyenlûs¢g vershez füz´tt szerkesztûi jegyzete,
amelyben az Àll, hogy Erd¢lyi ànemr¢g adta
k´zl¢sreÊ a verset. Hogy ez a homÀlyos ànemr¢gÊ pontosan mennyi idût jelent, azt nem k´tik az orrunkra, de annyi egy¢rtelmü, hogy
Erd¢lyi a SOLYMOSI ESZTER megÁrÀsa elûtt
adta oda a vers¢t. A koronatanÃk vallomÀsa
alapjÀn Medvigy Endre beÀllÁtÀsa meglehetûsen abszurdnak lÀtszik. (Hogy egy¢bk¢nt ez
a MñZES °NEKE vers mitûl volna àfiloszemitaÊ,
az elûttem egyÀltalÀn nem vilÀgos.)27
így fest tehÀt Erd¢lyi àteljesÊ kiadÀsa, az
à´sszegyüjt´ttÊ, ami jÂ, ha a fel¢n¢l t´bb. Hadd
jegyezzem meg: bizonyÀra nem v¢letlen¡l:
Erd¢lyi maga nem tudott teljess¢ ¢rni. Akarta
a teljess¢get, de valahol nagyon elv¢tette, ¢s
egyre tÀvolabb ker¡lt tûle. TalÀn ¢ppen az¢rt,
mert azt hitte, mÀr a birtokÀban van. TalÀn
a teljes, Ãgy, ahogy Erd¢lyi szerette volna,
nem is l¢tezik, nem is l¢tezhet: teljes bizonyossÀgk¢nt. BÁzzunk tehÀt inkÀbb az ´sszegyüjt´ttben, ami nemcsak az anyag behordÀsÀt, hanem erûink ´sszeszed¢s¢t is jelentheti.
Ez kevesebb a teljesn¢l, de ha kellû komolysÀggal ¢s k´r¡ltekint¢ssel v¢gzik, kiadÂdhat
belûle valami, ami legalÀbb nem csonka ¢s
nem f¢loldalas.

Jegyzetek
1. àM¢gis, nagy sz¢ps¢ge mellett nagy d´lyfe is ¢ledtÊ (Devecseri GÀbor fordÁtÀsa).
2. Erd¢lyi JÂzsef: FEH°R TORONY. ¹sszegyüjt´tt versek IäII. Szerkesztette HartyÀnyi IstvÀn ¢s Medvigy
Endre. Bp., P¡ski, 1995. 1249 o.
3. H°T °VSZçZAD MAGYAR VERSEI 4. Bp., Sz¢pirodalmi, 1954. 101. o. ä A vers cÁme itt is, mint minden
Àltalam ismert korÀbbi k´zl¢sben, k´tûjel n¢lk¡l van
Árva.
4. A DunÀrÂl Árva t´bbsz´r elûfordul a k´zkeletü Fekete-erdûäFekete-tenger asszociÀciÂ. Ennek az ´szszek´ttet¢snek f´ldrajzi valÂsÀga van.
5. Hatvany Lajos: A N°P K¹LTýJE ä A VILçG V°G°N.
Az id¢zetek utÀni szÀmok a szerzû k´vetkezû k´nyv¢nek oldalaira utalnak: IRODALMI TANULMçNYOK I.
Bp., Sz¢pirodalmi, 1960. ä A recenziÂ 1925-ben ÁrÂdott, de elûsz´r csak a jelzett k´tetben jelent meg. ä
Erd¢lyi HOSSZö SZOKNYA cÁmü vers¢ben (1932) a k´vetkezû szakasz Hatvanyra vonatkozik: àV´r´s g¢pkocsin egyed¡l egy / bÀrÂsodott zsidÂ, ä / azt hitte, hogy a
ranghoz rangos / lÀny is lesz eladÂ.Ê

6. N¢meth LÀszlÂ t´rt¢nelem- ¢s tÀrsadalomk¢p¢vel
kapcsolatban utalok k¢t tanulmÀnyomra: MINýS°G ,
VçLLALKOZçS , REFORM. N°METH LçSZLñ A TAT-K¹R
VONZçSçBAN , valamint: VçMOK °S R°VEK. K¹Z°P -EURñPA ESZMEI HATçRAI. Mindkettû a VILçGRA J¹NNI cÁmü k´tetemben (Cser¢pfalvi, 1995).
7. Apja àha szÀmba vette ¢vi j´vedelm¢t, mÀr mint kulcsÀr,
a kommenciÂt, az urasÀgi gulyÀban ¢s disznÂnyÀjban tartott tinÂkat ¢s s¡ldûket, ¢vi j´vedelme nem Àllt a szalontai
fûgimnÀzium igazgatÂjÀnak fizet¢se alatt. Ha megfelelû
nyugdÁj is jÀrt volna hozzÀ, igazÀn jÂ fizet¢s lett volnaÊ.
Erd¢lyi JÂzsef: A HARMADIK FIö. ¹N°LETRAJZ . Bp.,
Turul, ¢. n. [1942] 35. o.
8. àUrasÀgunk attÂl fogva, hogy apÀm Lacit gimnÀziumba
adta, szÀzhÃsz koronÀrÂl szÀz´tvenre emelte apÀm ¢vi k¢szp¢nzfizet¢s¢t ¢s minden fiÃnak ¢vi 20 korona tandÁjseg¢lyt
adott.Ê Uo. 105. o. ä A csalÀd anyagi biztonsÀga alaposan megingott, amikor a csalÀdfû elveszÁtette uradalmi ÀllÀsÀt.
9. Az oldalszÀmok a 7. jegyzetben hivatkozott
k´nyvre vonatkoznak.
10. Vas IstvÀn: NEH°Z SZERELEM II. A F°LBESZAKADT
NYOMOZçS . Bp., Sz¢pirodalmi, 1983.
11. Erd¢lyi JÂzsef: FEGYVERTELEN . ¹N°LETRAJZ . Bp.,
Turul, ¢. n. [1943].
12. Az id¢zetek A HARMADIK FIö-bÂl valÂk.
13. BizonyÀra van olyan olvasÂm, aki eml¢kezik erre az ´tvenes ¢vekbeli szovjet filmre, a kollektÁv mezûgazdasÀgi nagy¡zem operettapoteÂzisÀra. Erd¢lyi Ágy festi le az ÀhÁtott f´ldi ¢dent: àElk¢pzelem a j´vû
uradalmÀt, melyben mindenki egy munkÀs ÃricsalÀd tagja,
munka utÀn Ár, olvas, zen¢l, szÂrakozik, f¡rdik, tenniszezik, lovagol, versenyt rendez a szomsz¢d uradalom fiaivalleÀnyaival. TalÀn m¢g lovaspÂlÂzik is...Ê (A HARMADIK
FIö , 39. o.) A szovjet film csÃcspontja k¢t szomsz¢dos
kolhoz eln´k¢nek fogathajtÂ versenye. Megism¢tlem, amivel kezdtem: nekem Erd¢lyi JÂzsef az ´tvenes ¢veket hozza vissza.
14. TalÀn ebben az ´sszef¡gg¢sben volna tÀrgyalhatÂ az a szokatlan t¢ny, hogy Erd¢lyi lÁrÀjÀban oly szer¢ny helyet foglal el a szerelmi k´lt¢szet. Elsû Erd¢lyi-kritikÀjÀban (1927) N¢meth LÀszlÂ ¢szrev¢telezi,
hogy àSzerelemre alig van hangjaÊ. öJ NEMZED°K 1931
cÁmü k´rk¢p¢ben olvassuk: àAzt hiszem, tartozom ennek a k´ltûi jellemrajznak egy kis megszorÁtÀssal [...]. ÏKis
mühelyÎ, kitünû mühely, de kis mühely az Erd¢lyi¢. A lÁrai
gesztus gy´ny´rü, az ÁrÂi t´rekv¢sek a legjobbak, sok verse
t´k¢letes, de ez a t´k¢letess¢g merev, van benne valami a
kismesterek ÀhÁtatos, de kicsinyes precizitÀsÀbÂl.Ê Egy ¢vvel k¢sûbb (MAGYAR IRODALOM 1932-BEN ) Ágy ¡dv´zli Erd¢lyi FELKEL A NAP cÁmü szerelmesvers-ciklusÀt:
àAz idûvel szembeker¡lt, szerelemtelen ember felhorkan a
verseit el´ntû ûsz ellen, a t´k¢letes kismester megropogtatja
csontjait, hÀtha m¢g kinyÃjtÂzkodhat a mesters¢g gÃzsaibÂl
ä el¢g megmosdani a szerelem viz¢ben, hogy nagy, k´tetlen,
vilÀghÂdÁtÂ k´ltûv¢ vÀljon.Ê (Valamennyi id¢zet a K°T
NEMZED°K cÁmü k´tet alapjÀn: Magvetû ¢s Sz¢piro-
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dalmi, 1970. 224., 320., valamint 395. o.) ä A ciklusnak azonban nem sz¡letett folytatÀsa.
15. Vas IstvÀn: i. m. (LÀsd a 10. jegyzetet.)
16. Imre SÀndor: A N°PK¹LT°SZETRýL °S A N°PDALRñL . Bp., Franklin, 1900. ä Mivel ebben a tanulmÀnyban minden¡tt nagy jelentûs¢get tulajdonÁtok
annak a mÂdnak, ahogy valaki a kultÃra tartalmaihoz hozzÀjut, ¢s amelyet erûsen alakÁtanak a hozzÀjutÀs int¢zm¢nyszerü formÀi, hadd emeljem ki,
hogy Erd¢lyi ezt a k´nyvet antikvÀriumban vÀsÀrolta, s a k´nyv az OlcsÂ k´nyvtÀr sorozatÀban jelent
meg.
17. Erd¢lyi JÂzsef: IBOLYALEV°L . Bp., TÀltos, 1922.
18. Ignotus PÀl: A PROPOS : ERD°LYI JñZSEF . Nyugat
XXI (1928) II. k. 273ä280. o. ä Ignotus PÀl kritikÀjÀt
a Nyugat k´vetkezû szÀmÀban TersÀnszky J. Jenû ¢s
TÂth AladÀr vitatta. A disputa Ignotus PÀl vÀlaszÀval
zÀrult: uo. 284ä295. o.
19. àTe mindenhatÂnak talÀlod az ÀltalÀnos müvelts¢g ÀldÀsÀt a k´ltûkn¢l, ¢n nem kiÀltok erre v¢tÂt, csupÀn melleslegess¢gnek tartom az ÀltalÀnos müvelts¢get a tehets¢g
mellett.Ê TersÀnszkynak igazat kell adnunk, ha àÀltalÀnos müvelts¢genÊ egy nagyon specifikus, de normatÁvan felÀllÁtott müvelts¢gk¢pletet ¢rt¡nk, amint az
a k´zbesz¢dben gyakran megesik. De a tehets¢get,
hogy teljesÁtsen, mindenk¢ppen ki kell müvelni; ¢n
az Ágy szerzett müvelts¢g ÀltalÀnos jelleg¢t prÂbÀlom
megragadni Erd¢lyin¢l. Hadd id¢zzek ehhez egy
mondatot Erd¢lyi ´n¢letrajzi visszaeml¢kez¢s¢bûl:
àA diÀkkori sok olvasÀs, a vilÀghÀborÃ, a forradalom nem
mÃlt el nyomtalanul: nyomot hagyott gondolkodÀsomban,
t´r´lhetetlent.Ê (FEGYVERTELEN , 19. o.)
20. F¢ja G¢za: ERD°LYI JñZSEF : T°LI RAPSZñDIA °S
HçROM MESE . VÀlasz II (1935). 614ä616. o.
21. BibÂ IstvÀn: àBizonyos, hogy a n¢pi mozgalom eredeti
¢s hiteles tagjai k´z¡l egyed¡l Erd¢lyi JÂzsef l¢pett Àt lÀtvÀnyos mÂdon a hitlerista tÀborba, s ezt a l¢p¢st a n¢pi mozgalom t´bbi tagjai az elsû perctûl ÀrulÀsnak tekintett¢k.Ê
LEV°L B ORBçNDI GYULçHOZ . In: VçLOGATOTT TANULMçNYOK 1971ä1979. Bp., Magvetû, 1986. 302.
o. ä Meg kell jegyezni, hogy BibÂ az Erd¢lyi àelcsÃszÀsÀnak kezdet¢¡lÊ megjel´lt SOLYMOSI ESZTER V°R°-t t¢vesen 1941-re datÀlja (uo. 341. o.). A vers valÂjÀban 1937-ben jelent meg elûsz´r. így erûsen elbizonytalanodunk, melyik idûpontra ¢rts¡k azt,
hogy àaz elsû perctûlÊ.
22. Ez az elemz¢s nem terjed ki 1945 utÀni k´lt¢szet¢re, Ágy nem vizsgÀlja, hogy az ekkor Árt bünbÀnÂ
versek mennyire ÀtvÀltoztatÂk.
23. Az alÀbbi id¢zetek forrÀsa: ERD°LYI JñZSEF: çRDELI SZ°P HOLD. E GY K¹LTý GONDOLATAI A MAGYAR
NYELVRýL . Bp., Magyar °let, 1939.
24. Hadd utaljak egy r¢gebbi tanulmÀnyomra: TUDOMçNY , MEG°RT°S , VALLçS . OLVASñNAPLñ . VilÀgossÀg 32 (1981), 10. sz.
25. Illy¢s: àa szem z´kkenû n¢lk¡l siklik Àt az utolsÂ szakasz Ázl¢skibicsaklÀsÀn, mikor a k´ltû szinte jÂzansÀgÀt

vesztve a gyül´lettûl [...] a hÂh¢rsÀgra maga vÀllalkozikÊ.
PETýFI . Bp., Sz¢pirodalmi, 1952. 298. o.
26. HartyÀnyi IstvÀn: MUTATñ ERD°LYI JñZSEF MUNKçIHOZ . Csorna, 1988.
27. Hadd eg¢szÁtsem ki a B°KíTý cÁmü versrûl mondottakat is. A versben szereplû àembers¢ges vid¢ki zsidÂ
kereskedûÊ k´zelebbrûl: falusi hÀzalÂ. Erd¢lyi itteni
b¢k¡l¢keny hangjÀt nem fogjuk ellent¢tesnek lÀtni
antiszemita n¢zetrendszer¢vel, ha elolvassuk k´vetkezû sorait: àA vonatban szalontai zsidÂfiÃval, volt tanulÂtÀrssal ¢s n¢njeivel talÀlkoztam. Koldusszeg¢nyek voltak
a hÀborÃ elûtt, most rÀztÀk a rongyot. Meggazdagodtak...
Kereskedelem ter¢n a hÀzalÀshoz, irodalom ter¢n a vÀsÀri
kikiÀltÀshoz kell visszavern¡nk a zsidÂkat, ä ÀllapÁtottam
meg ä mÀsk¡l´nben elpusztÁtanak benn¡nket, elfoglaljÀk az
orszÀgot, csak szolgÀkat hagynak meg belûl¡nk.Ê (A HARMADIK FIö, 231ä232. o.) Nem azt akarom ezzel bizonyÁtani, hogy Erd¢lyi igenis antiszemita volt: ez nem
szorul bizonyÁtÀsra. °rdekesebb k¢rd¢s antiszemitizmusÀnak jellege.

Farkas JÀnos LÀszlÂ

A PUBLICISTA PRñZçJA
E´rsi IstvÀn: A csomÂ
Pesti Szalon, 1996. 429 oldal, 950 Ft
A szerzû vÀlogatÀsÀban megjelent k´tet, mely
az elbesz¢l¢sek alcÁmet viseli, n¢gy ciklusba
osztja a novellÀkat: LEGYET FOGTAM A MINISZTERN°L; ° NT¹RT°NETEK ; EGY DERþLçTñ EML°KEIBýL; AZ °LET MEGY TOVçBB . A legkorÀbbi sz´veg 1965 tÀjÀn keletkezett, 1995-´s
a legutolsÂ. E´rsi megjegyz¢se a f¡l´n:
àMindaz, ami ebben a k´tetben olvashatÂ, egyben
az elmÃlt 30 ¢v ÁrÂi minûsÁt¢se is.Ê TalÀn szÀnd¢kosan k¢t¢rtelmü e mondat, de lehet, hogy
egyszerüen csak suta a megfogalmazÀs. A
magam k¢tf¢le olvasatÀban Ágy fest: a k´tet
egyr¢szt az elmÃlt harminc ¢v müv¢szi-ÁrÂi
minûsÁt¢se, tehÀt ilyen volt e korszak E´rsi
szerint; mÀsr¢szt az elmÃlt harminc ¢v ÁrÂi
teljesÁtm¢ny¢t kvalifikÀlja e vÀlogatÀs: ilyen
volt E´rsi prÂzaÁrÂi teljesÁtm¢nye az adott
idûszakaszban. E´rsi maga valÂszÁnüleg az
utÂbbi ¢rtelmez¢sre gondolt. De ha az elsû
interpretÀciÂt is figyelembe veszem, talÀn akkor sem jÀrok messze E´rsi szÀnd¢kaitÂl, hiszen mük´d¢s¢nek mindig is eminens ambÁciÂja volt, hogy megmutassa korÀt, annak va-
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lÂsÀgÀt, a benne uralkodÂ ideolÂgiÀkat, eszm¢ket, erk´lcs´ket. írjon bÀr megannyi abszurdot, groteszket, E´rsi ebben a tekintetben realista v¢ralkatÃ szerzû, Arannyal szÂlva: àMindig marad ä ha fej¢re Àll is ä / ýnÀla
valami vaskos, reÀlis.Ê
Ha Àtn¢zz¡k a ciklusokat, r´gt´n ¢szlelj¡k, hogy E´rsi pÀlyÀjÀn nincs Ãgynevezett
fejlûd¢s. Nem Ár sem jobban, sem rosszabbul,
mint r¢gen. Nem nyelve, hanem t¢mÀi, gondolkodÀsmÂdja Àltal felismerhetû. De t¢mÀi
sem igen vÀltoztak. így aztÀn a ciklusokat
sem lehet pregnÀnsan elk¡l´nÁteni. A legr¢gebbi sz´vegek hasonlÂ probl¢mÀkkal k¡zdenek, mint a legk¢sûbbiek. Ezek a probl¢mÀk
nem evidensen müv¢sziek, de gondolatiak.
Vagyis nem lÀtszik, mif¢le elbesz¢l¢stÁpust,
nyelvi ideÀlt, cselekm¢nyvezet¢st, hangv¢telt,
egyszÂval mif¢le formÀt lÀt az ÁrÂ maga elûtt,
amikor k¢zbe veszi a tollat. A probl¢mÀkat,
rossz eml¢kü szÂval: a mondanivalÂt lÀtta ¢s
lÀtja plasztikusan maga elûtt: a hatalom ¢s az
egy¢n viszonyÀt, az ¢rtelmis¢gi szerep¢t a
diktatÃrÀban, kapcsolatÀt a hatalommal, az
egy¢n vÀlasztÀsi lehetûs¢geit a nagy t´rt¢nelmi kataklizmÀk idej¢n, politika ¢s szerelem
viszonyÀt, az ideolÂgiÀk ¢s a morÀl vÀltozÀsait
az idûk sorÀn, a gyÀvasÀgot, helytÀllÀst, a hüs¢get bizonyos eszm¢nyekhez ä valahogy Ágy
szÂlhatna a heveny¢szett seregszemle. HozzÀ
m¢g: nagy emberek, t´rt¢nelmi jelentûs¢gü
szem¢lyek megid¢z¢se ¢let¡k egy-egy d´ntû
pillanatÀban, mely pillanatok a fent jelzett
probl¢mÀk egyik¢t rajzoljÀk ki ¢lesen. A formÀlÀs szinte mindig parabolisztikus, s¢maszerü (A CSOMñ; PHALARISZNçL). N¢hÀny fantÀziak¢p, ÀlomlÀtÀs. A nyelv sem igen vÀltozott, ha ugyan ez esetben komolyan besz¢lhet¡nk kidolgozott ÁrÂi nyelvrûl. E´rsit, Ãgy
sejtem, nemigen foglalkoztatjÀk nyelvi k¢rd¢sek, racionalista-optimista alkatÀnak megfelelûen valÂszÁnüleg az a v¢lem¢nye, hogy
a nyelv igenis k¢pes bÀrminek az elmondÀsÀra, ¢rz¢keltet¢s¢re. A nyelv eszk´z, mellyel
gondolatainkat k´z´lhetj¡k. E tekintetben
nem kÁnozza szkepszis. Ha gy´trik ilyesfajta
probl¢mÀk, azok inkÀbb csak a kifejez¢sre
vonatkoznak, a megfogalmazÀs ÀrnyaltsÀgÀra, plaszticitÀsÀra, pontossÀgÀra. Szerzûnk
ugyanis mindenekelûtt gondolatokat kÁvÀn
k´zvetÁteni a nyelv segÁts¢g¢vel, eszm¢ket,
v¢lem¢nyeket, n¢zeteket akar k´zhÁrr¢ tenni.

Ha az elûbb realistÀnak neveztem E´rsit,
most m¢g ideologikusnak is minûsÁtem müv¢szet¢t. Persze ki tagadnÀ egy m¢lyen ideologikus müv¢szet jogosultsÀgÀt? Magam semmik¢ppen, el¢g, ha csak Brecht vagy D¡rrenmatt teljesÁtm¢ny¢re utalok. De akkor a gondolatok ¢s ´tletek tÀgassÀgÀnak, sz¢ps¢g¢nek, szellemess¢g¢nek kell kÀrpÂtolnia a hiÀnyzÂ vagy csak hebehurgyÀn megvalÂsulÂ
eszt¢tikum¢rt. Ugyanakkor annyi bizonyos,
hogy az ideologikus müv¢szet, ¢ppen napi
¢rdeke miatt, a leginkÀbb hajlamos a gyors
elavulÀsra, egykori szenzÀciÂi mÀra poros,
¢rdektelen irodalomt´rt¢neti adatok. çm
E´rsi ÁrÀsai e tekintetben is pÀratlanul sÃlytalanok, ´tletei, csattanÂi laposak ¢s ¢rdektelenek, itt nyoma sincs a Gombrovicz-k´nyvre
olyannyira jellemzû sziporkÀzÀsnak, annak,
hogy ÁrÂnk szÀmÀra a gondolkodÀs szenved¢ly, hogy ¢letprobl¢mÀit k¢pes sikeresen
tÀrsÁtani perd´ntû filozÂfiai-ideolÂgiai k¢rd¢sekkel. MagyarÀn: a gondolkodÂ E´rsi szÀmomra felvillanyozÂan izgalmas, mÁg a sz¢pÁrÂ csak elvet¢lt zsurnaliszta. Itt az eszt¢tikaipo¢tikai jelentûs¢ge a publicisztikÀnak E´rsi
¢letmüv¢ben.
E´rsi, aki igencsak ¢les elm¢jü ember, lefegyverzû pontossÀggal jellemzi Ãj k´tete
anyagÀt. Mindenekelûtt megÀllapÁtja, hogy
t¢rs¢g¡nkben meglehetûsen cseppfolyÂs
minden hatÀr. àígy van ez azokkal a hatÀrokkal
is, amelyek a müfajok k´zt hÃzÂdnak. Sz¢pprÂzai
munkÀimat prÂbÀltam ´sszegyüjteni, azokat, amelyek polgÀrjogot kaphatnak, rem¢nyeim szerint, az
elbesz¢l¢sek birodalmÀban. Csakhogy ¢n publicisztikÀm jelentûs r¢sz¢t irodalmi ig¢nnyel Ártam, nem
egy novellÀmban viszont tetten ¢rhetû valamif¢le
publicisztikai hev¡let. Amikor azonban, mint most,
müfajok szerint csoportosÁtva teszem k´zz¢ ÁrÀsaimat, valahol vÀlaszvonalat kell hÃznom, ¢s nem
szabad csodÀlkoznom azon, ha tiltakoznak itt is, ott
is, a hatÀr mindk¢t oldalÀn.Ê EgyszÂval szerzûnk
lÀtja a vesz¢lyt, ¢s igyekszik el¢be menni a
kritikai ellenvet¢seknek. °s a recenzens nem
is vonhatja ki magÀt E´rsi szuggesztÁv ´nbÁrÀlatÀnak hatÀsa alÂl. Persze nem is lenne
olyan nagy baj, ha mind´ssze publicisztika ¢s
novellisztika gyakori ¢s nem mindig szerencs¢s kevered¢se lenne a k´tet legfûbb probl¢mÀja. Hiszen mondjuk a LEGYET FOGTAM A
MINISZTERN°L vagy a MONOLñG AZ çGYBñL
cÁmü bagatell olvashatÂ publicisztikak¢nt ¢s
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r´vid t´rt¢netk¢nt egyarÀnt, mindk¢t esetben Ázes, ¢lvezetes szÂrakozÀs, ¢s ilyenkor
nemigen t´rûd¡nk a müfaji hovatartozÀs
k¢rd¢seivel. De hÀt enn¢l, sajnos, jÂval komolyabbak, mondhatni szerviek a k´tetbeli
gondok, melyekre nem hozhat gyÂgyÁrt semmif¢le müfajelm¢leti hÂkuszpÂkusz. Mert ha
egy alap¢rz¡lete, àhev¡leteÊ, helyzeti energiÀja, nyilvÀnvalÂ szÀnd¢ka, fel¢pÁt¢se, terjedelme, v¢lt ¢s vÀgyott/akart dimenziÂja, extenzitÀsa, cselekm¢nyvezet¢se, intellektuÀlis
intenciÂja, nyelvi megformÀltsÀga alapjÀn
mindenk¢ppen ¢s csakis elbesz¢l¢snek nevezhetû ¢s mÀsk¢pp nem is olvashatÂ vagy megÁrhatÂ sz´veg nem l¢pi Àt a müv¢szet k¢ts¢gkÁv¡l nehezen meghatÀrozhatÂ k¡sz´b¢t, akkor e k¡sz´b mÀsik oldalÀn nem felt¢tlen¡l
a publicisztika vagy tÀrcairodalom, de sokkal
inkÀbb a semmi, a nem irodalom, a nem müv¢szet, a privÀtprÂza, a magÀnk´zl¢s ter¡lete
ÀsÁt. DurvÀn szÂlva: a dilettantizmus birodalmÀba jutunk. A K °PZELG°SEK cÁmü kis ciklust
k¢ptelen lenn¢k mÀsk¢nt minûsÁteni. K¢pzelûereje v¢rtelen, gondolatai sÃlytalanok,
nyelve semmire sem k´telezû, hanyag, tempÂ¢rz¢ke rossz, nincs fogalma a bekezd¢sek
müv¢szet¢rûl, a mondatritmus, a mondatfüz¢s k´lt¢szet¢rûl, min¢l elûbb tÃl akar esni a
k´zl¢sen, valami olyasminek a k´zl¢s¢n, ami
az olvasÂban csak igen csek¢ly ¢rdeklûd¢st
kelthet. Ugyanide sorolom A FELTALçLñ vagy
a HAT BAGATELL cÁmü opusokat. çltalÀnosabban fogalmazva: novellisztikÀjÀban E´rsinek
nincs el¢g ´nuralma, hogy tÀvolsÀgot tartson
a maga szem¢ly¢tûl, hogy valahogyan elhallgattassa azt; a szÂszÀtyÀr empirikus szerzû
mindenhova befurakszik, fegyelmezetlen,
szÀjÀt tartani k¢ptelen, ¢s mintegy sz¢tfecsegi
az epikus kereteket. Publicisztika ¢s sz¢pprÂza ott vÀlik el ¢lesen, amikor nem tisztÀzott
a viszony az empirikus szerzû, E´rsi IstvÀn ¢s
a fiktÁv narrÀtor vagy szerzû, àE´rsi IstvÀnÊ
k´z´tt. Amikor a m¢rleg az elsû fel¢ billen,
akkor valÂszÁnüsÁthetj¡k, hogy majdnem
szÁntiszta publicisztikÀt olvasunk (LEGYET
FOGTAM A MINISZTERN°L; OK°; E GY BESZ°LGET°S; A NAGY öJSçG), legyen m¢goly novellisztikus a sz´veg. De mÀr elbizonytalanodunk,
ha az egyik legnagyobb ig¢nyü, a T ¹RT°NETEK EGY HIDEG FAHçZBAN cÁmü novellÀt olvassuk. A nûi narrÀtort hallgatÂ àcsecsemûar-

cÃÊ bizonyÀra E´rsi, de ¢rz¢kelhetj¡k àE´rsik¢ntÊ is. °s rÀadÀsul fell¢p m¢g àBrassÂÊ is,
akit nem neh¢z KrassÂk¢nt azonosÁtanunk,
k¡l´n´sen ha elolvassuk a MONOLñG AZ çGYBñL cÁmü tÀrcÀt, amelyben KrassÂ MiklÂs a
sajÀt nev¢n l¢p fel, ¢s amelynek egyes leÁrÀsai
szÂ szerint ism¢tlûdnek a nûi monolÂgot felid¢zû elbesz¢l¢sben. Nem vilÀgos, hogy dokumentumot vagy fikciÂt olvasunk. FikciÂnak tÃl f´ldh´zragadt, konkr¢t ¢s fantÀziÀtlan, valÂsÀgosnak tÃlsÀgosan fiktÁv, mondhatni, l¢gbûl kapott ¢s valÂszerütlen. E´rsi k¢pzelûereje merûben illusztratÁv, mondhatni
hÀtt¢rfestû jellegü. A fikciÂ szerint ragyogÂ,
csÀbÁtÂ, hÂdÁtÂ fiatal nûnek egyÀltalÀn nincsen teste, erotikÀja, mindenekelûtt a szituÀciÂk ¢rdeklik, nyakra-fûre elemez, de ez nem
a sajÀt hangja, hanem E´rsi¢, amely nem engedi szÂhoz jutni szereplûj¢t. (Hûsei egy¢bk¢nt is t´bbnyire àbesz¢lû fejekÊ.) Egykor talÀn igen, de ma mÀr nem menthetj¡k fel az
ÁrÂt azzal, hogy az elbesz¢l¢s ÁrÀsa idej¢n
nemigen lehetett mÀsk¢pp szÂlni 1956 mÀrtÁrjairÂl. (Megint az ideologikus irodalom hihetetlen¡l gyors avulÀsÀt lÀthatjuk itt.) MÀs,
ugyancsak nagy szÀnd¢kÃ novellÀiban is belefojtja a szÂt alakjaiba (v´. B USZON, utÂbbiban àBorsiÊ n¢ven regnÀl). Az ilyen erûszakos szerzûi jelenl¢t alig ad lehetûs¢get a müv¢szet megsz¡let¢s¢re. Epikus v¢nÀja egy¢bk¢nt is meglehetûsen csenev¢sz, legigazibb
müfaja az eg¢szen r´vid, pÀr flekkes, po¢nra
kifuttatott tÀrca; a legkev¢sb¢ sem v¢letlen,
hogy hosszÃ t´rt¢neteit is pontokba szedi,
aprÂ r¢szletekre szabdalja sz¢t (T¹RT°NETEK
EGY HIDEG FAHçZBAN; A TöSZ; àAZ °LET MEGY
TOVçBB Ê).
T¡relmetlen, vagyis elk´veti az egyik legnagyobb elbesz¢lûi bünt: siet, ¢rz¢ketlen, s¡ket g¢pk¢nt t´r elûre, Ágy aztÀn minduntalan
elv¢ti ´nmaga ¢s az anyag belsû ritmusÀt.
Gyermekk¢nt, ezer k¢zzel nyÃl az epikus vilÀghoz, ¢s durcÀsan, s¢rtûd´tten tÃlÁr, ha ¢szleli, hogy ilyenkor alig marad a kez¢ben valami. MagÀval szemben is intolerÀns, csomÂkat k´t, de mint egyik hûse, Nagy SÀndor,
mÀr alig vÀrja, hogy nem megoldja, de radikÀlisan elvÀgja a maga teremtette g´b´ket.
Milyen sokat nyern¢nk, ha E´rsi egyszer
t¢nyleg megÁrnÀ ´n¢letrajzÀt! Remek b´rt´nk´nyve ¢s m¢g kivÀlÂbb Gombrowicz-k´tete
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¢s k¢sz¡lû JÂb-naplÂjÀnak elsû fejezete sejteti, mire lenne k¢pes, ha nem kell megbirkÂznia az empirikus ¢s a fiktÁv szerzû benne rem¢nytelen¡l ´sszegubancolÂdott kapcsolatÀval. Ha nem g´rcs´l be, hogy àmüv¢szetetÊ
kell produkÀlnia. Mert eg¢sz epikus pÀlyÀjÀt
figyelembe v¢ve szÀmomra a leg¢rdekesebb,
legvonzÂbb hang ¢s alak m¢giscsak E´rsi IstvÀn, ez a zsigerien kÁvÀncsi, sokszor fecsegûs,
szereplûi hasÀba lukat besz¢lû, de alakjainÀl
´sszehasonlÁthatatlanul szellemesebb ¢s okosabb, elevenebb gondolkodÀsÃ, szenzuÀlisan
is plasztikus, mind a gondolatok, mind az ¢lvek vilÀgÀban a szÂ legjobb ¢rtelm¢ben hedonista, àcinikus optimistaÊ ember.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

NYUGATI MARXIZMUS
Erich Fromm: Menek¡l¢s a szabadsÀg elûl
Akad¢miai, 1993. 260 oldal, 374 Ft
Sigmund Freudon kÁv¡l egyetlen pszichoanalitikust sem olvasnak annyian, mint Erich
Frommot: n¢melyik munkÀjÀt a rÀgÂgumi ¢s
az elektromos fogkefe k´z´tt a nyugati ABCÀruhÀzakban is ÀrusÁtjÀk. TalÀn olyan filozÂfiat´rt¢n¢sz is akad, aki ä Nietzsche sikeres
¢s Kierkegaard sikertelen (?) bord¢lyhÀzi lÀtogatÀsa mellett ä a nyugati szellem t´rt¢net¢nek csillagÂrÀi k´z´tt tartja szÀmon, amikor 1927-ben Fromm megevett egy disznÂhÃsbÂl k¢sz¡lt kolbÀszt egy m¡ncheni utcai
pecsenyeÀrusnÀl (¢s ily mÂdon szakÁtott csalÀdja sok nemzed¢kre visszanyÃlÂ zsidÂ ortodox hagyomÀnyÀval).
Amikor nemr¢g ausztriai b´rt´norvosi
munkÀm k´zben egy fegyenccel besz¢lgettem, betegem korunk hanyatlÀsÀt ostorozva
Frommot id¢zte. S´t¢ten lÀtÀsa nem lepett
meg ä minden kÀbÁtÂszeres elÁt¢lt kultÃrpesszimista ä, de hogy û is olvasta a neves
freudomarxistÀt, annÀl jobban. Mintha Gorkij °JJELI MENED°KHELY-¢nek lakÂi Bergyajevet tanulmÀnyoztÀk volna.
Fromm m¢ltÀn hÁres munkÀja, a MENEKºL°S A SZABADSçG ELýL t´bb mint ´tven¢ves

k¢s¢ssel ker¡lt a magyar olvasÂ kez¢be. BÀr
a negyvenes ¢vek legelej¢n jelent meg, l¢trej´tt¢t a harmincas ¢vek k´r¡lm¢nyei hatÀroztÀk meg. MÀs ortodox ¢s ÃjÁtÂ marxistÀkkal
egy¡tt (Fromm k´zismerten a frankfurti iskola extra muros, nem kommunista Marx-k´vetûi k´z¢ tartozott) Frommot is megd´bbentette a n¢met nemzetiszocializmus gyûzelme.
A nÀcizmus mÀr Auschwitz elûtt is alapvetû
civilizÀciÂs sokkot jelentett Fromm ¢s kortÀrsai szÀmÀra.
Egyenesen mellbevÀgÂnak szÀmÁtott, hogy
a n¢met munkÀsosztÀly is passzÁv maradt
vagy ¢ppen a nÀcikat tÀmogatta. JÂzsef AttilÀnak ¢s sok magyar marxistÀnak is ez volt a
harmincas ¢vekbeli politikai alap¢lm¢nye.
Ezt a t¢nyt ä ha valaki becs¡letesen bevallotta, ¢s nem csupÀn a brutÀlis elnyomÀsra, a szociÀldemokrata ÀrulÀsra vagy hasonlÂkra hivatkozott magyarÀzat gyanÀnt ä
igen nehezen lehetett feldolgozni a hagyomÀnyos ¢s k¡l´n´sen a sztÀlini mÂdon ¢rtelmezett marxista elm¢let keretei k´z´tt. Mivel a marxizmusrÂl nem mindenki volt hajlandÂ lemondani, elm¢leti kiÃtk¢nt a pszichoanalÁzis kÁnÀlkozott mint àa szubjektÁv t¢nyezûÊ megmagyarÀzÀsÀra szolgÀlÂ ¢rtelmez¢si mÂdszer.
Wilhelm Reichtûl Theodor WiesengrundAdornÂn ¢s Herbert Marcus¢n Àt az inkÀbb
csak szÀmunkra fontos elm¢letalkotÂ JÂzsef AttilÀig senki sem forgatta olyan virtuÂz mÂdon a freudomarxista peng¢t, mint
Erich Fromm; ¢s talÀn sehol sem olyan ¡gyesen, mint ¢ppen a MENEKºL°S A SZABADSçG
ELýL cÁmü müv¢ben. Ez a k´nyv a pszichologizÀlÂ nyugati marxizmus egyik csÃcsteljesÁtm¢nye.
Ahogy az Àtlagos baloldali vagy liberÀlis
¢rtelmis¢giben, intellektuÀlis fejlûd¢se kezdet¢n Frommban is csupÀn halvÀnyan mer¡lt
fel a felt¢telez¢s, hogy az emberek talÀn nem
is mindig szeretn¢nek olyan nagyon szabadok lenni. A vita az emberi term¢szetrûl ûsidûk Âta folytatott diszkurzust variÀlta: csakugyan vonzza a szabadsÀg az embert, a huszadik szÀzad ember¢t?
A freudomarxistÀk az¢rt bizonyultak k¡l´n´sen alkalmasnak arra, hogy hozzÀszÂljanak az emberi term¢szetrûl folytatott vitÀhoz,
mert ennek a disputÀnak mind a marxizmus,
mind pedig a pszichoanalÁzis Ãj ´szt´nz¢se-
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ket adott. Ehhez tÀrsultak Fromm szem¢lyes
adottsÀgai, amelyek jellemz¢s¢re a zsenialitÀs
kifejez¢s nem nevezhetû tÃlzottnak.
Fromm k¢tfel¢ sÃjtott: elvetette a hagyomÀnyos, hivatalos marxizmust, amely (mint
LukÀcs Gy´rgy) l¢nyegtelennek minûsÁtette,
f¢lvÀllrÂl vette a pszicholÂgiai probl¢mÀkat,
¢s fenntartÀsok n¢lk¡l ¢rv¢nytelennek nyilvÀnÁtotta a pszichoanalÁzist. De bÁrÀlta az ´szt´nalapokon nyugvÂ freudi elm¢letet is,
amely viszont a t´rt¢nelmi folyamatok egyoldalÃ pszichologizÀlÀsÀra, gazdasÀg, politika
¢s ideolÂgia elhanyagolÀsÀra, az individuÀlpszicholÂgia k´zvetlen tÀrsadalom-l¢lektani
alkalmazÀsÀra hajlott.
Mai szemmel Fromm gyenges¢ge, hogy
talÀn tÃlsÀgosan is lebecs¡lte a biolÂgiÀt: nem
mindenben volt igaza, amikor tÀmadta a biologisztikus Freudot. A modern etolÂgia eredm¢nyei jelentûs m¢rt¢kben rehabilitÀlni lÀtszanak a biolÂgiai ´sszetevûk szerep¢t az emberi magatartÀsban, ¢s arra intenek, hogy
nem helyes ideolÂgiai harci k¢rd¢ss¢ nyilvÀnÁtani ä hiÀba, Fromm, Ágy vagy Ãgy, de az¢rt
csak marxista maradt ä szaktudomÀnyos
d´nt¢sre vÀrÂ probl¢mÀkat.
Abban viszont briliÀns ¢s nem korlÀtolt
mÂdon bizonyult marxistÀnak, hogy t´rt¢netileg igyekezett megk´zelÁteni tÀrgyÀt.
(Freud kultÃrfilozÂfiai munkÀitÂl ä a b¢csi
mestert a marxizmusnak a szele sem ¢rintv¢n
meg ä ez a mÂdszer mindig is merûben idegen maradt. A pszichoanalÁzis megalapÁtÂja
csak az egy¢n pszicholÂgiai sajÀtossÀgainak
megmagyarÀzÀsÀra folyamodott az ¢lett´rt¢neti elemz¢shez. Freud maga elm¢letileg
nem reagÀlt a nemzetiszocializmusra sem.
ZsidÂ identitÀsa erûs´d´tt meg, ¢s MÂzesrûl
kezdett kalandos tanulmÀnyokat Árni.)
Fromm bebizonyÁtotta, hogy a szabadsÀg
irÀnti ambivalencia alapjÀban mindig is ä
pontosabban legalÀbb a reneszÀnsz Âta ä v¢gigkÁs¢rte az eurÂpai embert.
A f¡ggetlened¢s a k¡lsû tekint¢lyektûl,
amelyet az egy¢n ¢lett´rt¢net¢ben a sz¡lûktûl
valÂ elszakadÀs jelenÁt meg, nemcsak a megmÀmorosodÀs, az ´r´m, a felszabadultsÀg ¢rz¢s¢t kelti, hanem az elszigetelts¢g, a jelent¢ktelens¢g ¢s a gyenges¢g tudatÀt is. A szabadsÀg szorongÀs is (¢s ennek a gondolatnak
a hangsÃlyozÀsÀban Fromm pÀrhuzamos sÁnen futott az egzisztencialistÀkkal, akik n¢-

melyike, mindenekelûtt Sartre, bÀr Heidegger vagy k¡l´n´sen Jaspers aligha, ugyancsak rokonszenvezett a pszichoanalÁzissel).
àEbben a pillanatban ä ¢letemben elûsz´r ä csakugyan f¢lelmet ¢reztem. Meg¢rtettem, hogy szabad vagyok. F¢lni kezdtemÊ ä Árta MÀrai SÀndor emigrÀciÂja elsû pillanatairÂl a F¹LD,
F¹LD!...-ben
Ennek az ¢let¢rz¢snek a müv¢szi megjelenÁt¢s¢re Fromm nemcsak Franz Kafka K AST°LY -Àt ¢s Julien Green naplÂit id¢zte, hanem a Miki eg¢r-rajzfilmeket is, amelyekben
àegy ÂriÀsi erû el akar nyelni egy icipici l¢nyt, s
ez¢rt minduntalan ¡ld´zi ¢s vesz¢lyhelyzetbe sodorjaÊ. A kor embere k¢tfajta kiutat volt hajlamos k´vetni: a behÂdolÀst egy vez¢rnek
(mint a harmincas ¢vek N¢metorszÀgÀban)
vagy a k¢nyszeres konformitÀs¢t (mint az
Egyes¡lt çllamokban).
Fromm k´nyv¢nek magyar vÀltozata mÀr
1993-ban a piacra ker¡lt, de eddig nem keltett k¡l´n´sebb visszhangot. A kilencvenes
¢vek egyet ¢s mÀst meg¢rt olvasÂi, akik megtapasztalhattÀk, hogyan jutott el a marxizmus MarxtÂl ¢s Rosa LuxemburgtÂl LukÀcson ¢s Leninen Àt Brezsnyevig ¢s Ceau«escuig, intellektuÀlisan ¢s ¢rzelmileg nehezen
k´vetik a r¢gi marxista vitÀt. AkÀrmilyen
igazsÀgtalan, Erich Honecker ¢s Gustav HusÀk n¢mileg Frommot is kompromittÀlta.
Pedig Fromm k´nyve ä akkor is, ha nem
vagyunk (mÀr) marxistÀk vagy soha nem is
voltunk azok ä a mai MagyarorszÀgon k¡l´n´sen aktuÀlis. SzÀzezrek, talÀn milliÂk mindennapi ¢lm¢nye: 1989-ben Ãgy megkaptÀk
a szabadsÀgot, hogy majdnem attÂl koldultak. AggasztÂ, hogy a lakossÀg sz¢les r¢tegei
szÀmÀra az Ãj szabadsÀg nem elsûsorban a
mÀmor, a freudi Lust forrÀsa, hanem a szorongÀs¢: az elnyomorodÀst ¢s a bün´z¢st, az
eszm¢k kÀoszÀt ¢s a mertoni relatÁv deprivÀciÂt jelenti. Sokan vannak ä vagy lenn¢nek
szÁvesen ä menek¡lûben a szabadsÀg elûl a
biztonsÀg fel¢, ¢s tÀvolrÂl sem bizonyos, hogy
futÀsuk nem v¢gzûdik-e majd sikerrel.
Neh¢z elk¢pzelni, hogy ennek a tÀrsadalom-l¢lektani alap¢lm¢nynek k´z¢p- ¢s hoszszÃ tÀvon semmif¢le hÀtrÀnyos politikai k´vetkezm¢nye nem lesz. Fromm annak idej¢n
analÂg helyzettel magyarÀzta Hitler uralomra jutÀsÀt. Lehet, hogy K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀban is kovÀcsoljÀk mÀr annak az Ãj dik-
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tatÃrÀnak a fegyvereit, amelyeket a menek¡l¢s a szabadsÀg elûl fog majd uralomra juttatni?
Nem tudjuk; ennek a k¢rd¢snek a megvÀlaszolÀsa nyilvÀnvalÂan tÃll¢pi egy k´nyvbÁrÀlat hatÀrait. Sajnos a mai magyar szociÀlpszicholÂgia (amely r¢szben ´szt´ntani pszichoanalitikus, r¢szben pedig behavioristakognitÁv alapokon Àll, ¢s csak igen kev¢ss¢
k´veti a frommi interperszonÀlis-szociolÂgiai
neofreudista mÂdszert) alig hajlik a Fromm¢hoz hasonlÁthatÂ komplex k¢rd¢sfeltev¢sre.
A kev¢s szÀmÃ kiv¢tel k´z¢ tartozik az utÂszÂÁrÂ Erûs Ferenc, akit r¢gÂta foglalkoztat
Erich Fromm munkÀssÀga. A mai magyar
szellemi ¢letre is illik az a r¢gi frommi diagnÂzis, hogy àk¡l´n´sen azok, akiknek szÁve a szabadsÀg¢rt dobog, nehezen ismerik fel a szabadsÀg
ÀrnyoldalÀt, azt, hogy milyen roppant terheket rÂ
az emberreÊ. A probl¢ma tehÀt inkÀbb elfojtÂdik.
Igaz, itt-ott ezt a r¢gi k´nyvet is belepte
mÀr a finom por. Az elsûdleges ´nszeretet n¢zûpontja p¢ldÀul ä ahogy BÀlint MihÀly eredm¢nyeibûl tudjuk ä a pszichoanalitikus elm¢leten bel¡l mÀra mÀr elavult. TÃlsÀgosan r´vidre zÀrtak Fromm k´vetkeztet¢sei a Luther, KÀlvin ¢s a nÀci ideolÂgia k´zti ´sszef¡gg¢srûl is. A kor kedvenc tÀrsasjÀt¢kai k´z¢
tartozott, hogy vizsgÀljÀk: ki mindenki volt
Hitler elûk¢szÁtûje, elûdje? Fromm persze
messze Àll attÂl a primitÁv ehrenburgi ÀllÁtÀstÂl, amely szerint àa n¢metek (a ÏFritzÎ-ek) mÀr
a teutoburgi erdûben is fasisztÀk voltakÊ (LukÀcs
Gy´rgy), de az¢rt û sem tudta teljesen kivonni magÀt kora szellemi ¢let¢nek hangulata
alÂl. Egyes fejteget¢sekben ¢rezhetû a àgazdasÀgi alap ä szellemi fel¢pÁtm¢nyÊ stÁlusÃ marxista hasbesz¢l¢s is.
Fromm lebecs¡lte a modern kapitalizmus
alkalmazkodÂk¢pess¢g¢t: a nagy vilÀgvÀlsÀgbÂl nemcsak Hitlerhez vezetett Ãt, hanem
Roosevelthez ¢s a skandinÀv tÁpusÃ jÂl¢ti Àllamhoz is. Igaz, hogy Fromm ¢lesen bÁrÀlta,
nem tartotta valÂdi alternatÁvÀnak kora demokratikus tÀrsadalmait sem, szem¡kre vetve az anyagi javak hajszolÀsÀt ¢s k¢nyszer¡ket a konformizmusra. Mintha tovÀbbra
is marxista ¢s pszichoanalitikus utÂpista maradt volna (ez k¡l´n´sen k¢sûi müveiben kifejezett), egyfajta zsidÂ prÂf¢ta a huszadik
szÀzad k´r¡lm¢nyei k´z´tt. Helyenk¢nt ä mi-

k¢nt ´regkorÀban k´nyvszÀmra ä jÂl hangzÂ
ÀltalÀnossÀgokat vÀg az olvasÂ arcÀba.
Az Akad¢miai KiadÂ Herm¢sz K´nyvek sorozatÀban megjelent munka alaposan ¢s jÂl
szerkesztett kiadvÀny. BÁrÂ DÀvid fordÁtÀsa
hüs¢ges az eredetihez, ¢s g´rd¡l¢kenyen olvashatÂ.
Harmat PÀl

A KIHíVçS FENNçLL
BartÂk B¢la: Complete String Quartets Nos. 1ä6
Keller Quartet
ERATO 4509-98l538-2 (77:00 ä 72:22)
A nagy vÀrakozÀsok ÀltalÀban nagy csalÂdÀssal v¢gzûdnek. Term¢szetesen nem minden
esetben, de a tapasztalat azt mutatja: nem tanÀcsos tÃlsÀgosan hosszÃ ideig, tÃlsÀgosan
sokat rem¢lve vÀrakozni. MÀrpedig BartÂk
vonÂsn¢gyeseinek minden Ãj felv¢tel¢t ä
egy¢bk¢nt teljesen indokoltan ä ilyesf¢le vÀrakozÀs elûzi meg: a sok Àtlagos, netÀn jÂ, sût
n¢ha nagyon is jÂ felv¢tel k´z¡l hÀtha ¢ppen
a k´vetkezû lesz a kiemelkedûen ¢rdekes, a
stilÀrisan irÀnymutatÂ, az etalon. A bartÂki
¢letmü, meglehet, nem lezÀrt, de ezen bel¡l
a hat vonÂsn¢gyes olyan k¡l´n vonulatot,
szerves egys¢get jelent, ami v¢gsû soron megoldhatatlannak tetszû, m¢gis ellenÀllhatatlan
feladat a mindenkori kvartettek r¢sz¢re; hovatovÀbb nem alakulhat olyan Ãj egy¡ttes,
amelynek tÀvlati c¢ljai k´z´tt ne szerepelne
BartÂk B¢la kvartett-oeuvre-j¢nek betanulÀsa, esetleges hanglemezfelv¢tele. Ez ´nmagÀban nagyon sz¢p lenne, ha nem vetûdne f´l
r´gt´n a kÁnos k¢rd¢s: vajon lesz-e el¢g t¡relem, b´lcsess¢g, megfontoltsÀg a majdani
elûadÂkban, hogy felv¢teleiket csakis az optimum rem¢ny¢tûl kecsegtetve k¢szÁts¢k el, s
ne akkor, amikor azok m¢g nem l¢phetnek
tÃl a tucatelûadÀsok szintj¢n? Lehet, hogy felesleges az aggodalom, mert a zeneszerzû halÀla Âta eltelt f¢l ¢vszÀzad alatt jÂ n¢hÀny,
megjelen¢sekor egyenesen glorifikÀlt produkciÂt mÀris kirostÀlt az idû, mindazonÀltal
ä k¡l´n´sen a mai, d´mpingszerü t´megtermel¢s k´zepette ä jobb lenne, ha az elûadÂk
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a müvek jÀtszottsÀgÀnak gyakorisÀgÀval
egyenes arÀnyban ¢rezn¢k Àt a felelûss¢get,
amelyet abban a pillanatban akarva-akaratlanul vÀllalniuk kell, amikor valami maradandÂt kiadnak a kez¡kbûl. A tradÁciÂ alakÁtÀsa,
ÀpolÀsa nem gyerekjÀt¢k, itt bÀrmilyen felelûtlen, elhamarkodott l¢p¢s helyrehozhatatlanul sÃlyos kÀrokat okozhat. De vajon bizonyos kompozÁciÂk eset¢ben l¢tezhet-e egyÀltalÀn t´k¢letes megvalÂsÁtÀs? Nem ad-e adott
mü elûadÀsi tradÁciÂjÀnak mindenk¢ppen
pozitÁv irÀnyÃ l´k¢st a lehetetlen ostromlÀsÀra irÀnyulÂ sz¡ntelen prÂbÀlkozÀs is? BizonyÀra igen. Csakhogy eg¢szen mÀs ä ¢s ezt a
laikusok ¢ppÃgy meg¢rzik, mint a szakemberek ä a l¢cet egyszerüen leverni, ¢s megint
mÀs ezt Ãgy tenni, hogy a lehetûs¢g tovÀbbra
is megmaradjon ä akÀr vilÀgcsÃcs el¢r¢s¢re.
Nem akarom csürni-csavarni: egyszerüen az
az ¢rz¢sem, hogy Keller¢k vadonatÃj albuma
kiss¢ kapkodva, idû elûtt k¢sz¡lt. BizonyÀra
belejÀtszhatott ebbe az 1995-´s ¢v BartÂkkampÀnya, az igencsak felj´vûben l¢vû, maholnap a vilÀgc¢gekhez felzÀrkÂzÂ vÀllalat ¢s
a nagyon jÂ, de korÀntsem kiv¢telezett helyzetü fiatal vonÂsn¢gyes viszonya, a felv¢telek
utÂmunkÀlatainak n¢ha hallhatÂan zavarÂ
elsietetts¢ge. Nem a kritikus feladata a belefektetett munka mennyis¢g¢t szÀmon k¢rni:
ez nem valamif¢le vizsga, az Át¢lkez¢s kizÀrÂlag ¢s csakis a legmagasabb szinten, a leÁrt
kottÀt a megvalÂsÁtÀssal k´ny´rtelen¡l szembesÁtve t´rt¢nhet. A kvartett nyilvÀn elûre
megtervezett koncepciÂval, ¢vek alatt, fokozatosan jutott el a legk´nnyebb darab (II. V ONñSN°GYES) elsajÀtÁtÀsÀtÂl a legnehezebbig
(V. V ONñSN°GYES). A ki¢rlelts¢g hiÀnya viszont mÀr ugyancsak felrÂhatÂ egyÀltalÀn
nem kisszÀmÃ fontos ä az adott mü szempontjÀbÂl esszenciÀlis jelentûs¢gü ä helyen:
Ágy p¢ldÀul a III. V ONñSN°GYES-nek a mozgÀst, vÀltozÀst alÀhÃzÂ marcato akcentusainÀl, az elsû r¢sz visszat¢r¢s¢nek a zseni t¢velyg¢s¢t, a àm¢lypont ¡nnep¢ly¢tÊ megtestesÁtû megoldÀsainÀl, a IV. V ONñSN°GYES lassÃ t¢tel¢nek erûltetetten intellektuÀlis megk´zelÁt¢sü szÂlÂinÀl (vajon az akÀr fizetett sz¢kely siratÂasszony gondol-e frazÁrozÀsra, tagolÀsra, ¢rtelmez¢sre, mik´zben a halott mellett jajgat?), az V. V ONñSN°GYES mindk¢t, de
k¡l´n´sen az elsû lassÃ t¢tel¢n¢l, a VI. V O-

furcsa mÂdon ´sszekapott ¢s emiatt jelent¢ktelenn¢ vÀlÂ befejez¢s¢n¢l. çm
nem csupÀn a lassÃ r¢szekn¢l. A Keller-vonÂsn¢gyes m¢g nem tudja (nem tudhatja?)
igazÀn, hogy a feleslegesen felp´rgetett tempÂ a gyors szakaszok eset¢ben sem felt¢tlen
garancia a koh¢ziÂra. FÀjÂ mÂdon szenvedi
ezt meg a V I. V ONñSN°GYES I. t¢tele, amely
utÀn az ig¢nyesebb hallgatÂnak ¢ppen az a
t´redezetts¢g hiÀnyzik, ami oly k¡l´nlegess¢
¢s egyed¡lÀllÂvÀ teszi BartÂknak ezt a talÀn
legenigmatikusabb kompozÁciÂjÀt. De az I NDULñ, ez a miniatür pszichodrÀma sem kapja
meg valÂdi jelentûs¢g¢t ebben az elûadÀsban:
az ÀldiszciplÁna mÀr a fûr¢szben sem vÀlik valÂdi karakterr¢, az Àlarc igazi lev¢tele ä a k´z¢pr¢szben ä pedig nem vagy csak nagyon
k¢sûn, vonakodva t´rt¢nik meg. Nem fut tehÀt v¢gig a hideg a hÀtunkon, legfeljebb elgondolkozunk, mi lehetett volna, ha... Ha
mondjuk Keller¢k t´bbet hallgatjÀk BartÂk
zongorajÀt¢kÀt, amelyn¢l jobb ÃtmutatÂt
senki ¢s semmi nem adhat szÀzadunk talÀn
leg´sszetettebb, ugyanakkor legegy¢nibb stÁlusÀnak elsajÀtÁtÀsÀhoz. Tehets¢ges muzsikusok l¢v¢n, elûbb-utÂbb biztosan asszimilÀltÀk
volna a jÂszer¢vel lejegyezhetetlen bartÂki
agogika- ¢s akcentuÀlÀsi rendszert. A zeneszerzû felv¢teleinek hallgatÀsakor azonnal
feltünû, a hangok fontossÀgi sorrendj¢re alapozott, v¢gsûkig kikristÀlyosodott, m¢gis az
adott pillanatbÂl adÂdÂ lehetûs¢g kihasznÀlÀsÀnak hatÂ marcato-, tenuto-, portato-jÀt¢k
ugyanis bÀrmilyen hangszeren megvalÂsÁthatÂ ä felt¢ve, hogy igazi szÀnd¢k ¢s nem utolsÂsorban hit Àll m´g´tte ä, aminek f¢nyes bizonyÁt¢ka BartÂk legt´bb kamarapartner¢nek elûadÂi hozzÀÀllÀsa. °s tulajdonk¢ppen
ez a legneuralgikusabb pontja Keller¢k sorozatÀnak: nem lehet megÀllapÁtani, meddig
terjed, mekkora horizontot fog Àt a vonÂsn¢gyes BartÂk-k¢pe, mennyiben akarnak a kottafejek m´g¢ n¢zni, szÀnd¢kukban Àll-e a stÁlus szubsztanciÀjÀnak t¢nyleges let¢tem¢nyeseiv¢, legalÀbbis ûreiv¢ vÀlni. Egy-k¢t villanÀs
erej¢ig ä a II. VONñSN°GYES k´z¢pt¢tel¢ben,
az V. VONñSN°GYES FINALE-jÀban ä n¢ha felsejlik a lehetûs¢g, hogy aztÀn ÀltalÀnossÀgokba, bÀrki Àltal eljÀtszhatÂ sztereotÁpiÀkba torkolljon.
Az igazsÀg azonban t´bbf¢le is lehet. Tagadhatatlan, hogy az ÀtlaghallgatÂt vagy -foNñSN°GYES
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gyasztÂt nem k¡l´n´sebben ¢rdekli, hogy ez
vagy az az elûadÀs k´zelÁti-e meg legjobban
a stilÀris optimumot, a szerzûi idiÂmÀkat, eszm¢nyeket. BartÂk müv¢szet¢nek amÃgy is a
n¢pzenei faktor a leggyorsabban pusztulÂ r¢sze. Nem csoda tehÀt, ha manapsÀg az elûadÂmüv¢szek fûk¢nt az eurÂpai müzene hagyomÀnyaiba leginkÀbb beilleszthetû BartÂkmegnyilvÀnulÀsok t´k¢letesÁt¢s¢vel vannak
elfoglalva. Csak igen kevesen veszik a fÀradsÀgot, hogy mindennek, a legaprÂbb r¢szlet
eredet¢nek is utÀnan¢zzenek; s ha pusztÀn a
vonÂsn¢gyeseket tessz¡k vizsgÀlat tÀrgyÀvÀ,
nem k¢ts¢ges, hogy a n¢pzenei elemek menynyis¢ge ezekben a müvekben eleny¢szû BartÂk egy¢b kompozÁciÂihoz k¢pest; n¢mi malÁciÀval meghatÀrozÂ szerep¡k is vitathatÂ.
Azt sem neh¢z ¢ppens¢ggel bebizonyÁtani,
hogy milyen sok szÀllal kapcsolÂdik a hat vonÂsn¢gyes azokhoz az ideÀlokhoz, amelyek
kultÃrÀnk alakÁtÀsÀban mindig is jelen voltak
¢s vannak. Ilyen szempontbÂl a Keller-vonÂsn¢gyes felv¢tel¢t nem ¢rheti vÀd: a recenzens sajÀt magÀt tenn¢ nevets¢gess¢, ha pelleng¢rre ÀllÁtana egy-egy feh¢rhollÂ-szÀmba
menû, nem igazÀn tisztÀn siker¡lt egy¡ttÀllÀst, pillanatnyi pontatlansÀgot, a szÂlamok
ideÀlis dinamikai arÀnyainak nagy ritkÀn elûfordulÂ megbomlÀsÀt. Az ÀltalÀnos szÁnvonal
igen magas, a hangzÀs ä mint az Erato-felv¢telek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢n¢l ä pazar, az album mindenk¢ppen komoly ¢s tartÂs sikerre
szÀmÁthat. Hangszertechnikai vonatkozÀsban
okvetlen¡l felette Àll a BartÂk vonÂsn¢gyes ä
szint¢n az Erato Àltal forgalmazott ä r¢gebbi
felv¢tel¢nek, sût TakÀcs¢k 1984-ben k¢sz¡lt
Hungaroton-vÀltozatÀt is fel¡lmÃlja. çm
mindez kev¢s. Ha a jelen bejÀtszÀst ´sszevetj¡k p¢ldÀul a Juilliard-vonÂsn¢gyes bÀrmelyik verziÂjÀval (az ¢ppen kurrens mindig is
referenciafelv¢telk¢nt szolgÀlt), bizony ÃgyszÂlvÀn csak a hangzÀs az, ami¢rt ma m¢gis
szÁvesebben hallgatjuk a Keller-vonÂsn¢gyes
lemezeit.
¹sszegezve: nincs jobb, de ez korÀntsem
el¢g. A kihÁvÀs vÀltozatlanul fennÀll. Csak rem¢lhetj¡k, hogy ez a kitünû, vilÀgviszonylatban is a legjobbak k´z¢ tartozÂ muzsikustÀrsulÀs majd valamikor, egy szerencs¢sebb pillanatban/idûszakban, ¢rettebb fejjel s m¢gis
m¢g mindig ereje telj¢ben, bizonyos felelûs-

s¢gek sÃlyÀtÂl kev¢sb¢ nyomasztva sokkal
jobban meg fog felelni ennek a kihÁvÀsnak.
Mi, hallgatÂk csupÀn t¡relmesen vÀrhatunk
a jobbra, az igazi, r¢gen ÀhÁtott katartikus ¢lm¢nyre.
Kocsis ZoltÀn

RAHMANYINOV
LITURGIçJA MAGYAR
MþV°SZEK
ELýADçSçBAN
Rahmanyinov: AranyszÀjÃ Szent JÀnos liturgiÀja,
op. 31.
Tomkins °nekegy¡ttes. Müv¢szeti vezetû: Dobra
JÀnos. SzÂlÂ: Ambrus çkos, BubnÂ TamÀs.
Vez¢nyel: Kocsis ZoltÀn
Hangm¢rn´k: HorvÀth JÀnos
Hungaroton Classic, HCDl31l610-11
Az Àtlagos hangverseny-lÀtogatÂ meglehetûsen ritkÀn talÀlkozik Szergej Rahmanyinov
muzsikÀjÀval, leszÀmÁtva talÀn azt a n¢hÀny
sikerszÀmot, amely jobb-rosszabb zongoristÀk repertoÀrjÀnak elnyühetetlen darabja. Az
ilyen populÀrisabb alkotÀsok persze meglehetûsen egyoldalÃan mutatjÀk be egy szerzû
munkÀssÀgÀt. Ez¢rt is ´rvendetes, hogy megjelent Rahmanyinov 1910-ben komponÀlt
egyhÀzi müve, az ARANYSZçJö SZENT JçNOS
LITURGIçJA, magyar müv¢szek tolmÀcsolÀsÀban.
Az ARANYSZçJö SZENT JçNOS LITURGIçJA a
keleti egyhÀz r´videbb, àk´z´ns¢gesÊ istentisztelete, amelyet valÂszÁnüleg csak a nagysÀgok irÀnti nagyrabecs¡l¢sbûl füztek a sz¢p
besz¢dü szent nev¢hez. Rahmanyinov, a hagyomÀnynak megfelelûen, csak a kÂrus vÀlaszait ¢s k¡l´nÀllÂ t¢teleit komponÀlta meg. A
szertartÀs mÀsik k¢t r¢sztvevûje, a pap ¢s a
diakÂnus, az ÀltalÀnosan elfogadott gyakorlat
jegy¢ben recitÀlja mondanivalÂjÀt. A Hungaroton CD-j¢n ä n¢hÀny kev¢sb¢ l¢nyeges vÀltoztatÀstÂl eltekintve ä a hagyomÀnyos szertartÀs rendje szerint hangzik el a LITURGIA,
Ãgy, ahogy az ma is hallhatÂ egy ortodox
templomban.
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AprÂsÀgnak v¢lhetn¢nk a k¡l´nbs¢get,
tudniillik azt, hogy a müvet egyhÀzi szem¢lyek helyett hivatÀsos ¢nekesek adjÀk elû (rÀadÀsul karmester vez¢nylet¢vel), ha nem ez
volna az a gordiuszi csomÂ, amelyet Kocsis
ZoltÀnnak vez¢nylûpÀlcÀjÀval kett¢ kellene
vÀgnia. A szÂ elûadÂi praxisbeli ¢rtelm¢ben
vett autentikus megoldÀshoz az elûadÀsbÂl
hiÀnyzik valamif¢le ¢letszerüs¢g. Nem azokra a z´rejekre (k´h¢csel¢sre, mormogÀsra,
ki-be jÀrkÀlÀsra) gondolok, amelyek bÀrmelyik vallÀs szertartÀsÀnak velejÀrÂi, hanem arra a mÀssal ´ssze nem t¢veszthetû tÂnusra,
ahogy a pap vagy a diakÂnus sz´veg¢t recitÀlja, a mondat elej¢n figyelemfelkeltûen szonÂrus hangon kiejtve, a mondat v¢g¢n pedig, mintegy csak k´teless¢geinek tudatÀban,
elhadarva a szavakat. Ambrus çkos zengû baritonjÀval t´bbsz´r is k´zel ker¡l a megoldÀshoz, s talÀn csak az egyhÀzi szlÀv nyelv idegens¢ge az oka annak, hogy nem vÀlik v¢rbeli diakÂnussÀ. BubnÂ TamÀs (pap) hangja
valamivel merevebb, talÀn tÃlontÃl nyugateurÂpai, mindenesetre egyÀltalÀn nem olyan,
mint amit az ember egy pocakos, nagy szakÀllÃ pÂpÀtÂl elvÀrna.
A kÂrushangzÀs nem el¢g szÁngazdag, s bizony lehetne tisztÀbb is: a kotta tanÃsÀga szerint a 3. t¢tel ugyanazon az F-dÃr akkordon
indul, amelyen a 2. t¢tel befejezûdik ä sajnos
a felv¢telen majdnem egy kis szekunddal feljebb szÂlal meg a 3. t¢tel kezdû akkordja. JÂ
lett volna m¢g egyszer felvenni a 6. t¢telt, fûleg azt a r¢szt, ahol a szoprÀn szÂlam nem
¢nekel, ¢s Ágy nem takarja el azt, ami egy kÂrusban takargatnivalÂ, az alt ¢s a tenor szÂlamot.
Egy¢birÀnt erûs a gyanÃm, hogy Kocsis¢k
koncepciÂja egyÀltalÀn nem az autenticitÀs
k´r¢bûl indult ki, sokkal inkÀbb valamif¢le
dramatikus elk¢pzel¢sbûl. Ennek nyomÀt v¢lem felfedezni a 14. t¢tel (MIATYçNK... ) gy´ny´rü megoldÀsÀban. Az ima rejtûzk´dû ritmikussÀgÀban, ÀhÁtatos ¢s nemes pianÂjÀban
emelkedik csÃcspontjÀra ez a hÀromszereplûs drÀmai cselekm¢ny. M¢gis, hiÀba prÂbÀlom visszafel¢ felszedni az elgondolÀs szÀlait,
nem lÀtom a miszt¢riumot megsz¡letni. HiÀnyzik a szereplûk egymÀshoz valÂ viszonya,
a nagy kÂrust¢telek kiemel¢se (çLDJAD °N
LELKEM AZ URAT, HISZEK EGY ) ¢s az olyan lÀtvÀnyos pillanatok, mint az ajtÂk bezÀrÀsa a

Nagy HitvallÀs elûtt, amikor a diakÂnus hangosan kiÀltja: àAz ajtÂkat!, az ajtÂkat!Ê
K¡l´n kell szÂlni a CD sajtÂhibÀkban bûvelkedû kÁs¢rûf¡zet¢rûl (oldalank¢nt hÀromn¢gy hiba). Az informÀciÂkban gazdag magyarÀzÂ sz´veget BubnÂ TamÀs k¢szÁtette, s
csak egy t¢ved¢s¢t kell kiigazÁtanom: nem az
1910-es LITURGIA volt az elsû alkalom, hogy
Rahmanyinov az ortodox egyhÀzzene fel¢
fordult, mÀr 1893-ban is komponÀlt egy sz¢p
kÂrusmüvet, a àV molitvah nyeuszipajuscsuju
BogorodicuÊ kezdetüt. Nagyon jÂ lenne, ha a
Tomkins °nekegy¡ttes a LITURGIA ¢s a V ECSERNYA mell¢ ezt is felvenn¢ repertoÀrjÀra.
Dalos Anna

VITA
DÀvidhÀzi P¢ter

GYANöTLANUL
A HATALOM CSAPDçJçBAN
FilolÂgiai lÀtlelet
egy ellenz¢ki mÁtoszrÂl
àGy´ny´rü virÀga az a szÁvnek, midûn hallgatunk
a' hol kÀr n¢lk¡l hallgathatunk, 's az¢rt hallgatunk, mert szavunk kedvetlens¢get, bajt, kÀrt tehetne azoknak, a' kiket hozzÀnk szeretet kapcsola.Ê
HalÀla elûtt n¢hÀny hÂnappal, 1831. mÀrcius
8-Àn az agg Kazinczy intette ezzel kÁm¢letre
a nekitÀmadÂ fiatalokat, elismerv¢n ugyanakkor, hogy àa' hol az ¡gy kÁvÀnja hogy szÂljunk,
ott nincs barÀt ¢s nincs ellens¢g, ott nem kÁvÀnhatni, hogy hallgassunkÊ. Soha m¢g annyira nem
¢reztem e dilemma k¢tfel¢ hÃzÂ erej¢t, mint
amikor megprÂbÀltam igazsÀgot szolgÀltatni
elhunyt koll¢gÀm, Kiss JÂzsef rejtett trag¢diÀjÃ ¢let¢nek. (EGY SZELíD FILOLñGUS °SZREV °TLEN HýSIESS°GE. Holmi, 1993. 11. sz.
1578ä1589. o.) Sejtettem, hogy kortÀrsai k´z¡l holtakat ¢s ¢lûket (k´zt¡k egy hozzÀm k´zel ÀllÂt) egyarÀnt megbÀnthatok, ha mindmÀig versengû mÁtoszaiktÂl f¡ggetlenÁteni
akarom magam. Nincs nagyobb s¢rt¢s, mint
amikor valakinek (ahogy mondani szokÀs)
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nem hissz¡k el a figurÀt, vagyis k¢ts¢gbe vonjuk a szerep hiteless¢g¢t, amelyben egy ¢leten Àt lÀtni ¢s lÀttatni szerette magÀt. GyanÁtottam, darÀzsf¢szekbe nyÃlok: a n¢hai Petûfi-kutatÂ sorsa hÀtter¢¡l f´l kellett elevenÁtenem a k´ltû politikai kisajÀtÁtÀsainak hÀborÃ
utÀni folyamatÀt, az 1949-es centenÀrium
HorvÀth MÀrton-f¢le ripûk demagÂgiÀjÀtÂl
eg¢szen a negyedszÀzaddal k¢sûbbi, ´ntudatlanabb ¢s kifinomultabb, nemegyszer jÂhiszemüen ¢rvelû, de nem kev¢sb¢ vesz¢lyes aktualizÀlÀsokig, melyek p¢ldÀjak¢nt az 1970-es
¢vekbûl PÀndi PÀl ¢s LukÀcsy SÀndor eszmet´rt¢neti vitÀjÀt elemeztem. Mik´zben a k¢t
irodalomt´rt¢n¢sz azon vitatkozott, lelem¢nyes akrÁbiÀval, de mÂdszertanilag gyakran
hibÀs ¢rvel¢ssel, hogy vajon k´ltûnk ÀltalÀnosan szocialista vagy kifejezetten ûskommunisztikus (buonarrotiÀnus) tanokat hirdetett-e, szÀnd¢kaiktÂl ¢s k¡l´nbs¢g¡ktûl f¡ggetlen¡l v¢geredm¢nyben egyazon uralkodÂ
ideolÂgia malmÀra hajtottÀk a vizet. àLehetett
valami (ma mÀr nehezen lÀthatÂ) ideolÂgiai
frakciÂk¡l´nbs¢g PÀndi ¢s LukÀcsy ÀllÀspontjai
k´zt, szÀnd¢kaik szerint talÀn az int¢zm¢nyes¡lt
balk´z¢p ¢s a radikÀlisabb sz¢lsûbal ellent¢t¢hez hasonlÂan; de kicsit tÀvolabbrÂl n¢zv¢st vitÀjuk m¢giscsak a rezsimnek j´tt leginkÀbb kapÂra, hiszen v¢g¡l is mindk¢t lehets¢ges Àrnyalat a fennÀllÂ hatalmat igazolta, genealogikus (szÀrmazÀstani) legitimÀciÂval: egy magÀt szocialistÀnak, sût vÀgyk¢p¢ben kommunistÀnak hirdetû pÀrtÀllam a nemzeti
k´ltûrûl ÀllÁthatta, m¢gpedig a tudomÀnnyal szentesÁtve, hogy hivatalos ideolÂgiÀjÀnak szellemi ûse.Ê
(1585. o.) A HAZUDNI BºSZKE íRñ cÁmmel kiadott tanulmÀnyk´tet¢nek (1995) utÂszavÀban erre a v¢lem¢nyre reagÀl àmeglepetveÊ
LukÀcsy SÀndor, s e mondatbÂl n¢hÀny szÂt
id¢zve (àa fennÀllÂ hatalmat igazoltaÊ) azt veti
ellene, hogy t¢mÀi kivÀlasztÀsÀban vonzalmai
vezett¢k, feladatokat nem vÀllalt, Petûfi-kutatÀsait pedig a hatalom kifejezetten àrossz szemmel n¢zteÊ, s neki àmellûz¢sben ¢s zaklatÀsokbanÊ
volt r¢sze miattuk. àKÀr, hogy a Sz¢pirodalmi ¢s
a Magvetû vezetûi n¢lk¡l´zt¢k bÁrÀlÂm ¢leselm¢jüs¢g¢tÊ, csippent m¢g oda egyet, às nem ismerve
f´l a hatalomnak tett szolgÀlataimat, cs´k´ny´sen
megakadÀlyoztÀk, hogy tanulmÀnyaimat k´tetben
kiadhassamÊ. (361. o.)
Eredetileg Ãgy gondoltam, nem vÀlaszolok erre, bÀr lett volna mondanivalÂm, s a
pol¢mia hev¢ben elk´vetett ¢rtelmez¢sbeli

csÃsztatÀs sem ker¡lte el a figyelmemet. (°n
ugyanis a vitatott mondatban, ahogy sz´vegk´rnyezet¢ben is mindv¢gig, nem megrendel¢sre vÀllalt, hanem akarva-akaratlanul
v¢gzett igazolÀsrÂl besz¢ltem, mely az egy¢n
szÀnd¢kÀtÂl ¢s politikai meggyûzûd¢s¢tûl
f¡ggetlen¡l kapÂra j´tt a hatalomnak; vagyis
nem a rezsim tudatosan elszegûd´tt kiszolgÀlÂjÀnak tekintettem az ekkori LukÀcsyt, amilyen a RÀkosi-korszak m¢ly¢n volt, hanem
´nfeledt ¢s nyilvÀn jÂhiszemü, ez¢rt manipulÀlhatÂ filolÂgusnak, aki Petûfi vilÀgn¢zet¢bûl
talÀn radikÀlisabb eszmeis¢get szeretne kiolvasni, mint ellenfele, de mondanivalÂjÀval
nem tud mÀsf¢le funkciÂt bet´lteni.) Hallgatni akartam, s mostanÀig hallgattam is, mert
visszavÀgÀsÀban elbüv´lt a pengesuhintÀs
eleganciÀja, metszû irÂniÀjÀnak keserny¢sen
rezignÀlt humora, s lefegyverzett riposztjÀnak (talÀn r¢gi jÂ viszonyunkra eml¢kezû)
visszafogottsÀga. Meg aztÀn velem maradt
nemr¢g k¢szÁtett interjÃinak megindÁtÂ
hang¡t¢se, ahogy maga is szabadulna sokÀig
d¢delgetett s mindinkÀbb hozzÀnûtt ´nmÁtoszaitÂl, ahogy egyszerre viaskodik a riporterrel ¢s sajÀt v¢delmi beidegzûd¢seivel (nem
csek¢lys¢g: nyilvÀnossÀg elûtt) valamif¢le
megtisztulÀs¢rt, s ahogy l¢legzetv¢teleibûl
fojtottan kihallatszott egy esendûs¢geiben is
szeretetre m¢ltÂ ember belsû drÀmÀja.
Eszembe jutott Kazinczy szava a kÁm¢lû hallgatÀs sz¢ps¢g¢rûl, s az eln¢mulÀssal legalÀbb
utÂlag n¢mi el¢gt¢telt szerettem volna adni
megbÀntott idûs koll¢gÀmnak. Ez¢rt nem
vÀllaltam el A HAZUDNI BºSZKE íRñ recenzeÀlÀsÀt: sem a k´nyv fogyat¢kossÀgairÂl, sem
utÂszavÀnak replikÀjÀrÂl nem akartam szÂlni. Valami kimondatlan bocsÀnatk¢r¢s-f¢le
lett volna ez a cs´nd, egy ÁrÀs¢rt, amelyet
nem tudtam meg nem Árni. S amelyet (hÀt
igen) ma sem Árhatn¢k meg mÀsk¢nt.
çm LukÀcsy k´nyv¢rûl szÂlÂ recenziÂjÀban (Holmi, 1996. 6. sz.) Szajb¢ly MihÀly
visszat¢r ominÂzus mondatomra, a mÀsodik
fel¢t id¢zi is (ami bûkezübb, mint pÀr szÂ, de
szÀnd¢k ¢s eredm¢ny megk¡l´nb´ztet¢se s
a szÀnd¢kolatlansÀg lehetûs¢ge megint elsikkad belûle), s àrendkÁv¡l igazsÀgtalannakÊ ¢rzi,
m¢gpedig ànem is annyira az igazsÀggal (az utÂkornak mindig igaza van), mint inkÀbb LukÀcsyval szembenÊ. S hogy mi lett volna igazsÀgos,
azt felvillantja az û vÀltozata. LukÀcsy esze-
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rint ànem korai szocialista eszm¢ket kezdett keresni
Petûfi ¢letmüv¢ben, hanem a forradalmÀr eszmerendszere ¢rdekelte, megb¢lyegzett forradalmÀrk¢nt
n¢hÀny ¢vvel 1956 utÀnÊ; ¢szlelhette, hogy kutatÀsÀnak eredm¢nyei àa (PÀndi Àltal befolyÀsolt) hatalomnak [...] mennyire nincsenek Ány¢reÊ,
k¡szk´dhetett àPÀndi¢k erk´lcstelen ¢s gÀtlÀstalan tÀmadÀsaivalÊ, megtapasztalhatta, hogy
n¢zetei filolÂgiai bÁrÀlatÀt àhatalmi ellen¢rvek
nyomat¢kosÁtottÀk, ´v´n aluli ¡t¢sek formÀjÀbanÊ,
türhette, hogy PÀndi kiszorÁtsa àa v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs korabeli fÂrumairÂlÊ, s ezzel a v¢gk¢pp ÀtpolitizÀlÂdott vita àa hatalom ¢s a vele
szembeszeg¡lû magÀnyos intellektuel csatÀjÀvÀ
vÀltÊ. Erre aztÀn minden jÂ¢rz¢sü filosznak
elment a kedve LukÀcsy koncepciÂjÀnak nyilvÀnos bÁrÀlatÀtÂl, legf´ljebb Fekete SÀndor
vÀllalkozott arra, hogy PÀndi helyett ringbe
szÀllva lefolytat egy àrosszeml¢kü ¡t¢svÀltÀsÊ-t
(lÀsd ValÂsÀg, 1973. 12. sz.; 1974. 4. sz.), s az
elfajult k¡zdelem hamarosan f¢lbeszakadt.
àMindez el¢gg¢ egyszerü k¢plet ma mÀr.Ê (Holmi,
1996. 6. sz. 917ä922. o.)
Nos, Ágy csakugyan el¢g egyszerü, s olyan Àttetszû, mint a meghurcolt er¢ny glÂriÀjÀnak
¢gi f¢nye. °n ugyan nem hiszem, hogy az
utÂkornak mindig igaza van, sût ha mindenÀron aforizmÀt akarunk gyÀrtani, akkor szerintem az utÂkornak soha nincs eg¢szen igaza (magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy nekem sincs), de
megkockÀztatom, hogy az eny¢m hely¢be
ajÀnlott t´rt¢netben m¢g kevesebb igazsÀg
lappang, mert az ellenûrizetlen adatokbÂl rakott magasztos ¢pÁtm¢ny a filolÂgia elsû ¢rint¢s¢re Ãgy omlik ´ssze, mint a kÀrtyavÀr. Nekem rokonszenves, ha egy tanÁtvÀny (mint
itt: ´nzetlen¡l) sÁkraszÀll egykori mestere v¢delm¢ben, Szajb¢ly azonban annyira hatÀsa
alÀ ker¡lt LukÀcsy ´nmÁtoszÀnak, hogy mik´zben a k´nyv r´vid utÂszavÀnak szinte
minden mozzanatÀt ÀhÁtatosan id¢zi vagy Ãjrafogalmazza, felt¢tlen segÁtûk¢szs¢ge t¢ved¢sek kritikÀtlan Àtv¢tel¢re, sût olykor tovÀbbi dramatizÀlÀsÀra ragadtatja. MiutÀn LukÀcsyt hatalmi szÂval kiszorÁtottÀk a publikÀciÂ fÂrumairÂl, Ágy e tovÀbbszûtt legenda, a
hetvenes ¢vekben mÀr leginkÀbb csak az Irodalomt´rt¢neti K´zlem¢nyekben ¢s a ValÂsÀgban
jelenhetett meg, s Áme, ez a m¢ltatlanul k¢sûn
kapott elsû tanulmÀnyk´tet is k¢nytelen be¢rni hÃsz-egyn¢hÀny Ávvel, ami persze akkor

sem tudott volna helyet adni az ¢letmü javÀnak, ha LukÀcsy (itt a tanÁtvÀny sem nyomhatja el csalÂdÀsÀt:) nem vegy¡l¢kes holmival
t´lt´tte volna meg, k´zt¡k jelent¢ktelen
aprÂsÀgokkal. Mielûtt netÀn el¢rz¢keny¡ln¢nk: a kritikai zÀrÂmegjegyz¢st leszÀmÁtva e
vÀltozat minden ÀllÁtÀsa cÀfolhatÂ.
Egyszerüen helyesbÁthetn¢nk az adatokat,
de e vÀltozat l¢trej´tte az ´nmÁtoszra ¢pÁtû
politikai hagiogrÀfia tanulsÀgos esete: ¢rdemes megfigyelni a legendak¢pzûd¢s folyamatÀt is. àBajzÀrÂl k¢szÁtett tanulmÀnyomat, 1954bûl, szÁvesen beillesztettem volna mostani vÀlogatÀsomba, ha nem szorÁt oly nagyon a terjedelem. [...]
Petûfirûl szÂlÂ ÁrÀsaimnak most csak fel¢t-harmadÀt
k´z´lhettem; egy¡ttes terjedelm¡k maga eg¢sz k´nyvet tenne ki, jÂval t´bbet, mint hÃsz-egyn¢hÀny Áv.Ê
Szajb¢lynak nem tünt fel, hogy mindezt egy
nagyalakÃ, nagy t¡krü k´tet 361. (!) oldalÀn
olvassa, s recenziÂjÀban a tanulmÀnyok jegyzetapparÀtusÀnak elhagyÀsÀt fÀjlalva mentû
¢rvk¢nt kapaszkodik az Àtvett adatba: àNyilvÀn a rendelkez¢s¢re ÀllÂ hÃsz-egyn¢hÀny Ávvel valÂ takar¢koskodÀs szÂlt k´zbe itt is.Ê Pedig csak
hÀrmat kellett volna lapoznia, hogy a kolofon
figyelmeztesse e fogÂdzÂ omlad¢konysÀgÀra.
àMegjelent 32,9 (A/5) Áv terjedelemben.Ê CsupÀn
a k¡l´nbs¢gbûl kitelne tehÀt egy kisebb k´tet;
ismer¡nk filosz-koll¢gÀt, aki ´r´mmel be¢rn¢ annyival. (Ekkora elt¢r¢st m¢g a szerzûi,
illetve nyomdai Ávek k¡l´nb´z¢se sem
magyarÀzhatna meg.) S noha egy sokÀig k¢sleltetett elsû tanulmÀnyk´tet fÀjdalmÀt is
gyÂgyÁrk¢nt enyhÁthetn¢ e nagylelkü ÁvszÀm,
itt mÀr nem elsû k´tetrûl van szÂ, s ha a recenzens k´r¡ltekintûbben olvasta volna el az
utÂszÂ egy f¢lre¢rthetû ÀllÁtÀsÀt, s kiss¢ alaposabban tÀj¢kozÂdik, aligha Ãgy teszi f´l a
sajnÀlkozÂ k¢rd¢st, hogy LukÀcsy àvajon mi¢rt
t´lt´tte fel elsû ¢s (´nhibÀjÀn kÁv¡l) m¢ltatlanul k¢sûn sz¡letett tanulmÀnyk´tete lapjainak k´zel egynegyed¢t vend¢gsz´vegekkel?Ê. A HAZUDNI BºSZKE íRñ ugyanis 1995-ben lÀtta meg a napvilÀgot, s 1994-ben megelûzte az I STEN GYERTYçCSKçI , mely szint¢n tanulmÀnyk´tet, ha
tematikÀja egys¢gesebb is; bÀr tervezett s az
öJ MAGYAR IRODALMI LEXIKON szÂcikk¢ben
meg´r´kÁtett alcÁm¢t (TanulmÀnyok a r¢gi magyar
egyhÀzi irodalomrÂl) szerzûje v¢g¡l elhagyta, monogrÀfiÀnak nyilvÀn maga sem nevezn¢.
Megalapozatlan tovÀbbÀ, hogy a PÀndi Àltal minden fÂrumrÂl kiszorÁtott LukÀcsy az
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1970-es ¢vekben (akÀr àleginkÀbbÊ) csak az
Irodalomt´rt¢neti K´zlem¢nyekben ¢s a ValÂsÀgban publikÀlhatott. Nem mintha e k¢t folyÂirat az ¢lve eltemettet¢s szimbÂluma lett volna (a ValÂsÀg a korszak egyik legrangosabb
tÀrsadalomtudomÀnyi orgÀnumÀnak szÀmÁtott), LukÀcsy mozgÀstere azonban messze
tÃlterjedt rajtuk. CsupÀn e k´tet akkori ÁrÀsaira szorÁtkozva is talÀlunk olyanokat, amelyek eredetileg mÀsutt, a NagyvilÀgban, a LiteraturÀban vagy a Magyar HÁrlapban jelentek
meg, de (a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrba be¡lve)
folytathatnÀnk a sort az öj írÀssal, az °let ¢s
Irodalommal, a New Hungarian Quarterlyvel, a
t´bbszerzûs, nemegyszer Àltala szerkesztett
tanulmÀnyk´tetekrûl nem is szÂlva. Tegy¡k
hozzÀ, hogy ebben az ¢vtizedben k¡lf´ld´n
is publikÀlhatott, s ¢ppen Petûfi-koncepciÂjÀt
hirdethette: nemcsak MoszkvÀba jutottak el
tanulmÀnyai, hanem az û szerkeszt¢s¢ben jelent meg 1973-ban a Corvina KiadÂnÀl a
nyugatra szÀnt L'I RR°CONCILIABLE: PETýFI ,
POéTE ET R°V OLUTIONNAIRE cÁmü k´nyv,
benne egyszerre k¢t idevÀgÂ dolgozatÀval,
ugyanekkor k´z´lt hasonlÂ sz´vegü cikket a
pÀrizsi Europe Petûfi-szÀmÀban, a szint¢n PÀrizsban kiadott Annales historiques de la R¢volution fran§aise-ben, valamint egy firenzei
konferencia (Giorgio Lutival k´z´sen szerkesztett) k´tet¢ben. °s noha PÀndit igazÀn
nem eszm¢nyÁten¢m (aligha ´r¡lt volna, ha
meg¢ri, rÂla szÂlÂ kÁm¢letlen passzusaimnak), az¢rt az Àltala ÀllÁtÂlag àolyannyira sikeresenÊ v¢grehajtott kiszorÁtÀsnak m¢giscsak
sajÀtos t¡nete, hogy 1972-ben a tansz¢k¢n
szerkesztett mindk¢t tanulmÀnyk´tet k¢rt,
kapott ¢s k´z´lt ÁrÀst LukÀcsytÂl, egyet ¢ppen
PETýFI FORRADALMI V ILçGN°ZETE cÁmmel.
Ha valakinek netÀn szemet szÃrna, hogy az
1975-ben szint¢n a PÀndi-tansz¢ken k¢sz¡lt
MI°RT SZ°P? A MAGYAR LíRA CSOKONAITñL
PETýFIIG cÁmü elemz¢sgyüjtem¢ny tartalomjegyz¢k¢ben ott ny¡zs´g akkori irodalomtudomÀnyunk apraja-nagyja, s mintha csak LukÀcsy volna kirekesztve a minden korosztÀlyt
¢s irÀnyzatot szÂhoz juttatÂ keresztmetszetbûl, azok szint¢n csalÂdnak, ha hiÀnyzÀsÀt a
Szajb¢ly emlegette àkiszorÁtÂsdivalÊ magyarÀzzÀk: a k´tet szerkesztûi, Mezei MÀrta ¢s Kulin
Ferenc, megÀllapodtak LukÀcsyval, hogy Petûfi AZ ýRºLT cÁmü k´ltem¢ny¢t fogja elemezni a k´tetben, s nem rajtuk mÃlt, hogy a

megÁg¢rt ÁrÀs v¢g¡l m¢gsem k¢sz¡lt el. Ha az
¡ld´z´tt ellenz¢ki mÁtoszÀt komolyan venn¢nk, nemigen tudnÀnk megmagyarÀzni,
hogy A HAZUDNI BºSZKE íRñ lapjain mi¢rt
nem talÀlunk akÀr egyetlen eddig asztalfiÂkban lappangott ÁrÀst, s mi¢rt van megrakva
rangos folyÂiratokban ¢s reprezentatÁv k´tetekben (esetleg t´bbsz´r is) k´z´lt dolgozatokkal.
A politikai legendak¢pzûd¢s vonzÀsk´r¢n
kÁv¡l f´l´sleges, sût groteszk volna bizonygatni, hogy valaminek az oka nemcsak elnyomÀs
lehet; azon bel¡l viszont sajnos elk¢l e banÀlis
figyelmeztet¢s. àSzerencs¢sebb csillagzat alattÊ,
olvashatjuk Szajb¢ly zÀrÂbekezd¢s¢ben, LukÀcsy mÀr r¢g megÁrta volna àaz Ãj ¢s mÀr nagyon hiÀnyzÂ, modern monogrÀfiÀt PetûfirûlÊ.
Holott LukÀcsy maga mondta egyszer, hogy
ÀtfogÂ pÀlyak¢p ÁrÀsÀhoz az¢rt nem volt kedve soha, mert a monografikus feldolgozÀs a
t¢ma olyan r¢szeinek kutatÀsÀra is k´telezte
volna, amelyek ût nem ¢rdekelt¢k. Mostani
utÂszavÀbÂl is kider¡l, hogy bÀr ÀtfogÂ Petûfi-¢letrajzot vÀrtak tûle, inkÀbb r¢sztanulmÀnyokat k¢szÁtett. Tegy¡k hozzÀ: ahogy Szajb¢ly joggal hiÀnyol e k´tetbûl legalÀbb egy
utalÀst az 1973ä1974-es pol¢miÀra, ¢letrajzi
vagy akÀr eszmet´rt¢neti Petûfi-monogrÀfiÀt
LukÀcsy v¢gk¢pp nem Árhatott volna Ãgy,
hogy nem n¢z szembe vitapartnerei nyomtatott ellen¢rveivel, melyek k´zt 1989 Âta ott
van, mellûzhetetlen¡l, Fekete SÀndor PETýFI
EVANG°LIUMA. A K¹LTý °S A FRANCIA FORRADALMAK cÁmü k´nyve, helyenk¢nt vitriolos,
de t¡zetes filolÂgiai kritikÀjÀt adva LukÀcsy
t¢teleinek. Errûl szÂlÂ recenziÂjÀban Zentai
MÀria joggal tette szÂvÀ, hogy àLukÀcsy az
utÂbbi tizen´t ¢vben nem Árt Petûfirûl, ¢rdemes lenne ismerni mostani v¢lem¢ny¢tÊ (BUKSZ, 1990.
2. sz. 247. o.); e jÀmbor Âhajba rejtett tapintatos unszolÀsnak nem lett foganatja, hiszen
f¢l ¢vtized eltelt¢vel A HAZUDNI BºSZKE íRñ
Ãgy k´zli Ãjra LukÀcsy r¢gi Petûfi-tanulmÀnyait, mintha megjelen¢s¡k Âta mi sem
t´rt¢nt volna, sût a jegyzetapparÀtus elhagyÀsÀval nemcsak ellenûrizhetetlenn¢ teszi ÀllÁtÀsait, hanem egykori vitak´rnyezet¡k esetleges nyomait is gondosan elt´rli. Meg¢rt¢ssel
fogadhatjuk, mint Szajb¢ly teszi, hogy a megtÀmadtatÀsaira mÀr nem szÁvesen eml¢kezû
LukÀcsy àfigyelmen kÁv¡l hagyja hajdani ellenfele
pasquillusaitÊ, utalni rÀjuk azonban nemcsak
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àelegÀns gesztus lett volnaÊ, hanem elemi k´teless¢g. Vitapartner¡nket nem muszÀj szeretni, de ha valaki eg¢sz k´nyvet Árt tanulmÀnyaink cÀfolÀsÀra, ÃjbÂli kiadÀsukkor valahogy illik szÀmot vetni gondolataival, k¡l´n´sen a mai szabadabb vilÀgban. BÀrhogy
Át¢lj¡k meg PÀndi szerep¢t a mÃltban, 1987
Âta halott, 1989-ben a KÀdÀr-rendszer is
´sszeomlott; a filolÂgiai etika semmibev¢tel¢nek felelûss¢g¢t nem lehet t´bb¢ a hatalmi viszonyokra hÀrÁtani.
A mitizÀlÂdÀs l¢lektani hatÀsÀra (ahogy a
mieinkrûl minden jÂt) az ellentÀborrÂl eleve minden rosszat k´nnyebben felt¢telez¡nk:
tûl¡k kitelik. M¢g szerencse, hogy Szajb¢ly filolÂgusi beidegzûd¢sei jobbak annÀl, hogysem mindig t¢nyk¢nt t¡ntetn¢ f´l a csak felt¢telezhetût: mint Árja, PÀndi àminden bizonnyalÊ (!) mÀr ellenfele elsû szelÁden vitatkozÂ lÀbjegyzet¢tûl halÀlosan megs¢rtûd´tt;
ugyanÁgy PÀndi¢k s´t¢t ¡zelmeinek j¢ghegy¢bûl az Árott dokumentumok ànyilvÀnÊ csak
a kilÀtszÂ csÃcsÀt k¢pezik, ¢s Ágy tovÀbb. Az
¡ld´z´tt ellenz¢kis¢g mÁtosza azonban elûbbutÂbb ellenÀllhatatlannak bizonyul: az utÂdnak mindenre k´nnyü magyarÀzatot kÁnÀl,
mÁgnem az f´lmentve ¢rzi magÀt a tovÀbbi
vizsgÀlat alÂl, s ÀtiratÀbÂl kihagyja azokat a
m¢rs¢klû k´r¡lm¢nyeket, amelyek az eredeti
(´n)mÁtoszban m¢g helyet kaphattak. LukÀcsy sajÀt elûadÀsÀban, ha utÂszavÀt figyelmesen olvassuk, m¢g itt-ott felt¡nedeznek,
bÀr a hangsÃly mÀr nÀla sem rÀjuk esik.
à1962 v¢g¢n ker¡ltem, addig szabadÃszÂ, az IrodalomtudomÀnyi Int¢zetbe, viszonylag nyugodt k´r¡lm¢nyek k´z¢.Ê Ezt a visszafogott mondatot
k´veti, s talÀn ennek keretei k´zt volna ¢rtendû, a rÀ k´vetkezû, egyre mitikusabb s tovÀbbi mitizÀlÀsra csÀbÁtÂ eml¢kez¢s: àPetûfi
¢letrajzÀt vÀrtÀk tûlem, engem inkÀbb politikai vilÀgn¢zete ¢rdekelt, errûl Ártam tucatnyi tanulmÀnyt.
KutatÀsaimat a hatalom rossz szemmel n¢zte, mellûz¢sben ¢s zaklatÀsokban volt r¢szem.Ê Nos, mÀr
a szabadÃszÀs elgondolkoztatÂ mozzanat:
1951-tûl 1962-ig a tollÀbÂl ¢lt mint szabadfoglalkozÀsÃ ÁrÂ, bele¢rtve az 1956 utÀni ¢veket, amikor a legenda (¢s az UMIL) szerint
1960-ig nem publikÀlhatott (kisebb cikke
vagy Àltala szerkesztett k´tet az¢rt ekkor is
megjelenhetett); ek´zben mindv¢gig nagyr¢szt a kiadÂk ¢s szerkesztûs¢gek foglalkoztattÀk, s aligha a hatalom tudta n¢lk¡l. Nem

ÀllÁtanÀm, hogy k´nnyü idûszak lehetett, legf´ljebb talÀn egyik-mÀsik kortÀrsÀnak viszontagsÀgaihoz m¢rve, p¢ldÀul egy Hamvas B¢la
vid¢ki seg¢dmunkÀsk¢nt ¢s raktÀrosk¢nt tengûd¢s¢hez (1951ä1964) vagy a Petûfi-kutatÂk
k´z¡l (nem szÁvesen emlÁtek ¢ppen ellenfelet)
Fekete SÀndor b´rt´n¢veihez (1958ä1963)
k¢pest. S ami azutÀn j´tt LukÀcsy ¢let¢ben:
1962-tûl eg¢szen 1988-ig fûÀllÀsÃ kutatÂk¢nt
dolgozni az Akad¢mia IrodalomtudomÀnyi
Int¢zet¢ben, 1965-tûl osztÀlyvezetûk¢nt, az
talÀn m¢gsem a legsanyarÃbb sors. Az int¢zet
ek´zben nemegyszer a l¢t¢¢rt k¡zd´tt ugyan,
de v¢g¡l is mindig fennmaradt, s a korabeli
lehetûs¢gekhez k¢pest csakugyan àviszonylag
nyugodtÊ k´r¡lm¢nyeket biztosÁtott tagjainak.
A nagy mÃltÃ E´tv´s Koll¢gium ¢p¡let¢ben
mük´dv¢n, munkatÀrsai (k´zt¡k egykori koll¢gistÀk) m¢g ¢rezhettek valamit annak inspirÀlÂ l¢gk´r¢bûl, s kutathattak gazdag szabadpolcos k´nyvtÀrÀban, ami irigyl¢sre m¢ltÂ, ha a naphosszat gimnÀziumi, netÀn ÀltalÀnos iskolai tanÀrk¢nt vagy k´nyvtÀrosk¢nt
dolgozÂ koll¢gÀk szemsz´g¢bûl n¢zz¡k. Az itt
szerkesztett Irodalomt´rt¢neti K´zlem¢nyek a
kor legfontosabb szakfilolÂgiai folyÂiratak¢nt
mindv¢gig rendelkez¢s¡kre Àllt, szer¢ny, de
biztos honorÀriummal; 1963-tÂl 1971-ig
ugyancsak itt k¢sz¡lt az irodalomelm¢leti
szemhatÀrt tÀgÁtÂ Ãgynevezett àr¢giÊ (m¢g
PÀndi elûtti) Kritika; konferenciÀkra utazhattak, k¡lf´ldre, az enyh¡l¢ssel mindinkÀbb
Nyugatra is. Igaz, hogy ez jÂr¢szt m¢g a kollektÁv feladatok korszaka volt, de LukÀcsy viszonylagos kutatÂi szabadsÀgÀra mi sem jellemzûbb, mint utÂszavÀnak id¢zett vallomÀsa: ha Petûfi-¢letrajzot vÀrtak tûle, s û ¢rdeklûd¢s¢t k´vetve ehelyett tucatnyi tanulmÀnyt
Árhatott a k´ltû forradalmi vilÀgn¢zet¢rûl, akkor a munkÀra nehezedû int¢zm¢nyes k¢nyszert (legalÀbbis az û eset¢ben) bizonyosan ki
lehetett bÁrni. Ezzel szemben megd´bbenve
olvastam nemr¢g (HorvÀth IvÀn: SZ¹V EG.
2000, 1994. 11. sz. 47. o.) arrÂl, hogyan fosztotta meg osztÀlyvezetûi, sût kutatÂi ÀllÀsÀtÂl,
¢s mik¢nt kergette halÀlba 1968-ban egy int¢zeti szÀmon k¢rû àhadjÀratÊ a titkon depressziÂra hajlamos Ger¢zdi RabÀnt; ellenûrizhetû adatok hÁjÀn ezt egyelûre nem merem
elhinni, annyi azonban bizonyos, hogy LukÀcsy ÀllÀsa Petûfi-tanulmÀnyai utÀn sem vÀltozott: megszakÁtatlanul osztÀlyvezetû ma-
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radhatott. S nem tudom, akkoriban milyen
àzaklatÀsokbanÊ r¢szesÁtette a hatalom, rossz
szemmel n¢zett kutatÀsai megtorlÀsak¢nt, de
(e szÂ mai jelent¢s¢nek szokÀsos k¢pzettÀrsÁtÀsait k´vetve) neh¢z elk¢pzelni olyasf¢le jelenetet, mondjuk, hogy a rendûrs¢g rajta¡t¢sszerüen hÀzkutatÀst tart nÀla, s ´sszet´ri
a berendez¢st, mert le akarja foglalni ama
felforgatÂ (buonarrotiÀnus) Petûfi-tanulmÀnyokat, mielûtt szamizdatban sokszorosÁtva napvilÀgra jutnÀnak... Hogy àmellûz¢sbenÊ
volt r¢sze, az lehet, hiszen nem lett a kultÃrpolitika irÀnyÁtÂ test¡let¢nek tagja (talÀn szerencs¢j¢re), tansz¢ket sem kapott a pesti b´lcs¢szkaron (en¢lk¡l az¢rt valahogy megvan
az ember), ¢s Szegedre kellett lejÀrnia tanÁtani (ahol kivÀlÂ tanÁtvÀnyokra lelt); higgy¡k
el a sokat prÂbÀlt N¢meth LÀszlÂnak, hogy
amÁg nem ¡ld´zik az embert, ÁrÂi munkÀra
nincs ¡dv´sebb, mint a mellûztet¢s. Hiszen
¢ppen LukÀcsy idûskori dolgozatainak felt¡nd´kl¢se p¢ldÀzza, milyen s¢rtetlen¡l Àtmenthetûk talentumaink a kegyvesztett ¢vek
sivatagÀn. Ezzel szemben mi maradt a fiatal
PÀndi m¢g ki-kivillanÂ tehets¢g¢bûl, mire a
rendszer neh¢z ideolÂgiai v¢rtj¢ben megvÁvta l¢lek´lû csatÀit, s Árt-e utolsÂ ¢veiben akÀr
egyetlen tanulmÀnyt, amelyet a mai irodalomt´rt¢n¢sz irigyelne?
Hogy àa hatalom rossz szemmel n¢zteÊ LukÀcsy kutatÀsait, s nem ismerte f´l Àltalam v¢lelmezett (hadd szÃrjam itt is k´zbe: ´ntudatlan) szolgÀlatait, azt û maga azzal szeml¢lteti,
hogy a kiadÂk vezetûi àcs´k´ny´sen megakadÀlyoztÀkÊ tanulmÀnyk´tete megjelen¢s¢t. Az
utÂbbit nem vonnÀm k¢ts¢gbe, m¢g kev¢sb¢
bagatellizÀlnÀm a meg sem valÂsÁthatott k´tet
jelentûs¢g¢t azzal, hogy Fekete SÀndor mÂdjÀra fitymÀlkozva ÃjsÀgcikkeknek nevezem
tartalmÀt, szembeÀllÁtva àsikeres tudÂsÊ ellenfel¢nek àvastagÊ k´nyveivel (REJTýZK¹Dý LEGENDçRIUM. Szerk. CsÀki Judit, KovÀcs Dezsû. Bp., 1990. 113. o.), de a meghiÃsÁtÀs
okait ism¢t csak az ¡ld´z´tt ellenz¢kis¢g mÁtoszÀnak gondolati k¢nyszerpÀlyÀi vezethetik
vissza felt¢tlen¡l ¢s kizÀrÂlag politikai ellent¢tre. Neh¢z volna Buonarroti vagy Babeuf
ûskommunisztikus tanaiban olyasmit talÀlni,
amit egy annyira cinikus retorikÀjÃ ideolÂgia, mint az 1960-as ¢s 1970-es ¢vek¢, ne tudott volna Petûfinek tulajdonÁtva ugyanolyan
k´nnyen bekebelezni s a hatalom genealÂgiai

igazolÀsÀra kisajÀtÁtani, mint a PÀndi Àltal
ajÀnlott vegyesebb forrÀsÃ kora szocialista
eszm¢ket. A korabeli irodalompolitika t´rt¢neti alapt¢tel¢nek szÀmÁtÂ PetûfiäAdyäJÂzsef
Attila àfûvonalÊ szempontjÀbÂl is egyarÀnt
hasznÀlhatÂk lettek volna; talÀlÂan jegyezte
meg nemr¢g N¢meth G. B¢la, e hÀrom k´ltû
egykor sokat hangoztatott ´sszetartozÀsÀnak
eszmei alapjÀt akarvÀn kiÀsni, hogy valamennyi szocialisztikus ¢s kommunisztikus
eszmeis¢get nagy nehezen mindegyikn¢l ki
lehet mutatni egyik vagy mÀsik pÀlyaszakaszÀban, Àm hogy Petûfi àt´rekv¢se egy korakommunisztikus, buonarrotista hatÀssal ¢s szeml¢lettel
volt-e ´szt´n´zve ¢s Àthatva, mint LukÀcsy SÀndor
gondolja, ezÃttal, mell¢kesÊ. (PETýFI ä ADY ä JñZSEF ATTILA? ItK, 1994. 3. sz. 359ä360. o.)
Egy ponton Szajb¢ly MihÀly is elismerni lÀtszik vitatott mondatom eszmei vonatkozÀsÀnak igazÀt, amikor kimondja, hogy a hatvanas ¢vek v¢g¢n (PÀndi befolyÀsa n¢lk¡l) àa
hatalomnak persze mindegy lett volna, hogy Petûfi
eszmerendszer¢t csupÀn egyetlen, vagy inkÀbb t´bbf¢le korai szocialista ideolÂgiÀhoz kell-e k´tni, s
hogy helyesebb-e az utÂpista szocialistÀk helyett a
korai szocialistÀk elnevez¢st hasznÀlniÊ.
Igen, tisztÀn ideolÂgiai szempontbÂl, sût
szerintem ´nn´n legitimÀciÂjÀra is, mindegy
lett volna a hatalomnak, de az itt id¢zett terminolÂgiai vitÀban mintha LukÀcsy ¢ppen
ez¢rt bizonygatnÀ az û vÀltozatÀnak ideolÂgiai
elûnyeit. Ha fellapozzuk az 1973ä1974-ben a
ValÂsÀg hasÀbjain folyt vitÀt, melyre Szajb¢ly
mint a LukÀcsynak bevitt m¢ly¡t¢sek egyik
nyomasztÂ eml¢kü bokszmeccs¢re hivatkozik, bizony kÁnos ¢rz¢sek k´zepette olvashatjuk, milyen ¢rvel¢ssel igyekszik ¢ppen LukÀcsy meggyûzni olvasÂit arrÂl, hogy Petûfi
politikai vilÀgn¢zet¢nek forrÀsait nem utÂpista szocialistÀknak helyes nevezni, mint PÀndi
teszi. A KOMMUNISTçK KIçLTVçNYA (!) egy
mondatÀt perd´ntû bizonyÁt¢kk¢nt id¢zve
LukÀcsy ugyanis Ágy zÀrja idevÀgÂ bekezd¢s¢t: àA magam r¢sz¢rûl a korai szocializmus
gyüjtûnevet javaslom ¢s hasznÀlom minden Marx
elûtti szocialista-kommunista rendszerre. Ez megfelel a mÀs nyelveken jÂl bevÀlt Fr¡hsozialismus,
socialismo prima di Marx kifejez¢seknek, ¢s tiszteletadÂ Marx irÀnt: hozzÀ viszonyÁt.Ê (LukÀcsy
SÀndor: PETýFI: K¹LT°SZET °S ESZMET¹RT°NET. ValÂsÀg, 1973. 12. sz. 75. o.) SzÀmunkra
itt mell¢kes, hogy neki volt-e igaza vagy Fe-

1078 ã Vita

kete SÀndornak (az utÂbbi szerint LukÀcsy
tiszteletadÂbb akar lenni Marx irÀnt, mint
amilyen maga Marx volt, aki mÀsutt igenis
àutÂpistaÊ jelzûvel illette a korai szocialistÀkat),
l¢nyeges azonban a filolÂgiai ellen¢rvhez füz´tt mÂdszertani kommentÀr, mely elhÀrÁtja
a marxista elk´telezetts¢gre hivatkozÂ rangsorolÀst: àAz ilyen terminolÂgiai vitÀkat a v¢gtelens¢gig lehetne folytatni, ajÀnlatos volna azonban
kikapcsolni belûl¡k azt a szempontot, hogy melyik
terminolÂgia ÏtiszteletadÂÎ Marx irÀnt ¢s melyik
nem.Ê (Fekete SÀndor: PETýFI °S A KOMMUNIZMUS. A K¹LTý V ILçGN°ZET°RýL. ValÂsÀg,
1974. 4. sz. 95. o.) Nem ÀllÁtom, hogy LukÀcsy ¢rvel¢smÂdjÀt az a tudatos szÀnd¢k vez¢relte, hogy a tudomÀnypolitikÀt a maga
oldalÀra ÀllÁtsa a Petûfirûl szÂlÂ vitÀkban
(bÀr talÀn ez is bocsÀnatos bün lett volna, hiszen, mint Ártam, az 1970-es ¢vek PÀndiä
LukÀcsy ´sszecsapÀsa àegyenlûtlen volt, mert a
hatalom PÀndi m´g´tt ÀlltÊ, Holmi, 1993. 11. sz.
1586. o.), de annyi tagadhatatlan, hogy ¢rvei
k´z¢ ¢pp a legfontosabb pontokon keverednek olyan aktualizÀlÂ ideolÂgiai hivatkozÀsok, amelyek bizony nem az ¡ld´ztet¢sben is
rend¡letlen ellenÀllÂ f¡ggetlen szÂhasznÀlatÀra vallanak, hanem (megengedem: talÀn
akaratlanul) a visszafogadtatÀsÀt rem¢lû kitaszÁtott szem¢rmes hüs¢gnyilatkozatait formÀzzÀk. MÀr e vitacikke elej¢n id¢zi a szÀzadelû Petûfi-szakirodalmÀbÂl a k´ltû politikai
verseivel szembeni fenntartÀsokat, k´zt¡k
HorvÀth JÀnos Petûfi-k´nyv¢nek Át¢leteit,
m¢gpedig habozÀs n¢lk¡l az egykorÃ tÀrsadalmi berendezked¢s apolÂgiÀjak¢nt ¢rtelmezve ûket (àK´z´ny ¢s ellenszenv a Petûfi k´lt¢szet¢ben megszÂlalÂ politikum irÀnt: ez jellemezte
hosszÃ-hosszÃ ideig szakirodalmunkat, s mindez
nem mÀs, mint egy Petûfi eszm¢ivel ellent¢tes tÀrsadalmi rend tudomÀnyos ÀlcÀjÃ ´nv¢delmeÊ),
hogy szembeÀllÁtsa vele az Ãj rendszer ÀldÀsÀt
(àA tÀrsadalmi k´zegellenÀllÀst, mely Petûfi politikai eszm¢inek t¡zetes ¢s elfogulatlan vizsgÀlatÀt
akadÀlyozta, az 1945. ¢v nagy t´rt¢neti fordulata
oszlatta elÊ), kedvezûbb ¢ghajlatÀval, mely az
1960-as ¢vekre hozta meg term¢s¢t. (ValÂsÀg,
1973. 12. sz. 71ä72. o.) HÀny Petûfi-dÁsz¡nneps¢g szÂnoklatÀbÂl ismerûs, az 1940-es
¢vek v¢g¢tûl fogva, a nagy kontraszt e retorikai s¢mÀja, mely a k´ltû eszm¢inek v¢gre elj´tt idej¢t ¡nnepli! Hogy az eff¢le s¢mÀk
a politikai hatalom legitimÀlÀsÀnak mÀs

(transzcendens szimbolikÀjÃ) mÂdjaival hogyan illeszkednek a genealogikus kisajÀtÁtÀs
nyelvi ¢s rituÀlis eszk´zeinek rendszer¢be,
arra mÀsutt k¡l´n tanulmÀnyt szÀntam (A
HATALOM EREDETMONDçI PETýFI UTñ°LET°BEN. ItK, 1990. 3. sz. 341ä359. o.); itt csak azt
teszem hozzÀ, hogy Illy¢s nagy vers¢nek utolsÂ sorai Petûfi kiszolgÀltatottsÀgÀra talÀn jobban illenek, mint bÀrki¢re, szemk´zt a zsarnoksÀggal, mely a mÃlt leigÀzÀsÀval uralkodik az ¢lûk´n: àû mondja meg, ki voltÀl, / porod
is neki szolgÀlÊ.
Szajb¢ly szerint is mindegy lett volna a hatalomnak, melyik Àrnyalat gyûz, Àm az erû pozÁciÂjÀban levû PÀndi rÀvette a kultÃrpolitika
vezetûit, hogy az '56-os mÃltja miatt sebezhetû LukÀcsyt elhallgattassÀk, ami a hetvenes
¢vekre siker¡lt is nekik. Csakugyan? Nos,
annyira puha az¢rt m¢gsem volt az a diktatÃra, hogy ilyen elhallgattatÀst, ha valÂban ez
lett volna a c¢lja, sikernek k´nyvelt volna el.
A korabeli publikÀciÂkra visszatekintve
ugyanis inkÀbb az lep meg, hogy milyen fesztelen¡l tette dÁszkirakatba az a tudomÀnypolitika ÀllÁtÂlag eldugni akart ellenz¢k¢t. Nyissuk ki p¢ldÀul az ideolÂgiai felforgatÀssal aligha vÀdolhatÂ Kossuth K´nyvkiadÂ
¢s ZrÁnyi Katonai KiadÂ Àltal k´z´sen gondozott PETýFI TºZE. TANULMçNYOK PETýFI
SçNDORRñL cÁmü jubileumi k´tetet, mely
1972-ben TamÀs Anna ¢s W¢ber Antal szerkeszt¢s¢ben, PÀndi tansz¢k¢nek ¢gisze alatt
lÀtott napvilÀgot. àE k´tet Petûfi sz¡let¢s¢nek
mÀsf¢lszÀzados ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl ´sszegyüjt´tt tanulmÀnyokat tartalmazÊ, olvassuk elûszavÀnak nyitÂmondatÀban, àmelyek a k´ltû ¢letmüv¢nek a magyar t´rt¢nelemben ¢s szellemi ¢letben, a forradalmi gondolkodÀsban bet´lt´tt szerep¢t
elemzikÊ. EzutÀn megtudhatjuk, hogy e k´tet
az elûzû korszakok tudomÀnyossÀgÀt fel¡lmÃlÂ marxista irodalomtudomÀny eredm¢nyeit hivatott bemutatni, s hogy ezekhez, sût
àaz Ãjabb kutatÀsok legfontosabb ¢s leg¢rdekesebb
eredm¢nyei k´z¢Ê tartoznak àPetûfi forradalmi vilÀgn¢zet¢nek, k´ltûi magatartÀsÀnak forrÀsai, egyebek k´z´tt a francia forradalomhoz valÂ viszonya,
a jakobinizmus eszmei inspirÀciÂja, tovÀbbÀ azoknak az eszmei hatÀsoknak a bizonyÁtÀsa, amelyek
ebbûl az irÀnybÂl gazdagÁtottÀk eszmevilÀgÀtÊ. Ezt
a kutatÀsi irÀnyt k¢t tanulmÀny k¢pviseli a
gyüjtem¢nyben: LukÀcsy¢, PETýFI FORRA-
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cÁmmel,
mely ´sszefoglalja idevÀgÂ koncepciÂjÀnak mÀig hangoztatott l¢nyeg¢t, s k´zvetlen¡l utÀna
Fekete SÀndor¢ (PETýFI JAKOBINUSAI ), mely
vele n¢hÀny r¢szk¢rd¢sben vitatkozik. A k´tetet a Petûfi-szakirodalom vÀlogatott bibliogrÀfiÀja zÀrja 1847-tûl 1971-ig, benne h¢t LukÀcsy-tanulmÀnnyal. Lehet, hogy az à1970-es
¢vek elej¢n [...] LukÀcsy be sem tehette a lÀbÀt PÀndi fellegvÀrÀba, a pesti egyetem b´lcs¢szkarÀraÊ,
mint Szajb¢ly Árja, de ez az 1972-ben megjelent k´tet (¢s t´bb hasonlÂ) bajosan egyeztethetû ´ssze azzal a parancsuralmi àkiszorÁtÂsdivalÊ, amelynek c¢lja a hatalommal àszembeszeg¡lû magÀnyos intellektuelÊ kiiktatÀsa lett volna;
m¢g kev¢sb¢ egyezik a rendszer ideolÂgiÀjÀt
s¢rtû ellenz¢ki mondanivalÂ mÁtoszÀval,
amelynek egy¢bk¢nt az is ellentmond, hogy
LukÀcsy itt k´z´lt tanulmÀnya pÀr ¢v mÃlva
(1975) MoszkvÀban oroszul is megjelent.
(Ugyanitt k´z´lt¢k oroszul 1970-ben egy mÀsik ÁrÀsÀt; ebben is ´sszefoglalja koncepciÂjÀnak l¢nyeg¢t Petûfi buonarrotiÀnus vilÀgn¢zet¢rûl.) HasonlÁtsuk ´ssze e dolgozata egykori sz´veg¢t a mostanival: nincs k´zt¡k szÀmottevû k¡l´nbs¢g (ami m¢gis, az vagy olyan
ÀllÁtÀs diszkr¢t elhagyÀsa, amelynek t¢vess¢g¢t azÂta maga is belÀtta, vagy nyilvÀnvalÂan
az Ãj k´tet ism¢tlûd¢seit cs´kkentû hÃzÀs), tehÀt akkori k´zl¢s¢hez aligha kellett engedm¢nyeket tennie, olyat meg bizonyÁthatÂan
nem, amelyet ma nem vÀllalna.
BÀrmi volt is Petûfi-tanulmÀnyainak szÀnd¢kos ¡zenete, gyanÃtlan nyelvezet¡k olykor
annyira k´zel t¢vedt a korabeli kultÃrpolitika
frazeolÂgiÀjÀhoz, hogy a kor ideolÂgusai akÀr
maguk¢nak is ¢rezhett¢k volna. Kiss JÂzsefrûl szÂlÂ ÁrÀsomban mÀr ¢rintettem, hogy
à...°S PIROS ZçSZLñKKALÊ cÁmü tanulmÀnyÀnak legelsû jegyzet¢ben LukÀcsy siet kiiktatni
v´r´s ¢s piros k¡l´nbs¢g¢t, azzal ¢rvelve,
hogy àelv¢gre a k¢t szÁn azonosÊ, a franciÀban is
egy szÂ van rÀjuk, û tehÀt Petûfi szÂhasznÀlata irÀnti àtiszteletbûlÊ pirosnak fogja nevezni
azt, amit immÀr v´r´snek szokÀs mondani. (A
tanulmÀny a Kritika 1967. 11., illetve 1968.
1. ¢s 3. szÀmaiban jelent meg, majd l¢nyegi
elsû r¢sz¢t 1970-ben Ãjra k´z´lte a K´peczi
B¢la ¢s Sût¢r IstvÀn szerkesztette ESZMEI °S
IRODALMI TALçLKOZçSOK , s ezt a r¢szt vette
be LukÀcsy is jelen tanulmÀnyk´tet¢be,
amelyben minden¡tt elhagyta a jegyzeteket.)
DALMI V ILçGN°ZET°NEK Fý V ONçSAI

MÀr eml¢kbesz¢dem ÁrÀsakor sem tudtam
eg¢szen elhessegetni àa gondolatot, hogy mik´zben a tudÂs (nyilvÀn jÂhiszemüen) errûl ¢rtekezett,
a v´r´s zÀszlÂ a fennÀllÂ hatalomnak is egyik legfontosabb szimbÂluma volt, mely persze mÀrcius
15-¢n is ott virÁtott a hÀromszÁnü lobogÂ mellett, ¢s
aligha Petûfi kedv¢¢rtÊ. (1585. o.) Most is elismerem szinte naiv jÂhiszemüs¢g¢t (mely
mindmÀig tart, hisz ha azÂta ¢szrevette volna, hogy ÁrÀsait a rezsim annak idej¢n kihasznÀlta, nem olvashatnÀ àmeglepetveÊ az ¢n idevÀgÂ mondatomat), m¢gis hadd illesszem (tapintatlanul ¢s illetlen¡l) e tanulmÀnyÀnak
fejteget¢sei mell¢ ´sszehasonlÁtÀsra Acz¢l
Gy´rgy egy korabeli besz¢d¢nek r¢szlet¢t,
mely 1972. december 30-Àn, a Petûfi sz¡let¢s¢nek 150. ¢vfordulÂjÀra rendezett grandiÂzus dÁsz¡nneps¢gen hangzott el az OperahÀzban. Aki annak idej¢n nem hallotta e
sz´veget, az hamarosan olvashatta, ugyanis a
Petûfi Eml¢kbizottsÀg felhÁvÀsÀval, Losonczy
PÀl megnyitÂjÀval ¢s Illy¢s Gyula megeml¢kez¢s¢vel egy¡tt megjelent egy f¢nyk¢pekkel
illusztrÀlt AZ °Lý PETýFI cÁmü dÁszkiadvÀnyban, a Kossuth K´nyvkiadÂnÀl a k´vetkezû
¢v mÀrcius 15-¢n. A politikai hatalom genealÂgiai igazolÀsÀnak rutinos müveletek¢nt
Acz¢l Ãgy jelenti be a rendszer ig¢ny¢t Petûfi
zÀszlajÀnak ´r´kl¢s¢re, hogy k´nnyed¢n egybejÀtszatja szÁn¢nek k¢tf¢le szimbolikÀjÀt: az
´tvenes ¢vekben a àszükÁtû ÏLobogÂnk Petûfi!Î
jelszÂ ÀtvetÁtette a kulturÀlis ¢letre a politikai ¢let
akkori visszÀssÀgait, s ¡r¡gyk¢nt szolgÀlt nagy ¢rt¢kek kirekeszt¢s¢re. 1956-ban pedig a forradalmÀr
Petûfi neve t´rt¢nelmi ellens¢geinek, az ellenforradalmÀroknak a zÀszlajÀra ker¡lhetett, azoknak,
akik el¢gett¢k Petûfi v´r´s zÀszlÂjÀt, ¢s led´nt´tt¢k
¡gye igaz folytatÂjÀnak, JÂzsef AttilÀnak szÀrszÂi
szobrÀt. Petûfi neve term¢szetesen rajta van ¢s rajta
marad a mi lobogÂnkon, de nem szükÁtû, kirekesztû
¢rtelemben, hanem ä igenis Ady ¢s JÂzsef Attila nev¢vel egy¡tt [...] ä Petûfi szellem¢nek egyetemess¢g¢hez hÁven: forradalmi ´r´ks¢g¡nk ¢s haladÂ, ¢rt¢kes humÀnus hagyomÀnyaink teljess¢g¢nek vÀllalÀsÀt hirdetveÊ. Az a LukÀcsy, aki ma is b¡szk¢n vallja, hogy nem Árta le az ellenforradalom szÂt, hogyan nem vette ¢szre, hogy szÀnd¢kaitÂl f¡ggetlen¡l (s elhiszem: azok ellen¢re) nyelvezete ¢s gondolatvilÀga kicsit tÀvolabbrÂl n¢zv¢st egy ilyen k´rm´nfont retorika terepszÁn¢be olvad? S ha az utolsÂ tagmondatban emlegetett (s az akkori dÁszbesz¢-
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dekben unos-untalan sulykolt) àforradalmi
´r´ks¢g¡nkÊ k´zhelye nem tenn¢ vilÀgossÀ
bÀrki szÀmÀra, hogy e korszak mindenre k¢pes retorikÀja milyen k´nnyed¢n ÀllÁtotta sajÀt ideolÂgiai hadrendj¢be a radikÀlisabb Petûfi k¢p¢t, az figyelje meg, Acz¢lnak az id¢zettek utÀn k´vetkezû mondatÀban mi marad
a Petûfi francia eszmeforrÀsait vitatÂ csatÀrozÀsokbÂl: àA legutÂbbi mÀsf¢l ¢vtizednyi idûben a
magyar szellemi ¢let erûi vitÀkban ¢s elm¢ly¡lt kutatÂmunkÀban megtisztÁtottÀk a Petûfi-k¢pet a torzÁtÀsoktÂl.Ê (34ä35. o.) Amit ilyen ´nel¢g¡lt ¢s
szalonk¢pes frÀzissal ´ssze lehetett foglalni,
attÂl a rendszer urainak aligha voltak Àlmatlan ¢jszakÀi. (T´rt¢nelmietlen feltev¢s, s tÀn
n¢mi gonoszkodÀstÂl sem mentes, de gondolati kÁs¢rletnek megjÀrja: ha szerzûnk a r¢gi
egyhÀzi irodalom kitagadÀsa ellen szÂnokolt
volna, annak elsikkasztott irodalomt´rt¢neti
jussÀt visszaperlendû, mint a rendszervÀltozÀs utÀni tanulmÀnyaiban teszi, akkor a rezsim kem¢ny falatokhoz szokott gyomra sem
tudta volna ilyen k´nnyen megem¢szteni.)
AkÀr Szajb¢ly, ¢n sem ismerhetem a mÃlt
j¢ghegy¢nek vÁz alatti r¢sz¢t, de az ¡ld´z´tt
ellenz¢ki ´nmÁtoszÀtÂl ¢s hagiogrÀfiai ÀtiratÀtÂl elt¢rûen nekem (nem tehetek rÂla) Ágy Àll
´ssze a mindmÀig kilÀtszÂ filolÂgiai adatok ellenûrizhetû halmaza: alighanem az¢rt nem ¡ld´zt¢k LukÀcsyt az 1960-as ¢vek elej¢tûl az
1980-as ¢vek v¢g¢ig, mert tev¢kenys¢ge k¡l´n´sebben nem zavarta a hatalmat, vagy legalÀbbis a hatalom lÀthatÂlag nem zavartatta
magÀt tûle; Petûfi-koncepciÂjÀt a KÀdÀrrendszer hÀrom ¢vtizeden Àt t´bbnyire Àrtalmatlannak ¢s k´nnyen integrÀlhatÂnak talÀlta, ez¢rt hallgatÂlagosan enged¢lyezte, hogy
itthon ¢s t´bb eurÂpai nyelvre lefordÁtva k¡lf´ld´n terjedjen, s v¢g¡l is eredetmondÀjÀba
szûve ´nmaga reprezentÀlÀsÀra ¢s jogszerüs¢g¢nek igazolÀsÀra sajÀtÁtotta ki, nem ¢szlelve vagy nem bÀnva, hogy ek´zben a MoszkvÀban is nyomdak¢pes koncepciÂ szerzûje int¢zeti osztÀlyvezetûk¢nt az ¡ld´z´tt ellenz¢ki
szerep¢be k¢pzeli magÀt. Ellenz¢kis¢g¢t bizony joggal tette csÃfondÀros id¢zûjelbe (a
szÂt ironikusan hangsÃlyozva) RÂnay LÀszlÂ,
aki szerint az 1970-es ¢vek elej¢n az int¢zet
vezetûi tisztess¢gtelen¡l cserbenhagytÀk LukÀcsyt a befolyÀsos PÀndival szemben, de politikai mÃltjÀt tekintve egyik¡k sem volt ¢ppen feddhetetlen, s viszÀlyukat nem tisztÀn

elvi k¡l´nbs¢g szÁtotta. àAz ´tvenes ¢vekbûl
mind a ketten tudtak a mÀsikrÂl ¢ppen eleget. K´zben Ãgy alakult, hogy LukÀcsybÂl Ïellenz¢kiÎ lett,
PÀndibÂl pedig a marxizmus fellegvÀra. Biztos,
hogy k¢t dudÀs egy csÀrdÀban semmik¢ppen sem
f¢rt volna meg.Ê (REJTýZK¹Dý LEGENDçRIUM,
151. o.) Az utÂbbi gondolat talÀn m¢lyebb ¢rtelemben is igaz: a pÀrtszerüen hierarchikus
acz¢li tudomÀnypolitika a hatalom genealÂgiai igazolÀsÀnak ugyanarra a (Petûfire hivatkozÂ) reprezentatÁv szerep¢re egy tudÂst vÀrt
(ahogy Ady, illetve JÂzsef Attila szÂszÂlÂjak¢nt is egyet-egyet), s a k¢t jel´lt k´z´tt
elûbb-utÂbb akkor is vÀlasztania kellett volna,
ha mindenben egyformÀn gondolkodnak.
Visszatekintve ez¢rt nem az a meglepû, hogy
a k¢t Petûfi-koncepciÂ k¡l´nb´z´tt egymÀstÂl, hanem hogy mennyire hasonlÂk voltak,
s hogy ennek ellen¢re (vagy ¢ppen ez¢rt) a
k´zt¡k nagy nehezen kimutatott ¢s f¢ltve ûrz´tt kev¢ske k¡l´nbs¢gnek micsoda indulati
viszÀlyhoz kellett (utÂlagos, t´bbnyire mondvacsinÀlt ¢s tÃlhangsÃlyozott) elvi indoklÀst
szolgÀltatnia. Idegûrlû kudarc, ha f´l¢ny¡nket bizonyÁtandÂ eg¢szen mÀsmilyenek szeretn¢nk lenni, s k´zben szinte ´sszet¢veszthetûk vagyunk.
Csak lÀtszÂlag egyszerü a k¢rd¢s, hogy ha n¢zeteiben nem lÀttak vesz¢lyt, sût nyelvezet¢t
a rezsim kizsÀkmÀnyolhatta, akkor k´tetben
mi¢rt nem adtÀk ki tanulmÀnyait. Acz¢l m¢giscsak leszÂlt volna a kiadÂknak, esetleg valÂban PÀndi sugalmazÀsÀra? Nem zÀrnÀm ki
e feltev¢st, de nem is sietn¢k minden tovÀbbi
n¢lk¡l erre szükÁteni a lehets¢ges vÀlaszok
k´r¢t. KortÀrsai szerint PÀndit idûnk¢nt
csakugyan felk¢rt¢k egy-egy k¢nyes ¡gyben,
hogy hivatalos vagy titkos lektork¢nt olvassa
el a k¢ziratot ¢s mondjon v¢lem¢nyt rÂla;
ugyanakkor ellens¢gei ¢s barÀtai egybehangzÂan ÀllÁtjÀk, hogy szerkesztûk¢nt el¢g gyakran enged¢lyezte, sût olykor szorgalmazta az
´v¢tûl elt¢rû vagy akÀr vele vitatkozÂ n¢zetek
k´zl¢s¢t. (REJTýZK¹Dý LEGENDçRIUM, 289.,
illetve pl. 107., 296., 309. o.) Nem hallgathatom el egyetlen besz¢lget¢s¡nk idevÀgÂ tanulsÀgÀt. JÂllehet az angol tansz¢k kezdû tanÀrseg¢de voltam, s az Àltala szerkesztett KritikÀba felszÂlÁtÀsra sem Ártam soha, 1976-ban
felk¢rt egy vers elemz¢s¢re a PETýFI çLLOMçSAI cÁmü k´tet szÀmÀra. Nem tudom, meg-
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bÀnta-e, amikor elolvasta k¢ziratomat: az
1848 mÀjusÀban keletkezett MI°RT KIS°RSZ...-bûl ¢let´szt´n ¢s Àldozatk¢szs¢g
olyan tusÀjÀt hallottam ki, amelynek l¢lektani
ûstÁpusÀt J¢zus fohÀszÀban v¢ltem megtalÀlni. (àAtyÀm! ha lehets¢ges, mÃlj¢k el tûlem e pohÀr;
mindazonÀltal ne Ãgy legyen a mint ¢n akarom,
hanem a mint te.Ê) RÀadÀsul tanulmÀnyomnak
e gyanÃs ideolÂgiai ¢ghajlatrÂl Àt¡ltetett t´rzs¢n, annak is az elbizonytalanodÀs (szabadsÀghûsh´z ugyebÀr m¢ltatlan) felt¢telez¢s¢vel
beoltott ÀgÀn Ãgy ringott egy nagyra g´mb´ly´d´tt, bÀr (ma azt hiszem) m¢g ¢retlen
szerkezeti elemz¢s, mint a bün´s strukturalizmus tiltott gy¡m´lcse. PÀndi n¢hÀny szÂban ´sszefoglalta ellenv¢lem¢ny¢t (a magas
¢s m¢ly magÀnhangzÂk arÀnyÀbÂl levont k´vetkeztet¢seimet azzal int¢zte el, hogy a hangok àmÀr benne vannak a szavakbanÊ, tehÀt a
k´ltû nem tudja megvÀlasztani ûket), de lÀthatÂlag esz¢be sem jutott, hogy nem k´zli a
dolgozatot, s meg sem prÂbÀlt bÀrminek a
megvÀltoztatÀsÀra rÀbesz¢lni. Mai szemmel
b´ng¢szve e k´tetben persze vilÀgos, hogy
¢ppen a szerkesztûje Àltal k¢pviselt tudomÀnypolitika nyitottsÀgÀt volt hivatva bizonyÁtani: az akkori fiatal nemzed¢kekbûl nemcsak sajÀt tansz¢k¢nek munkatÀrsai ker¡ltek
bele (Kulin Ferenc, B¢csy çgnes, MargÂcsy
IstvÀn, az utÂbbi MÀday n¢ven), hanem mÀs
mühelyek tagjai (F´ld¢nyi LÀszlÂ, SzilÀgyi
çkos), sût az Àltala k´ztudomÀsÃlag gyül´lt
int¢zet ifjÃ titÀnjai is (Szegedy-MaszÀk MihÀly, Veres AndrÀs), s gondolom, nekik sem
kellett bÀrmit ÀtÁrniuk, mert nem lÀtom,
hogy k¢sûbb sajÀt tanulmÀnyk´teteikben erre vallÂan megvÀltoztattÀk volna sz´vegeiket.
(Veres n¢hÀny mondat erej¢ig tovÀbbfejlesztette tanulmÀnyÀt, de a k¢nyes pontokon,
p¢ldÀul amikor k´vetkezetlens¢get vet PÀndi
szem¢re, a k¢t sz´veg hajszÀlra egyezik.)
Mindebbûl persze nem k´vetkezik, hogy a
LukÀcsyval folytatott vita elm¢rgesed¢se utÀn
PÀndi, ahogy akkoriban mondani szoktÀk, ne
nyÃlhatott volna utÀna ellenfel¢nek, s ne
akadÀlyozhatta volna meg k´tete megjelen¢s¢t. De talÀn mÀs lehets¢ges okra is gondolhatunk.
Hiszen ha LukÀcsy t´rt¢net¢nek visszak´vet¢s¢ben nem torpanunk meg illedelmesen
1956-nÀl, mint Szajb¢ly MihÀly teszi (nem is
tehet mÀsk¢nt, amikor a àmegb¢lyegzett szabad-

sÀgharcosÊ magÀnyos utÂv¢dharcÀt mitizÀlja),
s t´rt¢neti folyamatukban szeml¢lj¡k sors ¢s
l¢lek esem¢nyeit, akkor el¢gg¢ valÂszÁnünek
lÀtszik, hogy a k´nyvkiadÀs Ãj vezetûi m¢g sajogva eml¢keztek azokra a megalÀztatÀsokra,
amelyeket nem is olyan r¢gen, 1948-tÂl
1951-ig LukÀcsytÂl (elûbb mint az OrszÀgos
K´nyvhivatal irodalmi, majd a R¢vai-f¢le
Müvelûd¢si Miniszt¢rium k´nyvkiadÂi osztÀlyÀnak vezetûj¢tûl) beosztottk¢nt, ¡gyf¢lk¢nt,
netÀn szerzûk¢nt elszenvedtek. A kÀrvallottak errûl kerengû t´rt¢neteit nem id¢zem,
mert Szajb¢lytÂl elt¢rûen azt hiszem, s ezÃttal
szeretn¢m is hinni, hogy a legendÀk nem
mindig jellemzik tÀrgyukat. A pÀrtvezetûk ifjÃ (huszon´t-huszonnyolc esztendûs) kegyence (hamarosan a fûideolÂgus, R¢vai JÂzsef
szem¢lyes pÀrtfogoltja) maga is a hatalom
f¡ggv¢nye volt, de nagyon sok f¡gg´tt tûle.
àögy voltam ¢let-halÀl uraÊ, eml¢kszik k´nyvhivatali szerep¢re harminc´t ¢v tÀvolÀbÂl,
àhogy a bizottsÀg jÂvÀhagyÀsa n¢lk¡l l¢legzetet sem
vehettem. ValÂjÀban m¢gis tûlem f¡gg´tt a d´nt¢s,
mert beszÀmolÂm mindig az utolsÂ napirendi pont
volt, mÀr az ¢jszakai ÂrÀkban, s az elfÀradt bizottsÀg rendszerint mindenre rÀbÂlintottÊ. (Az û d´nt¢se meg, igaz, àjÂr¢sztÊ a lektoroktÂl f¡gg´tt,
de tovÀbb k¢rdezhetn¢nk: ki ¢s minek alapjÀn vÀlasztotta a lektorokat, s azok mennyire
sugallt vagy kimondott elvÀrÀsnak megfelelûen ÁrhattÀk le v¢lem¢ny¡ket ä de mindez
messzire vezetne.) R¢vai miniszt¢riumÀban
mÀr Àlmos bizottsÀg sem volt: àmindenben magamnak kellett d´ntenemÊ. K¢sei ´nvallomÀsai
alapjÀn nem neh¢z elk¢pzelni (nem is ´r´m)
a hatalmÀtÂl megittasult, lelke m¢ly¢n mindinkÀbb szorongÂ, Àm annÀl ´nteltebben basÀskodÂ, rÀadÀsul a neki kiszolgÀltatottakat
m¢lyen megvetû ifjÃ apparatcsikot. A kiadÂk
ÀllamosÁtÀsakor, Árja errûl 1985-ben, ànekem
kellett ûket Àtvenni, ÃjjÀszervezni, irÀnyÁtani, bet´rni az Àllami zablÀhoz. A csikÂk szelÁdek voltak;
szolgalelküs¢ggel gyakran talÀlkoztam, ´n¢rzetes
magatartÀssal ritkÀnÊ. ¹nmaga elûtt is titkolt
f¢lelm¢t alighanem f¢lelmetess¢ggel kompenzÀlta, odaadÀsÀt bizonyÁtandÂ nem türt
ellentmondÀst. àçjtatos pÀrthüs¢gemnek a kiadÂi
vezetûk adtÀk meg az ÀrÀt: nagy igyekezetem parancsolgatÂvÀ tett.Ê (B OLDOGULT FUNKCIKOROMBAN. N¢gy ¢vszak, 1985. 9. sz. 10ä18. o.)
1995-ben Ágy tekint vissza tettvÀgytÂl buzgÂ
k´nyvhivatali ¢nj¢re: àNem is szerettek ott en-
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gem. TalÀn nagyk¢pü is voltam, meg nagyon szerettem ¢s tudtam dolgozni, nem f¢ltem a d´nt¢sektûl, ´t perc alatt eld´nt´ttem egy kÀder kinevez¢s¢t
vagy egy k´nyv sorsÀt.Ê Amikor egyenk¢nt magÀhoz hÁvatta az ÀllamosÁtott kiadÂk vezetûit,
s k´z´lte vel¡k, hogy a K´nyvhivatal ezentÃl
Àtveszi fel¡gyelet¡ket, Ill¢s Endre àa rÀ jellemzû szolgai mÂdonÊ vette tudomÀsul, s ez¢rt az
egykori ifjÃ fûn´k m¢g ma is megvet¢ssel eml¢kszik rÀ, mert utasÁtÀsait teljesÁteni kellett
ugyan, Àm àannyi szolgalelküs¢gre nem volt sz¡ks¢gÊ. (AZ EMBER AZ, AMIRE EML°KSZIK . °let ¢s
Irodalom, 1995. Àprilis 21. 6. o.)
Helyben vagyunk: amire ugyanis az egykori fûn´k mint utÀlatos megalÀzkodÀsra
gondolt vissza, arra az egykori alÀrendelt
mint gyül´letes megalÀztatÀsra eml¢kezhetett. MÀrpedig az utÂbbi, Ill¢s Endre, aki valaha (1939-tûl) k¢tszeres Baumgarten-dÁjask¢nt a R¢vai Rt. irodalmi igazgatÂja volt, fokozatosan az Ãj rendszerben is fel¡lkerekedett: az ÀllamosÁtÀs utÀn a Sz¢pirodalmi
K´nyvkiadÂ müszaki vezetûje, majd fûszerkesztûje, 1956-tûl 1966-ig irodalmi vezetûje,
1967-tûl (immÀr JÂzsef Attila- ¢s Kossuth-dÁjasan) halÀlÀig (1986) igazgatÂja. Sebei nem
hegedtek; ha kellett, türt, Àm sohasem felejtett. A Nyugat ¢s a Magyar Csillag elt´k¢lten
finnyÀs kritikusak¢nt indult, k¢sûbb mint eszsz¢ista a gy´ng¢d kr¢tarajzok kifinomult müv¢sz¢nek tartotta magÀt, egyÃttal Stendhal ¢s
Maupassant fordÁtÂjak¢nt a franciÀs elegancia k´vet¢nek, aki ´lt´zk´d¢s¢nek keresett
vÀlaszt¢kossÀgÀval ¢s stilizÀlt besz¢dmodorÀval folyvÀst valami fensûbbet k¢pvisel, s a
brutalitÀs eml¢k¢tûl ¢vtizedek mÃltÀn is borzongva ´sszerÀndul. MiutÀn LukÀcsy elvesztette hatalmi pozÁciÂjÀt, rÀadÀsul szembeker¡lt az erûs´dû PÀndival, Ill¢s f´ltehetûen
megk´nnyebb¡lt: t´bb¢ nem volt mi¢rt kiÀllnia a rossz eml¢kü egykori fûcenzor tanulmÀnyk´tete ¡gy¢ben. A k´nyvkiadÂk mÀs vezetûi is Ãgy ¢rezhett¢k, esetleg egymÀsnak
szemvillanÀssal jelezve, hogy e k¢ziratrÂl sz¢p
lassan megfeledkezni kicsit olyan, mint amikor a hÂh¢rt akasztjÀk. Ilyesmi t´rt¢nhetett
a szÁnfalak m´g´tt a Magvetûn¢l is, ahol (ha
hihet¡nk az ¡gyben talÀn elfogult Fekete
SÀndornak) a k¢zirat sorsÀt az¢rt nem lehet
PÀndi nyakÀba varrni, mert a kiadÂ (1961ben kinevezett) igazgatÂja, Kardos Gy´rgy
vÀgta el az ÃtjÀt, akinek ¢pp akkor romlott

meg kapcsolata PÀndival. (REJTýZK¹Dý LEGENDçRIUM, 113. o.) Kardos ugyan alkatilag
ellent¢te volt Ill¢snek, ¢s ÀvÂs mÃltjÀbÂl ¢ppen el¢g szÀradt a lelk¢n, ekkor azonban mÀr
a magyar ÁrÂk jÂtevûj¢nek szerep¢t prÂbÀlgatta teÀtrÀlis (de gyakran hasznos) mec¢nÀsi
gesztusokkal, s aligha Àllt ¢rdek¢ben, hogy
k´z´ss¢get vÀllaljon az egyes ÁrÂi k´r´kben
m¢g mindig hÁrhedt LukÀcsyval. Vagyis az Ãj
vezetûi garnitÃra nem okvetlen¡l az¢rt akadÀlyozta meg cs´k´ny´sen a k´nyv kiadÀsÀt,
mert egyes tagjai (¢leselm¢jüs¢gem hÁjÀn)
nem ismert¢k fel, hogy szerzûje milyen ideolÂgiai szolgÀlatokat tesz (´ntudatlanul) a
fennÀllÂ rendszernek, s nem is felt¢tlen¡l
az¢rt, mert felsûbb helyrûl ¡zent tiltÀsnak
kellett engedelmeskedni¡k (ha volt ilyen
egyÀltalÀn, arra inkÀbb ´nigazolÀsul tÀmaszkodhattak, felelûss¢g¡ket ÀthÀrÁtandÂ), hanem talÀn mert irtÂzva (vagy mÁmelt irtÂzÀssal) eml¢keztek m¢g a rendszer sz´rnyü
elûdj¢nek tudatos ¢s lelkes¡lt kiszolgÀlÂjÀra.
így volt-e vagy sem, a nagyr¢szt nyomtalan
¡gyint¢z¢s miatt sohasem fogjuk pontosan
megtudni, de az valÂszÁnü, hogy a tanulmÀnyk´tet k¢ziratban maradÀsÀhoz Buonarroti (m¢goly felforgatÂ) tanainak vajmi kev¢s
k´ze lehetett.
AkÀrhogy volt is, LukÀcsyban van mit tiszteln¡nk. Nem v¢letlen, hogy a RÀkosi-korszakban viselt dolgairÂl sajÀt elbesz¢l¢seire szorÁtkozva is valÂszerü k¢pet alkothatunk: az elmÃlt ¢vtizedben neh¢z lett volna nem ¢szrevenni, hogy ´nvallomÀsait ¢s tanulmÀnyait
mind erûsebben hatja Àt a vezekl¢s lek¡zdhetetlen sÂvÀrgÀsa. Amennyire embertûl telik, gy´trelmes erûfeszÁt¢ssel prÂbÀlta Ãjra
meg Ãjra megismerni ¢lete igazsÀgÀt, szembeszÀllva az ´nigazolÀs elemi (nÀla elementÀris) vÀgyÀval ¢s makacs beidegzûd¢seivel, de
nem engedve a hiszt¢rikus ´nutÀlat b¢nÁtÂ
csÀbÁtÀsÀnak sem, dolgozva a m¢ltÂ befejez¢sen, a salvavi animam meam rem¢ny¢ben.
UtÂlag sejthetû, hogy eg¢sz ¢let¢t, istentagadÂ korszakÀt is bele¢rtve, az elfojtott vallÀsos
ig¢ny uralta. Fiatal korÀban a bünbees¢s ¢s
megvÀltÀs drÀmÀjÀt (mint oly sokan) a kommunista pÀrt messianisztikus hitvilÀgÀba ¢s
kultikus szertartÀsrendj¢be Àtt¢ve ¢lte Àt, r¢v¡lten eln¢zve az Àldozatok f´l´tt, vÀrva a
nagy Ág¢ret beteljes¡l¢s¢t. MÀr id¢zett vallo-
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mÀsainak szavai szerint is àhithüÊ kommunista volt, a Rajk-pert mint àhÁvûÊ hitte el, a pÀrtban elvÀrt nyilvÀnos ´nkritikÀt àszinte vallÀsosanÊ gyakorolta; penitenciÀra hasonlÁt, ahogy
pÀrtbeli megrovÀsa utÀn szovjet reg¢nyekrûl
Árt tanulmÀnyokkal iparkodott àki¢rdemelniÊ
visszafogadtatÀsÀt. Mindebbûl kiÀbrÀndulva,
az 1960-as ¢vek elej¢n elfogta a f¢lelem, hogy
meghal, mielûtt ¢rdemi munkÀjÀt filolÂgusk¢nt elv¢gezte volna; bizonyÀra Ãgy ¢rezte,
hogy el kell szÀmolnia a rÀbÁzott talentumokkal. A nyolcvanas ¢vek k´zep¢tûl, k´r¡lbel¡l
hatvanadik esztendej¢tûl fogva pedig tanulmÀnyaiban mindinkÀbb a halÀl nagy meditÀciÂs t¢mÀja fel¢ fordult: r¢gi pr¢dikÀtorokat
olvasott sorra, teolÂgiai k¡l´nbs¢geiken tÃl
valami szÀmÀra fontosabbra figyelve benn¡k,
a mulandÂsÀg k´lt¢szet¢nek ¡r¡gy¢n a vanitatum vanitas b´lcsess¢g¢t Ázlelgette, a halÀltÀncok irodalmÀba m¢lyedt, kereszt¢nys¢g ¢s
sztoicizmus ¢rintkez¢s¢t vizsgÀlta magyar hitszÂnokok Seneca-id¢zeteiben, vagy ¢ppen az
eny¢szet rejt¢ly¢t feszegetû ubi sunt motÁvumÀn tünûd´tt a àDer Tod ist grossÊ, illetve a
àGott, du bist grossÊ jellemzûen kivÀlasztott,
kettûs rilkei mottÂja jegy¢ben. Ezek megÁrÀsa
kedv¢¢rt m¢g vÀrva vÀrt tanulmÀnyk´tete
sajtÂ alÀ rendez¢s¢t is volt ereje f¢lretenni:
1989 utÀn az int¢zet fedezte volna megjelentet¢se k´lts¢geit, û azonban Ãjabb t¢mÀin
dolgozott, minden idegszÀlÀval. ögy viharzott
v¢gig a k´nyvtÀr folyosÂjÀn, hogy mindenki
ijedten ugrott f¢lre elûtte. °rteni v¢ltem, mi¢rt siet annyira, s bÀr a mÃltjÀrÂl szÂlÂ mÁtoszÀt nem tudtam elhinni, jelen¢t nagyra becs¡ltem. FormÀlÂdÂ ÁrÀsaink megbesz¢l¢sekor jÂ ´szt´nz¢seket lehetett kapni tûle, s olykor û is k¢rt segÁts¢get, az anyaggyüjt¢shez
vagy egy-egy frissen elk¢sz¡lt dolgozat kritikai Àtn¢z¢s¢hez. B¡szke voltam rÀ, hogy
id¢zeteket szÀllÁthattam k¢sz¡lû UBI SUNT tanulmÀnyÀnak p¢ldatÀrÀhoz; ´r´mmel t´lt´tt
el, amikor megjelent sz´veg¢ben viszontlÀttam ezeket, s mÀig felvidÁt, valami kajÀn el¢gt¢telk¢nt, hogy k´z´tt¡k, az Arany JÀnos,
F¡st MilÀn, SzabÂ Lûrinc, RadnÂti ¢s Apollinaire verseibûl szemelgetett sorok mellett
egy Petûfitûl szÀrmazÂ vÀltozatra (àHova lett
a tarka szivÀrvÀny az ¢grûl?Ê) is felhÁvhattam a
hÁres Petûfi-kutatÂ figyelm¢t! JÂlesik arra
eml¢keznem, hogy k¢r¢semre vÀllalta el stilisztikai mesterkurzusÀt, ahol egy f¢l ¢ven Àt
az int¢zet munkatÀrsai s kÁv¡lrûl odagyülû

vend¢gek egyarÀnt tanulhattak tûle, ha akartak, s nem csupÀn nyelvhasznÀlatot.
Ha k´r¡ln¢z¡nk mÃlt ¢s jelen irodalmÀrai
k´zt, akiknek megadatott az ´regkor, kevesen tudtÀk Ãgy ¢rt¢kesÁteni megfogyatkozott
idej¡ket, mint ez a megÀllÁthatatlan, egyre sÀpadtabban is v¢rbû humorÃ, mohÂ ¢letvÀggyal megÀldott, de ma mÀr szinte aszketikusan a feladatÀra ´sszpontosÁtÂ filolÂgus.
°lete sz¢p paradoxona, hogy teljesÁtm¢nye az
utÂbbi ¢vtizedben Ávelt legmagasabbra, amikor (1989-tûl nyugdÁjask¢nt) marad¢k hatalmÀt is elveszÁtve, a f´ldi hierarchia alsÂ fokÀra ¢rt vissza. K¢sei munkÀi szerintem tÃlszÀrnyaljÀk Petûfi-tanulmÀnyait; az utÂbbi ¢vtizedben publikÀlt vagy f¢l tucat olyan dolgozatot, hogy odaadnÀm fele kirÀlysÀgomat, ha
t¢mÀjuk nekem jutott volna eszembe ¢s ilyen
szinten tudtam volna ûket megÁrni. Az I STEN
GYERTYçCSKçI -ban ´sszegyüjt´tt motÁvumt´rt¢neti nyomozÀsai a r¢g elavultnak hitt toposzkutatÀsi mÂdszer dicsûs¢ges megÃjÁtÀsÀval tÀrjÀk fel a magyar vilÀgi ¢s egyhÀzi irodalom kifejez¢skincs¢nek egykori ´sszetartozÀsÀt, rÀvilÀgÁtvÀn utÂlagos sz¢tvÀlasztÀsuk
¢rtelemszükÁtû k´vetkezm¢nyeire. A bevezetû tanulmÀny koncepciÂja markÀns, de r¢szleteiben problematikus, szerencs¢re azonban
az egyes dolgozatok nincsenek mindenest¡l
alÀrendelve neki, n¢melyik korÀbban is ÁrÂdhatott, s javukra vÀlik, hogy alig kapcsolÂdnak a fût¢telhez: nem sÁnylik meg annak helyenk¢nti egyoldalÃsÀgÀt. FÀradtabb ¢s meg¢rtûbb szerzûj¡k mÀr ´ntudatlanul sem
igyekszik a feltÀrt adatokat valamilyen aktuÀlis ideolÂgia jegy¢ben hadrendbe ÀllÁtani, hanem b¢k¢n hagyja ûket, amitûl azok ¢letre
kelnek, megszÂlalnak, s a hazai tudomÀnyban ritkÀn hallhatÂ, megszenvedetten el¢gikus hangon v¢g¡l olyasmit mondanak, amire
¢rdemes odafigyeln¡nk. Aki e tanulmÀnyokat Árta, annak k¢sei felismer¢seit keserves
t´rt¢nelmi korszakok tapasztalatai ¢rlelt¢k.
Aligha v¢letlen, hogy az eleny¢szett hatalmak
szeml¢j¢t ¢ppen a sztÀlinival zÀrja; talÀn sajÀt
egykori szerep¢nek megbÀnÀsa is belesajdul
a v¢gkicseng¢s sugallt ¡zenet¢be: a megd´nthetetlennek lÀtszÂ zsarnoksÀg elûbb-utÂbb
mindig ´sszeomlik, erre a kis idûre nem szabad
behÂdolni. àValamire bizonyosan jÂ volt az ubi
sunt formula k¢tezer ¢ves ¢lete. Nemcsak azt v¢ste
esz¡nkbe, hogy halandÂk vagyunk; arra is megtanÁtott, hogy a hitvÀny dicsûs¢g nem tart ´r´kk¢.Ê

