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Petri Gy´rgy

SLçGER

A nagy mü immÀr v¢gk¢pp elmarad,
elhasznÀlÂdtam ennyi ¢v alatt.
KÁm¢letlen¡l hasznÀltam magam,
¢s most lÀtom, hogy milyen hasztalan.

Mert hiÀba a sok energia,
ha alacsony a g¢p hatÀsfoka.
°s k¢sû van mÀr: ´tven ¢v felett
vÀltozni, vÀltoztatni nem lehet.

LamentÀlni vagy d¡h´ngeni kÀr,
a megv¢n¡l¢s sivataga vÀr,
rÀncosodik a bûr, kihull a fog,
kicsit m¢g ¢lek, aztÀn meghalok.

Lator LÀszlÂ

A SçRGA RUHA

hol milyen k¡lsû s´t¢ts¢gre vetve
nagy nyÀr szÁne szerelem szÁne sÀrga
torokhangodra lenvirÀg szemedre
alul bû fel¡l fesz¡lû ruhÀdra
Àttetszû keskeny k¢keres kezedre
hüv´s ¢rint¢sedre melegedre
az ÀtkÂborolt hosszÃ d¢lutÀnra
nagy nyÀr szÁne szerelem szÁne sÀrga
de merre is talÀn a kecske-hegyre
vagy fel eg¢szen a hÀrmashatÀrra
hÃsdombjaidra l¡ktetû hasadra
dombos csÁpûdre suhÀngderekadra
mÀr enged¢keny derekadra szÀdra
hajad szÀrazvillÀm-zuhatagÀra
nyÀron-szeplûs meleg bûr´dh´z ¢rve
homÀlyos f¢nybûl f¢nyes f¢ls´t¢tbe
elûsz´r az ¡r´mi utca h¢tbe
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elûsz´r a hüv´s tÀmlÀs divÀnyra
elûsz´r akkor Ágy egy¡tt veled te
vetkûzt¢l nem ¢n vetkûztettelek le
mÀr elvÀlt asszony s m¢g merû szem¢rem
nyÀr volt ¢s m¢gis tÃlsÀgos feh¢ren
s¡t´tt rÀm nagy formÀival a tested
f¡sttelen¡l egyetlen lÀnggal ¢gett
huszonh¢t ¢vem huszonhÀrom ¢ved
nem hÃztad fel ahogy mÀs nûk a t¢rded
de elhagyott csak elhagyott szem¢rmed
tudtam erûszakos nûst¢nyszagodban
ott van ¢des megvÀltatÀsom ott van
hogy itt hogy most hogy v¢gre-valahÀra
fekete-¡szk´s idûm lÀngra lobban
s verejt¢kes testem reszketni kezdett
nagy nyÀr szÁne szerelem szÁne sÀrga

GÀbor MiklÂs

ROSSZKEDVºNK °VE: 1955 (I)

A szilveszter-
¢jf¢lt otthon k´sz´ntj¡k, egy¡tt a csalÀd. így kezdûdik 1955-´s naplÂm. Most 1996-ot
Árunk. Ennek a naplÂnak a segÁts¢g¢vel prÂbÀlok eml¢kezni negyven ¢vvel ezelûttre.
Egy rosszkedvü ¢vbûl egy rosszkedvü ¢vre. Vagy... majd kider¡l. Amit szÂ szerint id¢-
zek a r¢gi naplÂbÂl, azt Árjuk dûlt betüvel. így: K¢sûbb aztÀn SaskiÀval kettesben Àtgyalo-
golunk a Parlamentbe. Igen. Havazott. Saskia kis szatyorban hozta est¢lyi cipûj¢t. Em-
l¢kszem, mÁg a hideg f´ldszinti ruhatÀrban, az impozÀns l¢pcsû t´v¢ben lÀbbelij¢t cse-
r¢lte, csizmÀt a topÀnra, egy vidÀm tÀbornok ¢s feles¢ge boldog Ãj ¢vet kÁvÀnt nek¡nk,
¢s mi derüsen viszontkÁvÀntuk, Saskia is igyekezett bÀjosan mosolyogni a àk´z´ns¢greÊ
onnan lentrûl, ahol ¢ppen t¢rd¢re pr¢selt, elszorult gigÀval veszkûd´tt bÀli cipûje
gombjÀn vagy csatjÀn. A ruhatÀros n¢nik is mind szeretettel mosolyogtak rÀnk a pult-
juk m´g¡l, a sürün fogasra akasztott t¢likabÀtok ¢s bundÀk teremtette meleg f¢szk¡k-
bûl. A magasbÂl, a kupolaterem felûl tÀvolian szÂlt a tÀnczene. Ahogy feljebb ¢s feljebb
haladtunk az ¡nnep¢lyes l¢pcsûn, ahogy mindjobban kitÀrultak az egymÀsba nyÁlÂ
toronymagas termek, ¢s ahogy k´zeledett ¢s erûs´d´tt a zene, felvonulÀsunk a l¢pcsûn
mind ¡nnep¢lyesebb lett, ¢s ettûl mind nevets¢gesebb, hisz jÂ, itt minden ¡nnep¢lyes
volt, de ¢n ezt az eg¢sz ¡nnep¢lyess¢get nevets¢gesnek talÀltam, csak dÁszlet volt ez,
csak utÀnzat, a k´z¢pkor, a t´rt¢nelem s a haza utÀnzata (bezzeg PrÀga!, gondoltam
irigys¢ggel a mÀsik vÀros hiteles belvÀrosÀra ¢s komor sz¢kesegyhÀzÀra), mint ahogy
mÀr az a valaha volt dÁszmagyar is utÀnzat volt a hajdani k¢pviselûn, aki az ezer¢ves
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haza ¡nnep¢n honfoglalÂ ûsei kacagÀnyÀnak mÀsÀt kanyarÁtva vÀllÀra elsûnek vonult
fel ezen a l¢pcsûn. Most azonban, itt, ezen a szilveszteri ¡nneps¢gen, ameddig csak a
l¢pcsû tetej¢re ¢rve ellÀttunk a tarka termekben ny¡zsgû, tÀncolÂ sokasÀgon, itt senki
se volt dÁszmagyarban, mindenki feket¢ben volt, a nûk is dupla soros fekete vagy s´-
t¢tk¢k koszt¡mben, mint a titkÀrnûk az elûszobÀkban, a cifra ¢s szÁnes, az aranyozott,
piros ¢s ¢gszÁnk¢k falak k´zt az orszÀg, a haza meghÁvott nagyjainak t´mege ez ¢vben
fekete meg s´t¢tk¢k ¢s dupla soros volt, mintha szakszervezeti gyül¢sek eln´ks¢geibûl
vÀlogattÀk volna ´ssze, egy Ãj, a t´rt¢nelemnek a jelenben ¢ppen ¢rv¢nyes illemsza-
bÀlya szerint, ¢s ebbe a spÀrtai, fekete-feh¢r tÀrsasÀgba toppant be egyszerre Saskia,
tavaszi lev¢lz´ldben, ragyogÂn, ropogÂ alsÂszoknyÀktÂl ringÂ, meztelen vÀllÃ, t¡nd¢-
ries nejlon est¢lyi ruhÀban, amilyet az argentÁnai filmfesztivÀlon lÀttam elûsz´r, bel¢p-
t¡nk, s ebben a s´t¢t t´megben egyszerre ott vilÀgÁtott Saskia, az û kisest¢lyij¢ben, min-
den t´rt¢nelmi vonatkozÀs n¢lk¡l, nejlonban, modern¡l, az egyetlen szÁnes folt, azon-
nal a k´zpontban. °n talÀn egy pillanatra zavarba is j´ttem, de Saskia azonnal felfogta,
szÁnpadi ́ szt´ne biztonsÀgÀval ¢rz¢kelte, hogy a der¢k szocialista elûkelûs¢gek term¢-
szetesnek talÀljÀk, ha a szÁn¢sznû ilyen mÀs, ilyen sz¢pen szÁnes, csak ezt veszik term¢-
szetesnek, csak azt, ha szÁnes, mint egy t´r´kverû a k´z¢pkorbÂl, mint ahogy az osz-
lopfûk magasÀban a k´z¢pkori harcosok meg kirÀlyok is szÁnesek ¢s f¢nyesek voltak
a villanyf¢nyben, mint gyerekkorom csillogÂ karÀcsonyi ÂlomkatonÀi. Ha Saskia is fe-
ket¢ben van, azt mondjÀk: àEz az a szÁn¢sznû, hogy is hÁvjÀk? Na, miben is jÀtszott?Ê
ä vagy ¢ppen ¢szre se veszik, Ágy pedig megcsodÀltÀk, r¢szegek kiabÀltÀk fel¢nk: àA
legkedvesebb müv¢szpÀr!Ê, ¢s engem azonnal meg is k¢rt egy Ãr, hogy tÀncoltassam
meg elfogultan mosolygÂ nej¢t, akinek, mint mondta, ¢n vagyok az ideÀlja. Engedel-
meskedtem. Az orszÀg szÁne-java volt itt, sztahanovistÀk, Kossuth-dÁjasok, funkcionÀ-
riusok ¢s akad¢mikusok, mindenki, aki szÀmÁt. Horvai¢k ¢s Sarkadi¢k tÀrsasÀgÀhoz
csatlakoztunk. °ppen parf¢t ett¡nk, amikor feltünt a szint¢n s´t¢tbe ´lt´z´tt t´mzsi
hÀzaspÀr, RÀkosi ¢s tatÀr neje. Valahogy hasonlÁtottak, talÀn mert mintha mindkette-
j¡k anatÂmiÀjÀbÂl kifelejtette volna a Teremtû a nyakcsigolyÀkat, mindketten a k¢t
vÀlluk k´zti v´lgyben, vÀlluk magassÀgÀnÀl valamicsk¢vel lejjebb hordtÀk a fej¡ket.
ElûrehaladtÀban RÀkosi mindenkivel kezelt, aki ÃtjÀba akadt, mi is sorra ker¡lt¡nk,
engem nem tudta, hovÀ tegyen, de SaskiÀnak azt mondta: ä Nagyon jÂ volt az °N °S
AZ ¹REGAPçM cÁmü filmben. ä MÀrmost a film cÁme °N °S A NAGYAPçM volt. RÀkosi
talÀn megszokta ä foglalkozÀsi Àrtalom ä, hogy n¢piesen besz¢l, Ágy lett ́ regapÀm a nagy-
apÀmbÂl, de az is lehet, hogy ez az à´regapÀmÊ a ànagyapÀmÊ helyett, ez csak a vez¢r
vid¢ki gyerekkorÀnak maradvÀnya volt, talÀn egy¢nis¢g¢nek vÀratlanul ûszinte, csa-
lÀdi modorossÀga, amelynek l¢t¢rûl û maga nem is tudott, a der¢k zsidÂ csalÀd haj-
danÀban, otthon, a, ha jÂl tudom, felvid¢ki (vagy d¢lvid¢ki?, nem k¢sz¡ltem) falucs-
kÀban, a papele ¢s a mamele term¢szetesen ¢ppoly n¢piesen besz¢lte a magyart, mint
mindenki a vid¢ken, ¢s talÀn ennek a j´vûbûl mit sem sejtû paraszt-zsidÂ csalÀdnak
k´sz´nhetû, hogy a vez¢r e n¢pies bakijÀban volt valami csaknem rokonszenves. ä
Csak attÂl rettegtem k´zben, hogy f¢nyk¢pet csinÀlnak rÂlunk ä sÃgta Saskia, amikor
RÀkosi tovÀbbl¢pett. Sarkadi suttogva mes¢lte, hogy a RÀkosi nyomÀn ¢pp bevonulÂ
Farkas MihÀly, a àferde orrÃ kis NapÂleonÊ, ahogy nevezte, a napokban meghirdette,
hogy àaz ÃjsÀgÁrÂfrontot mÀr Àtt´rt¡k, Àt fogjuk t´rni az ÁrÂfrontot isÊ, ¢s hogy àa kul-
tÃrfronton nem a baloldali, hanem a jobboldali vesz¢ly ellen kell k¡zden¡nkÊ. Imre
keskeny v¢ngyerek-arca szomorÃ volt, kopasz koponyÀjÀn csak a f¡le m´g¡l cs¡ng´tt a nyakÀba
hosszÃra nûtt haja, rendetlen¡l, mint a hÁnÀr, mondja rÂla a naplÂm. Feles¢ge, Lili tilta-
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kozott a komolysÀgaink ellen, most nem kell a sÃlyos k¢rd¢sekkel foglalkozni, szÂlt
rÀnk vidÀm szigorral, tenni Ãgysincs mit, legfeljebb t´nkremehet¡nk, szidott minket,
de k´zben vidÀmsÀgÀt ¢s oly hangosan hirdetett k´nnyelmü n¢zeteit meghazudtoltÀk
f¢rj¢re vetett f¢ltû, ́ ntudatlanul aggÂdÂ pillantÀsai, ezek a tekintetek olyan f¢lelmek-
rûl, olyan vesz¢lyekrûl Àrulkodtak, amelyekrûl a barÀtok talÀn nem is tudtak. à°s Pe-
tûfi?Ê, szegezt¡k szembe mi, f¢rfiak teljes komolysÀggal ¢s hûsileg az asszonyi monda-
nivalÂnak. SaskiÀval tÀncoltunk egyet-egyet, de a sz¡netekben mindig visszat¢rt¡nk
Sarkadi¢khoz. Horvain¢, Dolli csendesen ¡ld´g¢lt, mÁg f¢rje magÀra hagyta, hogy La-
katos °vÀval, F¡l´p ZoltÀnnal, M¢szÀros çgival, a müv¢szeti ¢let fontos alakjaival be-
sz¢lgessen. K´r¡l´tt¡nk mÀr csaknem mindenki berÃgott, n¢hÀnyan ordÁtva danol-
tak. A kupolateremben malacot sorsoltak ki, ¢s Bilicsin meg Felekin kacagott a n¢p.
°n is ittam, eml¢kszem, hogy jÂl ¢reztem magam, felajzott voltam, ilyenkor mindig
Ãgy ¢reztem, hogy most nagyon okosakat tudn¢k mondani, csak valahogy ¢ppen
nincs rÀ idû ¢s alkalom. K¢sûbb trolibuszon Àtutaztunk az öjsÀgÁrÂklubba. MÀr elÀllt,
nagyjÀbÂl el is olvadt a hÂ, az utca ism¢t fekete volt. A Nagymezû utca ¢s az AndrÀssy
ä SztÀlin! ä Ãt sarkÀn elsû feles¢gemmel ¢s tÀrsasÀgÀval futottunk ́ ssze. ä Jaj de sovÀny
vagy, isten bizony f¢lek tûled! ä mondta volt nejem hangosan, szinte kiÀltva, ÀtkiÀltva
tÀrsasÀgÀbÂl mifel¢nk, mintha szÀnd¢kosan s¢rteni akarna, nyilvÀnosan bel¢m akarna
k´tni, mintha azt jelentette volna ez a kiÀltÀs, hogy àmellettem bezzeg jobb hÃsban
voltÀlÊ, ¢s k´zben meglepûd´tt, sût szinte r¢m¡lt, Àlm¢lkodÂ gÃnnyal f¡rk¢szte arco-
mat, mint aki titkolt bün´k vagy halÀlos betegs¢gek jeleit pillantja meg vonÀsaimon.
Zavarba hozott, ¢s ez a zavar minduntalan visszat¢rt, valahÀnyszor e percnyi talÀlkozÀs
eszembe jutott, mÀrpedig az ¢jszaka folyamÀn t´bbsz´r is, minden ok n¢lk¡l, megle-
pet¢sszerüen ¢s megmagyarÀzhatatlanul, Ãjra meg Ãjra eszembe jutott. Az öjsÀgÁrÂ-
klub ä mintha szÀnd¢kosan ellent¢te volna a Parlamentnek ä olyan volt, mint egy eg-
zisztencialista klub PÀrizsban, mÀr ahogy itt Pesten elk¢pzelt¡k az ilyet. A Parlament-
ben katonazenekar fÃjta a talpalÀvalÂt, a csÀrdÀst meg a polkÀt ä itt jazz jÀtszott ame-
rikai szÀmokat. Boh¢mek ¢s intellektuelnek maszkÁrozott, cigarettÀzÂ nûk ny¡zs´gtek
a f¡st´s termekben. No ¢s itt nem volt kupola. Amikor meg¢rkezt¡nk, a tolongva tÀn-
colÂk k´zt ¢ppen az a szerzû vonult Àt m¢ltÂsÀgteljesen, akinek darabjÀt t´bbheti prÂ-
ba utÀn a napokban tiltotta be a miniszt¢rium. Amerre elhaladt, szer¢nyen aprÂkat
bÂlingatva jobbra-balra, mÀrtÁrmosollyal fogadta koll¢gÀi hÂdolatÀt, hisz aki tehette,
szÂlt hozzÀ n¢hÀny rokonszenvezû szÂt, messzebbrûl is odakiÀltottak neki valami cin-
kosat. Mind tudtuk, hogy a betiltott darab, sajnos, csapnivalÂ. Az egyik belsû teremben
hosszÃ asztal k´r¡l k¡l´n ¡ltek a rehabilitÀltak, Losonczy, öjhelyi, KÀllai meg a t´b-
biek. MiutÀn mi is elhelyezkedt¡nk egy asztalnÀl, odaszaladtam SzilÀrdhoz egy pilla-
natra, hogy boldog Ãj ¢vet kÁvÀnjak neki, ¢s csak amikor vissza¡ltem a helyemre, vet-
tem ¢szre, hogy a szomsz¢d asztalnÀl Gobbi ¡l, hÀttal nekem, de ¢pp mellettem, hÀt
a hÀtnak szorongtunk, ha valamelyik¡nk kicsit od¢bb mozdÁtotta sz¢k¢t, mÀr egymÀs-
hoz ¢rt a vÀllunk. Ez kÁnos volt. Hilda ÀradÂ ´r´mmel ¡dv´z´lte SaskiÀt, hisz ha ¢n
is ott voltam, szÁvesen mutatta ki ily tÃlzÂn egy¢bk¢nt valÂban ûszinte szeretet¢t Saskia
irÀnt, k´zben mellettem eln¢zve, mintha ott se lenn¢k, k¢t legyet ¡tve egy csapÀsra,
kifejezve nemcsak azt, hogy mennyire szereti SaskiÀt, hanem azt is, hogy mennyire
nem szÀmÁtok ¢n, hogy Saskia mellett mennyire levegûnek n¢z, ¢szre se vesz engem.
EzÃttal azonban Hilda vÀratlanul fel¢m fordult, ¢s koccintÀsra nyÃjtotta poharÀt: ä
UtÂbbi idûben annyit szidtalak mindenfel¢, ¢s mindig csak olyanoknak, akikrûl tud-
tam, hogy szeretnek t¢ged, hogy gyanakodni kezdtem, hÀtha ¢n is szeretlek! ä mond-
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ta. Kib¢k¡lt¡nk hÀt, ¢rzelmesen, amÃgy Hilda mÂdra, û diktÀlta a stÁlust. Azonnal
bemutatott asztaltÀrsainak is: ä Ez az a G. M., akit annyit szidtam mindig! ä egy sz¢p
¢s ¢rdekes, kiss¢ fÀradt arcÃ h´lgynek ¢s egy magas, diplomatak¡lsejü, szmokingos
Ãrnak. ýszint¢n ́ r¡ltem a kib¢k¡l¢snek, fell¢legeztem tûle, kib¢k¡lni, ez az ¢let egyik
legszebb ´r´me, mindig is Ãgy gondoltam, bÀr Hilda ¢s k´ztem, amÁg csak ¢lt, idûn-
k¢nt k¢sûbb is Ãjra meg Ãjra fesz¡lts¢g tÀmadt, sose tudtam, mi¢rt, ¢s sose tudtam,
hogy is Àllunk ¢ppen egymÀssal, Ágy aztÀn, ha barÀtsÀgosan ¡dv´z´lt valahol, ¢n aka-
ratlanul is mindig tÃlzottan lelkes hÀlÀval viszonoztam, megk´nnyebb¡lve, hogy, Ãgy
lÀtszik, most ¢ppen nincs semmif¢le bün a Hilda-f¢le kÀderlapomon. Az ¢jszaka fo-
lyamÀn k¢sûbb, a tÀrsasÀgok felbomlÀsÀnak ¢s elvegy¡l¢s¢nek szakaszÀban, Kuczka
P¢ter hÃzott mell¢m egy sz¢ket, k¢rdv¢n, mi a v¢lem¢nyem az irodalom mai helyze-
t¢rûl. Elmondtam. ä öj lapot akarunk alapÁtani ä mondta Kuczka ä, a harmincas-negy-
venes generÀciÂ lapjÀt, amelybe csak az igazat ÁrnÀnk, ¢s arra gondoltunk, hogy a szÁ-
n¢szek k´z¡l t¢ged venn¢nk be. ä Hogy k¢pzelitek, hogy egy ilyen lapalapÁtÀs ma le-
hets¢ges? ä Ha csak a javaslatig jutunk el, az is valami. ä Benne vagyok ä feleltem, de
mi¢rt?, k¢rdeztem magamtÂl nyomban azutÀn, hogy Kuczka otthagyott, mi¢rt, mikor
semmi kedvem csatlakozni bÀrmif¢le csoportosulÀshoz!? BÀr ha vÀlasztanom kell, ehhez
a tÀrsasÀghoz tartozzam inkÀbb, mint azokhoz ott a Parlamentben, Ártam mÀsnap este a nap-
lÂmba, visszagondolva az öjsÀgÁrÂklub szilveszterezûire, ebbûl a ny¡zsgû, zavaros l¢gk´r-
bûl, ha annyi is k´zt¡k, aki affektÀl ¢s megjÀtssza magÀt, innen m¢g kinûhet valami, Picasso is
ilyenek k´zt ¡lhet PÀrizsban. Ott a Parlamentben, az a mÀsik tÀrsasÀg, az a halÀl. Hajnal fel¢
benn, a k¡l´nszobÀban a rehabilitÀltak asztaltÀrsasÀga mozgalmi dalokra gyÃjtott:
HEJ, TE BUNKñCSKA..., hol a WARSZAVJANKç-t, hol angol szÀmokat ¢s amerikai blue-
sokat danolÀsztak. Hilda lelkesen fÃjta vel¡k mindegyiket ä ¢n meg: hol a helyem?
hol a helyem?, faggattam egyre magamat, Sarkadival vagy öjhelyivel szerettem volna
besz¢lni, tûl¡k segÁts¢get k¢rni, hogy tÀj¢kozÂdni tudjak, aztÀn RomÀn Gyurka meg
Robi jutott eszembe, ¢letem mÀsik szf¢rÀjÀban ¢lû barÀtaim. çtkozott àk´z¢letÊ, kell a
kutyÀnak!, v¢lem¢nyezte naplÂm, de csak ittunk, ¢s sodrÂdtunk mi is a t´bbiekkel.
Egyet-egyet tÀncoltunk SaskiÀval, itt is minket n¢ztek. A àk´z¢letÊ is csak hiÃsÀg! Mit Ár-
hatn¢k ¢n Kuczka lapjÀba, ha l¢trej´hetne is?, k¢rdeztem a naplÂban. Ez az ¢jszaka csak
akkor lett teljes, amikor MÀriÀssy¢knak esz¡kbe jutott, hogy egy VÀci utcai divat-
Àrusnû, nevezz¡k Z.-nek, û is meghÁvott minket szilveszterezni, hÀt Ãtra kelt¡nk. Az
utcÀkon mintha mÀr derengett volna, Ãgy eml¢kszem, hogy az ¢jszaka szÁne mÀr vÀl-
tozni kezdett akkorra. KovÀcs AndrÀs, a filmgyÀri dramaturg is vel¡nk sodrÂdott, ¢s
mikor beadtuk neki, hogy orgiÀra tartunk, egy elegÀns belvÀrosi kuplerÀjba, kicsit iz-
gatott lett, de û csendesre itta magÀt. ä °s ez a hely nappal is nyitva van? ä k¢rdezte
mÀr a villamos peronjÀn. Amikor r´h´gve elÀrultuk neki, hogy csak egy belvÀrosi Ãri
csalÀdhoz megy¡nk vend¢gs¢gbe, KovÀcs, ¢szre se vett¡k, mikor, leugrott a villa-
mosrÂl, ¢s elillant. ä LegszÁvesebben mindenki mindenkivel ́ sszevissza iz¢lne ä mond-
ta nevetve Saskia. Z.-¢kn¢l mÀr az elûszobÀban ä mik´zben kabÀtunkat lesegÁtette az
erre az ¢jszakÀra felfogadott pinc¢r ä az ¢jszakÀtÂl halottsÀpadt h´lgy fogadott minket
vidÀm szemrehÀnyÀssal: csak most j´v¡nk? hisz mÀr hajnalodik! eg¢sz ¢jjel vÀrtak
rÀnk, a hÀzigazda hencegni akart müv¢sz barÀtaival! A lakÀs megfelelt egy akkori ma-
szek tÀrsadalmi helyzet¢nek, a BelvÀros szÁv¢ben volt, remek helyen, m¢gse feltünû,
Âvatosan kicsi, talÀn csak egyszobÀs, ¢n legalÀbbis csak egy szobÀt ismertem meg be-
lûle, ez az egy szoba is keskeny volt, bÀr arÀnytalanul hosszÃ, a hangulatosnak szÀnt
f¢lhomÀlyban, amely mindinkÀbb Àtengedte hely¢t a t¢li hajnal sz¡rke Àrnyalatainak,
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a dÁvÀnyon egy mÀr kimer¡lt h´lgy aludt, a sarokban egy zeneg¢p a legÃjabb amerikai
szÀmokat d¡nny´gte, a f¡rdûkÀd m¢g mindig tele volt boros-, pezsgûs-, kokt¢lospa-
lackokkal, ¢s a kamrÀban m¢g most hajnalban is szalÀmik, hÃsok ¢s pudingok, min-
denf¢le ritka finomsÀgok k´zt vÀlogathattunk. Tisztelet¡nkre a hÀziak Ãjra rendbe
hoztÀk ¢s bek´lnizt¢k magukat, megsz¢gyenÁtûen szolgÀlatk¢szek, kedvesek ¢s ven-
d¢gszeretûk voltak, sz¢gyelln¢k bÀrmi rosszmÀjÃt mondani rÂluk, hisz ûk voltak a k´-
z´ns¢g, vagyis f¢lrevezetett ¢s gyanÃtlan, mindig olyanok, mint a gyerekek, akiket nem
szabad bÀntani. Amerikai cigarettÀt szÁvtunk. A hÀziasszony szÁnhÀzrÂl ¢s filmrûl nyi-
latkozott. Rajta kÁv¡l m¢g k¢t nû volt jelen, ¢s nem tudom, hÀny Ãr. A h´lgy, aki eddig
a dÁvÀnyon aludt, meg¢rezte, hogy az ¢jszakÀnak Ãj szakasza kezdûdik, û is fel¢bredt.
BÀr a f¢lhomÀlyban semmit se tudhattam biztosan, Ãgy sejtettem, hogy Ãj h´lgyisme-
rûseink nem eg¢szen fiatal Ãriasszonyok, akik Ágy, a hosszÃ ¢jszaka v¢ge fel¢, ijesztûen
k¢szek voltak, hogy mÀr az elsû tÀncl¢p¢sn¢l m¢lyen bel¢pjenek, hogy simuljanak, ¢s
mÀmorosak legyenek, a rum tette ezt ¢s az Àtkozott likûr. Alig lÀttuk egymÀst a han-
gulatvilÀgÁtÀsban, de a lazÀn leeresztett redûny l¢cei k´z´tt mÀr f¢nylettek a pÀrhuza-
mosok, ¢s egyszerre hatalmasan megszÂlaltak egy k´zeli templom Ãj¢vi harangjai is.
Az Ãr, aki a hÀzigazda szerep¢t jÀtszotta, k¢m¢nyseprûÀlarcot tett fel, ¢s az ajtÂban kis
jÀt¢k malacot nyÃjtott Àt eml¢k¡l a bÃcsÃzkodÂ vend¢geknek. A l¢pcsûn lemenet va-
laki a tÀvozÂk k´z¡l a f¡lembe sÃgta, hogy ez a jÂk¢pü Ãr a hÀziasszony kitartottja
volt, egy testi elûnyeirûl hÁrneves belgyÂgyÀsz. Ezzel az ¢jszakÀval kezdûd´tt az a rossz-
kedvü ¢v, 1955.

M¢g '54-ben, a novemberi pÀrthatÀrozat utÀn
a MadÀch SzÁnhÀz kommunistÀi nagy vitÀt rendeztek a szÁnhÀzon bel¡li demokrÀciÀ-
rÂl. Horvai IstvÀn, r¢gi barÀtom ¢s Ãj igazgatÂm, csak gÃnyos mosollyal tudta kiejteni
a àdemokrÀciaÊ szÂt, legfeljebb Ãgy fogadta el, mint nevel¢si szempontbÂl sz¡ks¢ges
rosszat, mint aff¢le àn¢pfrontÊ-k¡lsûs¢get, de szemmel lÀthatÂan nem vÀrt tûle semmi
hasznot. EzÃttal ¢n vitatkoztam vele leghatÀrozottabban, ¢s a szÁnhÀz eg¢sz kommu-
nista aktÁvÀja mell¢m Àllt, elsûsorban a hangadÂk, mint (nevezz¡k Ágy) T́ r´k Magda
rendezûnû vagy HorvÀth Feri. Tudtam, Horvai attÂl f¢l, hogy a szÁnhÀzban minden
demokratikus kÁs¢rlet ezeket a kÀdereket fogja szÂhoz juttatni, ¢s nem azokat a müv¢-
szeket, akiknek v¢lem¢ny¢re esetleg valÂban kÁvÀncsi lenne. ä Ne legyenek a szÁn¢szek
k´z´ny´sek mindennel szemben, ami tÃl van a gÀzsin ¢s a szereposztÀson! ä ¢rveltem
¢n, ¢s ä el kell juttatni a miniszt¢riumhoz a kÁvÀnsÀgainkat ¢s n¢zeteinket. ä Arisztok-
rata vagyok! ä fakadt ki v¢gre is Horvai, aki, Ãgy lÀtszik, nem ¢rtette meg, mi a c¢lom,
tudniillik hogy a szÁnhÀzban is teremts¡k meg az ÁrÂk¢hoz hasonlÂ ellenz¢ki szÁn¢sz-
k´zv¢lem¢nyt. ä Olyan sokÀig dolgoztam sajÀt jobb meggyûzûd¢sem ellen ä fordult
az aktÁva t´bbs¢ge ellen Horvai ä, engedj¢tek meg, hogy most egy kicsit nyakas legyek,
¢s ne tegyek mÀst, csak amiben hiszek. A szÁnhÀz egy¢nis¢g¢hez sz¡ks¢g van az igaz-
gatÂ egy¢nis¢g¢re, ezt v¢dem! ä Horvai ekkor is, mint rendesen, a maga lÀtszÂlag bi-
zonytalan mÂdjÀn egyszerre agresszÁv lett, ahogy a nûk szoktak v¢dekezni, karmolva
¢s sikÁtozva, de makacsul ¢s legyûzhetetlen¡l. Az aktÁva tagjai gÃnyosan ¢s felh´rd¡lve
felvontÀk szem´ld´k¡ket a vakmerûn kimondott àarisztokrata vagyokÊ-ra, de nekem
vÀratlanul ¢ppen most ¢ppen ez a kijelent¢se tetszett Horvainak, ¢s nem csak a me-
r¢szs¢ge miatt. Horvai nem lÀtott mÀst a szÁnhÀzi vitÀkban, csak alkalmat, hogy a szÁ-
n¢szek ´nz¢se ¢s àkispolgÀriÊ Ázl¢se szÂt kapjon, a kommunista aktÁva pedig szerinte
ä term¢szetesen ki nem mondott v¢lem¢nye szerint ä sose lesz mÀs, mint eszk´z hol
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ennek, hol annak a klikknek a kez¢ben. ý tudta jobban, t´bb esze volt, mint nekem,
¢s ûszint¢bb is volt, mint ¢n, ezt most visszagondolva belÀtom, de ott helyben valami
bizonytalan lehangoltsÀg formÀjÀban azonnal Àt is ¢ltem, hisz a kifel¢ hatÀrozatlan,
de valÂjÀban makacs Horvaival ellent¢tben ¢n, bÀr a vitÀkban hatÀrozottnak ¢s ¢les
eszünek mutattam magam, titokban mindig k¢sz voltam rÀ, hogy ellenfelem igazÀval
azonosuljak.

HorvairÂl szÂlva besz¢lhet¡nk arrÂl az est¢rûl is, m¢g '54-ben, amikor vele ¢s Dol-
lival egy¡tt vacsorÀztam egy k´rÃti ¢tteremben. Horvai Kiss ManyirÂl Àradozott, aki,
mivel Sennyei Vera elszerzûd´tt a MadÀchtÂl, akkor vette Àt Olga szerep¢t a HçROM
NýV°R-ben. ä Remek cser¢t csinÀltunk ä mondta rajongva, ¢s bizonyÁt¢kul elmes¢lte,
hogy Sennyei sose tudta eljÀtszani azt a jelenetet, amelyben Olga elajÀnd¢kozza ruhÀit,
mindig Ãgy fogta meg, Ãgy szÂrta sz¢t a kell¢keket, mint koszos rongyokat, amik
egy¢bk¢nt voltak is, a kell¢ktÀr prÂbarongyai, Kiss Manyi ezzel szemben mÀr az elsû
prÂbÀn meghatÂ gyeng¢ds¢ggel vett k¢zbe minden Âcska ruhadarabot, mint r¢gi, drÀ-
ga tÀrgyait ¢let¢nek, mintha mindegyikhez eml¢kek füzn¢k, az elmÃlt kedves ¢let em-
l¢kei, ¢s ä Nincs gy´ny´rübb dolog, mint ajÀnd¢kozni! ä kiÀltott fel a prÂba v¢g¢n.
Errûl mes¢lt rajongva Horvai. A vend¢glû egyik k´zeli asztalÀnÀl v¢letlen¡l ¢pp ott
¡lt Major, Beck Jutka meg SzilÀgyi Bea. Horvai, befejezve Kiss Manyi dics¢ret¢t, Àt¡lt
az û asztalukhoz, mintegy percnyi lÀtogatÂba, de v¢g¡l is nem t¢rt vissza feles¢g¢hez
¢s hozzÀm, csak miutÀn Major¢k fizettek ¢s tÀvoztak. Vagyis otthagyott minket, ettûl
bizony megs¢rtûdtem, szÁvesen fen¢ken billentettem volna Horvait. De s¢rtûd¢sem-
nek volt egy lappangÂ, szem¢lyesebb oka is. Horvai Major egyik àelviÊ ellenfele volt
mindig, elsûsorban mint Sztanyiszlavszkij felt¢tlen hÁve, ¢s ebben rendszerint fegyver-
tÀrsak voltunk, de ä ¢s ezt persze ¢rtettem, ¢n ne ¢rtettem volna? ä valahogy m¢gis
hü maradt Majorhoz, bÀrmilyen ellentmondÀsnak lÀtszik is ez, sose felejtette el, hogy
Major àvalakiÊ, hogy Major kicsoda ä de kicsoda is volt tulajdonk¢ppen ez a Major?
Hogy Major m¢g ma is k¢rd¢s, bÀr term¢szetesen csak addig, amÁg eml¢kez¡nk rÀ,
amÁg van, aki eml¢kezz¢k rÀ, ez m¢giscsak valami, k¢rd¢snek lenni halÀlunkban is, ez
nagy dolog, hisz oly kev¢s, aki utÀn k¢rd¢seket k¡ld¡nk m¢g sÁrjukba is. Horvait ez¢rt
az objektivitÀsÀ¢rt gyenges¢ggel gyanÃsÁtottam, megbÁzhatatlansÀggal, holott Major-
ral szemben az ¢n ¢rzelmeim is ellentmondÀsosak ¢s bizonytalanok voltak, sose tud-
tam ¢s mind kev¢sb¢ tudom elkergetni a gyanÃt, hogy Horvai objektivitÀsa f¢rfiasabb
volt ¢s tisztÀbb, mint az ¢n nyughatatlan ugrÀlÀsom Majorral szemben. Ebben az ¢n
szenved¢lyes ellenÀllÀsomban Majorral szemben mindig volt valami gyermeki k´tûd¢s
¢s k¢t¢rtelmüs¢g, olyan szem¢lyes elfogultsÀg, amelyet ma ¢retlens¢gnek nevezn¢k. Hogy
is mondjam... azon az est¢n valÂjÀban irigyeltem Horvait, ami¢rt û csak Ãgy Àt¡lhet
Major asztalÀhoz, ¢n ezt nem tudtam volna megtenni, olyan fesz¡lt ¢s zavart lettem
Major jelenl¢t¢ben. Major egy¢bk¢nt az este szemrehÀnyÀst tett Horvainak, ami¢rt
bemutatta az EGY POHçR VíZ-et: àEz¢rt harcoltunk, Pista? Hogy most visszacsinÀlj
mindent?Ê Szerintem ez h¡lyes¢g volt, olyan h¡lyes¢g, amely valahogy nem is illett
Majorhoz, nagyk¢pü h¡lyes¢g, ¢s ebben alighanem nekem volt igazam. Az EGY POHçR
VíZ jÂ darab, az ilyen kell, amÁg szÁnhÀz lesz, ez volt a v¢lem¢nyem, ez ma is, ¢s a szÁ-
n¢sznek is sz¡ks¢ge van arra a k´nnyed kapcsolatra a k´z´ns¢ggel, amelyet csak az
ilyen darabokban lehet megszerezni, de amely n¢lk¡l Shakespeare-ben se lehet l¢tez-
ni. ValÂban, ¢letem egyik legkedvesebb szerepe lett ez a Masham. Nagyon precÁzen
kom¢diÀztam, Londonba t¢vedt vid¢ki sz¢pfiÃt csinÀltam Mashambûl, akit katonÀs
àsz¢ps¢geÊ mellett v¢gtelen naivsÀga ¢s ÀllandÂ ¢leselm¢jüs¢gben megmutatkozÂ csa-
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csisÀga tesz alkalmassÀ arra, hogy minden nû bel¢szeressen. (Kis bajusza rendkÁv¡l
komoly ¢s f¢rfias volt, ¢s pattogÂ, impozÀnsan testûri jobbra ¢s balra fordulÀsaiban
hasznÀt vette az ¢n katonasÀgnÀl szerzett fegyelmezett àmozgÀskultÃrÀmnakÊ is.) ä
Csak az ilyen intelligens szÁn¢sz tud ilyen buta lenni ä dics¢rte meg PÀrtos G¢za Masha-
met, ¢s ¢n szerepemhez illû b¡szkes¢ggel hallgattam.

Saskia mondta a MadÀch SzÁnhÀzrÂl:
ä Nem tÀrsulat, hanem r¢szv¢nytÀrsasÀg.

A Caesar ¢s Cleopatra
elûadÀsÀrÂl hazat¢rve Velem van valami baj, vagy valÂban olyan unalmasak a szÁnhÀzaink?,
k¢rdeztem naplÂmat. Mintha csak egy elûadÀs vÀzlatÀt lÀttam volna. Uray tetszett, fû-
leg amikor û maga valÂszÁnüleg nem is gondolta, amikor az igazi, t´rt¢nelmi Caesar
akart lenni, de kurta rÂmai szoknyÀcskÀjÀban a civil lÀbszÀrÀval komikus, sût bÀjos
volt. Bessenyeivel ¢s Kend¢vel, a szÁnhÀzak miniszt¢riumi fûn´k¢vel ¡ltem egy pÀ-
holyban. Kende ¡gyetlen¡l, ahogy a funkcionÀriusok szoktak: ä Tudja, mi a k¡l´nbs¢g
a szÁn¢szek ¢s az artistÀk k´z´tt? ä k¢rdezte Bessenyeit ä, elmondom. Egy szakmai
vizsgÀn PÀncz¢l, eml¢kszik rÀ, nem? az, aki valamikor miniszt¢riumi tisztviselû volt!
szÂval ez a PÀncz¢l is jelentkezett vizsgÀra, hogy mük´d¢si enged¢lyt kapjon mint szÁ-
n¢sz. V¢letlen¡l meghallottam, hogy a hÀtam m´g´tt k¢t szÁn¢sz ´sszesÃgott: Kende
mikor jelentkezik? De az artistavizsgÀn az egyik artista egyenesen odaj´tt hozzÀm: Na,
Kende elvtÀrs, mikor j´n hozzÀnk bohÂcnak? ä Ezt a p¢ldabesz¢det az artistÀk egye-
ness¢g¢rûl ¢s a szÁn¢szek k¢tszÁnüs¢g¢rûl mÀr nemegyszer hallottam tûle, Ãgy lÀtszik,
mindig elmes¢lte a szÁn¢szeknek, hogy mutassa: à°rtem ¢n az irÂniÀt, szellemes ember
vagyok, nem aff¢le merev hivatalnok, mint gondoljÀtok.Ê De tÀn nem is csak ez¢rt.
Okos ¢s müvelt fiatalember volt, talÀn nosztalgiÀbÂl is k´zeledett hozzÀnk, nosztalgiÀ-
bÂl a szabad müv¢szek ¢s intellektuelek vilÀgÀhoz, amelytûl ́ r´kre elzÀrta magÀt, ami-
kor vÀllalta, hogy funkci lesz, a müv¢szek irÀnyÁtÂja, holott ä ha mÀs idûk jÀrnak ä
talÀn szÁvesebben lett volna rajongÂjuk. Bessenyei nem nagyon figyelt Kend¢re, ma-
gÀban morgott, mint mindig, ¢s lÀthatÂan izgult akkori ¢lettÀrsa, VÀradi H¢di sike-
r¢¢rt, bÀr az ´lt´zûbe nem ment be hozzÀ. ä Ebben nem tudok segÁteni ä mondta ä,
a szÁnpad mindenkinek magÀn¡gye. Vagy megtanulja, vagy hagyja abba.

Fura idû jÀrta azokban a napokban.
NaplÂm tanÃsÀga szerint egyik nap ä t¢len! januÀrban! ä mennyd´rg´tt, villÀmlott,
aztÀn esû esett, r´gt´n utÀna hÂ, majd fagy j´tt, mÀsnap reggel aztÀn csurgott az eresz
egy vÀratlanul idet¢vedt meleg, csaknem tavaszi naptÂl, ¢s amikor a vakÁtÂ vilÀgos-
sÀgban rep¡lûg¢pzÃgÀs hÃzott el az utcÀnk felett, a lisszaboni rep¡lût¢r jutott eszembe
rÂla, ¢s bolond vÀgyat ¢reztem az utazÀsra, idegen vÀrosokra, a szabadsÀgra! ahogy a
vÀgynak ezek a t¢bolyult rohamai n¢ha rÀnk vetik magukat. Est¢re viszont k´d j´tt ¢s
ism¢t kem¢ny fagy. Azt mondtÀk, a hidrog¢nbomba csinÀlja mindezt.

K¢tf¢lek¢ppen ¢rdemes ¢lni, vallottam ekkoriban, gazdagon, villÀban ¢s parkban,
autÂval, kutyÀkkal ¢s csel¢dekkel ä vagy bÀrsonynadrÀgban, boh¢m-szeg¢nyen ¢s vak-
merûn. Ehelyett? Milyen volt akkoriban az ¢let¡nk? Anyagi gondjaink voltak, szinte
sz¡net n¢lk¡l, tehÀt vid¢kre jÀrtunk haknizni. Az autÂbusz k¢t-hÀrom ÂrÀs Ãton m¢g
megjÀrta, de nagyobb tÀvon mÀr felfordultak tûle belsû r¢szeink. Mindennap l¢lek-
telen robot, hÁreket olvastunk be a rÀdiÂba, k´zepes filmeket szinkronizÀltunk, fejben
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ide-oda rakosgattuk a szÀzasokat: ennyi adÂssÀgra, ennyi esetleg nyaralÀsra ä de a
p¢nz kifolyt a kez¡nkbûl, ¢n sose tudtam takar¢koskodni, csak lÂtottam-futottam ak-
tatÀskÀmmal egyik munkahelyrûl a mÀsikra, eg¢sz nap hiÀbavalÂ telefonok, ideges-
s¢gek, f¢lre¢rtett ¢s elk¢sve megkapott ¡zenetek kergettek. K´zben olyanok voltunk,
mint a cukorbetegek, a legkisebb karcolÀs is mintha gyÂgyÁthatatlan sebb¢ m¢rgezûd-
ne rajtunk. De az eg¢sz vÀros, az eg¢sz orszÀg ilyen Àllapotban volt. A f¢lbemaradt
f´ldalatti ÀllomÀsai k´zel¢ben s¡llyedû, megrokkanÂ hÀzak. BÀrdy Gyuri zseniÀlisan
reakciÂs viccei. Ilosvay Kati, hÂna alatt a MEZTELEN-nel. ä Ha a f¢rj¢t nem teszik ki,
akkor most hogy besz¢lne? ä szÂlt Gobbi. R¢mhÁrek jÀrtÀk gyerekparalÁzisrûl, lid¢rces
ismeretlen jÀrvÀnyokrÂl, halÀlosra siker¡lt oltÀsokrÂl, tizennyolc ¢ves fiÃk ideg´ssze-
omlÀsÀrÂl, hÃsz¢vesek rÀkbetegs¢g¢rûl. çtkozott nÀtha gy´t´rt hetekig, lÀbszÀram bû-
r¢n valami ronda nem tudom, mi tÀmadt, hÂnom alatt is fÀjni kezdett egy pattanÀs,
a rÀk is Ágy kezdûdik, gondoltam. Most nagy a csend, csak valami zÃgÀst hallok, bel¡l a
f¡lemben. Ha meghalok, ezt a zÃgÀst nem fogom hallani, ez lesz a k¡l´nbs¢g. °rzem a testem:
a szem¢tdombra ker¡l majd, hisz a halÀl, az: ez. Szem¢tdomb ä Ágy a naplÂm. °lek csalÀdomban,
¢s valami szÂtlanul kuksol bennem. Julival n¢zem albumaim szÁnes k¢peit ä ¢s szeretn¢k Ãjra
egyed¡l lenni. K´zben a àmüv¢szetÊ: ÂrÀk Fischer SÀndor besz¢dtanÀrnÀl, skÀlÀzÀs k´z-
ben arrÂl Àlmodoztunk, hogyan jÀtsszunk majd, ha majd mÀr besz¢lni is tudunk. Negy-
venedik ¢vemhez k´zeledtem, ¢s m¢g semmit se csinÀltam itt, ezt ¢reztem, minden
indulat ¢s k¢p bel¢m pr¢selve csak, mint ronda, szentimentÀlis kis d´gvirÀgok v¢nkis-
asszonyok imak´nyv¢ben. Ha szerencs¢nk volt, egy-egy sz¢p alkonyat a Duna partjÀn
¢rt el minket, ahol eget is lÀttunk. Valahogy keveset aludtunk azokban a hÂnapokban,
m¢gis tÃl sokat, ugyanis ha nem volt se rÀdiÂnk, se szinkronunk, akkor Àtaludtuk a
d¢lutÀnokat, ezzel elveszÁtett¡k a napot, Isten napjÀt, est¢nk¢nt viszont lokÀlba men-
t¡nk, kirÀndultunk az eddig nem ismert, lez¡ll´tt pesti ¢jszakÀba, a valamif¢le, ki tud-
ja, mif¢le ¡zletekbûl megp¢nzesedett kiskorÃak, a r¢szegek ¢s a vid¢kies dizûz´k bal-
kÀni vilÀgÀba. így aztÀn csaknem sz¡net n¢lk¡l fÀradtak voltunk. Ernyedts¢g ¢s lÀz: nem
ÀllandÂ Àllapotom ez?, szÂl a k¢rd¢s a naplÂmban. A kifel¢ nem lÀthatÂ, de tûlem Ãgy
lÀtszik elvÀlaszthatatlan krÁzisek, vilÀgn¢zeti bonyodalmak ¢s erk´lcsi vÀlsÀgocskÀk fel-
morzsoltak. A vilÀg mind kev¢sb¢ embernek valÂ. Mi csinÀljuk a dolgot, de nem tudjuk, mit
csinÀlunk, melyik l¢p¢s¡nk jÂ, melyik rossz. àB´lcsÊ dolgokat gondoltam az emberekrûl ¢s
arrÂl, hogyan kellene k´z´tt¡k ¢lnem, de mÀsnap heten mondtÀk el a b´lcsess¢geket,
amelyeket elûzû este magÀnyomban ki´tl´ttem, v¢rm¢rs¢kletem pedig term¢szetesen
nem engedelmeskedett b´lcs ¢letterveimnek. Micsoda szellemi ¡ress¢g! Micsoda va-
karÂzÂ, befel¢ fordulÂ kivetetts¢g! Lemegyek a l¢pcsûn, felj´v´k a l¢pcsûn, gondoltam
magamrÂl, piszmogÀs az ¢letem, ¢s nem ¢rdekel semmi. °s hogy nem szeretek senkit.
Azt gondoltam. Ilyeneket gondoltam magamrÂl. Csak vicsorogtam, ami¢rt mÀs ¢lûl¢-
nyek is vannak k´r¡l´ttem, ami¢rt embertÀrsaim undorÁtÂ szaga k´r¡lvesz, legszÁve-
sebben a bel¡ket t¢pn¢m ki, gondoltam, ugyanazok a figurÀk, akik tegnap is bosz-
szantottak mÀr! °s amerre n¢ztem, mindenki ki´lt´z´tt. Mindenki modern akart lenni,
a munkÀsgyerek is, az itt maradt aranyifjÃ is, de mindenki csak mind z¡ll´ttebb lett,
¢s mÁg egyetlen igaz ¢rzelmem volt, hogy haljon meg ez is, az is, û is, mind!, k´zben
nekem is divatos borb¢ly nyÁrta divatos r´vidre a hajam, hasznÀlt amerikai ruhÀkat
¢s nyakkendûket vÀsÀroltam ¢n is, mint szÁn¢sz koll¢gÀim elegÀnsabbjai, protekciÂsok
voltunk a BizomÀnyi çruhÀz raktÀraiban, a raktÀrosnûk ¢s raktÀrosok lieblingjei, el-
sûnek vÀlogathattunk az amerikai konfekciÂ alig hordott remekeibûl, amelyeket sze-
g¢ny rokonoknak k¡ldtek az irigyelt tengerentÃliak, de amelyek itt, nÀlunk, ezen a
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koszos kis Pesten, a sztÀrmüv¢szek divatos g´nceiv¢ lettek. Milyen tanulsÀgos lenne
megfigyelni, hogyan alakul k¡lsûnk egy ¢let alatt, hogyan k´vetj¡k tudatosan ¢s aka-
ratlanul is egy kor vagy inkÀbb egy-egy ¢v ideÀljait hajunkkal, de m¢g termet¡nkkel,
arcvonÀsainkkal is! Mostani arcom sovÀnysÀga egy idûben jelent meg vilÀgn¢zetem
fordulataival. (BÀr baljÂslatÃan kÁs¢rt¢k Ãjra meg Ãjra jelentkezû gyomorfÀjdalmaim.)
(°s Saskia is ezekben az ¢vekben alakult Àt a hosszÃ hajÃ, szinte tÃlzottan is kem¢ny
hÃsÃ kamasz lÀnybÂl az akkor divatos ¢rett asszonnyÀ.) Este n¢ha a F¢szekbe ment¡nk,
filmvetÁt¢sre, a koll¢gÀk k´zt id¢tlen¡l viselkedtem, k¢tszer is rÀk´sz´ntem ugyan-
azokra, mint egy szÂrakozott elûkelûs¢g, holott csak attÂl f¢ltem, hogy kinevetnek,
mert Saskia kibodorÁtotta a hajamat. Egy budapesti rokon, Sch¤ffer Ãr ä rokon, ez volt
Sch¤ffer Ãr Àllapota, tÀrsadalmi helyzet¢nek ¢s vÀllalkozÀsÀnak hiteles meghatÀrozÀsa,
hisz valahonnan NyugatrÂl, valamilyen csalÀdtagjÀtÂl, valakitûl, akinek û rokona volt,
kapta rendszeresen az ÀrujÀt, Ãj meg Ãj utÀnpÂtlÀst a NyugatbÂl ä, az û szer¢ny, de
praktikusan Ázl¢ses kis lakÀsÀn turkÀltunk az àimperialistaÊ holmik k´zt, az eg¢sz szak-
ma odajÀrt, ott talÀlkozgattunk, a szÁn¢szek ¢s szÁn¢sznûk, a modern lipÂtvÀrosi hÀz
magasf´ldszintj¢n, Sch¤ffer Ãr csinos kis lakÀsÀban (amelynek kertre nyÁlÂ ajtajÀhoz,
ha jÂl eml¢kszem, hÀrom vagy n¢gy l¢pcsûn lehetett feljutni, hogy becs´ngess¡nk)
valÂsÀggal ¢rz¢ki felajzottsÀgban csodÀltuk a müanyag csecsebecs¢ket, ¢l¢nk szÁnü szi-
vacsokat, szappantartÂkat ¢s fogmosÂ poharakat, vagyonok¢rt vÀsÀroltuk a ànejlonÊ-
vilÀg csÀbÁtÂ bÂvlijÀt. Mindenhez jÂ volt hozzÀ¢rni itt, minden gusztusos ¢s àminûs¢giÊ
volt, minden pehelyk´nnyü, minden ellenÀllhatatlan, zoknik, nyakkendûk ¢s pudri-
¢k, meg azok a szokatlanul modern szÁnü, sÀrga meg rÂzsaszÁn ́ nt´zûkannÀk ¢s v´dr´k!
JÀt¢k volt ez a vÀsÀrlÀsi mÀnia, messzire vitt, ahol mintha jobb lenne, egy jÀt¢k kapi-
talizmusba. Ezreket vÀsÀroltunk el Sch¤ffer ÃrnÀl, aztÀn a m¢regdrÀga pici csomaggal
hÂnunk alatt villamosra szÀlltunk, villamoson utaztuk v¢gig a Pozsonyi utat a Margit
hÁd fel¢. Saskia k´rm¢n s´t¢tlett a vagyont ¢rû nyugati lakk, idûnk¢nt nem tudott el-
lenÀllni, elnyÃjtva magÀtÂl k¢t kez¢t, hosszan gy´ny´rk´d´tt a tÁz k´rm¢n m¢g meg
nem szokott barnÀsv´r´sben. °n meg ott, a villamos peronjÀn egyszerre meg¢reztem,
hogy a s´t¢t sarok m¢ly¢be hÃzÂdva egy kopottan ´lt´z´tt asszony, talÀn csak a kime-
r¡lts¢gtûl elfÀsult, talÀn csak valahol, akÀrhol, most v¢letlen¡l ¢pp rajtunk letapadt
tekintettel, ez a szeg¢ny asszony onnan a peron s´t¢t m¢ly¢bûl mintha sz¡net n¢lk¡l
n¢zne minket, meg¢reztem. Ez az ´nfeledt emberi tekintet oly telinek tünt, mint a
b´lcs majmok pillantÀsa, amelyben a àkifejez¢sÊ fel¡letess¢ge helyett leplezetlen¡l
megjelenik a legm¢lyebb tudÀs, tudÀsa annak, hogy fÀjdalmas Istennek ez a vilÀga, ¢s
hogy csapÀs az: ¢lni... elfordÁtottam tûle az arcom. Mit t´rûdjek veled, te szeg¢ny?, k¢r-
deztem a naplÂmban, egy l¢p¢st se tehetek ¢rted. De ´r¡lni lehet-e Ágy? °s a boldogsÀgnak
¢rz¢se titokban m¢gse hagyott el soha, ezt is meg kell vallanom. Gyakran f¢ltem a ha-
lÀltÂl ä sokÀ kell ¢lnem! sokÀ akarok ¢lni! ä olvashatÂ a naplÂmban. Egyetlen, amit rettegek,
utÀlom, a vilÀg gyalÀzata: a halÀl. Gyül´l´m. Nagy szerepekre vÀgytam, Ãgy ¢reztem,
hogy most mindenre k¢pes lenn¢k, most minden siker¡lne! Mintha levegûvel szÁvnÀm
tele, jÂ m¢lyen, a t¡dûmet, Ãgy ¢reztem, lÀtszÂlag k´nnyelmüen elvesztegetett napjai-
mon is n¢ha, hogy: ¢rek! Milyen fiatal voltam!

AztÀn itt volt a magnetofon,
amelyet Saskia Sv¢dorszÀgban ¢lû bÀtyjÀtÂl kaptunk ajÀnd¢kba. SokÀig azt hittem,
hogy àkinûttemÊ ebbûl a dalos szentimentalizmusbÂl ¢ppÃgy, mint a àjÂ ¢letÊ mÀs kis
´r´meibûl is, ¢s most est¢nk¢nt ott fek¡dt¡nk egymÀs mellett ketten az Àgyban, Yves
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Montand ¢nekelt nek¡nk, ¢s mi n¢mÀn, el¢rz¢keny¡lve hallgattuk, PÀrizsra gondol-
tunk, ¢letre, amelyben ´r´m´k is vannak. N¢ha bevittem a szÁnhÀzba a kis masinÀt,
¢s a koll¢gÀk meg a fiatal melÂsok k´r¢m telep¡lve, ÀhÁtattal hallgattÀk a jazzt, a nyu-
gati tÀnczen¢t, elÀbrÀndoztak, sÂvÀrogtak, felejtett¢k bajaikat, szeg¢ny gyerekek. Nem
is tudjuk, gondoltam, mit jelentenek ezek a kis dalocskÀk, szÂlnak a rÀdiÂkban, tÀnc-
helyeken, a diplomataautÂk ablakaibÂl csÃfondÀrosan utÀnunk dalolnak utcahosszat,
Piaf, Aznavour, Nat King Cole, Doris Day, bekerÁtenek, pedig akkor m¢g nem is szte-
reÂban, ¢szrev¢tlen¡l k´nnyü, ¢des izgalmakat, ¢rzelmecsk¢ket lopnak napjainkba,
¢des szÁvfÀjdalmakat. Hogy len¢ztem apÀmat, aki azt mondta, hogy ilyen ´r´m´k, a àjÂ ¢letÊ
n¢lk¡l û nem tud l¢tezni, Ártam a naplÂmba, nevets¢ges f´l¢nnyel megvetettem a sanzonok ¢s
szambÀk vilÀgÀt, azt hittem, hogy az ¢letet fenn lehet tartani csupa ànagy ¢rz¢sbûlÊ, csak ànagy
dolgokÊ k´zt, minden pillanatban az àeg¢szÊ terh¢t hordozva vÀllunkon. °s most... de talÀn egy-
szerüen ´regszem, Ártam a naplÂmba.

BozÂky Pista koll¢gÀm k´ny´k´lt mellettem az ´lt´zûasztalra,
arcÀt tenyer¢be temetve, mint aki megg´rnyed a fÀjdalomtÂl, amelyet most, ebben a
pÀr percben mÀr nem bÁr tovÀbb elviselni, sÁrni nem tudott, de n¢masÀgÀt ¢n sÁrÀsnak
¢rtelmeztem. F¢kezett, szÂtlan, de mindig fenyegetû agresszivitÀst ¢reztem ûbenne,
egy harcos k¢szs¢g¢t, olyan volt, mint a kiss¢ mÀr gyomros, de halÀlig f¢rfias, sasorrÃ
indiÀnok. Konfliktusai a csalÀdjÀval, szerelmekkel, amelyekrûl senki sem tudott sem-
mit, amelyeket talÀn û se mert v¢gig¢lni... nevets¢ges, ostoba klimax ez az eg¢sz, gon-
doltam, igen, ez aff¢le klimax talÀn, nem mÀs, sehogy sem akarÂdzÂ bÃcsÃ a fiatalsÀg-
tÂl, a kamaszkortÂl, az elker¡lhetetlen ÀtalakulÀs gy´trelme. Valami levÀlik rÂlunk ä szÂlt
a naplÂm.

SzÁn¢szbÀl
is volt ezekben a zavaros napokban, az Ãj idûk ezt is produkÀltÀk, az ilyesmit most
pÀrtoltÀk RÀkosi¢k is, Nagy Imr¢¢k is, bÀr ûket, Nagy Imr¢¢ket akkoriban ¢ppen nem
k¢rdezt¢k, hogy mit pÀrtolnak ûk, eml¢kszem, rosszkedvüen indultam el erre a ren-
dezv¢nyre, hisz ezt is a Parlament termeiben tartottÀk, bÀr olyan snassz volt, mint egy
hajdani tÀnciskola zÀrÂ¡nnepe, olyan szeg¢nyek voltunk ¢s viseltesek mi, sztÀrok ¢s
müv¢szek, mint a hajdani n¢nik ipariskolÀs n´vend¢kei az ´ssztÀncokon, de, ha mÀr
ott voltam, nem t´rûdtem a rossz gyomrommal, ¢s inni kezdtem, v¢g¡l reggel hat
utÀn, az utolsÂk k´zt keveredt¡nk haza SaskiÀval. K´zben sokakkal talÀlkoztam, meg-
ismertem a vilÀgot. B¢k¢s Bandi az egyetlen ¢rdemes tennivalÂnak azt lÀtta, hogy az
ember igyekezz¢k boldoggÀ tenni a feles¢g¢t. Rajczy r¢szegen ¢rkezett, bûrmell¢ny-
ben tÀncolt az est¢lyi ruhÀsok k´zt, ¢s szelÁd mosollyal mutatott rÀm: ä Ki az, aki n¢ki
rosszat kÁvÀn? ä de rÂla, RajczyrÂl majd k¢sûbb. Makk Karcsi (oldalÀn Krencsey ba-
bÀval) kijelentette, hogy majd û bevezet engem az igazi filmszÁn¢szek sorÀba, VÀrkonyi
rosszkedvü volt: ä A bÀlozÀs mÀr nem nekem valÂ ä mondta. Feltünt Ferrari, ¢s Saskia
azonnal megmerevedett. TÀnc k´zben ä Mi van most vel¡nk? ä k¢rdezte, ¢s ¢n ma-
gyarÀzni prÂbÀltam, hogy mi is az, amit hazugsÀgnak tartok a mi t¡chtig hÀzassÀgunk-
ban. Ha sz¡ks¢gem van rÀ, ¢rezzem szabadnak magamat, mondta, ¢s ¢n term¢-
szetesen tiltakoztam, talÀn nem is csak Àlszents¢gbûl. A besz¢lget¢st nem tudtuk befe-
jezni, nem is volt rÀ sz¡ks¢g. Hajnalban, otthon, az elf¡gg´ny´z´tt, agyonzsÃfolt szo-
bÀban Saskia teste, ahogy kibÃjik az est¢lyi ruhÀbÂl...
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Hogy mennyire szerettem a jÂ jazzt
meg a tÀnczen¢t, hogy mikre voltam k¢pes ¢rte! Kamaszkoromban imÀdtam a leme-
zeket, ismertem minden angol ¢s amerikai tÀnczenekart ¢s jazzbandet, sût p¢ldÀul
szÁnin´vend¢kk¢nt egy k´rÃti k´nyv- ¢s zeneboltban jÂ p¢nz¢rt megvettem Duke El-
lington szÀmainak zongorakivonatÀt hÀrom f¡zetben, holott se zongorÀzni nem tud-
tam, se semmif¢le hangszeren nem jÀtszottam, kottÀt is alig tudtam olvasni. Alb¢rleti
szobÀmban ä mert n´vend¢k¢veimben n¢ha alb¢rletben laktam ä ÂrÀkon Àt prÂbÀltam
a hangjegyeket silabizÀlva eldÃdolgatni a szÀmokat, amelyeknek egy r¢sz¢t addig soha
nem is hallottam, nem ismertem. De az volt a legfontosabb, hogy valamilyen formÀban
birtokoltam ezeket a zenedarabokat, hogy magam¢nak tudhattam ûket, hogy bÀrmikor
v¢giglapozgathattam a hÀrom sz¢p nyomÀsÃ f¡zetet, elolvashattam a dalok cÁm¢t, bÀr
n¢melyik¢t, hisz amerikÀnusul szÂltak, nem is ¢rtettem, ¢s egy-egy ismert szÂban, mint
a Moon vagy a Night vagy a Blue, kerestem az eligazÁtÀst, hogy melyik dal milyen tem-
pÂban is dÃdolandÂ. Ez ¢v nyarÀn meg egyik autÂs ismerûs¡nk, Ernû felajÀnlotta,
hogy elvisz benn¡nket, SaskiÀt meg engem, az egyik ismert ä a nev¢t minduntalan
elfelejtettem, most se jut eszembe ä, az egyik orszÀgos-vÀlogatott vÁzipÂlÂzÂhoz, akinek
k¡lf´ld´n vÀsÀrolt lemezeirûl ÀtjÀtszhatjuk magnÂszalagra a legÃjabb tÀncszÀmokat.
Ez a feladat meghaladta az ¢n technikai felk¢sz¡lts¢gemet, hÀt az autÂs hozott segÁt-
s¢get is, egy ifjÃsÀgi teniszbajnokot, egy szenved¢lyes magnÂbuzit. ögy volt, hogy autÂs
ismerûs¡nk feles¢ge is vel¡nk j´n, de amikor a megbesz¢lt sarkon ä sz¢p nyÀri este
volt ä az autÂs felvett minket a kocsijÀba, az asszony nem volt vele, k¢sik, mentegette
Ernû, a f¢rj, nagyon zavartan, majd utÀnunk j´n egyenest a bajnokokhoz, mondta.
Engem semmivel se lehetett volna rÀvenni, hogy elmenjek ezekhez a bajnokokhoz,
hogy tÀrsasÀgukban t´ltsek egy eg¢sz est¢t, tudtam, hogy mire valamikor, majd k¢sû
¢jszaka szabadulok, halÀlosan kimer¡lt leszek az unalomtÂl ¢s az erûfeszÁt¢stûl, hogy
megfeleljek egy nekem ennyire szokatlan, ennyire mÀsfajta tÀrsasÀg kÁvÀnalmainak,
de az Ãj szÀmok gyüjtem¢ny¢¢rt, amelyet majd egy vagy k¢t k´nnyen kezelhetû sza-
lagon hazavihetek magammal, ez¢rt mindent megtettem volna. Ahogy bel¢pt¡nk a vÀ-
logatott sportolÂ pasar¢ti leg¢nylakÀsÀba, az ajtÂban vÀratlanul hat fiatalember Àllt
sort ¡dv´zl¢s¡nkre, jobbrÂl meg balrÂl, mint a r¢gi hÁradÂkban n¢mely orszÀgos-vÀ-
logatott sportolÂk esk¡vûj¢n a sporttÀrsak a templom l¢pcsûj¢n, hat nagyra nûtt Ãri-
fiÃ, akik katonatiszti rendben, sorban meghajolva, hatalmas tenyer¡ket kÁm¢letesen
hasznÀlva, bemutatkoztak, SaskiÀnak m¢g kezet is csÂkoltak, amit ¢n tÃlzÀsnak tartot-
tam. Ismert nevü vÁzipÂlÂzÂ volt mind, csupa vÀlogatott, ha ¢n, aff¢le intellektuel, nem
ismertem is ûket, hisz soha nem ismertem igazi sportolÂkat, kiv¢ve RomÀn Gyurka
barÀtait, çdler ZsigÀt ¢s Papp LÀszlÂt. Igaz, hogy a csinos kis lakÀsban hangulatvilÀ-
gÁtÀs volt, egy-egy szÁnes ernyûs lÀmpa ¢gett csak k¢t szemk´zti sarokban, mÀr csak
ez¢rt is alig tudtam megk¡l´nb´ztetni a csapat tagjait. °rkez¢s¡nk utÀn n¢hÀny perc-
cel autÂs barÀtomat, Ernût telefonhoz hÁvtÀk, r´vid, a kagylÂba suttogott besz¢lget¢s
utÀn zavartan bejelentette, hogy feles¢ge nem tud j´nni, ût k¢rte meg, hogy mentse
ki, de, ¢szre se vettem, mikor, n¢hÀny perc mÃlva maga Ernû is eltünt. A teniszezû a
magnÂk¢sz¡l¢k k´r¡l matatott eg¢sz este, û szolgÀltatta a zen¢t is, elveszett a zeneg¢-
pek k´zt a sarokban, Ágy aztÀn, vÀratlanul, kiss¢ zavarba hozÂn, ketten maradtunk,
Saskia meg ¢n, szemben az eg¢sz vÁzipÂlÂcsapattal. °s minthogy autÂs barÀtunk fele-
s¢ge Ágy lemondott, Saskia lett az egyetlen nû a tÀrsasÀgban, valahogy egyik pillanatrÂl
a mÀsikra nem maradt mÀs v¢delme, csak ¢n. BÀr nem tudtam, ugyan mi ellen kellene
ût v¢denem. Saskia pedig egyenest a vÁzipÂlÂcsapat f¢nyk¢p¢hez l¢pett, a csaknem
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teljesen meztelen, jÂvÀgÀsÃ fiatal f¢rfiak csoportjÀrÂl k¢sz¡lt k¢phez a bejÀrattal szem-
k´zti fal fûhely¢n, ¢s alaposan szem¡gyre vette a f¢nyk¢p atletikus figurÀit, akik nyil-
vÀn akkor l¢phettek ki a medenc¢bûl, hogy lef¢nyk¢pezz¢k ûket valamelyik orszÀgos
vagy ¢ppen vilÀgbajnoki gyûzelm¡k utÀn, mert izmos test¡k a k¢pen m¢g vizesen csil-
logott. Saskia mintegy ellenûrizte a jelenl¢vûket, ujjÀval egyenk¢nt rÀmutatott a f¢ny-
k¢p alakjaira, ¢s akkor a f¢nyk¢pen Ágy kivÀlasztott bajnok hangosan bekiÀltva nev¢t
¢lûben jelentkezett. Saskia egyenk¢nt ´sszehasonlÁthatta a valÂdit a reprodukciÂval,
mintegy mÀsodik bemutatkozÀs volt ez, a jÂl nevelt utÀn egy sportos, a katonÀs utÀn
egy tr¢fÀs, a jÂl ´lt´z´tt utÀn egy ruhÀtlan. Arra mÀr nem eml¢kszem, hogy az eg¢sz
vÁzipÂlÂcsapat jelen volt-e, hisz hogy hÀny fûbûl is Àll egy ilyen csapat, nem tudom ma
sem, a jelenl¢vûk mindenesetre elegen voltak, hogy f¢lkar¢jban teljesen k´r¡lvegy¢k
a k¢p elûtt tanÁtÂnûsen felemelt mutatÂujjal ÀllÂ SaskiÀt, Ãgy, hogy ¢n kÁv¡l maradtam
ezen a f¢lk´r´n. Mind nagyokat nevettek, ¢n is nevettem, de aztÀn, Ágy kiszorÁtva, k¡-
l´nben is kedvetlen¡l, mert ezt az eg¢sz helyzetet, amelybe jazzmÀniÀm sodort ket-
tûnket, ¢s amelyben az autÂs Ágy cserbenhagyott, ezt az ismeretlen tÀrsasÀgot, ezt az
eg¢szet kellemetlennek ¢s kÁnosnak talÀltam, ¢s hogy Ágy kiszorÁtottak, neveletlen-
s¢gnek, az eg¢sz idegesÁtû volt, abbahagytam a nevetg¢l¢st, ¢s egy gyors elhatÀrozÀs-
sal Àttolakodva a hÀtak falÀn, oda¡ltem a kis pamlagra, a k¢p alÀ, szembe a nevetû
fiatal f¢rfiakkal, Saskia szoknyÀjÀhoz, Ãgy, hogy a tr¢fÀs bemutatkozÂ jÀt¢k szinte pon-
tosan az ¢n fejem f´l´tt folytatÂdott. Az egyik lÀmpa ¢ppen a csapatnak ezt az el¢g
nagyalakÃ f¢nyk¢p¢t vilÀgÁtotta meg, itt felettem, a falon. Saskia ekkorra v¢gzett a k¢p-
pel, ¢s odahuppant mell¢m a pamlagra, ivott egy kortyot, majd megn¢zegett¡k a hÀ-
zigazda tÀrlÂkban kiÀllÁtott ¢rmeit, dÁjait, a szalagokat ¢s ¢rmeket, kristÀly- ¢s porce-
lÀnvÀzÀkat, a serlegeket a polcokon, majd megkÂstoltuk a bÀrpulton sorakozÂ k¡lf´ldi
italok n¢melyik¢t, ¢s lapozgattuk a legÃjabb amerikai tÀnclemezeket. Felk¢sz¡ltem rÀ,
hogy unatkozni fogok. A lemezek most nem ¢rdekeltek. Felk¢rtem SaskiÀt tÀncolni,
majd lek¢rt¢k, egymÀs utÀn mind tÀncoltunk vele, a f¢lhomÀlyban nem is lehetett pon-
tosan kivenni, ki kicsoda, kivel vÀlt ¢ppen szÂt az ember, holnap, ha talÀlkozunk, egyi-
k¡ket se ismerem majd meg, mindig mellett¡nk volt k¢t-hÀrom jÂkora leg¢ny, hogy
szÂrakoztasson, ¢n valÂban unatkoztam, mind idegesebb lettem, most mÀr Ãgy ¢rez-
tem, hogy a tÀnczen¢s magnÂszalag nem ¢ri meg ezt az ¢jszakÀt, az eg¢sz f¢lhomÀ-
lyos szobÀban sz¡net n¢lk¡l volt valami ny¡zsg¢s, mozgÀs, nevetg¢l¢s, ¢n t´bbnyire
egyed¡l maradtam, iszogattam ott a pamlagon, a magyar vÀlogatott csapat f¢nyk¢pe
alatt, az egyik lÀmpa f¢nyk´r¢ben, n¢ha besz¢lgettem valakivel, n¢ha csak bÀm¢sz-
kodtam, ¢s, azt hiszem, unalmamban lassan becsÁptem. Tulajdonk¢ppen nem eml¢k-
szem, mennyit ittam, bizonyÀra tekint¢lyes mennyis¢get, de nem lett tûle jobb ked-
vem. A fiatalemberek kamaszosan nagyokat r´h´gtek, majd azt is elmondtÀk, hogy
most ¢ppen min is nevetnek annyira, egyik vÁvÂ-vilÀgbajnoknûnket emlegett¢k, akire
a hÀzigazda rÀtelefonÀlt, ¢s, lÀm, egy kurta telefon el¢g volt, a leÀnyka mÀr ugrik is,
az ¢jszaka k´zep¢n, ki az ÀgybÂl, ¢s rohan, bukik a hÀzigazdÀnkra a kicsike, meglÀtom,
mindjÀrt itt lesz. Ennek ́ r¡ltem, hisz kÁnos volt, engem zavart, hogy itt nincs nû, csak
Saskia, aki tÀncolt a fiÃkkal, hol egyikkel, hol mÀsikkal, sz¢p illedelmesen felk¢rt¢k,
visszahoztÀk mell¢m a pamlagra, Ãjra felk¢rt¢k, ¢s ¢n Ãjra ittam valamit. Egyszer csak
a ny¡zsg¢s, amellyel a szoba tele volt, megvÀltozott, nem is vettem ¢szre, mikortÂl,
alÀbbhagyott, egyszerre Ãgy ¢reztem, mintha egy ideje fesz¡lts¢g volna a f¢lhomÀlyos
szobÀban, kellemetlen figyelem ¢s vÀrakozÀs, azt hiszem, el¢g sokat ihattam addigra,
mindig volt a kezem ¡gy¢ben egy teli vagy f¢lig teli pohÀr, ilyen vagy olyan formÀjÃ,
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attÂl f¡ggûen, hogy konyakot vagy whiskyt t´lt´ttek-e ¢ppen nekem az udvarias le-
g¢nyek, k¡l´nb´zû, szÁnes cÁmk¢jü ¡vegek is voltak ott a kezem ¡gy¢ben, a pamlaghoz
tartozÂ alacsony kis asztalkÀn, egyszer csak mintha csendesebb lett volna a szoba, mint-
ha vend¢glÀtÂink egymÀs k´zt idegesen tÀrgyalnÀnak valamit, ¢s k´zben mintha idûn-
k¢nt fel¢m, fel¢nk pislognÀnak, mintha rÂlunk besz¢ln¢nek, de m¢g inkÀbb mintha
elûtt¡nk ä elûttem? ä akarnÀnak valamit eltitkolni, szeretn¢k, ha valamit nem venn¢k
¢szre, vagy mi. Saskia az egyik nagyon magas, jÂk¢pü sportbajnok, egy kockafejü ifjÃ
karjÀban itt mozgott elûttem, n¢ha a lÀmpa f¢nyk´r¢ben, n¢ha eltÀvolodva ¢s elmo-
sÂdva, a f¢ny k´r¢n ¢s lÀtÂk´r´m´n kÁv¡l, ¢s csak ekkor tünt fel nekem, hogy SaskiÀt
egy ideje mÀr nem k¢rte le senki, hogy egy ideje mindig ennek a hosszÃ leg¢nynek a
karjÀban lÀtom, ha lÀtom. Az ital fejembe szÀllt, de m¢giscsak muszÀj volt gondolkod-
nom, ¢s ahogy k´r¡ln¢ztem a f¢lhomÀlyos szobÀban, lÀtva, bÀr nem hallva, hogyan
sugdolÂdznak egymÀs k´zt tanÀcstalanul a pÂlÂzÂk Àrnyai, hogyan forgatjÀk a fej¡ket,
szemmel k´vetve a tÀncolÂ pÀrt, meg¢rtettem, hogy az¢rt nem k¢rik le SaskiÀt, mert
mostani tÀncosa nem adja. °s most mÀr azt is ¢szrevettem, hogy Saskia azon igyekszik,
hogy kellû tÀvolsÀgban tartsa test¢tûl a kamaszt, aki szemmel lÀthatÂan nagyon r¢szeg
volt, gondolom, nÀlam is r¢szegebb. Kezdûdik, gondoltam. MÀrmint hogy valami kez-
dûdik, amit mÀr vÀrtam. Most itt tÀncoltak el, a k´zelemben, ¢s a bepiÀlt vÁzibajnok,
an¢lk¡l, hogy megÀllt volna, an¢lk¡l, hogy elengedte volna SaskiÀt, tovÀbb folytatva
a tÀncl¢p¢seket, odahajolt, ¢s ä nekem kellett behÃznom a nyakam, hogy ÃtjÀban ne
legyek hatalmas mancsÀnak ä lekattintotta a mellettem ¢s felettem vilÀgÁtÂ saroklÀm-
pÀt, itt a hÀtam m´g´tt. Ekkor a szobÀnak ebben a fel¢ben csaknem teljes s´t¢ts¢g lett.
Saskia nem vesztette el a fej¢t, higgadtan odahajolt, eg¢sz k´zel hozzÀm, ¢s felsûtes-
t¢vel elnyÃjtÂzva, levÀlva tÀncpartnere mellkasÀrÂl, mÁg dereka a fiÃ karja ́ lel¢s¢ben
maradt, kinyÃjtott karral m¢g el¢rte a zsinÂron lÂgÂ kapcsolÂt, ¢s felkattintotta a lÀm-
pÀt. A fiÃ k¢t tÀncl¢p¢s utÀn ism¢t s´t¢tet csinÀlt, Saskia rezzenetlen¡l mosolygÂ arccal
ism¢t vilÀgossÀgot. Ez a jÀt¢k a fiÃ ¢s Saskia k´z´tt most m¢g k¢tszer-hÀromszor meg-
ism¢tlûd´tt, a fiÃ mind agresszÁvebben teremtett s´t¢tet, Saskia pedig mind higgad-
tabban kattintotta fel Ãjra meg Ãjra a rÀm is f¢nyt szÂrÂ lÀmpÀt. A helyzet mind kÁno-
sabb lett, utÀlatosnak ¢reztem az eg¢szet, ezek r´h´gnek rajtam, gondoltam, az¢rt sut-
tognak ¢s kuncognak ott a szoba mÀsik v¢g¢ben, bizonyÀra megjegyz¢seket tesznek,
de elsûsorban SaskiÀra haragudtam most, mert tÃlsÀgosan jÂkedvünek talÀltam, nyil-
vÀn becsÁpett û is, mint a tÀncpartnere, sût talÀn mint ¢n is, k¡l´n´sen csinos volt Ágy
felhev¡lten, mint akire hat a f¢rfiakkal teli leg¢nylakÀs hangulata meg a f¢lhomÀly
meg a remek zene, egyetlen ́ r´m´m ezen az eg¢sz est¢n, mÀr amikor meghallottam,
¢s hat rÀ az ital is, de legfûk¢pp az hat rÀ, gondoltam, hogy egyed¡li nû itt, ennyi f¢rfi
k´z´tt. Engem ez a tÀrsasÀg bizonyÀra undok ¢s nevets¢ges frÀternek tart, azt ¢reztem,
tehetetlen d¡hvel ¢s sz¢gyennel, mint egy gyÀva, ´reg pali-f¢rj, olyan vagyok, gon-
doltam, hisz, valljuk be, ¢s ekkor kimondtam v¢gre magamban, amit gondoltam, amit
az elsû perctûl gyanÁtottam, tudtam, hogy autÂs ismerûs´m, Ernû szÀnd¢kosan int¢zte
Ãgy, hogy Saskia legyen itt az egyed¡li nû, dehogy hozta volna û ide a feles¢g¢t, ezt
elûre megbesz¢lt¢k! csapdÀt ÀllÁtottak! az eg¢sz tÀrsasÀg ´sszeesk¡d´tt, jÂ hecc lesz,
gondoltÀk, ez most mÀr biztos, az autÂs feles¢g¢nek telefonja is olyan pontosan ¢rke-
zett, mintha megbesz¢lt¢k volna, szinte percre akkor, amikor mi bel¢pt¡nk a leg¢-
nyekkel teli leg¢nylakÀsba, ilyen pontossÀg csak Ãgy lehets¢ges, ha elûre ´sszebesz¢l-
tek, ¢s, lÀm, az a vÁvÂbajnoknû is k¢sik, nem j´n, miket k¢pzelhettek ezek, egy ismert
szÁn¢sznû! miket k¢pzelhetnek ezek egy szÁn¢sznûrûl, engem meg csak elint¢znek vala-
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hogy, gondoltÀk, egy szÁn¢szt! °s k´zben valami szadista izgalom is megjelent bennem,
¢s ez volt a legtürhetetlenebb, ezt kik¢rtem magamnak, Saskia itt tÀncolt, egy l¢p¢sre
tûlem, a szoknyÀja szele is el¢rte az arcomat, most mÀr csak azzal a r¢szeggel tÀncolt
folyton, ¢s nekem akaratlanul is arra kellett gondolnom, hogy ha Saskia most meztelen
lenne! ruhÀtlan! itt, a fel´lt´z´tt fiÃk k´zt! ettûl a k¢pzelg¢stûl, amelyet nem hÁvtam,
de amely ellenÀllhatatlanul megjelent, hogy ettûl a kamaszos lÀtomÀstÂl Ágy vÀratlanul
felizgultam, m¢g h¡ly¢bb ¢s m¢g mogorvÀbb ¢s haragosabb lettem, de ez nem segÁtett,
k¢pzeletem Ãjra meg Ãjra ugyanazt a filmet jÀtszatta le velem, a felizgult k¢pzeletem,
Saskia meztelen test¢t lÀttam a fel´lt´z´tt fiatalemberek csoportjÀban tÀncolni, nem
tudtam megszabadulni ettûl a k¢ptûl, mintha kÁvÀntam volna, hogy megt´rt¢njen! Az
jutott eszembe, hogy ha meztelen lenne, a tÀncpartner ruhÀja most a mellbimbÂjÀt
izgatnÀ. Ilyesmik jutottak eszembe. °s akkor lÀttam, hogy a vÁzipÂlÂcsapat egyik tagja,
nagy termetü ¢s a t´bbin¢l kiss¢ idûsebb f¢rfiÃ, nem olyan gyerek mÀr, mint a t´bbi,
lehetett mÀr harmincon is fel¡l, lÀttam, hogy ez a f¢rfi megindul a tÀncolÂ pÀr fel¢,
lesz, ami lesz, nyilvÀn, hogy lek¢rje SaskiÀt, talÀn hogy figyelmeztesse a berÃgott fiÃt,
hogy nem ebben egyeztek meg, egyik¡k se sajÀtÁthatja ki a szÁn¢sznût. Saskia partnere
ekkor ¢ppen ism¢t eloltotta a lÀmpÀt. No, ekkor ¢n, v¢gre, m¢g mielûtt Saskia vagy
a k´zeledû f¢rfi oda¢rt volna, fejem f´l¢ nyÃlva felkattintottam a rÂzsaszÁn lÀmpÀt,
amely nekem is engedelmesen vilÀgossÀgot teremtett, ¢s ugyanakkor felemelkedtem
a pamlagrÂl, de Ágy Àllva is àlentrûlÊ, az ¢n magassÀgombÂl felkopogtam a pÂlÂzÂ f´-
l¢m tornyosulÂ hatalmas vÀllÀra: ä Szabad? ä El voltam k¢sz¡lve rÀ, hogy a jÂkora
leg¢ny nem adja majd SaskiÀt, pofonra vagy ´k´lcsapÀsra is felk¢sz¡ltem, hisz a fiÃ
nagyon r¢szeg volt, ¢s nem bÁztam benn¡k, az eg¢sz tÀrsasÀgban nem bÁztam, gyÀvÀn
dobogÂ szÁvvel m¢gis megkopogtattam a kem¢ny vÀllat: ä Szabad? ä A r¢szeg fiÃ pedig
rÀm n¢zett, el¢g hosszan, amÁg tisztÀba j´tt a helyzettel, legalÀbb nagyjÀbÂl, amÁg meg-
ismert, hogy ki is vagyok, hogy ker¡l´k ¢n ide, aztÀn elengedte Saskia derekÀt, meg-
hajolt kiss¢ Saskia fel¢, fel¢m is biccentett, elegÀnsan, azon a kereszt¢ny-ÃrifiÃ mÂdon,
amely mindûj¡kre jellemzû volt: ä K´sz´n´m ä mondta, ¢s vigyÀzva, hogy egyensÃlyÀt
el ne veszÁtse, oldalt l¢pve udvariasan Àtengedte nejemet, mint egy jogÀszbÀlon, ott
se csinÀlhatta volna elûÁrÀsosabban. K´r¡l´tt¡nk felszabadultan ism¢t felerûs´d´tt a
nevetg¢l¢s, a besz¢lget¢sek Ãjra fennhangon szÂltak. Mindenki mintha fell¢legzett vol-
na, mindenki mintha megk´nnyebb¡lt volna. ä Viselkedj rendesen ä sÃgtam SaskiÀ-
nak vigyorgÂ mosoly m´g¡l bÀntÂn. ä °n? ä k¢rdezte Saskia jÂkedvüen, bÀr talÀn kiss¢
zavartan ä, hÀt mit k¢pzelsz? Ez a spicces kisfiÃ? Ugyan mit k¢pzelsz, te csacsi? Nagyon
udvarias volt, ¢s nagyon kedvesen udvarolt. Csak nem vagy f¢lt¢keny? Ne nevettesd
ki magad, te csacsi, hisz itt nekem egyetlen fiÃ tetszene, ha tetszene, a hÀzigazdÀnk,
hÀt nem ismerted meg? ý a zsÀnerem, mÀr a szÁn¢szbÀlon is mutattam neked, hÀt
nem ismerted meg? Azt hittem, tudod, hogy û az. ä A hÀzigazdÀnk? Nem eml¢keztem
rÀ, hogy Saskia a hÀzigazdÀnkkal is tÀncolt volna. Nem is tudtam hamarjÀban, melyik
az. TalÀn û volt az, aki megindult, hogy lek¢rje SaskiÀt, az, akit ¢pp hogy megelûztem
a lek¢r¢ssel. Valahogy minden kijÂzanodott, a hangok, a fiÃk, elsûsorban ¢n. Lehet,
hogy be vagyok rÃgva?, gondoltam hirtelen jÂzanul, egyszerüen nem tudtam,
mennyit is ittam az est folyamÀn. °s ekkor aztÀn egyszerre m¢giscsak beÀllÁtott a vÁ-
vÂ-vilÀgbajnoknû is, sokat vihogÂ, kedves csitri, kerek k¢pe feltünt a hajnalba nyÁlÂ
ajtÂban, egyszerre minden meg¢l¢nk¡lt, a vÁzipÂlÂcsapat ¡dv´zlû rikoltÀsai ¢s hangos
r´h´g¢sei ¡dv´z´lt¢k a kislÀnyt, mintha a most k´r¢je gyülû fiÃk mind megk´nnyeb-
b¡ltek volna, hogy nem nehezedik rÀjuk tovÀbb a mi jelenl¢t¡nk, idegens¢g¡nk terhe,
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hogy most mÀr v¢gre egymÀs k´zt lesznek, tovÀbb mÀr nem kell tekintettel lenni¡k
rÀnk, idûsebbekre ¢s idegenekre, nem kell tisztelni¡k a k¢t v¢letlen¡l k´zib¡k t¢ved-
tet, a savanyÃjÂskÀt meg nej¢t, ¢pp hogy bemutatkoztam a vÁvÂ-vilÀgbajnoknûnek,
¢pp hogy egy pillanatig lÀttam kerek, nagyon fiatal k¢p¢t a vÁzipÂlÂs vÀllak k´z´tt,
valÂban kedves nevet¢s¢t, csak ¢pp hogy, mert ¢ppen akkor, amikor a vÁvÂlÀny meg-
¢rkezett, mi ketten mÀr indulÂban voltunk, az ajtÂban talÀlkoztunk, aztÀn egyszerre
ott Àlltunk, kinn, a hüv´s, hajnali utcÀn, BudÀn, a Pasar¢ten, Saskia meg ¢n, a teni-
szezû fiÃ ki tudja, mikor ¢s hova tünt, ott maradt a t´bbi fiatal k´zt, felszabadultan û
is, a magafajtÀk k´zt v¢gre, zavarÂ, tisztelni valÂ v¢nek n¢lk¡l û is, cipeltem az el¢g
neh¢z magnÂt, gyalogoltunk, csak egyik¡k, egy jÀmbor, jÂl nevelt ifjÃ tartott vel¡nk,
hatalmas lakli, de olyan szelÁd, olyan illedelmes, hogy meglepûdtem, teljesen jÂzannak
lÀtszott, mintha eg¢sz ¢jszaka semmit se ivott volna, mintha csak ¢n ittam volna eddig,
mostanig, erûszakkal kivette kezembûl a magnÂt, ¢s û cipelte, û szerzett taxit is ne-
k¡nk, az volt a tiszte, hogy m¢g utolsÂ percig gondoskodj¢k rÂlunk, amikor mi mÀr
a kocsiban ¡lt¡nk, m¢g behajolt az ablakon, ¢s sajnÀlkozva ¢s bizalmasan mentege-
tûdzve azt mondta: ä Szeg¢ny Ernû, biztosan sajnÀlta, hogy nem maradhatott, de tud-
jÀtok ti is, hogy az asszonykÀja micsoda egy hiszti, fantasztikus, hogy mit kell lenyelnie
tûle szeg¢nynek nap mint nap. ä °s integetett utÀnunk, a fÀk alatt Àllva integetett,
amÁg a taxi mÀsik utcÀba nem kanyarodott. Mit kezdhettem most mÀr ezzel az eg¢sz
¢jszakÀval, amit itt Àt¢ltem? Minden k¢pzelûd¢s volt csak? Lehet, hogy ezek a fiÃk
valÂjÀban mind ilyen jÂl neveltek voltak, csak ¢n k¢pzelûdtem, valami mocskos ¢s ok-
talan gyÀvasÀgban mindenf¢l¢t k¢pzeltem, ami csak bennem t´rt¢nt meg? Nem tud-
tam, mi t´rt¢nt ezen az ¢jszakÀn, nem tudtam, hogy t´rt¢nt-e valami.

ä Mondd, nem tûlem vagy te mindig ilyen rosszkedvü? ä k¢rdezte a taxi sarkÀba
s¡ppedve Saskia.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

LÀszlÂffy AladÀr

°JF°L

Nagyon messze kutyÀk ugatnak,
lehet a holdat n¢zik napnak.
Vannak n¢pek, hogy ez a szÀzad
l¢t¡kre m¢g nem magyarÀzat;
kikben csupÀn az ¡k´k ¡kje
¢rez m¢g rÀ a jelen¡kre.
MegÀllt benn¡k egy r¢gi bajnÀl
mint bizonyossÀg, minden hajnal.
...°jf¢l van. çrnyak tÃl az Àrkon,
csalÀnos kronolÂgiÀkon.
JÂl megzavart az idû: Àlnok
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nap-hold-perc-¢v egymÀsutÀnok ä
s valami ingerli a fÀradt
falut, a r¢gi omlÂ vÀrat.
A metropolisoktÂl messze
nem foszforlik a c¢l keresztje.
Nagyon k´zel kutyÀk bomolnak,
a napot n¢zik mÀris holdnak.

S. O. S. MANIKþRSZALON

Egy nyelvbe ´lt´zt¡nk tehÀt
s mindenki mondja ´nmagÀt.
Mindenki tudja, hiszi, vallja,
hogy û a romÀnok magyarja,
angolok szÀsza, szÀszok Árje,
van neki dolmene, menhÁrje,
van dolmÀnya ¢s koholmÀnya
s a futÂhomok ellen hÀny a
piramisa, ¢s k¢jek k¢je:
anyafarkasbÂl vereck¢je.
ýt soha mÀs, csak Isten verte!
Csak azÂta k´lt´z´tt szerte.
Hogy nevet nem, csak nyelvet vÀltott
mint bolgÀrok vagy pomerÀnok
s j´vûje egyetlen rem¢nye
f¢ltve megûrz´tt ûsi ¢nje.
Ahonnan mint bagoly kin¢zek:
magambÂl ¢lvezem a k¢pet,
Ãgyis mindenkit sosem lÀtok.
Ketten vagyunk: °N s a VILçGOK. ä
Kik ¢s mi¢rt rÀzzÀk a fÀt?
Sikolyba ´lt´z´m tehÀt
vagy nÀszra hÁvogatÂ jelbe.
OdÃ vagyok. S´t¢t. No jer be.
Kesztyü vagyok, fordÁts ki engem
s az erdût belsej¢bûl zengem.
Dalolj te is, legfûbb e karddal
vagy fejsz¢vel vez¢nyelt kardal:
farkas-csicserg¢s csalogÀny-
ordÁtÂ holdas ¢jszakÀn,
a gy´ng¢ds¢g s a borzalom.
E f´ldnyi rokokÂ szalon.
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D. Tirano

°LET¹R¹M

à¹r¡lsz, hogy ¢lsz, mi?
Nem lehet neked tÃl nagy
´r´m az ¢let!Ê

(R¢gi XX. szÀzadi
pesti haiku)

Param¢terek az esernyûtartÂban
Ejha! Szem¡nk-szÀnk elÀllt barÀtom sz¢p Ãj k¢glije lÀttÀn (s micsoda f¡st´s dzsumbuj-
ban meresztgette müteremablakszem¢t az esûs ¢gre a teraszos àtÀncteremÊ, csak az
elûszoba volt egyelûre kicsit szük, hogy csuromÀzottan ott topogtunk hatan-heten egy-
szerre, hÂnunk alatt pezsgûs-, v´r´sboros ¡vegek), s akkor...

àTegy¢tek csak a param¢tereiteket az esernyûtartÂba ä Ágy Topo ä, Cilly legÃjabb
müve.Ê

Cilly az ¢lettÀrsa volt; reg¢nyem nem tartozik most ide (ûk a fû-fû mes¢lûim, a hi-
hetetlen londoni, dublini, pÀrizsi, veronai, frankfurti, linzeri sztorik ismerûi, egyszer
ezek fognak eltartani, bÀr Ãgy lenne, de...), mondom, de...

Kiesett a hÂnom alÂl az ¡veg. Bele az esernyûtartÂba. A param¢tereinket? TehÀt
meghatÀrozÂinkat, jelleg¡nket, terveink hÀlÂjÀt... jÂ ¢g, mint egy t¢v¢beli TULIP-
COMPUTERS virÀgÀt neccel... ezt mind az esernyûtartÂba?

Ah, akkor ¢rtettem meg. Topo szeretett ilyen sz¢p r¢gies szavakat hasznÀlni. àA r¢gi
XX. szÀzad, k¢t iksszelÊ, Ágy besz¢lt az idûkrûl is mindig. A parapl¢itokat!

Parapl¢! Esernyû. De r¢g hallottam. Mondom, kiesett a hÂnom alÂl az ¡veg, be az
is a t´bbiek esernyûi k´z¢ ä bÀr hÀt inkÀbb kinyitogatni kellett volna a parapl¢kat,
gondoltam r´gt´n, hogy lesz Ágy megszÀradÀs (eszembe jutott egy viccem, A VíZBE
FöLTAK TEMETýFELIRATA: MEGSZçRADUNK!), Àm inkÀbb az ¡veg dolgÀnak
tulajdonÁtottam jelentûs¢get.

Ma m¢gis megkÂstoltam volna Ãjra az Â-XX. szÀzadi nedüt. 1079 nap utÀn. HÀt nem.
Ez param¢ter!
Ment¡nk azonban r´gvest beljebb, csodÀltuk a panorÀmÀt, valaki a Panasonicot

kattintotta be CNN-re, valakinek a lÀbÀra l¢ptem, àpardonÊ, valaki kik´ny´k´lt az ab-
lakpÀrkÀnyra, pÀran mÀr ittak, zsongott az Àteli¢, de nem tudtam Àt¢lni, az j´tt m¢g,
hogy a Kentucky Derbyt (CNN-k¢p) egy M¡zli nevü lÂ parival nyerte, s valaki azt
mondta, parapszicholÂgia.

Vannak ilyen Hitchcock-madarak dolgok. Mert kint a tartÂban csendesen csorog-
tak k´zben a parapl¢k (ernyûink), s ¢n a pÀrkÀkra gondoltam (nem mÀsok ûk, mint
sorsunknak sz´vûi), nem vÀrtam be, hogy valaki PÀrkÀnynÀnÀt mondjon m¢g vagy
pÀratartalmat, pl¢h k¢ppel kimentem a sajÀt parapl¢mhoz, hogy kinyissam, csorogja
ki magÀt.

àVip, CillyÊ, hallottam suttogÀst a spÀjz felûl. Valakik csÂkolÂztak.
Szeg¢ny Topo, gondoltam (a pÀrkÀkra), de akkor...
àGyere, gyereÊ, mondtÀk ûmagÀnyossÀgomnak (¢nmagÀnyossÀgomnak)...

1104



Egyszerre mondtÀk. Mert a krapek, aki Cillyvel a spÀjzban csÂkolÂzott, maga Topo
volt. àIde beÀllÁthatod az ejtûernyûdetÊ, mondta barÀtom vÀratlan fordulattal ism¢t.
àEmberi darabok ä mutatott az Àteli¢ fel¢ (Àtellenbenre) ä gyere kolbÀszozni, Cilly most
kapta Vienne-bûl.Ê Csak Ágy.

TatjÀna Viennoise
Mindig elhatÀroztam, mondok valami kedveset egyszer Cillynek (neki a papÀja volt
magyar, a mamÀja francia, TopÂnÀl ez fordÁtva volt, az ûsz vÀrÃr a kirÀlyi dÀn, ¢s a
muter szittya), ¢s mi lehetett volna ez?

Megn¢zem, hol a csudÀban is ez a Vienne? Mert a Tatiana Viennoise nevü lovam
sztorijÀt, hogy ¢n ût àB¢csi TatjÀnÀÊ-nak hittem, elmondtam vagy tucatszor.

Vip Tilly is egy lÂ volt, ¢s Topo talÀn ezerszer is elsÂzta mÀr ezt Cillynek, vagy Ágy
vicceltek.

Nagyon imÀdom k´rnyezetemben a stabil(nak hihetû) pÀrkapcsolatokat. Viccelje-
tek csak, gyertek! ¹tvenhat ¢ves v¢nember vagyok, ¢s epsomi k¡rtûkalapot hordok
fredaszt¢r-lapossÀ ¡lve (ha nÀlam van vend¢gs¢g, ami k¢t-hÀrom embert jelenthet
koppenhÀgai padlÀsszobÀmban), valaki mindig a fredaszt¢remen ¡l.

A fredaszt¢r-kalap olyan, hogy Epsomba, Ascotba (ezt a k¢t nagy versenyt tudom
AngliÀbÂl, mÀsk¢pp a brit lovakhoz nem parapl¢zok) csak ilyennel lehet elmenni. M¢g
a vonaton is ezt szorongatjÀk. ApÀm (Topo apjÀnak barÀtja) egyszer kivonatozott ¢n
nem is tudom melyik fels¢ges helyre a kettû k´z¡l (na, a fels¢ges Ãgy ugrik be, hogy
Topo apjÀt nevezz¡k Ágy: àa kirÀlyi dÀnÊ, merthogy m¢g a neve is ez: Claudio), de
v¢letlen¡l az ¡lepe alÀ tette a kalapot (mi egy ilyen kalap neve? meg k¢ne k¢rdezni,
de ezzel ugyanÃgy vagyok, mint a k´rnyezetemb¢li boldog pÀrkapcsolatokkal; ́ tven-
hetedik ¢ves v¢nember koromban ä szÁvesebben mondom, àmindjÀrt hatvan¢vesenÊ
ä a legszÁvesebben semmit sem teszek... lÀsd: àazt mondhatok, amit akarok! egy szÂt
se szÂlhatokÊ, a szÂlÀsszabadsÀgrÂl, vagy az ¢let´r´m-haiku, az titkon Topo müve, To-
pÂnak ¢n az irodalmi tanÀcsadÂja vagyok, magyarra tanÁtgatom, szer¢ny honorÀriu-
m¢rt, s û sztorikat mes¢l, de hagyjuk most Mauryt, Mornyt ¢s Charlene-t, meg hogy
Kaufschad kiesett-e az ablakon, netÀn kil´kt¢k, ¢s mi¢rt, ¢s jÀrt-e hercegferentzi Tze-
tzil a T´r´k utcÀban... ezt mÀr csak Cilly miatt se gondolhattam) (esernyûcsorgÀs hal-
latszott be, ahogy kolbÀszunkon csÀmcsogtunk), na, szÂval apÀm v¢letlen¡l rÀ¡lt a ka-
lapra... ezt aztÀn meg´r´k´ltem ¢n, mÀrmint a kalapot, a rÀ¡l¢st meg a barÀtaim, akik
n¢ha meglÀtogatnak Kopiban. De ez k¡l´n t´rt¢net. ApÀm itt hagyott minket, vagyis
hÀt vitt volna minket, csak ¢n az utolsÂ pillanatban, 1948 az ¢v a k¢sei korban itt (To-
pÂnak minden kor k¢sei mÀr), s anyÀm maradt, apÀm ment (mint kider¡lt, egy ba-
rÀtnûje vÀrta), aztÀn anyÀm meghalt (ût kezdte itt Topo mutija lÀtogatni, mÀr elfogad-
hatÂ idûkben, kirÀlyi dÀnn¢), v¢g¡l minden ´sszej´tt, Topo szerzett nekem egy kis
irodalmi ´szt´ndÁjat, s mert Hamlet mindig vonzott, kitelepedtem KoppenhÀgÀba,
¢pp csak az, hogy a galoppra nem tudott a Topo soha elcipelni, maradt a kalap, melyen
gy¢r vend¢geim ¡ld´g¢ltek. Fene tudja, nem vagyok az az alkat, aki azt mondja, à¢des
kis seggek, isÊ, meg otromba f¢rfivalagak, nem... szÂval, ha a spÀjz nagyobb, lett volna
itt, akivel eleresztem magam, volt a tÀrsasÀgban valaki, de ahhoz sok minden kellett
volna. Akar-e velem a h´lgy, meg TopÂ¢k a cinkosaim lettek volna, igaz, semmi k´-
t´tts¢gem, apÀm p¢ldÀjÀn okulva e t¢ren visszafogom magam, de nem...

KisomfordÀltam az elût¢rbe. Valaki bej´tt ugyanis a konyhÀba, birizgÀlni kezdte
Cilly hajÀt, àVip, CillyÊ, mondta, mindhÀrman nagyon ¢lvezt¢k, fogtam a parapl¢m,
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halkan behÃztam (bezÃztam, ahogy TopÂnak ezeket a vicceket, magyarsÀgÀt frissÁten-
dû, tanÁtgattam) magam m´g´tt az ajtÂt. Kint k´zben az esû is elÀllt. A pÀrkÀk kegyesek
voltak hozzÀm.

TatjÀna, azaz Tatiana Viennoise ugrott be hirtelen. Azaz: àjutott eszembeÊ. Mert ez
a Tatiana egy francia ¡getûlÂ volt, az ¢n elsû gyûzelmem tÀrgya (alanya) ott PÀrizsban,
egykor. S ha egy ¡getûlÂ àbeugrikÊ, az ¢pp hogy nagyon is rossz, v¢ge, kampÂ a d¢li
rÂzsÀn. DiszkvalifikÀljÀk, parapl¢. HÀt kimentem, elsû francia versenyszÁnhely-lÀto-
gatÀsom volt (lett volna) az, Enghienbe.

Az ott van PÀrizs k´rny¢k¢n. TÂdult ki a sok n¢p, srÀcok, nûk, sok kormos arc,
minden.

De ¢n egyszerre Ãgy ¢reztem, nem. Igaz, ÃtitÀrsaimnak a vonaton (nem ¡ltem ka-
lapon!) azt f¡llentettem, Ár ÃjsÀgÁrÂ vagyok, s f¢ltem, lebukÀs j´n. Ellenben nem ez¢rt
volt igazÀbÂl, hogy az elsû futam utÀn otthagytam Enghient.

Nem tudom, mi¢rt volt.
J´ttem visszafele, most, mÀr a Rottenbiller utcÀnÀl jÀrtam. °s Vincennes fekete sa-

lakja s´t¢tlett elûttem, neonf¢nyben. Egy esti verseny, hÀrom nappal a Tatiana Vien-
noise otthagyÀsa utÀn.

Mert az Enghien nevü helyen jÂl lÀttam ¢n, fut egy ilyen lÂ. Kider¡lt, le is bûg´tt
(bûgett¢k). Beugrott. HÀt ¢n nem ugrottam be, szerencs¢re.

PÀr napra rÀ, Vincennes-ben mÀr (a vincennes-i erdûben raboskodott a hÀrom test-
ûrbûl kettû, meg sokkal valÂsabb szem¢lyis¢geket is interjÃvolgattak mÀr ott, miÂta
emez Âdon XX. szÀzad a vilÀg, ha jÂl sejtem), magabiztosan mÀszkÀltam gyerekek,
nûk, kormos pofÀk k´zt a trib¡n´n.

A trib¡n´n, mely foncsor ¡veg tetejü, ferde, ¢s a pÀlya, a büv´s vincennes-i fekete
salak pÀlya legtÀvolabbi zugÀt is mutatja. Persze f¢lhÀznyi raszteres t¢v¢k¢pernyû is
van a pÀlya k´zep¢n, a trib¡nh´z k´zel, azon m¢g jobban lÀtszott a verseny...

...lÀtszott, hogy Tatiana Viennoise itt nem ismer tr¢fÀt. TatianÀm nem maradt a me-
zûny tatjÀn (hÀtsÂ fel¢n), hamar az ¢lre Àllt, onnan nyert. Esti verseny volt, neonf¢ny
villÂdzott meghatottsÀgom k´nnyein.

Mindig meghatÂdom, ha jÂl jÀr a balek. (Az ¢n vagyok-vagyok.) Csak Ágy. Topo ne-
kem a Sherlock Holmes, bÀr hÀt a Maury¢khoz k¢pest ä a mai hÀrom testûr? ä û egy
jÀmbor l¢lek, de nekem û Holmes Ãrfi, ¢n a Watson alig lehetek. Az àemberi darabokÊ
vicc a TopÂval esett pÀrizsi jÀrÀsunkra utalt: Topo hatalmas gyaloglÂ, s olyan tÁz-tizen-
k¢t kilom¢terek utÀn pihen meg csak. HÀt egyszer Ãgy ́ t kilom¢ter utÀn leÀllt, vizelnie
kellett, a bulonyi erdûben, brunzolt a bulonyi erdûben, az eget n¢zte k´zben, ¢n azt
mondtam: àEmberi darabok, v¢greÊ, mÀrmint az ´t-´t kilom¢ter, s utÀna pihen¢s...
hÀt erre a Topo fel¢m fordul, meg a f´ldre villan szeme: àOda n¢zz!Ê ä s valÂ igaz, egy
emberi k¢z Àllt ki egy bokor t´v¢n az avar alÂl. Rohantunk tovÀbb, tÁz kilom¢terig meg
se Àlltunk. Ez Ágy volt. Erre c¢lzott Topo. De ¢n most inkÀbb magam akartam lenni.

A TatjÀna-nyer¢s meg Ãgy alakult, hogy elt¢vesztettem a kasszÀt.

A Fekete Salak
Büv´let volt ott minden, a nagy z´ld vincennes-i erdûn. Ahogy a pÀlya ovÀlisÀt, az
innensû kanyart megpillantottam. BirkÀk legel¢sztek az Ãt eminnen-oldalÀn, lovak,
a kis tÂ viz¢n madarak ÃszkÀltak, valaki tyÃkhÃrba, dÃs madÀrcsemeg¢be vizelt egy
fa t´v¢n.
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Volt egyszer egy Tilly nevü madaram, egy kis hollÂ. De ezt nem akartam elgondolni
most, Tilly halÀlÀt, ahogy lefordult a vÀllamrÂl, meghalt lÀtszÂlag ok n¢lk¡l ä annyit
se mondott bÃcsÃzÂul, hogy àSoha MÀrÊ.

Ezeket a t´rt¢neteimet, sejtem, mindenki unja. °n meg mÀsokat unok a maguk
t´rt¢neteivel.

A k´lcs´n´s megl¢tez¢s, r¢szemrûl a meg¢lhet¢s okÀn muszÀj egymÀst ürn¡nk-tür-
n¡nk, mindazonÀltal.

Megpillantottam a Fekete Salakot, ¢s azt gondoltam... Nem, hÀt fogalmam sincs,
mit gondoltam. Elfelejtettem mÀr. Fura, Tilly szerette a tyÃkhÃrt. Vincennes erdej¢n
m¢g decemberben is dÃs tyÃkhÃrpÀrnÀk z´ldelltek.

A salak azonban feket¢llett, ¢s a tarka hajtÂzubbonyok ide-oda szaladoztak, edz¢s
folyt m¢g, a zubbonyok alatt sok pocak, aztÀn kis kocsi, el´l a lovak. Nem tudom, Ta-
tiana Viennoise-t lÀttam-e Ágy. A programban ott Àllt.

MÀr csak àTatyiÊ eml¢k¢re is ä megteszem. ñ, istenem, eszembe j´tt most a Kongens
Nytorv. Kis padlÀsszobÀm. A Holmens Kanal, a kirÀlyi szÁnhÀz, Det Kongelige Teater.
TatjÀna ennek müv¢sznûje volt, annÂ, ¢rdemben û tartotta el apÀmat.

Ezzel minden szÁn¢szi ihlet¢semet kioltotta. Fekete Salak.
Mi¢rt ker¡ltem a koppenhÀgai àvÀros a vÀrosbanÊ Frederiksstadtot? Mert apÀm

ott lakott Tatyival.
Mi¢rt gondoltam, mikor a Fekete Salakot meglÀttam: ez v¢gre f¡ggetlen p¢nzlehe-

tûs¢g? öriemberi, becs¡letes. Egyenest a sorssal Àllsz szemk´zt.
Mikor Tatyit tÁz ¢ve, f¢l ¢vvel a halÀla elûtt (mÀr apÀm halÀla utÀn, hogy meglÀto-

gatott) eltÀngÀltam, aztÀn a ruhÀit kihajigÀltam az utcÀra az ablakon (a negyedik eme-
letrûl), ¢gette a kezem az az XXXXX korona, amit Àtadott. ApÀm ´r´ks¢ge.

Tudhattam, rÀadÀsul, Àt se ver.
De akkor nekem mÀr megvolt TopÂ¢ktÂl a meghÁvÀsom. A p¢nz t´red¢k r¢sz¢n

PÀrizsba utaztam.
Mentem a vincennes-i erdûn, megpillantottam a szaladozÂ tarka zek¢ket. A poca-

kokat. Akkor m¢g nekem is volt pocakom. Pocakom volt m¢g akkor. Bûven.
àHogy n¢zel ki?Ê Ezt mondta Tatyi. àApÀd ilyen idûs korÀban...Ê
Akkor ragadtam esernyût. K´rbep¡f´ltem a Tatyit a szobÀban. V¢letlen¡l Àtd´ftem

anyÀm olajk¢pmÀsÀt a falon. Ettûl d¡h´dtem be igazÀn.
Most, hogy az esû Ãjra eleredt lassan, ¢s ott mentem ä fogalmam sincs, hol, a Do-

hÀny utcÀn talÀn, van ez velem: nem akarom tudni...! hol vagyok, kik ezek k´r¡l´ttem,
ki birizgÀlta meg Cilly hajÀt, egy hapsi, mit olyan eszelûs´k-evûs´k egymÀssal ¢s egy-
mÀson, Topo ¢s Cilly, m¢g ennyi idû utÀn is... de hÀt mi k´z´m ehhez, mi k´z´m bÀr-
kihez?... megyek magÀnyosan, ¢s arrÂl az ¢let´r´mrûl, ami elÀrad bennem, fogalmuk
sincs ezeknek, olyan gyorsan megszabadulok az eml¢k¡ktûl is, vagy hÀt az eml¢kektûl
nem, de azok kiosztatlan szerepek, ¡res szÁnlap, a szÁn¢szek neve nincs ott, hogy ki
kicsoda vagy, gondolom, inkÀbb fordÁtva, embernevek, de hogy milyen szerepet jÀt-
szanak... nem ä, mentem ott a DohÀny utcÀn, talÀn, ¢s k´zben a Fekete Salak fel¢ igye-
keztem, a foncsoros t¡k´rtetût bÀmultam hamarosan, megk¢rdeztem, hogyan kell fo-
gadni, fel fogok tenni tÁz frankot, a legkisebb ́ sszeg, amit lehet ott, Tatiana Viennoise-
ra. Ezt az egy nevet ismertem. Ezt hagytam ott Enghienben.

Hogyan mentem be egy r¢gi kocsmÀmba ä SÁp utca, aha ä, mik¢nt jutott eszembe
az esernyûtartÂban felejtett pezsgû, vigyorogtam, ez hogyan volt, milyen jelentûs¢ge
lett, ¢letbevÀgÂ, k¢t-hÀrom ember ¢let¢ben (nem Cilly ¢s Topo!) ennek a àparam¢te-
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rek k´z¢Ê csusszant ¡vegnek ¢s tartalmÀnak, mÀskor mondom el majd, ha valakit m¢g
¢rdekel. Meg sok mindent. Maury ¢s Morny hogyan k¢selt meg s hagyott a klozeton
egy alakot, zsebest, ha jÂl tudom ä hogyan volt mindez, gondolatjelek k´z¢ zÀrnÀm,
ha Árn¢k (ha apÀm ¢s Tatyi eml¢ke nem gÀtolna ebben is; Tatyi vette rÀ apÀmat, hagy-
jon fel az ÁrÀssal, egy tiszta fordÁtott Gauguin-sztori, ah, KoppenhÀgÀban micsoda
Gauguinek vannak, na ja, innen ugrott be ez), gondolatjelek k´z¢, ki ne j´nn¢nek
ezek a dolgok onnan, ne j´nn¢nek elû. ¹r¡ltem, hogy ¢lek.

Elt¢vesztettem a kasszÀt.
ögy n¢ztek rÀm, mint a h¡ly¢re.
RÀm meg a tÁz frankomra.
àEz 100-as kasszaÊ, mondta a p¢nztÀros. N¢ztem, ¢n is, megy egy Ulrich nevü lÂ,

ez volt a favorit, ment egy Ulamo de Bacatorgue nevü, egy Vasalino Vaseline, egy Vu-
cucu Valla ¢s Ágy tovÀbb. Tatiana Viennoise, a leg´regebb paci a mezûnyben (a T, az
U, a V ä ¢vjÀratok jele is), igen, û 27,4/1 volt. Elûkotortam a szÀzast.

Egy frankra 27,4 frankot fizet a Tatyi, szÀmoltam gyorsan. TÁzre...
Nem folytattam.
Elindultak. A kassza 32,8/1-gyel zÀrta Tatiana Viennoise-t. Tatyi nem ugrott be...

nyert.
à...csak beugrottam hozzÀdÊ, mondta, mikor apÀm utÀn a dohÀnyt, Ágy mondta,

àapÀd utÀn a dohÀnytÊ, igyekezett laza lenni, hozta. V¢nen. TatjÀna V¢noÀz.
Hazamegyek, ahol itt Kaufschad unokahÃgÀ¢knÀl lakom BudÀn, hazamegyek, be-

teszem a Gunt, a Grant Lee BuffalÂt, valami zajosat, de finomat. A Grabage most ́ nrontÂ
gondolatokig sodort volna. Azt nem. ¹sszesen tÁz kazettÀt tartottam mindig, a feletti-
eket el szoktam ajÀnd¢kozni. KoppenhÀgÀban sincs gyüjtem¢nyem.

A SÁp utcÀban egy kÀv¢t k¢rtem.
Inn¢k, mÀr nem akarnÀm tartani a sok ezer napos fogadalmat, a Kongens Nytorv-

pinc¢ben egyszer nekiestem nemr¢g. De harmadnapra szÃrta a v´r´s´dû, szivacso-
sodÂ bûr´met a szakÀllam. A test nem kÁvÀnja, csak a l¢lek.

Meg a lÀbamon a sebek. Ha iszom is, olyan vagyok, mint a koldusok, a cs´ves is-
merûseim az utcÀn. Csak ha nem piÀzok, Ágy mondta Topo, piÀzok, csak ha nem pi-
Àzok, vagyok valaki mÀs. Valami.

Valami pedig kell hogy legyen. JÂ, nem àvalami mÀsÊ, de valami. A valaki ä az mÀr
valami. Egy kis valami ä ä ä àEgy kis valami mÀr nem semmiÊ, Ágy viccelt Cilly.

Egy kÀv¢. KuszÀn, az¢rt.
Ez felhajigÀlt, az¢rt, ¢s lepillantottam. Ott ¡lt kedvenc cs´vezûm. Adtam neki egy

f¢m ´tvenest. Meg¢rte.
A feje f´l´tt a falon volt egy plakÀt: àTÁz ¢ve Csernobil.Ê HÀt t¢nyleg, ez volt az.
Az esû!
Ez volt velem ma eg¢sz nap. Ez nem ugrott be.

BeugrÂ az esûbe
Vertem hÀtÀt, ¡lep¢t az ernyûvel, t¢pÀztam, meztelenre. Tatyi majd' kiugrott a ruhÀi
utÀn, akkor, tÁz ¢ve, ahogy ott Àllt szottyadt puc¢ran. V¢g¡l egy ́ lt´ny´met kapta ma-
gÀra, ing ¢s alsÂnadrÀg n¢lk¡l. Adtam vele egy sÀlat. K¢t elt¢rû-f¢l-pÀr cipûben tÀvo-
zott. Nem n¢ztem, van-e csûd¡let a lenti ruhahalom k´r¡l. F¢l ¢vre rÀ a halÀla hÁr¢t
hallottam. Nem az ablakon ugrott ki. Fene tudja, mibe' halt meg.

Tatyi.
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Ott Vincennes Fekete SalakjÀt n¢zve, ahogy Tatiana Viennoise a tÀv negyed¢tûl Àt
se engedte mÀr a vezet¢st, ¢s hÀrom hosszal nyert, ¢s alig gyûztem szÀmolni a p¢nzt,
nem gondoltam Tatyira, esk¡, nem.

TopÂnak azt f¡llentettem, ¢letem elsû ¢s utolsÂ lova volt a Tatiana Viennoise. Mon-
dom, nem az volt. Az elsû ä ¢s az utolsÂ elûtti.

AttÂl m¢g jÀtszhatok egyszer. De most itt tartunk.
A k´vetkezû futamot ä Ulundu, Texas, Titifina Sargasso volt a befutÂ, ¢n helyez¢sre

a 99/1-es Titifina SargassÂt jÀtszottam volna, mindegy, kezdtem belej´nni, kezdtem
ettûl f¢lni, erre mÀr eml¢kszem ä kihagytam, ezt mÀr mondanom sem kell, de amit
mondani kell, az az alÀbbi.

Nincs f¢lelem.
Eszembe se jut, most hallottam csak, aha, ez volt az, ami¢rt kimentem Topo ¢s Cilly

àutÀnÊ, a konyhÀba, ezt hallottam, hogy akkor, vagyis tÁz ¢ve, az a felhû, nagyon fekete,
hirtelen j´tt, dÃs felhû, meleg esû, amiben megÀztam, mert nem ¢s nem voltam haj-
landÂ kinyitni az ernyûmet, az is csernobili iz¢ lett volna.

Mondja most valaki.
R¢g gyanÁtottam.
Hallottam ilyeneket, ki hogyan v¢gezte, hogy akkor megÀzott.
Na ja. De f¢lelem most sincs. Ettûl semmi. Ha valamitûl, hÀt valakitûl f¢lek. Ma-

gamtÂl.
Haza. Bekattintani a Grant Lee BuffalÂt. Hova lettek ûk is? Milyen jÂk pedig.
Lone Star Song, Mockingbirds, Mighty Joe Moon ä mint egy lÂn¢v.
Mit k¢rdezek ilyeneket. Hol vannak. Mit k¢rdezek. °n mikor raktam fel ûket utol-

jÀra, mikor dobtam be a Samsungba. Drag. Happiness. °let´r´m, boldogsÀg. Demon
Called Deception.

ApÀm jÂl rÀszedte anyÀmat a Tatyival. Mikor elment. Tess¢k, m¢gis koppenhÀgai
lakos lettem. Holott 1948-ban nem tartottam apÀmmal.

Azzal ment ki, hogy egzisztenciÀt teremt, anyÀm majd utÀnunk j´n.
Demon Called Deception. Drag. VonszolÀs? Hazavonszoltam anyÀmat. Nem megyek.
Egyszer anyÀmat is felpofoztam.
Ez az, hogy az ember nem tehet rÂla, ¢s azt ¢rzi, vele van a baj. Pesten bajom van,

KoppenhÀgÀban bajom van. Velem lehet a baj, hahaha, Topo ilyen viccek¢rt fizet. A
magyar nyelv Àrnyalataira tanÁtom ût. AnyjÀtÂl nem tanulta meg rendesen. Apja, az
´reg D'Azaray, nem is tanult meg magyarul.

H¡lye dolgok. Az eg¢sznek semmi ¢rtelme.
Csak ´sszej´n. EgybevÀg.
K´zben ä vagy nem k´zben ä semmi ¢rtelme. Egyszer majd megk¢rdem, meg-

halt-e, akit Maury¢k megk¢seltek ott Vincennes-ben.
°n a k´vetkezû futamban (¢letemben egyelûre az utolsÂ) egy Arianne De Semilly

nevü, eg¢szen fiatal lovat szÃrtam ki a hÀrom¢vesek verseny¢ben. Ha a V-h´z ¢rnek,
kezdik az ABC-t el´lrûl.

J´nnek ilyen nevek is: Aliza, Aliana, Ashakespeare, esk¡, lÀttam egyszer egy
Ashakespeare nevü lovat. Nem bÁrtÀk megvÀrni az S-t. Ezt a lovak akartÀk a nagy drÀ-
maÁrÂrÂl elnevezni.

Ilyen dolgok jÂl j´nnek. Ilyenekkel nem adÂdik az, hogy egyet¢rtek, nem ¢rtek
egyet.
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A dolgokban van a hiba, hogy ¢n nem ¢rtek egyet vel¡k. Mert olyanok, hogy egyet
kell (lehet) ¢rteni vel¡k, nem kell (nem szabad) egyet¢rteni.

Hogy j´v´k hozzÀ, hogy ä ¢n, aki semmi dolgot nem is ¢rtek (Topo fogalmaz Ágy)
ä egyet¢rtsek, ne ¢rtsek (egyet).

De hogy Airport testv¢re Bairport lett...! Esk¡, ilyen is volt.
Honey Don' Think. A Grant Lee Bufi nÂtÀja. De grand. Grandli Bufi. Grandok ûk.
Bedobom a kazettÀt.
T´k eny¢m a lakÀs. °s nincs messze onn¢t, ahol anyÀmmal laktam. Puc¢rra t¢ptem

Tatyit.
A Tatyi ´sszeszedhette a ruhÀit, mert kin¢ztem az utcÀra, senki. Esett az esû.
Megyek, esik az esû.
Ne gondolkodj.
ç, mennyi ilyen Csernobil-plakÀt van. TÁz ¢ve. Kil¢ptem, de fura, tÁz ¢ve l¢ptem ki

az utcÀra. Velem volt az esernyû, rajta a Tatyi orra v¢re is, kicsit. TalÀn.
Nem nyitottam ki. Nem vezekl¢sbûl. De vadulva. Lemosom magamrÂl a... Mit tu-

dom ¢n. Mindent. Megf¡rdetem a fejem a jÂ meleg zÀporban.
AztÀn (szerencs¢re?) be¡ltem sakkozni valahova.
Akkor m¢g eg¢szen mÀs ismerûseim voltak. A kocsmÀkban. K´zt¡k türhetû sakko-

zÂnak szÀmÁtottam.
AzÂta nem is sakkoztam.
Az Ariane vagy Arianne de Semilly 39/1-en Àllt, lement 37,5/1-re.
RÀdobtam a nyerem¢nybûl egy ezrest.
Topo, persze, rendesen fizetett. De akkor egy ideig nem voltak anyagi gondjaim.

Amilyen szer¢nyen ¢lek. K¢t nÀjlonban adtÀk a frankot.
S´p´rtem el.
Gyalog, persze. UtÀlom a jÀrmüveket. A rabsÀgot. Topo akkor mÀr felajÀnlotta Kop-

penhÀgÀt. ¹r´k´lte (mindenki ´r´k´l? nem, ¢n nyertem is, egyszer, egyetlenegyszer
¢letemben) a Kongens Nytorvon a kis padlÀsszobÀt, komfort.

Ok¢, elfogadtam. De ezt mÀskor mes¢lem el. Mentem az esûben. Megint elÀllt. Ez
olyan mocsokszitÀlÀs volt mÀr csak. De tÁz ¢ve az: simogatÂ, meleg esû, sürü. Barom,
mondtam magamnak, ilyen finom esûbûl be¡lsz sakkozni.

Komolyba, ha az 54 kilÂmrÂl (amiv¢ lefogytam 91-rûl pÀr ¢ve) nem menn¢k vissza
n¢ha 63-ra, ha a 7 duzzanat, ami nûtt rajtam, rendetlenkedne, betojn¢k. így nem.
Szervezetem nem maga az ¢let´r´m, de talÀn ellenÀll csak, vagy ¢n nem is tudom.
Mondtam, semmit sem akarok ¢rteni.

àHogy ¢rted ezt?Ê, hallom hirtelen magam mellett. K¢t pasi siet, besz¢lgetnek. De
jÂ, hogy egyed¡l megyek. Rem¢lem, alszom egy jÂt. JÂ volt nem ott maradni TopÂ-
¢knÀl. JÂ lesz holnap Ãjra frissen ¢bredni. Mit tudom ¢n, mire.

Rem¢lem, t¢nyleg nem arra. Addig is ä mit tudom ¢n, ́ rvendek. °s ez el¢g, nekem.

ZÀrva. °s jojÂ...
Van egy butik a Kongens Nytorvon, van t´bb is, nem szeretem, àa PepitaÊ, ¢n hÁvom
Ágy, m¢g a kis feh¢r uszkÀrnak is pepita a pokrÂca, a lajbija, pepita a nyak´rve. Minden
pepita, a h´lgyek a kirakatban (a prÂbabÀbukon a koszt¡m´k mintÀja, Ágy ¢rtem). A
kis feh¢r uszkÀrt nem kedveltem. PrÂbÀltam megkedvelni. AlkonyattÀjt, mielûtt a Ta-
vakhoz, a fÀk alÀ (nem vÀgjÀk ki ûket is egyszer, mint itt ezeket szeg¢nyeket a Duna-
parton most?) kimentem volna, adtam neki egy kis csemeg¢t. RÀgÂt´rmel¢ket.

1110 ã D. Tirano: °let´r´m



A pepita tulajh´lgy f¢lrerugdosta a rÀgÂt´rmel¢ket a jÀrdasz¢l alÀ (elûreugrik a jÀr-
dasz¢l felsû pereme itt, alatta fut a vÁz, ¢s nincsenek rongyok, mint PÀrizsban, vÁzfogÂk,
pucolÀskor). Mentem haza, mÀr lÀmpavilÀgnÀl a Tavak mellûl, megh´kkentem. Ez
mÀsodik koppenhÀgai napomon volt, kilenc ¢ve, t´bb is, ha jÂl szÀmolom.

Hagyjuk Csernobilt, ugyanis. Egyelûre.
Egy koldusasszony ¡lt (ma is ott ¡lhet, az a lakÀsa, nem kergetik el) a butik bejÀra-

tÀban, a pepita mümÀrvÀny l¢pcsûfokon. RÀgott valamit.
Odan¢ztem. A kiugrÂ jÀrdaszeg¢ly alÀ. Nem volt mÀr ott semmi.
Sz¢gyelltem, hogy ez m¢g Ariane (Arianne) de Semilly p¢nze. (Lelkesen, r¢szegen

elmagyarÀztam akkor a kasszÀnak: àSemmilyÊ, magyarul, az... iz¢. Adtam tÁz koronÀt.
Visszamentem. Adtam m¢g egy tÁzest. Hajnalig rajzolgattam aztÀn.

Most itt mentem haza. Vend¢gk¢nt Pesten. Rem¢ltem, ma jÂl alszom.
Nem cs´r´gnek rÀm TopÂ¢k.
A Grant Leetûl a Hook jÂ lesz. Nem a kedvencem, de ûk mindig jÂk.
ArrÂl szÂlnak, hogy mindig lehet jÂnak lenni. T´krossz vagy, ¢s az mindig lehet

m¢g jÂ.
Akkor nem is vagy t´krossz.
HÀt ¢pp ez az.
Einstein nem oldja meg, hogy akkor ez hogyan van. Vagy a SzilÀrd LeÂ. Senki.
T´krossz minden.
°s az is jÂ.
De akkor nem t´krossz, nem 100%-ig rossz.
Vigyorogni kezdtem. Nekimentem egy lÀmpaoszlopnak. T´kjÂzanon.
De hol az ernyûm?
Ok¢, maradjon a SÁp utcÀban. Az¢, aki megmüveli, ezt gondoltam.
Na, Uram, mi lesz, n¢ztem f´l az ¢gre. MozgÀs, mozgÀs. Mentem, àhazaÊ.
T´k nem voltam itthon. JÂ.
De az¢rt ez olyan otthonos volt. JÂ.
TehÀt... Hm?
SzÂval, a nagy gondolatokban az a jÂ, hogy mindig van rÀjuk egy kis p¢lda, ¢s akkor

mÀr nem olyan nagy gondolatok, ¢s elviselhetûk, ¢s az ember Ágy viseli el sajÀt magÀt
is, ¢s hogy nem baj, ha nincsenek nagy gondolatai, mint mit tudom ¢n, Einsteinnek,
SzilÀrd LeÂnak. Sürü maszk lett az arcomon ez, ahogy Ágy gondolkodtam. Mentem,
valami voltam, ¢s nem a katafalkszem¢lyzetbûl egy. JÂ; jÂ.

Grant Lee Buffalo
Holott rosszat sejthettem volna.
Ahogy a l¢pcsûn felbotorkÀltam ä az esû sÃlyÀt ¢reztem? nem tudom; szerettem volna
esernyûmre tÀmaszkodni; anyÀmra gondoltam (gondoltam?), Tatyira, ahogy ´lt´-
ny´mben, vihogva, lekapaszkodik, Ágy, szinte àkapaszkodikÊ lefel¢, a korlÀtot szorÁtva,
k¢k eres, mÀjfoltos kez¢t a korlÀton csuszogtatva; s ¢n: àeltÀngÀltam egy ́ regasszonytÊ,
azok utÀn, hogy anyÀmat felpofoztam, a mostohaanyÀmat elvertem egy ernyûvel,
meztelenre vetkûztettem stb.; holott e Lelkek-tanÀban, ilyen m¢lyebb jelent¢sekben
nem hiszek ä, mÀr akkor rosszat sejthettem volna.

LakÀsombÂl kihallatszott ugyanis valami. Ami jÂ Ázl¢sre vallott, de a v¢letlenek
(higgyek benn¡k?) k¡l´n´s ´sszejÀtszÀsÀra is.

A Grant Lee Buffalo szÂlt.
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A mÀsik kazettÀrÂl a Fuzzy.
Volt Londonban, mikor f¢l ¢vet ott ¢ltem, egy Fuzzy Logic nevü lÂ. De hÀt Tatiana

¢s Semilly utÀn ä ¢n nem, nem ¢n.
çlltam ajtÂm (Kaufschad lakÀsÀnak ajtaja) elûtt. Azt r´gt´n tudtam, KaufschadtÂl

a kulcs, amivel ide, ¢s ha bÀrki is, bejutott.
Ezek itten ketten vannak, az is hallatszott.
çthallatszott az ajtÂn, hogy a f¢rfi ittas. A nû azonban, ezt is ¢rezni lehetett, mÀr vÀrt.

Eg¢sz egyszerüen kitÀrta nekem az ajtÂt. Engem vÀrt. De mint aki otthon van itt.
àHogy jutott eszetekbe ¢pp a Grant Lee?Ê Okosabbat nem tudtam k¢rdezni.
àSemmi, benne maradt a Samsungodban.Ê
A Samsung, pÀr ruhadarab, anyÀm Àtlyukasztott k¢pe a falon, ennyi volt a szem¢-

lyes holmim. A t´bbi Kaufschad¢ meg egy Riquette nevü svÀjci lÀny¢, akivel Kauf-
schad, àMaury¢k sofûrjeÊ, term¢szetesen ä SvÀjcban volt.

Ha igaz.
Az asztal k´zep¢n a àparam¢terek k´z¢Ê pottyantott szÀraz pezsgûm Àllt. SzÂval, a

bontatlan ¡veg. Tudtam, az eny¢m. Topo ä buhh! ä f¢l¢deset ivott. °s Cilly mindenben
k´vette ût.

àBÁzza szakemberreÊ
Hamar kider¡lt, hogy eg¢sz ¢let¡ket ez az ¡veg vÀltoztatta meg.
àVÀltoztasd meg ¢lt¢lÊ, szavalta Cilly, akit egy amatûr szÁnjÀtszÂcsoportbÂl halÀszott ki
Topo, annÂ.

Topo hevesen, ittasultan bÂlogatott.
à°let´r´mÊ, dadogta ¡dv´z¡lt arccal.
àMif¢le. Aha.Ê Ezt mondtam. Cilly tess¢kelt befel¢. Mint aki itt is a hÀz asszonya.
àTe Ártad ideÊ, magyarÀzta. Topo hevesen bÂlogatott. àJÂ, hogy megj´tt¢l. Nem bon-

tottuk volna ki n¢lk¡led.Ê
°s mÀr bontotta is. ºvegemet.
Esernyûm ott Àllt a falnak tÀmasztva.
àHÀt ez...?Ê Mit k¢rdezhettem volna.
Pukkant a pezsgû. °s Cilly azt mondta: àBÁzza szakemberre. Hih. Sejtett¡k, hogy

Ãtk´zben hagytad el valahogy. °s olyan voltÀl, mikor elment¢l... elj´tt¢l tûl¡nk, mint
aki bet¢r majd t´rzskocsmÀiba. HÀt ment¡nk utÀnad. °s a SÁp utcÀban...Ê

Mi¢rt tudjÀk rÂlam m¢g azt is, mik voltak t´rzskocsmÀim...
De sokkal t´bbrûl is szÂ volt.
àMikor Topo megtalÀlta a palackot ä lelkendezett Cilly ä, azt mondta: HÀt ha ilyen

van... akkor...Ê
°s kider¡lt, àd´nt´ttekÊ. Fene tudja, mi¢rt, erre f´l (erre f´l?) hatÀroztÀk el magu-

kat v¢gre, hogy megveszik (nekem, azt mondtÀk, àbarom ember, v¢g¡l neked, a tied
lesz, hazavissz¡k KoppenhÀgÀbaÊ, nem ¢rtettem? hova? A Kongens Nytorvra, pad-
lÀsszobÀmba? a pepita bolt el¢ k´tj¡k ki?), megvÀsÀroljÀk àaz ´reg Tatiana Vien-
noise-tÊ, igen, mert Cilly vienne-i (viennes-i? sose tudom), àjÂÊ, mondtam, àezt
tudomÊ.

Inger¡lt voltam.
M¢g a Grant Leere is haragudtam. Pedig se Grant Lee Phillips, se Paul Kimble, se

Joey Peters nem ¢rdemelte. Azaz ki tudja, mi¢rt mit ¢rdemeltek (volna, ûk is).
°n ezt?
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°n. Ezt. Is. Is. Ezt. °n.
Vadul ¢rintett meg a korty.
Nyakra kaptam a palackot.
àEz a besz¢dÊ, mondta hebegûsen Topo. A falnak fordult.
Hamarosan aludt is.
àHolnap indulunkÊ, mondta Cilly. Fogalmam se volt, mennyiben ¢rint ez engem.
LegalÀbb magam maradok.
àKaufschadtÂl...Ê, kezdtem. Aha, KaufschadtÂl volt kulcsa Cillynek.
àVele ¢ltem egy darabigÊ, mes¢lte. àM¢g mikor Kaufschad Chantillyben volt abrak-

mester.Ê
àChantilly ä mondtam fanyarul ä, az galopp. Tatiana Viennoise egy ¡getûlÂ.Ê
Mert sejtettem, Kaufschad hozta az ¡zletet. Vagyis Ãgy sejtettem.
T¢vedtem.
àBrÃnÂÊ, magyarÀzta Cilly.
R¢mlett, ez az a rosszk¢pü hapsi, aki Cilly nyakÀt birizgÀlta.
Cillynek nem voltak olyan behatÂ ismeretei (nyelvembûl), hogy a àbabrikÀlt nya-

kadonÊ kifejez¢st ¢rtette volna.
Normann parasztok voltak a nagysz¡lei, ¢s a Tatiana is oda ker¡lt, a Sam Grand-

champ-nal egy¡tt. Az is egy ¡getûlÂ volt. Rejt¢lyes Àllat. Vagy nagy maher tulajok. De
hogy j´n ez ´ssze?

àTopo ä magyarÀzta Cilly ä r¢g akarta ezt. ¹r´met neked. HÀtha megj´n a kedved
a jÀt¢khoz megint. Meg mit tudom ¢n.Ê

àTomÊ, Ágy mondta. Eg¢sz ¢desen besz¢lsz magyarul, gondoltam àvÂnÊ, ha Cilly
kicsit kicsinyebb. Sz¢p lÀny volt, csak olyan nagyobb-darab-fajta, ¢n nehezen venn¢m,
mindig ¢reztem. Nem szÁvesen. Vesz¢lyes TopÂnak is. TopÂnak se ez volt a fazonja,
ha mÀr Cilly, Milly... (Kezdtem berÃgni.)

Hogy j´v´k ehhez?
MÀr ilyet se k¢rdeztem.
àBrÃnÂ kocsijÀn megy¡nk, BrÃnÂ t´kjÂzan.Ê
Ez szinte kijÂzanÁtott.
àKi az a BrÂÃnÂ?Ê Ezt k¢rdeztem. BÀr tudtam. Most m¢g az is kider¡lt, hogy a

KirÀlyi SzÁnhÀz epizodistÀja KoppenhÀgÀban, de rendez is.
Szerettem volna fel¢breszteni TopÂt. Az esernyûmet kerestem.
àH´lgyverû meny¢tÊ, mondta Cilly, nyelv¡nk rejtelmeinek f¢lismerûje. °s megpas-

kolta a bal arcom. àNe. Gyere.Ê
De hÀt ez, hÀla az ¢gnek, annyit jelentett csak, menjek az ablakhoz.
Mentem, kin¢zt¡nk.
Szemk´zt egy nagy tÀbla. Nem, nem, ez reklÀmf¢le volt, nem Csernobil.
Mondtam a katafalkot.
°s erre m¢g Cilly javÁtott ki: àSzarkofÀg.Ê
Ezen kicsit vitatkoztunk. °s ittunk megint. Isten, hogy j´v´k ehhez. Velem t¢nyleg

mindenki.
Azt tesz, amit akar. °s k´zben nem tesz semmit (¢rtem, ezt ¢reztem). De az eg¢sz

(k´zben) nem tesz semmit.
HÀt nem! HÀt ez volt.
BíZZA SZAKEMBERRE. Ez Àllt a hirdetûtÀblÀn. Pontosabban:  B Á z z a  S z a k-

e m b e r r e.  Mint egy lÂn¢v.
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BrÃnÂ vezet, SvÀjc fel¢ megy¡nk, ott engem ¢s TopÂt...
...Àtvesz Kaufschad stb.
LerÀz Cilly ¢s BrÃnÂ. ýk mennek, fel, KoppenhÀgÀnak. àZ¡richen Àt?Ê Ezt k¢r-

deztem. ýr¡ltekhÀza volt rÀadÀsul az eg¢sz, mert azt ¢reztem (¢rz¢kcsalÂdÀs), ebben
a lakÀsban vertem meg Tatyit... innen ment el (ment volna el velem) apÀm 1948-ban.

àOd'dod, hm?Ê Cilly nyelve se forgott jÂl.
LakÀsrÂl volt szÂ megint. KoppenhÀgÀban.
àBrÃnÂ...?Ê
Hogy neki nincs k¢glije.
àFeles¢ge van, kis gyerekeiÊ, hangzott a vÀlasz. à°s v¢geredm¢nyben TopÂtÂl kap-

tad azt a lakÀst.Ê
àNem. Az a szoba a Kongens Nytorvon r¢g az eny¢m. Az elsû r¢szletet Ágy ¢pp Ta-

tiana Viennoise-on ¢s Semillyn nyertem...Ê ýr¡let, ¢n mindig magyarÀzkodom. àJÂ
ä mondtam ä, megkapod a kulcsot. De mennyi idûre?Ê

Annyira, amÁg TopÂval (Kaufschad kalauzolÀsÀval, aha, Kaufschad¢val, aki egyszer
mÀr belevitte az akkori ä ¢s mai? ä fûn´k¢t egy lÂszÀllÁtÂ kamionba, aztÀn agyonverte
a sofûrt, csak ezt megÃszta, de k¢sûbb àkiesett az ablakonÊ; hagyjuk), mÁg TopÂval ¢n,
igen, elint¢zem a lÂv¢telt.

àDe ¢des lehet egy ilyen ́ reg lÂ. Csupa s´r¢ny, minden. T¢likabÀt.Ê Cilly igyekezett
szakszavakat hasznÀlni.

SzarkofÀg. Katafalk.
A Grant Lee r¢g leszaladt. Odamentem, megfordÁtottam, bel´ktem megint. El¢gg¢

f´l´slegesen. Nem is hallottam, mi megy.
àFuzzy LogicÊ, mondtam, de legyintettem is. London j´tt hirtelen. ApÀm egyet-

lenegyszer vett rÀ, hogy valami barÀtnûj¢t meglÀtogassam. Volt Londonban egy ba-
rÀtnûje.

Lisszabonba (Liszabonba?) nem jutottam el. Volt neki ott is. Volt?
AnyÀm is meg¢rdemelte a pofonokat.
Cillyvel nem tudom, mit csinÀltam volna a legszÁvesebben. Ha kicsit is tetszik, azt

mondom (ennek a, na ja, nagyon sz¢p nûnek): àGyere a spÀjzba.Ê
àGyere a spÀjzba ä mondta Cilly ä, van ott eldugva mindig valami jÂf¢le.Ê
Volt ott egy hütûlÀda. Nem volt hozzÀ kulcsom. Ezt furcsÀlltam is mindig. Rem¢l-

tem, Kaufschad nem levÀgott fejeket tart ott hidegre t¢ve.
Ment¡nk a spÀjzba.
àBÁzza szakemberreÊ, mondta Cilly. S¢rtû volt szinte, hogy meg se ¢rint, elhÃzÂdik

tûlem.
àKef¢ljen meg t¢ged a MagassÀgos BrÃnÂ BoldogistenÊ, mondtam.
àMeg fogÊ, vigyorgott Cilly. àSzakemberre szoktam bÁzni magam.Ê De, m¢g szeren-

cs¢re, Topo fej¢t sem ¢rintette meg. Pedig majdnem megsimogatta. RÀvertem volna
a kez¢re az esernyûvel. HosszÃ, de tÃl sz¢les ujjai voltak. LÀbamra gondoltam. Csa-
vargÂk. Lez´ttyentem a fal t´v¢be.

àPÀr koronÀt a szeg¢ny nyomorultnakÊ, dadogtam vigyorogva.
àAzt nem, de egy igazitÊ, koccintott velem Cilly. àBesz¢ltem BrÃnÂval, mes¢ltem

rejtett szÁn¢szi k¢pess¢geidrûl. Van egy t´rt¢nelmi filmje... tudod, e Csernobilok
°vtized¢ben azt kell keresni, ami mÀs, ami volt, ami tÀn igaz se vÂn... volt ä javÁtotta
magÀt ä, ami a messzi mÃltÊ; r¢vedten n¢zte a àBÁzzaÊ tÀblÀt.
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Magamhoz vontam, megcsÂkoltam.
Topo m¢lyen aludt. JÂ, jÂ. Nem is tudtam.
àPrÂbÀld f´l ezt az ́ lt´nytÊ, mondtam aztÀn, csak Ãgy, hogy utÀna mÀr tanÀcstalanul

¢s riasztÂan meztelen¡l ÀlldogÀltunk, n¢zve a tÀblÀt, melyet gy¢ren Àztatott az esû.
àñ, te kis perverzÊ, mondta Cilly, ¢s hozzÀlÀtott, hogy nyakkendût k´ss´n. ¹szt´-

n´sen se vett inget, alsÂnadrÀgot. PrÂbÀltam visszaeml¢kezni: Tatyin nyakkendû az¢rt
nem volt. SÀl.

Viszketni kezdett a lÀbam. Vakarni kezdtem. Hamarosan v¢res lett. Ronda lÀbszÀr,
mint egy sÀros esernyûny¢l.

à°s most mi legyen?Ê Ezt Cilly k¢rdezte. °s akkor ez. Hogy tûlem ilyeneket k¢rdez-
nek, mindenf¢l¢t k¢rdeznek tûlem.

àSoha ä mondtam ä, most ¢rzem, sose ihatok t´bb¢.Ê
àIhatomÊ, mondta û, ¢s Ãgy, ahogy volt, az ´lt´ny´mben, Àtvonulva a szobÀn, ahol

Topo aludt, eltünt a spÀjzban.
De nem j´tt vissza. UtÀnamentem. Aludt û is. Fel´lt´ztem, rÀjuk zÀrtam a lakÀst,

bedobtam a kulcsot, rÀjuk. NekivÀgtam a vÀrosnak. Annyi eszem volt, hogy a SÁpot
ker¡ljem.

Egy tÂcsa elcsÃsztatott ¢s elÃsztatott. SÀros lett a nadrÀgom t¢rde. Mi legyen.
Visszafordultam. Haza.
Cs´ngettem.
Topo tÀmolygott ki az elûszobÀba.
Meztelen¡l.
àHagyjÀl, holnap talÀlkozunkÊ, mondta. àCillynek olyan jÂl Àll... jÂl Àll az ́ lt´ny´d.

Nergugy.Ê
àNe haragudjÊ, mondtam, Cilly kiigazÁtÂs modorÀban.
àHolnap ittÊ, mondta Topo.
Hogy ¢n addig mit kezdek magammal, nem volt ¢rdekes? De, ¢rdekes volt.
J´tt Cilly, az ´lt´ny´mben, nyakkendûtlen¡l. Kidugta a müteremlakÀsuk kulcsÀt a

lev¢lr¢sen.
àParapl¢t a tartÂbaÊ, mondta Topo.
Ezt nem ¢rtettem.
àMajd n¢zz felÊ, tette hozzÀ.
Ez m¢g rejt¢lyesebb volt.
De ä szerencs¢mre ä ahogy a kapun kil¢ptem, feln¢ztem. Egy nyitott esernyû vi-

torlÀzott alÀ az ¢gbûl.
àBÁztad volna szakemberre magadÊ, mondtam az ¢gnek. BÀr a felhûk ÀltalÀban ¢r-

teni szokjÀk a dolgukat, motyogtam. Cilly mondta mindig Ágy (àmindigÊ): àTopo Ágy
szokja... Kaufschad Ãgy szokja...Ê Sokja.

ögy, ahogy voltam, kimentem a D¢libe. FelszÀlltam az elsû vonatra. A Gell¢rthegy
alagÃtjÀban jutott eszembe: hiszen jegyet se vettem. Szerencs¢re lassÁtottunk hama-
rosan, leugrottam, elindultam az Àzott gazban, amerre lÀttam.

¹ml´tt az esû.
RÀd´bbentem, hogy az esernyûmet a vonaton felejtettem. Jegy n¢lk¡l utazik. Te-

lefonozni k¢ne a k´vetkezû ÀllomÀsra: jegy n¢lk¡l utazik egy ernyû, rakjÀk le, a b¡n-
tet¢st is kifizetem. Csak hÀt fogalmam se volt, merre tart a vonat. A vonatom, hogy
Ágy mondjam. àFogalmamÊ, ez is t´ktÃlzÀs.

De ha semmi fogalmam, akkor...
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MegÀlltam. Helyben voltam.
HajÂzni muszÀj, motyogtam.
°s megc¢loztam a VÁg HajÂst. Megc¢loztam, ¢s el is talÀltam. Gombafejet k¢rtem,

bort, mindent. Ernyûmet majdnem a tartÂba ÀllÁtottam, ahogy bel¢ptem. Akkor j´t-
tem rÀ, se ernyû, se tartÂ.

Itt tartottam, àitt tart a dologÊ, gondoltam, javÁtva r´gt´n.
R´gt´n kell javÁtani. Vagy ki tudja. Ha Tatiana Viennoise beugrik, vagyis ha nem

ugrik be, lett volna olyan jÂkedvem, hogy àsemmillyzekÊ?
Minden k¢rd¢s a mÃlt k¢rd¢se volt, Ãgy ¢reztem. Nem k¢rd¢s, hogy pillanatnyilag

nincs semmi k¢rd¢s.
àHÀny Âra is?Ê Ezt k¢rdeztem a fûÃrtÂl. àFizetek. FûÃri volt a koszt, Â, lÀnyÊ, mond-

tam a kenyereskisasszonynak. Cilly ezt se ¢rtette volna. A kenyereslÀny olyan kis t´-
r¢keny volt, ahogy ¢n szeretem. Na ja.

Kimentem, ¢pp hajnalodott. TisztÀnak lÀtszott az ¢g. Elindultam Kaufschad lakÀsa
fel¢. Ha nekem valaki akkor, gondoltam, azt mondja, hogy a Tatiana Viennoise paci
m¢g az eny¢m lesz egyszer... Vagy egyÀltalÀn

Lent a kapu elûtt TopÂ¢k mÀr t¡relmetlen¡l vÀrtak. BrÃnÂ indÁtott. àEl¢g volt a
pesti toporgÀsbÂl, hih!Ê, mondta Topo.

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT

Publius Ovidius Naso

SZERELMEK II. 10.

Azt mondtad n¢kem, Graecinus, nem lehet az, hogy
k¢t lÀnykÀt valaki egyidejüleg imÀd.

Elhittem neked, ¢n a naÁv, de te f¢lrevezett¢l,
s tess¢k, egyszeriben k¢t szeretût szeretek.

FormÀs mindkettû k¡l´n, ¢s igen ¢kesek egy¡tt,
nem tudom, ez vagy amaz ¢rti-e jobban a csÁnt.

Szebb az emenn¢l, ¢s ugyanannyira szebb ez amannÀl,
inkÀbb ezt szeretem, m¢gis a mÀsik a jobb.

Bolygok k´zt¡k akÀr a vihar kergette hajÂcska,
¢s hol az egyik tart, hol meg a mÀsik ´lel.

M¢rt kettûz´d hÀt, Erycina, keserveimet m¢g,
nem volt ¢ppen el¢g gond az az egyke leÀny?

M¢rt kell m¢g a ligetbe lev¢l, teli ¢gre a csillag,
m¢ly ´l¡ tengert m¢rt kell gyarapÁtani vÁz?
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M¢gis jobb Ágy, mint szerelemtelen¡l szomorogni,
ellens¢gemnek jusson ilyen csunya sors.

Ellens¢gemnek jusson rideg ´zvegyi fekhely,
nyugtatgassa csak û tagjait Àgya ´l¢n.

N¢kem a vad szerelem tunya Àlmom szerteszakÁtsa,
¢s ne aludjam el ¢n bÃs egyed¡l sohasem!

Engem a lÀnykÀm ä nincs, aki tiltsa ä veszejtsen el inkÀbb,
s j´jj´n akÀr kettû, hogyha az egy nem el¢g!

°n kibirom! KarcsÃ kezeim sem erûtlenek ¢ppen,
s nincs hÁjÀval amÃgy ¢leterûnek e test.

Kedvem duzzasztja, s megerûsit az ¢lvezet engem,
munkabirÀsom nem csap be leÀnyt sohasem.

Gyakran telt el az ¢j csiklandÂs ¢lvezetek k´zt,
s m¢gis, a reggeli f¢ny teljes erûmbe talÀlt.

Boldog f¢rfiu az, ki Venus viadaljaiban v¢sz!
AdjÀk ¢gilakÂk n¢kem is ezt a halÀlt.

Kebl¢t rÀmeredû dÀrdÀknak szembefeszÁtse,
s nyerjen a hûs harcos hÁrt, soha nem fakulÂt!

Gyüjts´n a kalmÀr p¢nzt, s ha hasÁtva hajÂval a tengert
mind kimerÁti, hajÂt t´rve mer¡lj´n alÀ!

N¢kem dolgot, amely felmorzsol, sz¢p Venus adjon,
s nagy munkÀba legyek ¢pp, mikor ¢r a halÀl.

°s temet¢semen ezt suttogja szipogva a gyÀszn¢p:
°letedet m¢ltÂn megkoronÀzta e v¢g.

GherdÀn TamÀs fordÁtÀsa

Graecinus, te nekem, tudom, azt mondtad, hogy a szÁv hü:
nem szeret egyformÀn k¢tvalakit sohasem.

F¢lrevezett¢l! S v¢dtelen¡l most bajba jutottam:
rÃtul kettû¢rt ä k¢tszeresen hev¡l´k.

Mindkettû gy´ny´rü, mindkettû k¡lseje vonzÂ.
S hogy ki a müveltebb? ä D´nteni senki se tud.

Egyik¡k elragadÂ, s ugyanÃgy sz¢ps¢ges a mÀsik.
Egyszer emez tetszik, mÀsszor amaz csalogat.

Mint ellent¢tes szelek üznek kis ladikocskÀt,
engem is Ãgy hajszol t¢tova, vak szerelem.

Kettûs kÁnt, Erycina, ´r´kre mi¢rt hozol ¢nrÀm?
Gondviselûm! Mondd, egy lÀnyka mi¢rt nem el¢g?

Lombot a fÀra mi¢rt adsz? Csillagokat ä fel az ¢gre?
V¢gre mi¢rt hordasz tenger´b´lbe vizet?

M¢gis: mindezt inkÀbb, mint szeretetlen¡l ¢lni!
Ellens¢geimet verje magÀnnyal az ¢g!
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Ellens¢geimet kÁnozza a vÀgytalan ¢jjel!
NyÃjtÂzkodjanak ûk tÀgas-¡res nyoszolyÀn!

çmde az ¢n Àlmom hulljon sz¢t vad szerelemben,
fekhelyemen k´nnyü sÃly egyed¡l ne legyek!

Engem a lÀnyka gy´t´rj´n f¢ktelen¡l!, s ha erûtlen ä
megbirkÂzom m¢g k¢t szeretûvel is ¢n!

CsÁpûm ¢lvezi tÀplÀlÂ erej¢t a gy´ny´rnek,
helytÀllok mindig, hogy ne csalÂdjon a lÀny.

Gyakran t´lt´ttem buja jÀt¢kokkal az ¢jjelt,
m¢gis friss testtel vÀrtam a mÀsnapokat.

ñ, boldog, kit V¢nusz pÀros harca veszejt el,
istenek adjÀk ezt v¢gzetem¡l nekem is!

Vad katonÀk fogjÀk ellens¢g¡kre a fegyvert,
s ontsÀk v¢r¢t, hogy hÁresek Ágy legyenek!

F´sv¢ny ember hajtsa a p¢nzt, ¢s szÀntsa a tengert,
Àm ha viharba ker¡l, nyelje viz¢t a csalÂ!

Engem azonban gy´ngÁtsen meg v¢nuszi mÀmor,
s majd ha a v¢g utol¢r, vesszek e mÀmor alatt!

°s mikor elhantolnak, mondjÀtok ki zokogva:
àEzt a halÀlt m¢ltÀn adta a sors teneked!Ê

Nagy Sebesty¢n fordÁtÀsa

A NýI ARC çPOLçSA

LÀssÀtok, lÀnyok, hogyan ÀpoljÀtok az arcot,
hogy tartsÀtok meg hosszan a sz¢p alakot!

çpold csak hitvÀny f´lded: megkapja Cerestûl
kincs¢t, ¢s keserün nem terem ott a szeder;

Àpold, s almÀd nedvei nem lesznek savanyÃak;
oltott Àg helye csak jÂl benyesett fa lehet.

çpolt mind, ami sz¢p: hÀzunk tetej¢t aranyozzuk,
mÀrvÀnyburka alÀ bÃjik a f´ld feket¢n,

egyszer¡ gyapjÃnk is megsz¢p¡l a tyrusi ¡stben,
s ind elefÀntcsonttÂl lesz ragyogÂbb az eg¢sz.

TÀn Tatius kori r¢gi szabin nûk m¢g nem akartak
szebbek lenni, hiszen: gondjuk az ûsi mezû;

m¢g a csalÀdanya ¡lt a magas sz¢ken kipirulva,
s¡rgû ujjaival szûve a durva ruhÀt,

û maga vÀrta a nyÀjat, amelyet lÀnya kihajtott,
û maga hordta a fÀt, Âvta a tüz meleg¢t.
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çm ti az ¢desanyÀk f¢ltett kislÀnyai vagytok,
vÀgyatok oly fÀtyol, melyben a szÀl szinarany,

vÀgyatok illatozÂ hajf¡rtjeitek bujasÀga,
vÀgytok igazgy´ngytûl felragyogÂ kezeket,

s Napkelet ¢kk´veit rakvÀn nyakatokra, kivesztek
k¢t sÃlyos darabot, s k¢sz is a f¡lbevalÂ.

M¢rt sz¢gyelln¢tek mindezt? Csak tetszeni vÀgytok,
s nem k¢ts¢ges, e kor sok deli ifjat ig¢r;

minden f¢rfiu megszelid¡l ma a nûk erej¢tûl ä
jÂl Àpolt k¡lsû: ennyi a titka csupÀn.

K¢sz¡l minden lÀny, szÀmukra a nagy lehetûs¢g
fontos. Nincs ebben semmi kivetnivalÂ.

F¢s¡lk´dnek a nyÁlt legelûn, noha nincs k´r¡l´tt¡k
mÀs, csak a szirtes Athos ä zord Athos¢ csak e bÀj;

abbÂl is van ´r´m, ha maguknak tetszeni tudnak;
szÁv¡gy a lÀnyoknÀl, fontos a sz¢p k¡lalak.

Iuno pÀvÀjÀt tollÀ¢rt nagyrabecs¡lj¡k.
Hangra utolsÂ ä Àm k¡lseje bÀmulatos!

Ettûl ¢bred a vÀgy igazÀn, nem holmi f¡vektûl,
mikbûl a mÀgusi k¢z gyüjti a titkos erût.

Semmi n´v¢nyben nem bÁzhattok, semmi szirupban,
sem t¡zelû paripÀk kÂrteli nedveiben

(sem kÁgyÂt nem kell f´lszelni a marsusi dalhoz,
sem forrÀsa fel¢ nem siet Ãjra folyÂ;

¢s ha akadna, ki ellopnÀ temes¢i harangunk,
Hold-anya nem szakad el sz¢p szeker¢t´l ez¢rt).

LÀnyok, a jÂ erk´lcs v¢delme legyen ma a legfûbb!
Jellem t¡kre gyanÀnt tetszik az arc igazÀn.

JÂhÁredre vigyÀzz: k¡lsûd elsatnyul a korral,
arcod sz¢ps¢g¢t felboronÀlja a rÀnc;

lesz olyan is, hogy sz¢gyelltek belen¢zni t¡k´rbe,
s elj´n a bÃslakodÀs szÀz oka, nemcsak a rÀnc.

çm ha gerinced erûs, megtart majd ¢leted ÃtjÀn:
jobb, ha idûben mÀr erre irÀnyul a vÀgy.

*

Mondd, amikor tested zsibbadt, s ¢pp elhagy az Àlom,
hogy tÀmad ragyogÀs m¢gis az arcaidon?

Lybia f´ldj¢rûl gÀlyÀkon k¡ldik az ÀrpÀt;
bontsd ki kalÀszÀbÂl, rÀzd ki a polyva k´z¡l,

v¢gy ugyanannyit lednekbûl, ´nt´zze tojÀs, tÁz
(k¢t v¢kÀt t´lts´n meg csak a k¢t gabonÀd),

majd ä sz¢ljÀrta helyen ha kiszÀradt mÀr ez a massza ä
zÃzza malom k´ve sz¢t, melyet erûs csacsi hajt;

gyüjtsed a szÀguldÂ szarvas sz¢tszÂrt kis agancsÀt,
ûr´ld meg, s v¢g¡l kell bele asbÂl is egy;
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Ágy az eg¢szet a mÀr porrÀ t´rt lisztbe keverd el,
s rÀzd Àt jÂl azutÀn sür¡ sz´v¢s¡ szitÀn;

tedd hozzÀ nÀrcisz k¢tszer hat tiszta gumÂjÀt
(csak mÀrvÀnyalapon t´rheti f¡rge kezed),

cs´ppents hozzÀ tuszk maggal teli egyhatod enyvet,
s vedd m¢zbûl ennek m¢g a kilencszeres¢t.

Ezzel a kr¢meddel, ha akÀrmilyen arcot is Àpolsz,
meglÀsd, Ãgy kisimul, t¡kre sem ¢ri utol.

Szikkadjon mindjÀrt sÀpadt farkasbab a tüz´n,
s gyomrunkat mÀskor megviselû h¡velyes

(mindkettû legyen ¢pp hat v¢ka, de erre ¡gyelj¢l),
mindkettûn forgass lomha malomk´veket;

tarts izzÂ nÀtronhabot ¢s Âlomszinez¢ket
mindig, friss Áriszt, IllyriÀba valÂt;

most ezeket szint¢n gyÃrjÀk meg erûs karu ifjak
(sÃlyra a megfelelû: uncia harmada lesz);

arcodrÂl sivitÂ f¢szkeknek gyÂgyerej¢tûl
elfut a folt ä vÀlaszd erre a j¢gmadarat

(pontos vÀlaszt vÀrsz, ebbûl majd mekkora sÃly kell?
mennyit a kett¢szelt uncia egy fele nyom);

abban, hogy jÂl ´sszetapadjon s kenni lehessen,
Attika sÀrgÀllÂ m¢ze lehet segitûnk.

S¢rtett ¢gi erût, istent engesztel a t´mj¢n.
Tarts meg az¢rt keveset, mindet a tüzbe ne vesd!

T´mj¢nhez ha keversz nÀtront, mely a testet em¢szti,
mindkettûb´l el¢g fontnak a harmada is,

hÀncsrÂl gyüjts m¢zgÀt, negyed¢n¢l is kevesebbet,
s mirrhÀbÂl kell m¢g egy kicsi kocka bele;

mind morzsold ´ssze, s j´het akkor a soklyuku szürû,
hogy ne maradjon hÁg m¢z a szilÀrd anyagon.

Rakj csak az illatozÂ mirrhÀhoz n¢mi k´m¢nyt is
(mirrhÀd hogyha kilenc-, ´t scrupulumnyi k´m¢nyt),

szÀraz rÂzsÀt is, markodban amennyi csak elf¢r,
s ammoniÀs t´mj¢n durva szagÃ szemeit;

Àrpa lev¢be keverd az utÂbbiakat, de amennyit
t´mj¢nbûl, a kim¢rt rÂzsa is annyi legyen!

BÀrmilyen ¢rz¢keny bûr´d, kend rÀ kis idûre,
megszabadulhat az arc addigi szÁneitûl.

LÀttam olyan nût is, ki hideg forrÀsba merÁtett
mÀkszemeket morzsol, s mÀzol a tagjaira.
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Titus Lucretius Carus

ANYAG °S T°R
De rerum natura, I. 418ä448.

Hogy mÀr megkezdett fonalÀt fonjam szavaimnak:
Ãgy alakult a vilÀg, hogy a term¢szetnek eg¢sze
k¢t dolog egyveleg¢bûl Àll, s ez az ür meg a testek.
Elsû az, hol a t´bbi tanyÀzik s szÀll szanasz¢jjel,
testek l¢t¢rûl pedig ¢rz¢k¡nk k´z´sen szÂl.
(Hogyha e kezdû ¢rv nem el¢g jÂ biztos alapnak,
honnan lenne s´t¢tebb dolgokban kutakodvÀn
gondolatunk, mely a lelk¡nk legm¢ly¢n megerûsÁt?)
MÀrmost, hogyha a hely vagy t¢r, minek ür nevet adtunk,
m¢gsem lenne, a test nem tudna idûzni sehol sem,
s nyilvÀn nem lenn¢nek utak, melyeket bebolyongjon.
Ezt magyarÀztuk n¢hÀny sorral elûbb r´videbben.
MÀst ezeken kÁv¡l nem tudsz emlÁteni, testtûl
teljesen elt¢rût, el¡tût ugyanakkor az ürtûl,
mintha e sorban harmadik alkat is Àllna utÀnuk.
L¢gyen bÀrmi, ha mÀr egyszer van, terjedelemmel
mindenk¢pp rendelkezik az ä naggyal, kicsivel bÀr ä,
mit ha tapintani tudsz, noha k´nnyü, m¢rete aprÂ,
m¢gis t¢ny, hogy a testeknek szÀmÀt szaporÁtja,
Àm ha tapintÀst nem tür, s nem gÀtolja a rajta
ÀthaladÂt ä k´zelÁtsen hozzÀ bÀrmely irÀnybÂl ä,
Ãgy az ¡ress¢g ez, melynek mi az ür nevet adtuk.
MÀsr¢szt minden vagy k¢pes cselekedni magÀtÂl,
vagy valahonnan mÀs hat rÀ, s Ágy mük´dik inkÀbb,
vagy pedig arra valÂ, hogy e mÀsok benne lehetnek.
Mük´dni s cselekedni csakis testtel tud azonban,
helyet nyÃjtani meg nem k¢pes mÀs, csak ¡res t¢r.
Biztos hÀt, hogy a dolgok k´zt nincs harmadik alkat,
mely testen s ür´n kÁv¡l m¢g hÀtramaradna,
sem melyet ¢rz¢k¡nkkel fognÀnk bÀrmikor is fel,
sem mely az emberi elm¢ben meg tudna foganni.

Gloviczki ZoltÀn fordÁtÀsai

1121



Nemes Nagy çgnes

MI°RT NEM ESSZ°?

Mi¢rt nem Árok essz¢t? Tele vagyok reflexiÂval. Mindenrûl minden eszembe jut. Rend-
kÁv¡l szÂrakoztat Plotinos vagy P¢terfy, a k´ltûi nyelv hangtana vagy a quattrocento
kutak szimbolikÀja. Mi¢rt nem Árok m¢gsem essz¢t?

1. Mert lusta vagyok. Azt sem Árom, amit fontosabbnak tartok, hÀt m¢g eff¢l¢t. Mert
nemcsak lustasÀgomat legyûzni, hanem m¢g tanulni is k¢ne hozzÀ. Len¢zem a k¢sz¡-
letlens¢get, a szakmai tudatlansÀgot, r´stelln¢k ´sszevissza fecsegni. De hogy elkezd-
jek jegyzetelni, fenekelni, utÀnatÃrni a dolgoknak, belerÀgni magam, almaf¢reg mÂd-
jÀra a rostokba ä ehhez semmi kedvem. °n csapongni szeretek, mik¢nt a lepke, bele-
falni ebbe-abba, jÀratni az eszem, kicsit vid¢kies magyar mÂdra, sajÀt mulatsÀgomra.

No de dolgozni?!
2. Nem tudom el¢gg¢ komolyan venni a müfajt. öristen, mennyivel t´bb igazsÀg,

erû, verejt¢k, gy´trelem, kegyelem, isteni csuda van egy k´z¢pfinom verssorban, mint
egy k´tet magvas elm¢lked¢sben! Ha m¢goly vilÀgmegvÀltÂ is! Itt van ez a P¢terfy. JÂ.
Nagyon jÂ. De kitünû, lelkesÁtûen m¢ly eszmefuttatÀsok k´zt egy ilyen passzusra akad-
tam (kiid¢zem): àAristophanes PÀn rokona, nem a mai vilÀgÁtÀsban, hanem f´l´tte az ¢p Par-
thenonnal ¢s g´r´g ¢ggel, elûtte a k¢k tengerrel, az emberis¢g dÃsabb hajtÀsÃ ifjÃsÀga idej¢n, aki
ac¢lf¢nyes szem¢t hunyorÁtva k¢jjel tapogat v¢gig bozontos mell¢n, s elûtt¡nk megfoghatatlan vi-
dÀm szilajsÀggal bÀmulja szarvacskÀit s patÀs lÀbait.Ê ä HÀt igen, ez vÁziÂ. Semmi tudomÀny
nem kezeskedik a bozontos mell¢t vakarÂ, boldog-patÀs Aristophan¢srÂl. De ez az alak
van. Egy-egy ilyen pillanatot kiv¢sni ä mi mÀsra valÂ az ¢let¡nk? Vagyis hogy nekem
sokkal t´bb az ÀbrÀzolÀs, mint az elm¢lked¢s. °s m¢g szeg¢ny P¢terfybûl is szem¢r-
metlen¡l az ilyen perceket bÀnyÀszom ki ä pedig az ilyesmi, nyilvÀn, tudomÀnyosan
megrovandÂ. Mint SÂkrat¢sbÂl is az tetszik: µη ϑορυβειτε ω ανσρες Αϑηναιοι (de mÀr
a v¢g-szigmÀt nem tudom leÁrni, hogy a fen¢be is van? ζς ä mindegy).

Persze nem az¢rt t´bb az ÀbrÀzolÀs, mert Árni t´bb, mint ¢lni. Dehogy, dehogy! ír-
va ¢lni t´bb, mint nem Árva, az ÁrÀs ¢letfunkciÂ. Mennyivel k´v¢rebb az ¢letem, ha
Árhatok!

°lni! írni! ZabÀlni!
JÂ, jÂ, megyek is a K´z¢rtbe, veszek sonkÀt, kr¢msajtot, dinny¢t.

1122



TakÀts JÂzsef

A K¹TELESS°GESZME REG°NYE
AsbÂth JÀnos: çlmok ÀlmodÂja

AsbÂth JÀnos A FIATAL IRODALOMBñL cÁmü tanulmÀnyÀban, melyet a szerzû 1875 mÀ-
sodik fel¢ben Árhatott,1 r´viden ´sszefoglalta azt a reg¢nyÁrÂi programot, amelyet k¢-
sûbb az çLMOK çLMODñJA cÁmü, 1877-ben megjelent reg¢ny¢ben igyekezett megva-
lÂsÁtani. AsbÂth e programot tanulmÀnyÀban àk´lt¢szet¡nk [itt: sz¢pirodalmunk ä T. J.]
Ãjabb irÀnyÀvalÊ, pontosabban annak vilÀgn¢zlet¢vel szemben fogalmazta meg, mely
irÀnyt Ágy jellemezte: àPessimismus; a hûsnek eszm¢nyi nemes cz¢lokra valÂ t´rekv¢se; valÂsÀ-
gos lÀza a magasabb vÀgyaknak; de a vÀgyak lÀzÀval szemben erûtlens¢g...; a bensû igazsÀg
´ssze¡tk´z¢se a k¡lsû valÂsÀggal; kiÀbrÀndulÀs, undor; k¢ts¢gbees¢s; s ujra s ujra kiujulÀsa a
rem¢nynek, a bÀtor harcznak; de ´r´k´s cser¢j¢vel a cz¢lnak; erûfecs¢rl¢s, t¢veteg kapkodÀs;...
v¢gre elerûtlened¢s; dicstelen bukÀs.Ê Ezt az Ãjabb irÀnyt, Ãj vilÀgn¢zletet elsûk¢nt Arany
LÀszlÂ verses reg¢ny¢ben, A D°LIBçBOK HýS°-ben (1872) v¢lte felfedezni AsbÂth, s e
müvet tartotta az Ãj irÀny(zat) legjelentûsebb alkotÀsÀnak.

AsbÂth reg¢nye szempontjÀbÂl az irÀny(zat) müveinek fenti jellemz¢se az¢rt ¢rde-
kes, mert egyetlen elem kiv¢tel¢vel teljes m¢rt¢kben (!) jellemzi az çLMOK çLMODñJç-t
is; annak hûs¢t, Darvady ZoltÀnt ¢ppÃgy hüen Árja le az id¢zett sz´vegr¢szlet, mint
Hübele BalÀzst A D°LIBçBOK HýS°-bûl. Ez az egyetlen elem pedig az utolsÂ, a àdicstelen
bukÀsÊ. AsbÂth kritikai megjegyz¢sei k´z¡l ¢rezhetûen az a legsÃlyosabb a tanul-
mÀnyÀban, hogy Arany LÀszlÂ müve àa v¢g¢n ellapul, nincsen befejez¢s sem gyûzelmes, sem
tragikus, elv¢sz a k´lt¢szet a prosa homokjÀbanÊ. (90.) Ezt k´vetûen azt igyekezett elmagya-
rÀzni, hogy mi¢rt vezet az Ãj irÀnynak a vilÀgn¢zlete ä amely egyszerre t¡kr´zi Scho-
penhauer filozÂfiÀjÀt àa legaprÂbb vonÀsigÊ, s a hazai àvergûdû tÀrsadalomÊ k¢p¢t ä ter-
m¢szetszerüleg ilyen àk´ltûileg megoldatlanÊ mübefejez¢sekhez. (99.)

AsbÂth tanulmÀnyÀnak irodalomszeml¢let¢rûl annyit ¢rdemes itt r´viden megje-
gyezni, hogy egyr¢szt egy nemzeti irodalom/müv¢szet egyes müveit azon nemzet/tÀr-
sadalom jelleme ¢s Àllapota kifejezûd¢s¢nek, àt¡kr´zûd¢s¢nekÊ (89.) tekintette, amelybe
az beÀgyazÂdott, amelyben l¢trej´tt; mÀsr¢szt ä mint a fenti id¢zetbûl is lÀthattuk ä
egy elbesz¢lû mü k´ltûis¢g¢t (s ezzel ¢rt¢k¢t) a gyûzelmes vagy tragikus lezÀrÀshoz
k´ti. Az az alapdilemma mer¡lt fel tehÀt elûtte, hogy bÀr az Ãj irÀny(zat) müvei teljesen
hüen t¡kr´zik a magyar tÀrsadalom ÀllapotÀt, ugyanakkor az a ä pesszimizmusnak
nevezett ä vilÀgn¢zlet, amelyet ez a tÀrsadalmi Àllapot (¢s egy filozÂfiai hatÀs) hatÀroz
meg, nem tesz lehetûv¢ àk´ltûileg kiel¢gÁtû befejez¢stÊ, azaz igazÀn ¢rt¢kes müvet. Azaz
egy olyan müh´z, amely nemcsak hüen bemutatja a tÀrsadalmat, hanem àk´ltûiÊ a be-
fejez¢se is, mÀsf¢le vilÀgn¢zlet sz¡ks¢ges. AsbÂth reg¢nyprogramja ez¢rt vilÀgn¢zlet-
k´zpontÃ.

Az çLMOK çLMODñJA befejez¢s¢nek, legutolsÂ fejezet¢nek a kulcsszava a k´teless¢g.
Darvady ZoltÀnt utoljÀra olyan hangulatban lÀthatta a reg¢nyolvasÂ Velenc¢ben,
àamelyben azt hittem, hogy semmi sem maradt t´bb¢ szÀmomraÊ (197.), ezutÀn hazat¢rt Da-
ruvÀrra, anyjÀt halva talÀlta, s Ágy kiÀltott fel: àNincs mi¢rt ¢lnem!Ê A l¢leknek ezen a
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nullpontjÀn l¢p be ä term¢szetesen nem elûk¢szÁtetlen¡l, nem elûjelek n¢lk¡l ä az a
bizonyos mÀsfajta vilÀgn¢zlet, amely szÀznyolcvan fokot fordÁt a reg¢ny addigi mene-
t¢n. Darvady egy megvilÀgosodÀsszerü pillanatban rÀd´bben, hogy eg¢sz eddigi ¢lete
´nz¢s volt, àm¢rt¢ktelen, ki nem el¢gÁthetû, hiÃ ́ nz¢sÊ. Ez alapprincÁpium hely¢be kell l¢p-
nie az Ãj alapelvnek, a k´teless¢g(teljesÁt¢s)nek.

A reg¢ny, amely az utolsÂ elemig k´vette az Ãj irÀny(zat) müveinek menet¢t, a be-
fejez¢sben a reg¢nyprogramnak megfelelûen, az irÀny(zat)tÂl elt¢rûen, egy mÀsfajta
(nem az adott tÀrsadalmat t¡kr´zû) vilÀgn¢zlet segÁts¢g¢vel àk´ltûiÊ, hûs¢nek szem-
pontjÀbÂl àgyûzelmesÊ (ezt nyilvÀn erk´lcsi ¢rtelemben ¢rtve) befejez¢shez igyekezett
eljuttatni a müvet. A FIATAL IRODALOMBñL cÁmü tanulmÀnyban ennek a reg¢nyÁrÂi
megoldÀsnak is meg van nevezve a mintÀja: àA jobb angol ÁrÂk reg¢nyeiben ÀltalÀnos vonÀs,
hogy az ´nz¢s kÁs¢rt¢sein, a pessimismus rohamain gyûzedelmeskedik, ¢s nyugodt boldogsÀgra
vez¢rli a hûst a ÏdutyÎ, a Ïstrong sense of dutyÎ, a k´teless¢g¢rzet, mely k¡l´n´sen Disraeli ¢s
Lytton remekeiben egyenesen a Ïnoblesse obligeÎ elv¢bûl, az aristokratikus tudatbÂl ered.Ê (109.)
Ugyanez t´rt¢nt az çLMOK çLMODñJç-nak befejez¢s¢ben: az ´nz¢sen gyûzedelmes-
kedett a k´teless¢g¢rzet. De mit is jelent itt ez a fogalom: k´teless¢g? A tovÀbbiakban
erre a k¢rd¢sre prÂbÀlok vÀlaszokat adni.

Olyan formÀlis etikai ¢rtelemben, ahogyan ez a fogalom a reg¢ny befejez¢s¢ben
megjelenik, a mü mÀs helyein tudtommal nem fordul elû. Van azonban egy sz´veg-
hely, amely m¢gis roppant hangsÃlyosan utal rÀ. E helyen Darvady ä aki a reg¢ny
n¢gy k´nyv¢nek elbesz¢lûje ¢s hûse ä ´nmagÀt ekk¢ppen jellemzi: àelmetszve minden
k´tel¢k¢t, minden k´tel¢k n¢lk¡l szabadonÊ ¢l. (98.) A k´tel¢k szÂnak nemcsak a szÂt´ve
azonos a k´teless¢ggel, de a àjelent¢s¡k t´veÊ is azonos. Darvady magÀt t´bbsz´r,
hangsÃlyosan Ãgy emlÁti, mint bolyongÂt, aki ker¡l hazÀt, anyÀt, mÃltat ¢s j´vût. (41.)
Ezek volnÀnak tehÀt a konkr¢tan megemlÁtett (tÀrsadalmi) k´tel¢kek. A reg¢nysz´veg
szerint azonban a bolyongÀs nem egyszerüen Darvady szem¢lyes sorsa, hanem ma-
gÀnak a modern ¢letnek, a modern embernek a jellemzûje. A reg¢ny Ãjabb kiadÀsÀnak
36ä37. oldalÀn olvashatÂ egy hosszabb r¢sz, ahol a r¢gi ¢letet veti egybe az elbesz¢lû
a modern ¢lettel. MÁg r¢gebben az ¢letet a àl¢t´r´m nyugalmaÊ jellemezte, addig a mo-
dern ¢letet a l¢t¢rt valÂ k¡zdelem, a verseny, a àhajhÀszatÊ. àA modern ¢let rohamÀban
[...] szakadatlan k¡zd¢s a l¢t, melynek aprÂ gyûzelmeiben nincs ́ r´m...Ê Majd e hosszÃ mondat
mÀsodik fel¢ben: àtovÀbb-tovÀbb, mint a bolygÂ zsidÂ, Ãj c¢lra vÀgyunk...Ê. (36.) E sz´veg-
r¢sz felûl n¢zve azt mondhatjuk, hogy Darvady àotthont lelni k¢ptelenÊ bolyongÀsa (34.)
a modern ember l¢thelyzet¢nek a metaforÀja. K´tel¢kn¢lk¡lis¢ge a modern ember
jellemzûje.2

A modern ¢letrûl sok mÀs passzust is talÀlhatunk a reg¢nyben. A mü elsû k´nyv¢-
nek, legalÀbbis elsû fejezeteinek, tulajdonk¢ppen ez a fût¢mÀja: a modern ¢letnek ¢s
a r¢gmÃltnak ä amit Velence jelk¢pez ä a szembeÀllÁtÀsa. Ennek az ellent¢tnek a kulcs-
fogalmai a verseny, rohanÀs, hajhÀszat az egyik oldalon, s a nyugalom, b¢ke a mÀsikon.
De mit is jelent pontosabban ez a szembeÀllÁtÀs?

A legsz¢lesebb ¢rtelme ennek az ellent¢tnek a term¢szet ¢s az emberi akarÀs szem-
beÀllÁtÀsÀban jelenik meg: mÁg a term¢szetben a l¢t b¢k¢je, nyugalma nyilvÀnul meg
Darvady szÀmÀra a Jungfrau ÂriÀs hegycsÃcsÀnak t´v¢ben, ezzel szemben az emberi
akarÀs e b¢ke hÀborÁtÂja. A boldogsÀgnak pedig a b¢ke, a nyugalom a k´zege ä azaz
a boldogsÀgot csak Ãgy ¢rheti el az ember, ha lemond az akarÀsrÂl. (178.) E r¢szlet
schopenhaueri ihlet¢se nyilvÀnvalÂ.3 Megjegyzendû azonban, hogy Darvady e n¢zetet
(az akaratrÂl valÂ lemondÀsnak ¢s a boldogsÀgnak az ´sszekapcsolÀsÀt) a reg¢ny v¢gi
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megvilÀgosodÀsszerü fordulata utÀn mÀr lÀthatÂan nem osztja: ott mÀr a tev¢keny
¢let lÀtszik a boldogsÀg alapjÀnak, s nem az akarÀs felszÀmolÀsa.

Az elûbbin¢l n¢mileg szükebb ¢rtelemben a fenti kettûss¢g egy müv¢szet¢rtelmez¢si
probl¢mÀban jelenik meg. A reg¢ny egy roppant fontos pontjÀn Darvady az Il Re-
dentore-templomban megpillant egy Giovanni Bellini festette MadonnÀt. Ez az ¢l-
m¢ny elindÁt benne egy hosszabb, a velencei fest¢szetrûl szÂlÂ fejteget¢ssort, amelyben
egy-egy ponton TizianÂval, illetve RaffaellÂval ÀllÁtja szembe Bellinit. Ami mindket-
tûj¡ktûl megk¡l´nb´zteti Bellini k¢peit, az àa gondtÂl hÀborÁtatlan ¢let derüjeÊ ¢s a ben-
sûs¢gess¢g. Egyetlen szÂval talÀn naivitÀsnak nevezhetn¢nk. Ezt olvashatjuk a Belli-
ni-MadonnÀrÂl: àcselekv¢s semmi egy¢b, mint egyszerüen boldog ¢s boldogÁtÂ, nyugalomteljes
l¢t... Magas sz¢ps¢g¡kben ¢s bÀjukban nincsen semmi, de semmi beteges; minden vÀgytalan el¢-
g¡l¢st lehel; nincsen itten meghasonlÀs, nincs itten sÂvÀrgÀs semmi, de semmi sem, csupÀn ¢des,
naiv boldogsÀgÊ. (95.) A cselekm¢ny szempontjÀbÂl is nagyon fontos pont ez: a temp-
lombÂl kil¢pve pillantja meg egy gondolÀban a Bellini-MadonnÀra oly nagyon hason-
lÁtÂ nût, IrmÀt, akivel a harmadik k´nyv szerelmi t´rt¢nete sz´vûdik. De m¢gsem a
Bellini-Madonna û, mÀr elsû pillantÀsra ¢szreveszi Darvady, hogy bÀr az arca szakasz-
tott olyan, de van rajta valami fÀjdalom, ami elk¢pzelhetetlen lenne egy Bellini-fest-
m¢nyen. K¢sûbb Irma ä elsû besz¢lget¢s¡kkor ä szinte egy Tiziano-k¢pbûl l¢p elû.
(117.) A harmadik k´nyv Irma-¢rtelmez¢sein v¢gighÃzÂdik ennek a Bellini-interpre-
tÀciÂnak a nyoma. A legnyilvÀnvalÂbb mÂdon ott bukkan Ãjra f´l, amikor Irma Per-
golesit ¢nekel. Darvadyt ez arra indÁtja, hogy szembeÀllÁtsa a r¢gi egyhÀzi ¢nekeket az
operÀval, s ugyanÁgy a r¢gi festûk MadonnÀit az Ãjak¢ival, s arra a k´vetkeztet¢sre
jusson, hogy ma mÀr nem lehet MadonnÀt festeni, mert ehhez sz¡ks¢ges volna a mü-
v¢sz hite, s ez a hit kiveszett. (130.)

Az Ágy kiteljesedett Bellini-interpretÀciÂnak a nyelve ugyancsak schopenhaueri, vi-
szont maga az ¢rtelmez¢s mÀsfel¢ is mutat. V¢lem¢nyem szerint John Ruskin VELEN-
CE K¹VEI cÁmü nagy munkÀja fel¢, amelynek a Bellini-k¢pe nagyon hasonlÂ a f´ntebb
id¢zetthez. (Term¢szetesen mÀr a MODERN PAINTERS-ben is Bellini az egyike a min-
tak¢nt ajÀnlott r¢gi festûknek.) Ruskin szÀmÀra Bellinivel ¢r v¢get egy nagy folyamat
a velencei fest¢szet t´rt¢net¢ben, vele zÀrul az àÀhÁtatos festûkÊ sora. àAz û müveiket az
utolsÂig a vallÀsos hit leg¡nnep¢lyesebb ¢rz¢se lengi Àt. Holott TizianÂnak egyetlen müv¢ben sincs
vallÀsos ¢rz¢s... Bellini hitben nevelkedett, Tiziano formalizmusban. A kettej¡k sz¡let¢se k´z´tt
eltelt idûszakban mÃlt ki Velence ¢lû vallÀsa.Ê4 Ruskin szÀmÀra a vallÀs kimÃlÀsa azt jelen-
tette, hogy term¢szetszerüleg hanyatlÀsnak indult a müv¢szet ¢s maga a tÀrsadalom
is, mert elvesztett¢k ¢ltetû erej¡ket, szÁv¡ket. Ruskin szerint k´nyve ¢ppen ezt kÁvÀnja
bizonyÁtani Velence p¢ldÀjÀn: hogy az egy¢ni vallÀsossÀgon alapszik az Àllam virÀgzÀ-
sa, s ha ez elv¢sz, hanyatlÀsnak indul az Àllam is.

De nemcsak a Bellini-interpretÀciÂban talÀlunk Ruskin-nyomokat az çLMOK çL-
MODñJç-t olvasva, hanem a modern ¢let jellemz¢s¢ben is. A reg¢nynek az a r¢sze, ahol
a haladÀskritika a leg¢lesebb, s a g¢p hÂdÁtÂ elv¢rûl, a munka sz¢jjelszakÁtÀsÀrÂl, a ha-
ladÀs lÀtszÂlagossÀgÀrÂl esik szÂ, szint¢n ruskini ihlet¢sünek tünik.5 Visszat¢rve a k¢r-
d¢s¡nkre: a hajhÀszat ¢s nyugalom/b¢ke ellent¢tpÀrnak ez a k¢tf¢le reg¢nybeli meg-
jelen¢se a probl¢mÀnak mÀs-mÀs aspektusa. Az elûbbi szerint term¢szet adta v¢gzet
az, hogy az emberi akarÀs ´nmagÀban hordja az okÀt annak, hogy az ember nem ¢r-
heti el a nyugalmat s ezzel a boldogsÀgot, hacsak nem az akarÀsrÂl valÂ lemondÀssal ä
azaz az embernek olyannÀ kellene vÀlnia, mint maga a term¢szet. Ha jÂl olvasom a
müvet, ezt a megoldÀst Darvady voltak¢ppen elveti a reg¢ny v¢g¢n. A mÀsik szerint
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viszont nem term¢szeti, hanem t´rt¢neti probl¢mÀrÂl van szÂ: a r¢gmÃltban l¢tezett
olyan kor, amikor az ember ¢lvezte ezt a nyugalmat ¢s ezÀltal a boldogsÀgot, s ez a kor
azzal veszett el, hogy kiveszett a vallÀsos hit.

Darvady azonban nem hÁvû sem megvilÀgosodÀsszerü fordulata elûtt, sem utÀna.
A hittel kapcsolatos viszonyÀra a legjellemzûbb talÀn a mÀr emlÁtett Il Redentore-
templomi epizÂd. A Bellini-k¢ptûl eltÀvolodva Darvady szerzeteseket pillant meg:
àHÀborgÂ vÀgy fogta el szÁvemet.Ê (97.) E vÀgya talÀn a hit utÀni vÀgy. De lehet, hogy
m¢gsem az: a szerzetess¢gben az akarÀsrÂl ¢s vÀgyakrÂl valÂ lemondÀsnak a gyakorlati
lehetûs¢g¢t pillantja meg, s nem a hit lehetûs¢g¢t. A reg¢ny mÀsodik k´nyv¢ben, Dar-
vady ́ n¢letrajzÀban is nagyon hangsÃlyos helyen jelenik meg a hit elveszt¢s¢nek k¢r-
d¢se. Az egyetemi oktatÀshoz kapcsolja ezt a folyamatot: àahogyan elûre haladtam szak-
tanulmÀnyaimban..., Ãgy d¡ledez¢nek ´ssze az ûs´ktûl ´r´kl´tt szent tanok, ¢s emelked¢k mind
erûsebb Ávezetekben a modern vallÀs, a materializmusÊ. (73ä74.) A hit elveszt¢se pedig egy
àiszonyÃ iszonyathozÊ vezetett, a halÀlf¢lelem ÀllandÂ jelenl¢t¢hez, az ¢let ¢rtelm¢nek az
´sszeomlÀsÀhoz, az ´ngyilkossÀg perem¢hez. Ezek a sz´vegr¢szek eml¢keztetnek n¢-
mileg Thomas Carlyle-nak a SARTOR RESARTUS-Àra, amely k´nyvnek igencsak k¡l´-
n´s kerett´rt¢nete van. A mü fikciÂja szerint k¢t szerzûtûl szÀrmaznak a mü sz´vegei,
az egyik a n¢vtelen k´zreadÂ, a mÀsik pedig a mü k¡l´n´s (besz¢lû) nevü professzor
hûse: Teufelsdr´ckh. A k´zreadÂhoz nagy zsÀkokban ¢rkezik meg a professzor ¢let-
müve, ebbûl vÀlogat r¢szeket a k´zrebocsÀtÂ, s kommentÀlja is azokat, t´bbek k´zt
ebbûl ÀllÁtja ´ssze a professzor ´n¢letrajzÀt is, amely a mü mÀsodik k´nyv¢t alkotja.
Mint ismeretes, ez valÂjÀban Carlyle sajÀt ¢letrajzÀnak ÀtÁrt vÀltozata, amint a profesz-
szor n¢zetei is az û n¢zetei. Ezt egyr¢szt az¢rt tartottam sz¡ks¢gesnek elmondani a
Carlyle-mürûl, mert ez felhÁvhatja arra a figyelm¡nket, hogy az AsbÂth-reg¢nynek is
k¢t àbesz¢lûjeÊ van: Darvadyn kÁv¡l a k´zreadÂ, aki cÁmekkel lÀtta el (s ezzel hatÀro-
zottan ¢rtelmezte is) a reg¢ny n¢gy k´nyv¢t. MÀsr¢szt a Carlyle-münek az ´n¢letrajzi
r¢sze, de mÀs fejteget¢sei is, rokonok az AsbÂth-reg¢nnyel. A professzor (azaz Carlyle)
szint¢n az egyetemen veszÁtette el a hit¢t, a tanulmÀnyai vezett¢k el a àbeteges szkepszis-
hezÊ, s ennek k´vetkezt¢ben a àk¢tely lÀzrohamaihozÊ, amikor àn¢ma ¢jf¢li virrasztÀsaiban,
s´t¢tebb ¢jf¢llel szÁv¢ben, mint ¢gen ¢s f´ld´n, mint vetette magÀt f´ldre a mindeneket lÀtÂ elûtt s
esdekelt hangos imÀban felindultan... megszabadÁtÀs¢rt a halÀltÂl ¢s a sÁrtÂlÊ.6 Ez a hitetlens¢g
a SARTOR RESARTUS-ban is vilÀgban bolyongÂvÀ teszi a hûst, a majdani professzor vÀn-
dornak ¢s bolygÂ zsidÂnak nevezi magÀt. Az itt k´vetkezû sz´vegr¢sz a k´zreadÂtÂl
szÀrmazik: àÁgy kell neki az ûsi KÀin mÂdjÀra vagy a modern bolygÂ zsidÂk¢nt (kiv¢ve, hogy
v¢tkesnek nem ¢rzi magÀt, csak a v¢tek fÀjdalmait ¢rzi), Ágy kell neki c¢ltalan siets¢ggel t¢tovÀn
t¢velyegnie...Ê.7 Carlyle fiatalembere ä akÀrcsak Darvady ä nemcsak vÀndor lett, de a
t´bbi embertûl teljesen elszigetelt is, s hitetlens¢ge elvezette az ´ngyilkossÀg sz¢l¢re.
Ezeket a pÀrhuzamokat term¢szetesen csupÀn az teszi jelentûss¢, hogy a Carlyle-mü-
nek az egyik alapellent¢tpÀrja, kulcsfogalmai az ́ nz¢s ¢s a k´teless¢g. Carlyle hûs¢nek
Ãj ¢lete, a hitetlens¢g elhagyÀsa az ´nz¢s legyûz¢s¢vel, az à´n-meg´l¢sselÊ, az ¢n meg-
semmisÁt¢s¢vel kezdûdik el, a lemondÀssal, bÀr ez a fogalom itt mÀsf¢le ¢rtelemben
¢rtendû, mint egy schopenhaueri nyelvet k´vetû sz´vegben: az ́ nz¢srûl, az ¢nrûl valÂ
lemondÀsk¢nt, de nem az akarÀsrÂl valÂ lemondÀsk¢nt.8

Term¢szetesen hozzÀ kell tenni ehhez a hatÀst´rt¢netinek lÀtszÂ fejteget¢shez, hogy
ez a fogalompÀr (az ´nz¢s versus k´teless¢g) a korszak angol gondolkodÀsmÂdjÀnak
ÀltalÀban is a k´zponti fogalompÀrja. Stefan Collini a viktoriÀnus kultÃrÀrÂl szÂlÂ
k´nyv¢ben a kor morÀlis szellem¢t taglalÂ fejezet¢nek AZ ALTRUIZMUS KULTöRçJA cÁ-
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met adta, amely altruizmusnak (amely Comte nyomÀn lett divatfogalom az ´tvenes
¢vek v¢g¢tûl kezdûdûen AngliÀban, s nagyjÀbÂl ´nzetlens¢get jelent) a korabeli ellen-
t¢tpÀrja az egoizmus, az egyik k´zponti fogalma pedig a àdutyÊ, a k´teless¢g.9 M¢g
enn¢l az ÀltalÀnos p¢ldÀnÀl is sokatmondÂbb egy az AsbÂth-reg¢nnyel nagyjÀbÂl egy
idûben k¢sz¡lt magyar tanulmÀnynak a k´teless¢gfogalma, ha e fogalom àhazÀjÀtÊ ke-
ress¡k. Sz¢csen Antal 1877-ben Árta Wellington hercegrûl szÂlÂ tanulmÀnyÀt,10 amely-
ben a k´teless¢g az egyik legfontosabb szem¢lyis¢gvonÀs a nagy ember arck¢p¢n. Mi-
elûtt hozzÀkezdene ¢lete t´rt¢net¢t r´viden elbesz¢lni, Sz¢csen Ágy foglalja ´ssze ez
¢letnek a magjÀt: Wellington àminden utÂgondolat n¢lk¡l, annak szentelte ¢let¢t, a mit k´-
teless¢g¢nek ¢rzettÊ. A tanulmÀny zÀrÂbekezd¢se pedig Ágy hangzik: àNem mindenkinek
adomÀnyozta a gondvisel¢s a hadvez¢ri lÀng¢szt vagy az Àllamf¢rfiÃi k¢pess¢get, [...] de min-
denkire n¢zve bû tanulsÀg rejlik azon ¢letben, melyet e sorok r´viden ecseteltek, s biztosÁtva lenne
azon nemzetnek ¢s orszÀgnak l¢te ¢s j´vendûje, melynek minden fia, bÀrmily szer¢ny legyen ÀllÀsa
¢s hatÀsk´re, jelszavÀul vÀlasztanÀ a herceg ¢let¢nek ¢s jellem¢nek k¢t fûvonÀsÀt, melyek e sza-
vakban foglaltatnak: k´teless¢g¢rzet ¢s ´nzetlens¢g.Ê11 E sz´vegr¢sz k´teless¢gfogalma lÀt-
hatÂan nagyon k´zel Àll az AsbÂth-reg¢nybelihez. Eszerint a k´teless¢g nem tartalmi-
lag meghatÀrozott erk´lcsi fogalom, hanem formÀlis, ¡res fogalom, melyet minden-
kinek àÀllÀsa ¢s hatÀsk´reÊ szerint kell tartalmilag megt´ltenie, pontosabban talÀn in-
kÀbb felismernie ¢s bet´ltenie, hiszen tÀrsadalmi ÀllÀsa ¢s hatÀsk´re eleve kijel´li szÀ-
mÀra ezt a tartalmat. A k´teless¢g tehÀt regulatÁv, de nem szubsztantÁv, azaz formÀlis
etikai fogalom.

Nem ¢rdektelen talÀn, hogy e k¢t egymÀsra vonatkoztatott sz´vegr¢sz szerzûje, Sz¢-
csen ¢s AsbÂth k¢t konzervatÁv gondolkodÂ. AsbÂth szellemi pozÁciÂja azonban, alig
n¢hÀny ¢vvel konzervatÁv fordulata utÀn,12 teljesen nem feleltethetû meg a Sz¢cse-
n¢nek. AsbÂth 1874ä75-´s politikai jellegü ÁrÀsainak ä s mint A FIATAL IRODALOM-
BñL egy korÀbban id¢zett r¢sze mutatta, irodalmi ÁrÀsainak is ä egyik fû ihletûje az a
Disraeli, aki Sz¢csen eszm¢nyk¢p¢rûl, Wellington hercegrûl meglehetûsen rossz, sût
gÃnyos v¢lem¢nnyel volt. Ha p¢ldÀul az emlÁtett fordulata utÀni egyik elsû ÁrÀsÀra
gondolunk, A CONSERVATIV çRAMLAT cÁmüre (1874), akkor bizonyos, hogy annak
konzervativizmusÀbÂl az organikus fejlûd¢s sz¡ks¢gess¢g¢t vagy demokrÀciakritikÀ-
jÀt vagy m¢g t´bb¢-kev¢sb¢ liberalizmusk¢p¢t is egy Sz¢csen-tÁpusÃ, r¢gi vÀgÀsÃ ma-
gyar konzervatÁv fûÃr is elfogadhatta, de k¢rd¢ses, vajon nem talÀlta-e idegennek
mondjuk a szociÀlis k¢rd¢snek vagy az erûs Àllamnak vagy a nemzeteszm¢nek a kon-
zervativizmuson bel¡li elût¢rbe, sût k´z¢ppontba ÀllÁtÀsÀt.13 Az AsbÂth Àltal beemelt
Ãj elemek k´z¡l a nemzeti ¢s a szociÀlis szempont k´z¢ppontba ÀllÁtÀsa bizonyosan
Disraeli eszm¢it visszhangozza. Az utÂbb KONZERVATíV °S LIBERçLIS ELVEK cÁmet
nyert 1872-es Disraeli-besz¢dnek a logikÀja szerint a liberÀlis politikÀnak az a fû jel-
lemzûje, hogy kozmopolita, kontinentÀlis ¢rt¢kek hordozÂja, a tory pÀrt¢ pedig az,
hogy nemzeti.14 A konzervativizmus szociÀlis jellege mellett pedig ¢ppen Disraeli po-
litikÀjÀra hivatkozva ¢rvelt AsbÂth 1874-es tanulmÀnyÀban. Ebben az ÁrÀsban m¢g
nincs jelen az az ¢les kultÃrkritikai hangv¢tel, amely k¢sûbb a fû tÂnusÀt adja A FIATAL
IRODALOMBñL tanulmÀnynak s magÀnak a reg¢nynek is. Az erk´lcs´k hanyatlÀsÀrÂl,
az eszm¢nyek, a hit kivesz¢s¢rûl szÂlÂ passzusok pedig mÀr inkÀbb Carlyle-t id¢zik,
mint Disraelit.

Carlyle ki nem Àllhatta Disraelit; fordÁtva mÀr nem ilyen egy¢rtelmü a helyzet: a
szakirodalom szerint Carlyle 1840 tÀjÀn kezdûdû àprofetikus korszakÀnakÊ eszm¢i nagy-
ban hatottak a szociÀlis reg¢nyek divatjÀra, melynek egyik elsû darabja Disraeli SYBIL,
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AVAGY A K°T NEMZET cÁmü müve volt.15 A FIATAL IRODALOMBñL Disraelit mintak¢nt
emlÁtû passzusa azonban v¢lhetûen nem elsûsorban a SYBIL-re c¢loz, hanem talÀn az
ÁrÂ negyvenes ¢vekbeli trilÂgiÀjÀnak elsû ä ¢s Leslie Stephen szerint legjobb16 ä reg¢-
ny¢re, amely a CONINGSBY, AVAGY AZ öJ NEMZED°K cÁmet viseli. Coningsbynak, a fiatal
arisztokratÀnak a legfûbb c¢lja az, hogy Ãj vÀlaszt tudjon adni arra a k¢rd¢sre, mi a
konzervatÁv elv. (Ugyanez volt Disraeli s MagyarorszÀgon AsbÂth fû t´rekv¢se is.)
Coningsby nagyon hasonlÂnak lÀtja korÀt, mint Darvady: àmindenek irÀnt valÂ hitetlen-
s¢g korszakÀnakÊ,17 ahol a vallÀst gyül´lik, a korszellem a hasznossÀg szelleme, a tÀrsa-
dalom a felbomlÀs fel¢ tart. E tendenciÀkkal igyekszik szembeszÀllni egy fiatal arisz-
tokratÀkbÂl ÀllÂ tÀrsasÀg, akik Ãgy akarnak Ãj tartalmat adni a konzervatÁv elvnek,
hogy visszat¢rnek a hagyomÀnyos arisztokrata k´teless¢gek ¢s magatartÀs gyakorlÀ-
sÀhoz. Ez a r´vid ¢s term¢szetesen hiÀnyos reg¢nyismertet¢s arra mindenk¢ppen jÂ,
hogy hatÀst´rt¢neti spekulÀciÂk helyett arra figyelj¡nk, ami a k¡l´nbs¢g Coningsby
¢s Darvady k´zt, mert ezek a k¡l´nbs¢gek fontos k¢rd¢sekre mutathatnak rÀ. Min-
denekelûtt Coningsby nem hitetlen, hanem hÁvû: templomjelenet¢ben megÀll a camb-
ridge-i templom elûtt, s felkiÀlt: hol a szellem, mely ezeket a falakat emelte? Conings-
by nem hordozza magÀban a modern ¢let probl¢mÀit, mint Darvady. Ezzel szoro-
san ´sszef¡ggûen: Darvady ä tÀrsÀval ellent¢tben ä nem arisztokrata, hanem egy
v¢lhetûen k´z¢pnemesi csalÀd sarja. S ez ¢ppolyan fontos pont, mint az elûzû. Ugyanis
Darvady egyr¢szt nem arisztokrata, mÀsr¢szt arisztokratikus tudattal, f´l¢ny¢rzettel
rendelkezik, s t´bbsz´r is visszat¢r az arisztokrÀcia irÀnti vonzÂdÀsÀra. Velenc¢t nyil-
vÀnvalÂan az¢rt vÀlasztotta ki Darvady, mert a helyzete ´nn´n lelk¢nek helyzet¢t ¢s
vonzalmait t¡kr´zte: elszigetelt ter¡let, mint û maga; halott vÀros, mik¢nt à¢lû halottÊ-
nak nevezi magÀt Darvady;18 a r¢gmÃlt k´zege a modern vilÀgban; s az igazi arisztok-
ratÀk vÀrosa. Az a sz´vegr¢sz, ahol Velence arisztokratikussÀgÀrÂl besz¢l, beÀgyazÂdik
a mÀr felid¢zett, Bellinit ¢s a velencei fest¢szetet interpretÀlÂ r¢szletbe. A FIATAL IRO-
DALOMBñL Disraelit emlÁtû bekezd¢se is az arisztokratikus tudattal k´ti ´ssze a k´te-
less¢g eszm¢j¢t. De mit is jelent az, hogy arisztokratikus tudata van valakinek, aki nem
arisztokrata?

BÀr az 1870ä80-as ¢vek tÀjÀn az arisztokrÀcia fogalmÀt legalÀbb hÀromf¢le ¢rtelem-
ben hasznÀltÀk MagyarorszÀgon ä egyr¢szt a k´z¢pnemess¢gtûl elvÀlÂ fûnemess¢get
¢rtett¢k alatta, mÀs szÂhasznÀlatban (az arisztokratikus elv alÀ tartozÂkra gondolva) a
teljes nemess¢get,19 harmadr¢szt pedig az elit fogalmÀnak megfelelû ¢rtelemben is
hasznÀltÀk20 ä, AsbÂth ÀltalÀban az elsû szÂhasznÀlatot k´vette (p¢ldÀul 1874-es MA-
GYAR CONSERVATIV POLITIKA cÁmü k´tet¢ben). Az arisztokrÀcia k¢rd¢se AsbÂth szÀ-
mÀra roppant fontos politikai ¢s szem¢lyes k¢rd¢s lehetett. Az utÂbbira a reg¢ny vilÀgÁt
rÀ, az elûbbire a bÀrÂ Sennyey PÀlrÂl Árott jellemrajza. Tudni kell ehhez, hogy AsbÂth
az 1874-es k´nyv¢t az akkor alakulgatÂ magyar konzervatÁv pÀrt ideolÂgiai alapmun-
kÀjÀnak Árta, mely pÀrt ¢l¢n Sennyey Àllt. Az ¢vekkel k¢sûbb Árott jellemrajz felid¢z
egy 1875-´s pillanatot, a szervezûdû tory pÀrt legnagyobb hibÀjak¢nt: àvisszautasÁttatott
egy oly t¢nyezû, mely n¢lk¡l MagyarorszÀgon conservativ actiÂt csinÀlni nem lehetÊ ä a magyar
k´z¢pbirtokos osztÀly. Mikor àazon v¢lem¢ny¢t nyilvÀnÁtotta valaki bÀrÂ Sennyey elûttÊ, hogy
a k´z¢pnemesi osztÀly mÀr nem liberÀlis ¢s demokrata, hanem ànemzeti conservativ szel-
lemÊ ¢bredez benne, s àhogy ha conservativ pÀrtot egyÀltalÀn akarunk, akkor annak sem fe-
lekezeti, sem mÀgnÀsi jelleggel birni nem szabad, ¢s hogy ¢ppen azon k´z¢pbirtokos-osztÀlyra kell
a fûsÃlyt fektetni. ä Akkor kiesik kez¡nkbûl a vezet¢s! ä Ez volt bÀrÂ Sennyey hatÀrozott vÀla-
sza...Ê.21
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Erûs a gyanÃm, hogy az a àvalakiÊ, aki ezt f´lvetette, maga AsbÂth lehetett. Az min-
denesetre vilÀgos ebbûl a sz´vegbûl, hogy AsbÂth olyan konzervatÁv pÀrtot szeretett
volna, amely nem mÀgnÀsi jellegü. Ha A FIATAL IRODALOMBñL id¢zett r¢szlet¢re gon-
dolunk, azt mondhatjuk, hogy bizonyÀra olyan konzervativizmust szeretett volna,
amely nem mÀgnÀsi, nem a sz¡let¢si arisztokrÀcia irÀnyzata, de m¢lyen Àthatja az
arisztokratikus tudat. De micsoda is az arisztokratikus tudat, a noblesse oblige elve?
Forduljunk segÁts¢g¡l az AsbÂth Àltal is hivatkozott Disraelihez, a CONINGSBY-hez. Eb-
ben a reg¢nyben a k´teless¢g tÀrsadalmi rendekhez tÀrsul (azaz kiss¢ mÀs a jelent¢se,
mint amirûl korÀbban a Sz¢csenäAsbÂth ´sszevet¢skor szÂ volt): minden rendnek
megvan a maga k´teless¢ge a tÀrsadalmi testen bel¡l, ezt a k´teless¢get a hagyomÀny
szabja meg ¢vszÀzadok Âta. Ehhez a jellegzetes konzervatÁv politikai gondolathoz Dis-
raeli reg¢nye k¢t Ãj elemet tesz hozzÀ: egyr¢szt kifejti, hogy a p¢nztûke ¢s a gyÀrosok
Ãj ¢s gazdag osztÀlya nincs elismerve a tÀrsadalmi rendben, s ez¢rt nincsenek megha-
tÀrozva ennek az osztÀlynak a k´teless¢gei sem, s ezt meg kellene hatÀrozni. MÀsr¢szt
a mü azon gyÀros szereplûje (Millbank), aki templomot ¢s iskolÀt ¢pÁttet a munkÀsai-
nak, kerteket adott nekik stb., azaz gyakorolja azokat a k´teless¢geket, amelyek arisz-
tokratikusak, azt fejtegeti, hogy û nem a t´rt¢neti, hanem a term¢szetes, a valÂdi arisz-
tokrÀcia hÁve, a legkitünûbbek (tehets¢g, birtok, vagyon, ¢rdemek tekintet¢ben) arisz-
tokrÀciÀjÀnak. íme valaki, akinek arisztokratikus tudata van, de nem arisztokrata.

Az a probl¢ma, amire megoldÀsk¢nt Disraeli reg¢ny¢ben egyr¢szt a term¢szetes
arisztokrÀcia eszm¢je (Millbank), mÀsr¢szt az arisztokrata k´teless¢gekhez valÂ visz-
szanyÃlÀs (Coningsby) jelent meg, a XIX. szÀzad elej¢tûl kezdve ÀllandÂan a felszÁnen
maradt a politikaelm¢letben. Mi t´rt¢nik ama tÀrsadalmak vezet¢s¢vel, amelyek
visszavonhatatlanul megindultak a demokratikussÀ vÀlÀs ÃtjÀn (tocqueville-i ¢rtelem-
ben), milyen vezetûk l¢pjenek a hagyomÀnyos politikai vezetû r¢teg hely¢be, mi iga-
zolja a vezet¢st egy tÀrsadalomban, amely az egyenlûs¢g fel¢ halad (àmindent nivellÀlÂ
nagyvilÀgÊ ä Árja AsbÂth, 106.)? Ez a k¢rd¢scsokor Àll Coleridge clerisyje m´g´tt,22

Comte ideolÂgusi osztÀlya m´g´tt, Millnek az elit k¢rd¢s¢vel kapcsolatos hol igenlû,
egy clerisyt sz¡ks¢gesnek tartÂ, hol tagadÂ ÀllÀspontjai hÀtter¢ben, s a p¢ldÀk tovÀbb
sorolhatÂk. AsbÂth n¢zeteihez a Disraeli-f¢le term¢szetes arisztokrÀciÀn (vagy egy
mÀsf¢le ä carlyle-i ä megfogalmazÀsban a tehets¢gek arisztokrÀciÀjÀn) kÁv¡l m¢g egy
e probl¢mak´rben mozgÂ gondolatmenetre hÁvnÀm fel a figyelmet, mivel megvilÀgÁt
egy fontos elemet az çLMOK çLMODñJç-ban: Fran§ois Guizot n¢zeteire a àterm¢szetes
fensûs¢grûlÊ. Guizot a gyermekek jÀt¢kÀt hozza p¢ldÀnak: ott is gyorsan kialakul az,
hogy kinek a kez¢be ker¡l a vezet¢s, a hatalom ä a legrÀtermettebb kez¢be, aki ren-
delkezik ezzel a term¢szetes fensûs¢ggel, f´l¢nnyel a t´bbiek f´l´tt.23 Guizot àterm¢szeti
ÀllapotÀbanÊ Ãgy t´rt¢nik minden a gyerekek k´z´tt, mint az AsbÂth-reg¢nyben (s ez
Ãjra nem hatÀst´rt¢neti megjegyz¢s a r¢szemrûl): valaki term¢szetes fensûs¢ge, f´l¢-
nye r¢v¢n vezetûv¢ emelkedik a t´bbiek k´z´tt. (55ä56.) Azt lehet mondani, hogy akÀr
Guizot, Darvady is ezt a term¢szetes f´l¢nyt tekintette a vezet¢s alapjÀnak, erre ¢p¡lt
´nmaga rendkÁv¡lis¢g¢be vetett hite. Darvady tehÀt az ¢n ¢rtelmez¢semben olyan
àterm¢szetes f´l¢nnyelÊ megÀldott ifjÃ (àki vagyok emelve a t´bbi ember f´l´ttÊ ä 45.), akit ä
bÀr e f´l¢ny k´vetkezt¢ben vonzÂdik az arisztokratizmushoz (eml¢kezz¡nk csak a va-
lÂdi elûkelûs¢grûl szÂlÂ, a WILHELM MEISTER TANULñ°VEI-t id¢zû visszat¢rû gondo-
latokra) ä a reg¢ny utolsÂ fejezet¢ig m¢g nem jellemez az arisztokratikus tudat; a re-
g¢ny v¢gi megvilÀgosodÀsszerü fordulat pedig ä àterm¢szetesÊ ä arisztokratÀvÀ vÀlÀ-
sÀnak a pillanata. Innen n¢zve tehÀt az çLMOK çLMODñJA valamif¢le nevelûd¢si re-
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g¢ny: egy àterm¢szetes fensûs¢ggelÊ rendelkezû ifjÃ hosszas t¢velyg¢s utÀn azzÀ vÀlik, ami-
re rendeltetett: term¢szetes arisztokratÀvÀ.

Darvady harminc¢ves (¢letkorÀnak is megvan a maga irodalmi konnotÀciÂja) a for-
dulatkor, ¢letkorÀt az anyja ä utolsÂ hozzÀ Árott level¢ben ä az ifjÃkor v¢gek¢nt s a
f¢rfikor kezdetek¢nt ¢rtelmezi. (199.) A reg¢nyt zÀrÂ szentencia kiv¢tel¢vel ezek a mü
utolsÂ sorai: àAnyÀm! ...fiad azt akarja, hogyha ¢letedben nem, sÁrodon valÂsuljon rem¢nyed.
Ki az ¢letbe!Ê (205.) Ezek a sorok az anya level¢re utalnak, annak is elsûsorban az ¢let-
korvÀltÀssal kapcsolatos r¢sz¢re: miutÀn hazat¢r¢sre szÂlÁtotta fel fiÀt, azzal folytatÂdik
a sz´veg, hogy àm¢rhetlen Àlmokban hadd ÀbrÀndozz¢k az ifjÃ, aki m¢g nem tud a tetthez, te
f¢rfi vagy, nyÃlj a meglevûh´z, szeresd ami k´zel van, cselekedj ott, ahova sorsod ÀllÁtottÊ. (199.)
Darvady ezt az ¢letvezet¢si elvet fogadja el fordulatÀval, megszünik àÀlmok ÀlmodÂjaÊ
lenni, v¢get ¢r az ifjÃkora, s elkezdûdik a f¢rfikora.

Ez az ¢letvezet¢si maxima egyben visszavezet benn¡nket Carlyle k´nyv¢hez. A SAR-
TOR RESARTUS ´n¢letrajzi r¢sz¢nek utolsÂ fejezete a k´zreadÂ e szavaival kezdûdik:
àígy hÀt v¢gig kÁs¢rt¡k Teufelsdr´ckh´t [...] a n´veked¢s, bonyodalom, hitetlens¢g ¢s csaknem
elkÀrhozÀs egymÀsra k´vetkezû Àllapotain ¢s szÁnein egy valamivel tisztÀbb helyzetbe, amelyet û
maga is, Ãgy lÀtszik, megt¢r¢snek tart. [...] Itt kezdûdik az¢rt T. teljes szellemi nagykorÃsÀga;
ezentÃl lÀtni fogjuk ût... a f¢rfi szellem¢vel ¢s tiszta c¢ljaival.Ê24 Carlyle hasonlÂ ànevelûd¢stÊ
kÁs¢rt v¢gig, mint AsbÂth, hasonlÂ megt¢r¢sszerü fordulattal, amely egyben a f¢rfikor
kezdete is hûse szÀmÀra. (Viszont arisztokrata tudatrÂl itt szÂ sem esik.) Alig n¢hÀny
bekezd¢ssel az itt id¢zett sz´vegr¢szek elûtt Teufelsdr´ckh arrÂl Ár, hogy az û fordula-
tÀban àmegbecs¡lhetetlen segÁts¢getÊ jelentett egy (erk´lcsi) parancs: àTedd azt a k´teless¢ged,
amely legk´zelebb van hozzÀd.Ê Majd e parancs ä mely majdhogynem azonosnak mond-
hatÂ a Darvady anyja Àltal leÁrt ¢letvezet¢si maximÀval ä irodalmi lelûhely¢t is felfedve
Ágy folytatja ¢s ¢rtelmezi: àNem mondhatjuk-e azonban, hogy a szellemi felszabadulÀs ÂrÀja
¢ppen az, amikor az az ideÀlis vilÀg, amelyben az eg¢sz ember k´dbe burkoltan k¡zk´d´tt ¢s ki-
mondhatatlanul sÂvÀrgott a munka utÀn, kijelentetik ¢s megnyÁlik; ¢s el¢g csodÀlkozÀssal felfe-
dezed, mint Lothario a WILHELM MEISTER-ben, hogy szÀmodra ÏAmerika itt van, vagy seholÎ?
çllÀst melynek nincs k´teless¢ge, ideÀlja, ember m¢g nem foglalt el.Ê25 Eszerint a szellemi fel-
szabadulÀs/megt¢r¢s ÂrÀja az, amikor az ember rÀismer az ´nn´n àÀllÀsÀbÂlÊ fakadÂ
k´teless¢gre. Ezt a k´teless¢geszm¢t Carlyle Goethe nevelûd¢si reg¢ny¢hez k´ti.

Goethe k¡l´nben is k´zponti szereplûje a SARTOR RESARTUS-nak: a k´nyv egy mÀ-
sik pontjÀn azt tanÀcsolja az olvasÂinak a professzor/Carlyle: csapd le Byront, nyisd
fel Goeth¢t! Ezt a tanÀcsot Darvady is megfogadta: Goethe verseit olvassÀk IrmÀval.
Azok a sz´vegr¢szek, amelyekre az im¢nti hosszÃ id¢zet utal a WILHELM MEISTER TA-
NULñ°VEI-bûl, annak hetedik k´nyv¢ben talÀlhatÂk, mind a segÁtû erk´lcsi parancs,
mind Lothario mondata, amely arra c¢loz, hogy hazat¢rt AmerikÀbÂl a sajÀt birtokÀra,
hogy ott valÂsÁtsa meg eszm¢ny¢t, a tev¢keny ¢letet. Ha ezt a ä Carlyle-on kereszt¡li
ä v¢kony szÀlat, amely ´sszek´ti az çLMOK çLMODñJç-t ¢s a WILHELM MEISTER-t, v¢-
giggondoljuk, f´l fog tünni, hogy az az ¢letvezet¢si elv, amelyet Darvady fordulata
utÀn elfogad, n¢mileg eml¢keztet arra, amelyet a Goethe-reg¢ny magÀban foglal:
eszerint az ember rendeltet¢se az, hogy tev¢keny legyen, s az a kis vilÀg, amelyben
tev¢keny ¢let¢t ¢li, fontosabb, mint a nagyvilÀg. ElgondolkodtatÂ az is, hogy amint
àterm¢szetes arisztokratÀvÀÊ vÀlik Darvady a reg¢ny v¢g¢n, Ãgy vÀlik azzÀ Wilhelm is.
TalÀn ¢rdemes id¢zni azt a r¢szletet, amelyben Jarno felszÂlÁtja a sok-sok t¢velyg¢se
utÀn a helyes Ãtra t¢rû Wilhelmet arra, hogy k¢sz¡lj´n fel a àbeavatÀsÀraÊ: àJÂ, ha az
ember, mikor elûsz´r l¢p ki a vilÀgba, sokat tart magÀrÂl, sok elûny´s tulajdonsÀg megszerz¢s¢re
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gondol, ¢s iparkodik mindent lehetûv¢ [itt: lehets¢gess¢ ä T. J.] tenni; de mikor müvelts¢ge mÀr
egy bizonyos fokon van, elûny´s rÀ n¢zve, ha megtanulja, hogyan kell egy nagyobb t´megben
elveszni; ha megtanulja azt, hogy mÀsok¢rt ¢ljen, ¢s k´teless¢gszerü tev¢kenys¢ge k´zben megfe-
ledkezz¢k magÀrÂl. Csak ekkor ismeri meg ´nmagÀt...Ê26 Goethe a maga szelÁdebb ¢s f¢ny-
lûbb nyelv¢n hasonlÂ ¢letvezet¢si tanÀcsot ad, mint Carlyle, amikor à´n-meg´l¢srûlÊ ¢s
k´teless¢gteljesÁtû ¢letrûl pr¢dikÀl.27 A Goeth¢hez vezetû szÀl arra mutat rÀ tehÀt,
hogy az AsbÂth-reg¢ny a nevelûd¢si reg¢nyek csalÀdjÀba is tartozik, s a k´teless¢g fo-
galmÀnak a àhazÀjÀtÊ nemcsak az angol konzervatÁv hagyomÀnyban lehet keresni.

Az a k¢rd¢s maradt m¢g hÀtra, hogy mif¢le viszonyban van a k´teless¢g fogalma a
vallÀsos hittel. Arra a probl¢mÀra szeretn¢k rÀmutatni ezzel a k¢rd¢ssel, hogy mÁg
Carlyle fiatalembere valÂban megt¢rt vallÀsi ¢rtelemben,28 addig Darvady ä Ãgy tünik
ä nem. Az û eset¢ben csak megt¢r¢sszerü fordulatrÂl lehet besz¢lni, de nem hitrûl. A
hit irÀnti vÀgyakozÀsÀnak egy mÀsik ä igen k¡l´n´s ä helyen is hangot ad Darvady a
mÀr id¢zett Il Redentore-templomi jeleneten kÁv¡l: a mÀr szint¢n szerepelt, Pergolesit
¢s a r¢gi Madonna-festûket ¢rtelmezû gondolatfutamban, amelyben megÀllapÁtja,
hogy a hit kiveszett, mÀr nem lehet MadonnÀkat festeni. De ha egy r¢gi MadonnÀt
n¢z¡nk, akkor a lelk¡nkben àleÁrhatatlan vÀgyÊ jelenik meg, mely eln¢mÁt minden fi-
lozÂfiÀt, a hit utÀni vÀgy: àegy r¢gen elveszett ¢des haza hÁvja vissza gyermekeitÊ. (130.) E
mondatokbÂl mintha az a v¢lem¢ny rajzolÂdna ki, hogy nem csupÀn Darvady szem¢-
lyes hite veszett el, hanem maga a hit veszett ki a vilÀgbÂl. S ugyanakkor ez a t¢ny
hazÀtlanokkÀ teszi az embereket: a modern embernek az¢rt a bolyongÀs, a hontalan-
sÀg a metaforÀja, mert elvesztette a àhazÀjÀtÊ: a hitet.

A FIATAL IRODALOMBñL cÁmü tanulmÀnyban AsbÂth k¢tfajta tÀrsadalmat vÀzolt fel
az ́ nz¢s ¢s a k´teless¢g fogalmai k´r¢. Az egyik tÀrsadalomfajtÀban, àahol van eszm¢ny,
akÀr vallÀsi, akÀr honfiÃi, akÀr csalÀdi, akÀr egyszerüen barÀti vagy szerelmiÊ, ott van ´nzet-
lens¢g, van k´teless¢gteljesÁt¢s, ott tev¢keny ¢let van, s lehets¢ges a boldogsÀg (hogy
el tudjuk ezt az ideÀlis esetet k¢pzelni, gondoljunk Goethe reg¢ny¢nek arisztokrata
kisvilÀgÀra); a mÀsik tÀrsadalomfajtÀban, ahol kiveszett a hit minden eszm¢nyben, ott
az ´nz¢s az Ãr ä ezekben a tÀrsadalmakban kerekedik fel¡l a pesszimizmus vilÀgn¢z-
lete, a k¢ts¢gbees¢s. (95.) AsbÂth k¢sûbb konkr¢t p¢ldÀkat is hoz ezekre az ideÀltÁpu-
sokra (weberi ¢rtelemben ¢rtve e fogalmat): ilyen eszm¢ny n¢lk¡li tÀrsadalom volt a
bukÀs elûtti RÂma, s ilyen a modern vilÀg is, benne MagyarorszÀg is; a k´teles-
s¢gteljesÁt¢s tÀrsadalma pedig Anglia. AsbÂthnak e tanulmÀnya legalÀbb olyan profe-
tikus, mint Carlyle, aki müveiben ä a SARTOR RESARTUS-ban is ä szint¢n k¢tf¢le tÀr-
sadalomrÂl besz¢lt, a hit ¢s a hitetlens¢g tÀrsadalmÀrÂl,29 szint¢n azt ÀllÁtotta, hogy a
modern tÀrsadalomban nincsen semmif¢le k´z´s tÀrsadalmi idea, s azt jÂsolta, hogy
ennek a hitetlen kornak nemsokÀra v¢ge lesz, s rÀ k´vetkezik egy hÁvû korszak.30 As-
bÂth tanulmÀnyÀban szint¢n fellelhetû egy ilyen apokaliptikus opciÂ: ha az ´nz¢s, az
eszm¢nytelens¢g olyan fokot ¢r el, hogy nyilvÀnvalÂvÀ vÀlnak k´vetkezm¢nyei min-
denki elûtt, akkor az Ãj utat nyit az idealizmusnak. (97.) A t´rt¢nelmi p¢lda erre RÂma
bukÀsa ¢s a kereszt¢nys¢g felemelked¢se. (106.) Amikor AsbÂth modern korÀt a bukÀs
elûtti RÂmÀhoz hasonlÁtja, egyben azt a lehetûs¢get is belerejti hasonlatÀba, hogy Ãj
idealizmus vagy Ãj vallÀs jelenik meg. Maradjunk azonban AsbÂth szavÀnÀl: idealiz-
musrÂl besz¢l, nem vallÀsos hitrûl. Ez a lehetûs¢g k¢sûbb is izgatta AsbÂthot: Mun-
kÀcsy-tanulmÀnyaiban azt latolgatja, vajon a szocializmus nem Ãj vallÀs-e.31

Ami a reg¢ny szempontjÀbÂl ¢rdekes a tanulmÀnybÂl id¢zett fejteget¢sben, az
mind´ssze az, hogy AsbÂth nem azt mondja, hogy a vallÀsos hit megÃjulÀsa vagy va-
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lamilyen Ãj hit lenne a kÁvÀnatos a jÂ tÀrsadalom kialakulÀsÀhoz, hanem azt, hogy egy
Ãj/megÃjult idealizmus lenne kÁvÀnatos hozzÀ.32 Carlyle szÀmÀra egy¢rtelmüen
´sszekapcsolÂdott a k´teless¢g fogalma a hittel33 ä ha jÂl olvasom, AsbÂth elvÀlasztja
tûle. TalÀn az¢rt, mert ä mint a Pergolesitûl ¢s a r¢gi MadonnÀktÂl elindulÂ gondolat
sugallja ä a hit mÀr kiveszett a vilÀgbÂl. Ezen a ponton d´ntû mÂdon elt¢r a gondol-
kodÀsa Carlyle-¢tÂl vagy Ruskin¢tÂl, akik a tÀrsadalom szÁv¢nek tekintett¢k a vallÀst,34

s a kivesz¢s¢t egyenlûnek tekintett¢k azzal, hogy elindul a tÀrsadalom sz¢tbomlÀsa,
azaz a tÀrsadalom ÃjjÀ¢pÁt¢s¢t a hit sz¢tsugÀroztatÀsÀval akartÀk kezdeni. AsbÂth hoz-
zÀjuk k¢pest inkÀbb Goethe megoldÀsÀhoz Àll k´zel: a kevesek idealizmusÀval szeretn¢
kezdeni.

Ez a tanulmÀny, amely egy kulcsfogalma ¢rtelm¢nek kibontÀsÀn kereszt¡l kom-
mentÀlta az AsbÂth-reg¢nyt, bizonyÀra kev¢sb¢ àmodernÊ szerzûnek (itt a àmodernÊ
szÂ irodalmi jelent¢s¢re s nem a tÀrsadalmira gondolok) lÀttatja az ÁrÂt, mint azok a
kivÀlÂ tanulmÀnyok, essz¢k,35 amelyek müv¢nek stÁlusÀt, a benne talÀlhatÂ szerelmi
t´rt¢net ¢rz¢kenys¢g¢t, az ÀllandÂ lelki ´nreflexiÂt, nyelv¢nek zeneis¢g¢t vizsgÀltÀk
inkÀbb, mint a mü eszmei alapanyagÀt. AsbÂth szÀmomra talÀn kev¢sb¢ modern szer-
zû, mint szÀmukra ä de ¢ppoly kivÀlÂ.

1994
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Jegyzetek

A reg¢ny sz´veg¢re utalÂ oldalszÀmok az
1990-es kiadÀsra vonatkoznak.

1. A FIATAL IRODALOMBñL elsû megjelen¢si he-
lye az IRODALMI °S POLITIKAI ARCK°PEK cÁmü
k´tet, amely 1876. mÀrcius v¢g¢n jelenhetett
meg a rÂla szÂlÂ napilapbeli ismertet¢sek
alapjÀn. A tanulmÀny t´bb t´bb¢-kev¢sb¢
´nÀllÂ r¢szbûl Àll ´ssze, melyeket a szerzû k¡-
l´nb´zû idûpontokban Árt. P¢ldÀul egyik r¢-
sz¢ben ez szerepel az 1867 Âta eltelt idûszakra
valÂ utalÀsk¢nt: àr´vid h¢t ¢v alattÊ ä ez valÂszÁ-
nüleg 1874-ben Árott r¢szlet; ugyanakkor
Be´thy Zsolt KçLOZDY B°LA cÁmü reg¢nye
1875 k´zep¢n jelent meg, a napilap-ismerte-
t¢sek szerint augusztusban ä eszerint a tanul-
mÀnynak azt a r¢sz¢t, amelyre az ¢n ÁrÀsom is
tÀmaszkodik, 1875 mÀsodik fel¢ben Árhatta
AsbÂth.
2. Eml¢keztetn¢k Ralf Dahrendorfnak a mo-
dernitÀst jellemzû fogalompÀrjÀra, az opciÂ-
ra ¢s a ligatÃrÀra, amelyet vÀlasztÀsi lehetû-
s¢gre ¢s k´tel¢kre szokÀs fordÁtani. Dahren-
dorf t¢tele r´viden az, hogy a modern tÀrsa-
dalomban egy premodernhez k¢pest sokkal
kevesebb k´tel¢k van ¢s sokkal t´bb opciÂ. A
ligatÃra, a k´tel¢k olyan adott (s nem akart)

viszonyokat jelent, mint a haza, a r¢giÂ irÀnti
szeretet, a csalÀdhoz, a vallÀshoz, a fennÀllÂ
(jogi) viszonyrendszerhez füzû kapcsolat. A
modern vilÀg ember¢t az jellemzi, hogy e k´-
tel¢kei meglazulnak vagy ¢ppen eltünnek.
3. Pontosabban csak akkor ilyen nyilvÀnvalÂ,
ha mÀr olvastuk Szajb¢ly MihÀly tanul-
mÀnyÀt: ASBñTH, AZ çLMOK çLMODñJA °S
SCHOPENHAUER. VilÀgossÀg, 1995/8ä9. E dol-
gozat Szajb¢ly munkÀjÀval pÀrhuzamosan
k¢sz¡lt.
4. John Ruskin: VELENCE K¹VEI IäIII. Ford.:
Geûcze Sarolta. Bp., 1896. Az id¢zett hely:
I. 13.
5. Uo. II. VI. fejezet, XIäXVI., fûk¢nt a 200.
oldalon.
6. Carlyle TamÀs: SARTOR RESARTUS. TEU-
FELSDR¹CKH PROFESSZOR °LETE °S TANAI.
Ford.: TankÂ B¢la. Bp., 1913. Az id¢zett he-
lyek: 141., 143.
7. Uo. 197.
8. Uo. 237. àIgen jÂl mondta a mi idûnk legb´l-
csebbje: Csak a lemondÀssal (Entsagen) kezdûdik
igazÀn az Ãj ¢let.Ê Carlyle Goeth¢re utal. Ma
mÀr ä mivel Carlyle nem olvasott szerzû ä bi-
zonygatni kell, hogy a hatÀsa nagy ¢s ÀltalÀnos
lehetett a XIX. szÀzad k´zep¢n n¢hÀny ¢vti-
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zeden (!) kereszt¡l. Justus McCarthy, a vikto-
riÀnus korszak kortÀrs politikat´rt¢net-ÁrÂja
Ágy Árt errûl: àE kort, elej¢tûl legv¢g¢ig, senki befo-
lyÀsa annyira el nem Àrasztotta, mint a Carlyle Ta-
mÀs¢. Volt idû, a midûn Anglia eg¢sz gondolkozÀsi
mÂdjÀnak irÀnyÀt legfûk¢pp Carlyle vezette.Ê (Jus-
tus McCarthy: ANGLIA T¹RT°NETE KORUNK-
BAN. VIKTñRIA KIRçLYNý TRñNRAL°PT°TýL AZ
1880. °VI çLTALçNOS VçLASZTçSOKIG IäIII.
Bp., 1885ä1887. Az id¢zett hely: II. 145.)
Ugyanakkor a korszak angol irodalmi hatÀsai-
val foglalkozÂ filolÂgusok arra az eredm¢nyre
jutottak, hogy a kortÀrs magyar irodalmi ¢let
àCarlyle-t teljesen figyelmen kÁv¡l hagytaÊ. (Koch
Katalin: AZ ANGOL IRODALOM A MAGYAR SAJTñ
TºKR°BEN [1850ä1867]. In: ANGOL FILOLñ-
GIAI TANULMçNYOK III. Bp., 1938. 149.) A k¢-
sûbbi kutatÀsoknak hasonlÂ az eredm¢nye.
(VattamÀny ViktÂria: ANGOL SZ°PIRODALOM A
MAGYAR SAJTñBAN. 1868ä1872. In: ANGOL FI-
LOLñGIAI TANULMçNYOK IV. Debrecen, 1969.
127ä138.) Ismereteim szerint KovÀcs KÀlmÀn
egyetlen tanulmÀnya szÀmol be magyar Car-
lyle-hatÀsrÂl: A MAGYAR LIBERALIZMUS MçSO-
DIK HULLçMA °S AZ ANGOLäAMERIKAI ESSZ°IS-
TçK. In: ESZM°K °S IRODALOM. Bp., 1976. 45.
ý viszont t¢vesen liberÀlisk¢nt emlÁti Carlyle-t
(uo. 39.), aki harcos antiliberÀlis volt.
9. Stefan Collini: PUBLIC MORALISTS. POLITI-
CAL THOUGHT AND INTELLECTUAL LIFE IN
BRITAIN. 1850ä1930. Oxford, 1991. 60ä90.
10. Sz¢csen Antal: SZçZADUNK EGY NAGY EMBE-
R°RýL. In: TANULMçNYOK. Bp., 1881. 209ä248.
11. Uo. 248.
12. AsbÂth konzervatÁv fordulatÀt el¢g ponto-
san jelezheti egyetlen elem: 1872-ben kiadott,
A SZABADSçG cÁmü müv¢ben m¢g nagy elisme-
r¢ssel Ár Millrûl, müv¢t pedig ironikusan azzal
zÀrja, hogy ha nem siker¡lt meggyûznie az ol-
vasÂt eddigi fejteget¢seivel, akkor t´r´ltess¢k
el a parlamentarizmus, a n¢pfels¢g elve, s ne-
veztess¢k ki Mill a vilÀg diktÀtorÀnak, hiszen
a politikaelm¢lethez mindenkin¢l jobban ¢rt.
(A SZABADSçG. Pest, 1872. 446.) Az 1874 v¢g¢n
megjelent MAGYAR CONSERVATIV POLITIKA cÁ-
mü k´nyv¢ben viszont mÀr teljesen elÁt¢lûen
Ár Millrûl, mint az àabstract liberalismus nagymes-
ter¢rûlÊ. (I. m. 4.) A konzervatÁv fordulat ek´z-
ben zajlott le, bÀr nem minden elûzm¢ny n¢l-
k¡l, hiszen mind A SZABADSçG f¡ggel¢ke,
mind 1873-as r´pirata, A HçROM NEMZED°K
tartalmaz olyan gondolatmeneteket, amelye-

ket konzervatÁvnak lehetne nevezni ä ezek fû-
k¢nt Kem¢ny Zsigmond n¢zeteire eml¢kezte-
tû r¢szek.
13. AsbÂth gondolatainak hazai Ãjszerüs¢g¢-
rûl egy korÀbbi tanulmÀnyomban mÀr Ártam:
MIT JELENTETT LIBERçLISNAK °S KONZERVA-
TíVNAK LENNI 1875 TçJçN MAGYARORSZçGON?
In: Jelenkor, 1993. jÃnius. 542ä548.
14. Benjamin Disraeli: KONZERVATíV °S LIBERç-
LIS ELVEK. Besz¢d a Crystal Palace-ben 1872. jÃ-
nius 24-¢n. Ford.: Beck AndrÀs. (K¢zirat; a sz´-
veg az Osiris KiadÂnÀl k¢sz¡lû KONZERVATIVIZ-
MUS cÁmü k´tetben fog megjelenni.)
15. A. L. Quesne: CARLYLE. In: VICTORIAN
THINKERS. Oxford, 1993. 78.
16. Leslie Stephen: DISRAELI MINT íRñ cÁmü
bÁrÀlatÀt a Budapesti Szemle is k´z´lte: 1878.
XVI. k´tet, 31. sz. 38ä62. FordÁtÂja hangsÃ-
lyozza, hogy az eredeti sz´vegbûl nem vesz el
¢s nem tesz hozzÀ. Stephen azokat tartotta
Disraeli legjobb reg¢nyeinek, amelyekben a
prÂf¢ta elveszett a müv¢szben. A trilÂgia mÀr
nem ilyen: itt a müv¢szi c¢lt alÀrendelte a szer-
zû a politikainak. àNem panaszkodhatunk-e ä
k¢rdezi Stephen ä, hogy egy sokat Ág¢rû reg¢nyÁrÂ
minisztereln´kk¢ s¡llyedt?Ê
17. B. Disraeli: CONINGSBY, AVAGY AZ öJ NEM-
ZED°K. Ford.: SugÀr FÀbiusz. Bp., 1890. 188.
18. Darvady anyjÀhoz Árt level¢ben nevezte
à¢lû halottÊ-nak magÀt. (40.) A reg¢ny v¢g¢n
bek´vetkezû fordulat eszerint tehÀt ÃjjÀsz¡le-
t¢sk¢nt is ¢rtelmezhetû.
19. P¢ldÀul: Gr¡nwald B¢la: A R°GI MAGYAR-
ORSZçG. 1711ä1825. Bp., 1888.
20. P¢ldÀul: Schvarcz Gyula: ADAL°K A MA-
GYAR çLLAMPOLGçRI TçRSADALOM EGYS°GES
TERM°SZET°NEK ELM°LET°HEZ (1888). In: °R-
TEKEZ°SEK A TçRSADALOMTUDOMçNYOK K¹R°-
BýL. MTA, X. k´tet, Bp., 1889. II. sz., k¡l´-
n´sen: 30ä40.
21. [AsbÂth JÀnos:] BçRñ SENNYEY PçL °S GRñF
APPONYI ALBERT. írta egy magyar conservativ.
Bp., 1884. E mü elsû r¢sz¢t (BçRñ SENNYEY
PçL. POLITIKAI RAJZ. 1ä41.) AsbÂth k¢sûbb Ãj-
rak´z´lte a JELLEMRAJZOK °S TANULMçNYOK
KORUNK T¹RT°NET°BýL cÁmü k´tet¢ben
(1892): 543ä570. Az id¢zett r¢sz ebben: 559.
22. Coleridge clerisy-elm¢let¢rûl magyarul:
Kontler LÀszlÂ: çLLAM, EGYHçZ, çLLAMEGY-
HçZ. POLITIKAI TEOLñGIA °S VALLçSPOLITIKA
A LIBERALIZçLñDñ ANGLIçBAN. In: VilÀgossÀg,
1994. 5ä6. sz. K¡l´n´sen: 148ä156.
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23. Guizot-t id¢zi: Pierre Manent: A LIBERçLIS
GONDOLAT T¹RT°NETE. Ford.: Babarczy Esz-
ter. P¢cs, 1994. 123.
24. Carlyle, i. m. 244ä245.
25. Uo. 242.
26. Goethe: WILHELM MEISTER TANULñ°VEI.
Ford.: Benedek Marcell. Bp., 1983. 554.
27. àminden k´nyve pr¢dikÀciÂÊ ä Árta Hyppolit
Taine Carlyle-rÂl: AZ ANGOL IRODALOM T¹RT°-
NETE. V. k´tet (A JELENKOR), IV. fejezet, 233.
28. Nietzsche k¢ts¢gbe vonta Carlyle hit¢t, hÁ-
vûs¢g¢t: àCarlyle, az erûs szavak ¢s attitüd´k em-
bere, sz¡ks¢gbûl-szÂnok, aki ´r´kk¢ az erûs hit utÀni
vÀgyat fejezi ki ä hajhÀszÂn ä, ugyanakkor az arra
valÂ k¢ptelens¢g ¢rz¢s¢t is (ebben jellegzetesen ro-
mantikus!). Az erûs hit utÀni vÀgyakozÀs nem bizo-
nyÁt¢ka az erûs hitnek, ¢pp ellenkezûleg.Ê (Nietz-
sche: BçLVçNYOK ALKONYA, AVAGY MILYEN IS A
KALAPçCSOS FILOZñFIA. In: Ex Symposion,
1994. K¡l´nszÀm, 20.)
29. Carlyle, i. m. 141.

30. Carlyle TamÀs: HýS¹KRýL. Ford.: Dr.
V¢gh Arthur. Bp., 1923. MÀsodik kiadÀs.
31. AsbÂth JÀnos: MUNKçCSY. In: JELLEMRAJ-
ZOK... 571ä586.
32. Apponyi Albert az IRODALMI °S POLITIKAI
ARCK°PEK-rûl Árott bÁrÀlatÀban (Kelet N¢pe,
1876. IV. 1.) AsbÂth alaphangjÀnak a àk¡zdû
idealismusÊ-t nevezte; egy¢bk¢nt pedig nem
¢rtett egyet A FIATAL IRODALOMBñL k¢t alap-
vetû ÀllÁtÀsÀval: sem az 1867 utÀni àpolitikai de-
moralisatio¢rtÊ nem lehet felelûss¢ tenni a libe-
rÀlis kormÀnyzatot, sem Schopenhauer filo-
zÂfiÀjÀt nem lehet ´sszek´tni az ´nz¢s 1867
utÀni ÀramlatÀval, hiszen Schopenhauer ¢pp
az ´nzetlens¢g filozÂfusa.
33. Carlyle, i. m. 202.
34. Uo. 265., 284.
35. P¢ldÀul N¢meth G. B¢la bevezetûje az çL-
MOK çLMODñJç-nak Ãj kiadÀsÀhoz, vagy Bori
Imre: A MAGYAR IRODALOM MODERN IRçNYAI.
I. öjvid¢k, 1985. 137ä155.

Gy´rffy MiklÂs

 DE HISZEN AKKOR 
MINDEN LEHETS°GES

Musil ¢s CsÀth

Az OsztrÀkäMagyar Monarchia hanyatlÀsa idej¢n, a szÀzadfordulÂ müv¢szet¢ben ¢s
irodalmÀban t´bb zseniÀlis kÁv¡lÀllÂt talÀlunk, akik feltünûen elszigetelt helyzetben
¢ltek ¢s mük´dtek, nem tartoztak a k¡l´nf¢le iskolÀk ¢s irÀnyzatok egyik¢hez sem,
pÀlyafutÀsuk sorÀn csek¢ly meg¢rt¢sre ¢s m¢ltÀnylÀsra talÀltak, n¢melyik¡ket m¢g
müv¢sznek vagy k´ltûnek sem ismert¢k el, ¢s magÀnyos müv¢szi vagy irodalmi tev¢-
kenys¢g¡k mellett hosszÃ idûn Àt polgÀri foglalkozÀst is folytattak. K´zismert p¢lda-
k¢nt emlÁthetj¡k KafkÀt, Georg Traklt vagy CsontvÀryt. Bizonyos ¢rtelemben amatû-
r´k voltak ûk, mükedvelûk, legalÀbbis a munkamegosztÀs polgÀri ¢rt¢krendje szerint
¢s olyan hivatÀsos nagysÀgokhoz k¢pest, mint amilyenek ebben az idûben p¢ldÀul
Thomas Mann, Anatole France, Rodin, Richard Strauss vagy MolnÀr Ferenc voltak.
Robert Musil ¢s CsÀth G¢za szint¢n ilyen kÁv¡lÀllÂknak tekinthetûk, de nekik ugyan-
akkor bizonyos vonatkozÀsban rokon vonÀsaik is vannak, amint figyelemre m¢ltÂ pÀr-
huzamok egy¢bk¢nt is valamif¢le utÂlagos k´z´ss¢gbe foglaljÀk ezeket a magÀnyos k¡-
l´nc´ket.



Musilt sz¡lei csÀszÀri ¢s kirÀlyi tisztnek szÀntÀk, de amikor a fiÃnak elment ettûl a
kedve, ¢s f´lfedezte technikai k¢pess¢geit ¢s ¢rdeklûd¢s¢t, g¢p¢szm¢rn´ki tanul-
mÀnyokba fogott a br¡nni müegyetemen, ahol 1901-ben meg is szerezte a m¢rn´ki
oklevelet. A technika szigorÃ ¢s szent jÂzansÀga lÀtszÂlag v¢gk¢pp büvk´r¢be vonta,
¢s ennek jegy¢ben foglalta el asszisztensi ÀllÀsÀt a stuttgarti müegyetemen, ahol r´vi-
desen szabadalmaztatta egy talÀlmÀnyÀt. De hamarosan csalÂdott müszaki munkÀjÀ-
ban, ¢s tovÀbbi tanulmÀnyokban, valamint az irodalomban keresett-kereste a kiutat.
FilozÂfiÀt, logikÀt, kÁs¢rleti pszicholÂgiÀt hallgatott a berlini egyetemen, ¢s megÁrta a
T¹RLESS ISKOLA°VEI cÁmü reg¢ny¢t, amely 1906-ban jelent meg.

CsÀth G¢za ebben az idûben orvosi tanulmÀnyait v¢gezte. BÀr k´zben rendszeresen
publikÀlt elbesz¢l¢seket a budapesti lapokban, a korabeli magyar szabvÀny szerint
m¢gsem lett belûle ÃjsÀgÁrÂ, hanem mindv¢gig megmaradt gyakorlÂ orvosnak. Az
utolsÂ ¢veit beÀrny¢kolÂ morfinizmusa mellesleg ´sszefüzi ût egy mÀsik kÁv¡lÀllÂval,
a salzburgi patikusseg¢ddel, Georg Trakllal, aki 1914-ben kokainm¢rgez¢sben halt
meg a krakkÂi helyûrs¢gi kÂrhÀzban, feltehetûleg szÀnd¢kos tÃladagolÀs k´vetkezt¢-
ben, amelyet az ¢vek Âta tartÂ kokainszenved¢ly¢n ¢s k´ltûi pÀlyÀja kudarcain kÁv¡l
az elm¢j¢t elborÁtÂ galÁciai front¢lm¢nyek vÀlthattak ki. Szinte kÁs¢rteties, de igaz: a
szint¢n kÀbÁtÂszer-tÃladagolÀsban meghalt CsÀth ugyanabban az ¢vben ¢s hÂnapban
(1887. februÀr) sz¡letett, mint Trakl.

Musil is szolgÀlt a fronton, û D¢l-Tirolban, tisztk¢nt hÃzta le mind a n¢gy hÀborÃs
¢vet, de szerencs¢sebben v¢szelte Àt a kataklizmÀt, mint CsÀth. Mindenesetre, hogy
igazi jelent¢se szerint fogjuk fel a szÀzad elsû ¢vtized¢ben a pÀlyakezd¢s idej¢n mu-
tatkozÂ szellemi rokonsÀgot kettej¡k k´z´tt, nem Àrt lÀtnunk a folytatÀst is: ami meg-
kÁs¢rtette ûket, kockÀzatos vÀllalkozÀs volt. A k¢sûbbiekben Musil is megfizette k´vet-
kezetes ¢s radikÀlis k¡l´nÃtjÀnak ÀrÀt: sÃlyos anyagi n¢lk¡l´z¢sek ¢s visszhangtalan-
sÀg k´zepette dolgozott, ¢s politikai okokbÂl elûbb Berlinbûl, majd pedig B¢csbûl kel-
lett menek¡lnie.

A l¢nyeg kezdettûl fogva az volt szÀmÀra, hogy a vilÀgnak mind a megismer¢s¢ben,
mind az ÀbrÀzolÀsÀban olyan hatÀrokig jusson el, sût Àtl¢pni is megprÂbÀljon rajtuk,
amelyekrûl mindaddig azt se nagyon lehetett tudni, hogy hatÀrok, ¢s hogy mindehhez
olyan eszk´z´ket alkalmazzon, amelyeket addig nem hasznÀltak az irodalomban. A
term¢szettudomÀnyok, fûleg a pszicholÂgia forradalmi felfedez¢sei jelentûsen hozzÀ-
jÀrultak Ãjfajta vilÀg- ¢s müv¢szetfelfogÀsÀhoz ¢s irodalmi eljÀrÀsaihoz. ADAL°KOK
MACH TANAINAK MEGíT°L°S°HEZ cÁmü disszertÀciÂjÀban (1908) ezt Árta: àA term¢-
szettudÂs szava ma sokat nyom a latban, akÀr ismeretelm¢leti, akÀr metafizikai k¢rd¢seket vizsgÀl
bÀrmif¢le egzakt filozÂfia. ElmÃltak azok az idûk, amikor a vilÀg k¢pe ûsnemz¢s ÃtjÀn pattant
ki a filozÂfus fej¢bûl.Ê1 Mach tanai alapjÀn arra a k´vetkeztet¢sre jutott, hogy àcsak az
elmaradott filozÂfusok nem veszik tudomÀsul, hogy az egzakt, term¢keny tudomÀny mÀr r¢g a
pozitivista filozÂfia pÀlyÀin haladÊ, amivel tulajdonk¢ppen azt akarta mondani, hogy a
filozÂfia halad mÀr r¢gen a term¢szettudomÀny Àltal kijel´lt pÀlyÀkon, csak ezt Ágy
inkÀbb nem mondta ki, mert elv¢gre m¢giscsak filozÂfiÀbÂl doktorÀlt. DisszertÀciÂja
r¢v¢n n¢mi csalÂdÀssal fedezte fel ugyan, hogy term¢szettudomÀny ¢s filozÂfia, m¢g
a pozitivizmus is, v¢gsû soron k¡l´nb´zû dolgok, ¢s v¢geredm¢nyben m¢gsem a fizi-
kus szÀllÁtja a gondolkozÀsi kategÂriÀkat a filozÂfusnak, de essz¢iben ¢s irodalmi mü-
veiben Musil m¢gis rend¡letlen¡l folytatta azokat a gondolati kÁs¢rleteit, amelyekkel
megprÂbÀlta ´sszeegyeztetni a racionalizmust, valamint a term¢szettudomÀnyok ¢s a
technika egzaktsÀgÀt a szellem ¢s metafizika irracionalizmusÀval.
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MÀr T´rless f´ltette magÀnak a k¢rd¢st, hogyan bÁzhatjuk magunkat az imaginÀrius
szÀmokra, hÀnyadÀn Àllunk azzal a matematikÀval, amely korÀntsem Àll olyan biztos
alapokon, mint ahogy a matematikaÂrÀkon tanÁtjÀk. A MATEMATIKUS EMBER, Musil
azonos cÁmü essz¢je (DER MATHEMATISCHE MENSCH, 1913) alapjÀn, olyasvalaki, aki
egyszer csak rÀj´n, hogy miutÀn egyszer àmÀr minden sz¢pen el volt rendezve [...], az eg¢sz
dolog alapjaiban valamit egyÀltalÀn nem lehet rendbe rakni; ¢s csakugyan, mikor bekukucskÀltak
legalulra, azt lÀttÀk, hogy az eg¢sz ¢pÁtm¢ny lebeg a levegûben. A g¢pek m¢gis mük´dtek! Azt kell
erre gondolnia az embernek, hogy eg¢sz l¢tez¢s¡nk halovÀny kÁs¢rtetjÀrÀs; ¢lj¡k ugyan, de vol-
tak¢pp csak egy t¢ved¢s alapjÀn, amely n¢lk¡l l¢tre sem j´tt volna. Senkinek sincs ma ahhoz fog-
hatÂ lehetûs¢ge fantasztikus ¢rz¢sre, mint amilyen a matematikus¢Ê. A matematikus p¢ldÀs
mÂdon viseli el ezt az intellektuÀlis botrÀnyt, analÂgiÀja az elj´vendû szellemi ember-
nek. Specialista, àmert nincs mÀr olyan lÀng¢sz, aki k¢pes volna az eg¢szet birtokÀban tartani.
Hiszi, hogy amit müvel, valamikor valamilyen praktikusan folyÂsÁthatÂ hasznot fog hajtani, de
nem ez sarkallja; û az igazsÀgnak szolgÀl, azaz a sorsÀnak ¢s nem sorsa c¢ljÀnakÊ. A c¢l mÀr
r¢g nem a puszta tudÀs, hanem a gondolkodÀs. àM¢lys¢get, mer¢szs¢get, ÃjdonsÀgot szor-
galmazÂ ig¢nyeivel egyelûre m¢g a kizÀrÂlag racionÀlisra ¢s tudomÀnyosra szorÁtkozik. De ez az
¢sz terjeszkedik, ¢s mihelyt el¢ri az ¢rz¢st, szellemm¢ vÀlik. Ezt a l¢p¢st megtenni a k´ltû dolga.Ê2

Egy mÀsik alkalommal ezt Árja: àNem az a baj, hogy sok az ¢sz ¢s kev¢s a l¢lek, hanem hogy
kev¢s az ¢sz, ha a l¢lekrûl van szÂ.Ê3 MÀr T´rless elm¢je is terjeszkedett, amikor nem ¢rte
be a konviktusi ÂrÀk k¢szen kapott ¢s mechanikus ismereteivel, de a d´ntû l¢p¢st A
TULAJDONSçGOK N°LKºLI EMBER k´ltûje fogja megtenni, amikor majd gondolkodÀ-
sÀval Ulrich eg¢sz ¢rzelmi ¢let¢t Àtfogja ¢s szellemm¢ vÀltoztatja.

Ahogy Musil szÀmÀra a matematika kÁnÀlt analÂgiÀt a l¢lek ¢s a szellem k¢rd¢seinek
Ãjfajta vizsgÀlatÀhoz, CsÀth G¢za, az ideg- ¢s elmeorvos szÀmÀra a pszichoanalÁzis
nyÃjtott olyan mintÀt, amelynek egyarÀnt voltak egzisztenciÀlis ¢s müv¢szi k´vetkez-
m¢nyei. Ezen az alapon a szint¢n orvosnak indult Arthur Schnitzlerrel is ́ sszehason-
lÁthatnÀnk CsÀthot, ami k¡l´nben m¢g nem t´rt¢nt meg, de itt ¢ppen arra szeretn¢nk
rÀmutatni, amiben CsÀth G¢za ¢s term¢szetesen Musil is tÃlhaladt a pozitivista
Schnitzleren. CsÀth term¢szettudomÀnyos k¢pzetts¢g¢t mindenekelûtt orvosi tanul-
mÀnyai alapoztÀk meg. De olvasta Darwin, Haeckel ¢s Freud müveit is.4 (Freud ekkor
m¢g nem tartozott az orvostanhallgatÂ k´telezû olvasmÀnyai k´z¢.) Elbesz¢l¢sei ¢s ze-
nekritikÀi mellett CsÀth n¢pszerü tudomÀnyos publicisztikai ÁrÀsokat is k´z´lt, olyan
t¢mÀkrÂl, mint A TUDOMçNYOS MEGISMER°S öTJA, A VALLçSOK °S MíTOSZOK PSZICHO-
LñGIçJA. A term¢szettudomÀnyokban kulcsot keresett az ÀtfogÂ vilÀg¢rtelmez¢shez,
¢s arra t´rekedett, hogy mÂdszereit a szellemtudomÀnyok ter¢n is ¢rv¢nyesÁtse. A na-
turalista-pozitivista felfogÀson ¢s gyakorlaton ¢pp Freud hatÀsÀra l¢pett tÃl. 1909-ben
lelkes hangon ¢s nagy szak¢rtelemmel ismertette egy cikkben az çLOMFEJT°S-t. Egy
mÀsik cikkben Freud ¢nfelfogÀsÀrÂl Árt. Legfontosabb pszichoanalitikai tanulmÀnya
AZ ELMEBETEGS°GEK PSZICHIKUS MECHANIZMUSA cÁmmel jelent meg ä EGY ELMEBE-
TEG Ný NAPLñJA cÁmen, ¢s M¢sz´ly MiklÂs, Buda B¢la ¢s Szajb¢ly MihÀly m¢lyrehatÂ
tanulmÀnyainak kÁs¢ret¢ben ez a müve k¢t Ãjabb kiadÀst is meg¢rt az utÂbbi k¢t ¢v-
tized hazai CsÀth-reneszÀnsza idej¢n.5 Mint ma mÀr el¢g jÂl ismert, ez az esettanul-
mÀny egy bizonyos G. kisasszony, CsÀth G¢za egyik beteg¢nek naplÂszerüen vezetett,
introspektÁv feljegyz¢seibûl ¢s a vizsgÀlt pszichÂzis orvosi analÁzis¢bûl ¢s diagnÂzisÀbÂl
Àll. Mint maga a szerzû Árta: àA kÁs¢rlet, amelyet az olvasÂ maga elûtt lÀt, tudtommal az elsû
r¢szletes ¢s teljesen kereszt¡lvitt paranoia-analisis.Ê M¢sz´ly MiklÂs ¢rdekes hipot¢zise sze-
rint CsÀth sajÀt ¢letprobl¢mÀit ismerte fel ¢s elemezte az elmebeteg nû eset¢ben, ¢s
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ennyiben G. kisasszony betegs¢gt´rt¢net¢t akÀr Ãgy is tekinthetj¡k, mint CsÀth soha
meg nem Árt reg¢ny¢nek pÂtl¢kÀt. àCsÀth semmit nem emelt Àt sehovÀ pusztÀn csak az¢rt,
hogy az ÏelviselhetetlenÎ c¢lszerü funkciÂt kapjon. Leplez¢s n¢lk¡li egy¡tt¢l¢st vÀllalt mindennel;
a kihagyÀs n¢lk¡li k¡zdelmet vÀllalja. Nem segÁt magÀn kompenzÀlÂ motivÀciÂk keres¢s¢vel ¢s
teremt¢s¢vel ä mint ahogy a k¢t Witman fiÃ sem az ANYAGYILKOSSçG-ban. [...] Ilyen olvasatban
ez a szakmunka Ãgy Àll elûtt¡nk, mint megrÀzÂ vallomÀs, ¢nreg¢ny, mely v¢gsû kicseng¢s¢ben
csakugyan v¢gsû k¢rd¢seket dob el¢nk ä ha pÀrhuzamosan olvassuk az ÁrÂ CsÀth müveivel, s mind-
kettût rÀmÀsoljuk ¢lete t¢nyeire.Ê6

Hogy M¢sz´ly felt¢telez¢se nem l¢gbûl kapott, tanÃsÁtja CsÀth 1912/13-as NAPLñ-ja,
amelyet valÂszÁnüleg pÀciens¢nek feljegyz¢sei ihlettek, ¢s amely megd´bbentû nyÁlt-
sÀggal, a àkompenzÀlÂÊ leplez¢s k´vetkezetes mellûz¢s¢vel mutatja fel a naplÂÁrÂ
szexuÀlis ¢s ambiciÂzus komplexeit ä ezeket a JungtÂl szÀrmazÂ fogalmakat G. kisasz-
szony eset¢ben is alkalmazta CsÀth. Ebben az idûben CsÀth mÀr javÀban vÁvta àkihagyÀs
n¢lk¡li k¡zdelm¢tÊ morfiumszenved¢ly¢vel ¢s csillapÁthatatlan, felt¢tel n¢lk¡li ¢lm¢ny-
vÀgyÀval, amely semmif¢le kompenzÀciÂt ¢s elfojtÀst nem engedett meg neki, m¢g
akkor sem, ha az ûr¡lettel kellett fizetnie ¢rte. °s hogy CsÀth Freudon iskolÀzott pszi-
choanalitikai felfogÀsa ezzel az ÃgyszÂlvÀn sajÀt szem¢ly¢t sem kÁm¢lû k´vetkezetes-
s¢g¢vel mennyire modern volt, azt nem mÀs, mint dr. Ferenczi SÀndor ismerte el
mindjÀrt annak idej¢n, a Brenner doktor k´nyv¢rûl Árott egykorÃ ismertet¢s¢ben:
àBrenner k´nyve is f¢nyes bizonyossÀga annak, hogy mennyivel t´bb lehetûs¢get nyÃjt az elme-
betegs¢gek keletkez¢s¢nek ¢s eg¢sz t¡nettanÀnak meg¢rt¢s¢re az analitikus, mint a megk´vesedett
diagnosztikus kÂrk¢pek alapjÀn t´rt¢nû, ¢s manapsÀg m¢g elterjedt, szinte g¢pszerü pszichiÀtriai
descriptio.Ê7

Musil szint¢n korÀn megismerkedett a freudi pszichoanalÁzissel, de û nem nagyon
bÁzott benne. Egy harmincas ¢vekbeli f´ljegyz¢s¢ben, amely a hagyat¢kÀbÂl ker¡lt elû,
ez olvashatÂ: àA pszicholÂgiai n¢zetek fejlûd¢s¢nek elmÃlt ´tven esztendej¢t jÂl lehet jellemezni
azzal, hogy az ¢rzelem detronizÀlta az ¢szt ¢s az ¢rtelmet, azt a szerepet, amelyet a lelki ¢let szÀmÀra
bet´lthetn¢nek. Freud gondoskodott errûl leginkÀbb. [...] Ha ´sszehasonlÁtjuk a ÏtudattalanÎ fel-
fedez¢se elûtti ¢s utÀni idûket, feltünik, hogy mennyire tÃlbecs¡lt¢k mindk¢t korszakban a Ïtuda-
tossÀgotÎ, csak ¢pp ellenkezû elûjellel. Ma a ÏtudatossÀgraÎ Ãgy n¢znek, mintha az csak valami
satnya, Àrnyszerü lÀngocska volna, amely egy faggyÃm¢cses olajÀbÂl nû ki; azelûtt az ¢rzelem-
pszicholÂgiÀban olyan ÁvlÀmpa szerep¢t jÀtszotta, amely egy ¡res szobÀban lÂg, ¢s semmi egyebet
nem vilÀgÁt meg, csak a kopÀr falakat. (A szoba pszicholÂgiailag volt ¡res, logikailag-morÀlisan
be volt bÃtorozva).Ê8 Musil inkÀbb a àGestaltÊ-pszicholÂgiÀban bÁzott, ¢s mindenk¢pp
t´bb racionalitÀst ¢s kÁs¢rleti egzaktsÀgot vÀrt el a l¢lek k¢rd¢seiben, mint amennyire
szerinte a pszichoanalÁzistûl tellett, de a determinista-pozitivista emberk¢pet û is ha-
tÀrozottan elvetette, ¢s nem ismert el olyan hatÀrokat, amelyek a kÁs¢rletez¢sben akÀr
az embert, akÀr a megismer¢st, akÀr a müv¢szetet korlÀtok k´z¢ szorÁthatnÀk.

AZ ILLETLENS°G °S A BETEGS°G A MþV°SZETBEN (DER UNANST®NDIGE UND KRAN-
KE IN DER KUNST, 1911) cÁmü essz¢j¢ben Musil sÁkraszÀllt a müv¢szetnek az¢rt a jo-
gÀ¢rt, hogy az ¢letnek olyan oldalait is ÀbrÀzolhassa, amelyekrûl addig hallgatni kel-
lett. àHa egy müv¢sz ÀbrÀzolja az illetlens¢get vagy a betegs¢get, akkor az mÀr korÀntsem az,
ami... az ÀbrÀzolat sem nem illetlen, sem nem beteg.Ê Ahogy a tudomÀny, àÃgy a müv¢szet is
tudÀst keres; ÀbrÀzolja az illetlens¢get ¢s a betegs¢get a tudÀsnak az illetlens¢ghez ¢s a betegs¢ghez
füzûdû kapcsolatai r¢v¢n, vagyis nem tesz egyebet, mint hogy kitÀgÁtja tudÀsÀt az illetlens¢grûl
¢s a betegs¢grûlÊ.9 A betegs¢get ¢s az immoralitÀst azonban Musil szerint szint¢n a gon-
dolkodÀs k´r¢be kell vonni, hogy a hatÀrokat mÀshol tüzz¡k ki, mint ahol addig vol-
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tak. àEgy p¢ldÀn: el kell ismern¡nk, hogy egy k¢jgyilkos lehet beteg, lehet eg¢szs¢ges ¢s erk´lcstelen
¢s lehet eg¢szs¢ges ¢s erk´lcs´s; a gyilkosoknÀl ezt m¢rlegelni is szoktÀk.Ê10 A TULAJDONSçGOK
N°LKºLI EMBER-nek egyik l¢nyeges mozzanata lesz majd, hogy szereplûin kereszt¡l
elgondolkodtat egy k¢jgyilkossÀgrÂl ä a reg¢nybeli besz¢lget¢sek minduntalan visz-
szat¢rnek Moosbrugger, a k¢jgyilkos eset¢hez ¢s beszÀmÁthatÂsÀgÀnak k¢rd¢s¢hez.

Ha mÀrmost szem¡gyre vessz¡k az àilletlenÊ motÁvumokat a T¹RLESS-ben ¢s CsÀth
elbesz¢l¢seiben, vagyis azokat, amelyek a szereplûk ´szt´n¢let¢t vonjÀk be a gondol-
kodÂ ÀbrÀzolÀs vagy az ÀbrÀzolÂ gondolkodÀs k´r¢be, akkor fûleg k¢t ter¡leten talÀ-
lunk pÀrhuzamokat. Amikor T´rless meglÀtogatja Beineberggel a r¢gi f¡rdûhÀzban
Bo¥enÀt, az ´regedû, lompos prostituÀlt az anyjÀra eml¢kezteti a kad¢tot. àMert a sz¢-
gyen mellett, minden egyes r¢szlettel, ami esz¢be jutott, csÃf gondolatok eg¢sz lÀnca n´vekedett
benne.Ê °s zavartan k¢rdezi magÀban: àHogyan lehets¢ges, hogy ez a Bo¥ena, alantas l¢ny¢-
vel megk´zelÁtheti az anyÀmat? Hogy mell¢ tolakodhat ugyanannak a gondolatnak a szük k´r¢be?
[...] Ez a nû szÀmomra egy halom gomolygÂ ¢rz¢ki vÀgy, anyÀm pedig az a l¢ny, aki mindeddig
felhûtlen messzes¢gben, Àttetszûen ¢s Àrny¢k n¢lk¡l jÀrt, mint egy csillag ¢letem eg¢n s tÃl minden
vÀgyon...Ê11

°s Bo¥ena mintha sejten¢ is, hogy nÀla a konviktusi fiatalurak büntudatosan a ma-
mÀjukra szoktak gondolni. Egyszer megk¢rdezte Basinitûl, nem sz¢gyelln¢-e magÀt,
ha meglÀtnÀ itt az anyja. °s T́ rless ÀrulÂnak ¢rzi magÀt sz¢gyen¢ben, mert eddig Ãgy
gondolta, hogy a sz¡lei k´z´tt a szerelem àvalami mÀs lehetett, valami csendes ¢s higgadtÊ.
AnyjÀnak most nem volna szabad l¢teznie, m¢g a gondolatÀt is otthon hagyta, ¢s m¢g-
is: àMintha sz¢p, nyugodt l¢ptekkel elindulna, hogy bezÀrjon minden ajtÂt.Ê12

Anya ¢s szeretû aggasztÂ szomsz¢dsÀga, vet¢lked¢s¡k a fiÃ¢rt ¢s a fiÃban a TONKA
¢s A FEKETERIGñ cÁmü Musil-elbesz¢l¢sekben is felbukkan. à°n vagyok az ¢desanyÀdÊ,
mondja a feketerigÂ az elbesz¢lûnek, amikor visszat¢r a gyermekkorbÂl, ¢s annak ide-
j¢n egy csalogÀnynak vagy talÀn ugyanennek a feketerigÂnak a hÁvÀsa k¢sztette a f¢rfit
egy berlini reggelen arra, hogy azonnal ¢s v¢gleg elhagyja a feles¢g¢t. Ezek a motÁvu-
mok feltehetûleg annak az ¢veken Àt tartÂ csalÀdi fesz¡lts¢gnek a nyomait ûrzik, ame-
lyet egy rangon aluli ¢s talÀn egy¢bk¢nt is k¢tes barÀtnû okozott Musil ¢s anyja kap-
csolatÀban.

CsÀth G¢za egyik legszebb novellÀja, A V¹R¹S ESZTI (1908) egy sz¢p, fiatal, v´r´s
hajÃ dajkÀrÂl szÂl, aki az ¢n-elbesz¢lû gyermekkori k¢pzelg¢seiben ¢s Àlmaiban An-
dersen-mes¢k alakjaival olvadt ́ ssze. Mikor kora reggel n¢ha felriadt ÀlmÀbÂl, a v´r´s
Eszti nyugtatta ¢s simogatta meg, izgatÂ varÀzst Àrasztva magÀbÂl: àMeg´leltem a nyakÀt,
¢s megcsÂkoltam a szÀjÀt. Eszti visszacsÂkolt a szÀmon, ¢s erûsen magÀhoz szorÁtott.Ê13 °vek
mÃltÀn, mikor az elbesz¢lû mÀr medikus, viszontlÀtja a nagyvÀrosban a v´r´s Esztit,
akibûl idûk´zben utcalÀny lett, most pedig a fiatalember szeretûje lesz. SÃlyosan meg-
betegszik, ¢s a v´r´s Eszti Ãgy Àpolja, ahogy annak idej¢n a kisfiÃval t´rûd´tt. Egyszer
csak felbukkan az anya, felutazott a fûvÀrosba, hogy meggyÂgyÁtsa a fiÀt. R´vid idûre
k¡l´n´s helyzet alakul ki, amelyhez a lÀzas Àllapot kÀprÀzatai is hozzÀjÀrulnak. Anya
¢s szeretû ´sszeolvad a fiÃ tudatÀban. ValÂszÁnüleg a szeretû hÁvta oda az anyÀt a fiÃ
mell¢, hogy û ´r´kre eltünhessen a fiÃ ¢let¢bûl. A szükszavÃ, balladÀs hangulatÃ el-
besz¢l¢s hûse olyan erotikus vonzerû büvk´r¢be ker¡l, amelyben szexualitÀs ¢s anya-
fiÃ kapcsolat ´sszeolvad. CsÀth elbesz¢lûje szÀmÀra ebben nincs semmi sz¢gyenletes
vagy szorongatÂ. Ellenkezûleg, ebben az Àlomszerü ¢s atavisztikus viszonyban mintha
valami term¢szetes ¢s eredendû ´sszetartozÀst ¢lne Àt. Ugyanakkor fÀjdalmas veszte-
s¢g¢rz¢st is kifejez CsÀth novellÀja, ¢s ennek szem¢lyes lelki motÁvuma talÀn abban
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keresendû, hogy CsÀth igen korÀn elvesztette az ¢desanyjÀt, ¢s eg¢sz ¢let¢ben sokat
szenvedett az anyÀtlansÀgtÂl. Ez is hozzÀjÀrulhatott felfokozott, tÃlfeszÁtett szexuÀlis
¢let¢hez, amelyet naplÂja a korabeli viszonyokhoz m¢rten p¢ldÀtlan leplezetlens¢ggel
tÀr fel, szabÀlyszerü orvosi figyelemmel k´vet nyomon ¢s analizÀl.

Egy mÀsik meglepû ¢s m¢g fontosabb tematikai ¢s pszicholÂgiai pÀrhuzam is felfe-
dezhetû Musil ¢s CsÀth prÂzÀjÀban. Mindkettûj¡kn¢l ´sszefonÂdik a szexuÀlis gy´-
ny´r ¢s a brutÀlis erûszak motÁvuma. A T¹RLESS legmer¢szebb ¢s legismertebb r¢sz-
letei azok, ahol Musil leÁrja, hogy Reiting ¢s Beineberg a konviktus padlÀsÀn, a v´r´s
kamrÀban mik¢nt lelik perverz ´r´m¡ket, ¢rz¢ki ¢lvezet¡ket abban, hogy levetkûzte-
tik ¢s megverik egyik tÀrsukat, a sz¢p ¢s puhÀny Basinit. Minden jel szerint fajtalan-
kodnak is vele. V¢g¡l magÀt T́ rlesst is hatalmukba kerÁtik ezek a zavaros ¢rz¢sek, ¢s
amikor a megalÀzott Basini k¢szs¢gesen neki is felkÁnÀlkozik, T´rless n¢hÀny percig
nem tudja kivonni magÀt az ingerlû ¢s vonzÂ sz¢ps¢g hatÀsa alÂl: àEnnek a meztelen,
hÂfeh¢r testnek vÀratlan lÀtvÀnya, amely m´g´tt a v´r´s falak v¢rr¢ vÀltak, elvakÁtotta ¢s meg-
r¢mÁtette. Basininak sz¢p termete volt; test¢n a f¢rfias formÀknak szinte nyoma sem lÀtszott, szü-
ziesen karcsÃ volt ¢s sovÀny, akÀr egy fiatal lÀny. °s T́ rless idegeibe forrÂ, feh¢r lÀngokkal kapott
bele ez a meztelens¢g. Lenyüg´zte ez a sz¢ps¢g. [...] KÀbÁtÂ, meleg lehelet Àradt a meztelen bûrbûl,
valami puha ¢s hÁzelgû sÂvÀrgÀs.Ê14 Basini m¢ly megrÀzkÂdtatÀst vÀlt ki T´rlessben: àGon-
dolatai blaszf¢miÀt üztek. Rothadt, ¢desk¢s szag szÀllt fel belûl¡k, ¢s ´sszezavarta ût. Lealacso-
nyodni; feladni ´nmagÀt; beletemetkezni a bün fakÂ, Âlmos, m¢rgezett leveleibe ä ez az Àlmain
lebegû anyagtalan, tÀvoli t¡k´rk¢p egyszer csak ¢lû valÂsÀg lett Basini Àltal.Ê15 T´rless zavarÀt
ä a reg¢ny eredeti cÁme: DIE VERWIRRUNGEN DES Z¹GLINGS T¹RLESS ä azaz: T¹RLESS
N¹VEND°K T°VELYG°SEI ä, ¢rz¢ki izgalmÀt az vÀltja ki, hogy neki mÀr nem kell Basinit
brutÀlisan megf¢lemlÁtenie, azt elv¢gezt¢k helyette a prib¢kek. Nem is v¢letlen¡l Ba-
sini az Àldozat, û szinte kihÁvta, hogy megalÀzzÀk. T´rless tehÀt àk¢szenÊ kaphatnÀ
meg ût, ¢s ¢ppen ez a lehetûs¢g kÁs¢rti meg. Hogy csak rajta mÃlik, mi t´rt¢nik. Si-
mogathatnÀ, megverhetn¢, megerûszakolhatnÀ. Ez okozza benne a hatalom bÂdÁtÂ-
¢rz¢ki sz¢d¡let¢t.

CsÀth G¢za t´bb nagyszerü novellÀt is Árt, amelyekben hasonlÂan szorongatÂ mÂ-
don kapcsolÂdik ´ssze a kÁnzÀs ¢s a gyilkolÀs a szexuÀlis k¢jjel. Az ANYAGYILKOSSçG-
ban (1908) k¢t kamaszkorÃ fiv¢rrûl van szÂ, akiknek korÀn meghalt az apjuk. Anyjuk
nemigen t´rûdik a fiÃkkal, van egy szeretûje. A fiÃk ànagyÃri foglalkozÀsnak ismert¢k f´l
az ¢l¢st, s ´ntudatlanul ¢s korÀn a sajÀt sz¡ks¢gleteikhez formÀltÀk az idûtÊ.16 A padlÀson kis
boszorkÀnykonyhÀt rendeznek be, ¢s itt Àllatokat kÁnoznak ¢s boncolnak. N¢ha egy-
mÀst is megkÁnozzÀk. àKifogyhatatlanul ¢rdekelte ûket a fÀjdalom miszt¢riuma.Ê Egy bagoly
kÁnzÀsakor àÃgy ¢rezt¢k, hogy valami feszes ruganyossÀg szÀllja meg a tagjaikat, mintha a le-
k´t´z´tt, vonaglÂ Àllat hiÀba pazarlott ereje fel¢j¡k, rÀjuk suhannaÊ. A fiÃknak k´z´s szere-
tûj¡k van, akit elûsz´r egy ablakon kereszt¡l f¢lig mezÁtelen¡l pillantott meg egyik¡k.
Egy¡tt henteregnek vele a szûnyegen, egy¡tt ´lelik, csÂkoljÀk, harapjÀk, csipkedik,
szorongatjÀk, kÁnozzÀk. Egyik¡k esz¢ben Àtvillan az a k¢rd¢s, hogy àmindaz, ami az
¢letben sz¢p, nagyszerü ¢s izgalmas, mi¢rt rettenetes, megmagyarÀzhatatlan ¢s v¢res egyszers-
mindÊ. P¢nzre van sz¡ks¢g¡k, hogy ajÀnd¢kot vehessenek kedves¡knek, ¢s ez¢rt egy
¢jjel led´fik az anyjukat. MÀsnap meglÀtogatjÀk a lÀnyt, levetkûztetik, ¢s rÀrakjÀk a
hasÀra, a mell¢re, a combjÀra a vÀsÀrolt drÀgasÀgokat. CsÀth olyan szenvtelens¢ggel
¢s szÂfukar egzaktsÀggal besz¢li el a k¢t anyagyilkos fiÃnak ezt a t´rt¢net¢t, hogy szinte
az a benyomÀsunk tÀmad, mintha û maga boncolnÀ fel a k¢t fiÃt Ãgy, ahogy azok a
baglyot. CsÀth k¡l´nben t´bb novellÀt is Árt, amelyekben a boncolÀs ¢s a boncterem
mint cselekm¢nymotÁvum ¢s helyszÁn fordul elû.



Egy mÀsik elbesz¢l¢s¢ben, A KIS EMMç-ban (1912) kisgyermekek jÀt¢kbÂl felakaszt-
jÀk egyik jÀtszÂtÀrsukat. Az esetrûl szÂlÂ beszÀmolÂt CsÀth k¢tszeresen is keretbe fog-
lalja: egyr¢szt Ãgy tesz, mintha ezt a t´rt¢netet egy tÀvoli rokonÀnak a naplÂjÀban ta-
lÀlta volna, mÀsr¢szt egy iskolai elût´rt¢net elûzi meg magÀnak az akasztÀsnak a tÀr-
gyilagos ¢s szükszavÃ leÁrÀsÀt. Ez az elût´rt¢net azt mondja el, hogy b¡ntet¢sk¢nt
alkalmazott ¢s szadista k¢jjel v¢grehajtott ism¢telt ¡tlegek az iskolÀban mik¢nt ger-
jesztenek a gyermekek k´r¢ben zavaros izgalmat ¢s felindultsÀgot, ¢s hogy ez az iz-
galom mik¢nt kapcsolÂdik ´ssze azzal a homÀlyos erotikus vonzÂdÀssal, amely a nap-
lÂÁrÂ gyermekkori ¢nj¢ben a kis Emma irÀnt tÀmad. Az akasztÀst ezek a fojtott, zavaros
¢rz¢sek vÀltjÀk ki. Elûzm¢nyk¢nt itt is megjelenik az ÀllatkÁnzÀs. Maga az akasztÀs Àr-
tatlan gyermekjÀt¢k ¢s szerelmi vallomÀs egyszerre, valamint bosszÃ ÀllÁtÂlagos s¢rt¢-
sek¢rt.

TovÀbbi CsÀth-novellÀkat id¢zhetn¢nk, amelyek szexualitÀs, elfojtÀs, neurÂzis ¢s
patologikus, irracionÀlis reakciÂk ´szt´n´s kapcsolÂdÀsait hasonlÂan k´ny´rtelen ¢s
tÀrgyilagos formÀban ÀbrÀzoljÀk. CsÀth a diagnosztizÀlÂ orvos objektivitÀsÀval figyelte
meg ezeket a jelens¢geket. TÀvolsÀgtartÀsa azonban csak lÀtszÂlagos, lappangÂ sze-
m¢lyes ¢rintetts¢g ¢lteti. Musil T´rlesse hasonlÂk¢ppen a szexuÀlis ´szt´n ¢s az em-
berben lappangÂ barbÀr impulzusok irracionalitÀsÀval talÀlta szembe magÀt. Mik¢nt
a àmindennel leplez¢s n¢lk¡li egy¡tt¢l¢st vÀllalÂÊ CsÀth, Musil is felismerte, hogy: àDe hiszen
akkor minden lehets¢ges. Akkor az is lehets¢ges, hogy az eddig egyetlennek tudott f¢nyes, nappali
vilÀgbÂl egyszer csak Àtl¢p az ember egy mÀsik, egy f¡lledt ¢s tombolÂ ¢s szenved¢lyes ¢s mezÁtelen
¢s megsemmisÁtû vilÀgba. S hogy nemcsak Àtl¢phetû a k¡sz´b, amely elvÀlasztja azoknak a vilÀgÀt,
akik az ¢letben, mint valami ¡vegbûl ¢s vasbÂl valÂ ÀtlÀtszÂ ¢p¡letben jÀrjÀk szabÀlyos Ãtjukat
csalÀd ¢s hivatal k´z´tt, azok¢tÂl, akik letaszÁtva, v¢resen, kicsapongÀsaiktÂl mocskosan t¢velyeg-
nek ¡v´lt¢sektûl visszhangzÂ zegzugos folyosÂkon, hanem oly v¢gtelen k´zel is van egymÀshoz ez
a k¢t vilÀg, hogy lÀthatatlanul ¢rintkezû hatÀrukat bÀrmely pillanatban Àtl¢phetj¡k...Ê17
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Tengelyi LÀszlÂ

L°VINAS °S A Jñ ANARCHIçJA*

Arisztotel¢sz ¢s Kant: ez a k¢t n¢v k¢tf¢le etikÀt jelez. Ezek k´z¡l az egyik a jÂ ¢let
vÀgyÀra alapozÂdik, a mÀsik az erk´lcsi t´rv¢ny k´telezû erej¢re ¢p¡l. A jÂ ¢let àop-
tativusaÊ ¢s a felt¢tlen k´telezetts¢g àimperativusaÊ1 k¢t olyan besz¢dmÂdba illeszke-
dik bele, amelyek alaphangja mindig k¡l´nb´zû marad. De bÀrmennyire k¡l´nnemü
megk´zelÁt¢sekrûl van is szÂ, egyvalami k´z´s benn¡k: mindkettû rendteremtû erût tu-
lajdonÁt az erk´lcsis¢gnek. Igaz, ez a k´z´s vonÀs Ãjabb k¡l´nbs¢get takar: a rend for-
rÀsa Arisztotel¢szn¢l a v¢gsû c¢l, a boldogsÀg, amely minden mÀs c¢l sÃlyÀt ¢s szerep¢t
meghatÀrozza, KantnÀl viszont egy olyan elv, amely a magatartÀs szÀmÀra az ¢let min-
den helyzet¢ben irÀnyadÂ szabÀlyt Ár elû: a k´teless¢g. Az egyik oldalon: ordo teleologi-
cus, a mÀsikon: ordo deontologicus.

Vajon ´sszeegyeztethetû-e ez a k¢tf¢le rend egymÀssal, vagy pedig kapcsolatuk
sz¡ks¢gk¢ppen ´ssze¡tk´z¢sek kivÀltÂja marad? Olyan k¢rd¢s ez, amely a gondolko-
dÀst ma ¢rthetû mÂdon nagym¢rt¢kben foglalkoztatja. Nem csoda, ha az utÂbbi ¢vti-
zedekben olyan k¡l´nb´zû gondolkodÂk ¢reztek k¢sztet¢st arra, hogy az erk´lcsis¢g-
nek ezzel a k¡l´n´s kettûss¢g¢vel szÀmot vessenek, mint Hans-Georg Gadamer,2 Ernst
Tugendhat,3 Alaisdair MacIntyre,4 Bernard Williams,5 Charles Taylor6 ¢s Paul Ri-
coeur.7 Mert, mint Nietzsche mondja, àminket, modern embereket k¡l´nb´zû erk´lcs´k ha-
tÀroznak megÊ: àcselekedeteink vÀltakozva k¡l´nf¢le szÁnekben t¡nd´k´lnek, ritkÀn egy¢rtelmüek
ä ¢s bûven akadnak olyan esetek, amikor tarkabarka cselekedeteket hajtunk v¢greÊ.8 Tetteink-
ben ä Ágy is mondhatnÀnk ä eklektikusak vagyunk. Gondolatainkban ugyanakkor
gyakran vagyunk szkeptikusak. A jÂ ¢let vÀgya minket sem mozgat kev¢sb¢, mint elû-
deinket. Mi is rÀk¢nyszer¡l¡nk arra, hogy c¢ljaink k´z´tt rangsort ÀllapÁtsunk meg.
De k¢ts¢gbe vonjuk, hogy a jÂ ¢letrûl egy eleve adott vilÀgrend f´ltev¢se n¢lk¡l valaha
is sz¡lethetne k´telezû erejü elk¢pzel¢s. Kanttal azt tartjuk, hogy a boldogsÀg egys¢ge-
sÁthetetlen¡l sok¢rtelmü, ÃgyszÂlvÀn tarkabarka fogalom: àa k¢pzelûerû ideÀljaÊ, nem az
¢sz¢.9 A c¢lok rangsorÀtÂl Ágy elvitatjuk az ÀltalÀnos¢rv¢nyüs¢get. Az egy¡ttes ¢let
rendj¢nek megteremt¢s¢t inkÀbb a k´teless¢gektûl, az elûÁrÀsoktÂl, a t´rv¢nyektûl vÀr-
juk. M¢gsem tudunk szabadulni attÂl az ¢rz¢stûl, hogy a tisztÀn k´teless¢gbûl fakadÂ
¢let, ahogyan azt Kant a boldogsÀg akarÀsÀval szembeÀllÁtotta, a szÂ erk´lcsi ¢rtelm¢-
ben v¢ve is mindennek inkÀbb volna nevezhetû, mint jÂnak. Cselekedeteinkben tehÀt
nem tudjuk ugyan kivonni magunkat e k¢tf¢le rend hatÂk´r¢bûl, de mihelyt gondol-
kodni kezd¡nk azon, hogy mi jÂ, ¢s minek van k´telezû ereje, lehetûs¢g¡nk van rÀ,
hogy az egyik rendet a mÀsik m¢rc¢ivel m¢rj¡k, ¢s Ágy mindkettûre k¢telyekkel te-
kints¡nk. Igaz, ettûl v¢g¡l csak m¢g tanÀcstalanabbul Àllunk az erk´lcsis¢g eme belsû
kettûss¢ge elûtt.

így vagyunk eklektikusak, ¢s Ágy vagyunk szkeptikusak. De vajon el¢gg¢ szkeptiku-
sak vagyunk-e ahhoz, hogy visszatalÀljunk a morÀl dolgaiban a k¢telynek ahhoz az ûsi
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mÂdszer¢hez, amely az epokh¢ nevet viseli? K¢szen Àllunk-e tehÀt arra, hogy a gon-
dolkodÀsban tÀvolsÀgot tartsunk azoktÂl az erk´lcsi rendektûl, amelyek a cselekv¢sre
oly ellenÀllhatatlanul rÀk¢nyszerÁtik magukat, an¢lk¡l hogy le kellene mondanunk az
etikum meg¢rt¢s¢rûl? E tÀvolsÀgtartÀs megteremt¢se, ezen erk´lcsfilozÂfiai epokh¢ v¢g-
rehajtÀsa ma, Ãgy gondolom, egyike a legs¡rgetûbb feladatoknak; nem mÀs ez ko-
runkban, mint maga az etika probl¢mÀja.

Emmanuel L¢vinas olyan gondolkodÂ, aki ¢vtizedek Âta ezzel a feladattal viaskodik.
Felelûss¢getikÀjÀban ¢pp az a rendkÁv¡li, hogy a c¢lok ¢s a k´teless¢gek k¢t nagy er-
k´lcsi rendje m´g¢ hatol el.10 Errûl a rend-kÁv¡lirûl, errûl a ä mint L¢vinas olykor
nevezi ä àan-archikusÊ jellegrûl lesz szÂ a tovÀbbiakban.

Az az erk´lcsfilozÂfiai epokh¢, amelyhez ez a felelûss¢getika utat nyit, ugyanakkor
olyan megk´zelÁt¢s r¢v¢n vÀlik lehets¢gess¢, amely erûs szÀlakkal k´tûdik Edmund
Husserlnek az ¢n ¢s a mÀsik kapcsolatÀrÂl szÂlÂ elm¢lked¢seihez. Az interszubjektivitÀs
fenomenolÂgiÀja, ahogyan ezeket az elm¢lked¢seket ́ sszefoglalÂ n¢ven emlegetni szok-
tuk, arra a gondolatra ¢p¡l, hogy a mÀsik nem pusztÀn tÀrgya az ¢n megismer¢s¢nek,
hanem egyszersmind maga is megismerû alany: tÀrsszubjektum. Ez az ismeretelm¢leti
megk´zelÁt¢s azonban, mint Husserl olykor maga is belÀtja,11 v¢g¡l is nem vezet el a
mÀsik tulajdonk¢ppeni mÀssÀgÀnak meg¢rt¢s¢hez: a tÀrsszubjektum alter ego marad,
egy mÀsik ¢n, sût hozzÀtehetj¡k: egy solus ipse alter egÂja. Az interszubjektivitÀs feno-
menolÂgiÀjÀnak ez a kudarca k¢szteti L¢vinast arra, hogy Ãj Ãton induljon meg. ý
azÀltal igyekszik tÃll¢pni e tan keretein, hogy az ¢n ¢s a mÀsik viszonyÀt nem ismeret-
elm¢leti, hanem erk´lcsi kapcsolatk¢nt fogja f´l. így prÂbÀl k´zelebb jutni a mÀsik mÀs-
sÀgÀnak meg¢rt¢s¢hez ä ahhoz tehÀt, amit r´viden alteritÀsnak nevezhet¡nk. Azt is
mondhatnÀnk, hogy L¢vinas az interszubjektivitÀs fenomenolÂgiÀjÀnak hely¢be az al-
teritÀs etikÀjÀt ÀllÁtja. Ek´zben azonban a legfontosabbat, mint lÀtni fogjuk, megûrzi
Husserl mÂdszer¢bûl. így az interszubjektivitÀs fenomenolÂgiÀja ¢s az alteritÀs etikÀja
k´z´tt olyan ´sszef¡gg¢s l¢tes¡l, amelyet vez¢rfonalnak vÀlaszthatunk az àan-archi-
kusraÊ vonatkozÂ k¢rd¢s¡nk megvÀlaszolÀsÀhoz.

1. Elemi kapcsolat az ¢n ¢s a mÀsik k´z´tt
àMindenki habozÀs n¢lk¡l egyet fog ¢rteni vel¡nk abban, hogy igen fontos dolog tudni, vajon
nem jÀratja-e vel¡nk a bolondjÀt az erk´lcs.Ê12 Ezzel az erûteljes mondattal kezdûdik L¢-
vinas elsû fûmüve, A TELJESS°G °S A V°GTELEN cÁmü munka. Hogy ezt a k¢rd¢st m¢r-
legelhess¡k, nem el¢g a Nietzsche Àltal emlegetett k¡l´nb´zû erk´lcs´ket egyenk¢nt
megvizsgÀlnunk. Sokkal inkÀbb arra van sz¡ks¢g, hogy az erk´lcs´t mint olyant, az
etikumot egyÀltalÀban v¢ve tegy¡k prÂbÀra. L¢vinasnak, mint Derrida joggal utal rÀ,
valÂban ànem az a szÀnd¢ka, hogy egyfajta morÀlt hirdessen, hanem hogy egyÀltalÀban v¢ve
az etikai relÀciÂ l¢nyeg¢t hatÀrozza megÊ.13

Ezen a ponton talÀl tÀmaszra az Ãj vÀllalkozÀs az interszubjektivitÀs fenomenolÂgi-
ÀjÀban. Husserl a szubjektum ¢s a tÀrsszubjektum viszonyÀra vonatkozÂ meggondo-
lÀsait a mÀsik testi jelenl¢t¢nek k´zvetlen tapasztalatÀra alapozza. Ez a mÂdszer tÀvol-
rÂl sem magÀtÂl ¢rtetûdû. K¢zenfekvûbb volna a tÀrsadalom rendj¢t, a nyelv k´z´s-
s¢g¢t vagy a t´rt¢nelem ´sszef¡gg¢srendszer¢t kiindulÂpontnak vÀlasztani. Husserl-
nek azonban jÂ okai vannak arra, hogy ne Ágy jÀrjon el. Mert minden olyan eg¢sz,
amely az ¢nt ¢s a mÀsikat eleve Àtfogja, felt¢telezi egy harmadik n¢zûpontjÀt, aki az
elsû kettû kapcsolatÀra kÁv¡lrûl tekint. Husserl azonban arra a meggyûzûd¢sre jut ä
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¢s ebben a meggyûzûd¢sben L¢vinas is osztozik vele ä, hogy a harmadik n¢zûpontjÀbÂl
az ¢n ¢s a mÀsik kapcsolatÀnak igazi sajÀtossÀgai egyÀltalÀn nem lÀthatÂk.

K¢ts¢gkÁv¡l nyitva Àll elûtt¡nk a lehetûs¢g, hogy a mÀsikkal valÂ kapcsolatunkra
mi magunk is egy harmadik szem¢vel tekints¡nk. Ebbûl a tapasztalatbÂl jÂl tudjuk,
mi minden vÀltozik meg, amikor sajÀt belsû n¢zûpontunkat Ágy elhagyjuk, ¢s egy k¡lsû
n¢zûpontra t¢r¡nk Àt. Ez az Àtt¢r¢s azonban mindig utÂlagos ¢s ideiglenes, ez¢rt visz-
szautal arra az ÀllÀspontra, amelyet a mÀsikkal valÂ kapcsolatunkban eredendûen ¢s
t´bbnyire elfoglalunk. Ez a meggondolÀs egy¢rtelmüen amellett szÂl, hogy kezdû l¢-
p¢sben az elm¢leti vizsgÀlÂdÀsnak is a mindenkori ¢n szemsz´g¢bûl kell e kapcsolatra
tekintenie. L¢vinas hozzÀteszi, hogy a szubjektum a tÀrsszubjektumhoz valÂ viszonyÀ-
ban ¢pp a sajÀt belsû n¢zûpontjÀhoz valÂ eme visszat¢r¢s r¢v¢n àszakÁtja ki magÀt minden
rendszerbûl ¢s minden teljess¢gbûlÊ, amely k¡l´nben elnyel¢ssel fenyegetn¢.14

¹sszefoglalÂan azt mondhatjuk, hogy Husserl szubjektum ¢s tÀrsszubjektum vi-
szonyÀt elemezve minden olyan rendet kikapcsol a vizsgÀlÂdÀsbÂl, amely az ¢nt ¢s a
mÀsikat egy harmadik n¢zûpontjÀbÂl tekintve eleve egy eg¢sz r¢szeiv¢ teszi. Ez az a
mÂdszertani f´lfedez¢s, amelyet L¢vinas az interszubjektivitÀs fenomenolÂgiÀjÀtÂl
´r´kbe kap.

A TELJESS°G °S A V°GTELEN cÁmü munka sokf¢le kapcsolatot ismer, amely az ¢n ¢s
a mÀsik k´z´tt kialakulhat. A hÀborÃ mint ellens¢gek k´z´tti viszony, a kereskedelem
mint munkÀk megalkotÂi k´zti viszony, a t´rt¢nelem mint a tÃl¢lûknek a holtakhoz
valÂ viszonya egyarÀnt tÀrgya az elemz¢snek. K¡l´n´sen eml¢kezetes fejteget¢seket
szentel L¢vinas a müben a szerelmesek k´zti erotikus kapcsolatnak. Egy olyan mun-
kÀban, amely àa csalÀd csodÀjÀrÂlÊ15 nagy nyomat¢kkal ä ¢s talÀn tÃlsÀgosan is fenntar-
tÀs n¢lk¡l ä szÂl, ¢rthetû mÂdon kit¡ntetett ¢rdeklûd¢s kÁs¢ri az apa-fiÃ viszony ¢s a
testv¢rek k´zti kapcsolat kialakulÀsÀt. SzÂ esik tovÀbbÀ a barÀtsÀgrÂl, amelynek Arisz-
totel¢sz az etikÀban k´z¢pponti szerepet szÀnt, ¢s visszat¢rû utalÀsok foglalkoznak az-
zal az erk´lcsi szabÀlyok alapjÀn l¢tes¡lû ¢szk´z´ss¢ggel is, amelyet Kant ÀllÁtott esz-
m¢nyk¢nt a cselekvû el¢. L¢vinas azonban Ãgy v¢li, hogy mindezek a viszonyok f´l-
t¢teleznek az ¢n ¢s a mÀsik k´z´tt àegy minden egy¢bre visszavezethetetlen ¢s v¢gsû kapcso-
latotÊ,16 amely nem azonos szubjektum ¢s tÀrsszubjektum ismeretelm¢leti viszonyÀval,
hanem egy¢rtelmüen etikai jellegzetess¢geket mutat. A TELJESS°G °S A V°GTELEN cÁ-
mü munkÀban ez az etikai kapcsolat olyan elemi relÀciÂnak bizonyul, amely n¢lk¡l nem
csupÀn a szerelmesek, barÀtok vagy testv¢rek, hanem m¢g az ellens¢gek k´zti viszony
is elk¢pzelhetetlen volna. Azt ÀllÁthatjuk ez¢rt, hogy L¢vinas, akinek, mint tudjuk, nem
az a szÀnd¢ka, hogy egy morÀlt dolgozzon ki a t´bbi k´z´tt, ¢s aki ez¢rt megkÁs¢rel a
jÂ ¢let vÀgyÀra ¢p¡lû ¢s a k´teless¢gekre alapozÂdÂ erk´lcsi rendtûl egyarÀnt tÀvolsÀ-
got tartani, v¢gsû soron egy elementÀretika kimunkÀlÀsÀn fÀradozik, amelynek elsû ¢s
legalapvetûbb feladata az emlÁtett àminden egy¢bre visszavezethetetlen ¢s v¢gsû kapcsolatÊ
meghatÀrozÀsÀban Àll.

Hogyan tehetû azonban a vizsgÀlÂdÀs szÀmÀra hozzÀf¢rhetûv¢ ez az elemi relÀciÂ?
Itt prÂbÀlkozik meg L¢vinas azzal a mÂdszertani eljÀrÀssal, amelyet Husserltûl ´r´-
k´lt: û is megkÁs¢rel kikapcsolni az elemz¢sbûl minden olyan rendet, amely f´lt¢telezi
a harmadik n¢zûpontjÀt. Ek´zben azonban azt is f´lismeri, hogy az ¢n ¢s a mÀsik kap-
csolatÀban, ha nem k¡lsû ÀllÀspontrÂl tekintj¡k, sajÀtos àegyenlûtlens¢gÊ tÀrul f´l.17 Ez
az egyenlûtlens¢g nem a k¢t f¢l elt¢rû tulajdonsÀgainak k´vetkezm¢nye. àA mÀsik mÀs-
sÀga ä mondja L¢vinas ä nem valamely minûs¢g f¡ggv¢nye, mely ût tûlem megk¡l´nb´ztetn¢
[...].Ê18 InkÀbb arrÂl van itt szÂ, hogy a mÀsikat nincs mÂdom ´sszehasonlÁtani ́ nma-
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gammal an¢lk¡l, hogy egy harmadik ÀllÀspontjÀra ne helyezkedn¢k. Ha szigorÃan a
magam szemsz´g¢bûl tekintek rÀ, megszünik k´z´tt¡nk minden ´sszem¢rhetûs¢g.
Ha valÂban kiiktattam minden k¡lsû n¢zûpontot, t´bb¢ nincs mÂdom sem olyan k´z´s
nemfogalmat talÀlni, amelynek mindketten egyszerüen esetei lehetn¢nk, sem olyan
sort megadni, amelynek ¢n voln¢k az elsû tagja, û pedig a mÀsodik, vagy fordÁtva. Az
emlÁtett egyenlûtlens¢g ez¢rt az ́ sszem¢rhetetlenek egyenlûtlens¢ge, amely, mint L¢-
vinas kiemeli, àa harmadik szÀmÀra, aki benn¡nket elkezd megszÀmolni, nem lÀthatÂÊ; olyan
egyenlûtlens¢g ez tehÀt, amely, mint tovÀbb olvashatjuk, à¢pp az engem ¢s a mÀsikat [pil-
lantÀsÀval] ÀtfogÂ harmadik hiÀnyÀtÊ, sût egyenesen àa k¡lsû ÀllÀspont lehetetlens¢g¢tÊ je-
lenti, mert àa k¡lsû ÀllÀspontÊ ä hangzik a kategorikus kijelent¢s ä àaz egyenlûtlens¢get
csak megsz¡ntethetn¢Ê.19

Az alteritÀs etikÀja arra a f´lismer¢sre ¢p¡l, hogy a harmadik n¢zûpontjÀnak ez a
kizÀrÀsa egyszerre teszi ¢rthetûv¢ a mÀsik tulajdonk¢ppeni mÀssÀgÀt ¢s az erk´lcs ele-
mi l¢nyeg¢t. L¢vinas azt ÀllÁtja, hogy mihelyt egyik¡nk a mÀsikkal ä oldalpillantÀs n¢l-
k¡l ¢s minden fel¡ln¢zeti panorÀmak¢p lehetûs¢g¢tûl is elvÀgva ä szemtûl szembe talÀlja
magÀt, mÀris megsz¡letett az etikum, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy hÀnyadÀn is Àllunk c¢l-
jaink rangsorÀval ¢s k´teless¢geink rendszer¢vel.

Vajon mi is az, ami ekk¢nt c¢ljainknÀl ¢s k´teless¢geinkn¢l is elemibb etikai hatÂ-
t¢nyezûnek bizonyul? Egyetlen szÂval Ágy vÀlaszolhatunk: az a feleletig¢ny, amely ve-
l¡nk szemben tÀmad, mihelyt a mÀsikkal szemtûl szemben Àllunk, ¢s amely elûl sem-
mik¢pp sem t¢rhet¡nk ki, hiszen felel¡nk azzal is, ha nem felel¡nk. Ez L¢vinas ¢rett-
kori ¢letmüv¢nek nem vÀltozÂ alapgondolata. De hogy honnan ered ez az ig¢ny, ¢s
mik¢nt szembes¡l¡nk vele, arrÂl az ¢letmü k¢t k¡l´n´sen kiemelkedû darabja, A TEL-
JESS°G °S A V°GTELEN cÁmü munka, valamint a MçSK°NT, MINT LENNI, AVAGY TöL A
L°TEN cÁmü k´nyv olyan megÀllapÁtÀsokat tesz, amelyek korÀntsem tekinthetûk ma-
rad¢ktalanul egybehangzÂknak. A k¡l´nbs¢gek nem csek¢lyebb dolgot ¢rintenek,
mint az elhÀrÁthatatlan feleletig¢ny gondolatÀra ¢p¡lû etika àan-archikusÊ jelleg¢t,
amelyre itt kivÀltk¢pp kÁvÀncsiak vagyunk.

2. Az elhÀrÁthatatlan feleletig¢ny eredete ä k¢t vÀltozatban
Egyvalami k¢ts¢gkÁv¡l k´z´s a k¢t kifejt¢sben: nem mÀs ez, mint a nyelv, a besz¢d, a
szÂ szerep¢nek kiemel¢se. Az alteritÀs etikÀja mindk¢t vÀltozatÀban abbÂl indul ki,
hogy nem tÀmadhatna feleletig¢ny vel¡nk szemben, ha a mÀsik ä hangos szÂval vagy
akÀr csak n¢ma tekintettel ä meg nem szÂlÁtana benn¡nket, ¢s ezÀltal egyszersmind
f´l nem szÂlÁtana a vÀlaszadÀsra. L¢vinas azonban nincs k´nnyü helyzetben, amikor
errûl Ár. Hiszen a Husserltûl Àtvett mÂdszertani ́ r´ks¢g nem engedi meg, hogy az ¢n
¢s a mÀsik k´z´tt ä a harmadik ÀllÀspontjÀra helyezkedve ä eleve adott nyelvk´z´ss¢get
felt¢telezzen. De lehets¢ges-e akÀr csak n¢ma megszÂlÁtÀs ä avagy f´lszÂlÁtÀs ä is ilyen
nyelvk´z´ss¢g n¢lk¡l?

A TELJESS°G °S A V°GTELEN cÁmü munka ezen a neh¢zs¢gen azÀltal prÂbÀl ÃrrÀ
lenni, hogy a nyelv ¢s a jelent¢s eredet¢t megkÁs¢rli visszavezetni a mÀsik testi jelen-
l¢t¢nek k´zvetlen tapasztalatÀra. L¢vinas ebbûl a tapasztalatbÂl azt igyekszik f´ltÀrni,
amit az interszubjektivitÀs fenomenolÂgiÀja figyelmen kÁv¡l hagyott belûle. Husserl
egyik fontos gondolata volt, hogy a mÀsik testi jelenl¢t¢t mindig Ãgy fogjuk f´l, mint
ahogyan mi volnÀnk ott az û hely¢ben, hogy tehÀt annak, ami szÀmunkra idegen, sz¡k-
s¢gk¢ppen olyan ¢rtelmet tulajdonÁtunk, amelyet sajÀt tapasztalatainkbÂl merÁt¡nk.
Ez az elk¢pzel¢s azonban, amelyet egy¢bk¢nt az àanalogikus apprezentÀciÂÊ tanak¢nt tar-
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tunk szÀmon, tÀvolrÂl sem mentes a k¢t¢rtelmüs¢gtûl. Derrida nem alaptalanul ÀllÁtja,
hogy Husserl itt àaz idegen mÀssÀgÀt jelentûs¢g¢nek megfelelû tisztelettel igyekszik k´r¡lven-
niÊ.20 L¢vinas azonban ennek ellen¢re is joggal fogalmazza meg e tannal szemben azt
az ellenvet¢st, hogy a sajÀt tapasztalatainkon alapulÂ ¢rtelemadÀs ´nmagÀban v¢ve
aligha juttat benn¡nket k´zelebb a mÀsik idegens¢g¢nek meg¢rt¢s¢hez. A TELJESS°G °S
A V°GTELEN szerint Husserl v¢gsû soron az¢rt nem talÀl utat a àradikÀlis alteritÀsÊ f´l-
ismer¢s¢hez, mert nem figyel f´l rÀ, hogy amikor a mÀsik besz¢lgetûtÀrsk¢nt l¢p ve-
l¡nk szembe, amikor arcÀt fel¢nk fordÁtva bemutatkozik, majd besz¢d k´zben szavait
Ãjra meg Ãjra ¢rtelmezve mintegy ism¢telten tanÃbizonysÀgot tesz ´nmaga mellett,
akkor ezekkel az egyszerü nyelvi gesztusokkal ä eg¢szen eltekintve attÂl, hogy mit is
mond ek´zben ä eleve olyan ¢rtelmet fejez ki, amely k¡l´nb´zik az Àltalunk neki tu-
lajdonÁtott ¢rtelemtûl.

Ebben az idegen ¢rtelemkifejez¢sben, amely sajÀt ¢rtelemadÂ tev¢kenys¢g¡nknek
hatÀrt szab, L¢vinas most nem csupÀn a nyelv ¢s a jelent¢s eredeti l¢nyeg¢t v¢li f´lfe-
dezni, hanem egyszersmind egy olyan ûselvet is, amely àa fenomenolÂgia princÁpiumÀ-
nÀlÊ is eredendûbb. A fenomenolÂgia princÁpiuma, mint ismeretes, azt mondja ki,
hogy az ¢n ¢rtelemadÂ tev¢kenys¢g¢nek hitelesÁtûje a szeml¢let. Ha nyelvi gesztusok
kontextusÀban a mÀsik arca ä ¢s eg¢sz testi valÂja ä hasonlÂk¢pp szolgÀl idegen ¢rte-
lemkifejez¢s hitelesÁtûj¢¡l, akkor talÀn nem alaptalan az ÀllÁtÀs: itt egy Ãj filozÂfiai arch¢
nyomÀra bukkanunk. LegalÀbbis ezt az ÀllÀspontot k¢pviseli A TELJESS°G °S A V°GTE-
LEN. BÀrmennyire hangsÃlyozza is itt L¢vinas, hogy ànincs olyan kit¡ntetett sÁk, amelyen
az ¢nek elv¡kben ragadhatnÀk meg magukatÊ, bÀrmennyire ragaszkodik is ahhoz a gon-
dolathoz, hogy ez az àanarchiaÊ n¢lk¡l´zhetetlen velejÀrÂja ama pluralizmusnak, ame-
lyet a mü hirdet, fû igyekezete egyelûre m¢giscsak annak kimutatÀsÀra irÀnyul, hogy
àezen az eg¢sz sz¢d¡leten ¢s remeg¢sen abban a pillanatban Àtt´r egy princÁpium, mihelyt az arc
bemutatkozik [...]Ê.21 Mint ilyen princÁpium, mint arch¢, mint minden idegen ¢rtelem-
kifejez¢s hitelesÁtû elve bizonyul ebben az idûszakban az arc ä ¢s egyÀltalÀban v¢ve a
mÀsik k´zvetlen testi jelenl¢te ä azon elhÀrÁthatatlan feleletig¢ny forrÀsÀnak, amelyrûl
az elûzûkben szÂ esett.

Mindez a mÀsodik fûmüben gy´keresen megvÀltozik. A MçSK°NT, MINT LENNI,
AVAGY TöL A L°TEN cÁmü k´nyv valÂsÀgos fordulatot hoz L¢vinas gondolkodÀsÀban.
KivÀltk¢pp Ãj az a mÂd, ahogyan ez a munka a nyelvhez k´zelÁt. àMondÀsÊ ¢s àmondottÊ
ä le dire et le dit ä megk¡l´nb´ztet¢se Àll most a k´z¢ppontban. L¢vinas abbÂl indul ki,
hogy amit mondunk, annak megvan a maga ¢rtelme, Àmde az, hogy mondjuk, amit
¢ppen mondunk, ezenfel¡l k¡l´n ¢rtelem hordozÂja, ¢s a mondÀsnak ez az ¢rtelme
ugyanakkor nemcsak t´bb, de mÀs is, mint a mondottak¢. Azok a p¢ldÀk, amelyeket
a korÀbbiakban mÀr id¢zt¡nk ä a bemutatkozÀs vagy a mÀr megfogalmazott gondo-
latok ism¢telt Ãjra¢rtelmez¢se ä, jÂl ¢rz¢keltetik ezt a k¡l´nbs¢get, hiszen a nyelvi gesz-
tusok ¢lesen elvÀlnak benn¡k a besz¢d tartalmaitÂl. Az elûzû korszak ezekben a p¢l-
dÀkban annak bizonyÁt¢kÀt lÀtta, hogy egy idegen ¢rtelemkifejez¢s, amely a sajÀt ta-
pasztalatainkbÂl kiindulÂ ¢rtelemadÀsra semmik¢pp sem vezethetû vissza, a mÀsik ar-
cÀban ¢s eg¢sz testi megjelen¢s¢ben k´zvetlen jelenvalÂsÀgra tehet szert. MondÀs ¢s
mondott fogalompÀrjÀnak bevezet¢se most szakÁtÀst jelez ezzel a korÀbbi elk¢pzel¢s-
sel. L¢vinas arra a f´lismer¢sre jut, hogy nem csupÀn a mondott, hanem a mondÀs
¢rtelm¢t is mindig olyan szerkezet jellemzi, amelyben valami mÀs helyett Àll, valami
mÀsra utal, valami mÀs irÀnyÀba mutat. Ezt a szerkezetet t´m´ren a quid pro quo for-
mulÀval szokÀs megjel´lni. Egy ilyen szerkezetü k¢pzûdm¢ny eset¢ben azonban àk´z-
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vetlen jelenvalÂsÀgrÂlÊ besz¢lni legalÀbbis f¢lrevezetû, ha ugyan nem merû k¢ptelens¢g.
így az a f´ltev¢s, hogy itt egy Ãj princÁpium, arch¢ avagy ûselv nyomÀra bukkanunk,
talajÀt veszti.

Ezzel a gondolati elmozdulÀssal f¡gg ´ssze, hogy L¢vinas most az elhÀrÁthatatlan
feleletig¢ny forrÀsÀt is mÀsk¢pp igyekszik f´lkutatni, mint korÀbban. Bonyolult, sza-
bÀlytalan f´l¢pÁt¢sü, k´ltûileg gazdagon kimunkÀlt ¢s olykor tagadhatatlanul n¢mi-
k¢pp kenetes hangv¢tellel elûadott22 gondolatmenet¢t itt szÀraz jÂzansÀggal hÀrom
l¢p¢sre bontva ´sszegezhetj¡k.

Az elsû l¢p¢s annak f´lderÁt¢se, hogy miben is Àll a mondÀsnak a mindenkor mon-
dottakon tÃli ¢rtelme. A vizsgÀlat itt arra a k¡l´n´s eredm¢nyre vezet, hogy a mon-
dÀsnak ez a k¡l´n ¢rtelme szerkezetileg egybeesik az ¢n ¢s a mÀsik elemi kapcsolatÀval.
BelÀthatjuk ezt, ha meggondoljuk, hogy bÀrmit mondunk is, a mondÀs ¢rtelme so-
hasem egy¢b, mint hogy a mondottak ¢rtelm¢t egyik¡nk a mÀsik szÀmÀra el¢rhetû
k´zels¢gbe helyezze. így az az utalÀsirÀny, amely a quid pro quo szerkezettûl mindig
elvÀlaszthatatlan, ez esetben nem egy jeltûl egy dolog fel¢, hanem egyik¡nktûl a mÀsik
fel¢ mutat. Ez az oka annak, hogy L¢vinas a mondÀs ¢rtelm¢t k´zelebbrûl a quis pro
quo formulÀval jellemzi.23 Egyszersmind ez a titka annak is, amit a mÀsodik fûmü cÁme
Ágy jel´l meg: àmÀsk¢nt, mint lenniÊ avagy àtÃl a l¢tenÊ. Az ¢n ¢s a mÀsik elemi kapcsolatÀt
L¢vinas az Ãj korszakban immÀr nem k¢t l¢tezû viszonyak¢nt mutatja be, hanem olyan
¢rtelem-´sszef¡gg¢sk¢nt ÀbrÀzolja, amely a mondÀs sajÀtja. Nyelvi fordulat t´rt¢nik itt,
habÀr nem szokvÀnyos, hiszen a nyelv nem mint egyetemes szabÀlyrendszer, hanem
mint egyedi besz¢dmegnyilatkozÀsok eleven valÂsÀga Àll a vizsgÀlÂdÀs k´z¢ppont-
jÀban.

A mÀsodik l¢p¢s, amelyre Àttekint¢s¡nkben ki kell t¢rn¡nk, azon k¢rd¢s tisztÀzÀ-
sÀban Àll, hogy mik¢nt Àll elû az az utalÀsirÀny, amely a mondÀs ¢rtelem-´sszef¡gg¢s¢t
jellemzi. Ez a k¢rd¢s az¢rt vetûdik f´l, mert minden mondÀs egyszeri ¢s megism¢tel-
hetetlen, m¢g ha a mondottak Ãjra f´lid¢zhetûk is. Ez¢rt azon ¢rtelemszerkezetnek,
amely a mondÀst jellemzi, Ãjra meg Ãjra ki kell alakulnia, valahÀnyszor csak az ¢n ¢s
a mÀsik talÀlkozik. Errûl az ¢rtelemk¢pzûd¢srûl, ahogyan az emlÁtett szerkezet kialakulÀ-
sÀt terminus¢rt¢kü szÂval megjel´lhetj¡k, L¢vinas r¢szletekbe menû, Àrnyalt ¢s fontos
f´lismer¢seket tartalmazÂ elk¢pzel¢st fejt ki, amelybûl itt csak az alapgondolatot emel-
hetj¡k ki. Ez Ágy foglalhatÂ ´ssze: az¢rt Àll elû esetrûl esetre az emlÁtett utalÀsirÀny,
mert minden mondÀs vÀlaszk¢nt ¢rkezik egy olyan feleletig¢nyre, amely a mÀsikkal valÂ talÀl-
kozÀskor vel¡nk szemben tÀmad.

Ez a reszponzivitÀs-t¢zis, mint Bernhard Waldenfels jelentûs Ãj müv¢nek, az ANT-
WORTREGISTER cÁmü munkÀnak szÂhasznÀlatÀval nevezhetj¡k, az alteritÀs etikÀjÀt L¢-
vinas k¢sûi korszakÀban gy´keresen Ãj alapokra helyezi. JÂl lÀthatÂ ez, ha harmadik
l¢p¢sben f´lid¢zz¡k, milyen idûsajÀtossÀgokat mutat az az ¢rtelemk¢pzûd¢s, amely most
az ¢n ¢s a mÀsik k´zti elemi kapcsolat megteremtûj¢nek ¢s legfûbb meghatÀrozÂjÀnak
szÀmÁt. L¢vinas ism¢telten kiemeli, hogy ez az ¢rtelemk¢pzûd¢s nem olyan folyamat,
amelynek kezdete ¢s tartama a besz¢lûnek ä vagy akÀr besz¢lgetûtÀrsÀnak ä ¢letide-
j¢ben megjel´lhetû volna. Sokkal inkÀbb olyan folyamatrÂl van itt szÂ, amely abban a
pillanatban, amikor az ¢n ¢s a mÀsik talÀlkozÀsÀra sor ker¡l, mÀr mindig ¢ppen le is jÀt-
szÂdott. K¡l´n´s elûidejüs¢g fejezûdik ki ezekben a gondosan megvÀlasztott szavak-
ban: mint L¢vinas egy Merleau-PontytÂl szÀrmazÂ kifejez¢ssel mondja, e hely¡tt olyan
mÃltnak bukkanunk nyomÀra, amely soha nem volt jelen. Az az idûk¡l´nbs¢g, amely
itt f´ll¢p, ¢ppoly kev¢ss¢ tartozik az Àt¢lhetû idûh´z, mint azok az ÂrÀk, amelyeket a
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tengerentÃlrÂl hazat¢rve ¢szrev¢tlen¡l elveszÁt¡nk. De ha minden mondÀs ilyen szo-
katlan ¢s zavarÂ ä mert az idû egynemü rendj¢t megk¢rdûjelezû ä fÀziseltolÂdÀssal
¢rkezik vÀlaszk¢nt egy feleletig¢nyre, akkor aligha van mÂd arra, hogy a feleletig¢-
nyeket ¢s a rÀjuk ¢rkezû vÀlaszokat egyetlen sor tagjainak tekints¡k. Emiatt azonban
az is hiÀbavalÂ vÀllalkozÀs lenne, ha elkezden¢nk egy olyan elsû k¢rd¢s utÀn nyomoz-
ni, amelyhez az elsû felelet, majd a tovÀbbi k¢rd¢sek ¢s feleletek teljes sorozata r¢v¢n
a besz¢d eg¢sz lÀncolata egys¢gesen kapcsolÂdhatn¢k. A nyelvben ä ezt ismeri f´l L¢-
vinas ä valÂjÀban ¢ppÃgy nincs elsû szÂ, mint ahogyan utolsÂ szÂ sincs. Kezdetet ¢s
eredetet, princÁpiumot avagy ûselvet ä egyszÂval: arch¢t ä ez¢rt itt hasztalanul kere-
s¡nk. Ez a megÀllapÁtÀs r´gzÁti annak kiindulÂ ¢rtelm¢t, amit az alteritÀs etikÀjÀrÂl
szÂlva an-archikus jellegnek nevezhet¡nk. E kifejez¢s teljes ¢rtelme akkor tÀrul f´l, ha
befejez¢s¡l megkÁs¢rl¡nk szemben¢zni azzal a neh¢zs¢ggel, amelyet az ¢n ¢s a mÀsik
elemi kapcsolata az etika szÀmÀra f´lvet. Ez a neh¢zs¢g felelûss¢g ¢s rend ´sszef¡gg¢-
s¢vel kapcsolatos.

3. A felelûss¢g ¢s a rend: a harmadik szerepe
Azt mondhatnÀnk, hogy az alteritÀs etikÀjÀban a jÂ ¢let àoptativusÀtÊ ¢s a felt¢tlen k´-
telezetts¢g àimperativusÀtÊ a v¢gtelen felelûss¢g àsuperlativusaÊ24 vÀltja f´l. Az ÀllandÂ
fokozÀs tudatosan alkalmazott mÂdszere ä a hiperbolikus argumentÀciÂ ä valÂban jelleg-
zetes sajÀtossÀga annak a gondolatmenetnek, amellyel L¢vinas az ¢n ¢s a mÀsik elemi
kapcsolatÀnak erk´lcsi tartalmait igyekszik f´ltÀrni. Gyakori ellenvet¢s azonban, hogy
ez a mÂdszer k¢ptelen tÃlzÀsokhoz vezet. Azt hiszem, ezzel az ¢rz¢ssel valÂban minden
olvasÂnak meg kell k¡zdenie. Amikor arrÂl a korlÀtlan, sût v¢gtelen felelûss¢grûl hal-
lunk, amellyel nem is ´nmagunk¢rt, hanem a mÀsik¢rt tartozunk, nem sajÀt cseleke-
deteink¢rt tehÀt, hanem idegen tettek¢rt ä amelyek a mÀsik szabadsÀgÀbÂl fakadnak,
nem a magunk¢bÂl ä, sût nem is pusztÀn tettek¢rt, hanem egyszersmind a mÀsik eg¢sz
sorsÀ¢rt is (holott a sorsok alakÁtÀsa, mint ismeretes, halandÂnak csak igen korlÀtozott
m¢rt¢kig Àll hatalmÀban), ¢s amikor mindezen fel¡l m¢g azt is megtudjuk, hogy ez a
fajta felelûss¢g eleve rÀnk nehezedik, mielûtt m¢g szÂba j´hetne, hogy vÀllaljuk-e vagy
sem, Ãgyhogy soha ki sem t¢rhet¡nk elûle, egyszÂval: amikor ilyen horderejü ÀllÁtÀsok
valÂsÀgos lÀncreakciÂja zajlik le a szem¡nk elûtt, a legszÁvesebben alighanem mind-
annyian ´nk¢ntelen¡l is Ágy kiÀltanÀnk f´l: NagyotmondÀs ez, semmi egy¢b! L¢vinas rÀ-
adÀsul mintha csak szÀntszÀnd¢kkal egyre tovÀbb fokoznÀ eleve tÃlzÂnak lÀtszÂ meg-
ÀllapÁtÀsait ä valÂban a superlativusig. Ez t´rt¢nik, amikor kijelenti, hogy nem is csupÀn
a mindenkori mÀsik¢rt, hanem mindenki mÀs¢rt is korlÀtlan avagy v¢gtelen felelûss¢get
visel¡nk. Vajon mi az ¢rtelme a mÂdszeres tÃlzÀs ä a hiperbolikus argumentÀciÂ ä e nem
csek¢ly meg¡tk´z¢st keltû alkalmazÀsÀnak?

Mielûtt m¢g abba a hibÀba esn¢nk, hogy ments¢gek utÀn kezd¡nk kutatni, k¢rdez-
z¡k meg magunktÂl, hogy vajon mihez is viszonyÁtunk, amikor az id¢zett kijelent¢se-
ket tÃlzÂ megÀllapÁtÀsoknak Át¢lj¡k. NyilvÀnvalÂan a felelûss¢gnek azt a jogi ¢s erk´lcsi
Át¢lkez¢sben meghonosodott ¢rtelm¢t tartjuk ekkor szem elûtt, amely k¢t fû ÀllÁtÀssal
jellemezhetû. Az elsû ÀllÁtÀs Ágy fogalmazhatÂ meg: Csak az k¢rhetû szÀmon tûl¡nk, amit
mi magunk tesz¡nk. A mÀsodik pedig Ágy hangzik: Int¢zm¢nyes k´teless¢geink ¢s erk´lcsi szo-
kÀsaink pontosan megszabjÀk, kinek mivel tartozunk. MagÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel
indulunk ki tehÀt abbÂl az erk´lcsi rendbûl, amely a vÀllalhatÂ felelûss¢g behatÀrolÀsÀra ¢s
ä legalÀbbis elvben ä igazsÀgos megosztÀsÀra ¢p¡l. Ek´zben azonban feled¢sbe mer¡l
benn¡nk egy olyan tapasztalat, amely ezt az erk´lcsi rendet valÂjÀban Ãjra meg Ãjra
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megzavarja, ha ugyan meg nem k¢rdûjelezi: az a tapasztalat, hogy a legesetlegesebb
talÀlkozÀs is olyan feleletig¢nyt tÀmaszthat vel¡nk szemben, amely t´bbet kÁvÀn tûl¡nk
int¢zm¢nyes k´teless¢geink teljesÁt¢s¢n¢l ¢s az erk´lcsi szokÀsokhoz valÂ igazodÀsnÀl
ä sût olykor nem is t´bbet, hanem mÀst, netÀn egyenesen ennek ellenkezûj¢t. L¢vinas azon-
ban ¢pp erre az elemi tapasztalatra tÀmaszkodik, amikor korlÀtlan avagy v¢gtelen fe-
lelûss¢get felt¢telez. HozzÀtehetj¡k: ezt az elemi tapasztalatot egyszersmind szembe
is fordÁtja a mindenkori erk´lcsi renddel. Az az elementÀretika, amelyhez Ágy utat talÀl,
mÀsodik fûmüv¢nek, a MçSK°NT, MINT LENNI, AVAGY TöL A L°TEN cÁmü munkÀnak
egyik jellegzetes kifejez¢s¢vel szÂlva àa jÂ an-archiÀjÀtÊ25 hivatott f´lmutatni. A min-
denkori erk´lcsi rendtûl valÂ elhatÀrolÂdÀs abba a gondolkodÂi besz¢dbe, amely a fe-
lelûss¢g fogalmÀt az emlÁtett elemi tapasztalatra tÀmaszkodva kÁvÀnja meghatÀrozni,
valÂban elker¡lhetetlen¡l an-archikus jelleget visz. A superlativus nyelve a maga hi-
perbolikus f´lfokozottsÀgÀval ¢s ugyanakkor szigorÃ mÂdszeress¢g¢vel ennek a tÀrgy
term¢szet¢bûl adÂdÂ an-archikus jellegnek egyszerre ad gondosan kimunkÀlt ¢s kel-
lûk¢ppen k´r¡ltekintû kifejez¢st.

L¢vinas azonban azzal is marad¢ktalanul tisztÀban van, hogy azt az ig¢ny¢ben v¢g-
telen ¢s eredendûen valÂban minden korlÀtozÀstÂl mentes felelûss¢get, amely a mÀ-
sikkal valÂ talÀlkozÀs nyomÀn tÀmad benn¡nk, v¢g¡l is mindig behatÀrolni k¢ny-
szer¡l¡nk.26 Ez ä k¡l´n´s mÂdon ä az¢rt van Ágy, mert felelûss¢ggel, ha hihet¡nk az
alteritÀs etikÀjÀnak, nem pusztÀn a mindenkori mÀsik¢rt tartozunk, hanem mindenki
mÀs¢rt is.

Igaz, a k¢tf¢le felelûss¢g nem azonos term¢szetü. Az az elemi kapcsolat, amelybe a
mindenkori àmÀsikkalÊ ker¡l¡nk, a szemtûl szemben szem¢lyess¢g¢vel k´t. Azokhoz vi-
szont, akikre a k´z´mb´s àmÀsokÊ megjel´l¢ssel utalunk, nem füz benn¡nket hasonlÂ
k´tel¢k. Azt gondolhatnÀnk ez¢rt, hogy itt a felelûss¢g k¢rd¢se f´l sem mer¡l. Hiszen
felelûss¢grûl szÂlni ott, ahol nincs t¢nyleges kapcsolat, aligha jelent egyebet ¡res szÂ-
lamok hangoztatÀsÀnÀl. A dolog azonban valÂjÀban m¢gsem ilyen egyszerü. A szemtûl
szemben szem¢lyess¢ge ugyanis sajÀtos. A szemben ÀllÂ felek t¢nyleges tulajdonsÀgai-
hoz, mint mÀr szÂ esett rÂla, ennek a szem¢lyess¢gnek nincs k´ze. °ppen ez¢rt egy¢ni
vonzalmak ¢s ellenszenvek abban az elemi kapcsolatban, amelyet minden felelûss¢g
v¢gsû forrÀsÀnak tekinthet¡nk, egyÀltalÀn nem kapnak teret. Enn¢lfogva azonban
mindenki, akit a àmÀsokÊ k´z¢ sorolunk, egyformÀn ig¢nyt tarthat arra, hogy szÀmunk-
ra k´z´mb´s àmÀsÊ helyett belûle is àmÀsikÊ vÀlj¢k. Azt is mondhatnÀnk, hogy a min-
denkori àharmadikÊ ä a kÁv¡lÀllÂ ä ig¢nye ez arra, hogy szavaink ¢s tetteink, amelyek
a àmÀsikkalÊ alkotott elemi kapcsolatban, mint lÀttuk, mindig vÀlaszk¢nt ¢rkeznek,
neki is feleljenek. Ez a jÀrul¢kosan fell¢pû tovÀbbi feleletig¢ny az oka annak, hogy azt
a felelûss¢get, amelyet a àmÀsik¢rtÊ visel¡nk, k¢nytelenek vagyunk behatÀrolni ¢s
ugyanakkor megosztva a àharmadikraÊ ä pontosabban: a mindenkori harmadik sze-
m¢ly¢ben elvileg mindenki mÀsra ä is kiterjeszteni.

L¢vinas a harmadik eme kieg¢szÁtû szerep¢rûl k¢t emlÁtett müv¢ben a r¢szleteket
tekintve nem eg¢szen egybehangzÂan nyilatkozik. Itt azonban el¢g azt kiemeln¡nk,
ami a k¢t vÀltozatban k´z´s. Afelûl egyik mü sem hagy k¢ts¢get, hogy ha a harmadik
szerep¢t nem vessz¡k figyelembe, akkor az ¢n ¢s a mÀsik elemi viszonyÀt, mint L¢vinas
egy hely¡tt Buberrel vitatkozva ÀllÁtja,27 Âhatatlanul ´sszet¢vesztj¡k ¢n ¢s te ´sszetet-
tebb kapcsolatÀval ä azzal a kettes kapcsolattal, amelyet nem pusztÀn a felelûss¢g tart
´ssze, hanem ¢ppannyira vagy m¢g inkÀbb a vonzalom. Ebbûl azonban mÀr az is k´-
vetkezik, hogy az ig¢ny¢ben v¢gtelen ¢s eredendûen korlÀtozÀsok n¢lk¡li felelûs-
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s¢gnek arra a behatÀrolÀsÀra ¢s megosztÀsÀra, amelybûl az erk´lcsi rend v¢tetik, elvi
okokbÂl elker¡lhetetlen¡l sor ker¡l. Nem tÀmad tehÀt felelûss¢g an¢lk¡l, hogy ne sz¡lne
mÀris erk´lcsi rendet. Ezt a k´vetkeztet¢st mindk¢t emlÁtett mü hangsÃlyozza. A k¢sûbbi
ä ¢s egyben ki¢rleltebb ä vÀltozatban azonban ehhez a megÀllapÁtÀshoz egy d´ntû je-
lentûs¢gü kieg¢szÁt¢s is tartozik, amely Ágy hangzik: Mik´zben az erk´lcsi rend megsz¡letik,
a felelûss¢g eredendû v¢gtelens¢ge ¢s korlÀtlansÀga mindinkÀbb feled¢sbe mer¡l.

Ez a kieg¢szÁtû megÀllapÁtÀs ¢rteti meg, hogy mi is az igazi c¢lja ¢s v¢gsû t¢tje annak
a rendhagyÂ kÁs¢rletnek, amelyre L¢vinas vÀllalkozik. Az alteritÀs etikÀja egy olyan
tapasztalat f´ltÀrÀsÀra t´rekszik, amely, bÀr maga beilleszthetetlen az erk´lcsi rendbe,
annak keletkez¢s¢rûl ¢s egyszersmind rendeltet¢s¢rûl is t´bbet Àrul el, mint bÀrmely
int¢zm¢nyes k´teless¢g vagy erk´lcsi szokÀs. Mit vÀrhatunk azonban e tapasztalat f´l-
id¢z¢s¢tûl? Semmi esetre sem valamif¢le gy´keres vÀltozÀst. Nem gondolhatjuk
ugyanis, hogy valaha is lehets¢ges lenne olyan erk´lcsi rend, amely nem osztott ¢s
behatÀrolt felelûss¢gre ¢p¡l. Az ¢n ¢s a mÀsik k´zti kapcsolat elemi etikÀja ä ezt vilÀ-
gosan kell lÀtnunk ä nem helyettesÁtheti az int¢zm¢nyes k´teless¢gek ¢s az erk´lcsi
szokÀsok morÀljÀt. Az ig¢ny¢ben v¢gtelen ¢s eredendûen korlÀtozÀsok n¢lk¡li felelûs-
s¢g gondolata ez¢rt nem szolgÀlhat t´bbre, mint hogy az erk´lcsi rendet egy ä ´r´k´-
sen fenyegetû ä vesz¢lytûl igyekezz¢k megÂvni. Hogy miben is Àll ez a vesz¢ly, azt eg¢sz
Àttekint¢s¡nk legfûbb mondanivalÂjÀt egyetlen ÀllÁtÀsba sürÁtve Ágy fogalmazhatjuk
meg: Ha feled¢sbe mer¡l az a mindennapisÀgÀban is rendkÁv¡li esem¢ny, amelyben egy v¢letlen
talÀlkozÀsbÂl v¢gtelen felelûss¢g ig¢nye tÀmad, az erk´lcsi rend menthetetlen¡l megmerevedik, ¢s
a morÀl etikai ¢rtelm¢t veszti.
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T¢rey JÀnos

LçMPALçZ

BorÂkapÀlinka, anyÀm
fûzette ¢desn¢nje
szÀmÀra h¢t esztendeje.
UtoljÀra ¡ltek egy asztalnÀl
azon a debreceni nyÀron.
Az ¡veg alja jut nekem,
hÃsv¢ti fluidum. (Csak vÀlna v¢rr¢.
Ilyen flaskÀhoz jutni jÂ
b¢rmentve vagy barÀti Àron,
bû esztendûre a legszebb rÀadÀs.)

MÁg ki nem szellûztetem
fejembûl a szeszt,
nem lehet jÂkedvben fogyatkozÀs.
Huss! Iszkolok tovÀbb,
lobogÂ kabÀtszÀrny, garabonciÀs!
Futok, mint aki tudja veszt¢t,
nev¢t plakÀton olvasta, k´v¢r betükkel:
f´lkoncolandÂ! f´lkoncolandÂ!
Ki fog jÀrmüv¢be pakolni,
ha utcÀn ¢r az ¢gszakadÀs?

Mikor villÀmlik, egy fed¢l
alatt lesz¡nk: udvarom
emberei meg ¢n?
Lesz nagy sopÀnkodÀs: rÀnkjÀr a rÃd?
Lelkendez¢s, hogy egy¡tt a csalÀd?



JÂl n¢z¡nk ki? Mit kellett meg¢rned?
Lehet vitatkozni? Ha ugyan ¢rted?
(Voltam, Mama, ebben a hÀzban
fekete bÀrÀny. öjabban
trÂnk´vetelûnek n¢znek.
Csak egy szeretn¢k lenni:
szem¡k f¢nye. Hidd el.)
ñ, lÀmpalÀzas k¢sz¡lûd¢s
´tfogÀsos torra, asztalfûi tÂsztra!
JÂl festek majd, mint fiatal csalÀdfû?
Tele Àrammal az Àjer.

PRIMADONNA

Tavaszi repertoÀrjÀn tizenk¢t
slÀgergyanÃs szerzem¢ny. °lûben
vagy c¢d¢n meggyûzûbb a primadonna?
°desmindegy. Csak eressze ki a hangjÀt...
Füszeres, vastag ¢let, majdnem rakendroll.
Vez¢rli ût ä mint minden f´ldi nût ä
a vÀltozatossÀg-elv: ha Ãj nap,
Ãjabb turn¢ÀllomÀs. TÀbora
van az ´sszes megyesz¢khelyen.

NotÂrius k¢sû, akadÀlyoztatÀsrÂl
besz¢l ä f¢lpÀlyÀs ÃtlezÀrÀs ä,
azt se tudja, hol Àll a feje.
NaplÂja csupa t´rl¢s, csupa
elhallgatÀs. Titok marad, hogy a
Mecsek oldalÀban ki lûtte meg.
àAc¢lvÀrosban nagycs¡t´rt´k, Àprilis n¢gy.Ê
Besz¢lik, az Àgyban ´nzû, de lelem¢nyes,
szex-rabszolgÀi a v¢konydongÀju srÀcok,
akik listÀs szÀmÀtÂl libabûr´sek.
àNyolcszor j´tt bel¢m a huncut.Ê
àA k´lyk´t emberszÀmba vettem.Ê

CsakhÀt: a havibajok, a gyomorideg,
utÂbbi miatt el¢gtelen tÀplÀlkozÀs.
Vend¢gszobÀk miszlikbe aprÁtva.
Let¢pett f¡gg´ny. FogyÂeszk´z´k
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romhalmaza. (A gravitÀciÂ
mint sz´vets¢ges az ¡vegt´r¢sben.)
Ilyen f¡lbemÀszÂn, ilyen ¢kesen,
meakulpÀzni csak primadonna tud.
Ahogy porszÁvÂzik, ahogy rendberak!

RagasztÂmarad¢k az ujjbegy¢n.
GargarizÀl, mert reggelre elment a hangja,
nyelve a tablettÀktÂl fekete.
A turn¢ k´zep¢n elfogytak nyugtatÂi.
PszichiÀtere kem¢nyebb terÀpiÀt
javasol. El¢g a bÀjcsevelybûl.

SajÂ LÀszlÂ

SíRKýANGYAL
B. I. versesf¡zet¢bûl

szÀrnya kicsit megp´rk´lûd´tt
mikor isten hÀtsÂudvarÀn becserk¢szte az ´rd´g
hogy a vasÀrnapi levesbe fûzze
Àm isten egy gondolattal megelûzte

mikor ÃtravalÂul r´g´k
gurultak utÀnam k¡ldte a d´g´t
û pottyantott ide nem anyÀm û a pesztrÀm
szÀrnyÀt kitÀrva ¡res szemg´dr´t mereszt rÀm

¢n ûrz´m ût vagy û ûriz engem
uram temetûm mÀr Ágy maradunk mi ketten
nem mÃlik ki mellûlem ez az Àllat

a f´ltÀmadÀsig rezzen¢stelen¡l
gubbaszt rajtam a d´gkeselyü
akkor leszÀll ¢s testem meggyalÀzza

1152 ã SajÂ LÀszlÂ: Versek



A HAJNALI F¹LRIADçSOK

tested k´rvonalaiba burkolÂzva a fotel m¢ly¢re s¡pped
h¡lt helyeden ¡l mereven egyelûre û sem mondhat t´bbet
tapogatÂzol elûre kacatjaid k´z¢ ragadva
nyomot hagysz ahogy egyre beljebb hatolsz magadba
¢vmilliÂnk¢nt mozdulsz egy tapodtat
ma te jÀtszod az ¡gyeletes halottat
micsoda tÀrsasÀg mi van itt sz¡let¢s- vagy n¢vnap
betoppansz vÀratlanul hova sohasem hÁvnak
¢letedben minden ajtÂ megnyÁlt neked most m¢gis kint vagy
a legbelsû szobÀban valamikor ¢gve felejtetted a villanyt
utolsÂ leheleted megcsap em¢szti magÀt a szem¢t
rosszul eml¢kezt¢l itt a villany sem ¢g
tÀgra nyÁlt szemedbe lÂgÂ egy szÀl csupasz drÂton
leereszkednek hozzÀd mennyezetig ragadnak a pÂkok
f¢lrehajtod a f¡gg´nyt isten hÀta m´g¡l leskelûd´l
egy hang tüje tarkÂn szÃr menj anyÀdba kezdd el´lrûl
szedegeted Ãton-Ãtf¢len elhullajtott morzsÀidat
a s´t¢ts¢g pÀnikjÀban senki se szÂl rÀd ki vagy?
rettegve k´zelÁtesz t¡k´rh´z gÀztüzhelyhez
minden dolgok m´g´tt lapulÂ Àrny¢kokat sejtesz
friss ÃjsÀgokkal letakart ¡r¡l¢k k´v¡l a sarokban
k´r¡l´tted m¢lyen alvÂk torkÀbÂl dûl a dohszag
utÀnad szÂlnak hovÀ m¢sz? rosszul vagy? mi lelt?
nem vÀlaszolsz villanyt gyÃjtasz vizet iszol vizelsz

S−awomir Mro¶ek

A DICSýS°G çRA
MihÀlyi Zsuzsa fordÁtÀsa

Sok neves kalÂz ¢lt a Karib-tengeren, de Morgan kapitÀny volt a leghÁresebb k´z´tt¡k.
Eg¢szen addig, amÁg Pedro Canibal kapitÀny dicsûs¢ge el nem homÀlyosÁtotta hÁrne-
v¢t. Versenyre keltek a leghÁresebb kalÂz cÁm¢¢rt. Az lehet m¢ltÂ rÀ, aki vakmerûbb,
kegyetlenebb, rettentûbb tetteket k´vet el, mint a mÀsik.

Morgan kapitÀny az ¢j leple alatt belopÂzott a bevehetetlen Santa Rita La Mayor
erûdbe, foglyul ejtette a parancsnokot, ¢s m¢g pirkadat elûtt hazat¢rt. Pedro Canibal
viszont pontban d¢li tizenkettûkor elrabolta az alkirÀlyt, ¢s m¢g a vÀrost is f´lgyÃjtotta.
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Morgan kapitÀny megcsÀklyÀzta az Azucena nevü szkÃnert, ¢s f´lakasztotta az eg¢sz
leg¢nys¢get. Pedro Canibal erre nemcsak hogy lem¢szÀrolta a Margarita nevü fregatt
eg¢sz leg¢nys¢g¢t, de m¢g puskaport is t´m´tt a hajÂ kedvenc kabalaÀllatÀba, egy pa-
pagÀjba, gyutacsot nyomott bele, meggyÃjtotta ¢s kiengedte a madarat a kalitkÀbÂl.
R´pt¢ben robbant f´l a papagÀj, pedig mÀr azt hitte, tÃl van a vesz¢lyen. Morgan ka-
pitÀny nem türte sokÀig a megalÀztatÀst. Szem¢lyesen erûszakolta meg Toledo ¢rseket,
aki ¢ppen a tengerentÃli missziÂnÀl tett lÀtogatÀst. Pedro Canibal erre megs¡t´tte ¢s
megette az ¢rseki titkÀrt, miutÀn cs´rgûkÁgyÂ m¢rg¢ben pÀcolta egy darabig az ama-
zÂniai emberevûk receptje szerint. A k´zv¢lem¢ny megoszlott a k¢t kapitÀny tekinte-
t¢ben, ¢s tovÀbbra sem siker¡lt legyûzni¡k egymÀst.

HÁre ment akkoriban, hogy EurÂpÀba hajÂzik egy h¢tÀrbocos galeon, rakomÀnya
tÁzmilliÂ aranydukÀt ¢s kilencvenkilenc kiskorÃ szüz leÀny, a legjobb csalÀdok sarjai,
akiket a legkivÀlÂbb spanyol kolostorokba k¡ldtek. A k¢t kapitÀny egyszerre indult
Ãtnak, hogy elragadja a k¡l´n´sen nagy ¢rt¢kü zsÀkmÀnyt. Mindketten meg akartÀk
elûzni a mÀsikat, hogy egyszer s mindenkorra a maguk javÀra d´nts¢k el a legdicsûbb
kalÂz cÁm¢¢rt folyÂ versenyt.

Amikor Pedro Canibal a galeon fed¢lzet¢re l¢pett, biztos volt a gyûzelemben. BÀr
az Ãton ellensz¢l fÃjt, sehol sem lÀtta Morgant, az aranyat a hely¢n talÀlta, a sz¡zek
¢rintetlennek bizonyultak. Amikor azonban szÀmolni kezdett, kider¡lt, hogy hiÀnyzik
egy dukÀt ¢s egy szüz. A kapitÀny kaj¡tj¢nek ajtajÀn pedig tûrrel v¢sett feliratot talÀlt:

A T¹BBIT TARTSA MEG

Pedro Canibal nem ¢lte tÃl ezt a sz¢gyent. K´z´ns¢ges neve ellen¢re Ãriember volt.
így hÀt Morgan kapitÀny lett a legdicsûbb kalÂz, bÀr csak egy aranydukÀtot ¢s egy
sz¡zet zsÀkmÀnyolt, akirûl amÃgy is mindenf¢l¢t besz¢ltek.

AZ çTVçLTOZçS
MihÀlyi Zsuzsa fordÁtÀsa

Az a Kafka azt hitte, hogy az is valami, ami vele t´rt¢nt. Franz KafkÀra gondolok, az
irodalmÀrra, aki rovarrÀ vÀltozott, ¢s ezt megÁrta egyik müv¢ben. Nagy kunszt, min-
denki Àt tud vÀltozni valami undorÁtÂvÀ, de ezzel m¢g nem k¢ne dicsekedni. °n p¢l-
dÀul egyszer h¡llû lettem, de eszembe nem jutott, hogy ezt meg is Árjam. Most mÀr
bÀnom, mert Kafka hÁres lett, ¢n meg...

Sokkal nehezebb visszavÀltozni emberr¢. Elmes¢lem, milyen neh¢z, bÀr k´tve hi-
szem, hogy ettûl hÁres lenn¢k. Nincs igazsÀg a f´ld´n.

SzÂval h¡llû voltam, talÀn nem eg¢szen olyan, mint amilyeneket a hivatalos Àllat-
hatÀrozÂkban leÁrnak, de h¡llû voltam, az biztos. Mit ne mondjak, farkam is volt, nem
besz¢lve mÀs aprÂsÀgokrÂl a testemen. K¢t m¢ter hosszÃ voltam, gerinces ¢s pikkelyes.
Csak az¢rt emlÁtem a farkamat, mert attÂl szabadultam meg a legnehezebben. El´lrûl
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mÀr eg¢sz emberi formÀm volt, de hÀtulrÂl ¢s oldalrÂl ä m¢g mindig h¡llûszerüen
n¢ztem ki.

Nemcsak erk´lcsileg volt aggÀlyos a farok, szÀmos gyakorlati kellemetlens¢get is
okozott. Nem tudtam rendesen becsukni magam utÀn az ajtÂt, csak ha szembefordul-
tam vele, valahÀnyszor Àtmentem az Ãttesten, attÂl tartottam, hogy egy autÂ rÀhajt a
farkamra, a t´megben meg minduntalan rÀl¢pett valaki. De leginkÀbb l¢lekben szen-
vedtem, hiszen a farkam volt az utolsÂ akadÀly a teljes emberr¢ vÀlÀs ÃtjÀn. °s cs´ppet
sem tett boldoggÀ, hogy az Àllatkertben meg¢rtûn pislogtak rÀm a krokodilok.

Mit csinÀljak? BelÀttam, hogy a magam erej¢bûl nem tudok megszabadulni a far-
kamtÂl, ez¢rt szak¢rtûkh´z fordultam. Elûsz´r olyanokhoz, akik szerint a lelk¡nk´n
mÃlik, emberek vagyunk-e. Ha van lelked ä ember vagy. Ha nincs ä akkor h¡llû, vagy
legjobb esetben teh¢n. Elismert¢k, hogy voltak¢ppen van lelkem, de cs´kev¢nyes. Egy
ideig fejlesztett¢k, de szemlÀtomÀst tÃlzÀsba vitt¢k, mert bÀr a farok meg sem rezd¡lt,
angyalszÀrnyak jelentek meg rajtam. A farokkal egy¡tt m¢g lehangolÂbb lÀtvÀny volt,
mint azelûtt, Ágy hÀt lemondtam errûl a gyÂgymÂdrÂl.

Szerencs¢re nem ¢l¡nk a k´z¢pkorban, van vilÀgi lehetûs¢g. A h¡llû ÀllÁtÂlag a szel-
lemi kultÃrÀnak k´sz´nhetûen vÀlt emberr¢, minden metafizika n¢lk¡l. Elûfizettem
n¢hÀny irodalmi folyÂiratra, ¢s naponta m¢rtem a farkamat, nem lett-e r´videbb.
Mind´ssze annyit ¢rtem el, hogy spirÀl alakban csavarodni kezdett. Egyszerü, becs¡-
letes farok helyett maradt a h¡llûfarkam, csak dugÂhÃzÂ alakÃ lett.

VilÀgossÀ vÀlt, hogy a kultÃra sem jelent megoldÀst. De mire valÂ a tÀrsada-
lomelm¢let? Az ember attÂl ember, hogy mÀsok k´z´tt ¢l, vagyis tÀrsadalomban,
egy¡ttmük´dik, tev¢kenykedik. De van-e tÀrsadalmibb ¢s nyilvÀnosabb tev¢kenys¢g,
mint a politika? Politikai pÀrtot alapÁtottam, ¢s az ¢l¢re Àlltam. A farkam maradt, ami-
lyen volt, viszont ormÀnyom is nûtt. Visszavonultam a politikÀtÂl.

Keserü k¢ts¢gbees¢semben megint elmentem az Àllatkertbe, hogy m¢g egyszer v¢-
giggondoljam a helyzetet. H¢tk´znap volt, lÀtogatÂ alig, viszonylagos magÀnyra szÀ-
mÁthattam. Odaj´tt az ûr, egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra Àllt, oldalra tolta egyensapkÀjÀt, a
fej¢t vakargatta, ¢s engem n¢zett.

ä Maga ide tartozik? ä k¢rdezte v¢g¡l, aztÀn a ketrecre mutatva hozzÀtette: ä Vagy
oda?

ä °n? Csak egy perc, ¢pp erre s¢tÀltam... K´sz´n´m, mÀr megyek is.
°s otthagytam az Àllatkertet.
AzÂta Ãgy ¢rzem, Kafka eltitkolt valamit, nem mondott el mindent. Ha rovarrÀ vÀl-

tozott, akkor mÀr elûbb kellett, hogy legyen valamije, csÀp vagy tapogatÂ, minden-
esetre valami rovartartoz¢k. °s azt sem hiszem, hogy t´k¢letesen rovarrÀ vÀltozott,
legalÀbb egy emberi kez¢nek kellett maradnia, amivel leÁrta az esetet. Az ember nem
juthat el oda, ahonnan nem indult el, ¢s fordÁtva. Mindig van valami az elej¢n a v¢-
g¢bûl, f¡ggetlen¡l attÂl, melyik az eleje ¢s melyik a v¢ge.

Szerintem a krokodilok jÂlneveltebbek, mint az emberek. ýk csak n¢znek, nem
tesznek f´l k¢rd¢seket.
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IGAZSçG
MihÀlyi Zsuzsa fordÁtÀsa

NowosÐdecki, Majer meg ¢n elment¡nk a volt Fûn´k¡nkh´z. GatyÀban ¡ld´g¢lt,
¢gett a tüz a kÀlyhÀjÀban, pedig forrÂ nyarunk volt.

ä Miben segÁthetek? ä k¢rdezte.
ä K¡ld´tts¢gben jÀrunk.
ä Nem ¢rek rÀ.
ä A tÀrsadalom nev¢ben j´tt¡nk.
ä °n is a tÀrsadalom nev¢ben munkÀlkodom.
ä A t¡zel¢s privÀt feladat.
ä AttÂl f¡gg ä mondta û, ¢s bedobott a kÀlyhÀba egy k´teg aktÀt. Eg¢sz halom fek¡dt

belûle a padlÂn, valamennyin pecs¢t: àSzigorÃan bizalmas.Ê
ä Maga itt ¡l magÀnemberk¢nt levetkûzve, mi viszont k´z¡gyben jÀrunk el.
ä TÀrsadalmi ¡gyben ä pontosÁtotta Majer.
ä Nemzeti ¡gyben ä tettem hozzÀ.
ä Akkor parancsoljanak.
ä Az¢rt j´tt¡nk, hogy f´lakasszuk a Fûn´k urat.
ä T¢ved¢s, nem vagyok mÀr Fûn´k. AkasztÀsi ¡gyekben forduljanak, k¢rem, a he-

lyettesemhez.
ä Igaza van ä mondta NowosÐdecki Majernek. ä Mi¢rt szÂlÁtod m¢g mindig Fûn´k-

nek?
ä így szoktam meg. Azt akartam mondani: az¢rt j´tt¡nk, hogy f´lakasszunk, te

disznÂ.
ä így van, eleget gy´t´rt¢l benn¡nket.
ä Te, a PÀrtod meg a KormÀnyod.
ä Most v¢ge a hatalmadnak.
ä ºt´tt az igaz...
Majer elharapta a szÂt. ValÂszÁnüleg azt akarta mondani: àigazsÀg ÂrÀjaÊ, de nem

fejezte be. A papÁrhalmot n¢zegette a padlÂn, pontosabban egy k¢zzel Árott lapot, ami
a kupac tetej¢n fek¡dt.

ä Micsoda hûs¢g van itt ä szÂlalt meg ÃjbÂl, de mÀr mÀs hangon. ä Levehetem a
zakÂmat?

ä Csak tess¢k ä egyezett bele a hÀzigazda. AztÀn fogta a papÁrt a halom tetej¢n, ¢s
bedobta a tüzbe. Majer megk´nnyebb¡lten sÂhajtott f´l.

ä Ezt is el lehetne ¢getni? ä vetette f´l NowosÐdecki, ¢s kihÃzott a halombÂl egy
sürün teleÁrt Ávet.

ä HÀt persze.
NowosÐdecki let´r´lte homlokÀrÂl a verÁt¢ket. A zakÂjÀt mÀr korÀbban ä enged¢lyt

sem k¢rve ä levetette.
ä HÀt maga? ä fordult hozzÀm a hÀzigazda.
Levetettem a zakÂmat, ¢s munkÀhoz lÀttam. V¢g¡l megtalÀltam, amit kerestem:
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egy r¢gi f´ljelent¢sem volt, Majerrûl ¢s NowosÐdeckirûl Ártam. AmÁg ¢gett, NowosÐ-
decki a mennyezetet bÀmulta, Majer a padlÂt n¢zte.

ä A nadrÀgjukat nem akarjÀk levetni?
ä Nem, mÀr megy¡nk is, nem akarunk zavarni.
Egy¡tt tÀvoztunk. Csak az utcÀn vÀltunk sz¢t, szÂ n¢lk¡l. MÀs-mÀs irÀnyban indul-

tunk, de szimmetrikusan.

FEKETEPIAC
MihÀlyi Zsuzsa fordÁtÀsa

Olyan negyedbe t¢vedtem, ahol a szük utcÀkbÂl idûnk¢nt gyanÃs alakok l¢pnek elû,
k¡l´nf¢le tranzakciÂkkal kecsegtetik a jÀrÂkelûket. T´bbnyire ¢kszert ajÀnlgatnak,
ami k¢sûbb hamisnak bizonyul.

Egy hasonlÂ figura integetett a kapualjbÂl.
ä Pszt, akar egy rabszolgÀt?
GondolkodÂba ejtett a dolog. A rabszolga-kereskedelem t´rv¢nyellenes, de jÂl j´het

m¢g egy rabszolga.
ä AttÂl f¡gg, elûbb megn¢zn¢m az Àrut.
ä De hisz lÀtja.
ä Nem ¢rtem.
ä °n vagyok az eladÂ rabszolga.
ä Akkor a gazdÀjÀval szeretn¢k besz¢lni.
ä Lehetetlen.
ä Mi¢rt?
ä Mint kommunista ÀllampolgÀr, Àllami tulajdonban voltam, de az mÀr megszünt,

Ágy gazdÀtlan maradtam.
ä De ha nincs gazdÀja, akkor nem lehet rabszolga. ¹n szabad ember.
SÁrva fakadt.
ä Mi¢rt eml¢keztet a balsorsomra? ä kiÀltott rÀm. ä Visz vagy nem visz, csak ne gy´-

t´rj´n mÀr.
ä Hogyhogy, nem vÀgyik a szabadsÀgra?
Let´r´lte a k´nnyeit.
ä Aki szabad, annak dolgozni kell, kedves uram. Az pedig nem volna m¢ltÂ hozzÀm.
TovÀbbmentem, elhÀrÁtottam az ajÀnlatot. A rabszolgasÀg immorÀlis, ¢n pedig m¢-

lyen erk´lcs´s ember vagyok.
Egy¢bk¢nt sem szeretek demoralizÀlt szem¢lyzetet alkalmazni.
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A KOMMANDñ
PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa

ä MozgÂsÁtanunk kell a tartal¢kosokat ä k´z´lte a fûparancsnok a vez¢rkari fûn´kkel.
ä Nincs mÀr egy darab tartal¢kos se ä felelte ez utÂbbi.
ä °s mire valÂk a katonai temetûk?
ä Az elesettek nem hadra foghatÂk. çthelyez¢st nyertek az ́ r´k nyugalom ÀllapotÀba.
ä B¡rokrÀcia. Csak nem akarja bebesz¢lni nekem, hogy oly sok szÀzezer elesett katona
k´z´tt nem talÀlnÀnk legalÀbb pÀr szÀzat, aki szeretne tovÀbb szolgÀlni? Az igazi katona
m¢g a halÀla utÀn is a hazÀjÀt szolgÀlja.

ä °rtettem! De m¢g ez¢rt a pÀr szÀz¢rt sem tehet¡nk tÃl sok mindent. Alkalmatla-
nok a tovÀbbi katonai szolgÀlatra.

ä BelÀtom, hogy maga a harck¢sz¡lts¢g m¢g nem tesz senkit alkalmassÀ a szolgÀ-
latra. De ¢n azokra gondoltam, akik a hajlandÂsÀg mellett megfelelû kik¢pz¢st is kap-
tak ahhoz, hogy hadra foghatÂk legyenek. PÀr szÀz posztumusz ´nk¢ntes k´z´tt nyil-
vÀn talÀl tÁz-hÃsz olyan katonÀt, aki nemcsak elszÀnt, hanem megfelelû kik¢pz¢st is
kapott.

ä Milyen kik¢pz¢st, marsall Ãr? M¢g sose hallottam ilyen kik¢pz¢srûl.
ä Mert a katonai doktrÁnÀnk mind ez idÀig figyelmen kÁv¡l hagyta ezt a ter¡letet.

Minden temetûben vannak vÀmpÁrok, Ágy a katonai temetûkben is kell lenni¡k.
Ugyanakkor nem terjesztett¡k ki rÀjuk az ́ sszeÁrÀst, nem vett¡k ûket nyilvÀntartÀsba,
bün´s hanyagsÀg ez a hadsereg r¢sz¢rûl. Civilben fecs¢relik a szolgÀlati idej¡ket az
ÀllomÀny vÀmpÁrjai.

ä Mi a parancs, marsall Ãr?
ä K¡l´nleges osztagot szervez¡nk, ez lesz a Vampire Commando. A vÀmpÁrok ter-

m¢szetfeletti operÀciÂs k¢szs¢geinek k´sz´nhetûen az osztag v¢grehajt egy olyan fel-
adatot, amire a hagyomÀnyos fegyverzetü nem hagyomÀnyos osztagok k¢ptelenek:
behatol az ellens¢g vez¢rkarÀba, ¢s vÀmpirizÀlja a legmagasabb rangÃ parancsnoko-
kat. Tudvalevû, hogy a vÀmpirizÀlt marsall vagy tÀbornok maga is vÀmpÁr lesz, ¢s vÀm-
pirizÀlja legszükebb k´rnyezet¢t, azaz e neki k´zvetlen¡l alÀrendelt szem¢lyi Àllo-
mÀnyt. Ezt k´vetûen a dandÀrparancsnokok vÀmpirizÀljÀk az ezredeseket, ez utÂbbiak
az ûrnagyokat ¢s a szÀzadosokat, majd a jÀrvÀny el¢ri a fûhadnagyokat ¢s az altiszti
kart s v¢g¡l a k´zleg¢nyek t´megeit. így az ellens¢g eg¢sz hadserege marad¢ktalanul
kiv¢rzik, an¢lk¡l hogy egyetlen l´v¢st is leadnÀnk.

Tekintettel a helyzet komolysÀgÀra, maga a vez¢rkari fûn´k kezdte szervezni a Vam-
pire CommandÂt. Felkereste a katonai temetûket, hogy ki¢pÁtse a megfelelû kapcso-
latokat ¢s megkezdje a sorozÀst. De a kapcsolatfelv¢teli kÁs¢rletek nem jÀrtak ered-
m¢nnyel. V¢g¡l aztÀn rÀj´ttek, mi lehet a kudarc oka.

Min¢l magasabb rangÃ egy tiszt, annÀl elûrehaladottabb korban van, tehÀt egyre
aszottabb, a vÀmpÁrok pedig, m¢g a hadsereg k´tel¢k¢n bel¡l is, k´nnyebben szÂt ¢r-
tenek a pirospozsgÀs szem¢lyekkel, mint a magas rangÃ, de sÀpatag tisztekkel. Ez¢rt
egyre alacsonyabb rangfokozatÃ tiszteket k¡ldtek, s v¢g¡l egy fiatal, de rendkÁv¡l pi-
rospozsgÀs zÀszlÂsra bÁztÀk a missziÂt, ¢s û sikerrel is jÀrt.
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A vez¢rkari fûn´k jelentkezett a fûparancsnoknÀl.
ä A feladatot v¢grehajtottuk ä jelentette. ä A Vampire Commando harcra k¢sz.
ä Nagyon jÂ, foglaljon helyet.
A vez¢rkari fûn´k le¡lt egy sz¢kre a fûparancsnok ÁrÂasztala elûtt.
ä L¢tszÀm? Milyen az osztag harci szelleme?
ä MegjÀrja ä felelte a vez¢rkari fûn´k, ¢s k´zelebb hÃzta a sz¢k¢t az ÁrÂasztalhoz.
ä Mi az, hogy megjÀrja, a lehetû legjobbnak kell lennie. Vagy talÀn nem a mi hazafiÃi

¢rzelmü vÀmpÁr katonÀinkat fogta hadra?
ä Dehogynem, azokat... ä helyeselt a vez¢rkari fûn´k, ¢s m¢g k´zelebb hÃzÂdott.
ä Akkor mi a baj a harci szellemmel? MagÀt is bele¢rtve, olyan ked¢lytelennek lÀt-

szik.
ä Mert... ä kezdte a vez¢rkari fûn´k, de f¢lbeszakÁtotta.
ä Micsoda? °s mit bÀmul Ágy rÀm?
VÀlasz helyett a vez¢rkari fûn´k felhÃzta a felsû ajkÀt, kivillant k¢t hatalmas feh¢r

szemfoga. Felugrott a fûparancsnok.
ä Mit jelentsen ez!
ä Nem tehetek rÂla, marsall Ãr, mÀr az eg¢sz hadsereg¡nket kiszipolyoztÀk. Rang-

ban alul kezdûd´tt, annÀl a zÀszlÂsnÀl, aztÀn ment egyre feljebb, v¢g¡l engem is el¢rt.
Azt k¢rdezi, milyen a harci szellem. Milyen lenne, ha az ÀllomÀny k¢nytelen egyre
feljebb szipolyozni, ¢s egyre nehezebben talÀl a fogÀra valÂt. A fûparancsnok Ãr ma-
radt a legv¢g¢re. Most k¢nytelen vagyok belemarni ́ nbe, noha ez cseppet sincs Ányem-
re. ¹n mint a rangban legmagasabb szem¢ly, egyszerüen rem¢nytelen, v¢szesen v¢r-
szeg¢ny, de nincs mÀs kiÃt.

Befejezv¢n kitÀtotta a szÀjÀt, ¢s harck¢sz¡lts¢gbe helyezte az agyarait.
ä çrulÀs ä kiÀltott a fûparancsnok. ä Az ellens¢get kellett volna megtÀmadnotok,

nem a sajÀt el´ljÀrÂitokat!
A vez¢rkari fûn´k ´ssz¢bb vonta ÀllkapcsÀt, de csak annyira, hogy magyarÀzatot

adhasson.
ä ¹n elfeledkezett valamirûl: b¢ke van, nem visel¡nk hadat senkivel. Mi mÀst te-

hetn¢nk?
°s belem¢lyesztette szemfogait a fûparancsnok torkÀba.

K°SEI VEND°G
PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa

V¢ge volt mÀr a bankettnek. TÃl fÀradt voltam ahhoz, hogy optikailag koordinÀlni
tudjam az ÂramutatÂkat, de az ablakon tÃl derengû sz¡rk¡letbûl ¢s a kertbûl hallatszÂ
madÀrcsicserg¢sbûl Át¢lve hajnalfel¢ jÀrhattunk. N¢gyk¢zlÀb k´zeledtem a ruhatÀr
fel¢, amikor bel¢pett valaki a dÁszterembe, aki nemcsak hogy k¢tlÀbÃ volt, de kifeje-
zetten frissnek lÀtszott, arca piros volt, a tekintete ¢peszü.

S−awomir Mro¶ek: K¢sei vend¢g  ã 1159



ä HÀt maga m¢g itt van? ä csodÀlkoztam a parkettÀn balanszÁrozva.
ä Mi az, hogy m¢g? Csak most j´ttem. KorÀbban nem engedtek be, mert nem kap-

tam meghÁvÂt.
ä JÂ lesz, ha vigyÀz, rÀl¢pett N. grÂfra.
ä Micsoda? N. grÂf is itt van? Bemutatna neki?
ä SzÁvesen, N. grÂf... AttÂl tartok, nem ismerj¡k egymÀst.
A j´vev¢ny elÀrulta semmitmondÂ nev¢t, ¢s megszorÁtotta N. grÂf lÀbÀt, mert ez

utÂbbi kez¢t majon¢z borÁtotta.
ä Micsoda megtiszteltet¢s! Keresztes hadjÀratok, tizenharmadik szÀzad. Lehet,

hogy P. herceg is elj´tt?
ä °jf¢l elûtt lÀttam, a mell¢khelyis¢gbe ment. AttÂl tartok, m¢g nem t¢rt vissza.
ä Nem tesz semmit, megvÀrom. °s R. professzor?
ä Az, aki mindig a kozmosszal van elfoglalva?
ä Igen! ZseniÀlis tudÂs! Csak Kopernikuszhoz m¢rhetû.
ä Persze hogy itt van. Valahol az asztal alatt. Ben¢z¡nk hozzÀ?
ä Nem mern¢m hÀborgatni az asztal alatt, inkÀbb le¡ln¢k ide.
Le¡lt. ögy n¢zett ki az asztal, mint mindig ebben az idûszakban, ilyen k´r¡lm¢nyek

k´z´tt, de û mintha ¢szre se venn¢ ezt.
ä Milyen elûkelû itt minden... Elûsz´r vagyok ilyen elit tÀrsasÀgban. °s az a h´lgy,

aki az asztalon fekszik, û kicsoda?
ä Zaza Rospor, a filmsztÀr.
ä Ismerem, hÀt hogyne ismern¢m! Csak nem ismertem f´l r´gt´n, mert a tortÀba,

talÀn csokolÀd¢tortÀba ejtette az arcÀt... Nem fÀzik?
ä De bizony, meglehet.
ä Akkor mi¢rt vetkûz´tt le?
ä Mert korÀbban melege volt. Iszik valamit?
ä HÀt, ha lehet...
N¢hÀny pohÀrbÂl ´ssze´nt´tte a marad¢kot, ¢s megitta.
ä Mi ez?
ä Pezsgû!
ä Isteni! MÀr megy is? ä csodÀlkozott, amikor ¢szrevette, hogy mind a n¢gy v¢gta-

gommal Ãtnak indulok.
ä Igen, ideje mÀr, ¢pp egy Ãj reg¢nyen dolgozom.
ä °rtem, maga vilÀghÁrü ÁrÂ.
ä Na, az¢rt ne tÃlozzunk. HabÀr ezt-azt megÁrt az ember.
ä De szeretn¢k legalÀbb müv¢sz lenni... Megengedi, hogy ¡ld´g¢ljek m¢g itt egy

kicsit?
ä Parancsoljon, ne zavartassa magÀt.
Szeretem a parven¡ket, van valami frissess¢g a szeml¢let¡kben, ami nemritkÀn hi-

Ànyzik belûl¡nk, az elitbûl.
Ezt k´vetûen mÀr incidensek n¢lk¡l mÀsztam a kijÀrathoz.

1160 ã S−awomir Mro¶ek: K¢sei vend¢g



KÀrpÀti JÀnos

SZýLLýSY

Egy megk¢sett bemutatÂ ¡r¡gy¢n
¹t ¢vvel ezelûtt, amikor Szûllûsy AndrÀs hetven¢ves sz¡let¢snapjÀt szerett¡k volna
meg¡nnepelni, Àm û ezt kifejezetten megtiltotta, a tilalmat azzal hÀgtam Àt, hogy egy
akkor mÀr hÀrom ¢ve k¢sz, de MagyarorszÀgon m¢g be nem mutatott müv¢rûl, a
VONñSN°GYES-rûl adtam k´zre analÁzist a Muzsika hasÀbjain. Most, a hetven´t ¢ves
sz¡let¢snap tÀjÀn a VONñSN°GYES v¢gre itthon is megszÂlalt, a Tavaszi FesztivÀl sok-
oldalÃ programjÀban, Mozart C-DöR VONñSN°GYES-e ¢s Schumann ESZ-DöR ZONGO-
RA¹T¹S-e k´z´tt. Ismerve Szûllûsy n¢zeteit a mai zene recepciÂjÀrÂl, neki tetszû dolog
volt àrendesÊ koncerten szerepelni, ¢s nem a kizÀrÂlag kortÀrsi zen¢nek szentelt ¢s
csak àvÀjtf¡lüeknekÊ szÀnt müsorokon. MÀsr¢szrûl viszont hÀlÀtlan dolog egy Mozart-
vonÂsn¢gyes utÀn mai nyelven megszÂlalni, m¢g ha az a àDissonanzenÊ-kvartett is.

A magyarorszÀgi bemutatÂ nagy sikere azonban azt igazolta, hogy a jelent¢keny
mü klasszikus k´rnyezetben is Àt¡tûk¢pes. A sikerhez nagym¢rt¢kben hozzÀjÀrult az
akad¢miai Kongresszusi Terem zsÃfolt n¢zûter¢nek jÂ atmoszf¢rÀja, valamint ä fû-
k¢pp ä a fiatal müv¢szekbûl ÀllÂ kitünû egy¡ttes, az Auer LipÂtrÂl elnevezett vonÂs-
n¢gyes-tÀrsasÀg. TalÀn nem f´l´sleges itt zÀrÂjelben azt is elmondani, hogy Szûllûsy
vonÂsn¢gyes¢nek hazai bemutatÂjÀt n¢hÀny kedvezûtlen k´r¡lm¢ny is k¢sleltette. A
kompozÁciÂ a hollandiai Orlando FesztivÀl megrendel¢s¢re k¢sz¡lt m¢g 1988-ban, ¢s
ott volt az ûsbemutatÂja 1989. jÃlius 30-Àn, az Orlando-kvartett tolmÀcsolÀsÀban. Ez
a kivÀlÂ holland egy¡ttes nagy sikerrel tartotta keresztvÁz alÀ a müvet, Àm k¢sûbb ä
szem¢lycser¢k k´vetkezt¢ben ä f¢lretette, ¢s ugyancsak meg voltunk lepûdve, amikor
tavalyi, szombathelyi koncertj¡k müsorÀn nem szerepelt az Àltaluk rendelt magyar
kompozÁciÂ.

Azt is el kell mondanom: az elûadÂk szÀmÀra rendkÁv¡li feladatot tartogat Szûllûsy
vonÂsn¢gyese, m¢gpedig nemcsak hangszertechnikai szempontbÂl, hanem zeneileg
is. Csak k¢t p¢ldÀt ragadok ki annak ¢rz¢keltet¢s¢re, milyen prÂbÀk el¢ ÀllÁtja elûadÂit
a szerzû. A kvartett egy olyan zenei àraszterrelÊ kezdûdik, amely a n¢gy hangszer ma-
gas fekv¢sü, tizenhatod ritmus¢rt¢kü, Àm (lÀtszÂlag) szabÀlytalan idûk´z´kben meg-
szÂlalÂ àpontjaibÂlÊ Àll ´ssze. Zen¢sz legyen a talpÀn, aki egy ilyen ritmikailag rend-
kÁv¡l bonyolult s ugyanakkor àin medias resÊ hatÀsÃ anyaggal indÁtani k¢pes egy zenei
folyamatot. Avagy egy mÀsik neh¢z elûadÂi feladat: a lassÃ zÀrÂt¢tel utolsÂ elûtti sza-
kasza pÀrhuzamosan mozgÂ, àt¢rben ¢s idûbenÊ elcsÃsztatott, l¢pcsûzetesen ereszke-
dû melÂdiaÁvek sorÀbÂl j´n l¢tre. A l¢pcsûfokok dallamegys¢gei 1/16 ¢rt¢k k¡l´nb-
s¢ggel 3:4:5:6 arÀnyban viszonyulnak egymÀshoz, ami Âhatatlanul azt vonja maga
utÀn: ez a ritmikus szervezetts¢g nem illik bele a hagyomÀnyos metrika divizÁv rend-
j¢be, felborÁtja azt, ¢s olyan hatÀst kelt, mintha a szÂlamok k¡l´nb´zû tempÂban ha-
ladnÀnak.

A megrendelû Orlando-kvartett szerep¢t tehÀt most egy fiatal magyar egy¡ttes, az
Auer-vonÂsn¢gyes vÀllalta Àt, rendelkezve a sz¡ks¢ges k¢pess¢ggel ¢s Àthatva a feladat
megtisztelû felelûss¢g¢tûl. ProdukciÂjukkal jelentûs k´z´ns¢gsikert arattak, ¢s ezzel ä
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r¢szben ä jÂvÀtett¢k a magyar zene¢let mulasztÀsÀt is. Egy mulasztÀst, ami az¢rt is ¢rt-
hetetlen, mert a magyar vonÂsn¢gyes-kultÃra mindig is igen magas fokon Àllott ä a
HubayäPopper-vonÂsn¢gyestûl kezdve a L¢ner-, a Waldbauer-, a V¢gh- ¢s a Sz¢kely
ZoltÀn-f¢le egy¡tteseken kereszt¡l a k´zelmÃlt ¢s a jelen kvartettjeiig. Tulajdon-
k¢ppen azt is k¢rdezhetn¢nk: mi¢rt nem magyar egy¡ttes rendelt kompozÁciÂt Szûl-
lûsytûl?

V¢g¡l is azonban a mü elk¢sz¡lt, ¢s a magyar vonÂsn¢gyes-irodalom ä melynek
modellje ¢s m¢rc¢je Âhatatlanul a bartÂki kamarazene ä ¢rt¢kes, jelentûs darabbal
gazdagodott. Ez a kompozÁciÂ ugyanis Ázig-v¢rig vonÂsn¢gyes, a nagy hagyomÀnyok
maximÀlis figyelembev¢tel¢vel. Egy-egy hangszer szÂlama itt nem t¢veszthetû ´ssze
valamely zenekari mü vonÂsszÂlamÀval, mert a zeneszerzû a szÂlista tÁpusÃ hangszer-
tudÀs k´vetelm¢ny¢t ÀllÁtja muzsikusai el¢. Ez azonban nem vezet ´nc¢lÃ virtuozi-
tÀshoz, a n¢gy vonÂshangszer pontosan adagolt egyenlû sÃllyal vesz r¢szt a zenei fo-
lyamatokban.

Visszatekint¢s
Szûllûsy AndrÀs a magyar zeneszerzûknek abba a nemzed¢k¢be tartozik, amelynek
¢let¢be szinte jÂvÀtehetetlen¡l taposott bele a hÀborÃ, majd az azt k´vetû vulgarizÀlÂ
müv¢szetpolitika. 1921-ben sz¡letett az erd¢lyi SzÀszvÀrosban. TanulmÀnyait Kolozs-
vÀrott kezdte, majd Budapestre j´tt, ahol a Zenemüv¢szeti FûiskolÀn KodÀly ¢s Viski
irÀnyÁtÀsa alatt zeneszerz¢st tanult, az E´tv´s-koll¢giumban pedig magyar ¢s francia
szakot v¢gzett. DoktorÀtusÀt a pÀrhuzamos tanulmÀnyok megkoronÀzÀsak¢nt KodÀly
müv¢szet¢rûl Árta 1943-ban. Hazai tanulmÀnyait a hÀborÃ utÀn olaszorszÀgi stÃdiu-
mok eg¢szÁtett¢k ki: a rÂmai Santa Cecilia Akad¢miÀn Goffredo Petrassi mesterisko-
lÀjÀt lÀtogatta.

Ahogyan tanulmÀnyait a filolÂgia ¢s a zeneszerz¢s pÀrhuzamossÀga jellemezte, Ãgy
k¢sûbbi Ãtja sorÀn is egy ideig egy¡tt haladt Szûllûsy tev¢kenys¢g¢ben a kutatÀs ¢s a
komponÀlÀs. Az ´tvenes ¢s hatvanas ¢vek nagy jelentûs¢gü KodÀly- ¢s BartÂk-publi-
kÀciÂi mellett azonban Szûllûsy akkori kompozÁciÂi elt´rp¡lnek, legalÀbbis û maga
nem szeret besz¢lni rÂluk. A tÃlzott ´nkontroll ¢s a mÀsodlagossÀgtÂl valÂ f¢lelem is
b¢nÁtÂlag hatott rÀ, mÁgnem a hatvanas ¢vek k´zepe tÀjÀn fordulat Àllott be. Ezt a for-
dulatot ä vagy mondjuk inkÀbb: a szerzû ́ nmagÀra talÀlÀsÀt ä a hÁres olasz fuvolamü-
v¢sznek, Severino Gazzelloninak komponÀlt TRE PEZZI PER FLAUTO E PIANOFORTE je-
lezte, mely Darmstadt, Madrid, Velence modern zenei fesztivÀljain is jelentûs sikert
aratott. Az igazi alkotÂi fellend¡l¢s azonban csak az 1968-ban komponÀlt III. CON-
CERTñ-tÂl szÀmÁthatÂ, mely a pÀrizsi Nemzetk´zi Zeneszerzû Trib¡n´n 1970-ben elsû
helyez¢st ¢rt el, ¢s Szûllûsy nev¢t egy csapÀsra ismertt¢ tette eg¢sz EurÂpÀban. Hang-
szeres darabok hosszÃ sorÀt nyitotta meg ez a kompozÁciÂ, egy sorozatot, melynek fûbb
ÀllomÀsait a TRASFIGURAZIONI ¢s a MUSICA PER ORCHESTRA (1972), a SONORITÖ
(1974) ¢s a LEHELLET (1975) cÁmü nagyzenekari darabok, valamint a MUSICA CON-
CERTANTE (1973), a MUSICHE PER OTTONI (1975), a PRO SOMNO IGORIS STRAVINSKY
QUIETO (1978) ¢s a Maros Rudolfot gyÀszolÂ TRISTIA cÁmü, kamaraegy¡ttesre kom-
ponÀlt müvek jelzik.

Nem c¢lszerü dolog müv¢szi pÀlyÀt mesters¢gesen megÀllapÁtott periÂdusokba szo-
rÁtani, Àm Szûllûsy pÀlyaÁv¢ben tisztÀn megfigyelhetû egy belsû ritmus. Ha a hetvenes
¢vekben a zenekar dominÀlt az im¢nt sorolt nagyszerü darabokkal, a nyolcvanas ¢vek
elej¢n egy vokÀlis periÂdus kezdûd´tt el n¢hÀny mesteri kÂrusmüvel ¢s k¢t szextettel
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a King's Singers megrendel¢s¢re. V¢g¡l a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n ¢s a kilencvenes ¢vek
elej¢n a hangszeres kamarazene ker¡lt az elût¢rbe ä az emlÁtett vonÂsn¢gyessel, egy
megragadÂ zongoradarabbal (PAESAGGIO CON MORTI) ¢s egy tÁz hangszerre ä vonÂs-
´t´sre ¢s fÃvÂs´t´sre ä Árt kamarakompozÁciÂval (EL°GIA).

A nagyzenekar rehabilitÀciÂja
Amikor Arnold Sch´nberg 1906-ban àszimfÂniÀtÊ komponÀlt, a nagyzenekar hely¢be
tizen´t szÂlÂhangszer egy¡ttes¢t ÀllÁtotta. így sz¡letett meg a mÀr cÁm¢ben is dekla-
ratÁv I. KAMARASZIMFñNIA, szÀzadunk zenet´rt¢net¢nek egyik kulcsfontossÀgÃ darab-
ja, mely nemcsak a terc¢pÁtkez¢sü harmÂniarendnek ¡zent hadat, hanem a k¢sei ro-
mantika zenekari hipertrÂfiÀjÀnak is. Mindez nem jelentett v¢gleges szÀmüzet¢st a
szimfonikus nagyzenekar szÀmÀra, de annyi bizonyossÀ vÀlt, hogy a zenekari egy¡ttes
funkciÂja megvÀltozott. Sch´nberg ¹T ZENEKARI DARAB-ja vagy Webern HAT ZENE-
KARI DARAB-ja mutatja a legplasztikusabban a vÀltozÀs l¢nyeg¢t: a zenekari apparÀtus
t´bb¢ mÀr nem egys¢ges hangzÂ test, hanem vÀlaszt¢k, àpalettaÊ sokszÁnü, t´bbnyire
kamara jellegü kombinÀciÂk kikever¢s¢hez.

A fordulat Âta eltelt h¢t-nyolc ¢vtized t´bb¢-kev¢sb¢ igazolta Sch´nberg t´rekv¢s¢t,
s a zeneszerzûi tapasztalat vÀltakozÂ k´vetkezetess¢ggel v¢gig is jÀrta ezt az utat, sok
¢rtelemben Àrnyalva, finomÁtva a megoldÀsokat. A fejlûd¢s-vÀltozÀs ismert t´rv¢ny-
szerüs¢ge: a magasabb szinten valÂ visszat¢r¢s azonban a zenekari müfaj XX. szÀzadi
sorsÀban is ¢rv¢nyes¡l. MÁg vilÀgszerte egymÀs utÀn sz¡lettek az Ãjabb ¢s Ãjabb ka-
marakompozÁciÂk ¢s zenekari àeffektus-zen¢kÊ, mÀr jelentkezett az ig¢ny a zenekar
r¢gi jogainak visszaÀllÁtÀsÀra is. Az egyik nyomat¢kos ¢rvet ¢ppen Szûllûsy AndrÀs
mondta ki TRASFIGURAZIONI ¢s MUSICA PER ORCHESTRA cÁmü darabjaival.

A nagyzenekari hangzÀs rehabilitÀciÂjÀt mutatja mÀr a k¢t mü apparÀtusa is: nagy-
m¢retü szimfonikus zenekar, melyben sem ¡tû-, sem pengetûhangszerek nem szere-
pelnek, ami mÀr ́ nmagÀban is pregnÀnsan fejezi ki a szerzû szÀnd¢kÀt, t´bbek k´z´tt
szembefordulÀsÀt az akkoriban divatos csengû-bongÂ hangzÀsideÀllal. A szimfonikus
zenekar a maga puritÀn egyszerüs¢g¢ben vonul fel, s rÀadÀsul minden hangszer a
maga eredeti karakter¢nek megfelelûen szÂlal meg. Ez azonban tÀvolrÂl sem jelent ä
legalÀbbis Szûllûsy mesteri megvalÂsÁtÀsÀban ä hangzÀsbeli elszeg¢nyed¢st; sût olyan
Ãj hangzÀsvilÀg nyÁlik meg a hallgatÂ elûtt, amely sok tekintetben versenyre kelhet az
effektus-zen¢k szÁneivel. Csak k¢t p¢ldÀt emlÁtek ennek igazolÀsÀra a MUSICA PER OR-
CHESTRç-bÂl: a mÀsodik lassÃ t¢tel emberi hangk¢nt feljajdulÂ k¡rtrepetÁciÂjÀt ¢s az
epilÂgus vonÂs ¡veghangjainak àharangozÀsÀtÊ.

Ebben a zenekarban az egyes hangszerek, illetve hangszercsoportok t´mb´kbe Àll-
nak ´ssze, hol kieg¢szÁtve egymÀst, hol pedig egymÀssal kontrasztÀlva. Ez valÂban per
orchestra komponÀlt zene, nincs àhangszerelveÊ, mert szerzûje eleve a nagyzenekar ha-
gyomÀnyos test¢re k¢pzelte el. Volt idû, amikor a zeneszerzûk a zenekari hangzÀs dif-
ferenciÀlÀsÀra, szÁneinek sz¢thÃzÀsÀra t´rekedtek. Szûllûsy ezzel szemben integrÀl, a
k¡l´nb´zû hangszÁnek min¢l t´m´rebb ´sszefogÀsÀt c¢lozza meg, a szÁneket valÂsÀg-
gal ´sszesimÁtja, eg¢szen odÀig, hogy a k¡l´nbs¢gek mÀr-mÀr eltünnek.

Szûllûsy bontakozÂban l¢vû àÃj szimfonizmusaÊ nemcsak a hangzÀs vet¡let¢ben je-
lentkezik, hanem szoros, elvÀlaszthatatlan ´sszef¡gg¢sben van a zene anyagÀval ¢s a
mü struktÃrÀjÀval. N¢zz¡k elûsz´r az anyagot! MÀr a k¢t nagyzenekari darab elûtti
kompozÁciÂkban is megmutatkozott, hogy a zeneszerzû az Ãj zenei nyelv eszk´zeit is
egy alapjÀban v¢ve melodikus zene szolgÀlatÀba ÀllÁtja. A àmelÂdiaÊ szÂ ugyan ez eset-
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ben kiss¢ megt¢vesztû, mert r¢gi ¢rtelemben vett dalszerü struktÃrÀra enged asszoci-
Àlni, holott itt tÀgabb ¢rtelemben vett jelens¢grûl, a zene lineÀris mozgÀsÀrÂl van szÂ.
Szûllûsy zen¢j¢ben nagy szerepe van a linearitÀsnak, m¢g akkor is, ha ezek a àvonalakÊ
azutÀn komplementer szûtt nyalÀbokkÀ, sÀvokkÀ sz¢lesednek.

A melodikus tartalmÃ sz¢les hangnyalÀbok lÀtszÂlagos kontrasztjÀul erûsen ritmi-
kus, kifejezetten àzakatolÂÊ hatÀsÃ elemek is megjelennek. A m¢lyebb vizsgÀlat azon-
ban arrÂl gyûz meg, hogy ez a kem¢ny nyolcad¢rt¢kekben pattogÂ, zakatolÂ anyag is
melodikus tartalmÃ, hiszen valamennyi szÂlam a àzenei t¢rbenÊ mozog, m¢gpedig
olykor igen tÀgra feszÁtett hangk´z´kben. A zenei anyagnak ezt a mozgÀsÀt egy tizen-
k¢t fokÃ àsorÊ vez¢rli, vagyis az egyes szÂlamok lineÀrisan is a àsorÊ ¢s annak àrÀk-for-
dÁtÀsaÊ szerint haladnak.

Szûllûsy AndrÀs müveinek hÀtter¢ben csaknem mindig egy-egy tizenk¢t vagy ti-
zenhÀrom hangÃ sor Àll mint szervezû-meghatÀrozÂ t¢nyezû. Jelentûs¢g¢t, a müben
bet´lt´tt szerep¢t nem szabad tÃlbecs¡lni, hiszen Szûllûsy sohasem tartozott az orto-
dox dodekafon zeneszerzûk k´z¢, mindig fenntartotta magÀnak a àjogotÊ mÀs, olykor
hagyomÀnyos alkotÂi technikÀk ́ tv´z¢s¢re. A sor mÀsodlagossÀgÀt az is mutatja, hogy
olykor ugyanazt a sort fedezhetj¡k fel k¡l´nb´zû kompozÁciÂkban is ä p¢ldÀul a TRAS-
FIGURAZIONI alapsorÀt m¢g a MISERER°-ben, a CANTO D'AUTUNNñ-ban ¢s a PAESAG-
GIO CON MORTI-ban ä, k¡l´nb´zû k´rnyezetben, mÀs ¢s mÀs mechanizmusok mük´-
d¢se k´zben. NyilvÀnvalÂan a szerzû szÀmÀra egy-egy sor nem jelent t´bbet vagy mÀst,
mint a r¢gi zeneszerzû szÀmÀra a hangnem: keretet, viszonyÁtÀsi pontot a fel¢pÁtendû
mü egyedi rendszer¢ben. Ugyanakkor ez a t´bb¢-kev¢sb¢ rejtett k´z´s hÀtt¢r vagy
keret v¢gsû fokon m¢gis fontos r¢sze, l¢nyeges alkotÂeleme a kompozÁciÂkban meg-
jelenû szem¢lyes stÁlusjegyeknek. Mint ami a g-moll hangnem Mozart szÀmÀra.

A TRASFIGURAZIONI egyik nagy àtrouvailleÊ-ja, hogy a melodikusan fogant ¢s im-
manens funkciÂjÃ szervezûelem, a sor a ritmikÀra is ÀtsugÀrzik, ¢s ä ha nem tudatosul
is elsû hallÀsra ä appercipiÀlhatÂ. Ha ugyanis az alapsor melÂdiÀjÀnak hangk´z¢rt¢-
keit ä vagyis a kiindulÂ hanghoz viszonyÁtott f¢lhangok szÀmÀt (f¢lhang = 1) ä sorba
rendezz¡k, olyan szÀmsort kapunk, mely kis kit¢rûkkel ugyan, de egyetlen Ávben vezet
el a 11-ig (nagy szeptim):

1 ä 2 ä 3 ä 1 ä 4 ä 5 ä 8 ä 6 ä 7 ä 10 ä 9 ä 11
Nos, a kompozÁciÂ emlÁtett àzakatolÂÊ r¢szeiben a szÂlamok àmelodikusÊ szerve-

zetts¢ge mellett a ritmust is ez a szÀmsor szervezi, mert a hangok ilyen csoportokban
ism¢tlûdnek-zakatolnak, m¢gpedig vagy emelkedû, vagy cs´kkenû sorrendben. TalÀn
nem sz¡ks¢gtelen megjegyezni, hogy mÁg a MessiaenäBoulez-f¢le szeriÀlis technika
àritmus-sz¢riÀjaÊ ´nk¢nnyel tÀrsÁt bizonyos ritmus¢rt¢keket bizonyos hangmagassÀ-
gokhoz, Szûllûsy eljÀrÀsa eg¢szen term¢szetes, ¢s nyoma sincs benne zen¢n kÁv¡li spe-
kulÀciÂnak.

°s itt jutunk el Szûllûsy àszimfonizmusÀnakÊ mÀsodik k¢rd¢s¢hez, a vÀlasztott ap-
parÀtussal ¢s a meghatÀrozott mÂdon szervezett anyaggal szorosan ́ sszef¡ggû ànagy-
formÀhozÊ. Korunk zen¢j¢nek egyik alapvetû probl¢mÀja a forma, mely sok esetben
akkor is megoldatlan, ha az anyag ´nmagÀban v¢ve tehets¢ges, invenciÂzus. A zene-
szerzûk ugyanis vagy valamely hagyomÀnyos modell alapjÀn ¢pÁtik meg müveiket,
vagy pedig valami gy´keresen Ãj szerkezetet prÂbÀlnak l¢trehozni. A jelent¢keny ze-
neszerzû kez¢ben azonban a jelent¢keny anyag maga alakÁtja ki sajÀtos szerkezet¢t,
nem k´vetve egy mÀs kor mÀs anyagÀnak szerkezeti modellj¢t, de nem is sz´gesen ¢s
mesters¢gesen szembehelyezkedve azzal.
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A szerkezet tulajdonk¢ppen nem immanens forma, hanem dramaturgia, amely
tisztÀn hangszeres mü eset¢ben is ¢rv¢nyes lehet. DrÀmai logikÀn Szûllûsy eset¢ben
nem szavakkal kifejezhetû programot ¢rtek, hanem zenei ¢s l¢lektani folyamatokat,
melyek ¢rtelmet ¢s jelent¢st biztosÁtanak a kompozÁciÂnak, s lehetûv¢ teszik annak k´z-
vetlen befogadÀsÀt. A folyamat persze nem jelent felt¢tlen¡l folyamatossÀgot, sût a drÀ-
mai logika kifejez¢st ¢pp az teszi jogossÀ, hogy az egyenletes, aprÂl¢kosan kidolgozott
Àtmenetek helyenk¢nt robbanÀsszerü fordulatokat, indokolt megszakadÀsokat ered-
m¢nyeznek.

Vox humana
Hogy valÂban sz¡letett-e Ãj szimfonizmus Szûllûsy AndrÀs müveiben, azt minden bi-
zonnyal inkÀbb az utÂkor fogja eld´nteni. Azt azonban mindenk¢ppen megÀllapÁt-
hatjuk: Szûllûsy alkotÂmÂdszer¢ben az a ä legnagyobb mesterekn¢l is ismert ä maga-
tartÀs mutatkozik meg, hogy nem csapong az apparÀtusok ¢s müfajok k´z´tt, hanem
k´vetkezetesen prÂbÀl v¢gigvinni egy-egy müv¢szi eszm¢t, szinte mÀniÀkusan keres-
ve-kutatva egyazon probl¢ma mind jobb, mind teljesebb megoldÀsÀt.

A TRASFIGURAZIONI ¢s a MUSICA PER ORCHESTRA magaslata utÀn Szûllûsy elhagy-
ta a zenekari kompozÁciÂ terr¢numÀt, ¢s pÀr ¢vig keresg¢lni lÀtszott mÀs ä a nagyze-
nekar ¢s a kamarazenekar k´z´tti ä m¢diumok k´z´tt, mÁg v¢g¡l, a nyolcvanas ¢vek
elej¢n ism¢t talÀlt egy olyan müfajt, amely t´bb ¢vre is lek´t´tte figyelm¢t: a kÂrus-
kompozÁciÂt.

K¡l´n´s, hogy Szûllûsy AndrÀs 1964-ben kezdûdû zeneszerzûi megÃjhodÀsa elsû
mÀsf¢l ¢vtized¢ben hatÀrozott ellenÀllÀs mutatkozott az emberi hanggal szemben.
Aligha t¢ved¡nk, ha ezt ä akÀrcsak az ¡tûhangszerekkel kapcsolatos elutasÁtÂ attitüdj¢t
ä a divat irÀnt ¢rzett ellenszenvvel magyarÀzzuk. ý tisztÀban volt azzal, hogy a k´ltûi
sz´veg nagy felelûss¢get rÂ a zeneszerzûre, s a jÂ sz´veg nemhogy szÀrnyakat ad, de
inkÀbb megb¢nÁt mindenf¢le àzen¢sÁt¢siÊ prÂbÀlkozÀst. Okkal-joggal cs´m´re is lehe-
tett a MagyarorszÀgon ¢s vilÀgszerte egyarÀnt elszaporodÂ, tÀgas ugrÀsokkal szûtt
poszt-sch´nbergiÀnus deklamÀciÂtÂl.

A kÂruskompozÁciÂnak is megvolt a maga Szk¡llÀja ¢s Khar¡bdisze. Nem vagyunk
m¢g oly messze KodÀlytÂl, hogy magyar zeneszerzû ne ker¡lj´n a vonzÀsÀba. A mÀsik
oldalon viszont Ãjra csak a divat: a vokÀlisok virtuÂz mÂdon halandzsÀzÂ ́ sszesz´v¢se
vagy a k¡l´nb´zû hangf¡rt´k minuciÂzus szemezget¢se. (Rem¢lem, senki nem ¢rti
f¢lre, hogy mindez nem a m¢ltÀn nagy hÁrü divatdiktÀtoroknak, hanem elsek¢lyesÁtû
k´vetûiknek szÂl.)

Ebben a periÂdusban, mely az 1982-es esztendûvel vette kezdet¢t, n¢gy szorosan
´sszetartozÂ, m¢gis igen k¡l´nb´zû arcÃ vokÀlis kompozÁciÂ sz¡letett. A FARIZEUSOK
ELLEN ä ez lehetne a fordÁtÀsa a VULGATç-bÂl vett sz´vegü vegyes kar, az IN PHARISEOS
cÁm¢nek. Nem sokkal ezutÀn komponÀlta meg Szûllûsy az IN PHARISEOS pÀrdarabjÀt,
a nûi karra k¢sz¡lt PLANCTUS MARIAE-t. A k¢t kompozÁciÂ minden bizonnyal egy¡tt,
egymÀs mellett forrt-alakult a szerzû k¢pzelet¢ben, egymÀst nemcsak ism¢telve, fo-
kozva, hanem kieg¢szÁtve, sût ellenpontozva. Az kem¢ny hangv¢telü àf¢rfidarabÊ, in-
dulatosan vÀdlÂ jajszÂ, lelki ostorozÀs, fenyeget¢s, ez szelÁd ¢s fÀjdalmas ànûi zeneÊ,
siratÂ ¢s vigasztalÀs. Az vegyes kar, s azon bel¡l is a f¢rfiszÂlamok¢ a vezetû szerep, ez
nûi karra ÁrÂdott, melybûl k¢t szÂlÂhang is kiemelkedik.

Az IN PHARISEOS biblikus indulata KodÀly¢ra eml¢keztet, csak mÁg a J°ZUS °S A
KUFçROK epikus formÀban pereg le, Szûllûsyn¢l a lÁra fokozÂdik drÀmai erejüv¢. Ezen
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tÃl azonban semmi t´bb nem eml¢keztet KodÀlyra, noha Szûllûsy k´zeli vizeken jÀr:
bibliai sz´vegü vegyes kari kompozÁciÂt Ár ä szuggesztÁv felkiÀltÀsokkal ¢s sürü polifon
szÂlamsz´v¢ssel. Az elszakadÀs egyik legfontosabb eszk´ze, hogy Szûllûsy dallamossÀ-
ga szikÀr, csontos, vÀllaltan neobarokk. Nem kapcsolÂdik azonban k´zvetlen¡l a ba-
rokk kor zen¢j¢hez, hiszen nem tartalmaz hosszÃ dallamfolyondÀrokat, sz¢les fejlesz-
t¢seket, inkÀbb t´redezett ¢s darabos, mintegy magÀn hordva egy k´zb¡lsû vagy k´z-
vetÁtû g¢niusz: Stravinsky k¢zjegy¢t. Ez a csontos dallamossÀg azutÀn helyenk¢nt a
melÂdia sz¢lsû hatÀrait ostromolja: egyetlen hangmagassÀgot repetÀl sÃlyos ritmus-
szk¢mÀkra ¢pÁtetten, sût elûfordul, hogy odahagyja a zenei hang intonÀlt magassÀgÀt,
¢s besz¢lt ritmikus recitatÂvÀ egyszerüs´dik.

A PLANCTUS MARIAE sz´veg¢t a szerzû k¢t k¡l´nb´zû irodalmi anyagbÂl ÀllÁtotta
´ssze: az egyik Jacopone da Todi STABAT MATER-¢nek klasszikus veretü k´z¢pkori la-
tin lÁrÀja, a mÀsik pedig egy XVIII. szÀzadi magyar n¢pi passiÂt´red¢k. MÀr a sz´veg
kivÀlasztÀsa magÀban hordozza az alkotÂi lelem¢nyt: a latin ¢s a magyar nyelvü anyag
r¢tegz¢s¢t, egymÀsra torlasztÀsÀt. A k¢sz kompozÁciÂt lÀtva oly term¢szetesnek, oly ma-
gÀtÂl ¢rtûdûnek tünik fel, hogy a latin sz´veg egy barokk t¢mafej kiss¢ elvont ¢s el-
lenpontra predesztinÀlt dallamossÀgÀt hordozza, a magyar n¢pi passiÂ sz´vege pedig
a n¢pi siratÂk melodikÀjÀt stilizÀlja. A kontraszt m´g´tt azonban ä mik¢nt a nagy va-
riÀlÂ mesterek müv¢szet¢ben ä azonossÀg is rejlik, hiszen a àJaj ¢des sz¡l´ttemÊ lefel¢
hanyatlÂ, keleti Ázzel füszerezett siratÂdallamÀban is felfedezhetj¡k a barokk t¢mafej
ûsmotÁvumÀt, csak ¢ppen fordÁtÀsban: a kvint helyett kvart, a szükÁtett szeptim helyett
bûvÁtett szekund szerepel.

Szûllûsy dramaturgiai bravÃrjÀt e kis kompozÁciÂban a k¡l´nb´zû korok ¢s k¡l´n-
b´zû k´z´ss¢gek egymÀsra r¢tegez¢se mutatja meg. Amikor a k¢tf¢le irodalmi alap-
anyag ¢s a k¢tf¢le zenei megvalÂsÁtÀs torlasztÀsÀrÂl szÂltunk, mÀr ¢rintett¡k ezt a k¢r-
d¢st. °szre kell venn¡nk azonban azt is, hogy az emlÁtett k¢t r¢teg nemcsak egyszerüen
a ànyugatiÊ barokk zene ¢s a àkeletiÊ magyar n¢pzene vilÀgÀt ÀllÁtja szembe egymÀssal,
hanem egy lÁrai r¢teget egy drÀmai r¢teggel is. A kompozÁciÂ e k¢tr¢tegüs¢g¢t bonyo-
lÁtja azutÀn egy harmadik megszÂlalÀsi forma, mely aff¢le ritornellk¢nt t¢r vissza bi-
zonyos formai pontokon. Az elsû pillantÀsra ez pusztÀn szerkezeti funkciÂt t´lt be, a
bele¢l¢s ¢s a m¢lyebb vizsgÀlat azonban arra hÁvja fel a figyelm¡nket, hogy itt egy har-
madik dramaturgiai r¢tegrûl van szÂ: ez a hÁvû k´z´ss¢g fÀjdalmas reflexiÂja, egy¡tt-
¢rz¢se, olyasf¢le dramaturgiai mozzanat, mint Bach passiÂiban a korÀl.

Nagy ´szt´nzûerût gyakorolt Szûllûsy vokÀlis müv¢szet¢re a vilÀghÁrü King's Sin-
gers egy¡ttes megrendel¢se: felk¢rt¢k, hogy komponÀljon valamit kifejezetten az û
´sszeÀllÁtÀsuknak ¢s hangszÁn¡knek megfelelûen. Erre a megrendel¢sre sz¡letett
1982 szeptember¢ben a hat f¢rfi szÂlistÀra (k¢t alt, egy tenor, k¢t bariton, egy basszus)
Árt FABULA PHAEDRI. Ez mÀr a harmadik vokÀlis mü, melyet a szerzû az 1982-es esz-
tendûben fejezett be, a munka tehÀt tulajdonk¢ppen szorosan ́ sszefonÂdott a k¢t elû-
zû kÂrus komponÀlÀsÀval. Az ́ sszetartozÀst azonban csupÀn technikai, szerkeszt¢sbeli
mozzanatok mutatjÀk, maga a mü ugyanis ism¢t egy teljesen Ãj vilÀg. PajzÀn humorÃ,
virtuÂz darab, melynek nemcsak Szûllûsy oeuvre-j¢ben, de az eg¢sz magyar kÂrus-
irodalomban nincs pÀrja, megfelelûje.

Az elsû szÀzadban ¢lt nagy rÂmai meseÁrÂ, aki megannyi AiszÂposz-mese latinra
valÂ Àt¡ltet¢s¢vel vÀlt elûsz´r hÁress¢, hatos jambusokban mondja el egy rÂmai me-
nyegzû pajzÀn t´rt¢net¢t. K¢t ifjÃ: egy gazdag ¢s egy szeg¢ny szeretett egy leÀnyt, ki
v¢g¡l is a gazdagnak Ág¢rte kez¢t. A nÀszi ¡nnepet azonban vihar zavarja meg, s a



menyasszonyt hordozÂ szamÀr (mely v¢letlen¡l a szeg¢ny ifjÃ¢) f¢lelm¢ben megbok-
rosodik, ¢s hazavÀgtat. így esett meg, hogy az esk¡vût v¢g¡l is a szeg¢ny fiÃ fejezi be.

Szûllûsyt e mes¢ben a humor, az elbesz¢l¢s festûis¢ge, ÀbrÀzolhatÂsÀga ragadta meg.
Az IN PHARISEOS is csÀbÁtotta mÀr n¢hÀny madrigaleszk zenei k¢pre, ¢rthetû tehÀt,
hogy tovÀbb kÁvÀnt menni ezen az Ãton. A Phaedrus-mese pedig szÀmos jÂ alkalmat
kÁnÀl ilyesmire ä a nÀszmenet forgatagÀnak ÀbrÀzolÀsÀtÂl kezdve a vihar fest¢s¢n ke-
reszt¡l a szamÀrvÀgtÀig. Szûllûsy nem riad vissza ezektûl, k¡l´n´sen nem ebben a hu-
moros k´zegben. Zenei humorÀrÂl egy¢bk¢nt mÀr korÀbban is tanÃbizonysÀgot tett
a R°ZFöVñSZEN°-ben, melyben a N°GY KER°K cÁmü scherzot¢tel tulajdonk¢ppen
hangszeres elûk¢pe a Phaedrus-mese viharjelenet¢nek, csak mÁg ott kvartolÀk festik
a mozgÀst, itt triolÀk p´r´gnek-forognak.

A k¢pszerü ÀbrÀzolÀs ¢s a humor mindazonÀltal egy pillanatra sem t¢rÁti el Szûllûsyt
a korÀbbi vokÀlis müvekben ́ nmagÀnak kijel´lt szigorÃ ellenpontozÂ technikÀtÂl. Sût
a polifÂnia m¢g bonyolultabb ¢s m¢g rafinÀltabb ebben a darabban, mert a gyakran
alkalmazott nagyszekund-kÀnonok mellett kettûsfugatÂk, ellenmozgÀsos kÀnonok,
szÂlampÀr-imitÀciÂk jelennek meg a kompozÁciÂ minden pontjÀn, s a hallgatÂ, aki ¢l-
vezi a humort ¢s a k¢peket, nem is mindig realizÀlja magÀnak, milyen tudÂsan meg-
szerkesztett zen¢t hall.

A King's Singers Szûllûsy AndrÀs e müv¢vel a vilÀg szÀmos orszÀgÀban nagy sikert
aratott. Ez k¢sztette az egy¡ttest Ãjabb megrendel¢sre, melynek eredm¢nyek¢ppen
1984-ben megsz¡letett a mÀsodik hatszÂlamÃ vokÀlis kamaramü, a MISERERE. Az 50.
(mÀs szÀmozÀsban 51.) zsoltÀr e latin nyelvü vÀltozatÀnak zen¢be ´nt¢se, mik¢nt a
XVI. szÀzadi kÂruspolifÂnia korszakÀnak nagy proprium missae, vesperÀs ¢s matu-
tinum t¢telei, m¢ret¢n¢l ¢s jelentûs¢g¢n¢l fogva is a nagyszabÀsÃ kompozÁciÂk sorÀba
tartozik. BÀr az IN PHARISEOS ¢s a PLANCTUS MARIAE is k´zel Àll a vallÀsos eszm¢hez,
liturgikus münek csak a MISERERE tekinthetû. çm ¢pp e korÀbbi darabok t¡kr¢ben
gyûzûdhet¡nk meg arrÂl, hogy Szûllûsy AndrÀs szÀmÀra a liturgia nem c¢l, hanem
eszk´z egy ÀltalÀnosan emberi ¢lm¢ny megfogalmazÀsÀhoz.

A MISERERE summÀzÂ szerep¢t ¢s jelentûs¢g¢t az is alÀtÀmasztja, hogy a mü struk-
turÀlis alapjÀt alkotÂ àsorÊ l¢nyeg¢ben azonos a TRASFIGURAZIONI dallamossÀgÀt, ak-
kordjait ¢s idûbeli viszonyait meghatÀrozÂ sorral. A vokÀlis ¢s az instrumentÀlis kom-
ponÀlÀs tehÀt ezen a ponton talÀlkozik, ami arra enged k´vetkeztetni: Szûllûsy szÀmÀ-
ra a t´bbsz´r is felhasznÀlhatÂ hanglÀncolat nem egy a kompozÁciÂs alap´tletek k´z¡l,
hanem aff¢le XX. szÀzadi àid¢e fixeÊ, mely egy-egy müv´n tÃlmutatva az eg¢sz pÀlyÀra
is kihatÂ jelentûs¢gü.

A sor k´vetkezetes, de egyÀltalÀn nem ortodox felhasznÀlÀsÀval az is egy¡tt jÀr, hogy
attÂl idegen elemek is szerepet kapnak a zenei folyamatban. Ilyen idegen anyagk¢nt
szÂlal meg a mü befejezû r¢sz¢ben ä mondhatnÀnk l¢lektani csÃcspontjÀn ä a BachtÂl
ismert lutherÀnus korÀl, O HAUPT VOLL BLUT UND WUNDEN, melyet a tenor szÂlista
a àMiserere mei deusÊ sz´vegre alkalmazva ¢nekel v¢gig. Szûllûsy elûszeretettel alkalmaz
müveinek v¢g¢n egyfajta àidegenÊ elemet, melynek megjelen¢se meglepet¢st ¢s ä
megfelelû elûk¢szÁt¢s r¢v¢n ä megtisztulÀst vÀlt ki: harangot a vonÂszenekarban (III.
CONCERTO), Liszt-id¢zetet a mü csÃcspontjÀn (MUSICA PER ORCHESTRA), trombitÀt a
kÂrusban (IN PHARISEOS). A mü v¢g¢n felcsend¡lû korÀl azonban sok esetben visz-
szat¢rû formaelem, mondhatnÀnk: kulcsfontossÀgÃ dramaturgiai mozzanat. Farkas
ZoltÀn KORçLOK °S HARANGOK SZýLLýSY ANDRçS MþVEIBEN cÁmü nagyszerü tanul-
mÀnyÀban (Muzsika, XXXIX, 1996. mÀrcius) teljes katalÂgusÀt k´zli tizen´t kompo-
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zÁciÂ korÀlmozzanatainak, s ebbûl a summÀzÂ egymÀs mell¢ ÀllÁtÀsbÂl vilÀgosan kide-
r¡l: a korÀl csak ritkÀn id¢zet, t´bbnyire inkÀbb àmintha-korÀlÊ. àSzûllûsy bachi sz¢ps¢gü
dallamokat Ár, de m¢gsem pusztÀn reprodukÀlja a Bach-stÁlust ä Árja Farkas ZoltÀn. ä TalÀn a
dallamvonalak finom elcsÃsztatÀsa emeli Àt Szûllûsy dalÀt a szuver¢n kompozÁciÂk vilÀgÀba. A
komponista [fûiskolai ÂrÀin] egyszer arrÂl besz¢lt, hogy miÂta Sch´nberg meghirdette a tizenk¢t
hang egyenlûs¢g¢t, csak azÂta elemeznek ki BachnÀl, MozartnÀl ¢s mÀs r¢gi mesterekn¢l tisztÀn
dodekafon r¢szleteket. ý mintha a fordÁtott utat is ismern¢, tizenk¢t fokÃ zen¢j¢bûl is k¢pes hü-
s¢ggel kirajzolni Bach portr¢jÀt, amelyen persze Àttetszik sajÀt arc¢le is.Ê

TÀjk¢p halottakkal
A zongoradarab cÁme ä ¢s megannyi mÀs Szûllûsy-cÁm is, mint a CANTO D'AUTUNNO,
az ELEGIA ä lÁrai ÀllÂk¢pet sugall. A cÁmnek persze mindig is mÀsodlagos volt a jelen-
tûs¢ge ä gondoljunk csak Arthur Honegger, Szûllûsy egyik p¢ldak¢pe, hÁres PACIFIC
231-¢re! Szerzûje eredetileg csak egy ritmikai ´tlet kifejt¢s¢re szÀnva Mouvement
symphonique-k¢nt emlegette, ¢s csak k¢sûbb Árta a k¢sz müre a nagy sebess¢gü vonatok
mozdonyÀnak jelz¢s¢t. Szûllûsy müveiben azonban olykor kifejezett ellentmondÀs is
fesz¡l cÁm ¢s darab k´z´tt, s az ÀllÂk¢pet sugallÂ cÁmmel szemben a zene ¢ppen hogy
nagyon dinamikus. DinamikÀn persze nem kizÀrÂlag a ritmus dinamikÀjÀt ¢rtem, ha-
nem a zene mozgÀsÀt, folyamatÀt, haladÀsÀt valamely adott irÀnyban. Azt hiszem, ¢pp
ebben rejlik a Szûllûsy-zene egyik legfûbb hatÂereje.

Szûllûsy zen¢je akkor is àhalad valahovÀÊ, amikor a mozgÀst nem a ritmus motorja
hajtja, hanem egy olyan belsû mozgatÂerû, amely az idûbeli müv¢szetek term¢szetes
adottsÀga, de amellyel nem minden alkotÂ akar vagy k¢pes ¢lni. A haladÀs ¢rzet¢t
ism¢tlûdû elemek mÂdszeres vÀltozÀsa kelti, nyilvÀnuljon az meg akÀr a ritmusban (ez
a megszokott), akÀr a dallamban, akÀr a szÂlamok szÀmÀban, akÀr a megszÂlaltatÀs
mÂdjÀban ¢s szÁneiben. Lehet n´vel¢s, lehet cs´kkent¢s, lehet sz¢thÃzÀs, lehet t´m´-
rÁt¢s ¢s lehet szÀmtalan egy¢b, itt fel sem sorolhatÂ mozgatÂelem. A folyamat a l¢nyeg
ä eltekintve attÂl, hogy milyen formÀban nyilvÀnul meg.

A valamilyen irÀnyban valÂ haladÀs azutÀn a kompozÁciÂ szerkezet¢ben is megmu-
tatkozhat, s Ágy p¢ldÀul a statikusan kerek, visszat¢rû vagy szimmetrikus formÀk he-
ly¢be àelmozdulÂÊ aszimmetrikus formÀk ker¡lhetnek. BartÂk is, mielûtt rÀt¢rt volna
a t´k¢letes szimmetriÀk t¢telrendj¢re (IV. ¢s V. VONñSN°GYES), az elsû vilÀghÀborÃ
nyomasztÂ ¢veiben olyan struktÃrÀt valÂsÁtott meg, amely a polarizÀlÂ sz¢tfesz¡l¢s csÁ-
rÀjÀt hordta magÀban: a moderato elsû t¢tel utÀn egy gyors t¢tel, majd egy nagyon lassÃ
t¢tel k´vetkezik (II. VONñSN°GYES). A polarizÀlÀs klasszikus p¢ldÀjÀt azonban Alban
Berg LíRIKUS SZVIT-je nyÃjtja, melynek hat t¢tel¢bûl az elsû, a harmadik ¢s az ´t´dik
tempÂja a presto delirandÂig n´vekszik, a mÀsodik, a negyedik ¢s a hatodik tempÂja
pedig a largo desolatÂig fokozatosan cs´kken. ögy tünik fel, Szûllûsy is egy hasonlÂ di-
namikus-polarizÀlÂ formaelvet ¢rv¢nyesÁt VONñSN°GYES-¢ben, ahol az indÁtÂ gyors-
lassÃ t¢telpÀrt egy ä tematikusan is visszautalÂ ä m¢g gyorsabb ¢s egy m¢g lassabb
t¢tellel eg¢szÁti ki.

A VONñSN°GYES tulajdonk¢ppen m¢g szomorÃbb àtÀjk¢pÊ, mint a zongoradarab.
Az utÂbbi v¢g¢n ugyanis megszÂlal egy korÀl, s a maga t´rt¢nelmi tÀvlatÀval, b´lcs
nyugalmÀval nemcsak megtisztÁt, de vigaszt is nyÃjt. A VONñSN°GYES viszont a maga
nagyon lassÃ (adagio assai) tempÂjÃ zÀrÂr¢sz¢vel, a magÀnyos dallamok ¢s a hideg
¡veghangok kontrasztjÀval, az Ãjra ¢s Ãjra lehanyatlÂ, pÀrhuzamos, se t¢rben, se idû-
ben nem talÀlkozÂ melÂdiafolyondÀrok v¢gsû elsimulÀsÀval az elmÃlÀs megrÀzÂ ¢s vi-
gasztalan ¡zenet¢t k¡ldi.



SzÀntÂ Piroska

MUSICAL

Ha Pista nem iszik meg a francia k´vets¢gen 1960. jÃlius 14-¢n kilenc pohÀr pezsgût,
h¢theti szigorÃ gyomorfek¢ly-di¢ta utÀn, ha Hubay MiklÂs nem teszi fel a CARMINA
BURANç-t, amikor a fogadÀs utÀn hazavisz a lakÀsÀra, hogy megetessen benn¡nket,
ha UngvÀri TamÀsnak nem fÀj Ãgy a t¢rde, hogy felhagy egy idûre a sporttal s dra-
maturg nem lesz belûle, talÀn sohasem sz¡letik meg az elsû magyar musical, az EGY
SZERELEM HçROM °JSZAKçJA.

Musical.
Elûsz´r UngvÀritÂl hallottuk a szÂt, m¢g nevett¡nk is rajta, mert angolosan ejtette

ki: mjuzikel. Persze az is kellett hozzÀ, hogy Hubaynak a szem¢be s¡ss´n az a nap,
ami egy percre megvilÀgÁtotta a k´ltû szerelm¢t az ELVESZTETT OTTHONOK-ban.

ä HÀt PistÀt nem tetszik hozni? ä k¢rdeztem, ahogy bekÀszÀlÂdtunk Modok MÀriÀval
CzÂbel mester kocsijÀba ä ami egy¢bk¢nt ¢letvesz¢lyes vÀllalkozÀs volt, CzÂbel ugyanis
idûnk¢nt eleresztette a kormÀnyt, ¢gnek emelte mindk¢t kez¢t, ¢s franciÀul kÀrom-
kodott hozzÀ.

ä Nem, azt mondta, megbesz¢lne valami darabot, majd aztÀn kij´n H°V-vel. JÂ-
kedve van, valami latin zen¢t hallgatnak, ¢s v´r´sbort isznak.

Sosem tudtam meg¢rteni, hogy kitünû prÂzaÁrÂk ¢s k´ltûk Ãgy odavannak az¢rt,
hogy szÁndarabot Árjanak. MÀs müfaj ez, ha valaki a legnemesebb anyaggal dolgozik,
mi sz¡ks¢g arra, hogy Àtengedje egy csomÂ f¢nyt´rû k´zegen a mondanivalÂjÀt, meg-
t´rik az, megvÀltozik, esetlegess¢gek t´mege befolyÀsolja. Tulajdonk¢ppen ¢n az Ill¢s
Endr¢vel k´z´sen Árt TRISZTçN-t se szerettem volna, ha k´zben k¢ts¢gtelen bizonyos-
sÀggal ki nem der¡l, hogy Pista v¢gre ebben szabadult meg a àkettûs ´rv¢nyÊ komp-
lexusÀtÂl. KiÁrta magÀbÂl, erre volt jÂ a k¢t Izolda. Nem akarom hasznÀlni a àszubli-
mÀltaÊ szÂt, ezt JÂzsef Attila egyszer s mindenkorra lev¢dte. °s milyen boldog volt
Pista, mialatt ÁrtÀk! Elmondta, hogyan, milyen szigorÃan szerkeszt Ill¢s Endre: Ide
egy dal kell! Ide egy ballada, ide egy vallomÀs, esetleg gÃnydal. A darab csontvÀzszer-
kezet¢re Ill¢s Endre rakta az izmokat, Pista az idegeket ¢s a szÁvet. Csak ¢ppen rosszkor
sz¡letett a TRISZTçN. Az írÂsz´vets¢g vadonatÃj, hajdan t´kbalos vezetûje fanyalogva
k´z´lte vel¡k: ä Mi¢rt nem a mocskos, zsarnok pÀrttitkÀrrÂl Ártok? Most mÀr lehetne.
Szerelmi t´rt¢net? M¢ghozzÀ ûsr¢gi?

Nem, sajnos a TRISZTçN csak PistÀt tette boldoggÀ, engem nem igazÀn, ¢s hogy az
emberek hogyan reagÀltak, azzal a fene se t´rûd´tt. De ha most Hubay csakugyan
hajlandÂ lenne darabbÀ varÀzsolni RadnÂti¢k t´rt¢net¢t, s benne az eny¢met, a mi-
¢nket?

Hiszen mikor elûsz´r elmes¢lt¡k neki, hogy milyen iszonyÃ volt RadnÂti bevonu-
lÀsa (akkor m¢g nem jelenhetett meg a naplÂja), ¢s ¢n hogyan sz´ktettem ki PistÀt a
àk´rletÊ-bûl mosakodni, folyton k¢rdezett Hubay, ¢s folyton darabbÀ rendezte, amit
hallott ä meg kell csinÀlni, meg kell csinÀlni, hajtogatta. Most aztÀn ´sszefutottak a
szÀlak, az idû is meg¢rt rÀ, jaj, hÀla ¢s glÂria, akarom mondani rivaldaf¢ny, ¢s bÀnom
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is ¢n a szÁndarabot, csak hadd ´r¡lj´n Pista! °n is ugrÀltam ́ r´m´mben, ́ rd´g vigye
a koturnusos mÃzsÀt, ¢ljen a tÀnc meg a dal! A mozibÂl lett Petûfi SzÁnhÀz igazgatÂjÀ-
nak, SzinetÀr MiklÂsnak ¢ppen lyukas volt a müsora januÀrtÂl, hÀrom hÂnap alatt
kellett elk¢sz¡lni´k, a prÂbÀk kezdet¢ig. Sz´veg Hubay, zene RÀnki, dalsz´vegek Vas,
dramaturg UngvÀri, karmester ¢s zenei vezetû Petrovics.

àNohÀt elûre mindenf¢le dib-dÀb
HancÃzni a Parnasszuson mezitlÀbÊ

ä id¢zte Pista, de boldogan, ¢s micsoda mÀs hangsÃllyal, mint ¢n azon az elsû szocreÀl
kiÀllÁtÀson, amire t´k¢letesen illett.

Mindenf¢le dib-dÀb?! Ez ugyan nem illik a szereplûkre. ElsûrangÃ, kitünû szÁn¢-
szek vÀllaltÀk boldogan ä vÀllaltÀk? dehogy, kaptak rajta, ¢lvezt¢k, hiszen micsoda da-
rabok utÀn voltak az ´tvenes ¢vekben! DurvÀn pozitÁv hûs´k ¢s negatÁv hûs´k, a gusz-
tustalansÀgig ki¢lezve. A Nemzeti SzÁnhÀz szÁnpadÀra nem jelzett, valÂdi bÀnyÀszaknÀt
¢s csillesorokat ¢pÁtettek be, csatatereket ¢s olykor hadihajÂkat, teljes felszerel¢ssel,
utolsÂ csavarig reÀlisan, nem is szÂlva az Aurora korhü fed¢lzet¢rûl. Persze kellett, Ágy
kellett, muszÀj volt, mÀs t¢ma ànem ment ÀtÊ. Csak sok Shakespeare, vÀltogatva Csiky
Gergellyel, esetleg JÂkaival, m¢g MikszÀth se, dÃlt a szocreÀl. °s ezek utÀn musical.
K´lt¢szet, vicc, romantika, hÀborÃelleness¢g, Zserbo-bo-bo-bÂ, sz´k¢s, Budapest ost-
roma, k´p´nyegforgatÂ kritikus ä hallatlan, hÀt van ilyen is? ä, nosztalgia, ¢nek ¢s nem
csasztuska, ¢s nem lÀngolÂ orszÀg¢pÁt¢s, hanem fÀjdalmasan ́ r´kre szÂlÂ ́ r´k dolgok
diadala vagy bukÀsa, ¢s nem idegenben vagy nagy p¢ldak¢p¡nk mezej¢n, hanem itt,
itt, Budapesten, ¢s a neh¢ziparrÂl, tudja isten, egyetlen szÂ sem esik.

°n eddig azt hittem, hogy egy kiÀllÁtÀs megnyitÂja jÀr rengeteg zürrel, komplikÀ-
ciÂval, elûre nem lÀtott probl¢mÀkkal, de most el kellett ismernem, hogy mindez egy-
szerüen elt´rp¡l egy szÁnpadi bemutatÂhoz k¢pest. Egy ilyen szÁnpadi bemutatÂhoz
k¢pest. HiÀba vert¢k le a forradalmat, ellenûrizhetetlen csatornÀkon Àt indult meg a
v¢rkering¢se az ¢letnek, amint az 1960-as Àprilisi amnesztia utÀn kiszabadultak a ba-
rÀtaink. Nem szÀmÁtott m¢g az sem, hogy egyelûre nem publikÀlhattak, egyre lappadt
a TþZTçNC heve, ¢s a bet´rû friss sz¢lben kezdett ¢ledni a VÀros. EszpresszÂk nyÁltak,
kÀv¢hÀzak ¢s cukrÀszdÀk, a bedeszkÀzott, pÀrthelyis¢gekk¢ alÀzott r¢giek hely¢n is,
¢s teljes ÁrÂbûs¢ggel virult a HungÀria kÀv¢hÀz. Hubay forrt ¢s bugybor¢kolt, mint az
a bizonyos kotlÂsmust Badacsonyban (murci). Egyre Ãjabb ´tletekbe ¢s jelenetekbe
bonyolÂdva hosszÃ telefonÀlÀsok ¢s izgatott megbesz¢l¢sek k´vett¢k egymÀst, ¢s cse-
r¢lûdtek, k´ny¢kig vÀjkÀlva az egyre dÃsulÂ ¢s formÀlÂdÂ anyagban. TÀgult ¢s zava-
rosodott az anyag. V¢g¡l is UngvÀri TamÀs a fed¢lzetre l¢pett, betuszkolta Hubayt
egy svÀbhegyi villaszerüs¢gbe, ahonnan nem lehetett k´nnyed¢n leugrÀlni a vÀrosba,
¢s azt is elint¢zte, hogy PistÀt ¢s engem beutaljanak a tihanyi ÃjsÀgÁrÂ-¡d¡lûbe ä Pista
m¢g nem volt àÁrÂÊ, csak lektor ¢s müfordÁtÂ. UtÀlatosan kereszt¡l is n¢ztek rajtunk,
s egy fertelmes kis s´t¢t szobÀbÂl vÀgyakoztam Badacsony szellûs sziklatornyai utÀn ä
de Pista egy megvilÀgosodott szent elmer¡lts¢g¢ben Ãszva ¢szre sem vette se a pofÀkat,
se a k´rnyezet¢t. Pedig k¡l´nben d¡hÁtûen ¢rz¢keny volt az ilyesmire, de Ágy csak on-
totta, ontotta a verseket, ahogy j´ttek a sz´vegdarabkÀk Pestrûl. Csak nagy ritkÀn si-
ker¡lt kivonszolnom a levendulÀsba, soha, sem azelûtt, sem azÂta nem viselkedett any-
nyira k´ltû mÂdjÀra, pontosan Ãgy, ahogy kislÀny koromban elk¢pzeltem a k´ltût. SzÂ-
rakozottan, n¢hÀny sort morogva maga el¢, jÀrkÀlt, ¢s ¢jszaka is felk´lt´tt: hallgasd



meg! JÂ? IgazÀn jÂ? AztÀn eb¢d k´zben leteszi a villÀt, rosszul lesz, elsÀpad, kimegy,
¢s visszaj´n ragyogva: hovÀ tegyem be a csuvas dallamot? A gÀzel, a gÀzel...

Pesten aztÀn a legÃjabban hozzÀnk csapÂdÂ, JuhÀsz¢k utÀni generÀciÂ, VÀrady Sza-
bolcs, Papp ZoltÀn, Bence Gy´rgy ¢s Vasy Endre B¢la Levente, lelkesed¢ssel fogadja
a frissen sz¡lt verseket. A humanista vitÀt Szabolcs¢k halljÀk elûsz´r, ahogy a telefonba
diktÀlja Pista RÀnkinak.

Hogy ragyogott a G¡l Baba utca abban az ûszi napsugÀrban! Elûsz´r hallgattuk
v¢gig valamennyi vers megzen¢sÁt¢s¢t, ragyogott RÀnki arca, szÀzfel¢ rep¡lt a hosszÃ
haja, ahogy zongorÀzta ¢s ¢nekelte, mire hirtelen ott volt minden, elfelejthetetlen¡l,
ahogy t´nkretett¢k az ifjÃsÀgunkat, RadnÂti bÃcsÃzÂ arca, a munkaszolgÀlat, a hÀbo-
rÃ, az els´t¢tÁt¢s, a bujkÀlÂ sz´k´tt katonÀk egyetlen kiszÀmÁthatatlan v¢letlenen mÃlÂ
sorsa. ¹lelgett¡k egymÀst RÀnkival, ¢s giccs vagy nem giccs ä sÁrtunk, mint a zÀporesû,
¢s szakadÀsig nevett¡nk a Planta-dalon. (Lehet, hogy most mÀr a Planta tea is magya-
rÀzatot kÁvÀn? HÀt, abban az idûben, k´z´ns¢ges embereknek nem volt kÀv¢, de volt
a teÀnak ÀlcÀzott lûre, a Planta tea, volt abban minden, cseresznyelev¢ltûl szederig,
csak tea nem. Tej, citrom? Ugyan k¢rem, ne tr¢fÀlkozzunk. Cukorjegy ¢s keny¢rjegy
¢s citromsav ¢s tojÀspor ¢s isten tudja mibûl gyÃrt hÀborÃs àbuciÊ.) °s benne volt a
darabban iszonyatos messzes¢gbûl felmer¡lve a MARJOLAINE. A àVÀrd ki ezt az ¢jszakÀt,
nemsokÀra itt a hajnal!Ê A àQu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la MarjolaineÊ dal-
lamÀra. Az ellenÀllÂ csoportunk dala volt, ezt f¡ty¡lt¡k az els´t¢tÁtett vÀrosban, hogy
egymÀsra ismerj¡nk. Igen, volt ellenÀllÀs. PolgÀri is ¢s katonai is, kev¢s ¢s rosszul szer-
vezett, de igenis volt Budapesten. °s ¢n sÁrtam RÀnkinÀl akkor a MARJOLAINE-en, mert
Ãjra lÀttam a felp´nd´r´d´tt sÁneken heverû viharkabÀtos fiÃt, aki utolsÂ erej¢vel ezt
f¡ty¡li, ¢s mi mÀr hiÀba rohanunk oda hozzÀ.

*
PistÀnak minden eddigi szÁnpadi fordÁtÀsa sz´veg¢t ¢n kÁs¢rtem v¢gig a prÂbÀk alatt.
Megszoktam a s´t¢t n¢zût¢r k´zep¢n egyed¡l ¢gû kis rendezûlÀmpÀt, a szÁnpadon
m¢g civilben jÀtszÂ szÁn¢szeket is. A sz´vegk´nyvvel a t¢rdemen jegyeztem a rendezû
´tleteit, s azt, hol kell kihagyni vagy megvÀltoztatni valamit a sz´vegben, otthon majd
a f¢rjem kijavÁtja. A prÂbÀk d¢lelûtt folytak, amikor û a KiadÂban dolgozott. Az isten
Àldja meg Losonczy G¢zÀt, aki a f¢lnapos lektor int¢zm¢ny¢t bevezette, ¢s a hat f¢l
napot hÀrom eg¢szre vÀltoztatta. így hÀt egy h¢ten k¢tszer Pista is hallgathatta a prÂ-
bÀkat. A szÁnpadon pedig hancÃroztak ́ r´m¡kben a szereplûk, sÁrva ¢s r´h´gve buk-
fenceztek, ¢s ¢lvezettel marhÀskodtak. ä °s, k¢pzeld, szteppelnek ä lihegte Pista ä ,
Margitai ¢s Bodrogi szteppel az ItÀlia-dalhoz ä olyan ¢desek! ä Sennyei! ä ¡v´lt´tte
UngvÀri ä mit szÂltok Sennyeihez? M¢g Ãgy, habozva, k¢rdezte tûlem, hogy iz¢, valami
szerep esetleg... Mit csinÀlt a Budapest-dalbÂl!

ä AbbÂl lehet is ä d¡nny´gte Pista ä, û mondta el nekem, hogy mivel szÂrakozott
egy r¢gi Ãrih´lgy, ¢n igazÀn nem tudtam volna, sajnos.

A PLANTA TEA. Azt se hitte volna, hogy decemberben mÀr az eg¢sz Nagymezû
utca f¡ty¡li, HorvÀth Tivadar telefonzsinÂrral k´r¡ltekeredve ûrj´ngve ugrÀlt, s vele
egy¡tt a szelÁd ¢s a szigorÃ k´ltû kiÀltozva, dobogva hÁvta tetemre a müanyagot. Az
eredetileg vidÀm ¢s k´nnyed musical bohÂchullÀmain Àtcsapott a trag¢dia, a mi tra-
g¢diÀnk, v¢gre felelûss¢gre vontuk az eget-f´ldet, a vilÀgot ¢s a hÀborÃt. A pofÀjukba
r´h´gt¡nk, ¢s potyogtak a k´nnyeink.
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No, hÀt k¢sz. Csak a cÁm ¢s a befejez¢s hiÀnyzik, pontosabban a zÀrÂjelenet. Ezzel gy´t-
rûdik MiklÂs, ¢s ezzel gy´t´r engem ä m¢g sokat kell fek¡dn´m a szÁvem miatt, fejem
mellett a pÀrnÀn ott a telefon, s hallgatom, hallgatom, de sehogy se jutunk dülûre.
Logikus cÁm lenne a TíZEZREDIK V°LETLEN, de ez nem nagyon vonzÂ. Az EGY SZERE-
LEM HçROM °JSZAKçJA meg tÃl sokat Ág¢r ä szerelemrûl bizonyos ¢rtelemben nemigen
esik szÂ ä ilyen cÁm utÀn k¢ts¢gkÁv¡l mÀst vÀrnak a darabtÂl, de jobb hÁjÀn enn¢l ma-
radunk. A zÀrÂjelenet pedig t´bbsz´r is vÀltozik, de mindenesetre helyrerÀzza az utol-
sÂ dal, ami azonos a nyitÂ dallal, az ifjÃsÀg megrendÁtû fÀjdalma, az elmÃlhatatlan.

°s most k´vetkezik a PECS°T.
BemutathatÂ-e? Mert a KulturÀlis Miniszt¢riumnak kell jÂvÀhagynia, ezÃttal Acz¢l

Gy´rgy az, akinek rÀ kell ¡tnie, hogy: nihil obstat. KÂsza hÁrek jÀrnak, igen kellemetlen
¢s idegesÁtû hÁrek, mi ezen a ter¡leten m¢g jÀratlanok vagyunk, k¢szp¢nznek vesz¡nk
mindent, sût Hubay MiklÂs is, û pedig hozzÀszokhatott volna. Hogy be fogjÀk tiltani.
Hogy csak az ñdryban (IskolaszÁnhÀz) enged¢lyezik, ott is csak k¢t elûadÀst. Hogy
ilyen nyugati m¢tely. °s kinek kell? Az operett, az igen, de ezt, munkÀsosztÀly-
nak! meg mifene. Hubay egyre komorabb, Pista nem szÀmÁt, mert elûsz´r hallja
egyenesben ¢nekelni a verseit, csak lebeg ¢s Ãszik a mÀmorban. UngvÀri ´n¢rzetesen
biztat ¢s vigyorog a hÁreken, a szÁnhÀz mindenese, Kakuszi meg k´zben elint¢zi az
¡gyeket.

V¢gre, v¢gre, SzinetÀr f´lmehet Acz¢lhoz, aki kelletlen¡l fogadja. çthallÀsok lehet-
nek ä mondja mint komoly kifogÀst. HÀt hol nem lehetnek nÀlunk ÀthallÀsok? Nincs
olyan t´rt¢nelmi vagy tÀrsadalmi jelens¢g, aminek ne lenn¢nek hagyomÀnyai ¢s intû
vagy k´vetendû p¢ldÀi MagyarorszÀgon. CaraffÀtÂl v¢szt´rv¢nysz¢kekig, betyÀrnak
ÀllÂ bujdosÂ katonÀktÂl elnyomÂ zsarnokokig ¢s a n¢pre k¢nyszerÁtett idegen nyelvtûl
a n¢pre k¢nyszerÁtett t´rv¢nyekig, urak ¢s parasztok harca, f´ldh´z k´t´tt jobbÀgyok
¢s kitelepÁtett, nemkÁvÀnatos elemekig, hûsi halÀlt halt k´ltûk ¢s v¢rpadon vagy akasz-
tÂfa alatt elhangzÂ utolsÂ kiÀltÀsokig. KommunistÀk vagy v¢lt kommunistÀk kÁnzÀsa,
¢s ÀvÂsok vagy v¢lt ÀvÂsok lincsel¢se. çthallÀsok. Nagyszerü.

°s most fogom magamat, ¢s megzsarolom Acz¢l Gy´rgy´t, meg ¢n.
ä Ide hallgass, ¢n elmondom mindenkinek, de mindenkinek az ¢pÁtûmunkÀsi pÀlyÀd
kezdet¢t. Hogy szÁnin´vend¢k korodban egy szentendrei kripta¢pÁt¢sn¢l hordtad a
maltert.

ä M¢rt volna az sz¢gyen?
ä N¢zd, ´regem, mÀig se fogadja a hosszÃjÀratÃ hajÂskapitÀny ´zvegye a k´sz´n¢-

semet. Mert ¢n szereztem nÀla lakÀst neked ¢s BÀlint Bandinak, ¢s Bandi Àtfestette a
hÀz urÀnak a k¢peit, mert nem volt vÀszna, te meg elt¡zelted a szekr¢nyek hÀtsÂ desz-
kÀit, mert nem volt meleg ruhÀd, ¢s a kapitÀny otthon maradt egyenruhÀjÀba bÃjtÀl,
ha bement¢l Pestre.

ä Nem ¢rtesz te a zsarolÀshoz, Piri. Ezek olyan tetszetûs ifjÃkori tr¡kk´k, mindenki
csak nevet majd.

ä IgazÀn? HÀt akkor majd elmes¢lem a hamis papÁrom t´rt¢net¢t, jÂ?
Acz¢l lecsapja a kagylÂt, nem, nem mes¢ltem el. Senkinek. Csak egyszer, harminc

¢v mÃlva, mikor mÀr elavult minden, az ¢let¡nk is, ¢s azÂta szÁnhÀz is, film ¢s televÁziÂ
is jÀtszotta, fel-felÃjÁtva Ágy vagy Ãgy, az Àtkozott, m¢telykeltû musicalt.

De m¢gse ettûl, az ¢n fenyeget¢semtûl adta be Acz¢l a derekÀt. SzinetÀr ¢s Pista
gyûzte meg.
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ä K¡ldjed Àt azt a h¡lye hedonista f¢rjedet, hozhatja azt a mÀsik bolondot is. A cso-
kolÀd¢szÁnü igazgatÂtokat mÀr hÁvtam. Nagyszerü parasztkolbÀszt kaptam vid¢krûl.

EzÃttal nem siker¡lt infarktust kapnom, mire Pista hajnali n¢gyre vergûd´tt haza,
halvÀnyz´ldre sÀpadtan, de diadalittasan.

ä KifÀrasztÀssal gyûzt¡nk ä zuhant le az ÀgyÀra. ä Hubay nem bÁrta volna ki, û tÃl-
sÀgosan imÀdja a szÁnhÀzat, engedett volna ebben-abban. De SzinetÀr nem. Azt hi-
szem, v¢g¡l is az adta meg az utolsÂ l´k¢st, hogy SzinetÀr ÁrÀsban k¢rte Acz¢ltÂl a le-
tiltÀst, mert û h¢tfûre kiÁrta a prÂbÀkat. °s Acz¢l a kifogÀsait nem szerette volna ÁrÀsba
adni. Hogy mik voltak a kifogÀsai? HÀt ä a dalok slÀgerszerüek. °s zsidÂ munkaszol-
gÀlatos is szerepel benne. °s az, hogy àa Magyar Szent Korona nev¢benÊ-t se pozitÁve,
se negatÁve nem lehet kimondani vagy leÁrni. °s megint csak az ÀthallÀsok meg a nyu-
gati m¢tely.

De mindez megt´rt a k¢t elszÀnt bajvÁvÂ ¢rvel¢s¢n, ¢s h¢tfûn megkezdûdtek a prÂ-
bÀk, a felejthetetlen hangulatÃ prÂbÀk, amikrûl mÀr besz¢ltem.

ä GyurikÀm, minden szentekre, RadnÂti eml¢k¢re k¢rlek, gyere el! ¹r´kre b¡szke
lehetsz rÀ, hogy a te konzulsÀgod alatt sz¡letett meg az elsû magyar musical.

ä Nem jÀrok premierre, elvbûl.
ä Gondolj MiklÂsra, aki nem akart elbÃjni, pedig te is k´ny´r´gt¢l neki. Gondolj

arra, hogy Pista ¢let¢t te mentetted meg, mert Ág¢rt¢l az ûrmesternek egy gûzmosodÀt.
°s ez benne is van a darabban. °s hozd el akÀr az eg¢sz pÀrtbizottsÀgot, ha egyed¡l
f¢lsz a felelûss¢gtûl.

ä Hallgass! El¢g volt. ä °s leteszi a kagylÂt.
Acz¢l nem volt gyÀva. SzÀlasi uralma alatt z´ld nyilas bûrkabÀtban, horogkeresztes

karszalaggal felszerelve, hasÀn g¢ppisztollyal mentette a barÀtait, akik katonasz´ke-
v¢nyek voltak vagy zsidÂk ¢s egy¢b nemkÁvÀnatos elemek, s mikor Àtadta nekem a
lakÀsÀt, felment a B¡kkbe partizÀnnak. °s kÁv¡lrûl tudta a magyar irodalmat. De hÀ-
rom ¢s f¢l ¢vi b´rt´n nyomot hagyott rajta, nem akart visszaker¡lni. °s 1960-ban m¢g
sok minden volt fluid Àllapotban. O'Neill feles¢ge p¢ldÀul nem enged¢lyezte a f¢rje
darabjai bemutatÀsÀt nÀlunk, itt, ahol levert¢k a forradalmat. M¢g bevitt¢k a szakÀllas
fiÃkat a rendûrs¢gre, s az Àllam rosszul türte mÀrcius 15-¢t. A befogott ¡nnepelûk is.
K¢ts¢gkÁv¡l voltak ÀthallÀsok.

°s most itt a premier. Bizony, szeg¢nyes kis szÁnhÀz ez, ¢s az utolsÂ napon, persze,
mindenki ́ sszev¢sz mindenkivel. Hubay m¢g nem d´nt´tte el, hogy egy vagy k¢t szÀl
rÂzsÀt vigyen a k´ltû hÀzÀba a virÀgÀruslÀny, Irke, az û feles¢ge. Kakuszi, az angyal,
mindenesetre hÀrmat k¢szÁt elû. (Ha az egyiket netÀn megenn¢ izgalmÀban ä k´zli
velem kedvesen ä, ilyenkor minden elûfordulhat.) Pista mÀr ´tkor elrohant hazulrÂl,
esz¢be jutott valami, ami nagyon fontos, szÂlnia kell UngvÀrinak ä nem mondja meg,
hogy mit. Csak rem¢lni merem, hogy lesz rÀ idû, hogy helyrerÀngassam a nyakken-
dûj¢t. Panni meg ¢n Vas n¢nit fuvarozzuk, aki nem is akart elj´nni, û a VÁgszÁnhÀzba,
az Operett SzÁnhÀzba s a Nemzetibe jÀr, mi az, hogy Petûfi SzÁnhÀz? Valami snassz,
kommunista hely. S amikor meglÀtja Ervin (unoka´cs) sz¢p, tüzpiros szakÀllÀt meg-
jelenni az elegÀns f´ldszinti pÀholyunkban, felpattan, t¡st¢nt tÀvozni akar, ha Ervin
nem vÀgatja le, most, itt, azonnal, a szÁnhÀzi borb¢lynÀl, û tudja, hogy van itt borb¢ly,
fodrÀsz, maszkmester, minden ä mi vagy te, sziszegi ä egy sans-culotte ä mit szÂlna
boldogult apÀd, ha lÀtna? Pista iszonyÃ r´h´g¢sben t´r ki, s hÀtrahÃzza Ervint magÀ-
hoz, a pÀholy m¢ly¢re.
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Milyen mÀs egy fulladÀsig tele n¢zût¢r, mint az ¡res, amit megszoktam a prÂbÀk alatt.
L¢legzik, szuszog, k´h´g, mint egy ¢lûl¢ny, ¢s ÀramlÀsok futnak v¢gig rajta. A fiÃk
bedugjÀk hozzÀnk a fej¡ket ä izgulnak ¢s bÀtorÁtÂan bemosolyognak ä, prÂbÀljÀk ¡d-
v´z´lni a rendÁthetetlen Vas n¢nit, aki gyÀszfÀtyolos kalapjÀt se teszi le, viszont igazi
lÀtcs´ve van, r¢gi, gy´ngyhÀzas, amin kereszt¡l a begyült n¢pet vizsgÀlja, lÀthatÂ el¢-
gedetlens¢ggel, hisz egyetlen est¢lyi ruha sem akad itt ä micsoda n¢ps¢g! Innen, ahol
¡l¡nk, fellÀtok az elsû emeleti dÁszpÀholyba. Dugig van az is, ¢s igenis ott ¡l Acz¢l meg
m¢g n¢gy-´t ember, akit nem ismerek, k¢t nû is van k´z´tt¡k, szÂval segÁts¢get hozott
m¢gis (?).

A villany elalszik, a f¡gg´ny nem megy fel, de k¢t f¢rfi a f¡gg´ny el¢ l¢p, a szelÁd
k´ltû ¢s a szigorÃ k´ltû, s a zenekar rÀkezdi az ifjÃsÀg dalÀt, ¢s most halÀlos a cs´nd,
lehet, hogy mindenki azt ¢rzi, amit ¢n?

ögy lÀtszik. L¢legzet-visszafojtÂ figyelem ¢s felszakadÂ nevet¢s, mintha jeges sz¢l
fÃjna nyÀri forrÂsÀggal vÀltakozva, oda kell figyelni, viharosan tapsolni, ijedten hall-
gatni, s a Planta teÀba menthetetlen¡l beledÃdol a f¢l k´z´ns¢g. Az eltünt ¢s visszaj´tt,
m¢g csak intonÀlÂ k´ltûn¢l csuklÂ hangok ¢s zokogÀsok t´rnek fel, ¢s Sennyei bÃcsÃ-
dalÀnÀl nincs az a bün´s vÀrost gyalÀzÂ vid¢ki Ãr vagy nem Ãr, akinek bel¢ nem szakad
a szÁve. Egy¢bk¢nt a Sennyei ¢s AgÀrdi pÀros nemcsak hogy az egyed¡li helyes hang-
sÃllyal mondja ki a àMagyar Szent KoronÀÊ-t, de kÀbÁtÂ hatÀst tesz az is, ahogy az es-
t¢lyi ruhÀs, rÂkapr¢mes, valÂdi, hajdani Ãrinû le¡l a f´ldre, ¢s k¢t k´ltû k´z´tt iszik
egy pohÀr bort ä Â, boh¢m¢let! °s micsoda talÀlata RÀnkinak, hogy a àhumanizmus-
vitÀtÊ a skÂt duda dallamÀra, m¢rt¢k¢re szabja, robban. HorvÀth Tivadar mÀsodik
arcÀnak fekete humorÃ romantikÀja is c¢lba talÀl ä lehet-e ¢rt¢kesebb bÃcsÃajÀnd¢k
egy csalÂdott szerelmes kez¢bûl, mint tÁz deka vaj, Budapest ostroma idej¢n? Buda-
pest ostroma. HÂ ¢s fagyba zÀrt ¢gû vÀros, de itt is megjelennek az¢rt a hÀromkirÀlyok,
Àtadni a k´ltû utolsÂ ¡zenet¢t, amit ugyan sajnos elfelejtettek. ä Nem is fontos a sz´veg,
ûk maguk az ¡zenet, a k¡lsej¡k is az, persze. °s felsÁr a csuvas dallam, ¢s haza¢r a
k´ltû, m¢g egymÀsra n¢zhet Bodrogi ¢s Margitai, mielûtt Melitta pÀrtfogoltja agyon-
l´veti ûket ä legalÀbb lesz lakÀsa ostrom utÀn a LevÀgÂ FûÁt¢sznek. Taps, taps, lÀbdo-
bogÀs ¢s halkan morajlÂ egyetlen t´mbb¢ olvadÂ n¢zût¢r. Feln¢zek a FûpÀholyba, egy
nû csorgÂ k´nnyeit a ruhaujjÀba prÂbÀlja t´r´lni ä nem tudom, kicsoda, nem ismerem
a t´bbieket sem, de ennek a nûnek megk¢rdem a nev¢t k¢sûbb: Benke Val¢ria. Acz¢l
feje a mell¢re bukik. Ilyen a siker? ögy lÀtszik, ilyen. OrdÁtva hÁvjÀk a szerzûket. HÀr-
man hajlonganak, teljesen esetlen¡l, ûk is eltitkolt k´nnyektûl f¢nylû szemmel, ¢s hÁv-
jÀk maguk mell¢ a szereplûket. °s Petrovics Ãjra beinti AZ IFJöSçG DALç-t.

Lehet, hogy egy vadonatÃj igazi amerikai musical is Ágy hatott volna? Az ¢n hazÀm,
ez a cs´pp, be¢kelt ¢s k´r¡lfogott MagyarorszÀg mindig is nagy volt az idegenmajmo-
lÀsban. Kezdve az ûsidûktûl a reformkoron kereszt¡l a mai àok¢Ê-ig. Az ¢n mesters¢-
gemben pedig k¡l´n´sen feltünû a gyors ¢s mohÂ utÀnzÀs. ºgyesek vagyunk ¢s te-
hets¢gesek. Mindent igyeksz¡nk Àtvenni, hagyomÀny a Nyugatot egyszerüen kirabol-
ni, pedig Àt kellene elûbb ereszteni a sajÀt v¢r¡nk´n, a sajÀt hangunkon.

A darab hÀrom szerzûje m¢g akkor nem lÀtott musicalt, de ez itt volt, csak a mienk
volt, hÀt neh¢zveretü ¢s tulajdonk¢ppen fÀjdalmas. Itt volt az a nemzed¢k, amelyikhez
m¢g nagyon k´zel volt a hÀborÃ, a Don-kanyar hÂba dermedt hullÀi, a pÀnc¢llÀ fagyott
rongyaikban, eml¢keztek a bujdosÀsra, a megalÀzott Budapestre, az ostrom borzal-
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maira ¢s a katonasz´kev¢nyekre. De itt volt az IfjÃsÀg is. ýk eddig csak a f¢nyes szel-
lûkrûl hallottak, s arrÂl, hogy ´v¢k a j´vû, a nagyszerü, csodÀlatos j´vû, amit mi har-
coltunk ki nekik, k´sz´nj¢k meg sz¢pen, tÃlzabÀltattuk ûket a j´vûvel, ûk meg k´zben
gyÀszoljÀk lebukott, kiv¢gzett vagy elmenek¡lt barÀtaikat, ¢s sÂvÀrognak a szabadsÀg,
az utazÀs s a nyitott vilÀg fel¢. Itt a szÁnpadon a marhÀskodÀssal elviselt ¢letet jobban
meg¢rtett¢k, mint az àûs´kÊ r¢mt´rt¢neteit. ä Hogyan lehetett egy befûttes polc m´-
g´tt hÂnapokig ¢lni? ä (nem kajolom, csÁpem, tür´m az ûseim ́ r´k´s locsogÀsÀt, nem
vagyok rÀ vevû, hogy bezzeg a mÀl¢ keny¢r, ¢s nem volt gyufa, tehÀt...). Most lÀttÀk,
hogy nincs az az àelnyomÂ rendszerÊ, amiben ¢lve az ifjÃsÀg ne talÀlnÀ meg a sajÀt,
bÀr felfalhatÂ ¢s elkeserÁthetû ¢let¢t, de a sajÀt t´rv¢nyeit is, amik szerint ¢lni akar, ha
belehal is.

Persze ¢n nem ¢rtek a szÁnpadhoz. Pista szerint, ha valaki mozog vagy besz¢l egy hÀ-
romoldalÃ t¢rs¢gben, ¢n tÀtott szÀjjal, elbüv´lten ¢lvezem. °s nem drÀmat´rt¢netet
Árok, csak eml¢kez¢st. Az elsû magyar musical bemutatÂjÀnak soha el nem felejthetû
est¢j¢rûl.

No de nem szabad megfeledkezni a legszigorÃbb kritikusrÂl sem. Vas n¢ni, Pista ¢des-
anyja vetette oda az elûadÀs utÀn a pÀholybÂl kikÀszÀlÂdva a tÃl boldog k´ltûnek:

ä Csak te ne l¢gy olyan b¡szke erre! Nem ti ÁrtÀtok ezt a darabot, hanem az az utÀ-
latos hÀborÃ!

Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez

Sz´vetkezet

A vegyesboltot ¢s a vele egy ¢p¡letben l¢vû kocsmÀt jelentette,
de beletartozott elûtte az Ãt egy r¢sze ¢s hÀtul az udvar is,
melyben Penyasko Andris bÀcsi, a kocsmÀros lakott csalÀdjÀval,

a kocsmÀtÂl f¢ltem,
mindig oda k¡ldtek apÀm¢rt,
ha hiÀba vÀrtuk haza,
mire megtalÀltam,
rosszull¢t k´rny¢kezett a cigarettaf¡sttûl, az italszagtÂl, a lÀrmÀtÂl,

sosem j´tt velem,
ilyenkor mÀr nagyon ittas volt,
feh¢r vÀlad¢k ¡lt a szeme sarkÀban,
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¢s olyan furcsÀn viselkedett,
mintha nem û lett volna,
¢s mindig megsz¢gyenÁtett azzal,
hogy ivÂcimborÀi f¡le hallatÀra csÃnyÀkat mondott anyÀmrÂl,

a boltban biztonsÀgban ¢reztem magam,
csend volt ¢s enyhe petrÂleumszag,
¢s semmi fenyegetû a tekintetekben,

t´bbnyire kristÀlycukrot, c¢rnÀt, sÂt, gumipertlit,  s¡tûport vagy gyufÀt
hozattak velem, 

de n¢ha medvecukorra is kaptam p¢nzt,
¢s mindig elbüv´lt,
amint Boltos Pista bÀcsi az erre a c¢lra k¢sz¡lt piciny f¢mÁj drÂthÃrjÀval

belemetszett az ¢lesztût´mbbe,

ha csak Ãgy ker¡ltem oda, magamtÂl,
akkor legszÁvesebben az ¢p¡let elûtti t¢rs¢gen tartÂzkodtam,
¢s csikket gyüjt´ttem,
melyet el lehetett adni a nagyobbaknak,

vagy vasÀrnaponk¢nt bementem az udvarra,
hol a kuglipÀlya volt,
¢s ÀllÁtottam a s´r´zgetû felnûtteknek,
kik 50 fill¢rt is fizettek gurÁtÀsonk¢nt,

este meg, ha ´sszeverûdt¡nk pÀran,
jÀtszottam a t´bbiekkel a s´t¢tben,

ilyenkor arra is kellett ¡gyelni,
hogy le ne vizeljenek a r¢szegek,
ha kibotorkÀlnak az ivÂbÂl,
¢s nem talÀljÀk a v¢c¢t,

ez a vesz¢ly csak egyetlenegyszer nem Àllt fenn,
'56-ban,
mikor a szomsz¢d portÀn valaki bosszÃbÂl felgyÃjtotta a kommunista

hÁr¢ben ÀllÂ KusnyÀr GÀbor sz¢nakazlÀt,- 
¢s szinte nappali f¢nyess¢g tÀmadt,
akkor viszont senki nem rÃgott be,
mindenki mÀstÂl r¢szeg¡lt meg.
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VÀradi Monika MÀria

MINDSZENTI LAPOK (II)

ManapsÀg. A mindszenti hÀzak egy´t´de ¡resen Àll. Az egyutcÀs faluban ä itt min-
denki Fû utcai cÁmre kapja a levelet, a hÀrom kisebb leÀgazÀs k´z´tt mind´ssze egyet-
lennek van sajÀt neve, Kiss utca ä elûsz´r a hÀtsÂ ¢p¡letek tüntek el; a hatÀr kicsi volt,
ez¢rt dupla udvarokat alakÁtottak ki, ahol k¢t csalÀd ¢lt egymÀs mellett t´bb-kevesebb
b¢kess¢gben, az idûk mÃltÀn az el¡lsû hÀzban lakÂk igyekeztek megszerezni a hÀtsÂ
¢p¡leteket, ide azutÀn gyakran az ́ regek hÃzÂdtak vissza. A gazdasÀgi ¢p¡letek nagy
r¢sz¢t is lebontottÀk, csupÀn a n¢hÀny jÂszÀgtartÂ udvarÀn Àllnak a nagy ¢p¡letek,
egyre kevesebb mindszenti veszûdik disznÂval is, szÀrnyasokat tartanak, a tojÀst viszik
magukkal a h¢tv¢geken a gyerekek, a hÃst, akÀrcsak a z´lds¢get, be lehet nekik fa-
gyasztani a hütûlÀdÀban, ezzel majd' mindegyik hÀztartÀs rendelkezik. A telkek
hosszÃak, a gazdasÀgi udvar utÀn m¢g nyolcszÀz-ezer n¢gysz´g´lnyi f´ld k´vetkezik,
megterem itt minden, ami a maguk ¢s a gyerekeik hÀztartÀsÀba sz¡ks¢ges. A templom
feletti Fûszegen a Fû utca kisz¢les¡l, olyan burgenlandi mÂdra, a hÀzakat sz¢les f¡ves r¢sz
vÀlasztja el az ÃttÂl, kaszÀljÀk, fünyÁrÂt csak ketten hasznÀlnak. MarhÀnak valÂ nyers
takarmÀny, korÀbban minden szÀlra sz¡ks¢g volt, az idûs emberek most ´r¡lnek, ha
akad f¢rfi, aki lekaszÀlja, az mÀr nem biztos, hogy el is viszi magÀval, akinek Àllata van,
mÀra mÀr szerzett r¢tet magÀnak, Ágy hÀt akad mindszenti, aki el¢gette hÀza elûtt a
zamatos f¡vet. Fûszegen a hÀzak nagyobb r¢sze k¢tszobÀsnak ¢p¡lt, ÀllÁtÂlag a csÀszÀri
¢s kirÀlyi ulÀnusokat hadgyakorlatok idej¢n be kellett kvÀrt¢lyozni, erre szolgÀlt a ki-
sebbik szoba, tanÃsÀg a r¢gi sÁreml¢k, egy tisztet megtiport a lova, itt fekszik a mind-
szenti temetûben. ñszegen ä csak Ãgy mondtÀk, megyek lenek ä az utca ´sszeszük¡l, itt z´-
m¢ben a kisebb, egyszobÀs ¢p¡letek Àlltak. A r¢gi fûszegi ¢s Âszegi hÀzak t´bbs¢ge la-
katlan, a roskadozÂ, repedt falak valaha ¢l¢nksÀrga, k¢k, mÀlyvaszÁne megfakult, az
udvarokon harsÀny z´ld burjÀnzik. A tulajdonosok tÀvol ¢lnek, van, aki rendben tartja
´r´ks¢g¢t, nyaranta lejÀr, s azt tervezi, nyugdÁjaskorÀban v¢gleg idek´lt´zik, s van,
aki arra vÀr, hogy a r¢gi hÀzat, de legalÀbb a telket kedvezû Àron ¢rt¢kesÁthesse. A r¢gi
hÀzak n¢melyik¢t ma is lakjÀk, nyugdÁjas, egyed¡lÀllÂ asszonyok. A legt´bben azon-
ban, akik itt maradtak, hÀztÀjizÂ t¢esztagok, a hatvanas, hetvenes ¢vek sorÀn nagy ab-
lakos, f¡rdûszobÀs kockahÀzakkÀ alakÁtottÀk a r¢gi ¢p¡leteket. öjonnan tÁz hÀz ha
¢p¡lt negyven ¢v alatt, KovÀcs Sanyi hamarosan bet´lti az ´tvenet, a t¢eszben szak-
munkÀs, emellett nagyban nyulazik, k¢tszintes hÀzÀt k´zel hat ¢ve ¢pÁtgeti, valaha
nem kellett ennyi idû ahhoz, hogy egy csalÀd hajl¢ka meg¢p¡lj´n, panaszkodnak is
az ´regek, olyan irigy lett itt az emberis¢g, hogy csak harÀcsol, r¢gen segÁtettek egymÀson ¢pÁ-
t¢sn¢l, cs¢pl¢sn¢l, aratÀsnÀl; a falut sürün Àtsz´vû rokonsÀgi szÀlak ment¢n szervezûd´tt
a k´lcs´n´s segÁts¢gnyÃjtÀs generÀciÂkon Àt szÀmon tartott hat¢kony rendszere, Àm
ma nincs mÀr, aki fenntartsa ¢s ¢ltesse.

MÀsok Àltal elhagyott hÀzakban, falvakban meg¢lni, egzisztenciÀt teremteni prÂbÀl-
kozÂk ide, a nyugati hatÀrsÀvba nem l¢phettek be, Mindszentet nem formÀlta Àt a
gettÂsodÀs folyamata, egyszer prÂbÀlkozott itt ¢pÁtkezni egy ollan cigÀnyforma ember, a
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f¢lbehagyott hÀz most ott Àll a fûszegi bal oldalon, a lakatlan hÀzak sorÀn, lassan ben´vi
a gaz, senki nem nyÃl hozzÀ, noha a sz¢thullott csalÀd nem t¢r vissza ide t´bb¢. Az
elsû idegen, akinek siker¡lt Mindszenten ingatlanhoz jutnia, m¢g a nyolcvanas ¢vek
derekÀn, amikor enged¢llyel lehetett bel¢pni ide, egy fûvÀrosi orvos volt, szenved¢lyes
vitorlÀzÂ, a Balatonon talÀlkozott a hatÀrûrs¢g parancsnokÀval, az û h¢tv¢gi hÀza az
egyetlen, amelyet, az itt lehets¢ges komforttal ellÀtva, megûriztek ¢s felÃjÁtottak ere-
deti ÀllapotÀban, a t´bbi Ãjonnan bek´lt´zû ¢pÁtkezik, ÀtalakÁt. '90-ben, a m¢g k´z´s
vasaljai tanÀcson tizenegy vÀsÀrlÂrÂl tudtak, akik ter¡letet vagy hÀzat vettek magÀn-
szem¢lytûl, illetve a tanÀcstÂl Mindszenten, akad, ki azÂta v¢gleg idek´lt´z´tt, akad,
akit a vÀsÀrlÀs Âta senki nem lÀtott, 1990 Âta nyolc csalÀd telepedett le Mindszenten,
Szombathelyrûl, Budapestrûl, K´rmendrûl ¢rkeztek. 1990-ben Mindszenten egy
n¢gyzetm¢ternyi ¢pÁt¢si telek ́ tven forintba ker¡lt, 1995-ben a k´zs¢gi ́ nkormÀnyzat
benyÃjtotta k¢relm¢t a f´ldhivatalhoz, hÀromhektÀrnyi ter¡letet kÁvÀnnak belter¡let-
t¢ nyilvÀnÁttatni, hogy itt, idegen ¢s helyb¢li fiatalokat megtelepÁtendû, tizenk¢t hÀz
meg¢pÁt¢s¢re alkalmas, 20ixi100 m¢teres, vÁzzel, villannyal, telefonvonallal ellÀtott tel-
keket alakÁthassanak ki, az elsû lakÀsukat ¢pÁtûk szÀmÀra 460 n¢gysz´g´lt, a hÀzhelyet
dÁjmentesen kÁvÀnja az ´nkormÀnyzat Àtadni, a telkek n¢gyzetm¢ter¢t hetven forin-
t¢rt ¢rt¢kesÁten¢k.

Az ez¡st´s vÁztoronyrÂl visszaverûdû f¢ny meg¡t, ´t ¢ve, az ûrtornyok mellett, csak a
mindszenti, sÀroslaki ¢s kertesi templom tornyaihoz igazÁthattam a tekintetem. M¢g
a tanÀcsrendszer idej¢n kezdt¢k el ki¢pÁteni, s '93-ban adtÀk Àt a hatÀrûrs kÃtjÀra csat-
lakozÂ vezet¢kes vizet s a t´rpe vÁzmüvet a valahai indÂhÀztÂl ´tven-szÀz m¢ternyire.
A mindszentieknek, akik korÀbban sajÀt kÃtjukbÂl szivattyÃval pumpÀltÀk a vizet, a
vezet¢kes vÁz harmincezer forintba ker¡lt, ¢vente hÀromezret kell t´rleszteni´k az ́ n-
kormÀnyzatnak. Csatorna mi¢rt is lenne, a vÁzelvezetû Àrokrendszert rendbe hozni is
t´bbmilliÂs terhet jelentene a k´zs¢gnek, nincs rÀ fedezet. ¹nk¢ntes alapon lehet k¢r-
ni a szippantÀst, a k´rmendi Foraszka c¢g csinÀlja, az ´nkormÀnyzattÂl azutÀn visz-
szaig¢nyelhetû a k´bm¢terenk¢nti 320 forint fele. TelefonzsinÂr itt csak az ûrs ¢s a
hatÀr k´z´tt fesz¡lt, a rendszer r¢szek¢nt, a hatÀr v¢delm¢t szolgÀlta, a MATçV '93-ban
szerelte f´l a negyven egy¢ni ¢s egy k´z¡leti elûfizetû telefonjÀt huszon´tezer forint¢rt.
A gÀz bevezet¢s¢re nem futja mÀr, hetvenezer forintba ker¡lne hÀztartÀsonk¢nt, a sok
¡res hÀz ¢s a foghÁjak tovÀbb emeln¢k a k´lts¢geket, maradnak a fÀnÀl, a sz´vetkezettûl
¢s a k´rmendi TºZ°P-tûl lehet vÀsÀrolni, s hÀt ez¢rt is volt akkora ¢rdeklûd¢s a TamÀs-
¢s a Csencsi-erdû irÀnt a kÀrpÂtlÀsi liciteken; az àidegenÊ elszÀrmazottaknak az¢rt kel-
lett az erdû, mert nem kell dÂgozni vele, a mindszentieknek meg az¢rt, mert akinek erdeje
van, az a t¡zelûj¢t meg tudja szerezni. AkÀrcsak a fükaszÀlÀshoz, a fafür¢szel¢shez is
segÁts¢gre szorul a mindszentiek t´bbs¢ge, rokon v¢gzi, vagy valami fizets¢g ellen¢-
ben, akinek motoros für¢sze van. Fûzni persze legt´bben mÀr nem fat¡zel¢ses kÀlyhÀn
szoktak, a GÀzos Ernû h¢tfûn ¢s p¢nteken d¢l k´r¡l j´n K´rmendrûl, legutÂbb 765
forint¢rt cser¢lte palackjÀt. No¢ Magdus szerint sokÀig Âdzkodtak a mindszenti ´re-
gek, hogy ig¢nybe vegy¢k a szociÀlis ¢tkeztet¢st, sz¢gyellt¢k, de amikor û, aki maga
jÂl tud fûzni, befizetett, mÀr t´bben mert¢k utÀnozni, a csÀkÀnydoroszlÂi iskola kony-
hÀjÀrÂl naponta hozza az eb¢det egy vasaljai vÀllalkozÂ, a k´zs¢ghÀza mindenes alkal-
mazottja azutÀn sz¢thordja a nyolc ´regnek, leves, t¢szta, sokszor salÀta, ¢s p¢ntek kiv¢te-
l¢vel majdnem minden nap van hÃs, sokat is adnak; 139 forint naponta; az ´nkormÀnyzat
nem pusztÀn a vasaljai vÀllalkozÂ k´lts¢geihez jÀrul hozzÀ, hanem a nyugdÁjtÂl f¡g-
gûen fizeti az eb¢d hÀromnegyed¢t, illetve teljes ÀrÀt.



A falu k´zep¢n, az ÃtelÀgazÀsnÀl Àll a bolt ¢s a kultÃrhÀz ¢p¡lete, ez utÂbbi az ´nkor-
mÀnyzatnak ¢s a Pinka kocsmÀnak is helyet ad. A boltban senki nem marad meg so-
kÀig, panaszkodnak, nem csoda, neh¢z gazdasÀgosan ¡zemeltetni, egy darabig hely-
beli asszony vitte, de hol keveset rendelt, hol nyakÀn maradt az Àru, csak rÀfizetett, de
meg hiÀnya is volt. A k´rmendi çF°SZ-tûl most egy fiatalember b¢rli a boltot, k´zmeg-
el¢ged¢sre. A szombaton is 7-tûl 12-ig nyitva tartÂ ¡zletben majd' mindig ¡ld´g¢l egy
bet¢rû f¢rfi, kez¢ben ¡veg s´rrel, diskurÀlva, de asszonyok is szÁvesen idûznek itt egy
darabon. A beszerz¢s rugalmas, a boltvezetû k´rbek¢rdezi vevûit, s az ig¢nyeknek
megfelelûen szÀllÁt, keny¢r¢rt, p¢ks¡tem¢ny¢rt mÀr h¢t Âra elûtt sorba Àllnak az
asszonyok, ÀllÁtÂlag szÀz kifli, zs´mle ¢rkezik egy nap, rejt¢ly, hogyan nem jut mÀr a
sorban az ´t´diknek, k¡l´n´sen h¢tv¢g¢n kapÂs a p¢ks¡tem¢ny, amikor j´nnek a vÀ-
rosi gyerekek ¢s unokÀk. Fagyasztott hÃsbÂl csirke van, olykor pulyka is, disznÂhÃst,
aki nem vÀg, K´rmenden vehet a sz´vetkezeti boltban; a t¡lk´lû sz´vetkezeti teher-
autÂ, hogy a levÀgott marhÀk hÃsÀt olcsÂ Àron eladja, ma mÀr csak ritkÀn, ¢vente k¢t-
szer jelenik meg, s elûre be kell jelenteni, ki mennyit k¢r. SzerdÀnk¢nt s¡tem¢nyt is
hoznak K´rmendrûl, egy idûben csak n¢ztem, fejezi ki rosszallÀsÀt hÀziasszonyom, K´te-
les Ibolya, olyan asszonyok vett¢k, n¢zegett¢k, akik tudnÀnak s¡tni... 1990 utÀn jelent meg
Mindszenten a k´rmendi vÀllalkozÂ, lerakatot nyitott a templommal szemben egy ma-
gÀnhÀz szuter¢nj¢ben, ¢s volt itt ital, z´lds¢g, kÀv¢, margarin, mindenf¢le tejterm¢k,
kÀv¢, m¢g gy¡m´lcs is; errefel¢ sem a talaj, sem a klÁma nem kedvez a gy¡-
m´lcstermeszt¢snek, a kerti fÀk term¢s¢t s¡tem¢nybe s¡tik, befûzik, nem eml¢kszem,
hogy valaha is lÀttam mindszenti asztalon gy¡m´lcs´t, a gyermekes sz¡lûk K´rmen-
den vÀsÀrolnak. AztÀn elterjedt, hogy titokban alkoholt ÀrusÁtanak a lerakatban, meg
besz¢lik, hiÀny is volt, ¢s aztÀn megjelent az ́ nkormÀnyzatnÀl a csÀkÀnydoroszlÂi k´rzeti
megbÁzott, kez¢ben a n¢vtelen lev¢llel, amely a hÀztulajdonos, egy gyÀmsÀg alatt ÀllÂ
idûsebb leÀny erk´lcsei¢rt aggÂdott, jelentgetnek, szÂbesz¢lnek. A vÀllalkozÂ vakmerû mÂ-
don indult a '94-es ´nkormÀnyzati vÀlasztÀsokon, de kevesen szavaztak rÀ, erre meg-
bokrosodott ¢s bezÀrt. Jelenleg a Pinka kocsmÀt b¢rli az ´nkormÀnyzattÂl, a lerakat
azonban hiÀnyzik az embereknek.

D¢lutÀn van. SÀrga hengerelt falak, piros ¢s k¢k kockÀs terÁtûkkel fedett asztalok, z´ld
huzatÃ sz¢kek, cser¢pkÀlyha s egy ÀllÂpult, ¡dÁtûk, ¡veges s´r´k, cigaretta, csokolÀ-
d¢k, n¢mi rÀgcsÀlnivalÂ, olasz kÀv¢fûzû g¢p, kazettÀs magnÂ, a legmagasabb polcon
egyetlen ¡veg pezsgû, vastag falÃ korsÂbÂl issza s´r¢t a k¢t fiatalember, a padlÂn el-
nyÃlva fekszik Surda, KovÀcs Sanyi¢k farkaskutyÀja. Nyugodtan f¢nyk¢pezhet, a kocsma
nem az eny¢m. A kocsmÀt vezetû fiatalember is K´rmendrûl jÀr ki, igaz, udvarias, amikor
megyek szÂdÀ¢rt, de biztos skinhead, noha csak kis lÂfarokba fogja hajÀt, itt k¢ts¢gtelen¡l
vÀratlan jelens¢g, a nyitva tartÀst illetûen semmif¢le felirat nem igazÁt el, ha kedve
tÀmad, a fiatalember biciklizik egyet, a Pinka kocsma csak estefel¢ n¢pes¡l be, a f¢rfiak
hangos eszmecser¢je kihallatszik az utcÀra. Tegnap m¢g ¢jf¢lkor is ott voltak, ittak, hangzik
a megbotrÀnkozott tudÂsÁtÀs reggel, a àk´zv¢lem¢nyÊ elÁt¢li a kocsmÀzÂkat, itt r¢gen
nem voltak italozÂ emberek, a felnûtt f¢rfiak h¢tv¢g¢n mentek a No¢- vagy a GÀspÀr-
kocsmÀba, a b¢kess¢g kedv¢¢rt ÀltalÀban felvÀltva, h¢tk´znap legfeljebb a kovÀcs vagy
a cip¢sz mühely¢ben hajtottak fel egy-egy pohÀr bort, az asszonyok szerint inkÀbb a
nem rendes ¢letet ¢lû sÀroslakiak alkottÀk annak idej¢n a k¢t vend¢glû t´rzsk´z´ns¢g¢t,
sok r¢szeges volt SÀroslakon, ugye nekik volt a szûlûhegy meg a pince, aztÀn kijÀrtak oda innya.
A t¢esznyugdÁjasok, idûsebb f¢rfiak legfeljebb ben¢znek a Pinka kocsmÀba, ûk a MÀ-
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tyÀs-pinc¢ben gyülnek ´ssze est¢nk¢nt; a legnagyobb mindszenti gazdacsalÀd immÀr
hetvenesztendûs fej¢nek pinc¢je embereml¢kezet Âta a f¢rfiak tÀrsas ¢let¢nek fontos
szÁntere, ahol a falut ¢rintû ´sszes k¢rd¢sben ÀllÀsfoglalÀs sz¡letik. Ezek azonban soha
nem bizonyultak el¢g erûsnek ahhoz, hogy a falu sorsÀnak irÀnyÀt befolyÀsoljÀk.

A MÀtyÀs-pinc¢be jÀrogat P¢terfi is, a hetvenes ¢vekben az italbolt vezetûje, nagy menet
volt, sok volt a kuncsaft, az idûs f¢rfiak jÀt¢kosan kÀrtyÀztak, nem volt nyugalom, ha
hazament eb¢delni, j´ttek ¢rte, nyisson ki, akinek kimaradÀsa volt az ûrsrûl, az mind
a kocsmÀban tanyÀzott, de j´ttek a k´rmendi ¢s egerszegi tisztek, itt senki sem kereste
ûket, elhagyott hely volt, ittak... P¢terfi mindszenti tanÀcseln´k is volt, a mÀsodik s egyben
utolsÂ, 1960-ban, iskolÀzott VB-tagk¢nt ä elv¢gezte a tiszti fûiskolÀt, majd le¢retts¢-
gizett ä, ût vÀlasztottÀk elûdje hely¢re, aki a t¢esz eln´ke lett. M¢g ebben az esztendû-
ben fel¢p¡lt a B¢ke Müvelûd¢si Otthon, az Ãt- ¢s jÀrda¢pÁt¢stûl eltekintve az egyetlen
k´zs¢gi beruhÀzÀs a tanÀcsi korszakban; a jÀrÀs Ág¢rt ugyan p¢nzt, de nem adott, Ágy
a tanÀcs¡l¢s felemelte a k´zs¢gfejleszt¢si adÂt csalÀdonk¢nt hÀromszÀz forintra, ¢s tÀr-
sadalmi munkÀra szÂlÁtotta a falu tagjait, akik helyi ¢s vasaljai kûmüvesek irÀnyÁtÀsa
¢s katonÀk k´zremük´d¢se mellett rohamtempÂban, jÃlius 4. ¢s november 20. k´z´tt
fel¢pÁtett¢k a kultÃra helyi szent¢ly¢t. K´mlûi tanÀr Ãr krÂnikÀjÀban hosszan idûz´tt
az esem¢nyn¢l: àValÂban egy-k¢t mell¢khang kiv¢tel¢vel a k´zs¢g minden lakÂja fÀradsÀgot
nem kÁm¢lve j´tt ¢s dolgozott. Volt idû, amikor ¢jjel k¢t Ârakor mÀr Àstuk az alapot, betonÁroztunk,
hiszen sajÀt kivitelez¢sben ker¡lt meg¢pÁt¢sre... Munkaerûben nem volt hiÀny. Volt nap, amikor
szÀzhÃszan dolgoztak. A lelkesed¢s ÂriÀsi. Hiszen egy sz¢p int¢zm¢nnyel gazdagodik a k´zs¢g.
Nap nap utÀn emelkedik a fal, ¢s lassan ÀllvÀnyerdû veszi k´r¡l a falakat... Az avatÀsi ¡nnepi
eb¢den a meghÁvott elvtÀrsakon kÁv¡l minden csalÀdbÂl r¢szt vehetett egy-egy sze-
m¢ly. 1990-ben a kocsma, a pÀrthelyis¢g ¢s a k´nyvtÀr kiv¢tel¢vel a kultÃrhÀz elha-
gyottan, ¡resen Àllt. AzÂta az ´nkormÀnyzat legnagyobb beruhÀzÀsak¢nt felÃjÁtotta;
vizesblokkot alakÁtott ki a hetente egy d¢lelûtt´n rendelû k´rzeti orvos ¢s betegei, va-
lamint az IfjÃsÀgi Klubba jÀrÂ n¢hÀny gyerek, a kocsma vend¢gei ¢s az ́ nkormÀnyzat
dolgozÂi szÀmÀra, rendbe hozatta a fÀskamrÀt ä ¢s automata tekepÀlyÀt ¢pÁttetett...

K´teles Ibolya nyugdÁjas postÀskisasszony szobÀjÀban a sÀroslaki No¢ unoka g¡ssingi
lakberendez¢si ¡zlet¢bûl kapott anyagv¢gek, f¡gg´nydarabok; terÁtûk k¢sz¡lnek be-
lûl¡k a szentek szobrai alÀ, a fotelban szakadozott, arany miseruha fekszik, a pl¢bÀnos
Ãr teljesen elkoptatta, Àt kell szÀlazni, a dÁszeket Ãjravarrni, Ibolya a pesti EcclesiÀbÂl
rendelt anyagot, de hasznÀlhatatlan, tÃl feh¢r, a miseruhÀt megsÀrgÁtotta az idû. A
pl¢bÀnos Ãr azt mondta, ne miseruhÀt foltozzunk, szerezz¡nk inkÀbb papot. Mindig szentes falu
volt Mindszent, az asszonyok szombaton fûzik meg a hÃslevest, azutÀn m¢g berakjÀk
a hajukat, hogy nyugodtan elmehessenek a vasÀrnapi mis¢re; K´mlûi tanÀr Ãr fel-
jegyz¢se szerint sokat ad a k¡lsûs¢gekre, szereti, ha egyhÀzi int¢zm¢nyei rendben vannak, s
nemegyszer komoly ´sszegeket Àldoz egyhÀzi c¢lokra. K¢t papot is adott az egyhÀznak, de
int¢zm¢nyeivel ¢s lakÂival egy¡tt sajÀt papjÀt is elveszÁtette. Az idûs pl¢bÀnos VasaljÀn
¢s tÀrsk´zs¢geiben lÀtja el feladatÀt, egyre nehezebben, mert n¢gy helyett vasÀrnap
mÀr csak Mindszenten ¢s VasaljÀn tart mis¢t, a mÀsik k¢t falunak be kell ¢rnie a szom-
bat d¢lutÀnnal. A tarÂdfaiak a p¡sp´kh´z fordultak, de a mindszentiek is el¢gedet-
lenkednek, mert kedd ¢s cs¡t´rt´k, a heti k¢t alkalom nem el¢g a sok ¢vfordulÂs mi-
s¢hez, volt, aki kimaradt ¢s megs¢rtûd´tt. A mindszentiek valÂban adakoztak, s nem ke-
veset, az oltÀr barokk freskÂjÀnak, egy Winterhalter-alkotÀsnak a restaurÀlÀsa, majd
a templom felÃjÁtÀsa k´zel k¢tmilliÂ forintba ker¡lt, igaz, lendÁtett a munkÀlatokon
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n¢hÀny adomÀny, t´bbek k´zt a rohonci otthonban ¢lû, Mindszentrûl elszÀrmazott
pl¢bÀnos¢. A vasÀrnapi mis¢ket asszonyok, f¢rfiak, vÀrosrÂl hazalÀtogatÂ gyerekek,
unokÀk egy¡tt ¡nneplik, az asszonyok m¢g ¢rz¢kenyen ¡gyelnek arra, hogy a r¢gi
csalÀdi ¡l¢srendet megtartsÀk, a f¢rfiak utoljÀra l¢pnek a templomba, s a bejÀrathoz
hÃzÂdnak, magam vend¢g vagyok, Ágy a szÀllÀsadÂm mell¢ ¡lhetek. H¢tk´znapon a
templomban csak idûs asszonyokat lÀtni, Mindszenten a szenteltvÁztartÂ is kiszÀradt...
Templom ¢s temetû k´r¡l forog minden. Mindenszentek ¡nnepe, november, Pinka-
mindszent bÃcsÃja, ezzel a bÃcsÃval nem f¢r meg a vÀsÀri zsivaj, az asszonyok napokon
Àt k´tik a koszorÃkat, ¢s a cs´ndes egy¡ttl¢tre k¢sz¡l mindenki, mert Mindenszentek
napjÀn hazaj´nnek az ¢lûk, azok is, akiket mÀr csak a halottaik k´tnek a faluhoz, Min-
denszentek a talÀlkozÀsok, az eg¢sz falu napja...

Mintha mezûn s¢tÀln¢k s nem temetûben, gÂlyahÁr, harangvirÀg, illatos f¡vek, vad-
eper; a sÁrok gondozottak, itt nincsenek hivalkodÂ k´vek, n¢hÀny r¢gi csalÀd vagy
pedagÂgus nev¢t olvasom csak fekete mÀrvÀnytÀblÀkon, most a legt´bb, betonnal rÀ-
mÀzott sÁron ÀrvÀcskÀk virÁtanak, a vÀzÀkban friss a virÀg. Nem nagy a temetû, m¢gis
kev¢s a sÁr, noha mindig is itt volt a falu temetûje, ki tudja, hÀny mindszenti porladt el
t´bb szÀz ¢v alatt a hepehupÀs f´ldben, legr¢gebbieknek az elrozsdÀsodott gÂtikus Ávü
vaskeresztek tünnek, f´l¡l a corpus, alul oltÀrk¢pk¢nt MÀria vagy csak a monstranciÀt
id¢zû keret. Betonkeverû tompa bÃgÀsa keveredik a t¡csk´k ¢s madarak hangorgiÀjÀ-
ba, magÀnerûs sÁr¢pÁt¢s, a rÀbagyarmati mük´ves, akitûl a sz¡rke mÀrvÀnylapot meg-
rendelt¢k, nem vÀllalta az alap elk¢szÁt¢s¢t, biztos nincsen ideje, a hÀzaspÀr maga lÀtott
neki, a betonkeverû a ravatalozÂbÂl kapja az Àramot, a mester, amikor tavaly elvÀllalta
a munkÀt, szÀzezret mondott, de lehet, hogy t´bb is lesz, de az¢rt sz¢p a mÀrvÀny, mindenki
igyekszik, hogy ilyen sz¢p legyen... Az ́ nkormÀnyzat nagy gondot ¢s szÀzezret meghaladÂ
´sszeget fordÁtott a temetûre; a ravatalozÂt ¢s bonctermet felÃjÁtottÀk, aszfaltÃttal k´-
t´tt¢k ́ ssze a kaput ¢s a ravatalozÂt, szem¢ttÀrolÂt ÀllÁtottak, Ãjabb csapot szereltettek
f´l, hogy az ́ regeknek ne kelljen messzire menni¡k vÁz¢rt. A mindszentiek pedig ́ r¡l-
nek a sz¢p¡lû temetûnek, itt gyakoribb a temet¢s, mint a keresztelû, a koporsÂt a tüz-
oltÂk viszik a sÁrhoz, az nagyon sz¢p, ahogy az egyenruhÀjukban lassan l¢pkednek; 1880-ban,
a tüzv¢sz utÀn k¢t esztendûvel alapÁtottÀk a tüzoltÂ-egyes¡letet, 1991-ben Ãjra meg-
alakult a Pinkamindszenti ¹nk¢ntes TüzoltÂ-egyes¡let, jÂszerivel az ´sszes ¢pk¢zlÀb
f¢rfi tagsÀgÀval, s elsûk¢nt KovÀcs Sanyi eln´klet¢vel, û aztÀn visszal¢pett, mindenki
csak akkor j´tt, amikor inni lehetett, dolgozni nem akartak, az Ãj eln´k, a k´rmendi p¢ks¢g-
ben dolgozÂ fiatal f¢rfi '94 decembere Âta k´zs¢gi k¢pviselû, testv¢r¢vel a sÁrÀsÀst is
elv¢gzi. Mindszentnek volt vidÀm bÃcsÃja is, 1880-ban d´nt´ttek Ãgy, hogy a tüzoltÂk
v¢dûszentj¢nek, FlÂriÀnnak napjÀt meg¡nneplik, ma a pl¢bÀnos Ãr mÀr nem is emlÁti...

A MÀtyÀs-pince t´rzsvend¢gei ugyan '90-ben ́ r´mmel lÀttÀk volna, ha a mindszentiek
kivÀlnak a k´z´s t¢eszbûl, mert az csak herdÀlja a vagyont, a szikÀr t¢nyekkel mindenki
tisztÀban volt; hiÀnyzik az ember. 1995-ben a Pinkamenti GazdÀk Sz´vetkezete aktÁv
dolgozÂi l¢tszÀmÀnak Ãgy tÁz szÀzal¢ka mindszenti; traktorossal, villanyszerelûvel
mind´sszesen kilencen dolgoznak a k´z´s sz´vetkezetben, mÁg a mindszenti ´regek
tÃlnyomÂ t´bbs¢ge a t¢eszbûl ment nyugdÁjba. Nem volt kinek s nem volt mire kivÀlni
a k´z´s sz´vetkezetbûl; 1992-ben sem egy¢ni, sem csoportos kivÀlÀsra nem jelentett
be ig¢nyt a tagsÀg, s a ter¡leti elvü sz¢tvÀlÀs a n¢gy k´zs¢g egyik¢ben sem jelentett
reÀlis lehetûs¢get. A 2156 hektÀr hatÀrÃ sz´vetkezetben tovÀbbra is hÀrom Àgazat mü-
k´dik; n´v¢nytermeszt¢s, Àllatteny¢szt¢s ¢s erd¢szet. A sz´vetkezet soha nem foglal-
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kozott mÀssal, mint alaptev¢kenys¢ggel, s ez nem pusztÀn a term¢szeti adottsÀgoknak
k´sz´nhetû, hanem a rendszernek is; àidegenÊ gazdÀlkodÂk, vÀllalatok nem l¢phettek
be a hatÀrsÀvba. Nem is igen hiÀnyoztak a mell¢k¡zemÀgak, a marhÀkkal fel lehetett
tartani a gazdasÀgot, amely a megyei tejtermel¢si versenyben minden ¢vben a mÀsodik
lett. BernÀt, mÁg '87-ben ´ssze nem k¡l´nb´z´tt a jelenlegi eln´kkel, fûÀllatteny¢sztû
volt a sz´vetkezetben, most VasaljÀn ´nkiszolgÀlÂ vegyesboltot vezet, harmincf¢le hen-
tesÀru-kÁnÀlattal, a pÀcl¢¢rt pedig m¢g K´rmendrûl is kijÀrnak, emellett tÀppal kereskedik,
p¢ntekenk¢nt hozza a tÀpot Mindszentre, ilyenkor le¡l, borozgat, nem sietûs. Itt, a
mindszenti telepen kezdt¢k el '73-ban a holsteiniämagyar tarka keresztez¢st, majd az orszÀgban
elûsz´r itt v¢geztek v¢res ¢s v¢rtelen zigÂtaÀt¡ltet¢st; a megterm¢kenyÁtett petesejtet kimossÀk a
teny¢szÀllatbÂl, ¢s kisebb teny¢sz¢rt¢kü Àllatokba helyezik kihordÀsra, az inszeminÀtorok szer-
szÀmokkal beteszik a m¢hbe, vagy f´lvÀgjÀk a teh¢n oldalÀt, az Àllat kalodÀban Àll, ¢rz¢stelenÁtik,
¢szre sem veszi, ¢s volt, hogy kilenc zigÂtÀbÂl hat megfogant, ¢s ´t meg is sz¡letett, ez nagyon jÂ
arÀny. Itt a kast¢lyban szakmai tovÀbbk¢pzû k´zpontot lehetett volna l¢trehozni, bemutatÂtelepet
csinÀlni, mert akad¢mikusok forszÁroztÀk ezt, ide m¢g az eurÂpai gyepkonferencia r¢sztvevûi is
elj´ttek... mindez az û idej¢ben volt m¢g, de minden f¡stbe ment... A nagyszabÀsÃ tervek
meghiÃsulÀsa ellen¢re a sz´vetkezet Àtv¢szelte az elmÃlt esztendûket, itt fel a fejjel volt,
a tagok szÀma 1990 Âta 269-rûl 238-ra cs´kkent, igaz, az aktÁvak szÀma '93-ban 83,
n¢gy ¢ve m¢g 128, a legt´bben nyugdÁjba mentek; az igazi fegyvert¢ny m¢gis az, hogy
a tej¢rt¢kesÁt¢si vÀlsÀg k´zepette az 1990. ¢vi 1178 marhÀhoz k¢pest 1993-ra mind-
´ssze 946-ra cs´kkent az ÀllomÀny, s hogy k¢t vesztes¢ges ¢v utÀn '93-ban ¢s '94-ben
12, illetve 17 milliÂs nyeres¢get k´nyvelhetett el a sz´vetkezet. A vesztes¢g m¢g az
1983-as nagyberuhÀzÀs, a tehen¢szeti telep t´rleszt¢si kamatterheinek szÀmlÀjÀra Ár-
hatÂ, a nyeres¢g ¢s a sz´vetkezet stabilizÀlÂdÀsa a tejtermel¢snek. Pontosabban annak,
hogy a sz´vetkezet Szombathelytûl Zalaegerszeghez pÀrtolt, az egerszegi Tejipar hÀ-
rommilliÂs hitelt adott a sz´vetkezetnek a feh¢rjetakarmÀnyok fejleszt¢s¢re; annak,
hogy az eg¢sz termel¢si rendszer az Àllatteny¢szt¢snek rendelûdik alÀ, az 1315 hektÀ-
ros szÀntÂf´ld´n termett bÃza, kukorica, Àrpa javÀt a marhÀk eszik f´l; annak, hogy
az elmÃlt esztendûben siker¡lt 98%-ban extra minûs¢gü tejet elûÀllÁtani, s hogy a te-
henek ism¢t a '89-es hozamot, ¢vi hatezer liter tejet produkÀlnak. Ha a lebontott ¢s
leromlott r¢gi ¢p¡letek vagy a d´gkÃt miatt a mindszentiek neheztelnek a sz´vetke-
zetre, ha a polgÀrmester nemigen ¢rt szÂt az eln´kkel, mert az nem jÀrul hozzÀ a n´-
vend¢ktelephez vezetû Ãt vagy a d´gkÃt karbantartÀsÀhoz, a mindszentiek ¢rt¢kelik
azt a t¢nyt, hogy a sz´vetkezet mük´dik, talpon maradt, a dolgozÂknak fizet¢st, a tu-
lajdonosoknak valami kis osztal¢kot ad. Rendes az eln´k, noha tsz-pÀrttitkÀr volt, de azt is
kellett csinÀlni valakinek...

A templommal szemben, a buszmegÀllÂban reggel ¢s este h¢t k´r¡l tejeskannÀk Àll-
nak, '90-ben m¢g nyolc-tÁz kannÀt lÀttam, ´t ¢vvel k¢sûbb mÀr csak hÀrom-n¢gy so-
rakozott egymÀs mellett. A sz´vetkezetbûl j´nnek ¢rte, zsÁrtartalomtÂl f¡ggûen hÃsz-
huszonk¢t forintot fizetnek a hÀztÀji tej literj¢¢rt; k¡l´n gyüjtik ́ ssze, mert nem hozza
az extra minûs¢get, a sz´vetkezeti tej¢rt Zalaegerszeg harmincegy forintot ad. Itt k¡l´n
gyüjtik, kevesebbet adnak ¢rte, aztÀn a v¢g¢n meg Ãgyis ´ssze´ntik, K´teles Gyula ´t ¢vvel
ezelûtt ugyanazt mondta, mint ma a falugazdÀsz, hogy a sz´vetkezet vagy a tejipar
jÀr-e jÂl, a termelû szempontjÀbÂl ¢des mindegy. N¢hÀny ¢ve elk¢pzelhetetlen lett vol-
na, hogy mindszentiek egymÀstÂl vÀsÀroljanak tejet, most az a kev¢s ÀllattartÂ is job-
ban jÀr, ha nem a sz´vetkezetnek adja le a tejet, hÀznÀl harminc´t-negyven forintot
is elk¢rhet ¢rte. A nagy hagyomÀnyÃ marhatartÀs, amelynek a mindszentiek jÂmÂdu-
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kat k´sz´nhett¢k, lassan mÃlttÀ vÀlik, a gazdÀlkodÂk szÀma minden ¢vben r´videbb, nyol-
can tartanak marhÀt, k´z¡l¡k àfûfoglalkozÀsÃÊ termelûnek talÀn egy fiatalember te-
kinthetû, aki feles¢g¢vel a sz´vetkezet mindszenti n´vend¢ktelep¢n dolgozik, ahol sa-
jÀt Àllatait is tartja, neki mÀr '90-ben volt sajÀt, k¢t kiselejtezett g¢pbûl hÀzilag ´ssze-
eszkÀbÀlt traktorja. LÂ is csak egy van, a Manci, V¢rtes JÂzsef Àprilisban vette egy fel-
sûberki gazdÀtÂl, muszÀj volt venni, mert a k¢t tizen´t ¢ves befogÂ, Narancs ¢s Pipacs
leb¢nult, Narancs a legutolsÂ ell¢s¢be fog belepusztulni, tÁz ember hÃzta a borjÃt, mÁg gy¡tt az
Àllatorvos, de megrepedt a keresztcsontja, ûsszel megy a vÀgÂra, szÁvszorÁtÂ lesz... Manci kilenc-
¢ves, ¢s m¢g nem tudni, bÁrja-e majd, mint Pipacs ¢s Narancs, a darazsat, dongÂt,
legyeket, amikor eg¢sz nap menni kell, trÀgyÀ¢rt, fÀ¢rt, z´ld¢rt. De ´tvenezerrel ol-
csÂbb, mint k¢t befogÂ lenne, s azokat sok idûbe tellik betanÁtani. V¢rtes¢k istÀllÂjÀban
marad hÀrom teh¢n ¢s egy borjÃ, de Ágy is el¢g lesz a veszûds¢g, egy ¢vvel a nyugdÁj
elûtt, addig van Àllat, ameddig erû van, a nyulakkal k´nnyebb, ¢s most mintha megint
jobban meg is ¢rn¢ tartani ûket; nyÃlnak, disznÂnak, csirk¢nek m¢gis csak tÁz-tizen´t
mindszenti rendel tÀpot BernÀtnÀl.

Akit ¢rdekelt a f´ld, annak jutott, de hÀt nem voltak sokan, a fiatalokat nem ¢rdekelte, itt mindenki
elvÀsÀrolta a jegy¢t, mindenkinek jutott, amennyi kellett. Siker¡lt megegyezni. Csak valame-
lyik erdûr¢szletn¢l verte f´l tizenh¢tezerre az Àrat egy megbokrosodott pesti vû. A vÀ-
rosba szÀrmazott gyerekek, a mÀsik hÀrom telep¡l¢sen lakÂ kÀrpÂtoltak mellett a ta-
rÂdfai grÂfnû is megjelent az Àrver¢seken, ´v¢ volt eg¢sz TarÂdfa hatÀra, vele volt is
egy kis gond, a k¢pviselûje itt mÀr elszemtelenedett, VasaljÀn m¢g megvÀrta, hogy mi marad,
le kellett rendezni, vigyÀzzon, mert j´vûre talÀlkozunk, volt neki sok jegye, meg vett is hozzÀ,
tudom, mennyi jegye van, de nehogy mÀr az eg¢sz hatÀrt megvegye... Az ¢ltes grÂfnû tulajdo-
nÀba 286 hektÀr szÀntÂ ¢s gyep ker¡lt, minden faluban t´bb kis darab, szerencse, hogy
müvelteti a sz´vetkezettel, baj lett volna, ha kiveszi; a sz´vetkezet mind´ssze 355 hektÀr szÀn-
tÂt ¢s gyepet müvel a kÀrpÂtlÀsi ter¡letbûl. SajÀt müvel¢sre a n¢gy k´zs¢gben mind-
´ssze 42 hektÀr ter¡letet k¢rtek ki a kÀrpÂtoltak, Mindszenten 16 hektÀrt, mindenek-
elûtt jÂszÀgtartÂ csalÀdok. A r¢szarÀny-tulajdonÃ f´ldeket, hÀt itt a faluban minden ́ reg-
nek jutott, de legt´bben nem is ¢rdeklûdnek irÀnta, nem is tudjÀk, mekkora f´ldj¡k van, l¢nye-
g¢ben teljesk´rüen a sz´vetkezet müveli; a mindszentiek el¢gedettek, nincs parlagon
hagyott ter¡let a k´zs¢g hatÀrÀban.

Nekifesz¡lûk. Mindszenten mindenki csak dÂgozott, eml¢kezett Kerekes JÂzsef, hajdani
seg¢djegyzû, itt becs¡letes adÂfizetûk ¢ltek, vallÀsos, rendes emberek, akik nem szerett¢k a zak-
latÀst; nem is ker¡lt sor soha v¢grehajtÀsra. A koalÁciÂs idûben persze kivirÀgoztak a
pÀrtok; parasztember ekkor is csak az FKgP ¢s a ParasztpÀrt ¢l¢re Àllt, a szociÀlde-
mokratÀk vezetûje az ÀllomÀsfûn´k lett, s amikor 1945. mÀjus 2-Àn az MKP k¡ld´tte
megjelent a faluban, mindjÀrt ´tvenen bel¢ptek. Az esem¢nyt T´r´k tanÀr Ãr ´r´kÁtette
meg, aki, tÀn lojalitÀsbÂl, tÀn k¢nyszerbûl vagy csupÀn a mindszenti szeg¢nyek irÀnti
rokonszenvbûl, r´gvest a helyi szervezet titkÀra lett. A parasztfalu politikÀtÂl valÂ Âdz-
kodÀsÀnak s egyÃttal a csek¢ly szÀmÃ iparos tÀrsadalmi ÀllÀsÀnak jele, hogy 1948 utÀn
k´z¡l¡k ker¡ltek ki a k´zs¢g vezetûi, az elsû tanÀcseln´k egy a szociÀldemokratÀktÂl
indult cip¢szmester lett; amikor vÂt ez a nagy iz¢, akkor û lett a faluba a dirigÀns. Az el-
´regedett tÀrsadalomban nem alakultak pÀrtok '89ä'90-ben sem, Àm vÀlasztÀsaiban,
pÀrtszimpÀtiÀiban Mindszent meglehetûs k´vetkezetesnek mutatkozik. Mindk¢t par-
lamenti vÀlasztÀs a k´rzet szabad demokrata k¢pviselûjel´ltj¢nek gyûzelm¢vel v¢gzû-
d´tt, Mindszenten is mindk¢tszer az SZDSZ, illetve a pÀrt jel´ltje kapta a legt´bb sza-



vazatot, Àm mÁg '90-ben a szavazÂk k´zel harmada, 28,5%-a voksolt M¢szÀros B¢la
mellett, addig a k¢pviselûjel´lt '94-ben mÀr csak a szavazatok 19,7%-Àt kapta. A cs´k-
ken¢s nyilvÀnvalÂan ́ sszef¡gg az MSZP elûret´r¢s¢vel, hisz a konzervatÁv pÀrtok nem
veszÁtettek ily m¢rt¢kben szavazataikbÂl, a szimpÀtia megcsappanÀsa, legalÀbbis be-
nyomÀsaim szerint, bizonyos el¢gedetlens¢ggel magyarÀzhatÂ; a mindszentiek t´bb
aktivitÀst vÀrtak volna parlamenti k¢pviselûj¡ktûl a l¢tk¢rd¢snek bizonyulÂ hatÀrÀt-
kelû megnyitÀsa ¡gy¢ben, jÂllehet Harcsa ûrsparancsnok szavai nem mentesek n¢mi
tÃlzÀstÂl; Szentp¢terfÀn (ideiglenes hatÀrÀtkelû nyÁlt) volt p¢nz, bel¢pett a hÀtuk m´g´tt a
p¢nz¡gyi lobby, zsidÂ szervezet is adott p¢nzt, ¢rt¡nk nem lobbyzott senki, ¢s sem a bankÀrunk,
sem a k¢pviselûnk nem csinÀlt az¢rt semmit, hogy itt megnyÁljon a hatÀr... A szabad demokratÀk
gyûzelme ellen¢re a konzervatÁv pÀrtok bÁrjÀk a mindszentiek politikai szimpÀtiÀjÀnak
javÀt, valamelyes, egy-k¢t szÀzal¢kos vesztes¢ggel ugyan, az MDF, a KDNP ¢s az FKgP
a szavazatok 16ä19%-Àt nyerte le mindk¢t vÀlasztÀs alkalmÀval.

Tudtuk, hogy nem lesz rosszabb, mint a tanÀcsrendszerben, ¢s a falugyül¢s is Ãgy hatÀrozott
anyagi megfontolÀsbÂl, hogy csatlakozik a k´z´s vasaljai k´rjegyzûs¢ghez, m¢gis, egy
bû esztendû mÃltÀn, 1992. januÀr elsej¢vel Pinkamindszent ´nkormÀnyzata kivÀlt a
k´rjegyzûs¢gbûl, s a k´zs¢g ism¢t teljesen ´nÀllÂvÀ vÀlt. A mindszenti k¢pviselû-test¡-
let egy´ntetüen szem¢lyes okokra vezeti vissza a kivÀlÀs sz¡ks¢gess¢g¢t, a k´z´s tanÀcs
VB-titkÀra lett az elsû k´rjegyzû, ¢s a k´zponti szeml¢let tovÀbb¢l¢se szÀmos megalÀzÂ
konfliktus forrÀsÀvÀ vÀlt; a mindszentiek nem tudtÀk pontosan, mekkora a rÀjuk esû
vagyon arÀnya a k´z´sbûl, egyszer ennyi volt, a mÀsik h¢ten megint t´bb, nem kaptak
vissza k´zs¢gi dokumentumokat, az utolsÂ csepp volt a pohÀrban, amikor alapvetû
informÀciÂkat k¢rtek VasaljÀtÂl, hÀnyan ¢lnek Mindszenten, milyen korÃak, s azt a
vÀlaszt kaptÀk, majd kigyüjtetik nekik, menjenek be d¢lutÀn, s a takarÁtÂnû megmu-
tatja... A k´z´s k¢pviselû-test¡leti ¡l¢sen a mindszentiek bejelentett¢k kivÀlÀsi szÀn-
d¢kukat. AzÂta Ãj, fiatal ¢s ambiciÂzus k´rjegyzûje van a hÀrom falunak, a k´r¢je gyült
fiatal, r¢szint ¢rtelmis¢gi tÀrsasÀg kezdem¢nyezte az 1993 szeptember¢ben megala-
kult HatÀrmenti K´zs¢gek KulturÀlis ¢s Falusz¢pÁtû Egyes¡lete KemestarÂdfa, MagyarnÀdalja,
Pinkamindszent, Vasalja l¢trej´tt¢t, vele mÀr a mindszentiek is szÁvesen dolgoznak, most
az¢rt ûk sem akarnÀk olyan nagyon, hogy visszamenj¡nk, nehezen gazdÀlkodnak ûk is... Egy¡t-
tes teendû maradt elegendû, mint a k´rorvosi rendelû beruhÀzÀsai, az iskolabusz ¡ze-
meltet¢se; a vasaljai sportk´r tÀmogatÀsÀnak ¡gy¢ben a mindszenti test¡let azonban
mindmÀig megmakacsolta magÀt, mondvÀn, m¢ltÀnytalan a k¢r¢s, hiszen Vasalja nem
adta meg a mindszenti ´nkormÀnyzatnak azt az ´tvenezer forintot, melyet az eladott
mindszenti vagyontÀrgyak¢rt kÀrpÂtlÀsul k¢rt. A kivÀlÀst 1992-ben visszamenûleg iga-
zolta a k´z´s t´rt¢net, az innen csak elvittek, de nem hoztak semmit s¢relemsorozata, vala-
mint a megfontolÀs, hogy az a kev¢s p¢nz, amibûl az ´nÀllÂvÀ vÀlt k´zs¢gnek gazdÀl-
kodnia kellett, amÃgy is a k´z´s k´lts¢gvet¢sbe folyt volna. MÀs k¢rd¢s, hogy a mai
k´r¡lm¢nyek ¢s felt¢telek k´zt a kivÀlÀs nem mer¡lne fel reÀlis lehetûs¢gk¢nt. A leg-
nagyobb neh¢zs¢get a tapasztalatlansÀg, az igazgatÀsi ¡gyekben valÂ jÀratlansÀg okoz-
ta; a n¢gyfûs test¡let tagjai munka mellett, tiszteletdÁjask¢nt foglalkoztak a k´z¡gyek-
kel, jegyzûnek egy hetvenes ¢veiben jÀrÂ k´rmendi urat szerzûdtettek, szÀmÀra a r¢sz-
munkaidûh´z k¢pest soknak bizonyult az elv¢gzendû feladat, az ÀllandÂ elmaradÀs,
az int¢znivalÂk torlÂdÀsa Ágy elker¡lhetetlen volt. A k¢pviselû-test¡let tagjai a k¡l´n-
b´zû pÀlyÀzati lehetûs¢geket sem ismert¢k, mind´ssze egyszer, 1992-ben nyÃjtottak
be pÀlyÀzatot, a Challenge Day ¡r¡gy¢n negyvenezer forintot nyertek el a Nemzeti
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IfjÃsÀgi ¢s Szabadidûsport az Eg¢szs¢ges °letmÂd¢rt AlapÁtvÀnytÂl, ebbûl rendbe hoz-
tÀk a focipÀlyÀt. Az idûs jegyzû '95. januÀr 1-j¢vel bÃcsÃzott el a falutÂl, melynek lakÂit,
kev¢s kiv¢tellel, megkedvelte, utÂdja, egy m¢g tanulmÀnyait folytatÂ fiatalasszony nem
dolgozott itt k¢t hÂnapot sem. A polgÀrmestert az utcÀn ÀllÁtottÀk meg az asszonyok,
kit hoztÀl ide nek¡nk, diktÀtort?, az Ãj koll¢ga ́ nhatalmÃlag int¢zkedett, s¢rtû hangnem-
ben tÀrgyalt, s ezt a mindszentiek zokon vett¢k, felmondÀsra, majd munka¡gyi perre
ker¡lt sor, melyet az ´nkormÀnyzat elveszÁtett, n¢gyszÀzezer forintot kell v¢gkiel¢gÁ-
t¢s¡l fizetnie. S ez az ´sszeg a normatÁv Àllami tÀmogatÀs tÁz szÀzal¢ka.

Az Àllami tÀmogatÀs ´sszege n¢gy ¢v alatt nem emelkedett, alig haladja meg a n¢gy-
milliÂ forintot. SajÀt bev¢teli forrÀsokkal a falu nem rendelkezik, Mindszenten '92-ben
mind´sszesen 68 fû fizetett szem¢lyi j´vedelemadÂt, n¢gy egy¢ni ¢s hÀrom tÀrsas vÀl-
lalkozÂt vettek nyilvÀntartÀsba; a bt.-k, kft.-k kil¢t¢t homÀly fedi, tulajdonosaik fûvÀ-
rosiak, akÀrcsak az egyik vÀllalkozÂ, v¢g¡l marad a kocsma k´rmendi b¢rlûje, egy
hasznÀlt ruhÀkkal ä mÀsutt ä kereskedû, Ãjonnan betelep¡lt hÀzaspÀr, ¢s a falu egyet-
len iparosa, a fiatal festû-mÀzolÂ. Csakis az autÂtulajdonosokra lehet szÀmÁtani, igaz,
kis t¢telt, negyven-´tvenezer forintot jelent a g¢pjÀrmüadÂ helyben maradÂ ́ tven szÀ-
zal¢ka, 37 ember 44 g¢pkocsija utÀn. PÂtlÂlagos, kieg¢szÁtû tÀmogatÀsoknak ¢s taka-
r¢kos gazdÀlkodÀsnak k´sz´nhetûen ¢ves szinten h¢t-kilencmilliÂs ´sszeggel rendel-
kezett az ´nkormÀnyzat, mind´sszesen huszonhÀrommilliÂs bev¢telrûl ¢s hÃszmilliÂs
kiadÀsrÂl adott szÀmot a test¡let az utolsÂ k´zmeghallgatÀson. A beruhÀzÀsok, a te-
metû rendez¢se, a kultÃrhÀz felÃjÁtÀsa, a tüzoltÂszertÀr tatarozÀsa, a villanyhÀlÂzat bû-
vÁt¢se mellett a legnagyobb kiadÀsok a szociÀlis ellÀtÀs ter¡let¢n jelentkeztek, ¢vente
megk´zelÁtûleg ´tszÀzezer forintrÂl volt szÂ, s ugyanÁgy, a k¡l´nvÀlÀs utÀn hozott ha-
tÀrozatoknak (132), rendeleteknek (23) k´zel fele szociÀlis ¡gyekben sz¡letett. A mun-
kan¢lk¡lis¢g ezen a telep¡l¢sen nem jelent igazÀn probl¢mÀt, '95 mÀjusÀban mind-
´ssze egy regisztrÀlt munkan¢lk¡li volt Mindszenten, jÂllehet k´ztudott, hogy szÀmuk
enn¢l valamivel nagyobb, n¢gy vagy ´t. A 23 k¢pviselû-test¡leti ¡l¢s majd' mindegyi-
k¢n d´nteni kellett valamilyen tÀmogatÀsrÂl; a faluban ¢lû 11 iskolÀskorÃ gyermek
sz¡lei szÀmÀra nevel¢si seg¢ly, temet¢si s k¢t alkalommal bevonulÀsi seg¢ly, a nyugdÁ-
jasok szÀmÀra a karÀcsony elûtti szociÀlis seg¢ly, az ûszi nyugdÁjasnap, az ingyenes k´z-
gyÂgyellÀtÀsi igazolvÀnyok kiutalÀsa s emellett term¢szetesen a rendkÁv¡li seg¢lyek.
Az Ãjonnan megvÀlasztott ´nkormÀnyzat azon tanakodik, megszervezi az ́ regek szÀ-
mÀra a gyÂgyszerbeszerz¢st, a legk´zelebbi gyÂgyszertÀr K´rmenden talÀlhatÂ, ´ssze
kellene szedni a v¢nyeket, majd az orvossÀgot sz¢thordani a faluban... Egyre t´bb a
beteg ember.

Nem v¢letlen, hogy VarrÂ urat noszogattÀk, induljon a vÀlasztÀson polgÀrmesterje-
l´ltk¢nt, s az sem, hogy a mindszentiek mÀsodszor is kiÀlltak mellette. VarrÂ Ãr a nyolc-
vanas ¢vek mÀsodik fel¢ben a Hazafias N¢pfront eln´khelyettese, majd k¢t ¢vre eln´-
ke lett, bÀrmilyen rendezv¢ny volt a faluban a tanÀcs¡l¢sen kÁv¡l, azt ¢n szerveztem, HNF-
p¢nzbûl kapott minden idûs ember egy t´r¡lk´zût, egy szappant, ilyen korÀbban nem volt... A
k´rny¢krûl szÀrmazÂ, negyvenes ¢veinek v¢g¢n jÀrÂ polgÀrmester mozig¢p¢szk¢nt
vetûd´tt Mindszentre, Ágy ismerte meg feles¢g¢t, s telepedett le itt v¢gk¢pp. K´rmen-
den az °GISZ-n¢l dolgozik targoncavezetûk¢nt, amikor nem beteg, '95 tavaszÀn ¢r-
tÀgÁtÂ gyÂgykezel¢sen szanatÂriumban kezelik, ût nagyon megviselte a jegyzû asszony
k´r¡l tÀmadt vihar ¢s a n¢gyszÀzezres v¢gkiel¢gÁt¢s, bÀnkÂdok, rÀgÂdok, ûrlûd´k ezen, s
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v¢lhetûen ez¢rt is lÀtszik megbÀnni, hogy hÀrom ¢ve a k¡l´nvÀlÀs mellett d´nt´ttek,
tragikus a helyzet, m¢g nem volt jÂ a puding... A helyzet nem olyan tragikus, v¢lekednek
egy´ntetüen a volt k¢pviselûtÀrsak, hisz a hÀrom ¢v alatt kev¢s p¢nzbûl, de siker¡lt
fejleszteni ¢s m¢g megtakarÁtani is egymilliÂt. A polgÀrmester tÃlzottan a szÁv¢re vesz min-
dent, ¢s mindenkinek egyforma m¢rt¢kben kÁvÀn kedvezni, mindenkit egyformÀn tÀ-
mogatni, egalitÀrius szeml¢lete ¢s nyÁlt konfliktust ker¡lû beÀllÁtottsÀga a test¡leten
bel¡l alkalomadtÀn vitÀk forrÀsa volt, a falu ´regjei viszont ¢ppens¢ggel ¢rt¢kelik e
tulajdonsÀgokat.

'90-ben es¢lyes volt a polgÀrmesteri sz¢kre Harcsa ûrsparancsnok is, katonak¢nt ez
akkor nem j´hetett szÂba, Ágy k¢pviselû lett a tanult ¢s rutinos ember, aki Ãgy tudja, nem
sok olyan ember van a megy¢ben, ha akad egyÀltalÀn, aki tanÀcstag volt, ¢s azutÀn
´nkormÀnyzati k¢pviselûnek is megvÀlasztottÀk. A hÃszesztendûs k´z¢leti karrier r¢-
szint abbÂl a n¢mileg paradox szerepbûl fakad, mely a fogyÂ n¢pess¢gü, ´regedû fa-
luban a k´zel szÀzfûs hatÀrûrs¢gnek jutott. A katonÀk nem csak a hatÀrt ûrizt¢k; ha a
temetût kellett rendbe hozni, szÂltam, gyerekek, megy¡nk, tudtÀk, a fûn´k meghÁvja ûket utÀ-
na egy s´rre, ha ¢jjel kisz´k´tt egy teh¢n, hajkurÀsztÀk, ha a t¢eszben ¢ppen nem volt
munkaerû, ¢s csirk¢t hoztak vagy sz¢nÀt, az ûrs besegÁtett, a katonasÀg jelenl¢te a HNF
rendezv¢nyein, valamint a v¢radÀson ¢ppÁgy n¢lk¡l´zhetetlennek mutatkozott. LÀ-
nyokat is elvittek innen, amikor m¢g voltak itt fiatal lÀnyok... A hatÀrûrs¢g zalaegerszegi
k´zpontja, hisz a tanÀcsrendszer idej¢n a katonÀk ÀllomÀshely¡k´n vonultak a szava-
zÂf¡lk¢be, minden¡tt, ahol jelentûsebb erû volt, delegÀlt tagot a tanÀcstest¡letbe, k¢t esz-
tendeje volt mÀr Mindszenten Harcsa ûrsparancsnok, amikor felk¢rt¢k, k¢pviselje û
a falut a vasaljai tanÀcson, szÁvesen vÀllalta, akÀrcsak elûzû szolgÀlati hely¢n, mindig is
k´z´ss¢gi ember voltam.

K¢r valami szeszt?, k¢rdi Harcsa ûrsparancsnok, majd elmer¡l az eml¢kekben, tÁz ¢vig
volt Mindszenten, 1990 Âta, a t¢rs¢gben felszÀmolt hivatÀsos ÀllomÀny t´bbi tagjÀval
egyetemben a k´rmendi Szent LÀszlÂ HatÀrrend¢szk¢pzû Szakiskola oktatÂja, nem-
csak a fegyvereket ¢s a term¢szetet szerette vilÀg¢let¢ben, hanem Àtadni valamit ´n-
magÀbÂl, tanÁtani, mindegy, mit, etikettet, harcÀszatot, viselked¢st, p¢ldÀsan megmu-
tatni, milyen a sz¡letett katona, ¢sz, tartÀs, fizikum, tisztess¢g, ´nfelÀldozÀs, ha a f¢rfinak
nem adatik meg a fizikum, pÂtolja szellemben, tisztess¢gben. MÀr tanÀcstag volt, azokkal kell
kezdeni, akik valamikor hatÀrûr´k lesznek, mert a katonÀk Àrtani ¢s segÁteni is tudnak, hÀt Ágy
j´tt a MikulÀs-¡nnep¢ly gondolata. A katonÀk be´lt´ztek krampusznak ¢s MikulÀs-
nak, heteken Àt gyüjt´gett¢k a csokit, az ûrs´n mindig volt negyven-´tven disznÂ, Har-
csa Ãr feles¢ge volt a fûszakÀcs, itt nem volt ¢hes, rongyos katona, valami p¢nzt ´ssze le-
hetett spÂrolni a csomagokra a konyhÀn is. Katonakocsival hoztÀk a gyerekeket,
uzsonnÀt kaptak, lovakkal, fegyverekkel, kutyÀkkal bemutatÂt tartottak nekik, jÀtsz-
hattak pingpongot, rexezhettek, fogdoshattÀk a puskÀkat, elûsz´r az anyukÀkat hÁvtuk
be az irodÀba, valami kis puha italt kaptak, utÀna az apukÀkat, egy kis propaganda, egy kis
pÀlinka, a tisztek gyerekei el¢nekelt¢k a B¢kedalt... Harcsa Ãr vÀllalta volna tovÀbb a
k¢pviselûs¢get, de az Ãj vÀlasztÀsi t´rv¢ny mÀr ezt sem tette lehetûv¢, j´jjenek az Ãjak,
talÀn n¢gy ¢v mÃlva, Àm ahogy vilÀg¢let¢ben, most is tev¢keny, a Pinkamente VadÀsz-
tÀrsasÀg Fegyelmi BizottsÀgÀnak eln´ke, van dolga, minap is lelûtt valaki tilalmi idû-
ben egy ûzet, Àllatra lûni csak a jÀt¢kszabÀlyok betartÀsÀval, becs¡letesen lehet, em-
berre is, ha muszÀj, amÃgy az emberen ¢ppen el¢g lyuk van.
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MelindÀt a gondtalan gyermekkor, a sz¡nidûk eml¢ke k´t´tte Mindszenthez, nem itt
sz¡letett, de minden ¢vben apai nagysz¡lein¢l t´lt´tte a vakÀciÂt. Melinda apjÀt tanÁ-
tÂnak szÀntÀk, olyan parasztcsalÀdba sz¡letett, ahol mindk¢t Àgon t´bb fiÃt kitanÁttat-
tak tanÀrnak ¢s orvosnak, ahol az Árott betünek ¢rt¢ke volt, Melinda nagyanyjÀnak, a
csalÀd Naca n¢nij¢nek lÀnykorÀban fiv¢rei olvastak fel k´nyvekbûl ¢s ÃjsÀgokbÂl, ¢s
Naca n¢ni kilencven¢vesen is id¢zett az olvasmÀnyokbÂl, maga pedig nekilÀtott az AL-
LAH AKBAR-nak. Igaz, az idûs mindszenti asszonyokat ÀltalÀban jellemzi a betüszomj,
a szerda d¢lutÀnonk¢nt kinyitÂ k´zs¢gi fiÂkk´nyvtÀr rendszeres lÀtogatÂi ¢s olvasÂi,
de vÀroson ¢lû gyerekeik is rendre hozzÀk az ¢rdekesnek Ág¢rkezû k´nyveket, legyen
az Steele-reg¢ny vagy valamelyik szent ¢letrajza. Melinda szerint valamikor biztosan
nagyon jÂ tanÁtÂja volt a falunak, s neki k´sz´nhetû a mindszentiek olvasÀsszeretete.
Melinda volt a mindszenti ´nkormÀnyzat egyetlen k¢pviselûje, akit szÀrmazÀsa a fa-
luhoz k´t, ¢s aki a test¡leti n¢gyesben a falusi intelligencia elfeledett szerep¢t vÀllalta
magÀra. ý az¢rt ¢rvelt p¢ldÀul a tekepÀlya meg¢pÁt¢se mellett, mert lehetetlen helyzet,
hogy egy faluban a szÂrakozÀs egyetlen szÁntere a kocsma legyen, a k¢pviselûtÀrsak szÀmÀra
nem ez, hanem kizÀrÂlag a gazdasÀgi szempont esett latba. A pedagÂgus ¢desapa ha-
lÀla utÀn Melinda anyjÀval hazak´lt´z´tt TatabÀnyÀrÂl Mindszentre, Naca n¢nihez.
Akkor fejezte be a szombathelyi tanÀrk¢pzû fûiskola biolÂgiaäk¢mia szakÀt, minden-
k¢ppen Vas megy¢ben akart maradni, egy k´rmendi iskola napk´zije bizonyult az
egyetlen lehetûs¢gnek. öj volt minden, az apa hiÀnya, a falusi ¢let, a munkahely, ¢s Ãj dolog
volt az ´nkormÀnyzat is, hogy nincs, ami utÀn menj¡nk. Eleinte nagy volt a lelkesed¢s benn¡nk,
voltak falak, de tudtunk k¡zdeni, aztÀn valahogy belefÀradtunk, a falak is maradtak, ¢s a n¢p
se lÀtta be igazÀn, hogy mit lehet tenni... Az ifjÃsÀgi klubbal kezdûd´tt, m¢g '90-ben maga
k´r¢ gyüjt´tte azt a n¢hÀny szem gyereket ¢s fiatalt, birtokba vett¢k a kultÃrhÀzat,
elkezdtek Ãjra megeml¢kezni az ¡nnepekrûl, egyszerü müsorral l¢ptek a mamÂcÀk el¢
mÀrcius 15-¢n, anyÀk napjÀn, gyereknapon, az ´regek napjÀn. NyÀron t´bb gyerek
nyaral itthon, ilyenkor biciklitÃrÀt is lehetett szervezni, kirÀndulÀst, a Pinka partjÀt
rendbe tenni, hogy f¡r´dhessenek. A mikulÀsozÀst v¢g¢rv¢nyesen Àtvett¢k a katonÀk-
tÂl. A vasaljai jegyzû Àltal kezdem¢nyezett kulturÀlis egyes¡lethez az¢rt lÀtszott c¢lsze-
rünek csatlakozni, mert k´nnyebben pÀlyÀzhat tÀmogatÀs¢rt egy nagy egyes¡let, mint
egy tucatnyi tagot sem szÀmlÀlÂ falusi klub, ¢s az egyes¡let ÃjsÀgja is fontos fÂrumnak
bizonyult, Melinda azonban jobban kedveli a kisebb l¢pt¢kü, ÀtlÀthatÂ viszonyokat.
Eleinte azt hittem, kis k´z´ss¢gben mindent meg lehet csinÀlni, aztÀn persze m¢gsem tetszett
minden, amit csinÀlt, mert az¢rt egyszer-egyszer ki´ml´tt a kÂla a klubban, k¢tszer
kit´rt az ablak, ¢s akkor mÀr felr´ppent a szÂ, barbÀrsÀg, ¢s erre Àlmatlan, rosszkedvü
¢jszakÀk k´vetkeztek; k´z´ss¢gnek nem lehet jÂt tenni, csak egyes embereknek. Melinda kinûtt
a naponta k¢tszer megvÀltani a vilÀgot heroikus korszakÀbÂl, feles¢g¡l ment P¢terfi¢k fiÀ-
hoz, aki a sz´vetkezetben mezûgazdasÀgi g¢pszerelû, ¢s most a n¢hÀny hÂnapos GÀ-
bornak ´r¡l; a k¢pviselûs¢ghez t´bb kem¢nys¢g kellene, ¢n inkÀbb nevelgetn¢m a hÀrom-´t gye-
rekemet...

Az alpolgÀrmesterben megvolt ez a kem¢nys¢g, û ebbe az Ãj vilÀgba valÂ, Lovas IstvÀn
nem csupÀn szÀrmazÀsÀval nem k´tûdik Mindszenthez, û is benûs¡lt a faluba, szem-
l¢lete, eg¢sz habitusa idegen mind a r¢gi paraszti, mind a mai fÀradt, de magÀt m¢g
mindig tartÂ mindszenti vilÀgtÂl. Lovas¢k vÀllalkoztak, a K´rmenden vend¢glûben
dolgozÂ csalÀdfû feles¢g¢vel a nyolcvanas ¢vekben ¢lt minden megnyÁlÂ lehetûs¢ggel,
elûsz´r gebin, majd b¢rlet, a 8-as Ãt ment¢n fekvû Berki csÀrdÀt ä ott ¢lt¡k Àt az NDK-sok
ÀradatÀt; soknak mondtuk, hogy Mindszent fel¢ k´zelebb ä v¢g¡l nem vÀsÀroltÀk meg, mert
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a gyerekek nem akartak csalÀdi vÀllalkozÀst. Lovas¢k k¢t gyereke fûiskolÀra jÀr, akÀr-
csak Harcsa Ãr fia, s ebben a k¢t csalÀdban nem egy autÂ Àll az udvaron; a vend¢glÀ-
tÀsban t´lt´tt ¢vek alatt k¢tszintes lett a hÀz, s mindig kellett a k¢t autÂ. Egy ¢vig a
munkan¢lk¡lis¢get is vÀllalnia kellett Lovas IstvÀnnak, '93 Âta egy k´rmendi diszkont-
ÀruhÀz helyettes, majd elsû vezetûje. A csalÀd a kÀrpÂtlÀs sorÀn ¢s r¢szarÀnyk¢nt szer-
zett 15 hektÀrbÂl 2,5 hektÀrt maga müvel, Lovas Ãr AusztriÀbÂl tÁzezer schilling¢rt
kistraktort, ezer¢rt egy ek¢t ¢s egy boronÀt vett, û nem vÀr a sz´vetkezet traktorÀra,
a maga ura akar lenni, f´ldet müvelnek, Àllatokat tartanak, a fiÃ Àllatteny¢sztûnek
tanul, m¢g egy ûz is ¢l az udvaron a szÀrnyasok ¢s a nyulak mellett. Soha nem fogadtam
el az Àtlagot, ha kiÀllÁtanak az esûbe, Ãgy is jÂ, nem, ¢n elmentem, ha valami nem tetszett. Lovas
Ãr el tudta volna k¢pzelni, hogy kivÀlva a t¢eszbûl, egy kis vÀgÂhÁd l¢tes¡lj´n a faluban,
hogy ne tekepÀlya ¢p¡lj´n, hanem adjÀk b¢rbe egy vÀllalkozÂnak, aki talÀn varrodÀt
nyit Mindszenten... De a mindszentiek nem igazÀn vÀllalkozÂ kedvüek. Lovas Ãr segÁtûk¢sz,
´regek napjÀn mindig ingyen hozza az ¢telt, Àm nem volt hajlandÂ elfogadni a min-
denkinek egyformÀn jusson seg¢ly elv¢t, ¢rveire a test¡let hosszÃ vitÀk utÀn, de v¢g¡l
mindig elfogadta az ¢letkor alapjÀn differenciÀlt tÀmogatÀst, mert az ´tven¢ves ember
m¢g ki tud menni fÀ¢rt az erdûbe, kapÀlni is tud, a nyolcvan¢ves mÀr nem. A differenciÀlt
tÀmogatÀs szÁtotta az irigys¢get, ez¢rt ¢rte az ´nkormÀnyzatot a legt´bb tÀmadÀs, nem
szerett¢k a Lovast, mindenki az ´nkormÀnyzaton akart meggazdagodni, de csak a postÀra kell
menni ¢s megn¢zni, mennyi p¢nzt gyüjt´ttek ´ssze, ¢s m¢gis mindenki panaszkodik...

Melinda, Harcsa ¢s Lovas nem indult a '94-es vÀlasztÀsokon, az ´t Ãj k¢pviselû k´z´tt
mindszenti sz¡let¢süek ¢s Ãjonnan bek´lt´z´ttek egyarÀnt talÀlhatÂk, ûket valamilyen
okbÂl fiataloknak nevezik, de inkÀbb a tapasztalatlansÀgukra gondolnak. Az Ãj test¡-
letnek egyelûre a v¢gkiel¢gÁt¢s folytÀn elûÀllt helyzettel kell megbirkÂznia, Àm Melin-
da megjegyezte, k´zt¡k nincsen Lovas...

A hatÀr. Tegnap reggel volt egy felejthetetlen nap a k´rny¢k lakÂinak. Reggel nyolctÂl este nyolcig
nyitva volt a hatÀr. Elûzû hetekben tisztÁtottÀk a terepet, egyengett¢k az utat mindk¢t oldalon.
AutÂval is Àt lehetett menni, de PÀlmai atya Ãgy tervezte, hogy aki tud, gyalog menj¡nk. Reggel
nyolckor volt a gy¡lekezû a pinkai temetûn¢l. El´l k¢t templomi zÀszlÂt ¢s k¢t magyar zÀszlÂt vittek.
ögy ´sszegyült a n¢p a k´rny¢krûl, hogy eg¢sz hosszÃ sor vonult Àt a hatÀron, ahol Ãtlevelet se
k¢rtek, pedig mindenki elûvette. MeghatÂ volt, hogy akkor ¢ppen megszÂlalt a sÀroslaki harang.
Elûsz´r megpillantottuk a gy´ny´rü temetût, aztÀn a sz¢p rendezett falun vonultunk ¢nekelve a
templom fel¢. A sÀroslakiak a kapukban Àlltak. Ism¢t harangzÃgÀs, ¢s bevonultunk a templom-
ba... ¢s elmondtunk egy rÂzsaf¡z¢rt. Negyed tÁzkor volt a szentmise... Az 1990. szeptember
10-¢n kelt lev¢l ÁrÂja, K´teles Ibolya a hatÀr megnyitÀsakor olyan ´r´met ¢rzett, mint
'56-ban, ´t ¢vvel k¢sûbb az ´r´m kiveszett. A vasf¡gg´ny lebontÀsÀval egy¡tt tÀmadt a
rem¢ny, hogy Mindszent kinyÁlik a vilÀg s a vilÀg kinyÁlik Mindszent fel¢. A legt´bben
'56-ban lÀttÀk SÀroslakot utoljÀra, s a tapasztalat, hogy az akkori szeg¢nys¢ghez k¢pest
az osztrÀkok kivÀgtÀk magukat, egyÃttal a felzÀrkÂzÀsra, az intenzÁv kapcsolatteremt¢sre
´szt´nz´tt, legalÀbbis a magyar oldalon. Kezdetben arrÂl folytak a megbesz¢l¢sek az
´nkormÀnyzatok k´z´tt, hogy kishatÀrÀtkelû megnyitÀsÀt kezdem¢nyezz¢k, kor-
mÀnyzati szinten azonban arrÂl sz¡letett d´nt¢s, hogy Pinkamindszent ¢s Strem k´-
z´tt nemzetk´zi hatÀrÀtkelûhelyet nyitnak meg szem¢ly- ¢s maximum 3,5 tonnÀs te-
herforgalomra. TudomÀsom szerint ez az egyetlen Àtkelû, amelyre vonatkozÂan Àl-
lamk´zi megÀllapodÀs sz¡letett. A sÀroslakiak f´ltehetûen m¢g nem tudtak errûl, ami-
kor hÀzaik kerÁt¢s¢n megjelentek a lepedûkre festett tiltakozÂ feliratok, f¢ltett¢k sz¢li
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nyugalmukat ¢s gyerekeiket az Àtmenû forgalomtÂl, helyi n¢pszavazÀson utasÁtottÀk
el a hatÀrÀtkelû megnyitÀsÀt. A nemzetk´zi Àtkelûh´z vezetû Ãt nyomvonala a TamÀs-
erdû fel¢ vezet, biztattak, ha arra s¢tÀlok, figyeljek, biztos lÀtom majd a sÀrga szalago-
kat, mert mÀr m¢ricsk¢ltek, semmit nem lÀttam. Nincs p¢nz, most mindenki arra vÀr, hogy
az osztrÀkok eurÂpai p¢nzt invesztÀlnak ide, hangzik a magyarÀzat. A mindszentiek azt re-
m¢lt¢k, legk¢sûbb az idei nyÀron megnyÁlik a hatÀr, ÀllÁtÂlag a n¢met t¢rk¢peken mÀr
felt¡ntett¢k az Àtkelût, s valÂban, n¢hanapjÀn felbukkan egy-egy kÂsza nyugati rend-
szÀmÃ autÂ, Àm egy idû utÀn gyanÃt fognak, s visszafordulnak a f´ldÃtrÂl.

A sok vitÀt kavart tekepÀlyÀt v¢g¡l is abban a rem¢nyben ¢pÁtett¢k meg, hogy majd
az osztrÀkok ÀtjÀrnak tek¢zni, '91 mÀjusÀban, a hatÀr megnyitÀsakor a kocsmÀt m¢g
Lovasn¢ b¢relte, s akkor valÂban ´tven-hatvan kocsi Àllt a kultÃrhÀz elûtt, a szarvas-
p´rk´lt is elfogyott a krumplifÀnkkal, az osztrÀkok vedeltek itt, ¢jjel kettûig volt nyitva a
hatÀr, megittak tÁz kÂlÀt konyakkal, vodkÀval, aztÀn bekÀszÀlÂdtak az autÂjukba, ma mÀr Ãgy
lÀtszik, hiÃ rem¢nyeket alapoztak az automata tekepÀlyÀra, a k´rmendi vÀllalkozÂ ezt
is b¢rbe vette az ́ nkormÀnyzattÂl, majd gyorsan visszaadta, a mindszentiek egy¢bk¢nt
sem kugliznak. 1992 nyarÀn a FalurÀdiÂban elhangzott egy adÀs, a riporter ugyan
elsûsorban a magyar nyelv hasznÀlatÀnak ¡gy¢t forszÁrozta SÀroslakon, amely mindig
is n¢met ajkÃ volt, a hatÀr k´zelj´vûben vÀrhatÂ megnyitÀsÀrÂl elejtett szavak hatÀsÀra
egymÀsnak adtÀk a polgÀrmesteri hivatal kilincs¢t az orszÀg legk¡l´nf¢l¢bb tÀjairÂl
¢rkezett legk¡l´nf¢l¢bb ¢rdeklûdûk, eladÂ telekrûl ¢s vÀllalkozÀsi lehetûs¢gekrûl fag-
gatÂztak, ketten vettek is ter¡letet, azÂta szÁn¡ket sem lÀttÀk. SzomorÃbb a Szentgott-
hÀrdon ¢lû fiatal Kerekes unoka nekiveselked¢se, ́ r´k¡l kapott r¢gi hÀzba boltot, s´-
r´zût tervezett, ¢s egymilliÂs starthitellel nekilÀtott, mÀrvÀnylapos s´nt¢s, tonettbe-
rendez¢s, csak ez ker¡lt ´tszÀzezer forintba, telefon, vÁz, villany, valÂban eurÂpainak
Ág¢rkezû belsû t¢r ¢s lÀtvÀny, f¢lbehagyva Àll minden, ide senki nem j´n. S nem tudni,
j´n-e valaha is.

Az ÃjdonsÀg varÀzsa is megkopott, ¢vente hatszor tervezt¢k egy-egy napra megnyitni
a k¢t falu k´zt a hatÀrt, az ¢rdeklûd¢s azonban egyre lanyhult, elegendûnek lÀtszott
azutÀn a n¢gy nap is, mÀjusban ¢s szeptemberben, mÀr csak az¢rt is, mert drÀga mu-
latsÀg ez, az ´nkormÀnyzat k´lts¢g¢n '90 mÀjusÀban 1470 forintba ker¡lt egy nap,
mÀra a vÀmosnak ÂrÀnk¢nt 2500 a tarifÀja, neki biztosÁtani kell egy lakÂkocsit, ivÂvÁz-
zel, a kocsifutÀsrÂl ¢s az ellÀtÀsrÂl nem is besz¢lve, a hatÀrûr egy ÂrÀja ´tszÀz forint,
az annyi, mint ´tvenezer forint egy napra, mÁg az osztrÀk oldalon plusz k´lts¢gk¢nt
csak a finÀnc tÃlÂrÀja jelentkezik, arÀnytalanul sok p¢nz ez, az idei P¡nk´sd´n elma-
radt a hatÀr megnyitÀsa, nincs rÀ p¢nz, ¢s nem is hiÀnyoljÀk mÀr az emberek sem. A
sÀroslakiak a mindszenti ´nkormÀnyzat meghÁvÀsÀt sem viszonoztÀk, ami van, az egy
tüzoltÂkocsi, harmincezer schillinget fizetett ¢rte a szomsz¢d falu, igaz, r¢gi, de m¢gis
t´bb, mint a semmi.

Valamikor biztosan megnyÁlik itt az Àtkelû, az ´regebbj¢t, Mindszent lakÂinak z´m¢t
ez mÀr nem ¢rdekli, a fiatalabb, rem¢nykedûbb marad¢k szÀmÀra pedig ott a dilem-
ma, a hatÀr megnyitÀsÀtÂl m¢g nem lesz Mindszenten fogorvos, fodrÀsz, vÀllalkozÂ,
hanem csak ki tudja mekkora Àtmenû forgalom, noha nem akarjuk, hogy kereszt¡lmen-
jenek itt bÀrkik, mindenf¢le emberek, de ha mÀr egyszer kereszt¡lmennek, akkor az¢rt any-
nyira ne vÀltozzon meg a falu, mert akkor ez mÀr nem ugyanaz a falu, hanem legyenek itt fiatalok,
legyen jÂmÂd, legyen kultÃra...



Handi P¢ter

AZ íRñG°P °S A MADçR
Kis ausztrÀl ornitolÂgia

Ezek a kattogÂ madarak itt
ÁrÂg¢pemmel feleselnek
szÀraz csûr¡kbûl ¢rkezik
torokhangÃ baritonjuk

Kem¢nyen visszakattogok
hatÀrozott billentyü-nyelven
az egyik asztalomra szÀll
szeme fekete olajcsepp

Amint g¢pelek û belekattog
a magyar versbe. °rti tÀn
a kikalapÀlt mondandÂkat
a k´ltû kerti asztalÀn

Vagy az ÁrÂg¢p k¢rdezgeti
f¢szke felûl a kattogÂ
csûr-kamrÀjÃ tollas begyet
Titkukat meg nem fejthetem

LÀthatÂ, itt mÀr nem vagyok
hatalmas Ãr, parancsolÂ;
egymÀsra lelt g¢p ¢s madÀr
szÀmüz´tt az emberi szÂ

itt a kerti asztal felett
ujjaimmal sz´vegelek
billentyük begy¢t verdesem

rem¢nytelen a helyzetem.
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LÀng Oliv¢r

SZERVA OTT

Merthogy tenyeresrûl egy meglepû
fordulattal ä kicsit lebecs¡ltem ût! ä
fonÀkra vÀltott, ahelyett, hogy elût-
tem Àllva bûrretik¡lj¢t elû-
rehÃzta volna ´l¢hez, a nû
lezser¡l a vÀllÀn lÂgÂ retik¡lt
hÀtratolta hasamhoz. így menek¡l-
ni semmi es¢ly! Hisz a hÀtam m´g´tt,
pontosabban vÀllamba nyomÂdva ott
egy izmos kar sorompÂja. Jaj, el´nt
a parf¡millat, mely borszaggal vegy¡l,
balrÂl fokhagyma, jobbrÂl Signal! Cefet¡l
¢rzem magam. Nyer¢sre Àll a nû.

IVASIVKA TANçR öR
°NEKET TANíTOTT

Ivasivka tanÀr Ãr
csudasz¢p bûrbakancsban,
valamint strapabÁrÂ,
kekiszÁn ´lt´zetben
legel´l. Nyolcvanh¢tnek
tavaszÀn a Mecsekben
menetelt. A nyomÀban
csupa lÀny vihorÀszott.
Ivasivka tanÀr Ãr
dudorÀszott, vez¢nyelt,
azt, hogy: forr a vilÀgnak
bÃs tengere, ñ, magyar!
Teli volt a sziv¡k nagy
szerelemmel, imÀdtÀk
Ivasivka tanÀr Ãr
csudasz¢p bûrbakancsÀt,
valamint strapabÁrÂ,
kekiszÁn ´lt´z¢k¢t.
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TÂth Krisztina

AZ çRNY°KEMBER

El¢g necces labdÀkat k¡ldesz, ¢des,
ez az Adrien p¢ldÀul nem j´n Àt.
így n¢vre jÂ, csak testk´zelben ¢les,
mindezt nem az¢rt mondom, csak: nahÀt.
ElÀllt v¢gre ä besz¢lj¡nk errûl inkÀbb ä,
abbamaradt a t´bbnapos esû.
Maradjunk annyiban, hogy ez m¢g
nem volna baj, csak nem tÃl jÂlesû.
Jutott mÀs is az ¢jszaka eszembe:
hogy a bÂlogatÂs halog¢nlÀmpa,
itt k¢ne l¢gy, hogy te is lÀsd, ha szembe
Àllok, kicsit az elveszett cicÀra
hasonlÁt, ahogy a fej¢t tartja.
MÁg n¢ztem, kikÁs¢rleteztem
egy k¢tarcÃ embert a falra,
egyik kezem a mÀsik kezemben ä
ez nyilvÀn nem fog ´sszej´nni ÃjbÂl,
de ¢n a helyedben vigyÀzn¢k magadra,
szÂval egy k¢tarcÃ ember ujjbÂl,
mintha imÀdkozn¢k, a falra,
hajnalban aztÀn valaki hÁvott, de t¢ves,
az is lehet, hogy az a k¢tarcÃ ember,
hÀt van-e egy Àrny¢knak hangja, ¢des,
¢s mit csinÀljak a k¢t szabad kezemmel?

RÀba Gy´rgy

CSALñDçSOK

JobbrÂl-balrÂl vastag falak
akkor is ha nem lÀtszanak
egymÀs fel¢ ujjperecek
´ssze az¢rt sosem ¢rnek
a t¢r amit rekesztenek
¢pp egy osztÀlyr¢szbe f¢rhet
histÂrikum e szük k´z´n
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minden amihez nincs k´z´m
se vend¢gem se zsoldosom
g´mbvillÀm az oldalamon
ki hitte Puskin fiai
m¢g rÀm fognak cs´rditeni
s egyszer majd az ¢rtelmen Àt
t´rnek Descartes-¡kunokÀk
¢s utitÀrsam g´mb´lyü
sz¢ps¢ge hozzÀm az se hü
virradattÂl alkonyatig
apad t´pped rÀncosodik
vÀgyamat itt a henye posta
t¢ves cÁmz¢ssel visszadobja
vÀltott arcÃ szÀz j´vev¢ny
tilos tÀblÀt tüz mind el¢m
hogy t¢rn¢k ki az unt k´z´n
folyvÀst bel¢j¡k ¡tk´z´m
szÀrnyatlan el sem rep¡l´k
jobb ha e versben meg¡l´k

SZ¹SSZENET

Mi jÀr egy Ãj napnak csak egy legyint¢s
minden nap nekem mÀr szigoru int¢s
koraûsz k¢se hasÁt f¡lbe orrba
de bolond ki tavaszrÂl Àlmodozna
aprÂp¢nz¢t szÂrnÀ szerte a sz¢lbe
egy ¢lete v¢gkiel¢git¢se
mit irigyeljek dacoskodva mondd hÀt
talÀn a kerti fiatal diÂfÀt
termett tavaly is id¢n is ig¢ri
seb¢t kiforrja mintha volna f¢rfi
de fÃrÂf¢reg em¢sztette bÀtyjÀt
csonkoltÀk majd legyintettek s kivÀgtÀk

RÀba Gy´rgy: Versek ã 1193



FIGYELý

EGY àTALçLT DRçMAÊ
MEGTISZTíTçSA

 
A fogoly BibÂ IstvÀn vallomÀsai az 1956-os
forradalomrÂl. Az 1956-os Magyar Forradalom
T́ rt¢nete DokumentÀciÂs ¢s KutatÂint¢zet¢nek
sorozata
A k´tetet ´sszeÀllÁtotta, a Bevezet¢st,
a Jegyzeteket, valamint a BibÂ IstvÀn ¢s tÀrsai
per¢rûl szÂlÂ TÀj¢koztatÂt Árta Kenedi JÀnos.
ElûszÂ: Kende P¢ter. A dokumentumok sz´vegeit
gondozta: S. Varga Katalin
1956-os Int¢zet, Budapest, 1996. 216 ¢s 4 oldal,
480 Ft

àAz egyik nagyon kellemetlen,
nagyon ¢rtelmes nyomozÂ azt
mondta: ÏK¢rem, mi ismerj¡k
ezt. Most minden bagatell, de
ha siker¡lt volna, akkor ma-
guk ÂriÀsi eredm¢nyes ́ sszees-
k¡v¢snek t¡ntett¢k volna fel
ezeket.Î Ezzel a megjegyz¢s¢-
vel igazolta, hogy nagyon jÂl
ismeri a magyar ´sszeesk¡v¢-
sek szellem¢t. De engem nem
ismert el¢g jÂl.Ê
(INTERJö BIBñ ISTVçNNAL.
In: °LETöT DOKUMENTU-

MOKBAN)

 
1

A legÃjabban megjelent BibÂ-k´nyv anyaga
az emberi gondolkodÀs t´rt¢net¢ben nem
gyakori, de a àzoon politikonÊ utÂpiÀkba haj-
lÂ eszmevilÀgÀnak ¢s erk´lcsi idealizmusÀnak
cselekvû ¢rv¢nyesÁt¢s¢vel egy¡tt jÀrÂ e vilÀgi
kockÀzatokat illetûen m¢gsem szokatlan
k¢nyszerhelyzetben j´tt l¢tre. Hogy mindjÀrt
a legmesszehangzÂbb p¢ldÀt emlÁtsem: akÀr-
csak SzÂkrat¢sz v¢dûbesz¢de ath¢ni bÁrÀi
elûtt. Ez a kiadvÀny ugyanis az 1956-os ma-
gyar forradalom àegynaposÊ (s k¢sûbb, ez¢rt
az egy nap¢rt s annak àkisugÀrzÀsÀ¢rtÊ 1958.
augusztus 1-j¢n ¢letfogytiglani szabadsÀg-

veszt¢sre Át¢lt) Àllamminiszter¢nek a forrada-
lommal ¢s a szovjet intervenciÂ folytÀn kiala-
kult magyarorszÀgi helyzet minden ¢rdekelt
f¢l szÀmÀra elfogadhatÂ kezel¢s¢vel kapcso-
latos n¢zeteit foglalja ´ssze; àmüfajÀtÊ tekint-
ve pedig rendûrs¢gi kihallgatÀsi jegyzûk´ny-
vek formÀjÀban, tehÀt a KÀdÀr-rezsim politi-
kai rendûrs¢g¢nek a àszerkeszt¢s¢benÊ. ä A
rendûrs¢gi vallatÂszobÀkban r´gzÁtett dialÂ-
gusok aztÀn kieg¢sz¡lnek BibÂ IstvÀnnak a
forradalom utÀni tev¢kenys¢g¢t dokumentÀ-
lÂ ÁrÀsaival. A kiadvÀny anyagÀt ´sszeÀllÁtÂ
Kenedi JÀnos ugyanis ezeket a dokumentu-
mokat (a majdani Át¢let szÂhasznÀlatÀval: àel-
lenforradalmi jellegü tanulmÀnymüveketÊ) a k´ny-
nyebb ¢s teljesebb meg¢rt¢s kedv¢¢rt szeren-
cs¢s elgondolÀssal a kihallgatÀsi jegyzûk´ny-
vek tematikÀjÀhoz illesztette. (Ugyanazt a
mÂdszert alkalmazva, mint az 1956-os Int¢-
zet kiadÀsÀban 1995-ben megjelent BIBñ IST-
VçN. °LETöT DOKUMENTUMOKBAN cÁmü ki-
advÀny.)

A FOGOLY BIBñ ISTVçN VALLOMçSAI AZ
1956-OS FORRADALOMRñL cÁmü k´nyv mind az
¢letÃt, mind pedig az ¢letmü szempontjÀbÂl
ä ahogy mondani szokÀs ä h¢zagpÂtlÂ kiad-
vÀny. JÂllehet Kenedi JÀnos terjedelmes BE-
VEZETý-j¢nek v¢ge fel¢ f´lteszi a nem ¢ppen
szÂnoki k¢rd¢st: àteljes ¢s hitelesÊ kiadvÀnynak
tekinthetû-e ez a munka, miutÀn r¢szletesen
¢s el¢gs¢gesen okadatolta, hogy ebben az
esetben àegy koncepciÂs per kiadÀsÀnÀl... nem le-
hets¢ges mind a k¢t filolÂgiai kÁvÀnalomnak eleget
tenniÊ. A kÁs¢rû sz´vegekbûl a figyelmes olva-
sÂ szÀmÀra meggyûzûen kider¡l az is, hogy
errûl nem Kenedi JÀnos tehet, akin¢l egy¢b-
k¢nt aligha van ma alaposabb ismerûje BibÂ
IstvÀn ¢let¢nek ¢s eszmevilÀgÀnak. AdÂdhat-
nak azonban olyan helyzetek, amikor mindez
nem el¢g, s a jelek szerint BibÂ IstvÀn ¡gye
n¢gy ¢vtizeddel a letartÂztatÀsa utÀn is vÀlto-
zatlanul ebbe a kategÂriÀba sorolÂdik, ami-
kor àmindez mÀr t´rt¢nelemÊ, v¢ln¢ a naiv
olvasÂ. A kiadvÀny elûszÂÁrÂja, Kende P¢ter
is ¢rinti ezt a filolÂgiai (?) probl¢mÀt: àAz ere-
deti kihallgatÀsi anyag, a maga v¢gelÀthatatlan is-
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m¢tlûd¢seivel ¢s mÀsok ¡gyeibe is ÀtkalandozÂ k¢r-
d¢seivel sok szÀz g¢pelt oldalra rÃg. A k´tet ´ssze-
ÀllÁtÀsa elûtt mindenekelûtt arrÂl kellett d´nteni,
hogy a kihallgatÀsok prÂbat¢tel¢t idûrendben vagy
tematikai csoportosÁtÀsban szeml¢ltess¡k. AkÀr Ágy,
akÀr Ãgy, mindenk¢ppen csak dokumentumvÀloga-
tÀs alapjÀn tehett¡k.Ê

Bevezetûj¢ben pedig Kenedi JÀnos is t¢te-
lesen felsorolja, mi az, aminek sz¡ks¢gk¢p-
pen ki kellett maradnia ebbûl a t´rt¢nelmi
forrÀskiadvÀnynak is szÀnt k´nyvbûl: 1.
mindannak, amit a Bel¡gyminiszt¢rium urai
elt¡ntettek BibÂ anyagÀbÂl 1989-ig (¢s az-
Âta?...); 2. ànem vett¡nk f´l a k´tetbe olyan jegy-
zûk´nyvet, amelyben BibÂt pusztÀn egyes szem¢lyek-
kel folytatott magÀnbesz¢lget¢seirûl vallatjÀkÊ; 3.
à...nem talÀlhatÂ meg k´tet¡nkben mindannak ä az
utÂkor szÀmÀra f´l´tt¢bb ¢rdekes ¢s ez idÀig nagy-
jÀbÂl f´ltÀratlan ä szervezked¢snek ¢letteli histori-
kuma, ami a t´rt¢nelem privÀt forrÀsainak mÀsf¢le
sz´vegkritikai megk´zelÁt¢s¢t kÁvÀnja, mint amelyet
a rendûrs¢gi kihallgatÀsok jegyzûk´nyveinek publi-
kÀlÀsÀhoz alkalmaztunk. °s BibÂ IstvÀnäG´ncz
çrpÀdäReg¢czy LÀszlÂ per¢nek t¢nyhü t´rt¢net¢t se
talÀlja meg az olvasÂ e k´tetbenÊ; 4. à...a kihall-
gatÀsi jegyzûk´nyvekbûl is kihagytuk azokat, ame-
lyekben BibÂt nem a nyilvÀnossÀg el¢ szÀnt csele-
kedeteirûl vallatjÀkÊ.

Dodonai ¢rtelmü mondatok, s fûleg: mi a
praktikus c¢ljuk, ha az elhagyÀsok k´vetkez-
t¢ben a kiadvÀny tanulmÀnyozÂjÀnak nem Àll
mÂdjÀban eld´ntenie, hogy indokoltan ¢s he-
lyesen jÀrt-e el az anyag ´sszeÀllÁtÂja? S ami-
kor e nem ¢ppen szokvÀnyos/klasszikus filo-
lÂgiai probl¢mÀk kezel¢s¢nek ´sszegez¢se so-
rÀn mintegy àbecs¡letszÂraÊ kijelenti, hogy
àezt talÀltuk tisztess¢ges megoldÀsnakÊ, k¢ts¢gte-
len¡l tisztess¢ges szÀnd¢kainak a nyomÀsÀra
Ágy folytatja: àçtmenetileg. Eg¢szen addig, mÁg
nem ¢rkezik el a kutatÀs ideÀlis Àllapota: a teljes
¢s hiteles publikÀciÂ ideje.Ê Az olvasÂ nem tehet
mÀst, mint hogy fejet hajt a rendûrs¢gi k¢ny-
szerhelyzetben sz¡letett k´nyv ´sszeÀllÁtÂjÀ-
nak mÀs term¢szetü (?) k¢nyszerhelyzete
elûtt, s csak magÀban jegyzi meg, hogy ezek
szerint m¢giscsak rendelkez¢sre Àllhat egy s
mÀs azokbÂl az anyagokbÂl is, amelyeket àel-
t¡ntettekÊ; s eltünûdik, hogy ki az ä kik azok ä,
akik nyilvÀn hatalmi szÂval meghatÀrozzÀk
majd, hogy mikor ¢rkezik el àa teljes ¢s hiteles
publikÀciÂ idejeÊ. ä Egyelûre be kell ¢rn¡nk az-
zal, amit a k´tet r´vid, utÂszÂszerü TçJ°KOZ-

TATñ-ja k´z´l a kiadvÀny forrÀsairÂl: àa Bel-
¡gyminiszt¢rium K´zponti IrattÀrÀba ker¡lt ira-
tok... A lev¢ltÀri kutatÀs mai felt¢telei mellett ezek
nem hozzÀf¢rhetûkÊ. ä Egyszersmind tudomÀ-
sul kell tehÀt venn¡nk, hogy hol vannak a
àszabad kutatÀsÊ hatÀrai ä 1996-ban.

2

A hosszÃ tiltÀs ¢s a ki tudja, meddig tartÂ utÂ-
cenzÃra k¢nyszere feltehetûen az egykori
bel¡gyi ¢s rendûrs¢gi iratokbÂl akaratlanul is
felszÁnre bukÂ t¢nyek szf¢rÀjÀra vonatkozhat.
Ha az ember ilyen jellegü k´nyvet vesz a ke-
z¢be, aligha tudja elnyomni magÀban a ku-
lisszÀk m´g¢ rejtett t¢nyeknek szÂlÂ izgatott
kÁvÀncsisÀgÀt. Az ilyenfajta s tulajdonk¢ppen
olcsÂ kÁvÀncsisÀg bennem is kiel¢g¡letlen¡l
maradt. De egy m¢lyebb ¢s mÀs term¢szetü
megrend¡l¢s foglalta el a hely¢t olvasÀs k´z-
ben: az ´r´kk¢valÂsÀg szempontjÀbÂl tiszavi-
rÀg-¢letü szenzÀciÂk ¢s pikant¢riÀk helyett
egy igazi nagy t´rt¢nelmi drÀma katarzisÀ-
ban r¢szes¡ltem, s ezt a rendûrs¢gi jegyzû-
k´nyvekben r´gz¡lt àdrame trouv¢Ê-t ä vagy
ahogyan Kende P¢ter Árja ELýSZAVç-ban: àe
kritikus ¢letszakasz szem¢lyes prÂbat¢tel¢tÊ ä teljes-
¢rv¢nyüen ¢s k¢ts¢gbevonhatatlan hitellel je-
lenÁti meg olvasÂi szÀmÀra ez a k´nyv. A ki-
advÀnynak ugyanis, az ¢n meggyûzûd¢sem sze-
rint, ez a l¢nyege. SzÀmomra mindenesetre eb-
ben rejlik megjelentet¢s¢nek igazi ¢rtelme ¢s
mondanivalÂjÀnak a j´vûh´z is szÂlÂ igaz-
sÀga, amit ¢rdemes (volna) a k´zelmÃlt ma-
gyar t´rt¢nelm¢bûl magunkkal vinn¡nk az
idûvel. Ezt a àtalÀlt drÀmÀtÊ ugyanis a ma-
gyar t´rt¢nelem Árta egyik kiv¢teles, ¢vszÀza-
donk¢nt jÂ, ha egyszer megism¢tlûdû pilla-
natÀban.

De a t´rt¢nelem csak àtÀrsszerzûjeÊ ennek
a drÀmÀnak. A konfliktushoz a t´rt¢nelemm¢
vÀlÂ ¢let csupÀn a szituÀciÂt szolgÀltatja, de
kell hozzÀ egy drÀmai hûs is, egy ideaember,
aki ä egyetlenk¢nt ä csakugyan a hely¢n ma-
rad (mik´zben szÂl a rÀdiÂ, s azzal nyugtat-
gatja az ÀgyÃd´rg¢sre rettegve ¢bredû orszÀ-
got, hogy àa kormÀny a hely¢n vanÊ...). Sz¡ks¢g
van valakire, aki egy nemzet forradalmÀnak
¢rtelme, indokoltsÀga ¢s becs¡lete v¢delm¢-
ben tÀviratokat, leveleket, kiÀltvÀnyokat, ter-
vezeteket ¢s eml¢kiratokat fogalmaz, s ezÀltal
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magÀra szÁvja a helyzet drÀmÀjÀt. AkÀr az ¢le-
te ÀrÀn is.

Ezen a ponton azonban a nekibuzdult ha-
zafias k¢pzelet k´nnyen belet¢vedhet a mÃlt
szÀzadi t´rt¢nelmi olajfestm¢nyek klis¢j¢be.
°letrajzi interjÃjÀban ugyanis maga BibÂ val-
lotta meg: à...nem ¢reztem azt, hogy ¢n komolyan
halÀlos Át¢let Àrny¢kÀban vagyok...Ê ä Pedig ott
volt, csak nem tudta. ºgy¢vel, szem¢ly¢vel,
sorsÀnak gyakorlati kilÀtÀsaival a vilÀgpoliti-
ka vezetû szem¢lyis¢gei foglalkoztak. Kibon-
takozÀsi tervezet¢t Andropov k¡ldte f´l a
Kremlbe, s adott rÂla r¢szletes ismertet¢st
KÀdÀr JÀnosnak. (Az eredeti sz´veget az¢rt
nem adta oda; Ãgy lÀtszik, a testv¢ri interna-
cionalista segÁts¢gnek is megvoltak a maga
hatÀrai...) S hogy ennek alapjÀn-e, nem tud-
ni: mindenesetre KÀdÀr JÀnos megk´vetelte,
hogy àha a vizsgÀlat a megfelelû Àllapotba jut, ak-
kor a dolog politikai r¢sz¢t a KB el¢ kell hozniÊ.
(A K´zponti BizottsÀg 1957. jÃnius 22-i ¡l¢-
s¢n.) Az Ãgynevezett àharmadik vilÀgÊ nagy
tekint¢lyü vezetûje, Nehru pedig egyenesen
MoszkvÀban ¢s Budapesten interveniÀlt BibÂ
¢s G´ncz ¢rdek¢ben.

BibÂ gyanÃtlansÀgÀnak term¢szetes ma-
gyarÀzata emberi term¢szet¢ben rejlik; r¢-
szint abban, amit Kenedi talÀlÂan az û àmeg-
Àtalkodott jÂhiszemüs¢g¢nekÊ nevez, r¢szint pe-
dig abban, hogy BibÂ t´k¢letesen mentes volt
mindenfajta kÂros ´n- ¢s fontossÀgtudat-tÃl-
teng¢stûl, amire jellemzû p¢lda, hogy amikor
a Petûfi PÀrt vezetûs¢gi megbesz¢l¢s¢n valaki
ût javasolja miniszternek, s a javaslat f´l´tt
àt´bb mint mÀsf¢l ÂrÀs vita keletkezett ä vallja
1957. mÀjus 27-i kihallgatÀsÀn ä, melynek so-
rÀn ¢n arra hivatkoztam, hogy a kritikus helyzetben
nem indokolt magamfajta n¢vtelen embert ilyen
helyre ÀllÁtaniÊ. Vagy: 1956. november 3-Àn
egy akad¢miai ¡l¢sen valaki arrÂl ¢rtesÁti,
àhogy miniszter vagyok... Erre f´lkeltem, odamen-
tem Nizsalovszkyhoz, k´z´ltem vele, hogy ÀllÁtÂlag
miniszter lettemÊ. S 1957. augusztus 15-i kihall-
gatÀsÀn azzal a k¢rd¢ssel kapcsolatban, hogy
milyen tÀrsadalmi erûkre, politikai erûkre tÀ-
maszkodott, amikor àexpoz¢jÀval hÀzalt a k´vet-
s¢gekenÊ, ezt vÀlaszolta: à°n szem¢ly szerint nem
voltam abban a helyzetben, hogy tÀrsadalmi erûk
mozgatÂjÀnak gondoljam magamat.Ê

Ezek is t¢nyek persze, nyilvÀn fontosab-
bak s egy leendû drÀmaÁrÂ figyelm¢re inkÀbb
¢rdemes t¢nyek, mert egy rendkÁv¡li jellem

nyilatkozik meg pÂztalanul benn¡k, mint az
Ãgynevezett nyomozati t¢nyek ä hogy p¢ldÀ-
ul mikor ¢s mi¢rt ment el BibÂ 1957. novem-
ber 4. utÀn a francia kulturÀlis attas¢hoz,
Turbet Delofhoz. (Milyen groteszk jÀt¢ka a
szem¢lyes eml¢kezetnek, hogy vagyunk m¢g
n¢hÀnyan, akik a szÂban forgÂ jeles franciÀt
a valahai E´tv´s-koll¢gium bentlakÂ tanÀra-
k¢nt szem¢lyesen ismerhett¡k, s jÂl eml¢kez-
het¡nk gyakori d¡hkit´r¢seire, valahÀnyszor
az infantilis koll¢gistahumor szobÀja ajtajÀn
a n¢vtÀblÀja feliratÀt kieg¢szÁtette, ilyet¢n-
k¢ppen: Turbet Delof 'as... Amikor pedig Bi-
bÂ Nagy Imr¢nek szÀnt level¢ben azt olva-
som, hogy a àMagyarokÊ kezdetü kiÀltvÀnyÀt
àt´bb embernek hÂlabda-terjeszt¢sre ÀtadtamÊ,
eszembe jut, hogy nem sokkal ûrizetbev¢tele
utÀn JuhÀsz Ferenc emlegette a New York-
hÀzbeli k´z´s szobÀnkban, hogy m¢g 1956
november¢ben talÀlkozott BibÂval a Szemlû-
hegy utcÀban, amint ¢ppen kisz´gezte az
egyik fÀra ennek a kiÀltvÀnynak a g¢piratmÀ-
solatÀt, ¢s neki is odanyomott egyet olvasÀsra
¢s terjeszt¢sre...)

A rendûrs¢gi jegyzûk´nyvek sz´veg¢nek
mintegy negyedr¢sze tartalmaz ilyen ¢s eh-
hez hasonlÂ t¢nyeket, amelyek negyven ¢v
mÃltÀn nemigen keltenek a mai olvasÂkban
k¡l´n´sebb izgalmakat, bÀr akiket akkor ¢rin-
tettek, azok szÀmÀra mindez esetleg sÃlyos
b´rt´n¢vekben m¢rhetû k´vetkezm¢nyekkel
jÀrt. OlvasÀs k´zben legalÀbbis azt ¢reztem,
hogy a nyomozati t¢nyek, amelyeket nem is-
mer(het)tem, valamik¢ppen ¢rdektelenek. El-
lenben amit ismerhettem, korÀbban, nyom-
tatÀsbÂl, fûleg a VÀlaszbÂl, vagy hallhattam a
szegedi egyetem katedrÀjÀn elhangzott elû-
adÀsaiban, az a klasszikus drÀmÀk tragikus
dimenziÂjÀval gazdagodott.

A k¡l´nleges szÁnt¢r k´vetkezt¢ben. A sz´-
veg hÀromnegyed r¢sze ugyanis a bibÂi tÀr-
sadalomfilozÂfia pÀrviadala ä ahogyan Ken-
de P¢ter Árja ä a hÂnapokon Àt tartÂ àism¢telt
¢s hosszadalmas kihallgatÀssalÊ, annak àinkvizÁci-
Âs hangnem¢vel ¢s a rabtartÂk sajÀtos ¢szjÀrÀsÀt k´-
vetû tematikÀjÀvalÊ, amelyben r´vid tÀvon (?)
csak az egyetlen napig volt Àllamminiszter le-
het a vesztes f¢l. De ¢ppen ebben a t´bb hÂ-
napon Àt àc¢lzottÊ nyomozÂi korlÀtoltsÀggal
folytatott tusakodÀsban bomlik ki mindaz,
amit a kiadvÀny cÁme Ág¢r, ism¢tlem, teljes hi-
tellel: az igazi corpus delicti ä a korÀbban is, az-
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Âta is, jobbrÂl-balrÂl egyarÀnt àharmadik-
utasÊ-nak b¢lyegzett bibÂi gondolat. BibÂ
egy¢bk¢nt a politikai rendûrs¢g elûtt is vÀl-
lalta ezt a cÁmk¢t: àNem tekintem magam politi-
kusnak ä jelentette ki 1958. januÀr 21-i kihall-
gatÀsÀn ä, hanem harmadikutas teoretikusnak.Ê

3

Az ideaember drÀmÀjÀrÂl besz¢ltem az
im¢nt, de nevezhettem volna egy lehets¢ges
N¢meth LÀszlÂ-drÀma lehets¢ges hûs¢nek is
BibÂt, aki csak annyiban k¡l´nb´zik N¢meth
LÀszlÂ t´rt¢neti drÀmÀinak a hûseitûl, ameny-
nyiben a gondolkodÀsa, de m¢g inkÀbb a ma-
gatartÀsa k¡l´nb´z´tt àin vivoÊ, mondjuk, a
VII. Gergely¢tûl. Mind a ketten szerett¢k az
igazsÀgot, ¢s gyül´lt¢k a hazugsÀgot, de Bi-
bÂbÂl hiÀnyzott a hatalmat: Henrik csÀszÀrt
CanossÀra k¢nyszerÁtû akarat¢rv¢nyesÁt¢s
megszÀllottsÀga vagy az a konoksÀg, amely az
àekl¢zsia-megk´vet¢stÊ is àekl¢zsia-megt¢rÁ-
t¢siÊ kÁs¢rlett¢ vÀltoztatja. Ezek a nyomozati
jegyzûk´nyvek pontosan t¡kr´zik is t¢nysze-
rüen, hogy ä fûleg MagyarorszÀg akkori
helyzet¢nek megÁt¢l¢s¢ben ä az Àllamfogoly
n¢zeteinek elsûrendü forrÀsa, r¢szint a hÀbo-
rÃ elûtt keletkezett essz¢ivel, s m¢g k´zvetle-
nebb¡l a forradalom napjaiban megjelente-
tett hÀrom cikk¢vel ä N¢meth LÀszlÂ. ä à...a
k´zvetlen vesz¢ly, hogy a nemzet szent felindulÀsÀ-
ban az indulat sugalmazÀsÀra hallgatva olyasmit
talÀl elk´vetni ä Árta N¢meth LÀszlÂ az Irodalmi
öjsÀg 1956. november 2-i szÀmÀban megje-
lentetett EMELKEDý NEMZET cÁmü cikk¢ben ä,
amit k¢sûbb nem lehet jÂvÀtenni. S a kiss¢ tÀvolabbi
vesz¢ly, hogy mialatt az eg¢sz fegyvert fogott n¢p
figyelme a szovjet csapatok kivonulÀsa fel¢ fordul,
az Ãj pozÁciÂk fel¢ t´rtetû emberek, akik r¢gi f¢ny¡k
visszat¢r¢s¢t vÀrjÀk, megfelelû hadÀllÀst foglalnak
el, s a forradalombÂl ellenforradalmat, az 1956-os
magyar szabadsÀgharcbÂl 1919-es kurzust csinÀl-
nakÊ. ä Az 1956. oktÂber 28. k´r¡l elkezdett
essz¢j¢nek (A FORRADALOM ALATT) legelej¢n
BibÂ lesz´gezi: àMinden forradalom jogot formÀl
¢s joggal bÁr arra, hogy az Àltala kivÁvott rend k´r-
vonalait megszabja, ¢s ezek a k´rvonalak nem fel-
t¢tlen¡l azonosak azzal, amit az orszÀg t´bbs¢ge Àl-
talÀnos vÀlasztÀs sorÀn magÀ¢vÀ tenne.Ê BibÂ te-
hÀt, aki ¢vekkel korÀbban megalkotta a àha-
tÀrolt forradalomÊ fogalmÀt, ennek a szellem¢-

ben a n¢pfels¢g elv¢t is csak hatÀrolt keretek
k´z´tt v¢li c¢lszerünek Àt¡ltetni a napi poli-
tikai gyakorlatba, s mindjÀrt ki is fejti, hogy
mi¢rt: à...a magyar forradalom hordozÂi, a ma-
gyar ifjÃsÀg, a magyar munkÀssÀg ¢s a magyar
hadsereg, melyek els´prû t´bbs¢g¡kben szocialista ¢s
tekint¢lyes r¢sz¡kben kommunista meggyûzûd¢süek,
semmik¢ppen sem az¢rt ontottÀk v¢r¡ket, hogy egy
ilyen restaurÀciÂt l¢trehozzanakÊ. (A àkiontott v¢rÊ-
re valÂ hivatkozÀs, meggyûzûd¢sem ez, nem
szÂnoki fordulat, hanem a szem¢lyes felelûs-
s¢g¢rzet megnyilatkozÀsa. Ezt a felt¢telez¢st
igazolhatja a àhÂlabda-szerü terjeszt¢sre szÀntÊ
kiÀltvÀny is alÀbbi mondataival: à...felelût-
lens¢g volna tûlem a magyar ifjÃsÀg drÀga v¢r¢vel
rendelkezni. MagyarorszÀg n¢pe el¢g v¢rrel adÂ-
zott, hogy megmutassa a vilÀgnak a szabadsÀghoz
¢s igazsÀghoz valÂ ragaszkodÀsÀtÊ. S ez a m¢lyen
Àt¢lt, szem¢lyes vagy, ha tetszik: àminiszteriÀ-
lisÊ felelûss¢g¢rzet tartja vissza attÂl, hogy to-
vÀbbi fegyveres ellenÀllÀsra buzdÁtson.)

A mÀsodik alapvetû egyez¢s, amely a ma-
gyar tÀrsadalom j´vendû ¢let¢nek kÁvÀnatos
modellj¢re vonatkozik: àV¢gzetes t¢ved¢s lenne,
ha a feltÀmasztott pÀrtokkal nem kÁvÀnt kÁs¢rtetjÀ-
rÀsk¢nt az akkori pÀrt¢let szelleme is visszat¢rne ä
olvashatÂ a PçRTOK °S EGYS°G cÁmü N¢meth
LÀszlÂ-ÃjsÀgcikkben, amely ugyancsak 1956.
november 2-Àn lÀtott napvilÀgot az öj Ma-
gyarorszÀg hasÀbjain. ä ...Van azonban ennek a
sokpÀrtrendszernek nagyobb vesz¢lye is ä folytatÂ-
dik N¢meth LÀszlÂ figyelmeztet¢se ä, mint a
hajdani pÀrtok t¡leked¢s¢nek, kicsinyess¢geinek a
feltÀmadÀsa, a meggyül´lt rendszerrel egy¡tt sz¢t-
t¢pheti azt a szocializmust is, amelyrûl fiatalon Àl-
modtunk, s amelyhez a letünt rendszer bünei k´zt
is ragaszkodtunk.Ê ä Az 1956-os forradalom jel-
leg¢t, term¢szet¢t elemzû BibÂ-essz¢ben pe-
dig ezt olvashatjuk ugyanerrûl: àMindenekelûtt
el kell fogadnunk a forradalom erûinek azt a jogos
ig¢ny¢t, hogy a kialakulÂ Ãj magyar demokrÀcia
szocialista ¢s demokratikus alapszerkezet¢t megha-
tÀrozzÀk ¢s oly mÂdon biztosÁtsÀk, hogy azt ne le-
hessen utÂbb sem az idûsebb korosztÀlyok ¢s restau-
rÀciÂs erûk szavazatÀval megd´nteni.Ê K¢nyszerü
rÂzsadombi, Berkenye utcai magÀnyÀban
(àcsak ¢lelemvÀsÀrlÀs idej¢re hagytam el lakÀso-
matÊ, vallja ezeknek a napoknak a szem¢lyes
esem¢nyt´rt¢net¢rûl az ÀvÂn) ezeket a maga
szÀmÀra, gondolatait tisztÀzÂ ¢s rendszerezû
ig¢nnyel papÁrra vetett mondatokat olyasmi-
vel meggyanÃsÁtani, hogy àa szocializmus bi-
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zonyos vÁvmÀnyaitÊ (sokszorosan kompro-
mittÀlt kifejez¢s, belÀtom, de mit lehet helyet-
te hasznÀlni?) f¢ltû kijelent¢seket akÀr csak
´ntudatlanul is valamif¢le opportunista ´sz-
t´n sugallta volna, egyszerüen l¢lektani k¢p-
telens¢g. (Ellenben t¢ny, hogy amihez ûszin-
t¢n ragaszkodott, annak radikÀlis likvidÀlÀ-
sÀt egy ember´ltûvel k¢sûbb elv¢gezt¢k azok
a politikai erûk, amelyek akkor, 1956-ban, a
barikÀd mÀsik, BibÂval szembeni oldalÀn
Àlltak...)

A szocializmus ¡gy¢nek ¢s sorsÀnak a k¢r-
d¢s¢ben elfoglalt ÀllÀspont az akkori vilÀg-
helyzetben, a hideghÀborÃ kellûs k´zep¢n
persze nem elvont teoretikus probl¢ma, s aki
ezt bÀrmilyen formÀban ¢s szÀnd¢kkal ¢rinti,
annak nem lehet figyelmen kÁv¡l hagynia a
SzovjetuniÂ l¢t¢t. Ezzel N¢meth LÀszlÂ is, Bi-
bÂ IstvÀn is t´k¢letesen tisztÀban volt. ä Az
1957. mÀjus 27-¢n felvett rendûrs¢gi jegyzû-
k´nyv tanÃsÀga szerint a ParasztpÀrtnak
1956. november 2-Àn d¢lutÀn tartott megbe-
sz¢l¢s¢rûl tett vallomÀsÀban BibÂ IstvÀn elû-
adta, hogy Farkas Ferenccel egy¡tt annak
a n¢zet¢nek adott kifejez¢st, hogy à...sem
a semlegess¢get, sem a VarsÂi Szerzûd¢sbûl valÂ
kil¢p¢st nem lehet egyoldalÃan kimondani, hanem
csupÀn nemzetk´zi, vagyis k´lcs´n´s megegye-
z¢s alapjÀn. Politikailag pedig az volt az ÀllÀs-
pontunk, hogy a semlegess¢g kimondÀsa az or-
szÀgban is ¢s k¡lf´ld´n is azt a t¢ves benyomÀst
fogja kelteni, hogy MagyarorszÀg Ausztria ¢s
SvÀjc pozÁciÂjÀra t´rekszik, amivel az a t¢ves k¢p-
zet is jÀr, hogy politikailag is, tÀrsadalmi rendj¢ben
is a kapitalista vilÀghoz akar csatlakozni. Mi vi-
szont mindnyÀjan egyet¢rtett¡nk abban, hogy Ma-
gyarorszÀgnak szocialista tÀrsadalmi rendj¢t meg
kell ûriznie, ahogyan azt N¢meth LÀszlÂ azna-
pi ÃjsÀgcikk¢ben kifejtetteÊ. (Az ¢n kiemel¢-
sem ä DM.) Soha ilyen k´zel nem ker¡lt egy-
mÀshoz ez a k¢t gondolkodÂ, mint 1956 ma-
gyar forradalmÀnak a megÁt¢l¢s¢ben. K´ztu-
dott, hogy a KISEBBS°GBEN tÀrsadalomk¢p¢-
nek bizonyos elemeit BibÂ hatÀrozott kritikÀ-
val fogadta.

V¢g¡l pedig mind a ketten talÀlkoztak ab-
ban a (BibÂnÀl inkÀbb term¢szetes, N¢meth-
n¢l inkÀbb meglepû) belÀtÀsban, hogy àebben
az Ãj helyzetben nem a nemzetnek kell a Petûfi tüz-
oszlopak¢nt elûtte jÀrÂ k´ltût k´vetnie, hanem a k´l-
tûnek a nemzetetÊ. (N¢meth LÀszlÂ: NEMZET °S
íRñ. In: IgazsÀg, 1956. november 3.) Egyebek
mellett ez¢rt is tekintette c¢lszerütlen irodal-

miaskodÀsnak BibÂ, hogy a hajdani Paraszt-
pÀrt Petûfi PÀrt n¢ven prÂbÀl feltÀmadni.

4

A magyar tÀrsadalom helyzet¢nek ¢s kÁvÀna-
tos ÃtjÀnak a tisztÀzÀsÀt c¢lzÂ s e k´nyvben is
olvashatÂ ÁrÀsaival, valamint forradalmi tev¢-
kenys¢g¢vel BibÂ nem valamilyen doktrÁnÀt
akart rÀerûszakolni a magyar helyzetre. Az
egymÀst kizÀrÂ, a mÀsik f¢l megsemmisÁt¢s¢-
re t´rekvû kardos ideolÂgiÀk ¢s v¢res politi-
kai indulatok ar¢nÀjÀban egyeztetû szerepre
t´rekedett; annak az embernek a higgadt ¢s
szÁvÂs t¡relm¢vel, aki vilÀg¢let¢ben hitt ab-
ban, hogy a legrem¢nytelenebb helyzetekben
is meg lehet talÀlni (de legalÀbbis erk´lcsi k´-
teless¢g megkÁs¢relni) az egy¡ttmük´d¢s mÂ-
dozatait, m¢ghozzÀ meggyûzûd¢s¡nk feladÀ-
sa n¢lk¡l. így p¢ldÀul az Ãj alkotmÀnyt (ame-
lyet elk¢pzel¢se szerint egy àforradalmi al-
kotmÀnyozÂ nemzetgyül¢snekÊ kellett volna
meghoznia). Ezt a nemzetgyül¢st, ahogyan
1958. januÀr 21-i kihallgatÀsa sorÀn elûadta,
àkommunistÀk n¢lk¡l el sem k¢pzeltem. Term¢-
szetesen olyan kommunistÀkra gondoltam, akik ezt
a megegyez¢st k¢szek elfogadni. ögy lÀttam, hogy
a kommunizmus alapelveinek feladÀsa n¢lk¡l is le-
hets¢ges egy proletÀrdiktatÃra n¢lk¡li berendezke-
d¢s elfogadÀsa, k¡l´n´sen akkor, ha a szocializmus
alapjai le vannak fektetve ¢s biztosÁtva vannakÊ.
A hetvenes ¢vekben pedig àbelsû rendel¢sreÊ
Árt k´nyvnyi terjedelmü tanulmÀnyt, amely-
ben Ciprus ¢s °szak-írorszÀg helyzet¢nek
t´rt¢nelmi, politikai, erk´lcsi szempontbÂl
egyarÀnt elfogadhatÂ kompromisszumokon
alapulÂ rendez¢s¢re tett javaslatokat. S eb-
ben az eg¢sz pÀlyÀjÀt ÀthatÂ ¢s mozgatÂ t´-
rekv¢s¢ben nem a àhamis realistÀkÊ elvtelen,
cinikus kompromisszumk¢szs¢ge vezette, ha-
nem ä ism¢t csak Kenedi JÀnos pontos kife-
jez¢s¢vel ¢lve ä àmegÀtalkodott jÂhiszemüs¢geÊ.
Persze ¢ppen ez a halÀlig eleven jÂhiszemü-
s¢g keverte olyan lÀtszatba, hogy a hazai pol-
gÀrok is, de a munkÀsmozgalom k¢pviselûi is
az àidegennekÊ kijÀrÂ gyanakvÀssal fogadtÀk
a becs¡letes alkura irÀnyulÂ erûfeszÁt¢seit,
mint olyan ember¢t, aki ànem a mi kutyÀnk
k´lykeÊ.

Ferenczy B¢nirûl ¢s Hatvany LajosrÂl
mondotta egyszer Somogyi Loli, hogy mind
a ketten àtour-retour osztÀlyidegenekÊ vol-



tak, mert osztÀlyukkal szembefordÁtotta ûket
meggyûzûd¢s¡k, ahovÀ pedig meggyûzûd¢-
s¡k alapjÀn tartozhattak volna egy utÂpiszti-
kus berendezked¢sen alapulÂ vilÀgrendben,
onnan tehets¢g¡k autonÂmiÀja ¢s erk´lcsi
szuverenitÀsuk miatt ebrudaltÀk ki ûket. Nos
hÀt ilyen àtour-retourÊ magÀnyossÀg volt/lett
BibÂnak is az osztÀlyr¢sze. De, valljuk meg,
van is abban valami ¢rthetetlen, hogy valaki
¢rdek n¢lk¡l vigye vÀsÀrra a bûr¢t. Ez a meg-
¢rt¢s legfeljebb azoktÂl vÀrhatÂ el, akik k¢pe-
sek megsejteni ¢s Àt¢rezni, hogy az utÂpiÀnak
a mindenkori realitÀshoz valÂ, tÀrgyilagosan
higgadt k´zelÁt¢si kÁs¢rlete is lehet à¢rdekÊ,
m¢gpedig magasabb rendü emberi ¢rdek.

5

Az ¢letnek nincsenek irodalomelm¢leti vagy
eszt¢tikai fenntartÀsai a cselekm¢nybonyolÁ-
tÀst illetûen, ¢s a szÁnfalhasogatÂ effektusok
sem fesz¢lyezik, ha a sz¡ks¢g Ãgy hozza ma-
gÀval. Nincsen ez mÀsk¢ppen a b´rt´nben
sem, s ¢n ennek a talÀlt drÀmÀnak a csÃcs-
pontjÀt, mintha Arisztotel¢sz trag¢diafelfogÀ-
sa jel´lte volna ki a hely¢t, a letartÂztatott ¢s
fogva tartott ¢let cselekm¢ny¢nek a k´zepe
tÀjÀn talÀltam meg az 1957. jÃlius 4-i kihall-
gatÀsi jegyzûk´nyv zÀrÂ r¢sz¢ben, amikor is
a korÀbbi nyomozati anyag ´sszegez¢s¢re ke-
r¡lt sor: milyen kÁvÀnatos ÀllamformÀt ¢s tÀr-
sadalmi rendet k¢pzel(t) el BibÂ IstvÀn a ma-
gyarsÀg szÀmÀra?

àK°RD°S: A konszolidÀlÀst ´n term¢szetesen a k´z-
tÀrsasÀgi Àllamforma ¢s t´bbpÀrtrendszer mellett,
valamint proletÀrdiktatÃra n¢lk¡l gondolta?
FELELET: L¢nyeg¢ben igen. A konszolidÀlÀst t´bb-
pÀrtrendszerrel ¢s proletÀrdiktatÃra n¢lk¡l gondol-
tam. Az Àllamforma tekintet¢ben ¢n az elnevez¢sre
sÃlyt nem fektettem, ¢s a n¢pk´ztÀrsasÀg kifejez¢st
csak az¢rt nem hasznÀltam, mert ezt a prole-
tÀrdiktatÃrÀval ´sszekapcsoltÀk.
K°RD°S: PolgÀri k´ztÀrsasÀgot ¢rtett ezen?
FELELET: Nem. Egy olyan ÀllamformÀt, amiben a
demokratikus szabadsÀgjogok teljes ¢rv¢nyes¡l¢se
mellett a szocializmus ¢pÁt¢se is folyik. Megjegyzem,
hogy ¢n a demokratikus szabadsÀgjogok k´z¢ az
Ãgynevezett gazdasÀgi szabadsÀgot, a kizsÀkmÀ-
nyolÀs szabadsÀgÀt nem soroltam k´z¢.

K°RD°S: A kapitalista restaurÀciÂs erûk ellenÀllÀ-
sÀnak let´r¢s¢t hogyan gondolta el?
FELELET: Meg voltam gyûzûdve arrÂl, hogy a ka-
pitalista restaurÀciÂs erûk komoly fegyveres erûvel
nem rendelkeznek, ¢s Ãgy gondoltam, hogy a szo-
cialista vÁvmÀnyok biztosÁtÀsÀval, valamint k¡l´n-
f¢le Ãj jogszabÀlyokkal biztosÁtani lehet azt, hogy a
kisvÀllalkozÀsok m¢retein tÃll¢pû kapitalizmus ne
tudjon ÃjjÀsz¡letni.
K°RD°S: Hol van a vilÀgon olyan Àllam, amelyet
´n itt elmond, ami az ´n expoz¢jÀnak ¢s tervezet¢-
nek l¢nyege?
FELELET: Nincsen ilyen Àllam a vilÀgon. Abban
a meggyûzûd¢sben voltam, hogy MagyarorszÀgon,
ahol a nagytûke kisajÀtÁtÀsa tÁz ¢v Âta megt´rt¢nt,
speciÀlis felt¢telei vannak egy ilyen rendszernek, ¢s
ez mint p¢lda a kapitalizmusba beler´gzûd´tt Àlla-
mok szÀmÀra is igen mozgatÂ ¢s izgatÂ hatÀsÃ lett
volna.
K°RD°S: Ez lett volna a BibÂ-f¢le Ãj tÀrsadalmi
rend?
FELELET: Ezt nem magamrÂl neveztem volna el,
hanem Ïdemokratikus szocializmusnakÎ vagy Ïszo-
cialista demokratizmusnakÎ.
K°RD°S: Ezek az ´n n¢zetei r¢gen is, most is revi-
zionista n¢zetek, a kapitalista tÀrsadalmi rend fo-
kozatos visszaÀllÁtÀsÀnak elm¢letei.
FELELET: °n nem Ágy fogtam fel ûket.Ê

Ez volt az a r¢sz, amikor olvasÀs k´zben
katartikus erûvel d´bbentem rÀ, hogy ezek-
nek a jegyzûk´nyveknek a horizontja hirte-
len visszahatÂlag is kisz¢lesedik; hogy a ma-
gyar helyzet elemz¢s¢re rÀrakÂdik egy hatal-
masabb k¢rd¢s, nevezetesen, hogy milyen-
nek kellene lennie az emberi tÀrsadalmak kÁ-
vÀnatos ä mondjam Ãgy, hogy emberhez m¢l-
tÂ? ä modellj¢nek, nemcsak nÀlunk, nemcsak
a mi tÀgabb r¢giÂnkban, Kelet-K´z¢p-EurÂ-
pÀban, amelynek a ànyomorÃsÀgÀrÂlÊ ¢ppen û
Árt nagy tanulmÀnyt alig egy ¢vtizeddel ko-
rÀbban, de eg¢sz EurÂpÀban, sût: az eg¢sz vi-
lÀgon. Mert ebben a r¢szben egyfelûl nyilvÀn-
valÂan megmutatkozik, hogy a magyar poli-
tikai rendûrs¢g nem a tettek, hanem a gon-
dolat ellen k¢szÁt elû koncepciÂs politikai
pert, amely lÀtszÂlag ugyan t¢nyekre van ala-
pozva, de egyÀltalÀn nincs tekintettel a leg-
fontosabb t¢nyre: az Ãgynevezett emberi t¢-
nyezûre, amelynek a àv¢delm¢benÊ suhogtat-
ja a gumibotot, m¢g kev¢sb¢ annak t´rt¢nel-
mi szerep¢re, vÀgyaira ¢s rem¢nyeire. MÀs-
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r¢szt, amirûl itt szÂ van, az legalÀbb olyan sÃ-
lyos k¢rd¢s az emberi vilÀg szÀmÀra, mint az,
hogy mozog-e a f´ld, vagy hogy honnan szÀr-
mazik az ember, ¢s mi a k¡ldet¢se (ha van).
Ezt a drÀmÀt tehÀt, amely az 1956-os Int¢zet
kiadvÀnyÀnak a lapjain feltÀrul a meg sem
sz¡ntetve megûrz´tt çVH alkalmi szÁnpadÀn
¢s szcenÁrozÀsÀban, N¢meth LÀszlÂ mellett
megÁrhatta volna akÀr Brecht, Camus vagy
D¡rrenmatt is; akinek a k¢pzelet¢t ¢s inspi-
rÀciÂjÀt mozgÀsba hozta a XX. szÀzadban a
tÀrsadalmat ÀtgyÃrÂ, t´rt¢nelemformÀlÂ vo-
luntarista politikai vasakarat (àvas´k´lÊ) ¢s az
utÂpiÀk magasabb rendü, de elÀrvult emberi
¢rdek¢nek a konfliktusa. ä S a bibÂi ¢letÃt-
ban ¢s ¢letsorsban tÀj¢kozottabb olvasÂnak
ezen a ponton k´nnyen esz¢be juthat a BibÂ
b´rt´n¢let¢nek egyik epizÂdjÀban jelentkezû
ellenpont is, amelyet û maga mondott el az
Oral History Archivum r¢sz¢re k¢szÁtett ¢let-
rajzi interjÃja sorÀn:

àEzek utÀn t´rt¢nt meg az egyetlen megveret¢-
sem. [MÀrianosztrÀn, egy ÏfogolylÀzadÀsÎ re-
torziÂjak¢ppen ä DM.]

Nem tudom, hogy nekem az ´regs¢gemet respek-
tÀltÀk-e, de ¢n jÂval kevesebbet kaptam, mint Kert¢sz
Dezsû. Azt a keveset is el¢g rosszul viseltem, mert az
alsÂ vesetÀj¢kra kaptuk az ¡t¢st, ¢s ¢n reflexszerüen
minden ¡t¢s utÀn f´lugortam egyenesbe...

°s ezek utÀn a nyomozÂ k´z´lte velem, hogy û
egy nagykunsÀgi kubikos szÀrmaz¢k. ý ismeri a
mesters¢g¢t, ¢s ha û akarja, akkor ¢n a sarokban
fogok nyivÀkolni ¢s sajÀt ¡r¡l¢kemben ¢s vizeletem-
ben Ãszni. Ezt is el tudja ¢rni.

Mindez engem m¢ly szomorÃsÀgra gerjesztett,
mert hiszen ¢n valamikor rettentû szenved¢lyesen
vettem r¢szt a munkÀskÀderek gyors Àtk¢pz¢s¢ben, ¢s
ha elgondolom, hogy ezek k´zt akadtak olyanok, aki-
ket RÀkosi¢k arra tanÁtottak meg, hogy hogy lehet
egy embert sarokban vinnyogÂ, magÀt ´sszecsinÀlÂ
ronccsÀ tenni, akkor ez nagyon szomorÃ eredm¢ny.Ê

HÀt igen: ¢ppen àa n¢p fiaÊ botozza azt
a gondolkodÂt a proletariÀtus nev¢ben, aki
az û sorsÀnak a jobbÁtÀsi k¢nyszer¢t Àt¢rez-
ve szakÁtott hajdan osztÀlyÀval, ¢s 1956 lÀ-
zas napjaiban alkotmÀnyba kÁvÀnta foglalni
a f´ldosztÀs visszafordÁthatatlansÀgÀnak t¢-
ny¢t, ¢s mindv¢gig hü maradt a magyar sze-
g¢nyparasztsÀg ¡gy¢hez. Olyasmit fejez ki ez
a sorsfordulat, amit talÀn csak Shakespeare
merne kimondani szÁnpadÀn, de talÀn û is
csak a bohÂcaira ¢s bolondjaira bÁzva.
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Ebben a k´nyvben, illetûleg abban a vilÀg-
ban, amelyre ez a k´nyv ablakot nyit, a de-
mokratikus szocializmus hÁv¢t terelik az
akasztÂfa fel¢ egy elm¢letinek is felfoghatÂ
vita keret¢ben, s a diktatÂrikus szocializmus,
magyarÀn: a proletÀrdiktatÃra nev¢ben. Bi-
bÂ p´r¢nek (nemcsak a szÂ ä jogos vagy jog-
talan ä b¡ntetûjogi ¢rtelm¢ben) a mÀsik sar-
kalatos alapk¢rd¢se: mi¢rt foglalkoztatta
ilyen intenzÁven a nem marxista, àpolgÀriÊ
BibÂt a proletÀrdiktatÃra probl¢mÀja? Ebbûl
a k´nyvbûl f¢ny der¡l erre is. A hÃsba ¢s sze-
m¢lyes sorsba vÀgÂ term¢szetes okok mellett,
s tÃl azon, hogy àÃgy lÀttam, hogy a prole-
tÀrdiktatÃra is nem a proletÀrok, hanem az ¢rtel-
mis¢giek diktatÃrÀja, ¢s ¢n ezzel ¢rtelmis¢gi l¢temre
nem ¢rtettem egyetÊ; s tÃl azon, hogy c¢ljÀt el
nem ¢rû, de rengeteg szenved¢st eredm¢-
nyezû ¢s àaz Ïellens¢gÎ megt´r¢s¢re l¢trej´tt ÂriÀsi
megf¢lemlÁtû apparÀtusa a maga belsû t´rv¢nyeit
k´vetve nem fogyasztotta, hanem csinÀlta az ellen-
s¢get, ¢s hamarosan el¢rte, hogy a f¢lelem ¢s ellen-
s¢gess¢g a valÂsÀgos ellens¢grûl Àtterjedt az eg¢sz
lakossÀgraÊ, s hogy ily mÂdon l¢trej´tt àa tÃl-
nyomÂr¢szt b¡rokrÀciÀbÂl ¢s karhatalombÂl ÀllÂ ¢s
a munkÀssÀggal, mint eg¢sszel szemben ÀllÂ
pÀrtÊ (kiemel¢s az eredetiben ä DM); tovÀbbÀ
tÃl azon, hogy àvolt mÀr a t´rt¢nelemben nem egy
rezsim, mely ÁrÂkkal, munkÀsokkal ¢s iskolÀs gyer-
mekekkel hadakozott, de c¢ljÀt egy sem ¢rte el, s ami
a legfûbb, egy sem nevezte magÀt forradalminak ¢s
szocialistÀnakÊ ä e gyakorlati, tapasztalati t¢-
nyeken tÃl v¢gsû soron, de legm¢lyebben
m¢giscsak teoretikus, sût: filozÂfiai ¢s teolÂ-
giai k¢rd¢s volt ez a àharmadikutas teoretikusÊ
BibÂ szÀmÀra.

Az akaratszabadsÀg probl¢mÀjÀt ¢rintette.
Ennek az elsû pillanatban talÀn megh´kken-
tû ÀllÁtÀsnak a k¢ts¢gbevonhatatlan igazolÀsai
rendre megtalÀlhatÂk ebben a k´tetben.
Amikor 1957. jÃnius 5-¢n az egyik nyomozÂ
felteszi a k¢rd¢st: à¹n ezek szerint azt akarja
mondani, hogy ´n´k, polgÀri politikusok a szocia-
lizmus ¡gy¢t f¢ltett¢k a SzovjetuniÂval szemben?Ê,
BibÂ ezt vÀlaszolja: àNem abbÂl indultam ki,
hogy ¢n ¢s elvbarÀtaim vagy az indiaiak a szocia-
lizmus hivatott v¢dûi vagyunk a SzovjetuniÂval
szemben, hanem abbÂl, hogy a szocializmus maga
is egy r¢szk¢rd¢se, bÀr ma a legfontosabb r¢szk¢r-
d¢se a szabadsÀg kiterjeszt¢s¢nek. Az a felfogÀsom,
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hogy a proletÀrdiktatÃra tÃlfeszÁt¢se, vagyis a sza-
badsÀg nagyfokÃ korlÀtozÀsa a szocializmus ¢rde-
k¢ben azzal jÀr, hogy a sz¢les t´megeket egy reakci-
Âs, szocializmusellenes demagÂgia szÀmÀra teszi fo-
g¢konnyÀ. °n a szabadsÀg ¡gy¢t a reakciÂtÂl ¢s a
proletÀrdiktatÃrÀtÂl egyarÀnt f¢ltettem.Ê

A szabadsÀg ¡gy¢nek ÀltalÀnosabb ¢s m¢-
lyebb kifejt¢s¢t a k´tetzÀrÂ EML°KIRAT. MA-
GYARORSZçG HELYZETE °S A VILçGHELYZET cÁ-
mü ´sszefoglalÀsban talÀlja meg az olvasÂ,
amely a cselekv¢s etikÀjÀnak a fonalÀn a t´r-
t¢neti gy´kerekig, Leninig, sût Marxig
visszanyÃlva jelent be k¡l´nv¢lem¢nyt: àAz a
gondolat, hogy az emberi cselekedetek szÀmÀra
nincs abszolÃt erk´lcsi ¢rt¢km¢rû, mÀr Leninn¢l ¢s
v¢gsûleg MarxnÀl is megvanÊ, a l¢tezû szocializ-
mussal kapcsolatban pedig ûszerinte àa l¢nye-
ges az, hogy egy olyan Àllamvezet¢srûl van szÂ, me-
lyet sÃlyos t´rt¢neti ¢s ideolÂgiai elûzm¢nyek gÀtol-
nak abban, hogy erk´lcsi aggodalmaknak a politi-
kÀban helyt adjon, hogy ellenfelei politikÀjÀban er-
k´lcsi motÁvumokat t¢telezzen fel, s azokat meg¢rt-
se...Ê. S nem mondja ugyan ki, de a sz´veg¢-
bûl f¢lre¢rthetetlen¡l kider¡l, hogy a t´rt¢-
nelmi sz¡ks¢gszerüs¢g, illetûleg a szem¢lyi-
s¢g t´rt¢nelmi szerep¢nek a marxista gondo-
latÀt is elutasÁtja magÀtÂl, mert abban az em-
beri cselekedetek erk´lcs¢t ¢s felelûss¢g¢t re-
lativizÀlÂ, v¢gsûleg pedig megsz¡ntetû ideo-
lÂgiÀt diagnosztizÀl: à...minden t´rt¢nelmi pilla-
natban van m¢rlege nemcsak a t¢nyleges helyzet-
nek, hanem a valÂsÀgban benne rejlû lehetûs¢gek-
nek is, melyek megvalÂsulÀsa nem sz¡ks¢gszerü,
hanem erûfeszÁt¢s ¢s jÂakarat k¢rd¢seÊ.

ErûfeszÁt¢s ¢s jÂakarat. Kulcsszavai ezek Bi-
bÂ gondolkodÂi ¢s emberi magatartÀsÀnak. E
k¢t t¢nyezû ¢letteljes-szerves k´lcs´nhatÀsa
alakÁtja ki az emberi cselekv¢s szÀmÀra az
akarat àhatÀroltÊ szabadsÀgÀt, s ennek a dia-
lektikÀja egy bordÀban van szûve a predesti-
nÀciÂ protestÀns hit¢vel, amely az eleve el-
rendel¢s hit¢vel sem menti f´l a szem¢lyis¢-
get cselekedeteinek a vÀlasztÀs szabadsÀgÀbÂl
k´vetkezû ¢s Isten szÁne elûtt valÂ szem¢lyes
felelûss¢ge alÂl.
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Ha valaki ennyire k¢ptelen az alakoskodÀsra,
s lÀtszÂlag ennyire f¢lelem, magamenteget¢s
¢s vesz¢ly¢rzet n¢lk¡l fejtegeti a rendûrs¢gi
vallatÂszobÀkban is vÀd tÀrgyÀvÀ tett gondo-
latait, ugyanazon a hangon, ugyanazzal a k´-

r¡ltekintû ¢s mindenre figyelû, tÀrgyszerü
alapossÀggal, ahogyan p¢ldÀul a szegedi
egyetem jogi karÀnak a katedrÀjÀn elemezte
a demokrÀcia ¢s szocializmus probl¢mÀit,
vagy ahogyan a VÀlasz  hasÀbjain fejtegette
morÀl- ¢s tÀrsadalomfilozÂfiai gondolatait a
magyar ¢let ¢s a t¢rs¢g legk¢nyesebb k¢rd¢-
seit illetûen, akkor az emberben elûbb-utÂbb
felmer¡l a gyanÃ, hogy nem egy megszÀllot-
tat hallgat-e, akit a hite egyszerüen vakkÀ tett
helyzete vesz¢lyeivel szemben, ¢s egy tudat-
alatti szerepk¢nyszer sugallatÀnak a rabja?
BibÂ nem volt vak, ¢s nem volt megszÀllott.
Egyik visszaeml¢kez¢s¢ben Lengyel BalÀzs
elmondja, hogy amikor û kiszabadult Fû ut-
cai b´rt´n¢bûl, s BibÂ m¢g szabadlÀbon volt,
t¡zetesen kifaggatta a rendûrs¢gi bÀnÀsmÂd-
rÂl: arrÂl is, hogy megvert¢k-e, vagy egy¢b
mÂdon kÁnoztÀk-e? (A magyar politikai rend-
ûrs¢g mÂdszereivel szemben nem is lehetett
gyanÃtlan, hiszen 1945-tûl 1946 jÃliusÀig a
Bel¡gyminiszt¢rium fûtisztviselûje volt û ma-
ga is, elûbb a k´zigazgatÀsi, majd a t´rv¢ny-
elûk¢szÁt¢si osztÀlyt vezette, ifjÃkori barÀtja,
az akkori bel¡gyminiszter, Erdei Ferenc mel-
lett, ¢s sok mindent hallhatott arrÂl, mi folyik
az AndrÀssy Ãt 60. pinc¢iben ¢s orszÀgszer-
te a kapitÀnysÀgok politikai osztÀlyainak val-
latÂszobÀiban. NyilvÀn csak k´zvetett ¢rtes¡-
l¢sek, hiszen az 1945-ben hivatalosan meg
sem alakult, csak gyakorlatban tev¢kenykedû
çVH olyan teljes k´rü autonÂmiÀt ¢lvezett
kezdettûl fogva, hogy p¢ldÀul 1945 nyarÀn
Erdei Ferencet, a hivatalos lÀtogatÀsra ¢rke-
zett bel¡gyminisztert egyszerüen be sem en-
gedt¢k a makÂi rendûrkapitÀnysÀg politikai
osztÀlyÀra...)

Vagy a civilkurÀzsi dolgozott benne? Bizo-
nyÀra az is, hiszen a nemigen l¢tezû magyar
polgÀri r¢teg egyik jellegzetes ¢s kÁvÀnatos tÁ-
pusÀt testesÁtette meg, akit ¢n azonban nem
àpolgÀrnakÊ, hanem testest¡l-lelkest¡l àci-
vilÊ-nek mondan¢k inkÀbb; de minden Áz¢-
ben nyugat-eurÂpai szabÀsÃ civilnek, illetû-
leg hadd k´lcs´n´zzek egy szebb, mert pon-
tosabb szociolÂgiai kategÂriÀt egy k´ltûtûl,
JÂzsef AttilÀtÂl: àfeh¢rek k´zt eurÂpaiÊ volt, aki
m¢g ebben a k¢ptelen helyzetben is meg
akart szelÁdÁteni vagy, ha lehet, el akart osz-
latni egy r¢mk¢pet.

àE r¢mk¢pek k´z¢ppontja ortodox kapitalistÀk-
nak ¢s ortodox kommunistÀknak az a k´z´s elûÁt¢-
lete, hogy a szocializmus, azaz a kizsÀkmÀnyolÀs-



mentes tÀrsadalom eredm¢nyesen nem valÂsÁthatÂ
meg mÀsk¢ppen, mint a szabadsÀg nyugati techni-
kÀinak a hosszÃ idûre valÂ elvet¢s¢vel. Ezzel szem-
ben a harmadikutas ä valÂjÀban egyetlen lehets¢ges
utas ä mindenki, aki azt vallja, hogy a kizsÀkmÀ-
nyolÀs felszÀmolÀsÀra irÀnyulÂ szocialista c¢lkitü-
z¢s maga sem mÀs, mint a t´bb emberi szabadsÀg
fel¢ haladÂ egyetemes fejlûd¢s egyik ÀllomÀsa, s a
kizsÀkmÀnyolÀs elleni harc nem jelentheti, sût nem
is türheti a politikai ¢s k´z¢leti szabadsÀg mÀr ki-
dolgozott formÀinak az elvet¢s¢t.

[...]
Ha valahol ¢s valamikor, akkor a magyar for-

radalomban ez a harmadik Ãt akart konstruktÁv
mÂdon megsz¡letni. A forradalom aktÁv erûinek
nem volt szÀnd¢kukban a szocializmus valÂsÀgos
vÁvmÀnyainak bÀrmif¢le felszÀmolÀsa, ¢s minden
erej¡k megvolt ilyen kÁs¢rletek megakadÀlyozÀsÀra.
Csak egyszerüen megel¢gelt¢k az elnyomÀs techni-
kÀit s azok nyomÀn az ¢let minden ter¡let¢t el´ntû
erûszakot ¢s hazugsÀgot, ¢s azok fel¢ a tÀrsadalmi
technikÀk fel¢ fordultak, amelyek ez ellen int¢zm¢-
nyes biztosÁt¢kot nyÃjtanak.

[...]
Eddig gyakorlatilag sehol sem tudott t´rt¢nelmi

aktualitÀshoz jutni az a szinte Kolumbusz tojÀsa-
szerü megoldÀs, amelyet a mindk¢t oldalrÂl annyi-
szor lesajnÀlt, kihasznÀlt ¢s kihasznÀlÀs utÀn eldo-
bott kelet-eurÂpai paraszt-radikÀlis mozgalmak
ajÀnlottak: a nagybirtok ¢s nagytûke radikÀlis ki-
sajÀtÁtÀsa s ugyanakkor a szabadsÀg politikai tech-
nikÀinak ¢s a szabad vÀllalkozÀs helyesen szabÀlyo-
zott lehetûs¢geinek teljes bÀtorsÀggal valÂ bevezet¢-
se, illetûleg megerûsÁt¢se. S Áme a magyar ¡gyben
ez a megoldÀs, mely eddig a nagyobb t´rt¢nelmi
erûvel fell¢pû k¢t rossz alternatÁva k´z´tt nem tudott
¢rv¢nyes¡lni, most egyszerre megjelenik egyed¡l le-
hets¢ges megoldÀsk¢nt.Ê (EML°KIRAT. MAGYAR-
ORSZçG HELYZETE °S A VILçGHELYZET.)

8

K´ztudottan Churchilltûl szÀrmazik az az el-
m¢s mondÀs, hogy a demokrÀciÀnak (term¢-
szetesen szocializmus n¢lk¡l) rengeteg baja,
hibÀja van, tÀvolrÂl sem t´k¢letes, de ez idÀig
m¢g nem talÀltak ki jobbat. A kilencvenes
¢vek MagyarorszÀgÀn mintha ennek az elcs¢-
pelt churchilli szÀllÂig¢nek a szk¢mÀjÀt ra-
goznÀk tovÀbb, mert egyre gyakrabban lehet
hallani, hogy a kapitalizmus kÁm¢letlen ¢s ke-

gyetlen gazdasÀgi sziszt¢ma valÂban, de ez
idÀig m¢g nem talÀltak ki hat¢konyabbat. (A
jÂzanul m¢rlegelû ¢rtelem akkor sem von-
hatja k¢ts¢gbe ennek az ÀllÁtÀsnak a k´zgaz-
dasÀgi realitÀsÀt, ha olyanok is hirdetik ma-
napsÀg, hatalmi pozÁciÂbÂl, akik nem is olyan
r¢gen politikai àerk´lcs¡kÊ alfÀjak¢nt ¢s
ÂmegÀjak¢nt vallottÀk, s ez¢rt ker¡lhettek a
teljhatalom csÃcsaira, hogy amennyiben a
t´rt¢nelmi sz¡ks¢gszerüs¢g nev¢ben a PÀrt
Ãgy kÁvÀnja, habozÀs n¢lk¡l v¢rt is ontanÀ-
nak, ha sz¡ks¢ges, m¢g Àrtatlanok v¢r¢t is,
nehogy a szeg¢ny mosÂnûk t´r¢keny terme-
t¢t a tûke megt´rje...) Sajnos nyilvÀn igaz az
is, hogy a demokratikus szocializmus eszm¢je
nem ¡ltethetû Àt a gyakorlatba, de legalÀbb
annyit tegy¡nk hozzÀ, hogy enn¢l szebb ¢s
nemesebb utÂpiÀt m¢g nem talÀltak ki az em-
beri t´rt¢nelemben. S ebben a vonatkozÀs-
ban ellent kell mondanom a kiadvÀny elûszÂ-
ÁrÂjÀnak, Kende P¢ternek, aki szerint àa Ïhar-
madikutasÎ szocializmus alapjÀra valÂ helyezked¢sÊ
BibÂ szÀmÀra àcsak arra szolgÀl, hogy vele a res-
taurÀciÂs term¢szetü vÀdakat visszaverjeÊ. HÀt
nem. Politikai elk¢pzel¢seinek, tÀrsada-
lomfilozÂfiÀjÀnak a l¢nyege volt ez: a meg-
gyûzûd¢se.

9

°ppen e k´nyv olvasÀsa k´zben k¢rdezte
meg tûlem valaki, hogy mindannak, amit Bi-
bÂ k¢pviselt, a demokratikus szocializmus ne-
mes utÂpiÀjÀnak miben rejlik az idûszerüs¢ge
a kilencvenes ¢vek MagyarorszÀgÀn. ä Ab-
ban, vÀlaszoltam ´nk¢ntelen¡l, ami¢rt ma
hallgatnak rÂla. Ennek az utÂpiÀnak a t¡kr¢-
ben ugyanis kÁnos szembes¡l¢sre k¢nyszer¡l-
het utÂkora. Olvassunk csak bele az 1956.
november 6-Àn fogalmazott EXPOZ°-ba:

àMagyarorszÀg tÀrsadalmi formÀja a kizsÀkmÀ-
nyolÀs tilalmÀn alapulÂ tÀrsadalmi rend (szocializ-
mus), ami k´zelebbrûl jelenti: az 1945-´s f´ldre-
form fenntartÀsÀt 20ä40 holdas maximummal; a
bÀnyÀk, bankok ¢s neh¢zipar ÀllamosÁtÀsÀnak fenn-
tartÀsÀt; a megl¢vû gyÀraknak munkÀsigazgatÀ-
son, munkÀsr¢szv¢nyeken vagy nyeres¢gr¢szesed¢-
sen alapulÂ k´z´ss¢gi tulajdonÀt; az egy¢ni ¢s sz´-
vetkezeti szabadvÀllalkozÀs teljes lehetûs¢g¢t, a ma-
gÀntulajdon szabadsÀgÀt a kizsÀkmÀnyolÀs tilalma
Àltal megszabott keretek k´z´tt; teljesen ki¢pÁtett
munkÀsv¢delmet ¢s a munkÀsszervezked¢si szabad-
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sÀg teljess¢g¢t; a t´rt¢nt gazdasÀgi ¢s erk´lcsi igaz-
sÀgtalansÀgok, jogfosztÀsok ¢s tulajdonelkobzÀsok
jÂvÀt¢tele semmilyen vonatkozÀsban nem t´rt¢nik
az azelûtti helyzet visszaÀllÁtÀsa alapjÀn; a magyar
k´zigazgatÀs ÃjjÀszervez¢se kisszÀmÃ minûs¢gi ki-
vÀlasztÀson alapulÂ szakigazgatÀson ¢s vÀlasztott
laikus vezetûk vagy bizottsÀgok Àltal vezetett helyi
´nkormÀnyzatokon alapszik; a szabadsÀgjogok k´-
z´tt k¡l´n´s nyomat¢kkal nyer biztosÁt¢kot a teljes
vallÀsszabadsÀg.Ê

Ugyan vajon milyen ¢rz¢sekkel olvassÀk
ezt ma, egy magÀt àszocialistÀnakÊ t¢telezû
hatalomgyakorlÀs ¢vadjÀn BibÂ hajdani ki-
hallgatÂi, koncepciÂs politikai per¢nek nyo-
mozÂi, Bodrogi ¢s Csiki ûrnagyok, akik a
pÀrt hü katonÀik¢nt ezekben a n¢zetekben a
maguk iskolÀs szeminÀriumi fogalmaival
nyomban felfedezt¢k az ellenforradalmi res-
taurÀciÂs ¢s revizionista t´rekv¢seket, ame-
lyek¢rt minimum ¢letfogytiglani b¡ntet¢s jÀr
a proletariÀtus nev¢ben ¢s v¢delm¢ben? ä
Ezekben a kihallgatÀsi jegyzûk´nyvekben
egy¢bk¢nt nincs nyoma orwelli vagy koestleri
àrÀhatÀsoknakÊ. Az erûszakszervezeti appa-
rÀtus embereinek ûszint¢n Àt¢lt gondolko-
dÀsmÂdja volt abban a t´rt¢nelmi helyzetben
az igazÀn ´rd´gi elem, amely azt a t¢nyt,
hogy p¢ldÀul BibÂ beadott egy levelet az
USA nagyk´vets¢g¢re, hazÀnk bel¡gyeibe va-
lÂ durva beavatkozÀsk¢nt ¢rt¢keli, s ûszint¢n
felhÀborodik, amikor BibÂ hasonlÂk¢ppen
minûsÁti a szovjet tankok megjelen¢s¢t Buda-
pest utcÀin. (ArrÂl nem is besz¢lve, hogy a ki-
hallgatÂ a munkÀsszervezked¢s szabad-
sÀgÀnak a k´vetel¢s¢t habozÀs n¢lk¡l àanti-
kommunista szervezked¢si kÁs¢rletk¢ntÊ ¢rt¢keli az
1958. januÀr 29-i kihallgatÀs sorÀn. àFreud
´r´meÊ, mondanÀ az ember, ha a dolog nem
volna olyan v¢res...)

De van itt mÀs is, mondhatnÀ Shakespeare
bohÂca, ami legalÀbb ilyen kÁnos. Minde-
nekelûtt az eg¢sz EML°KIRAT, amelynek
negyven esztendûvel k¢sûbb az ad idûszerü-
s¢get, hogy a àmagyar vilÀg ¢s a vilÀghelyzetÊ
egyetlen probl¢mÀja sem oldÂdott meg azÂta
sem. (Legfeljebb alakot vÀltott a vilÀgpolitikai
elemzûk megfogalmazÀsÀban.) S ennek az ́ sz-
szefoglalÀsnak is az a j´vend´l¢sszerü r¢sze a
leghÀtborzongatÂbb ma, amelynek a realitÀ-
sÀt sajÀt ¢let¢nek, ¢letminûs¢g¢nek az alaku-
lÀsÀban m¢rheti le ki-ki 1996-ban:

àNyugaton lassan, de biztosan a szeg¢nyek gaz-
dagabbak, a gazdagok szeg¢nyebbek lesznek. Ezzel

szemben a vilÀg t´bbi n¢pein¢l, a f¢lgyarmati (La-
tin-Amerika ¢s a kommunizmusig Kelet-EurÂpa),
a volt gyarmati ¢s gyarmati orszÀgokban a jogÀl-
lam ¢s a szabad vÀllalkozÀs technikÀinak egyszerü
bevezet¢se a valÂsÀgban azt eredm¢nyezte ¢s azt
eredm¢nyezi, hogy az a technikÀkban gyakorlatlan
egyszerü n¢p, elsûsorban a parasztsÀg ÂriÀsi t´me-
gei tradicionÀlis tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi kereteik
megbomlÀsa utÀn tehetetlen pr¢dÀi lesznek a nagy
vagyonk¢pzûd¢s fent leÁrt ûsi ¢s erûszakos ¢s korrupt
folyamatainak. Vagyis gyakorlatilag a szabad vÀl-
lalkozÀs, a jogÀllam s amennyiben van, a n¢pk¢p-
viseleti demokrÀcia int¢zm¢nyei igen k´nnyen vÀl-
nak f´ldesurak, p¢nzemberek ¢s korrupt politikusok
bÀbjÀt¢kÀvÀ. Olyan folyamat indul tehÀt meg,
melynek sorÀn a szeg¢nyek m¢g szeg¢nyebbek, a
gazdagok m¢g gazdagabbak lesznek, s belÀthatÂ
idûn bel¡l nincs kilÀtÀs, hogy ez a folyamat meg-
forduljon.Ê
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BibÂ nem volt vÀteszalkat, s hiÀnyzott is be-
lûle minden ilyenfajta ambÁciÂ. MÀs fej¢vel
nem illik gondolkodni, de felt¢telezem, nem
´r¡lne neki, ha meg¢rte volna, hogy negy-
ven esztendûvel korÀbbi aggodalmait prolon-
gÀlta a t´rt¢nelem. De attÂl a gyanÃtÂl sem
tudok megszabadulni, hogy ¢ppen gondola-
tainak ä vagy ha tetszik: utÂpiÀjÀnak ä a vÀl-
tozatlan ¢s egyre fÀjdalmasabb idûszerüs¢g¢-
ben kell felismern¡nk az Ãgynevezett àBibÂ-
felejt¢sÊ Ãj fÀzisÀnak magyarÀzatÀt. A àBibÂ-fe-
lejt¢sÊ ugyanis vÀltozatlanul ¢rv¢nyben van, a
magyar t´rt¢nelem àrendszervÀltozÀsÊ utÀni
szakaszÀban is, amelytûl sokan azt rem¢lt¡k
a nyolcvanas ¢vekben, hogy olyan vilÀg j´n
el majd, amelyben k´nnyebb lesz ÃrrÀ lenni
f¢lelmeinken, ¢s nagyobb t¢r nyÁlik a jÂakarat
Àltal inspirÀlt erûfeszÁt¢sre.

Nem Ágy t´rt¢nt. A bibÂi gondolat szelÁd
f¢lretolÀsa, az utÂpiÀknak kijÀrÂ erk´lcsi elis-
mer¢s tapintatos vÀllvereget¢s¢vel, plasztiku-
san jelzi, hogy nÀlunk vÀltozatlanul àmeddû a
nagy gerjed¢sÊ. Vagy ki lehet-e hallani akÀr
csak egyetlen hangzatot is àa magyar ¢g koldus
zsivajÀbÂlÊ, amely az û eszm¢it visszhangozza?
Hol van az a pÀrt vagy mozgalom a kilenc-
venes ¢vek MagyarorszÀgÀn, amely akÀr csak
egy morzsÀnyit is vÀllal a kelet-k´z¢p-eurÂpai
kisÀllamok nyomorÃsÀgainak orvoslÀsÀra tett
javaslataibÂl? így p¢ldÀul a mÀsodik nyilvÀ-
nossÀgban k¢sz¡lt BIBñ-EML°KK¹NYV  hajda-



ni szerzûi k´z¡l az idûk vÀltozÀsÀval nem ke-
vesen beemelûdtek az Ãgynevezett politikai
¢s ¢rtelmis¢gi àm¢rvadÂ elitÊ soraiba (hÀrmÂ-
jukbÂl pÀrtvez¢r lett, aztÀn k¢pviselûk, orszÀ-
gos, sût az eg¢sz vilÀgra szÂlÂ hatÂk´rü sz´-
vets¢gek eln´kei, egyetemi tanÀrok, nagyk´-
vetek, a legmagasabb k´zjogi m¢ltÂsÀg is a
soraikbÂl ker¡lt ki), de ami BibÂ halÀla utÀn
annak idej¢n ´sszehozta ûket, az az eufÂria,
amellyel megvallottÀk vonzÂdÀsukat ¢s oda-
tartozÀsukat ahhoz az eszmek´rh´z, maga-
tartÀsbeli ¢s politikai erk´lcsh´z, amelyet a
àfogoly BibÂ IstvÀnÊ m¢g a Fû utcai cellÀjÀ-
ban is rend¡letlen¡l k¢pviselt ä az nincs se-
hol. Szimptomatikus lehet az is, hogy àid¢-
zetts¢gi indexeÊ, amely a nyolcvanas ¢vek v¢-
ge fel¢ ¢s a kilencvenes ¢vek legelej¢n szinte
gejzÁrszerüen felsz´k´tt, ¢s àverteÊ Lenin¢t
(azok jÂvoltÀbÂl is, akik Ãgy id¢zgett¢k derü-
re-borÃra, mint korÀbban Lenint, LukÀcsot
vagy Marxot, mÁg Àt nem nyergeltek Nietz-
sch¢re ¢s Heideggerre). Napjainkban ez a
mutatÂ a m¢dia Àltal àpolitolÂgusokkÀÊ felha-
bosÁtott kÀv¢hÀzi (pÀrt)KonrÀdok k´r¢ben
visszaÀllt a nullÀra. Legfeljebb annyit szokÀs
megÀllapÁtani rÂla, hogy bÀr erk´lcsileg meg-
k¢rdûjelezhetetlen a szem¢lye, a kompromisz-
szumkeres¢s k´zben mindv¢gig lojÀlis, balol-
dali pozÁciÂbÂl prÂbÀlt szinte a kollaborÀlÀsig
menûen alkudozni.

A àtÃlfesz¡lt l¢nyeglÀtÂkkalÊ ¢s a àhamis rea-
listÀkkalÊ szemben nem feledkezett meg a va-
lÂdi t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadalmi realitÀsokrÂl s ar-
rÂl az erk´lcsi imperativusrÂl, hogy aki az
eg¢sz tÀrsadalom jÂ mük´d¢s¢re ¡gyelve kÁ-
vÀn diagnÂzisokat felÀllÁtani ¢s terÀpikus ja-
vaslatokat tenni, annak minden ember ¢letlehe-
tûs¢g¢vel szÀmolnia kell, mert ellenkezû eset-
ben vÀltozatos mÂdokon ugyan, de minden
hatalom arra a sorsra jut, mint a l¢tezett szo-
cializmus proletÀrdiktatÃrÀja.

A prolongÀlt BibÂ-felejt¢s legerûsebb
mozgatÂrugÂja minden jel szerint az àeszm¢v¢
finomultÊ 1956-os magyar forradalom k´vete-
l¢seinek elutasÁtÀsa. Nem mindenest¡l per-
sze, csupÀn k¢t alapvetû vonatkozÀsban: a
tÀrsadalmi-szociÀlis igazsÀgtev¢s ¢s a nemzeti
szabadsÀg k´vetel¢s¢t illetûen. A VarsÂi Szer-
zûd¢s hely¢be l¢pett multinacionÀlis tûk¢nek
ugyanis mindkettû ÃtjÀban Àll, s hÀborÃzik is
ellene, csakhogy nem Tä34-esekkel, mert àA
hadvisel¢s itt ma mÀs. / A hûs a kardot ki se rÀntja.

/ BankÂ a bombarobbanÀs / s mint fill¢r szÀll sz¢t
szilÀnkja.Ê (GY¹NY¹RþT LçTTAM.) JÂzsef Attila
vÁziÂjÀt most t´lti f´l a magyar t´rt¢nelem a
h¢tk´znapok szomorÃ igazsÀgÀval.

Mintha a populista demagÂgia ¢s a ro-
mantikus-avÁtt nacionalizmus veszedelme kÁ-
s¢rtene a àharmadik Ãt teoretikusÀnakÊ a
gondolataiban ¢s a magyar forradalom em-
l¢k¢ben: a BibÂ k´r¡l manapsÀg felburjÀnzÂ
fanyalgÀsnak ez az inszinuÀciÂ az okozÂja,
ez¢rt nem lehet belûle ezutÀn sem àa Holnap
hûseÊ. De ez a k´nyv, amelyet az 1956-os In-
t¢zet jÂvoltÀbÂl negyven esztendûvel a forra-
dalom utÀn a kez¡nkbe vehet¡nk, abban
erûsÁtheti meg olvasÂjÀt, hogy BibÂ ä ism¢t
csak Adyval szÂlva ä àf¢ny-emberÊ volt, de àk´d-
be bÃjvaÊ. K¢nyszerüs¢gbûl, mert k´r¡lm¢-
nyei ¢s sorsa erre kÀrhoztattÀk. AlakjÀt, ma-
gatartÀsÀt, jellem¢nek gy¢mÀntf¢ny¢t, esz-
m¢it ¢s rem¢nyeit a neve alatt megjelent ta-
nulmÀnyai mellett voltak¢ppen a pufajkÀs
politikai rendûrs¢g jegyzûk´nyvei ûrzik a
leghitelesebben hÀlÀs utÂkora szÀmÀra, s ez
mindenesetre elgondolkodtatÂ. SovÀny vi-
gasz, hogy ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt leg-
alÀbb az ideolÂgiÀk sz¢lkakasai ¢s eszmekar-
rieristÀi levÀltak rÂla, s csak azok foglalkoz-
nak vele, akiket minden csalÂdÀs ellen¢re
belsû k¢nyszer fordÁt a bibÂi utÂpiÀban meg-
testes¡lû igazsÀg ¢s erk´lcsi ig¢ny fel¢. àSzÀ-
mottevû tÀrsadalmi erûknekÊ tehÀt vÀltozat-
lanul nem mozgatÂja ma sem.

Domokos MÀtyÀs

MçNDY IVçN
°S KORA

MÀndy IvÀn: A l¢gyvadÀsz
Osiris, 1996. 118 oldal, 580 Ft

1. (kismester ä nagymester) A MÀndy-¢let-
müvet lezÀrÂ k´tet hÀtsÂ borÁtÂjÀnak sz´ve-
ge a k´vetkezû mondattal indul. àA L°GYVA-
DçSZ a kortÀrsi prÂza nagymester¢nek ¢let¢ben Árt
utolsÂ novellÀit gyüjti egybe.Ê MargÂcsy IstvÀn
meg ezzel indÁtja a Holmi MÀndy-´sszeÀllÁtÀ-
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sÀban olvashatÂ tanulmÀnyÀt: àMÀndy IvÀn az
Ãjabb magyar irodalomnak alighanem legnagyobb
¢s legrokonszenvesebb kismestere volt.Ê (Holmi,
1996. 4.)

°s e k¢t kijelent¢s MÀndyra k¡l´n´sk¢p-
pen egy¡tt ¢rv¢nyes, sût mintha csak Ágy,
egyszerre volna ¢rv¢nyes. Hiszen mik´zben
egyik legfontosabb ÁrÂnk û, valÂban nem a
hagyomÀnyos mÂdon reprezentatÁv figurÀja
korunknak, a Goethe- vagy a JÂkai-f¢le ¢rte-
lemben t¢nyleg nem a korszak vezetû müv¢-
sze. Csakhogy lehet, hogy a mai vilÀg mÀr
nem Ãgy gondolja el (¢s egyre kev¢sb¢ fogja
Ãgy elgondolni) müv¢szeit, mint tette azt
Goethe vagy JÂkai kora. Lehet, hogy ¢ppen
az a fajta ÁrÂ fogja egyre inkÀbb reprezentÀlni
korÀt, aki nem vesz tudomÀst a trendekrûl ¢s
hierarchiÀkrÂl, aki tudatosan nem akar rep-
rezentatÁv alkotÂ lenni, aki nemcsak hogy
nem illeszkedik semmihez ¢s semmibe, de
nem is azzal van mindenekelûtt elfoglalva,
hogy lÀtvÀnyosan (¢s fûleg hogy ideologiku-
san) szembehelyezkedjen bÀrmivel.

MÀndy ilyenfajta ÁrÂ. NagysÀgÀt t´bbek
k´zt talÀn ¢pp ez az egyszerre radikÀlis ¢s na-
iv legyint¢s adja. írÂi alapÀllÀsa talÀn ¢ppen
az¢rt annyira mozdÁthatatlan, tartÀsa az¢rt
olyan tiszteletre m¢ltÂan hatÀrozott ¢s egye-
nes, mert nem akar semmit. Illetve csupÀn kis
dolgokat akar, ¢s soha nem nagyokat. Ars po-
eticÀjÀt Ágy fogalmazta meg: MI°RT íROK?
à°rt¡k. A lerongyolÂdott hÀzak¢rt. A megvakult
ablakok¢rt. Az udvarok¢rt. A gangok¢rt. A porolÂ-
rÃd¢rt. Az ecetfÀ¢rt. A s´t¢t kapualj¢rt, ahova az
Isten behÃzÂdott.Ê (Nappali hÀz, 1995. 2.) K´vet-
kezetesen nem nagyszabÀsÃ vilÀgot ¢pÁt fel
müveiben. Ebben a kisszerüs¢gben talÀn
Tandori Àll hozzÀ a legk´zelebb. Mi¢rt, hogy
m¢gis ezek a szolid, a vilÀgot egyÀltalÀn nem
megrengetû sz´vegek emelkednek oly sok-
szor a valamit nagyon akarÂ sz´vegek f´l¢, s
fejezik ki, mentik Àt valahogy mondjuk Pi-
linszky megrendÁtû korai k´lt¢szet¢nek tar-
talmait? MÀndyt ¢s Tandorit olvasva mosta-
nÀban gyakran jutnak eszembe ezek a sorok
az APOKRIF-bÂl: àSehol se vagy. Mily ¡res a vi-
lÀg. / Egy kerti sz¢k, egy kinnfeledt nyugÀgy.Ê

Mintha ¢pp a legaprÂbb tÀrgyra, a legh¢t-
k´znapibb dolgokra koncentrÀlÂ (s nagyon
erûsen, teljes egzisztenciÀjÀval koncentrÀlÂ)
ÁrÂi magatartÀs tudna valamit tovÀbbvinni a
hajdani heroikus, vilÀgrengetû, nagyszabÀsÃ,
nagyrat´rû k´ltûi megszÂlalÀsbÂl. S ha ez Ágy

volna, akkor nem ¢ppen egyre inkÀbb ezek
a t¡nem¢nyes kismesterek-e korunk repre-
zentÀnsai? Lehet, hogy ´tven ¢v mÃlva a k´-
vetkezû ÂdivatÃ egyetemi vizsgat¢telek k´z´tt
lehet majd vÀlasztani: MÀndy IvÀn ¢s kora,
vagy: Tandori Dezsû ¢s kora, vagy: Garaczi LÀszlÂ
¢s kora?

2. (le¢pÁt¢s ¢s le¢p¡l¢s) Ezek az utolsÂ ÁrÀ-
sok, melyek 1992 ¢s 1995 k´z´tt k¢sz¡ltek,
maximÀlisan le¢pÁtik a klasszikus novellafor-
mÀt. Epikusan megformÀlt sz´vegek helyett
zeneileg szerkesztett, ritmikus, l¡ktetû r´vid
mondatokbÂl komponÀlt müveket olvasha-
tunk, hangjÀt¢k-partitÃrÀkat, amelyeket akÀr
korunk zen¢jek¢nt elû is adhatnÀnak a r¢gi
Zeneakad¢miÀn. Az est el¢ meg akÀr egy
Cage-mottÂt is tehetn¢nek: àItt vagyok, ¢s nincs
mit mondanom. Ha ´n´k k´z¡l bÀrki meg akar ¢r-
kezni valahovÀ, az inkÀbb menjen el bÀrmikor. Mi-
nek¡nk csend kell; a csendnek meg az, hogy tovÀbb
besz¢ljek.Ê (ELýADçS A SEMMIRýL. In: John
Cage: A CSEND, Jelenkor KiadÂ, 1994. 65.)

A kilencvenes ¢vek MÀndy-mondataihoz
nagy csendek tartoznak hozzÀ, ¢s egy¡tt a r´-
vid mondatokkal alkotjÀk a müvet. A csen-
dekre itt a felid¢zett eml¢kekre valÂ rÀgon-
dolÀs miatt van sz¡ks¢g. Mivel itt minden
mondat m´g´tt mÀr ezerszer megt´rt¢nt, el-
mondott, felid¢zett esem¢nyek vannak. De
ezek nagyon tÀvoli eml¢kek. M¢g az is lehet,
hogy soha semmi Ágy meg sem t´rt¢nt, csak
mindig hivatkoztak rÀ, mint valaha r¢gen
megesett dologra. Ezek a hivatkozÀsok, ezek-
nek a hivatkozÀsoknak a sz´vegt´rmel¢kei
szervezik ezt a prÂzÀt. Semmi mÀs nem tartja
mÀr ´ssze a sz´vegeket, csak a felid¢z¢s mÂd-
ja, amely mindig ugyanazt a hangnemet kÁ-
vÀnja meg: a rÀhagyatkozÀs, a rÀmutatÀs ¢s
a legyint¢s rezignÀlt hangnem¢t.

Olyan komponista Àll itt elûtt¡nk, aki
mÂdszer¢nek v¢gsû le¢p¡l¢s¢bûl Ãgy csinÀl
er¢nyt, hogy ezt a le¢p¡l¢st emeli fel fû kom-
pozÁciÂs elvv¢. Az epikus sz´vegszervez¢s el-
vÀrÀsainak egyre kev¢sb¢ megfelelû müvet
produkÀlÂ ÁrÂ, az egyre hatÀrozottabban le-
¢p¡lû elbesz¢lût alkalmazÂ szerzû Ãgy lesz
ÃrrÀ a helyzeten, hogy egyre radikÀlisabban
nem is akar mÀr novellÀt, hanem a tûle telhe-
tû legmer¢szebb mÂdon le¢pÁti, lebontja azt.

Furcsa, nagyon karakteres sz´vegek kelet-
keznek Ágy. M¢g a nyolcvanas ¢vek redukÀlt
tÀjai (a mosdÂk, v¢c¢k, a magukra maradt



budapesti ¢p¡letek stb.) is elmaradnak most
mÀr. Ami megmarad, az egy meghatÀrozha-
tatlan cetlitologatÂ alak fÀradtan kÁvÀncsi te-
kintete. Az ÁrÂi hangot mindenesetre azonnal
fel lehet ismerni. Az egyes sz´vegekre viszont
szinte k¢ptelens¢g visszaeml¢kezni. ¹ssze-
mosÂdnak, egymÀsba gabalyodnak. Bizonyos
sz´vegr¢szek akÀr felcser¢lhetûk is lehetn¢-
nek. N¢mely pÀrbesz¢deket be lehetne tenni
ide is, oda is. ZavarÂ ez a gomolygÀs. ZavarÂ
a sz´vegek titkolÂdzÂ nyelve. ZavarÂ, hogy
sokszor mÀr nem lehet mÀs, korÀbbi MÀndy-
sz´vegek n¢lk¡l marad¢ktalanul ¢lvezni eze-
ket a k¢sei sz´sszeneteket. Persze lehet azt
mondani, hogy itt a müfogalom nagyon is
korszerü lebontÀsÀval van dolgunk, de lehet
azt is mondani, hogy az Ágy keletkezû sz´ve-
gek nem el¢gg¢ kidolgozottak.

AkÀrhogy n¢zz¡k is azonban, nagy formÀ-
tumÃ ÁrÂ utolsÂ alkotÀsai ezek. Mintha lÀtÀs-
mÂdjÀban nagyon is ÂdivatÃ, a komponÀlÀst
tekintve viszont nagyon is Ãjszerü szerzûrûl
besz¢lhetn¢nk. Pontosabban: amirûl itt szÂ
van, az egy r¢gen eltünt kor, viszont ahogyan
errûl a halott vilÀgrÂl szÂ esik, az a sz´veg-
szerkeszt¢s, amellyel talÀlkozunk, a jelenkori
t´rekv¢sek egyik legmer¢szebb formÀlÀs-
mÂdjak¢nt jelenik meg. Lehet, hogy ¢pp az
ilyen ÁrÂk fogjÀk reprezentÀlni korunkat?
Meglehet.

MÀndy hÁres c¢dulÀzÂ mÂdszere ebben a
k´tetben kapja meg a legvadabb po¢tikai ¢r-
telm¢t. Nincsenek mÀr zÀrt sz´vegek, a c¢du-
lÀk szabadon tologathatÂk. Mindent tudunk,
minden eldûlt r¢ges-r¢gen. A legerûsebb to-
vÀbbra is apa hangja (¢s a legjobb tÀn ¢ppen
AZ APA HANGJA cÁmü ÁrÀs), de az is mÀr na-
gyon tÀvolrÂl szÂl. A hangok, amiket hallunk,
mÀr nem figyelnek igazÀn egymÀsra sem
(unjÀk egymÀst!). Mindent megbesz¢ltek mÀr
el¢gszer. AkÀrhonnan id¢zhetn¢nk, mindig
ugyanaz a jÀt¢k megy. °s szinte mindig vers-
szerüen kellene jelezni (de nem jelzem Ãgy)
a mondatok k¡l´n sorokba t´rdel¢s¢t: àVala-
honnan a Darling presszÂbÂl ÀtszÂlt egy v¢konyka
lÀnyhang: Mikor veszel mÀr tûlem virÀgot, te Un-
doki Jenû? Latyak felnevetett. Smucig pofa vagy
te, Undoki Jenû! Isten felrezzent. ä Az! Az! Undoki
Jenû!Ê (ºZENETEK. Holmi, 1995. 5.)

Nem tudhatÂ, mi akarna ebbûl kis¡lni. Itt
mÀr r¢gen nem kezdûdik semmi, itt mÀr
nyilvÀn r¢gen v¢get ¢rt minden, ami fontos.

Ezek a hangok nem k¢sz¡lnek semmire. E
hihetetlen, le¢p¡lt figurÀk, akik a hangok
m´g´tt rejtûznek, inkÀbb csak ¡zennek egy
letünt vilÀgbÂl. Hogy mit akarnak (pontosab-
ban, hogy mit akartak valaha), azt szinte mÀr
lehetetlen meg¢rteni. Csak az vilÀgos, hogy
a hangjukat meg kell ûrizn¡nk. Majdcsak jÂ
lesz valamire.

KÀrolyi Csaba

ISZONYö MINDEN
MACKñNADRçG

Parti Nagy Lajos: Esti kr¢ta
Jelenkor, P¢cs, 1995. 395 oldal, 484 Ft

N¢hÀny nappal azelûtt, hogy ezeket Árom,
TamÀs Ferenccel besz¢lgettem Parti Nagy La-
josrÂl, mik´zben rÂla szÂlÂ ¢rtekez¢s¢nek
k¢ziratÀt gondoztam. (Csecsemû aligha ¢lte
volna tÃl ezt a àgondozÀstÊ.) ý figyelmezte-
tett arra, hogy milyen nagyon k¢zenfekvû el-
jÀrÀs ezeket a verseket a szerzû kisprÂzÀibÂl
kiindulva egyfajta retrospektÁv kompetenciÀ-
val vizsgÀlni, ¢s olyasfajta jÂslatokat tenni,
amelyeket a SE DOBOK, SE TROMBITçK-ban, A
HULLçMZñ BALATON-ban, az IBUSçR-ban lÀt-
hatunk beigazolÂdni. (HasonlÂan az ´tvenes
¢vekben k¢sz¡lt D¢ryn¢-film vÀndorszÁn¢sz¢-
hez, aki k¢zbe kapvÀn a BçNK BçN sz´veg-
k´nyv¢t, Ágy fordul tÀrsaihoz: àMeglÀtjÀtok, eb-
bûl egyszer m¢g operÀt Ár valaki!Ê) Ez az ÁrÀs mÀr
cÁm¢ben beleesik ebbe a hibÀba, amikor (per-
sze a korai KR°TAPçLYA zÀrÀsa: àirdatlan mac-
kÂnadrÀgÊ mellett) a legeml¢kezetesebb ä
mert az elsû ä tÀrca befejez¢s¢re utal: àItt fe-
k¡dt egymÀson ¢let ¢s halÀl. Egy halom hasÁtott
mackÂnadrÀg.Ê

Van azonban egy mÀsik vesz¢ly is, amitûl
tartÂzkodni igyekszem: a recepciÂ tehetetlen-
s¢gi nyomat¢ka. Min¢l t´bben min¢l t´bbet
besz¢l¡nk errûl a k´lt¢szetrûl, annÀl nehe-
zebb¢ vÀlik az elhangzottak Àt¢rt¢kel¢se, Ãj
szempontok, egy¢ni olvasatok ¢rv¢nyess¢g¢-
nek elfogadtatÀsa vagy ¢ppen az Ãj fejlem¢-
nyek f¢ny¢ben a korÀbban felismerhetetlen
mozzanatok visszamenûleges Àt¢rtelmez¢se,
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eredm¢nyek kudarccÀ, lÀszÂlagos kudarcok-
nak egy korÀbban fel nem ismert c¢l fel¢ tett
l¢p¢sekk¢ valÂ ÀtminûsÁt¢se. Ennek jelz¢s¢re
szolgÀl ennek a toposznak a cÁmben jelzett
rilkei kontextusa. De errûl k¢sûbb.

çtÁrÀs tollszemcser¢vel
A gyüjtem¢nyes k´tet megszerkeszt¢se egy
k´ltû ¢let¢ben k¢t mozzanat egyidejüleg: t´r-
l¢s ¢s ÀtÁrÀs. çtÁrÀs nem felt¢tlen¡l az Ãj sz´-
vegvariÀns k¢szÁt¢se ¢rtelm¢ben, hanem mint a
megl¢vû sz´veg ism¢telt megjelenÁt¢se; aho-
gyan az elsûs elemista erûsÁti meg ceruzÀval,
majd mÀrtogatÂs tollal az ÁrÀsf¡zet¢be hal-
vÀny pontvonallal elûÁrt betüket. MÀst Árni rÀ
nemigen lehet. Vagy v¢gigvezetj¡k az ÁrÂ-
szerszÀm hegy¢t a megl¢vû vonalon, vagy
nem. A legfeltünûbb pedig az, ha egy-egy
sort vagy r¢szt hatÀlytalanÁtÂ egyenessel Àt-
hÃzunk. LÀsd Derrida.

Azonnal feltünik a k´tet n¢hÀny koncep-
ciÂzus vÀltoztatÀsa. Parti Nagy egys¢gesÁtette
k´nyvei ortogrÀfiÀjÀt ä n¢mik¢pp ellentmon-
dÀsosan ä az egyes k´teteken bel¡li egys¢ges-
s¢g rovÀsÀra. P¢ldÀul a CSUKLñGYAKORLAT cÁ-
mü k´tetben korÀbban Ãgy jelezte k´ltûk¢nti
azonosulÀsÀnak minûs¢g¢t verse narrÀtorÀ-
val (egyszerübben szÂlva, hogy mikor besz¢l
komolyan ¢s mikor marhÀskodik), hogy csak
a parodisztikus darabokban hasznÀlta a tra-
dicionÀlis versÁrÀsmÂd nagybetüs sorkezd¢se-
it. Ez most megszünik: a mondatkezdû, mon-
datzÀrÂ ¢s mondattagolÂ jelek megl¢te a sz´-
veg ¢lûbesz¢dszerüs¢g¢t, hiÀnyuk annak
Àlomszerüs¢g¢t hivatott jelezni. EzÃttal tehÀt
ugyanaz a szÀj mondja a Nagy LÀszlÂt bÃ-
csÃztatÂ GYçSZVERS-PRñBç-t ¢s a Troppauer
H¡m¢r-k´ltem¢nyt. HasonlÂ jelent¢se volt a
DILETTçK (dilettÀns mÂdra) hosszÃ sorokba
valÂ t´rdel¢s¢nek. Ez a kiadÀs megfelezi a
hosszÃ sorokat, p¢ldÀul a HOLNAP INDUL A
SZçZAD CSUKLñGYAKORLATRA eset¢ben is, ami
mÀr kifejezetten zavarÂ, hiszen az egy gondo-
lati egys¢g = egy verssor dilettÀns gyakorlata itt
azzal ellenpontozÂdik, hogy egy sor gyakran
hÀrom darabba kÁvÀnkozik sz¢tvÀlni. K¢ts¢g-
telen, hogy ez a korÀbbi t´rdel¢s talÀn a pa-
rodisztikus olvasÀsmÂdot sugallta mÀs,
hosszÃ sorokba t´rdelt versekn¢l, fûk¢nt a
k´zeli SZABAD VIZEK-n¢l ¢s a HATTYöNYçL-
nÀl. Arra kell gondolnunk, hogy Parti Nagy

f¢lti ezeket a verseket az elhÃzott szÀjsz¢lü ol-
vasÀsmÂdtÂl. Erre is jÂ lesz odafigyelni.

A mÀsodik ¢s a harmadik k´tet anyaga ä
ahogy ¢n lÀtom ä hiÀnytalanul ker¡lt a gyüj-
tem¢nybe, csak aprÂbb sorrendcsere fordul
elû. Az elsû k´tet versei k´z¡l azonban tizen-
egy kimaradt. Vajon az engesztelhetetlen po-
¢tikai ig¢nyess¢g t´r´ltette vele ezeket a da-
rabokat az ¢letmübûl, vagy a k´ltûi magavi-
selet, a besz¢lû szÀjtartÀsa nem egyeztethetû
´ssze a mai (prÂzÀkon tÃli) Parti Nagy¢val?
Vannak-e feltünû k´z´s vonÀsaik a kimaradt
opusoknak? ögy lÀtom, hogy kimutathatÂk
ilyen sajÀtossÀgok, elsûsorban a kihagyott
versek tematikÀjÀban ¢s besz¢dmÂdjÀban ä
jÂllehet nem mindegyikben, ¢s nem kizÀrÂ-
lag a kihagyott versekben. B¢csy çgnes a ma-
ga idej¢n igen pontos recenziÂjÀban (Kritika,
1982/7.) k¢t verstÁpus jelenl¢t¢t rosszallotta a
k´tetben: àaz objektivÀlt formÀt elsodrÂ, fragmen-
tÀlt szimbÂlumÀradatok jobbÀra k´vethetetlen ma-
gÀnmitolÂgiai prÂbÀlkozÀsaitÊ ¢s a àpublicisztikai
Ázü, fogalmi frappÁrozÀssal ¢lû, abszolÃt k´z¢rthetû
pamfleteketÊ. V¢lem¢nye szerint a k¢t nagyon
elt¢rû verstÁpusban azonos àa k´zhelyess¢g ano-
nimitÀsaÊ. Az utÂbbi tÁpus jÂ n¢hÀny darabjÀt
kihagyta Parti Nagy a vÀlogatÀsbÂl, bÀr meg
is tartott belûl¡k (HOGY MEGSZþNT; HA °PºL,
HA OMLIK); elûbbieknek azonban kiv¢tel n¢l-
k¡l megkegyelmezett. (°Sñ°S, GYçSZVERS-
PRñBA stb.) °rtelmezhetû lenne ez a gesztus
Ãgy is, hogy dacosan szembefordul a k´ltû-
szerep lefokozÂdÀsÀrÂl szÂlÂ v¢leked¢ssel, ¢s
vÀllalja azt a fajta elragadtatott versbesz¢det,
ami a Nagy LÀszlÂ nev¢vel f¢mjelzett k´ltûi
magatartÀs sajÀtja; a àk´z´ss¢gi-¡gyint¢zûÊ
vers hagyomÀnyÀval azonban annak ellen¢re
szakÁt, hogy annak emocionÀlis motÁvumai
tovÀbbra is ÁrÀsk¢sztet¢s¢nek egyik legerû-
sebb elem¢t alkotjÀk. Nem v¢dhetetlen ÀllÀs-
pont, m¢gis mÀsra gyanakszom. Azt gondo-
lom, hogy müfaji szempontok ¢rv¢nyes¡ltek
ebben a d´nt¢sben: Parti Nagy az epikus be-
sz¢dü sz´vegeket iktatta ki a k´tetbûl. Elha-
tÀrozÀsÀban nem a kritikÀk befolyÀsoltÀk, hi-
szen a senki Àltal nem kifogÀsolt, sût kiemel-
ten dics¢rt (Katona Imre JÂzsef, MozgÂ VilÀg,
1982/9.) RçRñ EVANG°LIUMç-t is elvetette ä a
vers t´rt¢netet mond el. (Persze az¢rt ennek
a versnek a hozad¢kÀt is megtalÀljuk az ¢let-
müben, m¢ghozzÀ a prÂzÀban. Ha A HUL-
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LçMZñ BALATON sz´vegeit megprÂbÀlnÀnk
versszakokba t´rdelni, gyakran kapnÀnk
eredm¢ny¡l a RçRñ EVANG°LIUMç-nak hÀ-
romsoros strÂfÀit. Aki hallotta Parti Nagyot,
amint felolvassa prÂzÀjÀt, bizonyÀra felfigyelt
ezekre a kis hÀrom Ávbûl ¢p¡lû egys¢gekre,
latens versszakokra.) MegÁt¢l¢sem szerint ar-
rÂl van szÂ, hogy az ANGYALSTOP megjelen¢se
idej¢n (1982) Parti Nagy m¢g nem Árt sz¢p-
prÂzÀt, ¢s k¢sûbb is, eg¢szen az eml¢kezetes
Holmi-pÀlyÀzatig inkÀbb csak alkalmi megbÁ-
zÀsokat teljesÁtett prÂzÀban (recenziÂ stb.).
Ezek az ÁrÀsok nem igazÀn ¢rdekesek. A Rç-
Rñ EVANG°LIUMA megÁrÀsakor tehÀt nem vÀ-
lasztja a versformÀt, hanem csak ez adÂdik. A
gyüjtem¢nyes k´tet ´sszeÀllÁtÀsakor azonban
mÀr k¢t ä kitünû ¢s sikeres ä prÂzak´tetre
visszatekintû Parti Nagy müfajilag tiszta lÁrai
¢letmük´nyvet, k´tetkompozÁciÂt akart szer-
keszteni, amiben a tapogatÂzÀs, keres¢s aktu-
sÀnak nem lehetett keresnivalÂja.

çtÁrÀs idegen tollakkal
Az ESTI KR°TA l¢nyeg¢ben v¢ve a hÀrom
megjelent k´tetbûl (ANGYALSTOP, 1982;
CSUKLñGYAKORLAT, 1986; SZñDALOVAGLçS,
1990) ¢s mintegy f¡ggel¢kk¢nt az azÂta Árt,
jÂr¢szt alkalomhoz k´tûdû versekbûl ÀllÂ cik-
lusbÂl ´sszeÀllÁtott k´nyv. Ennek az immÀr
eg¢sz¢ben kontrollÀlt, k¡lsû ¢s belsû reflexi-
Âkon edzûd´tt, szÀmos definÁciÂ ¢s ´ndefinÁ-
ciÂ pill¢r¢n nyugvÂ müeg¢sznek leÁrtsÀga,
megÁt¢l¢se ¢s az irodalmi kÀnonban elfoglalt
helye megnyugtatÂnak lÀtszik. A v¢leked¢-
seknek ezt az egy¡ttes¢t, ha nem t´rekszem
is r¢szletes recepciÂanalÁzisre, talÀn r´viden
¢s t¢zisszerüen ´ssze lehet foglalni. K¡l´n ¢r-
dekess¢ge ennek a diskurzusnak, hogy nem-
csak a besz¢d tÀrgya ä Parti Nagy hÀrom k´-
tet¢ben megjelenû k´lt¢szete ä, hanem a kri-
tikai besz¢dmÂd, a hivatkozott nevek ¢s az
azokhoz tÀrsÁthatÂ fogalmak, a k´lt¢szet kÀ-
nonja ¢s az eszt¢tika gondolkodÀsmÂdja is
alapvetûen megvÀltozott ebben az idûszak-
ban. Ennek leÁrÀsa a magyar kritikat´rt¢net
tanulsÀgos munkÀja lesz.

Az elsû k´tet elûtt Csorba Gyûzû Ágy fogal-
maz: àRoppant ¢rz¢keny alkat, de mintha sz¢gyell-
n¢. [...] Ez¢rt vonzza a groteszk. [Az Àllhatato-
sabb n¢zû] ¢szreveszi a fintorok m´g´tt a r¢szv¢t
¢s a javÁtÂ szÀnd¢k jelenl¢t¢t. A k´z´ss¢gi indula-
tok¢t. [...] KassÀk Lajost vallja egyik mester¢nek.
Neh¢z felfedezni a hatÀst. TalÀn m¢g leginkÀbb a

tÀg l¢legzet, a versbesz¢d lend¡lete eml¢keztet rÀ.Ê
(°S, 1979/5.) Az avantgÀrd emlÁt¢se fontos
mozzanat, k¢sûbb kev¢s szÂ esik rÂla. A re-
cenziÂk egy r¢sz¢ben ilyen mondatok olvas-
hatÂk: àSzomorÃan jÂ k´nyv Parti¢, mert moso-
lyogva keserü, mert a k´lt¢szetbe vetett hit¡nk he-
lyett az emberbe vetett hit¡nk k´lt¢szet¢t adja
vissza.Ê (ZalÀn Tibor, Mühely, 1982/2.) vagy:
àP¢ldÀzat ez a mü arrÂl, hogy a hamis ¢rt¢ktudat
hogyan gazdÀlkodik az utÂkorra hagyott ¢rt¢kekkel,
s tÀn arrÂl is szÂ van, hogyan vÀlik ÀruvÀ a szel-
lemi ¢rt¢k ä s nem a legeszm¢nyibb mÂdon. Jele-
n¡nk gondjairÂl szÂl a k´ltû, s arra figyelmeztet,
hogy eg¢szs¢ges j´vûk¢p¡nk elk¢pzelhetetlen a f¢l-
rebillent egyensÃly helyreÀllÁtÀsa n¢lk¡l.Ê (Bako-
nyi IstvÀn, KortÀrs, 1983/4.) Csontos SÀndor
szerint àe generÀciÂ lÁrikusai k´z¡l szinte senkitûl
nem volt kez¡nkben eddig olyan k´tet, melynek
szerzûje ilyen hitelesen adott volna a velekorÃak
k´z¢rzet¢rûl helyzetjelent¢stÊ (öj írÀs, 1983/10.),
Alf´ldy Jenû szerint pedig àegy j´vû¢rt aggÂdÂ,
felelûsen gondolkozÂ ¢rtelmis¢gi t´preng a versei-
benÊ. (Jelenkor, 1982/12.) Ez az erk´lcsi pre-
misszÀkon nyugvÂ k´lt¢szettÁpusra fog¢kony
bÁrÀlÂi attitüd, mely àa verset, a müvet nem a
lÁrai, mübeli szubjektum ott megvalÂsulÂ ¢rt¢keihez
m¢ri, hanem annak aktuÀlis vet¡let¢hez, a hang-
sÃlyozott ¢s p¢ldÀvÀ tÀgult jellemhezÊ (Hekerle
LÀszlÂ), ekkoriban ¢li v¢gnapjait, ¢s megÀlla-
pÁtÀsai Parti Nagy kapcsÀn ma mÀr szinte eg-
zotikusnak tünnek.

Ugyancsak ¢rdekes a vele kapcsolatba ho-
zott k´ltûk n¢vsorÀt Àttekinteni. Ady, Petûfi,
JÂzsef Attila, KassÀk, Nagy LÀszlÂ, Csorba
Gyûzû, Pilinszky ¢s Morgenstern mellett szÀ-
mos kortÀrs alkotÂ neve is szÂba ker¡lt; Al-
f´ldy Jenû p¢ldÀul P¢ntek Imre, Petri
Gy´rgy, Marsall LÀszlÂ, LadÀnyi MihÀly ¢s
SzilÀgyi çkos nev¢t hozza szÂba; ¢s fontos
megemlÁteni persze Tandorit, Rakovszky
ZsuzsÀt, Kukorelly Endr¢t. Ezzel a n¢vsorol-
vasÀssal azonban Âvatosan kell bÀnni. Hogy
egy p¢ldÀn szeml¢ltessem: nem kell p¢ldÀul
jelentûs¢get tulajdonÁtani, bÀrmennyire k¡-
l´nc ¢s valÂszÁnütlen fordulatok azonossÀgÀ-
rÂl van is szÂ, a Gittai IstvÀnnal valÂ egyez¢-
seknek. A KIS, ýSZI RçDIñVERS àott bel¡l vak
van, b¢kalencseÊ sora ¢s Gittai SZILVA °S POTYO-
GçSA ciklusÀnak r¢szlete: àT bÀcsi tÂ lehetett va-
lamikor / itt-ott m¢g most is / kÀka ¢s b¢kalencseÊ
k´z´tt; ¢s a SZñDALOVAGLçS k¢t r¢szlete: àegy
¢j a f¡gemagozÂbanÊ ¢s àkicsike g¢p lesz z¡mm´g
¢s suhan / csillagdarÀlÀs f¡gemagozÂÊ ¢s Gittai



versciklusÀnak cÁme: FºGEMAGOZñ (melyben
rÀadÀsul n¢hÀny Parti Nagyra eml¢keztetû
r¢szlet is akad), megÁt¢l¢sem szerint v¢letlen
vagy legalÀbbis akaratlan egyez¢s. Az ilyen tÁ-
pusÃ egyez¢sek Parti Nagy gyüjtûszenved¢-
ly¢bûl adÂdnak, ami arra k¢szteti, hogy min-
den nyelvi k¡l´n´ss¢get, szellemes vagy bi-
zarr fordulatot megjegyezzen. A t¢nylegesen
k´vetett k´ltûi mintÀk vagy mÂdszertaniak
(mint a neoavantgÀrd sz´vegszervezû eljÀrÀ-
sai, melyekrûl k¢sûbb r¢szletesen besz¢lek)
vagy teljesen kimutathatatlanok, mint a
Csorba Àltal emlÁtett KassÀk-eszm¢ny.

A kritikÀk egy mÀsik csoportja a nyelv- ¢s
autonÂmiateremt¢st lÀtja e k´lt¢szet kulcs-
mozzanatÀnak. àModorÀnak egyik sajÀtsÀga a
nyelvi formÀlÀs reflexiÂs mÂdszere, amely a hetve-
nes ¢vek k´lt¢szet¢nek egyik ÀtfogÂ stÁlusjegye. [...]
JÀt¢kosan komoly n¢zûpontja a reflexiÂt egyazon
gesztusssal teszi a kitÀrulkozÀs ¢s az elidegenÁt¢s, a
szem¢lyesen valÂsÀgos ¢s a fiktÁv mozgÀster¢v¢. [...]
A vilÀgot lÀtja... k´z´ny´snek, ellens¢gesnek, magÀt
megalÀzottnak. De a vers kiemeli ebbûl a vilÀgbÂl,
irÂniÀja autonÂmiÀt teremt.Ê (Katona Imre JÂ-
zsef, MozgÂ VilÀg, 1982/9.) àEz a f¡ggetlens¢g
ä folytathatjuk KÀntor Zsolttal ä nem l¢tezhet
ÏabszurdÎ tisztasÀg = jÀt¢kossÀg n¢lk¡l. Ez a jÀ-
t¢kossÀg nem a We´res-f¢le szerepalakÁtÀs, hanem
egy sokkal t´rtebb, meggy´t´rtebb jÀtszma.Ê (Tisza-
tÀj, 1988/8.) Persze ez a jÀt¢kossÀg rendszerr¢
Àll ´ssze: àHa csak egy-k¢t helyen olvasok ilyesmit:
Ïf´lhajtott gellerben a tÀj. lezuhanva a / trombita-
szÂra szÀjharmonikus papagÀjÎ ä akkor ez jÂpofÀs-
kodÀs. De ez itt mÂdszer ä a vilÀg ilyet¢nk¢ppen
valÂ szeml¢letess¢ t¢tele folyik.Ê (Budai Katalin,
MozgÂ VilÀg, 1987/7.) àKettûs viszonyrendszerrel
van dolgunk ä füzhetj¡k tovÀbb D¢rczy P¢ter-
rel ä; a megjelenû vilÀgra vonatkoztatottak a ver-
sek, de a nyelvi megformÀlÀs egyfajta ironikus, sza-
tirikus viszonyt is fed.Ê (Jelenkor, 1987/3.) çlta-
lÀnosÁtva Ágy foglalja ´ssze ezt a k´lt¢szeti
mÂdszertant B¢csy çgnes: àBanÀlis napi ¢let-
mozzanatok adjÀk e versek mat¢riÀjÀt. De hiÀnyvi-
lÀguk triviÀlis jelens¢gmorzsÀi rendre kiemelkednek
a k´zvetlen valÂsÀgvonatkozÀs k´t´tts¢g¢bûl. Pri-
mer tartalmassÀguk ¢rtelmetlen¡l nyüg´zû sÃlyÀt ä
mint lÀtszatot ä ledobva formÀvÀ l¢nyeg¡lnek [...]
E villÂdzÂn ambivalens ¢rzelmi tartalmakat, eszt¢-
tikai minûs¢geket magÀba oldÂ egys¢ges ÏdallamÎ
lesz voltak¢ppen a tÀrgyi elemeiben felvillantott vi-
lÀg alkotÂan megtalÀlt l¢nyege.Ê (Kritika, 1982/7.)

Sokkal kev¢sb¢ lelkesedem azok¢rt a meg-

lÀtÀsok¢rt, melyek szerint àa k´ltû lÁraeszm¢nye
az idej¢tmÃltnak, retorikusnak ¢rzett megemelt
hanghordozÀsÃ, patetikus megszÂlalÀs elvet¢s¢n
alapul, t´rekv¢s¢nek l¢nyege a tradicionÀlisan filo-
zofikus emelkedetts¢ggel vagy lÁrai megrend¡lts¢g-
gel megk´zelÁtett t¢mÀk ironikus-parodisztikus lefo-
kozÀsa tartalmi ¢s stilÀris ¢rtelemben egyarÀntÊ.
(Keresztury Tibor, Alf´ld, 1987/5.) àEnnek a
fajta lÁratÁpusnak legfeljebb csak a tÀvlatai von-
hatÂk k¢ts¢gbeÊ, teszi hozzÀ, egyet¢rt¢sben
D¢rczyvel: àvilÀgk¢pe az ¢rt¢khiÀnyra alapul. A
vilÀg a lÀtszatok birodalma, az ¡ress¢g foglala-
ta, mely minduntalan elûbukkan az operettes dÁsz-
letek m´g¡l. [...] A CSUKLñGYAKORLAT irÂniÀja
csak Ãgy tud ÀllÁtani valamit, azaz ¢rt¢ket t¢telezni,
hogy azt a mÃltba, korÀbban lehets¢ges szerepekbe
¢s artikulÀlt formÀkba vetÁti vissza, s Ágy ÀllÁtja p¢l-
dak¢ntÊ.

Azt hiszem, hogy bÀr sok igazsÀg van ezek-
ben az okfejt¢sekben, m¢gis alapvetû alkotÀs-
l¢lektani k¢ptelens¢gen alapulnak: valami-
nek az elvet¢se, bizonyos ¢rt¢keknek a hiÀnya
egyszerüen el¢gtelen motivÀciÂ az alkotÀssal
jÀrÂ procedÃrÀk v¢gigszenved¢s¢hez. Az
nyilvÀnvalÂ, hogy Parti Nagy mindenekelûtt
nyelv¢ben ¢lû, azzal foglalkozÂ alkotÂ. Nem
erk´lcsi ¢s intellektuÀlis eredm¢nyeit igyek-
szik szavakba ´nteni, hanem etika ¢s intellek-
tus mük´d¢s¢t nyelvk¢nt valÂ megjelen¢s¢-
ben igyekszik megragadni ä ez azonban te-
v¢kenys¢g¢t nem teszi pusztÀn nyelvi jellegü-
v¢. Sz´vegszervez¢s¢nek legfontosabb eljÀrÀ-
sa a szintaxis megbontÀsa, a szavak jÀt¢kos
egymÀsba oltÀsa (amely gyakorlat ugyan
nemzed¢k¢nek ÀltalÀnos sajÀtossÀga, nÀla
azonban, ahogy Budai mondja, mÂdszer), a
keletkezû sz´veget azonban parÂdia, irÂnia
¢s r¢szv¢t ¢rz¢keny egyensÃlya jellemzi; egy
modernitÀsÀtÂl megfosztott JÂzsef Attila-i te-
matikai ¢s szociolÂgiai hagyomÀny folytatÂ-
dik ¢s sz¡letik ÃjjÀ benne. Az ´nn´n hagyo-
mÀnyait lassank¢nt felem¢sztû szocialista ¢s
moralizÀlÂ àt´bbes szÀmban fogalmazÂÊ he-
lyett az egyetlen ma is hat¢kony k´z´ss¢gfor-
mÀlÂ princÁpium: a nyelv birtokbav¢tele Ãt-
jÀn igyekszik Ãj po¢tikai mÂdszert ¢s vilÀgot
¢pÁteni. Ezen bel¡l kezeli àformÀlandÂ nyelv-
k¢nt a hagyomÀnyossÀgotÊ (Hekerle), ¢s teremt
az eg¢sz k´z´ss¢get ÀthÀlÂzÂ nyelvi szolidari-
tÀst a n¢ppel, nemzettel vagy mivel. Ezeknek
a nyelvi elemeknek az elsajÀtÁtÀsÀval teremti
meg sajÀt k´ltûi nyelv¢t, ¢s ez¢rt, a k´z´ss¢g
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fel¢ fordulÂ, szolidÀris gesztusra figyelemmel
igyekszem megk¡l´nb´ztetni plebejus nyelvel-
vüs¢g¢t egy¢b, a szuverenitÀst arisztokratiku-
san megteremteni igyekvû kÁs¢rletektûl. En-
nek a k´ltû ¢s a vilÀg k´z´tt k´tûdû àÃj sz´-
vets¢gnekÊ a mintamondataibÂl ¢pÁtkezik majd
a SZñDALOVAGLçS cÁmü k´tet, aminek recep-
ciÂjÀt egyelûre Àtugrom, hogy a müegy¡ttes
n¢mely po¢tikai sajÀtossÀgÀnak vizsgÀlatÀval
keressek Ãj szempontokat.

Versmondat, verssor, rejtett verssor
A magyar (¢s sok mÀs, de ezt most hagyjuk)
k´lt¢szet legfontosabb verseleme tradicionÀ-
lisan a verssor. MegformÀlÀsÀra a k´ltûk na-
gyobb figyelmet fordÁtottak, mint a verset fel-
¢pÁtû szavak megvÀlasztÀsÀra vagy az azokbÂl
¢pÁtett mondatok kidolgozÀsÀra. A k¢sei mo-
dernizmus gyakori enjambement-hasznÀlata
n¢mi hangsÃlyeltolÂdÀst eredm¢nyezett ä
ami pontosan megfigyelhetû volt az ´tvenes
¢vektûl kezdve a szavalÂmüv¢szek (nem v¢-
letlen¡l ekkortÂl: versmondÂk) sz´vegtagolÂ
gyakorlatÀban is ä: kezdt¡k a verset elsûsor-
ban gondolatokbÂl ÀllÂ, ¢rtelmezhetû sz´veg-
nek tekinteni, aminek alapegys¢gei term¢-
szetesen a mondatok. Ehhez a logikÀhoz al-
kalmazkodott az öjhold utÀni k´lt¢szet mind
gyakrabban szabad versben gondolkodÂ po-
¢tikai gyakorlata is. A fordulatot (mint sok
mÀs t¢ren is) a neoavantgÀrd egyes t´rekv¢-
seihez k´thetj¡k; a sÀmÀndal vagy mÀs archai-
kus elûk¢p mintÀjÀt k´vetû, szintaxis n¢lk¡li,
fonikus vagy vizuÀlis elvek szerint szervezett
sz´vegalakzatok, melyek nem a vers ¢rtel-
mezhetûs¢g¢t tekintett¢k elsûsorban fontos-
nak, term¢szetszerüleg l¢ptek tovÀbb a szÂ ¢s
vissza a verssor kiemel¢s¢hez. Ennek a szem-
pontvÀltÀsnak volt radikÀlis gesztusa Kuko-
relly ä persze mÀr nem avantgardista ä ver-
s¢nek cÁmadÀsa: °SZ EGY PONYVA ALATT A HA-
TñSçG, amikor egy ¢rtelmetlen¡l, a szÂt ket-
t¢vÀgva kezdûdû verssor egys¢gterm¢szet¢t
emeli ki a k´ltû. (°s persze mÀsutt deklarÀlja
is: àSzÁvesen megbontom a mondatot / lÀssuk
mennyit bÁr kiÊ.)

Parti Nagy k´ltûi gyakorlatÀban a verssor
kezdettûl fogva probl¢ma volt. (AnnÀl k¡l´-
n´sebb, hogy a bÁrÀlÂk eddig egy szÂt sem
vesztegettek rÀ.) Az a k¢rd¢s, hogy k´veten-
dûk-e a k´lt¢szett´rt¢net modelljei, vagy
azok figyelmen kÁv¡l hagyÀsa, illetve meg-

csonkÁtÀsuk, ÀtfirkÀlÀsuk, Àtt´rdel¢s¡k a he-
lyes megoldÀs, mindhÀrom k´tetben m¢rle-
gelt, de meg nem vÀlaszolt k¢rd¢s maradt.
Ennek a tev¢kenys¢gnek n¢hÀny rekvizitu-
mÀt ¢rdemes k´zelebbrûl szem¡gyre venni.

Az elsû k´tetben talÀlhatÂ korai KR°TAPç-
LYA azt a szabÀlytalan sorhosszÃsÀgÃ, olykori
k¢sleltet¢sekkel Àtk´t´tt pÀrrÁmes àszabad
versÊ-formÀt k´veti, amelynek ismert korai
darabja Petûfi A HARAGHOZ cÁmü verse, ¢s
ami KosztolÀnyi ¢s Illy¢s kedvelt verstÁpusa
volt, k¡l´n´sen alkalmas nagy gondolati Ávek
k´nnyedebb¢ t¢tel¢re. (HAJNALI R°SZEGS°G,
ñDA A T¹RV°NYHOZñHOZ stb.) Azaz csak k´-
vetn¢ Parti Nagy verse ezt a formÀt, ha Ágy fes-
tene:

àElmosÂdÂ gombfocipÀlya,
vÀlogatottk¢nt apa t¢likabÀtja,
fekete albertflÂriÀn
szÀguld for gentleman utÀn,

rep¡lnek g¢z-kapuk,

az elsû Fecske vasstamÀssal
a v¢c¢ ablakÀban,
a park szaga,
mikor haza,
lappadt boxkesztyük illata,
egy Liston-k¢p a tornazsÀkban,

a bal csapott, a lÀmpa-ring
hol listonk¢nt kering
a sz¢gyen,
ha gimnazista lÀnyok nyihognak ¢ppenÊ stb.

Az¢rt id¢zem hosszabban, hogy ¢rezhetû le-
gyen a sz´veg l¢legzû lend¡lete. Parti Nagy
azonban csak az elsû k¢t sorban mutatja meg
a formÀt, ami arra el¢g, hogy az olvasÂ rÀis-
merjen. A harmadik sortÂl kezdve nem ezt a
term¢szetesnek tünû tagolÀst k´veti, hanem
egy hozzÀvetûleges ÀllandÂ sorhosszÃsÀgot
tart, aff¢le Àtlagtizenegyest:

àfekete albertflÂriÀn szÀguld for
gentleman utÀn, rep¡lnek g¢z-kapuk,
az elsû Fecske vasstamÀssal a v¢c¢
ablakÀban, a park szaga, mikor
hazaÊ stb.

Egy fokkal nagyobb beavatkozÀst ig¢nyel (de
a vers eg¢sz¢ben csak k¢t helyen), ha a Hñ,
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HíREK, HíREINK eset¢ben prÂbÀljuk àvisszaÀl-
lÁtaniÊ az anakreÂni negyedfelest, amibe kÁ-
vÀnkozik. Jelenlegi formÀja hosszÃ soros sza-
bad vers:

àHÂ hull k¡nn, februÀri, k¢sei s voltak¢ppen
alig feh¢r az alig-februÀrban, csak
korpahÂ, csak sz¡rk¢ssÀrga inkÀbb,
ha eln¢zem sokÀig, ¢s mÀr a lÀmpaf¢ny is
esûre bontja szinteÊ stb.

A mÀsodik sor Àtrendez¢s¢vel Ágy festene
anakreÂni versben:

àHÂ hull k¡nn, februÀri,
k¢sei s voltak¢pp csak
korpahÂ, alig feh¢r
az alig-februÀrban,

csak sz¡rk¢ssÀrga inkÀbb,
ha eln¢zem sokÀig,
¢s mÀr a lÀmpaf¢ny is
esûre bontja szinteÊ stb.

A verssor elrejt¢se egy mÀsik verssorban,
a szabÀlyosnak egy szabÀlytalanban, a k´t´tt-
nek egy esetlegesben ä ennek a gesztusnak a
parÂdiÀja lesz a SZñDALOVAGLçS lÀbjegyzetso-
rozata, amikor a korÀbbi (jÂr¢szt a CSUKLñ-
GYAKORLAT-ban megjelent) k´t´tt formÀjÃ
verseket, nemritkÀn szonetteket makÀmÀvÀ
t´rdeli Àt a k´ltû. Nem mondan¢k igazat, ha
azt ÀllÁtanÀm: biztosan tudom, hogy mi¢rt
folytatja ezt a jÀt¢kot a versek k¡lalakjÀval.
Gondolhatunk egyr¢szt az emlÁtett makÀmÀ-
ra, illetve tÀgabban a szadzsra, aminek azon-
ban nincs k´t´tt szÂtagszÀma ¢s idûm¢rt¢ke,
hanem àstrukturÀlis ¢s szemantikai paralelizmu-
sokkal ¢s rÁmekkelÊ kapcsolja ´ssze a sz´veg
mondatait vagy tagmondatait. Eml¢kezetes
magyar p¢ldÀkat talÀlunk Vas IstvÀn ESý °S
TRAMONTçNA cÁmü k´tet¢ben. A mÀsik ismert
p¢lda, ahol k´t´tt formÀjÃ verset prÂzÀba
t´rdelve lÀtunk, a r¢gi kiadÀsÃ zsoltÀros-
k´nyv, egyebek mellett BALASSA BALINTNAK
ISTENES ENEKI ¢s kortÀrsai. Ezek a modellek
(ha azok) erûs gondolatisÀgÃ, szakrÀlis sz´ve-
gek. Nem ÀllÁtom, hogy Parti Nagynak a
szakrÀlis ÀthallÀsokkal szÀnd¢ka volt; inkÀbb
az tünik valÂszÁnünek, hogy a versek dalsze-
rüs¢ge, egy korÀbbi verseszm¢nyre eml¢kez-

tetû mivolta ellen prÂbÀlt mÀs megoldÀst ke-
resni az ANGYALSTOP verseiben, amikor vers-
eszm¢nye egy gondolati, bizonyosan nem
k´nnyed, lehetûleg (epikus k¢pzeteket keltû-
en) hosszÃ sorokbÂl ¢pÁtkezû szabad vers
(àKassÀk-i tÀg l¢legzetÊ), rezignÀlt vagy tragikus
hang¡t¢ssel, amelynek sz´vete azonban ma-
gÀba ¢pÁti a tradicionÀlis k´lt¢szet reminisz-
cenciÀit is. TalÀn nem jÀrok nagyon messze
az igazsÀgtÂl, ha a DUINñI EL°GIçK Rilk¢j¢-
nek a versrûl valÂ gondolkodÀsÀt v¢lem itt
felismerni, mely azonban nyitott JÂzsef Attila
k¢pis¢g¢re, gondolatisÀgÀra ¢s ironikus ´n-
szeml¢lû pÂzolÀsÀra, LadÀnyi MihÀly szar-
kasztikus-anarchista prolipÀtoszÀra, Nemes
Nagy çgnes pontossÀgÀra ¢s Nagy LÀszlÂ el-
ragadtatÀsÀra; ¢s integrÀlja a vers-szÂ inten-
zitÀsÀra fordÁtott figyelmet, ami Pilinszky ¢s
a neoavantgÀrd egybeesû t´rekv¢se volt. Az
arculat, amelyben ez a verseszm¢ny megmu-
tatkozik, k´tetrûl k´tetre vÀltozik: a mÀsodik
k´tet jellegzetes verse a szabÀlyos szonett
vagy dal ¢s a dilettÀns elemeket is magÀba ol-
vasztÂ leÁrÀs, illetve a dilettÀnsimitÀciÂ; mÁg a
harmadik k´tet versei mÀr szÀmos szabÀlyta-
lansÀgot, sutasÀgot, csonkasÀgot is elviselnek.
A versmegtestes¡l¢sek m´g´tt ÀllÂ versidea
plaszticitÀsa ezt lehetûv¢ teszi; mint ahogy az
irÂniagyÂgyÀszat is hat¢konyan mük´dik,
amikor a SZñDALOVAGLçS lÀbjegyzeteiben fi-
gurÀzza ki sajÀt korÀbbi t´rekv¢s¢t.

RÁm, ÀlrÁm, hiÀnyzÂ rÁm
àHogy rÁmelt KosztolÀnyi! M¢gis meg kellett halniÊ
ä mondja a SZñDALOVAGLçS egyik lÀbjegyze-
te, eljÀtszva a kijelent¢s ÀllÁtÀsa ¢s az ig¢nyte-
len rÁm kontrasztjÀval. A rÁmek minûs¢g¢nek
¢s elhelyez¢s¢nek Parti Nagy mindig nagy
fontossÀgot tulajdonÁtott. D¢rczy szerint en-
nek az a jelentûs¢ge, hogy àa mesterk¢lt dÁszlet-
vilÀg parodisztikusan is megjelenik. Ennek nyelvi
kifejez¢sformÀit elsûsorban a versek rÁmel¢si effek-
tusaiban lÀthatjukÊ. D¢rczy uralkodÂnak lÀtja
a komikus, szatirikus hatÀst keltû rÁmfajtÀkat:
kancsal ¢s kecskerÁmeket, tÃlfeszÁtett tiszta ¢s
elhagyÀsos csonka vagy torzÁtÂ rÁmeket. Ez
àarra figyelmeztet, hogy kettûs viszonyrendszerrel
van dolgunk: a megjelenû vilÀgra vonatkoztatottak
a versek, de a nyelvi megformÀlÀs egyfajta ironi-
kus, szatirikus viszonyt is fedÊ ä mondja. (I. m.)
JÂ p¢lda erre a SEJ mÀsodik szakasza:
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àLabdÀznak ûk, z´mmel r´p ¢s tollas,
eleny¢szû reajtuk a s´rhas,
azutÀn beleszaladnak a TiszÀba,
Ágy mulat az eg¢sz kisztÀbor.Ê

A k¢plet tisztasÀgÀt azonban megzavarja,
hogy gyakran nehezen megmagyarÀzhatÂ
pozÁciÂban talÀlkozunk eff¢le rÁmekkel. A
HIMNUSZ BELL MçRIçHOZ sz¢pen hullÀmzÂ
hÁmrÁm-nûrÁm pÀrosai k´z¢ ilyenek ker¡l-
nek: àforintos bakelit-MÀria, / veled, ha Àltalad
hiÀbaÊ; vagy àmi¢rt szorÁtlak g´rcs´sen, / ha
nem felelsz, ha nem felelÊ. Egy minden Áz¢ben
tudatos k´lt¢szetben ennek is oka kell hogy
legyen.

TalÀn ugyanazt a jelens¢get ismerhetj¡k
fel itt is, mint a szem¢rmesen elrejtett anak-
reÂni versel¢sn¢l vagy a KR°TAPçLYA Àtt´r-
delt verssorainÀl: valami ´szt´n´s vonzÂdva
viszolygÀst a sz¢p, a tÃl sz¢p irÀnt (illetve az-
zal szemben). Ez¢rt olyan talÀlÂ a SZñDALO-
VAGLçS tartalomjegyz¢ke felett a megnevez¢s:
àF¢lsz¢p ¢ji csonkÀkÊ. Parti Nagy nem csÃnya
verseket Ár, hanem sz¢peket, amelyek gondo-
san kivÀlasztott pontjaira hibÀkat illeszt. Hi-
bÀkkal dÁszÁti ûket. Hogy aztÀn ezeket sz¢ps¢g-
tapasz-szeplûknek lÀtjuk-e vagy a k´ltûvel
szolidaritÀst vÀllalÂ versen fakadÂ stigmÀk-
nak, ezt nem akarom eld´nteni.

MÀsutt a rÁmek olyan asszociÀciÂkat sugall-
nak, amelyek tÃlmutatnak az ¢rtelmez¢s so-
rÀn felfoghatÂ informÀciÂkon. JÂl szeml¢lhe-
tû ez a SZñDALOVAGLçS àbegyür a hullÀm part-
nak ¢r a dunyhaÊ kezdetü darabjÀnak rÁmsorÀt
figyelve. A szonett oktÀvÀja ABABBAAB k¢p-
letü, tiszta hangzÀsÃ rÁmekkel operÀl. A zÀ-
rÂszakasz rÁmk¢plete talÀn CDCCBE lehet-
ne, de a helyzet enn¢l bonyolultabb. A C-rÁ-
mek ä eresztek, eresznek, esnek ä tiszta nûrÁmek.
Az oktÀva ismeret¢ben olvasÂi ´szt´n¡nk azt
sÃgja, hogy a sextÀban is hasonlÂt kell keres-
n¡nk: a D, B ¢s E sorv¢geket, melyek rÀadÀ-
sul ritmikailag egynemüek, emelkedû lejt¢-
süek, egymÀssal rÁmelûknek ¢rezz¡k, bÀr ma-
gÀnhangzÂik nem rÁmelnek (´sszetart, vizek,
kitÀrt). A vizek, bÀr hangzÀsÀban felid¢zi a ti-
zenegy, illetve a hideget hangeml¢k¢t, m¢gis
¡tk´zik azok karakteres anapesztusaival. Eb-
ben a bizonytalan helyzetben, amikor f¡l¡nk
ellene mond vÀrakozÀsunknak, hajlamosak
vagyunk azt hinni, hogy valami t¢ved¢s t´r-
t¢nt; talÀn nyomdahibÀrÂl van szÂ, ¢s kitÀrt

helyett kitartnak kellene zÀrnia az utolsÂ sort.
Ez a bizonytalansÀg, tekintettel arra, hogy a
vers leghangsÃlyosabb pontjÀt: az utolsÂ szÂt
¢rinti, meghatÀrozÂ r¢sz¢v¢ vÀlik a vers olva-
satÀnak. Ez is r¢sze azoknak a bizonytalansÀ-
goknak, ambivalenciÀknak, amelyekbûl egy-
re t´bbet tart szÀmon (vagy felejt el Àtmene-
tileg) az ember Parti Nagy verseit olvasva.

JavÁtÀsok
Vannak k´ltûk, akik gyüjtem¢nyes k´tet¡k
kiadÀsakor a szÂ szoros ¢rtelm¢ben ÀtÁrjÀk
korÀbbi verseiket. Ismerj¡k Kukorelly ez irÀ-
nyÃ erûfeszÁt¢seit. Parti Nagy nem ilyen. ý
nem Árja Àt a verseit, legfeljebb kihagyja ûket,
¢s azt is ritkÀn teszi. °ppen ez¢rt lehet k¡l´-
n´sen ¢rdekes az a n¢hÀny vÀltoztatÀs, amit
m¢gis elv¢gzett a sz´vegeken. Ezek a fellel-
hetû vÀltoztatÀsok sem Ãj keletüek: mÀr a
SZñDALOVAGLçS megszerkeszt¢sekor elv¢gez-
te ûket. P¢ldÀul a NA SZ°P cÁmü sz´veg a
CSUKLñGYAKORLAT-ban m¢g k¢t mondatbÂl
Àllt; a SZñDALOVAGLçS-ban n¢gyre tagolÂdik,
¢s persze prÂzÀba t´rdelve mint mottÂ. Egyik
r¢szlete eredetileg: àOtt bel¡l roppant kicsik¢k
az ´sszes angyal, / szÀrnyuk hely¢n ¡res lapÀt.Ê
JavÁtott vÀltozatban: àOtt bel¡l nagyon kicsik¢k
az ´sszes angyal, szÀrnyuk hely¢n gyereklapÀt.Ê
A roppant helyett a nagyon kev¢sb¢ vÀlaszt¢-
kos, k´ltûi. Ez a vÀltoztatÀs tehÀt egyr¢szt az
egyszerüs¢gre t´rekvû tendencia r¢sze; mÀs-
r¢szt azonban a nagyon kicsi az ellent¢ttel valÂ
fokozÀs r¢v¢n teremt egyfajta fesz¡lts¢get, ¢s
felhÁvja a figyelmet a vers tÀrgyÀra, nagy ¢s
kicsi, felnûtt ¢s gyerek egy¡tt¢l¢s¢re egy tu-
datban, illetve tudatalattiban. Ugyanerre c¢-
loz a gyereklapÀt emlÁt¢se. SzÂ sincs kifosz-
tottsÀgrÂl, ¡ress¢grûl, ahogy a korÀbbi k´tet
ÁrÀsakor gondolta. Ezzel az aprÂ vÀltoztatÀs-
sal a vers uralkodÂ motÁvuma nem a s´t¢ts¢g
lesz, ami a pinc¢ben vÀrja az ´nmagÀba alÀ-
szÀllÂt, hanem Freud, a gyermekkor rekvizi-
tuma, ¢s a tudatalatti, ahovÀ sz¢n¢rt, meleg¢rt
megy¡nk, ¢s ahol àminden megvanÊ.

Egy mÀsik feltünûen megvÀltoztatott pont
az ELREPULLMAN egyik bizarr szÂkapcsolata.
A CSUKLñGYAKORLAT-ban m¢g arrÂl volt szÂ,
àhogy tÀn kiadja mÀsod a pÀrnÀs mÀsodosztÀlyÊ.
A SZñDALOVAGLçS-ban a jelzû lappadt lesz,
ami talÀn logikus, hiszen ha az elsû osztÀlyt
nevezz¡k pÀrnÀsnak, akkor a mÀsodosztÀlyra
ez a titulus nem hasznÀlhatÂ. Ugyanakkor a
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pÀrnÀs mÀsodosztÀly kifejez¢s 1986-ban szel-
lemes ¢s nyilvÀnvalÂ szinonimÀja a àlegvidÀ-
mabb barakknakÊ, ¢s ez a kifejez¢s az eg¢sz
versnek egyfajta politikai-oppozÁciÂs utÂÁzt
ad, mintha egy elkeseredett ¢rtelmis¢gi ¢rte-
n¢ meg, hogy nincsen szÀmÀra k´z´ss¢g, szo-
lidaritÀs, vilÀggal ¢s hatalommal egyed¡l kell
szemben Àllnia. 1990-re azonban t´rt¢nt egy
s mÀs. A korÀbban pÀrnÀsnak lÀtszÂ ¡l¢sek
jÂcskÀn lelappadtak, egy birodalom omlott
´ssze, ¢s egyre k¢nyelmetlenebb dolog lett
politikai verset Árni. Ha ehhez hozzÀvessz¡k
a lappadt kifejez¢s korÀbbi elûfordulÀsÀt (a
fentebb tÀrgyalt KR°TAPçLYç-ban), ahol arra
a kesztyüre vonatkozott a jelzû, amelyben
nem volt ´k´l, talÀn m¢g maga a fordulat is
lek¢pezûdik ebben a szÂcser¢ben. Minden-
esetre a tÀncosan k´nnyed ¢s a magyar tra-
dÁciÂban a bor mellett mindig a halÀlt is meg-
id¢zû (igaz, sorkettûz¢sben bÃjÂcskÀzÂ) anak-
reÂni vers ebben a vÀltozatban ÀltalÀnos ¢r-
v¢nyü halÀllÁrÀba billent, annak ellen¢re,
hogy az olvasÂi figyelem megbotlik a megvÀl-
tozott minûs¢gü versben nem igazÀn funk-
cionÀlÂ jelzûben.

Ami pedig a leg¢rdekesebb: Parti Nagy a
gyüjtem¢nyes k´tetben a maguk hely¢n nem
javÁtotta ki a verseket, Ágy a k´nyvben a k¢t
vÀltozat egyarÀnt fellelhetû. Ha tehÀt Mar-
gÂcsy IstvÀn kritikÀjÀban azt ¢lvezi (2000,
1995/10.), hogy Parti Nagy hagyja elmarad-
ni, elhagyja, lebontja csoportk´t´tts¢geit ¢s
divatgesztusait, ehhez hozzÀtehetj¡k, hogy a
korrigÀlt ¢s eredeti variÀns egyidejü felmuta-
tÀsÀnak gesztusa tÃlmutat ezen: a k´ltûnek ma-
gÀnak a megosztottsÀgÀt jelzi egy minden
meg¢lt idûpillanatban borostyÀnkûbe fagyott
rovark¢nt benne rekedû ¢nre, ¢s egy az idû-
ben tovÀbbutazÂ megfigyelûre, aki a JÂzsef
Attila-i f¡lkef¢nyekhez hasonlÂan lÀtja elvo-
nulni elmÃlt pillanatait ¢s azokon bel¡l ma-
gÀt, a maga ´r´k idûkre vÀltozhatatlanul ki-
merevedett gondolatait, ¢rz¢seit, reflexiÂit,
amelyek ugyanakkor megfigyelû-magÀban
tovÀbb munkÀlnak, vÀltoznak, reflektÀlÂd-
nak. Ez a tovÀbb munkÀlÂ-munkÀlÂdÂ vari-
Àns azonban mÀr nem mü, csak egy k¢sûbbi
àmaiÊ müh´z vezetû elûk¢sz¡leti Àllapot rek-
vizituma: lÀbjegyzet.

(OlvasÂi) tartam ¢s (alkotÂi) egyidejüs¢g
Az idûbenis¢g k¢rd¢se Parti Nagy k´lt¢szet¢-
nek talÀn leg¢rdekesebb probl¢mÀja. A k¢sz,

befejezett mü ´nmagÀban valÂ folytonossÀg.
Az ilyen alkotÀs ä persze nem Eco ànyitott mü-
v¢nekÊ ellent¢tek¢nt, hanem egy mÀsik logika
alapjÀn ä: zÀrt mü. MagÀba zÀr egy gondolati
¢s ¢rzelmi Àllapotot, egy alkotÂi folyamatot,
a k´ltû n¢zeteinek, müvelts¢g¢nek, alkotÂ-
k¢szs¢g¢nek adott ÀllapotÀt. Szellemi ¢s idû-
beli utak vezettek megÁrÀsÀig, ¢s vezetnek to-
vÀbb belûle; maga azonban dimenziÂbubo-
r¢kk¢nt zÀrÂdik egyetlen pont k´r¢.

Az a mütÁpus, melynek megteremt¢s¢re
Parti Nagy t´rekszik, nem ilyen. A torzÂ-
konstrukciÂ, torzÂhÀlÂzat asszociÀciÂs rend-
szere nem zÀrul ´nmagÀra; ez a SZñDALOVAG-
LçS-ban lÀtszik legjobban. A megnevezetlen-
s¢g (cÁmek hiÀnya) ¢s a szÀnd¢kolt befejezet-
lens¢g, valamint az a gesztus, hogy a àminta-
mondatokÊ k´z´tt egyenrangÃk¢nt jelennek
meg kidolgozott, remekmünek is mondhatÂ
darabok (mint az àÃgy nemhazudtam hogy e f¢l-
eg¢szÊ kezdetütûl szÀmÁtott, belsû ciklust alko-
tÂ tizennyolc szonett, benne az àakkor az ember
lÀngban ÀllÊ kezdetü, amit a magyar k´lt¢szet
legnagyobbjai k´z¢ sorolok) ¢s nyilvÀnvalÂan
csak ´tletcsÁrÀnak nevezhetû feljegyz¢sek, azt
a benyomÀst kelti az olvasÂban, hogy ezek a
sz´vegek azonos ¢rt¢küek. De nem Ãgy, hogy
a sokszor nem is ¢rtelmezhetû szilÀnkok is tel-
jes ¢rt¢kü müvek volnÀnak (ahogy BartÂk a
MIKROKOZMOSZ vagy KurtÀg a JçT°KOK
aprÂsÀgait tekinti teljes ¢rt¢kü alkotÀsoknak),
hanem Ãgy ¢rezz¡k, hogy a befejezett müvek
sem mÀsok, mint t´red¢kei valami lÀthatat-
lan szerkezetnek, amelynek k´tûanyagÀt ma-
ga az olvasÂ kell hogy szolgÀltassa a maga ta-
pasztalataival, ¢let¢nek t¢nyeivel, a t´red¢-
kek k´z´tt kapcsolatokat felismerû, fel nem
ismerû vagy sajÀt asszociÀciÂs rendszer¢vel Ãj
´sszef¡gg¢seket megalkotÂ olvasÂi tehets¢g¢-
vel. (Amikor D¢rczy id¢zett kritikÀjÀban fel-
rÂja, hogy àa sok jÂ vers mellett kev¢s az igazÀn
hatÀsÀban is megrendÁtû versÊ a CSUKLñGYAKOR-
LAT-ban, talÀn mÀr ezt az ott is fellelhetû ka-
tarzisrombolÂ k´r¡lm¢nyt ¢rz¢keli.)

A k´nyvmü szerkezete, ¢p¡lj´n bÀr kizÀ-
rÂlag lÁrai elemekbûl ä mint ahogy Parti
Nagy versesk´teteinek sz´vegei egy¢rtelmü-
en karakteres lÁrai sz´vegek ä, mindenk¢p-
pen epikus k¢pzeteket kelt. Az olvasÂ k¢ptelen
mÀsk¢pp olvasni az egymÀs utÀn sorakozÂ
sz´vegeket, mint egy t´rt¢net egymÀs utÀn
sorakozÂ epizÂdjaik¢nt ä ha Ãgy tetszik: rÀ-
k¢nyszerÁti az olvasott sz´vegre sajÀt megis-



merûi kronolÂgiÀjÀt, m¢g akkor is, ha az ÁrÂ
erre n¢zve kifejezetten mÀsfajta instrukciÂt
ad (amirûl Parti NagynÀl nincs szÂ) ä ¢s ha
mÀr az ÁrÂ nem tette lehetûv¢, hogy kiolvassa
ezeknek a sz´vegegys¢geknek az ´sszef¡gg¢-
seibûl a t´rt¢netet, akkor û maga fogja azt el-
besz¢lni magÀnak. Parti Nagy sz´vegszilÀnk-
jai ¢rdekesek, olvastatjÀk magukat, tehÀt elbe-
sz¢lj¡k magunknak a t´rt¢net¡ket. Ez a t´r-
t¢net a k´ltû csûdj¢rûl szÂl, a kivÀlasztott
tÀrgy versbe foglalÀsÀnak csûdj¢rûl, magÀnak
az alkotÀsnak a csûdj¢rûl, a magÀn¢let csûd-
j¢rûl, az ¢let csûdj¢rûl, egyÀltalÀn: az ember
csûdj¢rûl. Ez a totÀlis veres¢g azonban mÀr
maga a beteljesed¢s, hiszen a kivÀlasztott
tÀrgy, amit Parti Nagy megverselni prÂbÀlt ä
rilkei tematizÀciÂval, bÀr bizonytalan ¢s vÀl-
tozÂ lÁrai eljÀrÀsokkal ä, az ¢ppen az ember,
az ¢let veres¢ge volt Istennel, a vilÀggal ¢s a
magÀra ´lt´tt kultÃra Àltal elûrajzolt feladat
nagysÀgÀval szemben. Ez a veres¢gben meg-
testes¡lû beteljes¡l¢s teszi lehetûv¢, hogy a
SZñDALOVAGLçS utÀn kil¢pjen a lÁrai szerep-
bûl, hogy t´rt¢neteket mondjon el, sût akÀr
verseket ä eg¢sz, befejezett verseket, adott
esetben remekmüveket (NYçR, N°MAFILM) Ár-
jon ä a k´tetszerü struktÃra, a ànagy elbesz¢-
l¢sÊ szerkezetk¢nyszere n¢lk¡l, egy kontinu-
us idûszelv¢nyben.

Ki besz¢l ott?
Mindez term¢szetesen Parti Nagy Lajos k´ltû
elbesz¢l¢s¢rûl szÂl; a versekben azonban me-
rûben mÀs figurÀk, fiktÁv narrÀtorok besz¢l-
nek. Bevett szokÀsa volt ez elsûsorban az an-
gol reg¢nynek legalÀbb Defoe Âta, ¢s ha vers-
ben nem szokÀs is, ÃjdonsÀgnak sem nevez-
hetû. A ànem sajÀt hangon besz¢l¢sÊ mint stÁ-
luselem a nyolcvanas ¢vek elej¢n a fiatal,
àegyetemi k´lt¢szetbenÊ ÀltalÀnosnak mond-
hatÂ. A gyerekess¢g, a babanyelv, g¡gy´gû
infantilizmus tehetetlen kÁnvigyora az ¢rtel-
mis¢gre k¢nyszerÁtett szerep tÃljÀtszott elfo-
gadÀsak¢nt is ¢rtelmezhetû, politikai gesztus-
k¢nt ä hiszen akkoriban nem politikai ¢s nem
tÀrsadalmi k´lt¢szet nem volt, mert nem is le-
hetett. àHa nem lehet felnûtt felelûss¢ggel ¢s
az ehhez sz¡ks¢ges szabadsÀggal ¢lni, akkor
maradjunk gyerekekÊ ä mondja ez a besz¢d-
fajta. Elsûsorban persze Kukorellyre gondo-
lok ¢s A VALñSçG °DESS°G°-re, de a àt´k lazaÊ
Garaczit ¢ppÃgy emlÁthetn¢m itt, mint a

maszturbÀlÀs sz¢ps¢geit ecsetelû Petûcz´t;
n¢mik¢pp tÀvolabbrÂl a f¡ggûzû ¢s indiÀno-
zÂ EsterhÀzyt. Egy k´vetkezû k´rben mint
nem a sajÀt ismereteivel besz¢lût emlÁthetem
itt az ÀlprimitÁv besz¢dmÂd elementÀris tÀr-
gyiassÀgÀval kÁs¢rletezû Oravecz Imr¢t (aki
mÀs tekintetben, mint a versesk´tetmüvek
legk´vetkezetesebb alkotÂja is Parti Nagy
elûdje) ¢ppÃgy, mint KÀntor P¢tert, akinek
¢ppen ekkortÀjt jut esz¢be sz¢nsz¡netrûl
vagy tintatartÂrÂl Árni (¢s egy megjegyz¢s
erej¢ig szÂba hoznÀm a magam valamivel ko-
rÀbbi RAGTIME-ciklusÀt).

A mÀs hangjÀn ä persze hangsÃlyozottan
a k´ltûn¢l primitÁvebb ember hangjÀn, t´bb-
nyire ironikusan, parodisztikusan ä szÂlÂ be-
sz¢d kommentÀlatlan id¢z¢se gyakori avant-
gÀrd eljÀrÀs is. Napilapcikkek, bÁrÂsÀgi id¢-
z¢s, a szem¢lyi igazolvÀny sz´vege repetitÁv
vagy elektronikus zen¢vel kÁs¢rve (esetleg
an¢lk¡l) gyakran hangzott el avantgardista
´sszej´veteleken, happeningeken a boglÀri
kÀpolnÀtÂl lakÀsperformance-okon Àt kÁs¢r-
leti szÁnhÀzi elûadÀsokig. Ezt az aktust a k´-
z´ns¢ggel ´sszekacsintÂ ¡zenete (àmekkora
barmok ezek!Ê) k¡l´nb´zteti meg mÀs Àlar-
cos k´ltûi szerepben bujdosÀsoktÂl (We´res-
tûl OrbÀn OttÂn Àt KovÀcs AndrÀs Ferencig).
Parti Nagy idegen szÀjjal valÂ besz¢de t´bb
irÀnyba visszavezethetû gesztus; ez, azt hi-
szem, az egyik.

A monolÂgok, melyek DILETTçK cÁmmel
alkotnak ciklust a CSUKLñGYAKORLAT-ban,
messzebbre vezethetûk vissza. A k´zismert la-
tin szÂlÀsok kiforgatÀsa ¢s ÀldilettÀns blûdliv¢
alakÁtÀsa ûsi diÀkszokÀs. A àNavigare neszesszer
estÊ vagy a àSic itur a francbaÊ szÂfacsarÀsa
alapjÀban v¢ve a latinul nem tudÂ, de tudÂs-
nak lÀtszani akarÂ tanulatlanokon gÃnyolÂ-
dik, persze a bennfentess¢get, ´sszetartozÀst
kifejezû rejtett besz¢d formÀjÀban; akÀrcsak
a rÀgyÃjtÀskori obligÀt szellemesked¢s: àLa-
pis ignis?Ê ä àIam caelum!Ê

Amikor a nyolcvanas ¢vek elej¢tûl ism¢t
kezdtek megjelenni a füzfapo¢tÀk magÀnki-
adÀsÃ f¡zetk¢i, majd egyre vaskosabb k´te-
tei, felszabadÁtÂ pillanata volt az a magyar
k´nyvkiadÀsnak. Parti Naggyal k´z´s szenve-
d¢ly¡nk ezeknek a munkÀknak ¢s jellegzetes
po¢tikai eszk´zeiknek a gyüjt¢se. °rdemes
odafigyelni arra, hogy egy k´ltûi tradÁciÂ,
amit elsû felbukkanÀsa Âta ¡ld´znek, ¢s min-
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dig ¡ld´zni is fognak, amÁg jÂ Ázl¢s van a vi-
lÀgon, milyen szilÀrdan ûrzi a maga versel¢si
sajÀtossÀgait, hagyomÀnyÀt ¢s eszm¢nyeit. Az
egyre hosszabbodÂ sorok, a primitÁv ragrÁ-
mek, a versbe foglalÀs sorÀn keletkezû eset-
lens¢gek ma is ugyanolyanok, mint az ´tve-
nes ¢vek àmunkÀsfolklÂrÊ-jÀban vagy Nagy-
bajomi SzabÂ LajosnÀl. Ezek egyik fajtÀjÀt, a
dalszerü csasztuskÀt parodizÀlja a CSUKLñ-
GYAKORLAT SEJ cÁmü darabja. A DILETTçK
cÁmü ciklus egy mÀsik altÁpust imitÀl: a totÀ-
lis szint¢zis megteremt¢s¢re t´rû vilÀgrosz-
szallÂ kozmoszdalokon ironizÀl, amelyeknek
alapdarabja lehet CsontvÀry KI LEHET °S KI
NEM LEHET ZSENI cÁmü kiÀltvÀnya ¢s tÀrsai.
Amikor Kukorelly csinÀlja ugyanezt, olyan
versel¢si k¢ptelens¢geket old meg hibÀtla-
nul, amelyek k¢ts¢gtelenn¢ teszik, hogy biz-
tos kezü mester jÂpofÀskodik (àVISSZAHOZHA-
TATLANUL ROHAN AZ IDýÊ). Parti Nagy ezt
nem teszi.

Parti Nagy nem abbÂl a nyelvi ä ¢s egyben
szociolÂgiai ä k´zegbûl valÂ, amelynek maga-
sabbrendüs¢gi tudatÀt, ´sszetartozÀs-¢rz¢s¢t
segÁtenek megtartani ezek a nyelvi fordula-
tok. ýt ezekben a besz¢delemekben az ¡gye-
fogyottak elesetts¢ge ¢rdekli. A nevet¢st nem
a megvetû elfordulÀs, hanem az ¢rdeklûdû
odafordulÀs gesztusa kÁs¢ri. R¢szv¢tteli gesz-
tus ez akkor is, ha ¢rzelmileg ambivalens;
mintha Hrabal hûsei irÀnt ¢rzett felemÀs sze-
retet¢re ismerhetn¢nk benne. Nyelvi elemei-
ben hasznÀlja, de ¢lethelyzeteiben elutasÁtja
vagy legalÀbbis nem veszi magÀra ezt az asz-
tal melletti polgÀri butÀskodÀst (¢s itt a pol-
gÀri nem minûsÁtû jelzû, nem kÀromlÀs ¢s
nem idealizÀlÀs, hanem egy szociolÂgiailag,
nyelvhasznÀlatÀban, müvelts¢g¢ben ¢s visel-
ked¢s¢ben meglehetûsen egynemü t´rt¢nel-
mi csoportmegnevez¢s). Ez teszi a dolgot ¢r-
dekess¢: Parti Nagy Ãgy besz¢li ezt a nyelvet,
mint egy felnûttk¢nt tanult nyelvjÀrÀst.

àUtÂv¢d, elûre!Ê
Az idegen szerepben valÂ besz¢d nem az
egyetlen elem, amit Parti Nagy ä r¢szben ä a
hatvanas-hetvenes ¢vek avantgÀrdjÀbÂl ´r´-
k´l. (à...fontos eszt¢tikai-po¢tikai elûzm¢nye a het-
venes ¢vek neoavantgÀrd sz´vegirodalmÀnak
nyelvkritikai irÀnyzata, amely a k´ltûi nyelv radi-
kÀlis megtisztÁtÀsÀt ¢s a sz´vegk¢pzû eljÀrÀsmÂdok
minimalizÀlÀsÀt tüzte ki c¢lulÊ. M¢szÀros SÀn-

dor, Alf´ld, 1990/5.) Paradox jelens¢g, hogy
ez a maga idej¢ben fûk¢nt a rendûrs¢g figyel-
m¢t felkeltû, a kultÃra v¢rkering¢s¢bûl ki-
zÀrt, a publicitÀs lehetûs¢g¢tûl megfosztott
szubkultÃra milyen m¢ly hatÀst gyakorolt a
mai kultÃra eg¢sz¢re a k¢pzûmüv¢szetektûl
az alternatÁv pedagÂgiai irÀnyzatokon Àt az
irodalomig. Kukorelly ezt Árja errûl: à... bÀr a
maga idej¢ben nem ismerhettem, Ágy utÂlag lÀt-
szik, nagyon k´zel Àlltam hozzÀ. Ilyen is van, ilyen
nem k´zvetlen hatÀs, nyilvÀn a levegûben k´zleke-
dik, vagy hol, nem lehet tudni. SzentjÂby, NajmÀ-
nyi, MolnÀr Gergely, Hajas, BalaskÂ. °s Erd¢ly
MiklÂs, a neoavantgÀrd pÂpÀjaÊ. (àA FORMA TE-
SZI ISTEN K°P°V° AZ EG°SZETÊ. In: Keresztury
Tibor: F°LTERPESZBEN.) Parti NagyrÂl is vala-
mi eff¢l¢t gondolok.

Igaz, attÂl Âvakodn¢k, hogy ä mint HatÀr
Gyûzû (Holmi, 1990/8.) ä kijelentsem: àNem
poszt ¢s pre, nem transz ¢s meta, hanem a szÂ Ïpa-
rasztiÎ ¢rtelm¢ben avantgÀrd k´ltûÊ, de term¢-
szetesen egyet¢rtek azzal, hogy elûretartÂ ¢s
kÁs¢rletezû alkat, ¢s ä megint csak HatÀr Gyû-
zût id¢zve ä àannak klinikai kutatÂorvosa is, hogy
milyen zenei elemek mük´dnek az asszociÀciÂk m¢-
ly¢n, ¢s hogyan tÀrsÁt szavakat az intellektus az ´sz-
t´n´k m¢lytudati nyelv¢tûl fel a matematika nyel-
vezet¢igÊ. Azt mÀr megint tÃlzÀsnak ¢rzem,
hogy ä akÀr Àtvitt ¢rtelemben is ä ànyelvpszi-
cholÂgiai... m¢lytanulmÀnynakÊ nevezzem a SZñ-
DALOVAGLçS-t. A gondolat szellemes ¢s nem
alaptalan, de az alkotÂi folyamat ¢s annak
eredm¢nye is ambivalensebb annÀl, hogy tu-
datos kutatÂmunkÀrÂl besz¢lj¡nk. T´bb ¢s
kevesebb.

Persze hogy micsoda pontosan az avant-
gÀrd, ¢s melyek azok a vonÀsai, amelyek biz-
tosan elk¡l´nÁtik a hagyomÀnyos iroda-
lomtÂl, azt ¢n ¢ppÃgy nem tudom meghatÀ-
rozni, ahogy mÀsnak sem siker¡lt. Ha pusz-
tÀn a sz´vegeket vizsgÀljuk (¢s nem azok ke-
letkez¢s¢t, illetve elûadÀsÀt, aminek k¡lsûs¢-
gei jellegzetesebbek a sz´vegtestn¢l), elsûsor-
ban a megszokott ¢rtelmess¢ggel valÂ szakÁ-
tÀs ¢s egy mÀsfajta ¢rtelmess¢g bevezet¢se
lÀtszik jellemzûnek. A szÂrend felborÁtÀsa, a
grammatikai abszurd, az egyeztet¢s tudatos
elhibÀzÀsa, a mondatr¢szhiÀny valÂszÁnüsÁtû
jellegzetess¢g. A SZñDALOVAGLçS-ban a szin-
taxis feloldÀsa ¢s alÀrendel¢se egy Àlomgon-
dolkodÀs logikÀjÀnak (àf¢lsz¢p ¢ji csonkÀkÊ)
m¢g a klasszikus sz¡rrealizmusnak az auto-
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matikus ÁrÀsbÂl szintetizÀlÂdott gondolattÀr-
sÁtÀsaihoz kapcsolÂdik inkÀbb (àa F´ld k¢k mint
egy narancsÊ tÁpusÃ kijelent¢sek: àaz ember mint
ÃjsÀgpapÁr megÀllÊ stb.; de mÀr korÀbban, p¢l-
dÀul a KUTYAZ¹RG°S-ben is vannak ilyenek).
De az ilyen r¢szletek: àtev¢k vagyok pÃpos kis-
angyalokÊ, àmost lÀtszik nincs biztosra ¢lni / nin-
csen hÀt melynek megvetedÊ, às r´vidre zÀr ´kl¢ben
ujja / ¢s zÀrlatos rÀz t´nkrementÊ, àmintha magam-
mÀ lehetn¢lekÊ f¢lre¢rthetetlen¡l a neoavant-
gÀrd besz¢dmÂdjÀnak emlÁtett sajÀtossÀgait
id¢zik; legk´zvetlenebb¡l talÀn BalaskÂra
àhajaznakÊ. Az û kedvelt fogÀsa a politikai
utalÀsok tÀrgyiasÁtott, sz¡rreÀlis megjelenÁt¢-
se is. Parti NagynÀl ilyen: àlibik¢t ¢s egÀlt / be-
adtuk a frÀterekhez / most k´nnyen vagyunkÊ. A
sz¢tszedett szintaxisÃ kijelent¢st ä az ÁrÀsjelek
hiÀnya miatt talÀn elsû rÀn¢z¢sre nehezebben
felismerhetû mÂdon ä felkiÀltÀsk¢nt k´veti a
bÃtordarab megnevez¢se: àkÀv¢ t¡kre fogni ke-
zem hideg kanalat / roppant fotel roppant fotelÊ,
akÀrcsak BalaskÂnÀl a àNagy nadrÀg!Ê; de mÀr
Nagy LÀszlÂ kÁs¢rletezû korszakÀban is elû-
fordul hasonlÂ, p¢ldÀul a MENYEGZý v¢g¢n,
a tÀncszÂk k´z´tt felkiÀltÂ indulatszÂk¢nt sze-
replû àbillentyü!Ê. (Nagy LÀszlÂ r´vid ä n¢-
mely k´vetkezm¢ny¢ben tartÂs ä fl´rtje az
avantgÀrddal feltÀrÀsra vÀrÂ jelens¢g.)

Mindezek ellen¢re Ãgy gondolom, hogy
Parti Nagy k´lt¢szete nem avantgÀrd jelen-
s¢g. Müveiben a kÁs¢rletez¢s mindig t´bb ´n-
magÀnÀl. AztÀn: sz´vegei nyomtatÀsban nye-
rik el autentikus megjelen¢s¡ket (jÂllehet szÁ-
vesen ¢s jÂl adja elû ûket). Ezzel szemben az
avantgÀrd legfontosabb gesztusa a testi jelen-
l¢t, a besz¢dben valÂ megnyilatkozÀs volt,
amivel a szocialista korszak nyomtatvÀnyk´l-
t¢szete (sût: arck¢pesigazolvÀny-k´lt¢szete,
lÀsd SZ°P VERSEK) ellen¢ben a testk´zelis¢get,
annak merevs¢g¢vel szemben (àarccal a ten-
gernek itt fesz¡l¡nk ´ntve szoborrÀ!Ê) a tev¢keny-
s¢g (performance-szerü szÁnpadi ev¢sek) el-
sûdlegess¢g¢t, annak kudarcker¡lû strat¢giÀ-
jÀval szemben a kÁs¢rletez¢st, kutatÀst hang-
sÃlyozta. A szem¢lytelen, hivatalosan jÂvÀha-
gyott, sût minûsÁtett (EZEK a Sz¢p versek!)
irodalom ellen¢ben Àll a testi ottl¢t fedezete,
amit olykor ´nmegalÀzÀs, ´nmegsebz¢s, mÀs-
kor k¡lsû erûktûl elszenvedett erûszak (rend-
ûri gumibotozÀs, letartÂztatÀs) tesz m¢g esen-
dûbb¢.

Parti Nagy versei k´nyvmüvek, melyek ki-
nyomtatva jutnak el a befogadÂhoz, rÀadÀsul
mindig ¢rzûdik benn¡k a jambikus lejt¢sre,
parnasszista versformÀkra (5ixi4 soros strÂ-
fÀkbÂl ÀllÂ dal vagy m¢g gyakrabban szonett)
valÂ t´rekv¢s, ami az avantgÀrdtÂl biztosan
idegen. SzÀmtalan ´ndefinÁciÂs szerepvers,
JÂzsef Attila- ¢s KosztolÀnyi-allÃziÂ erûsÁti
meg a hagyomÀnyos k´ltûszerep vÀllalÀsÀt.
Ezt a konzervatÁv tÃlsÃlyt figyelembe v¢ve (a
szÀmos avantgardista elem, sz´vegk¢pzû
mÂdszer jelentûs¢g¢t m¢rlegelve) Parti Nagy
k´lt¢szet¢t fÃziÂs posztavantgÀrd k´lt¢szetk¢nt
hatÀrozhatjuk meg.

N¢mik¢pp mÀr egy k¢sûbbi gondolatk´r-
re utal az az avantgÀrd gesztus, amit a SZñ-
DALOVAGLçS utÀn Árott versek ciklusÀnak cÁm-
adÂjÀul emelt ki. A MEDWENDEL mintegy a
SZñDALOVAGLçS ellentettje: nem hagy helyet
az olvasÂi àtartamÊ szÀmÀra, hanem zÀrt mü-
k¢nt lÀttatja az egymÀshoz nem kapcsolÂdÂ,
k¡l´nb´zû minûs¢gü sz´vegegys¢gek, frag-
mentumok halmazÀt. A morfolÂgiailag vers-
nek lÀtszÂ alakzat a befejezetts¢g k¢pzet¢t
kelti; holott pszeudo-szintaxis ¢pÁt mondato-
kat definiÀlhatatlan szavakbÂl, ¢s a k¡l´nb´-
zû narratÁv pozÁciÂkban fogalmazott monda-
tok kapcsolÂdÀs n¢lk¡l Àllnak egymÀs mel-
lett. Fekete lyuk ez a vers, rendkÁv¡l sürü ele-
gye a beszippantott mindenf¢l¢nek; àAz tartja
´ssze, hogy vagyokÊ ä definiÀlja a sz´vegk¢pz¢s
mÂdszertanÀt a k´ltû. °s ez a ä nem a szÂ
megszokott ¢rtelm¢ben ä kozmikus l¢pt¢ke
az ¢nnek, ´nn´n l¢tez¢se ¢rz¢kel¢s¢nek, ez a
bensû tÀgassÀg az, amirûl ä 1979, Csorba
Gyûzû Âta ä indokolatlanul kev¢s szÂ esett
Parti Nagy müveinek elemz¢sekor.

àuram idû van rilkeborÊ
Ezt a bizonyos tÀgassÀgot rilkei eszm¢nynek fo-
gom nevezni. Mindig ¢rezhetû, de mindig el-
fojtottan ¢rezhetû a jelenl¢te ebben a k´lt¢-
szetben. RÀadÀsul Rilke nev¢t kettûs ¢rtelem-
ben vonom be ebbe a gondolatmenetbe; egy-
r¢szt magÀnak a mesternek ¢s k´lt¢szet¢nek
a megnevez¢s¢re ä aminek szint¢n megvan a
maga hatÀsa erre a k´lt¢szetre ä, mÀsr¢szt
egy eszm¢ny, egy kultÃrak¢p, egy k´ltûi
program, egy t¢r¢lm¢ny l¢t¢t jelzem vele. àA
groteszk szerencs¢sen vegy¡l az el¢giÀval [...] a
vers¢pÁt¢s mÂdja RadnÂti lÀgerbeli hÁradÀsait id¢-
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ziÊ ä hÁvta fel a figyelmet az ANGYALSTOP-rÂl
Árott kritikÀjÀban Bakonyi IstvÀn (KortÀrs,
1983/4.), ¢s bÀr a pÀrhuzam vadnak hangzik,
van benne igazsÀg. (Igaz, ¢n inkÀbb az çLO-
MI TçJ ¢s a SEM EML°K, SEM VARçZSLAT el¢gi-
kussÀgÀra gondolok. HiÀba ¢rtek egyet Ke-
resztury Tiborral, amikor azt mondja: àVersei
nem sz¢pek, hanem f¢lsz¢pek, nem el¢giÀk, hanem
rezignÀkÊ [Magyar NaplÂ, 1990/18.], egyet-
¢rt¢sem csak a versem egy r¢sz¢re n¢zve ¢r-
v¢nyes.)

Az elragadtatÀs, az ¢lm¢ny elementÀris je-
lenl¢te, a àWeltinnenraumÊ, a bensû vilÀgt¢r,
t¢r ¢s idû v¢gtelens¢g¢nek a tapasztalatoktÂl
f¡ggetlen, elemi k¢pzete ¢s az ebbûl a vilÀgra
vet¡lû kozmikus l¢pt¢k mindens¢gm¢rt¢k¢-
nek jelenl¢te mÀr a legkorÀbbi versektûl
kezdve ¢rezhetûen megvan Parti Nagyban.
(Ezek azok a vonÀsok, melyeket ä bizonyÀra
szubjektÁv ¢s leegyszerüsÁtû mÂdon ä rilkei
eszm¢nyk¢nt ´sszegzek.) Mik´zben tehÀt (a
Keresztury-f¢le àrezignÀkraÊ gondolva) egy-
felûl, ha egyetlen szÂval akarnÀnk leÁrni Parti
Nagy vilÀgÀt, ez a szÂ a vacak lehetne, addig
mÀsfelûl verseinek egy k´r¡lhatÀrolhatÂ vo-
nulata az elsû k¢t k´tetben antik k¢pzeteket
kelt, valami nagyszabÀsÃ, kozmikus szomorÃ-
sÀgot Àraszt, monumentÀlis k¢pek, tÀgas t¢r-
k¢pzetet keltû ig¢k jelennek meg benn¡k.
Persze nem tisztÀn. Ahogy Farkas Zsolt
mondja: Parti Nagy àlegfontosabb ä szemantikai
¢s formai ä technikÀja az ellent¢t, pontosabban
fogalmazva az ´sszekutyulÀsÊ. (Hitel, 1990/14.)
Ez az ellent¢t, nem annyira az ´sszekutyu-
lÀs, mint inkÀbb az azonnali ellenpontozÀs,
a mindenre kiterjedû ambivalenciÀk rend-
szere nyilvÀnul meg abban is, hogy az el-
sû k´tetben indulÂ àRilke-eszm¢ny verseiÊ-
nek kiteljesed¢se, a DUINñI EL°GIçK he-
ly¢n a CSUKLñGYAKORLAT dilettÀns darab-
jai jelennek meg, kifigurÀzva a kozmikus
programot.

Az ANGYALSTOP cÁmü k´tetben a KR°TAPç-
LYA, °NEK AZ ESýBEN, A NULLA JEREMIçDJA,
M°LYLES, ANGYALSTOP, Hñ, HíREK, HíREINK,
TRUBADöR-°NEK, RíMK°NT A NYçR alkotja ezt
a belsû vonulatot, amely a SZABAD VIZEK,
HATTYöNYçL, KUTYAZ¹RG°S sorozatÀban
folytatÂdik a CSUKLñGYAKORLAT-ban. Formai
sajÀtossÀgaikra jellemzû a sorok hosszÃsÀga,
ami valamif¢le k´zelebbrûl nem ismert belsû
mintÀt, t¢rig¢nyt k´vet, ¢s ez erûsebb, mint

a versel¢sbûl term¢szetesen adÂdÂ t´rdel¢s ä
lÀsd a KR°TAPçLYA, a Hñ, HíREK, HíREINK ¢s
mÀs versek valÂdi ¢s rejtett verssorairÂl Árot-
takat. TematizÀciÂjuk sÃlyosabb, motÁvumaik
nagyobbak, t´mbszerübbek, bÀr ¢rtelmez¢-
s¡k aligha lehets¢ges. (Ez persze ÀltalÀnos sa-
jÀtossÀg Parti NagynÀl. Ahogy BojtÀr Endre
Árja: àegy teljesen Ãj verstÁpust fejlesztett t´k¢lyre:
az ¢rzelmes Ï¢rthetetlenÎ verset. Az Ï¢rthetetlens¢gÎ
eddig a magyar irodalomban is szÀmos vÀltozat-
ban, de mindig az intellektuÀlis tÁpushoz tÀrsult,
mintegy az intellektus okoskodta ¢rthetetlenn¢ ma-
gÀt, itt viszont a szÁv ¢rthetetlens¢ge danolÊ. (MAR-
GINçLIA MARGñCSY ISTVçN íRçSçHOZ. 2000,
1995/10.)

K¢peikben ilyenek ezek a versek: àEsik.
Egyre vadabbul. / Gubancos esû, felhûk sürü haja,
/ sz¢l f¢süje t¢pi, szÀlba, csomÂba rep¡l...Ê, vagy:
àSzememre tÀmad a dagÀly, kiszÀmÁtott / ¢s nyelhe-
tetlen, ¢s ¢p¡l a sÂ miutÀn, / ¢s sz¢tmar a sÂ, miutÀn
/ lefut a tengerÊ (feltünû, hogy a szinte mindig
jambikusan verselû Parti Nagy itt milyen g´-
r´g´sen darabos), vagy: àFiÃk labdÀznak vad
sodramÃ folyÂban, / f´l-f´ldobÂdÂ delfinek, szat¢n-
trikÂ nyugÀgyaÊ, vagy: àHattyÃnyÀl veri a fÀkat,
a pÀzsitolt szeg¢lytÊ ¢s Ágy tovÀbb. IrÂniÀnak
nyoma sincs. Ebben a vonulatban Parti Nagy
kil¢p az irÂnia ´nlefokozÂ-´nkorlÀtozÂ be-
sz¢dmÂdjÀbÂl, sz¢les gesztusokkal, nagy te-
rekben mozog, kozmikus l¢pt¢kü cselekv¢-
sekrûl besz¢l. Nem fogadja el a Kukorelly-
f¢le àarrÂl majd le kell mondaniÊ gesztusÀt, nem
mond le arrÂl a romantikÀrÂl, ami Heine
utÀn t´bbnyire kopottnak tünik, arrÂl az ele-
mi erejü megrend¡lts¢grûl, amit H´lderlin
¢s Pilinszky utÀn nemigen akarÂdzik elfogad-
nunk, ¢s m¢g a ma t´k¢letesen szalonk¢pte-
lennek minûs¡lû JuhÀsz Ferenc vagy Nagy
LÀszlÂ is felvillan olykor egy-egy szokatlan
szÂ´sszet¢telben vagy sz¢lesebb, nagyobb k¢p
hÀtter¢ben; ¢s a minden Áz¢ben szÂjÀt¢kos
SZñDALOVAGLçS-ban sem hagy fel a vonulat
folytatÀsÀval, amikor eff¢l¢ket Ár: àakkor az em-
ber mint ÃjsÀgpapÁr / megÀll a tüzben ferd¢n feke-
t¢n / ¢g az arcÀn az Âlom mint a zsÁr / a napra
cseppent ¡dv´z¡ltek¢nÊ.

Aki sokat markol, keveset fog; de aki a
megtarthatatlanul sok sz¢trobbanÀsÀt akarja
fogni? àNem tudom, t¢nyleg nem tudom.Ê A k´l-
tûi ¢letmü betetûz¢se vagy legalÀbbis egy al-
kotÂi korszak lezÀrÀsa mindenesetre a SO-
NETTE AN ORPHEUS-t id¢zi; csak ¢ppen,
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ahogy Rilke a szonetteket egyetlen elragad-
tatott alkotÂi periÂdusban formÀlta k¢ssz¢,
Ãgy Parti Nagy a MINTAMONDATOK-at egyet-
len elragadtatott periÂdusban robbantja sz¢t.
A sz¢tszÀllÀs, a szilÀnkokra zuhanÀs a SZñDA-
LOVAGLçS eg¢sz¢nek legerûsebb befogadÂi ta-
pasztalata; mint ahogy a szonettk¢nt valÂ sz¢t-
zuhanÀs, sût szonettkoszorÃk¢nt valÂ ´ssze-
zÃzÂdÀs a legerûsebb formai tanulsÀga. °rde-
mes egy ezzel rokon gondolatmenetre odafi-
gyelni a Keresztury-interjÃban (F°LTERPESZ-
BEN, JAK f¡zetek, 54.): àSzinte mindig megvÀr-
tam, kivÀrtam, amÁg megt´rt¢nik velem, amirûl
tudtam, hogy Ïaz emberrelÎ meg kell t´rt¢nnie. Ta-
lÀn ez¢rt ennyi kivÀrÀs, lassÃsÀg, t¢tova alakulÀs
¢s Ïnem tudomÎ a k¢sz modor, vilÀglÀtÀs ¢s vers-
eg¢sz m´g´tt. Mert k¢sz a fen¢t. Az utÂbbi idûben
a magam szÀmÀra is, de tûlem f¡ggetlen¡l is in-
kÀbb az irÂnia hatÀrait lÀtom, a vesz¢lyeit. Bennem
a CSUKLñGYAKORLAT idej¢re ¢p¡lt fel mint totÀlis
r¢szlegess¢g, aztÀn f´l is robbant. A SZñDALOVAG-
LçS errûl is szÂl. Nem mÃlt el, nem szünt meg, csak
a hely¢re ker¡lt.Ê A metak´ltem¢ny ¢s a ànagy
elbesz¢l¢sÊ egyberoppanÀsa, mint az atom-
bomba k¢t fel¢¢, csak robbanÀsban teljesed-
het. A robbanÀs azonban nemcsak rombol,
amikor ´sszezÃzza ¢s els´pri a tÀjban lÀthatÂ
tereptÀrgyakat; egyÃttal meg is teremti az Ãj
vilÀg alapjÀt: az ¢pÁtkez¢shez sz¡ks¢ges teret,
¡ress¢get.

A metamü ûsrobbanÀsa
Egy k´lt¢szetnek, melynek a sz¢trobbanÀs a
beteljes¡l¢se, nem k´nnyü elk¢pzelni a foly-
tatÀsÀt. Persze adÂdik verset Árni alkalom, a
k´ltû àharminckilenc ¢vesen / tud n¢mely rutin¢-
riÀkat, / ¢s csukott szemmel teljesÁtÊ, ahogy a KIS
ýSZI RçDIñVERS-ben Árja; ezekbûl aztÀn ´sz-
szegyülik valamennyi. K´zt¡k nagy, az eg¢sz
magyar k´lt¢szetben pÀrjukat ritkÁtÂ dara-
bok. Az olvasÂ azonban, aki az elûzû hÀrom
k´tetben megszokta a nagyon erûs struktu-
rÀltsÀgot, ezeket az egyedi müveket alkalmi
aprÂsÀgoknak fogja ¢rezni, ¢s csalÂdik, akkor
is, ha erre valÂjÀban nincs oka.

Fontos dolgot mond ki azonban Keresz-
tury Tibor a SZñDALOVAGLçS kapcsÀn (Ma-
gyar NaplÂ, 1990/18.): àA r¢sz ¢s az eg¢sz viszo-
nyÀra, a t´rmel¢kben felid¢zhetû teljess¢g m¢rt¢k¢re
fogalmazza itt meg elsû k´rben vÀlaszÀt a k´ltû
Ãgy, hogy e vÀlasz struktÃrÀjÀban, t´rt¢netet rejtû
zÀrtsÀgÀban egyf¢le lehets¢ges reg¢nyformÀt elûle-

gez meg.Ê A spontÀn ´nteremt¢ssel l¢trej´tt
bûr´ndmü dekonstrukciÂja ÃtjÀn alkotott
metak´ltem¢ny nemcsak betetûz¢se, zÀrÂak-
kordja a vilÀgot bûr´ndbe gyüjtû tev¢keny-
s¢gnek, hanem kezdete is egy Ãj alkotÂi kor-
szaknak, amelyben a fragmentumok szerve-
z¢s¢nek mÂdja mÀs logikÀt k´vet. Ez a logika
azonban a MINTAMONDATOK szervezûd¢si ta-
pasztalataibÂl alakul ki, az alkotÂi ¢s a befo-
gadÂi idû k¡l´nb´zûs¢g¢nek tanulsÀgait fel-
dolgozva tesz szert a nyelvben kÂdolt k´z´s
idût¢nyezûk be¢pÁt¢s¢nek k¢pess¢g¢re, ¢s
Ágy a k¢sûbbi prÂzak´tetek Ãjfajta idûszeml¢-
lete, a sz´veg befogadÂk¢nt, megismerûk¢nt
t´rt¢nû megalkotÀsa mint mÂdszer a versciklus
hozad¢ka.

Az ELREPULLMAN javÁtÀsaival kapcsolatban
azt mondtam, hogy a javÁtÀs utÀn a vers el-
veszti politikai oppozÁciÂs felhangjÀt, ¢s Àlta-
lÀnos ¢rv¢nyü halÀllÁrÀvÀ vÀlik. A javÁtÀs alig-
hanem a SZñDALOVAGLçS verseinek megÁrÀsa
utÀn, a k´tet szerkeszt¢se k´zben t´rt¢nik, ¢s
ez a k´r¡lm¢ny, az Ãj idûszeml¢let megjele-
n¢s¢vel egy¡tt, k¡l´n´sen fontosnak lÀtszik.
Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt Gadamer ´sszefog-
lalÀsÀban (AZ ºRES °S A BET¹LT¹TT IDýRýL)
id¢zve Heidegger gondolatait: àMint az embe-
ri jelenvalÂl¢t (Dasein) eredendû idûbelis¢g¢t [...]
emelte Heidegger a jelenvalÂl¢t l¢nyegi v¢gess¢g¢t
ontolÂgiai t¢mÀvÀ. A halÀl nem olyasvalami, ami-
rûl minden gyerek egyszer tudomÀst szerez, ¢s attÂl
kezdve ÏtudjaÎÊ; e tudÀs sokkal inkÀbb àidûta-
pasztalÀsunk ¢s idûvel valÂ szÀmolÀsunk alapjÀtÊ
k¢pezi. Ezt a probl¢mÀt lÀtom megjelenni ¢s
ä ha nem is megoldÂdni ä ´nn´n ellenÀllÀsÀt
lek¡zdve jelen lenni a SZñDALOVAGLçS utÀni
versekben.

A MINTAMONDATOK bûr´ndanyaga egyfaj-
ta idûtlenÁtett objektivÀciÂja volt az ¢letnek,
az ¢let t¢nyeinek ¢s az azokra adott intellek-
tuÀlis, intuitÁv, asszociatÁv vagy ¢ppen irracio-
nÀlis vÀlaszoknak, ¢s olykor az ezeket a vÀla-
szokat olvashatatlannÀ fel¡lÁrÂ fedû- vagy
vaksz´vegeknek; a benne foglalt sz´vegek az-
zal a prekoncepciÂval ÁrÂdtak, hogy hely¡k
egy k¢sûbb meg¢pÁtendû szerkezetben lesz
kijel´lve, s Ágy kezdet¡k ¢s v¢g¡k nem tekint-
hetû kit¡ntetett pontnak, sokkal inkÀbb a
mÀs sz´vegekhez kapcsolhatÂ szabad vegy¢r-
t¢kek hely¢nek; az egyes darabokat nem
zÀrtsÀg ¢s telÁtetts¢g, sokkal inkÀbb sz¢les
spektrumÃ affinitÀs jellemzi. Ez a sajÀtossÀg
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¢s a korlÀtlanul bûvÁthetû szerkezet (csaknem
n¢gyezer sorÀval ä JuhÀszt leszÀmÁtva ä az
utÂbbi idûk talÀn legterjedelmesebb lÁrai vÀl-
lalkozÀsa) Àltal sugallt v¢gtelens¢g¢rzet hoz-
zÀsegÁti a halÀlnak egy nagyon sajÀtos ¢szlel¢-
s¢hez, aminek sorÀn az, beilleszkedve (ahogy
Angyalosi Gergely Árja ä Kritika, 1991/3.) a
àszÂ-dalÊ-ok k´z¢, hiszen àk´lt¢szet¢nek alapele-
me a szÂ szintj¢n keresendûÊ, maga is csak egy
lesz a sok àdal-szÂÊ k´z¡l; ellentmondva Witt-
gensteinnek, egy lesz az ¢let tapasztalatai
(Ereignis des Lebens) k´z¡l. Ezt a felismer¢st
t¡kr´zi a halÀls´t¢t pince Àltal uralt NA SZ°P
cÁmü vers mottÂk¢nt kiemelt ¢s az àodalent
minden megvanÊ ¢lm¢ny¢nek kiemel¢s¢re
javÁtott vÀltozata.

A k´ltû tovÀbbl¢p¢se ettûl a mütÁpustÂl ¢s
ettûl az idûszeml¢lettûl egy Ãj m¢lys¢gü ha-
lÀlismerethez vezet. Ism¢t Gadamert hÁva se-
gÁts¢g¡l: àA Prom¢theuszrÂl szÂlÂ g´r´g mÁtosz-
ban [...] a titÀn elveszi az emberektûl a sajÀt halÀ-
lukrÂl valÂ pontos tudÀst. A sajÀt v¢gess¢grûl valÂ
ilyen nem tudÂ tudÀs [...] az idû feletti rendelkez¢s
lehetûs¢g¢rûl valÂ lemondÀst jelenti.Ê A Medwen-
del-ciklusban ´sszegyüjt´tt Ãjabb versek k´-
z¡l az a hÀrom, amit igazÀn jelentûsnek tar-
tok (NYçR, N°MAFILM; KIS ýSZI RçDIñVERS;
NOTESZ) nem v¢letlen¡l tÀrgyazza ¢ppen ezt
a k¢rd¢st: az elsû hangsÃlyozottan lezÀrt (ke-
retes szerkezetü), befejezett halÀlvers; a mÀ-
sodik a àbûr´ndsziszt¢mÀnÊ ironizÀl (àegy
bûr´nd komposztÀlt papÁr / marad utÀna s egy
sz¡netjelÊ), ¢s a halÀlba gravitÀlÀs tapasztala-
tÀra utal vissza a SZñDALOVAGLçS-bÂl. Ott ez
a k¢p a k´nyv k´zepe tÀjÀn jelenik meg, ¢s
k¡l´n ¢rdekess¢ge, hogy hiÀnyzik a mondat
ÀllÁtmÀnya!:

àl¢pn¢k ¢n Ãgy mÀr mintha d´ng a f´ld
de mind muszÀj magamat elr´h´gn´m
¢s elsÁrnom hogy Ãgy l¢pn¢k a f´ld´n
mintha csak ¢n ût s engem nem a f´ldÊ

A harmadik, a JÂzsef Attila à´regkori verst´-
red¢keitÊ tartalmazÂ notesz l¢nyeg¢ben a SZñ-
DALOVAGLçS metodikai megism¢tl¢se, parÂ-
diÀja ¢s epizÀlt narrÀtoros imitÀciÂja. A k´ltû,
akinek szem¢lye ¢s sorsa ott rejtve maradt,
itt szomorÃan ismert; annak v¢gtelen nyitott-
sÀgÀt itt egy elmeosztÀly zÀrtsÀga ellenpon-
tozza, ahol m¢g cenzÃra is mük´dik, ¢s mi-
lyen bizarr mÂdon! (ànincs... az ablakonÊ, t´r´l
bele tÃlsÀgosan ¢les szemmel), ¢s annak tet-

sz¢s szerint bûvÁthetû szerkezete helyett ez a
notesz Ágy v¢gzûdik: (àkit¢ptem, elfogyottÊ).

SzomorÃ, leverû ä nem befejez¢se ä elapa-
dÀsa lenne ez a k´ltûi ¢letmünek, ha nem
tudnÀnk, hogy a SZñDALOVAGLçS robbanÀsa
nyomÀn feltÀrult ¡ress¢get nemcsak ez a n¢-
hÀny nagy vers ¢s maroknyi r´gt´nz¢s t´lt´t-
te be, hanem a k´ltûi müvekkel egyenrangÃ,
remek kisprÂzasorozat. °s ebbûl a ä feltalÀlt,
megtalÀlt, Ãjra megtalÀlt ä vilÀgbÂl n¢zve az
utolsÂ ciklus versei is mÀsmilyennek lÀtsza-
nak. (Egyebek mellett a MEDWENDEL ¢s a Rñ-
KATçRGY ALKONYATKOR is csak onnan adnÀ
meg magÀt az elemzû tekintetnek.) Ennek le-
ÁrÀsa azonban mÀr nem ennek az ¢rtekez¢s-
nek a feladata.

Bodor B¢la

JñZSEF ATTILA °S A HAIKU
ä EZ °PP TIZENH°T SZñTAG

SajÂ LÀszlÂ: F¢nysz´g
Osiris, 1995. 101 oldal, 380 Ft

1980. november 26-Àn egy magyarän¢pmü-
vel¢s szakos fiatalember tartott elûadÀst a bu-
dapesti b´lcs¢szkar eml¢k¡l¢s¢n. àA LEG-
UTOLSñ MENED°KÊ (JñZSEF ATTILA LEGUTOL-
Sñ VERSEI) cÁmü dolgozat hamarosan meg is
jelent az E´tv´s LorÀnd TudomÀnyegyetem
hÀzi sokszorosÁtÀsÃ, hÀromszÀz p¢ldÀnyos ä
vagyis mÀra szinte hozzÀf¢rhetetlen ä kiadvÀ-
nyÀban (àA L°T DADOG, CSAK A T¹RV°NY A
TISZTA BESZ°DÊ, 1980). A megfontolt ¢rtekezû
ä mint akkortÀjt k¡l´n´sen sokan ä N¢meth
G. B¢la friss tudomÀnyos eredm¢nyeinek ¢s
terminusainak nyomvonalÀn haladt: a negy-
venhÀrom lÀbjegyzetnek t´bb mint a fele a
professzorra hivatkozott. Akik tudtÀk, hogy
a huszonnegyedik ¢v¢ben jÀrÂ SajÂ LÀszlÂ
k´ltûnek k¢sz¡l, m¢gsem elsûsorban a diÀk
lelkes hüs¢g¢t hallottÀk ki szavaibÂl. Szem-
betünû volt, hogy az elemzû JÂzsef Attila
vizsgÀlt periÂdusÀban, de eg¢sz sorsÀban ¢s
¢letmüv¢ben is olyan egzisztenciÀlis dilem-
mÀt ¢s olyan eszt¢tikai tartalmakat ¢rz¢kel,
amelyek k´zelrûl, intenzÁven, szem¢lyesen
¢rintik ût is.



Nem volt meglepû tehÀt, hogy SajÂ 1986-
os bemutatkozÂ k´tete, a NAPKELETI PçLYA-
UDVAR jellegzetesen JÂzsef Attila-i hangoltsÀ-
gÃ n¢gysorost viselt cÁmerk¢nt, mottÂk¢nt:
àMinden ablak a k´dre n¢z. / Vagon moccan, ha
hozzÀm ¢rsz. / Istenviseltes nagykabÀt ä / SÁn men-
t¢n feslik a vilÀg.Ê E n¢gy sor valamennyi fon-
tos szava, motÁvuma szÀmos variÀciÂt alkotva
t¢rt vissza a k´ltem¢nyekben is. JÂ n¢hÀny
k¡l´n verset kapott az ablak, a k´d, a vagon,
a moccanÀs, az ¢rint¢s, a (feslû) kabÀt, a sÁn,
a vilÀg s mindenekelûtt az Isten. A p¢ldak¢p
teljes tulajdonneve is f´lbukkant egy ismert
r¢szelem kÁs¢ret¢ben (àJÂzsef Attila a rakpart
alsÂ k´v¢nÊ ä FESZºLETEK), s bÀr a SZçRSZñ
verscÁm kettûs kontextus szerint is Latinovits
ZoltÀnra, halÀlÀnak szÁnhely¢re utalt, a tra-
g¢dia eredete itt is 1937-ig nyÃlt vissza. Tu-
datos szÂ- ¢s szÂszerkezet-Àtv¢telek, rÀutalÀ-
sok erûsÁtett¢k a boldogan-fÀjdalmasan vÀl-
lalt rokonulÀst.

A JÂzsef AttilÀtÂl ´r´k´lt irÀnytüvel a ke-
z¢ben SajÂ m¢gis elt¢vedt po¢ta benyomÀsÀt
keltette. A nyÁlt ¢s burkolt id¢zetek olykor
magyarÀzkodÀsra k¢sztett¢k, alkotÂi szuvere-
nitÀsÀt terjengûsen vagy f´l´sleges vÀltozato-
kat prÂbÀlgatva, erûltetve kellett ¢rv¢nyre
juttatnia ä pedig szÁve szerint a t´m´rs¢ghez,
a kihagyÀsossÀghoz vonzÂdott. Nemigen tu-
dott d´nteni tradÁciÂ ¢s megÃjÁtÀs k´z´tt.
SemmitmondÂ, Àlmodern megoldÀsokat
eszelt ki, kizsigerelte a sorokat ànyitva hagyÂÊ
gondolatjelet, szervetlen tagolÀsokkal, f´l´s-
leges nagybetüs kiemel¢sekkel ¢lt, leigÀzta a
zÀrÂjelet; a rem¢lt t´bb¢rtelmüs¢gbûl ¢rtel-
metlens¢g lett. àIsten sÁne elûtt (fejen) Àllok (t¢r-
den)Ê ä Árta p¢ldÀul groteszk, hiÀbavalÂ igye-
kezettel (ISTEN SíNE ELýTT), s ez nem egysze-
ri mell¢fogÀsnak bizonyult. Amit hüv´s, hu-
zatos csillagvilÀgnak tervezett a k´ltû, abbÂl
meteoritrepeszek hasogatta amorf t¢r lett
csupÀn. A k¢pek, toposzok egyszer-egyszer
cikÀztak, f´lszikrÀztak, de nem talÀltak egy-
mÀsra, nem alkottak rendszert.

A mesters¢gbeli hiÀnyossÀgok nem feled-
tett¢k, hogy SajÂ LÀszlÂ fû verstÀrgya a hiÀny.
Az Isten-hiÀny: Isten jelen nem l¢te a vilÀg-
ban. Az elsû (APOKRIF EVANG°LIUM) ¢s a har-
madik (KARçCSONYI ºDV¹ZLET) ciklus majd-
hogynem kizÀrÂlagosan ezt az ¢lm¢nyt dol-
gozta f´l, finoman megk¡l´nb´ztetve az Atya
¢s Krisztus, az Elsû ¢s a MÀsodik Szem¢ly

hallgatÀsÀnak, passzivitÀsÀnak elt¢rû voltÀt.
Az ihletett pillanatokban a versbeli alteregÂ
bensûs¢ges pÀrbesz¢det folytatott a Neml¢te-
zûvel: ha a nyelvtani forma jobbÀra nem is,
a besz¢d l¢lektani szituÀltsÀga kettej¡k egy¡tt-
l¢t¢rûl, k´z´s sorsÀrÂl, a hiÀny k´lcs´n´ss¢-
g¢rûl tanÃskodott. Ezt az enged¢kenyebb vi-
szonyulÀst a k´tet v¢ge fel¢ a drasztikus sza-
vak n¢lk¡li, emelkedett kÀromlÀs: Isten sze-
repeinek bitorlÀsa ¢s az Isten-kritika vÀltotta
f´l. àNEM MOZDULOK INNEN / HAGYOM
HOGY AZ ISTEN / LçBAIMAT MOSSAÊ ä Àllt
p¢ldÀul a zÀrÂ kompozÁciÂ (A POCSOLYA M°-
LYE) harmadik t¢tel¢ben (A VISSZAT°R°S). Ez
a (K°P-SOROK A STALKER C. FILMBýL) alcÁmü,
zenei struktÃrÀjÃ alkotÀs nem hagyott k¢ts¢-
get, hogy Pilinszky JÀnos jellegzetesen JÂzsef
Attila utÀni ontologikus ÀrvasÀga, Isten-di-
derg¢se mellett Andrej Tarkovszkij szabad-
sÀghiÀnyos l¢tpusztasÀga, e t´rt¢nelmi ¢s
ideolÂgiai sz´gesdrÂtokkal k´r¡lvett jelenko-
ri terr¢num SajÂ d´ntû modern müv¢szeti
¢lm¢nye.

A KAVICS HELYE cÁmü mÀsodik gyüjtem¢-
ny¢t 1992-ben k´zreadÂ szerzûn ¢rzûd´tt a
b´lcs¢szdiploma. Az egykori JÂzsef Attila-ku-
tatÂbÂl a maga lÁrÀjÀnak kutatÂja lett. Tuda-
tosan, r¢szben filoszmÂd ¢pÁtkezett. MÀr nem
ism¢telgetett Ãgy, mint mondjuk a NAPKELE-
TI PçLYAUDVAR M°SZFESTM°NY ¢s A PñK cÁmü
darabjainÀl, ahol az elûbbinek az utolsÂ sorÀt
(àkiszÀll a fiÃ a meszesg´d´rbûlÊ) ¢s az utÂbbinak
az elsû sorÀt (àíme a f´ld: meszesg´d´rÊ) a tet-
szetûs szÂ kapcsolta ´ssze. A variÀciÂkbÂl
most mÀr k¢ts¢gtelen¡l a k´tetet megtartÂ
szerkezet vÀlt. Zy Go Tha talog pap a F´ld´n
tett fiktÁv lÀtogatÀsainak eml¢k¢t (a ciklusok
fel¢nek, n¢gynek az ¢l¢n) soktornyÃ vers¢p¡-
letek ´r´kÁtett¢k meg. A betüoszlopokat alul-
rÂl f´lfel¢ szemezve, egybeolvasva alakult ki
ezekben a (Hamvas B¢la szellemis¢g¢nek is
ÀldozÂ) esetekben a befogadÀst modernizÀlÂ,
ÀtmozgatÂ lÁrai k´zl¢s. Megjelentek a t¢tova
tovÀbbi k¢pversek is, Ágy a vitorla szÂ el¢gg¢
¢rdektelen, vitorla alakÃ bet¢tje a heroi-
kus magÀnyossÀg ironikusan lefokozott hûs-
alakjÀrÂl elkeresztelt CRUSOE, R. ¹SSZEGYþJ-
T¹TT PAPíRHAJñI ciklusban. Ugyanitt vizuÀlis
seg¢lykiÀltÀsk¢nt hatÂ felkiÀltÂjelsor ä mint a
mÀsik fogoly l¢t¢nek rÀcsozata ä fogta k´zre
Isten nev¢t, a lÁrai ¢n k¢tsoros panaszÀt:
à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ISTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! / a
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szemed lÀttÀra fogok megd´gleniÊ. (A tipogrÀfiai
tobzÂdÀsbÂl mÀr ÁrÀsjelzsibvÀsÀr lett az ez-
redv¢gi k´lt¢szet egyik kedvenc tÀrgyÀt, lÀto-
mÀsÀt ÃjraelevenÁtû EGY SZEM°TTELEP R°SZ-
LETEI k¢rdûjelkeret¢ben ¢s -t´mkeleg¢ben: a
plakÀtrikoltÀs, a villanyÃjsÀg-allÃziÂ neh¢zke-
sen fogalmazÂdott a f¢lig-meddig k¢pvers-
be.) A posztmodern irÀnti tartÂzkodÂ k¢szs¢g
mer¢szkedett elû a VISZONYLATOK H°V- ¢s
villamostÀblÀit àalcÁm¡lÊ vevû, àÀllomÀsosÊ
sz´vegekben.

JÂzsef Attila mÀr maga is riasztÂbb arcÀt ä
vagyis k´ltûi ¢rtelemben kifaragottabb, radi-
kÀlisabb ¢nj¢t ä fedte f´l ebben a k´nyvben.
A FAVçGñ ugyan m¢g lehetett olyan motÁvum-
asszociÀciÂ, amely ellen magyar lÁrikus szÀ-
mÀra Ãgysincs v¢dekez¢s ä a JñZSEF ATTILA
AZ ELMEGYñGYINT°ZETBEN °JSZAKA KIMEGY A
V°C°RE viszont a SZABAD ¹TLETEK... erotikus
izgatottsÀgÀt, fiziolÂgiai bomlottsÀgÀt, nyelvi
szabÀlyszerütlens¢g¢t ¢s csonkoltsÀgÀt vette
mintÀul. Tarkovszkij mell¢ az ´ngyilkos film-
rendezû BÂdy GÀbor, Pilinszky mell¢ a Pi-
linszkyvel is rokon l¢lek H´lderlin zÀrkÂzott
f´l (FILM; TABULA RASA ä H¹LDERLIN EL-
HALLGATOTT VERSEI). A legsiker¡ltebb mun-
kÀk a k´tet ¢l¢n, az ANAMN°ZIS-ben helyez-
kedtek el. SajÂ az àabszolÃt JÂzsef Attila-szÂ-
tÀrÊ egyik vez¢rszavÀt ragadta ki cikluscÁm-
nek. Az [1], [4], [5] t¢tel¢vel kiemelkedû AZ
öJSZºL¹TT EML°KEIBýL, valamint a megÀl-
lÁtÂ, szÂtagolÂ osztÀsÀval, sürü k´tûjeless¢-
geivel ¢s aposztrÂfjaival hatÀsos A KISDED
MEGFIGYEL°SEIBýL az Anna- ¢s a -mÀriÀnak
ajÀnlÀsokbÂl is kitetszûen: pÀrvers. Az apa a
versben azt testÀlja kisgyermek¢re, azt dol-
gozza f´l mintegy helyette, amit az û ¢rkez¢-
s¢nek ¢lm¢nye sz¡lt ä ¢s sz¡lt Ãjra ä benne
(az apÀban). A cikluscÁmet adÂ k´ltem¢ny
Ãjabb, immÀr megrendÁtû vÀltozat a levegû
utÀn kapkodÂ besz¢drûl: àl¢legze...tem eeelÀllja
szÁvem horzsolja kkkÀlyha / ¢¢¢desanyÀm¢rt iiin-
dulok a bbbÀlba...Ê A l¢t dadog ä ismeri f´l ¢s
adja tudtunkra SajÂ, s hogy e dadogÀs a tisz-
ta besz¢d.

A F¹LD¹N VONULñ FELHýK (1994) sem
mellûzte a lÀncolatos kapcsolÂdÀst, amellyel
a k´ltû k¡l´nf¢le t´rekv¢seit ¢s korszakait ́ sz-
szefüzi. NyitÂ funkciÂt nyert a H¹LDERLIN
F¹L°BRED A TORONYSZOBçBAN nyolc hosszÃ
sora. A zÀrÂ ciklusba megh´kkentû cÁmü mü-
vek sorolÂdtak: JñZSEF ATTILA ISMERETLEN

VERSEI AZ ELMEGYñGYINT°ZETBýL. Alkalmi
stÁlusfogÀsbÂl szerep lett a beteg k´ltû l¢tÀl-
lapotÀba t´rt¢nû belehelyezked¢s, mely mÀr
az elborult elm¢jü H´lderlin versben meg¢lt
szereptapasztalataival tÀrsulhatott. A szuve-
r¢n prÂbÀlkozÀsok, kÁs¢rletek egyre inkÀbb
az irodalmi preformÀciÂk hatÀrai k´z´tt ju-
tottak ¢rv¢nyre. SajÂ nem az ÃjÁtÀst, hanem
az ÃjÁtÀsok esetlegess¢g¢t vetette el. A JñZSEF
K¹NYVE m¢g az Âsz´vets¢gi vers- ¢s szakasz-
szÀmozÀst is imitÀlva rendezûd´tt az Àcsmes-
ter apokrif vallomÀsÀvÀ: 1,1 ä ànem akartam /
hogy sz¢gyenben maradjon / mondtam mÀriÀnak /
v¢tess¡k el a gyereket...Ê; 3,1 àj¢zusbÂl / hÁres em-
ber lett / mondtÀk csodÀkat müvel / nem talÀlkoz-
tam vele pedig / miÂta mÀriÀval elvÀltunk / ¢n is
az orszÀgot jÀrom...Ê; s az Àcs, amikor k¢rik,
megcsinÀlja a keresztet; a kiv¢gz¢s ä ki¢...? ä
nem ¢rdekli; 3,4 ä àlegalÀbb t¢v¢n n¢zzem meg
/ ¢lûben adjÀk / jÂ majd megn¢zem a szÀllÀson /
mondtam hogy b¢k¢n hagyjanak...Ê; 3,6ä8 ä àitt
¢rt a f´ldreng¢s / csoda / hogy nem estem le / amikor
elmÃlt a vesz¢ly / megn¢ztem a templomban / mi
kÀr esett / csak a templom f¡gg´nye / hasadt kett¢
/ fel¡lrûl eg¢szen az aljÀigÊ. Az elûny´s vÀltozÀ-
sok ellen¢re f´lrÂhatÂ, amirûl eddig nyÁltan
nem esett szÂ: a versÁzl¢s olykori bizonytalan-
sÀga. JÂzsef Attila papÁrra vetette ugyan a
SZABAD ¹TLETEK...-et, Àm az ebben foglalt
k´zl¢seket sohasem t¢vesztette ´ssze a vers-
beli k´zl¢sekkel. SajÂnÀl az [ALVA TALçL...] s
fûleg a [LçTOGASS MEG...] k¢pvilÀga indoko-
latlanul taszÁtÂ k¢pzettÀrsÁtÀsokat, szÂÀllomÀ-
nya v¢gig nem gondolt jelent¢seket hozott
l¢tre. Nem szabadult meg tovÀbbra sem a
sorbillentû, szÀjbarÀgÂs ÁrÀsmÂdoktÂl; ilyen
t´bbek k´z´tt a sÁnpÀr ¢s a rÁmpÀr àegy szÂvÀÊ
konstruÀlÀsa a legutolsÂ versben.

A harmadik k´tet l¢nyegi ÃjdonsÀga a 33
HAIKU. A r¢szint HamvastÂl ellesett keleties-
s¢g, titokzatossÀg ä s a kezdettûl maga meg-
kÁvÀnta, nehezen pÀrlÂdÂ sürüs¢g t´ltekezik
az eredetileg moraszÀmlÀlÂ kisforma tizenh¢t
szÂtagjÀba. Az alapt¢mÀk s fûleg az Isten-
problematika e keretek k´zt is megmarad-
nak. íme: k¢t (cÁmtelen) haiku ä àha halÀlos
csend / lesz ki veri f´l legszebb / ÀlmombÂl az is-
tentÊ; àkoponyÀm krisztus / sÁrboltja varangy-
agyam / ´rzi ¡reg¢tÊ. Az elsûben a birtokos sze-
m¢lyrag, a zÀrÂ ´t szÂtag ÀlmombÂl szavÀnak
m-je a lÁrateremtû, eredeti funkciÂjÃ elem. A
mÀsodikban az 5ä7ä5-´s versformÀtÂl el¡tû
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¢rtelmi tagolÀs keresett szÂsort eredm¢nyez,
¢s a varangy-agyam szÂ´sszet¢tel neh¢zkess¢-
g¢t sem fedi el.

Az Ág¢retes, de egyenetlen s formagon-
dokkal teli hÀrom k´tet utÀn szerencs¢s taka-
r¢kossÀg lett ÃrrÀ a negyediken. A F°NYSZ¹G
(1995) verseit SajÂ szeretett ä klasszikus min-
tÀkat ûrzû ä strÂfÀja: k¢t cÁm n¢lk¡li, kisbe-
tüs, k´zpontozatlan, kurzÁv n¢gysoros nyitja
¢s szegi be. A szatirikus, sebzû MAGYAR VER-
SEK ciklusa az ESTI KORN°L °NEKE r¢v¢n a
DIES IRAE-vel mintha k´zvetlen¡l is ¢rintkez-
ne, noha immÀr 222 HAIKU °S EGY HOSSZö
çRNY°K vet¡l a k´nyv k´zep¢re, ez k¢ri a leg-
nagyobb teret. V¢gre egyetlen ´nmagÀtÂl ide-
gen mü sem akad. A mind´ssze hÀrom-n¢gy
alkalmazott forma arÀnyosan kit´lti a gyüjte-
m¢nyt. A technikai fogÀsokat az okos Àtgon-
doltsÀg regulÀzza. A k´ltûelûd´ket id¢zû, ne-
v¡kben szÂlÂ vallomÀsversek, a mai valÂsÀg-
nak ¢s magÀnak a k´lt¢szetnek e sÃlyos ¢s
eredeti vÀdiratai megel¢gszenek a sz´veg-
montÀzs ¢s a szem¢lyis¢gelegyÁt¢s erûs hatÀsai-
val, a szÀnd¢kosan keltett idûzavart a disz-
harmonikus stÁlus- ¢s formaegys¢gben f´lol-
dÂ, id¢zetesen egybedolgozott textussal. A
haikuk csupaszsÀga Pilinszky szÀlkaverseinek
mÀsfajta nyerses¢g¢re, t´rt ¢s t´r¢keny sz¢p-
s¢g¢re, egyben fenyegetû jelent¢seire eml¢-
keztet. Legkev¢sb¢ a àk¢tr¢szesÊ, n´vekedû
¢s eltünû Àrny¢k k¢pzûdik meg. Az àÀrny¢-
kosÊ ä egy mÀsik versalakkal kÁs¢rt, alkalom-
szerüen kieg¢szÁtett ä haiku legk´vetkezete-
sebb müvelûje lÁrÀnkban a SajÂnÀl ´t ¢vvel
fiatalabb Babics Imre, akinek egy¢rtelmü
kezdem¢nyezû szerepe volt a haikudivat l¢t-
rej´tt¢ben. Term¢szetesen korÀntsem a diva-
tozÀs szÀnd¢kÀval fordult a vÀlasztott formÀ-
hoz, s azt sem a divat ä a szonettdivat ä lega-
lizÀlta, hogy haikui Àrny¢kostul tizenn¢gy so-
rosak, àszonettf¢les¢gekÊ. ValÂjÀban az Àr-
ny¢kkal Babics sem tudott tÃl sokat kezdeni.
NÀla is, SajÂnÀl is arra int az àÀrny¢kk¢ny-
szerÊ, hogy amit a haiku tühegynyi ter¢n
nem lehet megoldani, azzal nemigen ¢rde-
mes prÂbÀlkozni egy eg¢sz varrÂdobozt
ig¢nybe v¢ve.

Az ÂriÀsi olvasottsÀggal s Ágy kiterjedt p¢l-
datÀrral ¢s megbÁzhatÂ ¢rt¢kskÀlÀval bÁrÂ
Szepes Erika A MAI MAGYAR VERS IäII. (1996)
cÁmü k´nyv¢ben maliciÂzusan fejti ki, hogy
àmisztikumra hajlÂÊ, àapokaliptikusÊ korunkban

mi minden k´lcs´n´zheti az eurÂpaizÀlt ja-
pÀn haiku ¢rdekess¢g¢t, honnan szÀrmazhat
a àsz¢p k¢peketÊ vonultatÂ miniatür´k n¢psze-
rüs¢ge. Meglepû, hogy bûs¢ges p¢ldatÀrÀban
SajÂt egyÀltalÀn nem szerepelteti, pedig ez a
minimum 33 + 222 = 255 haiku szÀm sze-
rint is majdnem el¢ri Bakos Ferenc HAIKU-
NAPTçR-Ànak term¢s¢t (365), ¢s ä bÀr minû-
s¢gben, ÀtfogÂ koncepciÂban valÂban m´g´t-
te marad ä mennyis¢gileg jelentûsebb KÀnyÀ-
di SÀndor K¹R¹MVERSEI-n¢l is. SajÂ LÀszlÂ
rÀszolgÀlna a jelenl¢tre, sût arra is, hogy ä az
emlÁtettek ¢s m¢g Fodor çkos mellett ä a hai-
ku jelent¢keny hazai müvelûi k´zt tartsuk
szÀmon. K¢t r¢szre tagolÂdÂ nagy ciklusÀban
elûfordulnak ugyan puszta jÀt¢knÀl, szelle-
mesked¢sn¢l t´bbre nem jutÂ àtizenhetesekÊ
is, Àm ezeket a dialogizÀlÂ jelleg, illetve az
id¢zett k´ltûnek ¢s müv¢nek egy müalkotÀssÀ
valÂ l¢nyegÁt¢se varÀzsolja sajÀtszerüv¢. A po¢-
ta ¢s a szemelv¢ny egymÀst eg¢szÁti ki, a r¢sz-
let ¢s a n¢v egyenrangÃak: a szem¢lyt k¢pvi-
selû n¢v n¢lk¡l a tizenh¢t szÂtag rendj¢ben,
fegyelm¢ben nem keletkezhetne haiku. LÀsd:
àa vilÀg ami / ¢ppen a fujdogÀlÂ / sz¢lben (Petri
Gy´rgy)Ê; à(JÂzsef Attila) / ki a boldog halmokon
/ a hullafoltokÊ; à(We´res-ÀthallÀs) / v¢remben
kikelve mind / halott a lepkeÊ; àmÁg megy odaf´nt,
/ megy-megy a d¢lutÀn? Van / (Nemes Nagy çg-
nes)Ê. A tulajdonn¢v pacemaker¢nek be¡lte-
t¢se a kis verstestbe olyan k´ltûi müt¢t, ami-
lyenre az egyszerre bravÃr- ¢s rutinfeladato-
kat ´r´mest v¢gzû SajÂ LÀszlÂ mindig is vÀ-
gyott. A sz´veg ¢s a müforma manapsÀg Àl-
talÀban kÁvÀnatosnak tekintett reflektÀltsÀga
ä a forma ´nleleplez¢se, az irodalom gyÂnÀsa
ä is megt´rt¢nhet e technika r¢v¢n. A terem-
tett ¢n-mÀsnak, Shayo haikuk´ltûnek ¢s toll-
rajzolÂnak az ÁrÀs, a àrajzolÀsÊ, a haikuzÀs fo-
lyamatos kommentÀlÀsÀn kÁv¡l a hÂdolÂ
gesztusra ä klasszikus, p¢ldÀul àmadarasÊ
vagy ¢vszak-metaforikÀjÃ haiku alkotÀsÀra ä
¢ppÃgy mÂdja nyÁlik, mint posztmodern, gu-
nyoros rontÀsra ä p¢ldÀul àparizerrel leevettÊ
haiku tÀlalÀsÀra.

A ciklusnak az Àrny¢k utÀni r¢sz¢ben Sha-
yo elhalÀlozik. Ez a t¢ny ¢ppens¢ggel kedve-
zûen hat az Àrny¢k fontossÀgÀra, jelent¢seire.
Az ITT NYUGSZIK SHAYO / 2025ä / K¹LTý RAJ-
ZOLñ cÁm ä mint sÁrfelirat ä igencsak talÀnyo-
san indÁtja ezt a sorozatot, Àm a halÀl utÀni
k´ltûi l¢tez¢snek is Isten a kulcsfigurÀja: holtÀ-
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ban sem hagy nyugtot a po¢tÀnak. Az Isten-
hiÀny ott is zaklatja az Isten-keresût, Isten-os-
torozÂt. Az ottban, a 2025 utÀni idûtarto-
mÀnyban sincs bizonyossÀg, ott sem ¢rkezik
vÀlasz a hiÀny mi¢rtj¢re. Ezek a haikuk telje-
sebben ¢s meggyûzûbben mutatjÀk a kataszt-
rÂfa ¢s az abszurditÀs k´ltûj¢nek SajÂt ä
Shayot ä, mint az elûzû hÀrom k´tet legs´t¢-
tebb k´ltem¢nyei. Az angyalok v¢lhetûen Is-
ten k´zel¢be t¢rk¢pezhetû r¢giÂja ¢s a f¢rgek
alantas, f¢nytelen r¢giÂja k´z´tt fesz¡l ki e
haikuk erûtere. A k´ltû sokat sulykolt han-
gyamotÁvumÀt ¢rv¢nyesÁti az elsû ¢s az utolsÂ
haiku is: àutolsÂkat rÃg / isten lehellet¢tûl / f´lfor-
dult hangyaÊ; ànyomom g´dr¢ben / hangya fuldo-
kol ä lev¢l / hull rÀ cs´nd van ittÊ. Shayo egy¢b-
k¢nt abban a relatÁve megnyugtatÂ tudatban
alhatja nyugtalan ´r´kÀlmÀt, hogy nemhiÀba
ejtette ki, Árta le oly sokszor a haikuforma ne-
v¢t mint büvszÂt: àsÁromon landol / egy papÁrre-
p¡lûg¢p / haikut hozottÊ. Robinson papÁrhajÂi-
hoz hasonlatosan a papÁrrep¡lû is k¢tirÀnyÃ
idûbeli utaztatÀsra k¢pes: ¢rkez¢se az elmÃ-
lÀssal f¡gg ´ssze, m¢gis visszavisz a gyermek-
kor jÀtszi tÀjaira vagy legalÀbbis a felnûtt¢
lenni r¢szint hiÀba igyekvû ember nem eg¢-
szen humor n¢lk¡li infantilizmusÀba.

A haiku legfûbb dÁsze, specifikuma, a àma-
gyarÁtÀsÊ b¢lyege az alliterÀciÂ. A szÂ eleji be-
türÁm rendre f´lhÁvja magÀra a figyelmet. A
ànem / j´n elû sohaÊ egyetlen, nyomdÀszbosz-
szantÂ dûlt betüj¢re, a lehets¢ges ànem j´n
el ý sohaÊ olvasatra ¢s rokon jelens¢geire ne-
hezebben bukkan rÀ a szem. Nem is Àrt, ha
egy-k¢t keresettebb fordulat f´l´tt Àtsiklunk,
s az sem, ha nem idûz¡nk az olyan neh¢zke-
sebb ism¢tlû-variÀlÂ soroknÀl, mint p¢ldÀul a
ànagy szomorÃsÀgombanÊ, amely k¢t egymÀs
utÀni haiku tengely¢ben Àll, de m¢g a sz´veg-
elûk¢peket is r¢g kiforogta mÀr magÀbÂl.

SajÂ LÀszlÂ leggazdagabban tartalmas, a
sorozatk¢szÁt¢st nem csupÀn elviselû, de
sz¡ks¢gszerüen provokÀlÂ vÀllalkozÀsa a MA-
GYAR VERSEK ciklusÀnak megalkotÀsa. A PE-
TýFI SZIB°RIçBAN mÀr a mÀsodik k´tet¢ben
is benne volt. TalÀn ennek ´tlet¢bûl nûtt ki
az ´t tovÀbbi po¢tÀt a cÁmben megnevezû,
r¢szben parÂdia- vagy persziflÀzsversk¢nt is
¢rtelmezhetû müvek egymÀsutÀnja: PRO-
FESSZOR CSOKONAY SíRHALMA FELETT; BER-
ZSENYI, ELOLVASVçN K¹LCSEY RECENSIñJçT,
LEISSZA MAGçT °S MEGíRJA UTOLSñ VERS°T
(BORDAL); V¹R¹SMARTY F¹LADJA MAGçT;

ARANY JçNOS, NYUGALMAZOTT K¹LTý °S
PARKýR A MARGITSZIGETEN; ADY VONATA, Pç-
RIZSBñL HAZAFEL°, MEGçLL A NYíLT PçLYçN.
A r¢szletezûen kifejtû cÁmek el¢g vilÀgosan
utalnak a vershûs´k, a k´ltûk marad¢k valÂ-
sÀgos ¢s lelki birtokÀra ä arra viszont nem,
hogy az à´tletadÂÊ lehetett ugyan esetleg Pe-
tûfi, a ciklus igazi fûszereplûje azonban az a
JÂzsef Attila, aki nem kapott k¡l´n verset.

T́ bb¢-kev¢sb¢ tragikus sorsÃ nagy k´ltû-
ink szÁnre l¢ptet¢s¢vel s m¢g inkÀbb a szÁnrûl
valÂ lel¢ptet¢s¢vel SajÂ a k´lt¢szet tragikus
sorsÀt, hitvÀny ÀzsiÂjÀt jelenÁti meg. Azt a k´-
zeget, amelyben Petûfi ÀllÁtÂlagos csontvÀzÀ-
nak f´llel¢se tudomÀnyos diadalnak ¢s ´ssz-
nemzeti gyarapodÀsnak ÀlcÀzott politikai
fogÀs ¢s gazdasÀgi stikli lehet. Ahol a àKrisz-
tus-keresztÊ azt sÃgja meg az erdûn: ànincs is
IstenÊ (ADY...). Ahol A WALESI BçRDOK m´g¡l
elûkukucskÀlÂ àFerenc JÂzsef-dÁjas k´ltûkÊ se-
reg¢t k¢nytelen-kelletlen n¢mely JÂzsef Atti-
la-dÁjas k´ltûk sereg¢nek is lÀtjuk. A Ferenc JÂ-
zsef Attila-(v¢r)dÁjas tÁpusÃ nyelvi megk¢pzû-
d¢s ä term¢szetesen az ARANY JçNOS...-bÂl
valÂ ä rÀvall az eg¢sz ciklus ´tletes, roppant
¡gyesen kezelt mechanizmusÀra. SajÂ LÀszlÂ
Ãgy vÀlogat a kollektÁv magyar irodalmi tu-
dat foszl¢kony memoriter¢bûl, hogy ezek a
sz´vegrongyok koldusgÃnyÀba ´lt´ztess¢k a
magÀrahagyatottsÀgÀban kuporgÂ, tenyer¢t
mÀr sem a nem l¢tezû Isten, sem az Ãgyne-
vezett olvasÂ fel¢ nem nyÃjtogatÂ vershûst.
BÀr az elsû fogÂdzÂt Csokonai, Ady ¢s a t´b-
biek kora, munkÀssÀga, hagyomÀnyos imÀzsa
jelenti, a konkr¢t nevek minduntalan lekop-
nak e sÁrkûszerü k´ltem¢nyekrûl, elfordulÀs-
¢s bÃcsÃversekrûl. A k´ltû reked a szÁnen
vagy szÀll a sÁrba. A k´ltû, akire sem az Isten-
nek, sem az embernek nincs semmi sz¡ks¢ge.
A SajÂ LÀszlÂ verseibûl a kezdetek Âta ki-
hangzÂ ÀrvasÀg, irÀnytalansÀg, s´t¢tenlÀtÀs a
MAGYAR VERSEK ciklusÀban pontos lÁrat´rt¢-
neti, t´rt¢nelmi szituÀltsÀg Àltal szÂlal meg
Ãjra minden eddigin¢l hatÀsosabban. A k´l-
tûkbûl lett a k´ltû ä vagyis maga a k´ltû ä ki-
¢nekelheti a fÀjdalmas visszhangtalansÀgnak
ä vagy a gonosz f¢lre¢rt¢snek ä azt a müv¢sz-
tragikumÀt, amely m¢g egy teljess¢ggel bot-
f¡lü hazÀban is legalÀbb annyira lenne nevet-
s¢ges, mint megrÀzÂ, ha a sz´vegkezel¢s pa-
rodikuma nem avatnÀ eleve nevets¢gess¢ az
´nportr¢kat, s nem ¢pp a tragikumnak nyit-
na teret.



így hÀt az eg¢sz k´tetet a àKurva hideg vanÊ
fel¡t¢s¢vel kezdû Csokonai àHalÀlt hozÂ fü
terem / gy´ny´rüsz¢p szÁkemenÊ id¢z¢ssel ä jel´-
letlen ¢s torzÁtÂ id¢z¢ssel ¢lhet. A magÀt Si-
syphoshoz hasonlÁtÂ Berzsenyi, mivel àF¢rc-
n¢l sem maradandÂbbÊ müv¢t, a szart se ¢rût K´l-
csey kidobja àaz irodalom Augeias-istÀllÂjÀbÂlÊ,
a -phos n¢vv¢gzûd¢st mint fost nyomhatja meg.
V´r´smarty mintegy JÂzsef AttilÀval k´z´s
sorsban àmagyarnak szÀmkivetveÊ, ¢s mintegy
Pilinszkyvel osztozva, àvirrasztvÀn a szÀmkivet-
tet¢sbenÊ ¢lheti meg ûr¡let¢t. Az Arany JÀnos
szÂlÁtotta halott Petûfi anyjÀnak neve Pûcze
Borcsa lehet, ¢s SzÀrszÂn, a Magyar Nemzet ki-
terÁtett ÃjsÀglapja alatt ¢rhet v¢get az àAka-
d¢mikusÊ ¢lete. S mi mÀs nyÁlhatna meg Ady-
nak ä àMint egy bejÀratott kurvaÊ ä, mint àa
JÂzsef Attila-pÀlyaudvar / csillagokkal bevert
kupolÀjaÊ...

Az intarziÀs r¢szletek, a megfacsart id¢ze-
tek, a jellegzetes attitüd´k be¢pÁt¢se minta-
szerü. A rejtett àkis irodalomt´rt¢netÊ valÂ-
sÀgos kvÁzjÀt¢k. °letkor ¢s müvelts¢g, vers-
hallÀs ¢s jÀt¢kos ked¢ly k¢rd¢se, ki kit vesz
¢szre a teljesen ´nÀllÂ alkotÀsokkÀ forrÂ id¢-
zetegy¡ttesekben. A mai negyvenesek a Pe-
tûfi-vers àSzergejbûl pÂpa lett, / IvÀn tüzoltÂ,
NyikolÀj katonaÊ sorait m¢g a hajdani iskolai
¡nnep¢lyeken unalomig hallott Fodor JÂ-
zsef-vers, a PIROS FEJFçK hÀrom visszacsengû
tulajdonneve alapjÀn is dekÂdolhatjÀk (a ma-
gyar f´ldben nyugvÂ hÀrom orosz neve igazÁt
àaz orosz f´ldben nyugvÂÊ magyarhoz, Petû-
fihez), a fiatalabbak esetleg csupÀn JÂzsef
Attila ALTATñ-jÀnak tüzoltÂjÀra, katonÀjÀra
ismernek a àvadakat terelû juhÀszÊ, àKukorica,
kukoricajÀnosÊ, operettes Petrovics segÁts¢-
g¢vel. Akik ´tven-hatvan ¢ve ¢retts¢giztek,
vagy ma is elû-elûveszik Pint¢r Jenût vagy
Be´thy Zsoltot, Âdonabb ´sszef¡gg¢sekre is
rÀlapozhatnak.

A posztmodern technikÀt tulajdonk¢pp
elfogadja ¢s gyakorolja, lehetûleg azonban el-
hÀrÁtja, gyanakodva m¢regeti SajÂ LÀszlÂ.
Arany JÀnossal ezt a k¢tlelküs¢get ekk¢nt
mondatja ki, a poszt el´ljÀrÂra ¢s a nagyon
is ideillû eposz rÁmre hegyezve: àK´r¢m gyül-
nek szeliden, / a XX. szÀzad k´ltûinek semminÀ-
riumot tartok. / Akad¢mikus ä nyafognak ¢s
posztmodern / versekkel szemetelik tele a parkot. //
Ferenc JÂzsef-v¢rdÁjas k´ltûk! / Engem Isten ÀllÁtott
e posztra! / De nem futja, lÀtom, az idûbûl, / az
Ãjabb nemzeti eposzra.Ê

A DIES IRAE ciklus ESTI KORN°L-ostul sem
¢r f´l a MAGYAR VERSEK jelent¢steli ¢rdekes-
s¢g¢ig, s´t¢t tÂnusÃ, szarkasztikus szÁness¢g¢-
ig. SajÂ indokoltan kedveli a szertartÀsossÀ-
got: gondolkodÀsÀhoz, l¢t¢rt¢kel¢s¢hez illik ä
¢s sz´vegszerüen formÀt is nyer ä a kiss¢ te-
ÀtrÀlis, ¡nnepi ceremonialitÀs, Àm az itt
´sszefogott n¢gy k´ltem¢ny rituÀl¢ja legf´l-
jebb a HöSV°TI NAGYTAKARíTçS kalandos
rÁmk¢pletü strÂfÀival von be a versesem¢ny-
be. Ezek a darabok az elûzû hÀrom k´tet bi-
zonyos t´rekv¢seinek folytatÀsai ä mÁg az Ãj
haikuk koncepcionÀlisan ¢s intenzitÀsban,
mennyis¢gben ¢s jellegben is f´l¡lmÃljÀk a
r¢gebbieket, a MAGYAR VERSEK pedig elka-
nyarodÀs eddig nem jÀrt ´sv¢nyre.

SajÂ LÀszlÂban m¢lys¢ges ellenszenv lako-
zik minden irÀnt, ami müanyag: àegy m¢ltÂsÀg-
teljesen sodrÂdÂ müanyagflakonÊ a F°NYSZ¹G
legutolsÂ sorÀnak hûse. Ilyen jelzû-elorzÂ tal-
misÀg nemegyszer a televÁziÂ, ilyenek az ¢let-
pÂtszerek, az elhitetett hazugsÀgok. SzÀmÀra
a vilÀg egyetlen anyaga ä l¢nyege ä az Isten
kÀromlandÂ, Ãjra ¢s Ãjra kimondandÂ nem-
l¢te, tÀvoll¢te. Ez az anyag ä hiÀnyanyag,
anyaghiÀny ä a po¢zis Àltal vÀlik lÀthatÂvÀ ¢s
analizÀlhatÂvÀ. A pÀlya elsû mÀsf¢l ¢vtized¢-
ben a àk´lcs´nz´tt po¢zisÊ, a meghatÀrozÂ
mesterek szÁtotta ihlet csak r¢szlegesen vitte
k´zelebb SajÂ LÀszlÂt a c¢ljaihoz. A F°NY-
SZ¹G-gel az egykori JÂzsef Attila-elemzû elju-
tott odÀig, hogy a k´lcs´nz¢st mÀr eredeti-
s¢gnek is mondhassa. MostantÂl mÀr Isten is
olvassa ût.

TarjÀn TamÀs

  A CONNAISSEUR  
A KíNAI KULTöRçRñL

MiklÂs PÀl: Tus ¢s Ecset.
KÁnai müvelûd¢st´rt¢neti tanulmÀnyok
Liget, 1996. 212 oldal, 420 Ft

T¢mÀi ´nmagukban is jellemezhetik az alko-
tÂt. P¢ldÀul a XX. szÀzad egyik nagy kÁnai
festûj¢nek, Li Ke-rannak jÂszer¢vel csak egy
t¢mÀja volt: a bivalyon ¡lû s furulyÀzÂ fiÃcska
(121. o.). A k´nyv szerzûje lassan egy ¢vtizede
egy vele k¢sz¡lt interjÃban (V´r´s T. KÀroly:
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AZ °LET CS¹NDJ°T SZERETEM. Besz¢lget¢s
MiklÂs PÀllal. N¢pszabadsÀg, 1987. oktÂber
24., szombat, 15. o.) kritikai ars poeticÀjÀt
Ãgy fogalmazta meg, hogy csak a jÂ dolgok-
rÂl ¢rdemes Árni, a rosszakrÂl hallgatni kell,
mivel àmin¢l t´bbet besz¢l¡nk valami rosszrÂl, an-
nÀl jobban meggy´kereztetj¡k aztÊ. A kÁnai kultÃ-
ra kimerÁthetetlen¡l ontja a hÀlÀsabbnÀl hÀ-
lÀsabb t¢mÀkat, àjÂtÊ ¢s àrosszatÊ vegyesen, s
MiklÂs PÀl remek ¢rz¢kkel vÀlasztja ki belû-
l¡k nemcsak a leg¢rdekesebbeket, de egyben
a leg¢p¡letesebbeket. A rosszat persze û is
¢szreveszi, s egy-egy lÀbjegyzetszerü, zÀrÂje-
les bekezd¢sben (nyilvÀn a lÀbjegyzetfÂbiÀs
Ãjabb szerkesztûknek k´sz´nhetûen nem ma-
gÀban lÀbjegyzetben) megeml¢kezik p¢ldÀul
a rossz eml¢kü ver¢birtÀsrÂl ¢s a n¢pi kohÂk-
rÂl is (38ä39. o.).

MiklÂs PÀl ugyanis az 1950-es ¢vek elej¢n
hÀrom ¢vet t´lt´tt KÁnÀban, s bÀr t¢nyleg si-
nolÂgusk¢nt idÀig is gyakorlatilag csak a
sz¢prûl, ¢p¡letesrûl Árt maradandÂt (DUNHU-
ANG, ZEN AVAGY CHAN BUDDHISTA MESTEREK,
QI BAI-SHI °S EGYçLTALçN A KíNAI FESTýMþ-
V°SZET), szem¢lyes tapasztalatai heterog¢-
nebbek lehetnek. ögy tudjuk, MiklÂs PÀl¢k
elûtt mintegy 610 ¢vvel, 1341 k´r¡l Gergely
barÀt, minorita szerzetes volt az elsû magyar
ember, aki KÁnÀban jÀrt. BÀr a magyar sino-
lÂgia legalÀbb Endlicher IstvÀn LÀszlÂ (1804ä
1849) n¢met nyelvü kÁnai nyelvtanÀig (AN-
FANGSGRºNDE DER CHINESISCHEN GRAMMA-
TIK, 1845) visszavezethetû, s olyan elûfutÀrai
voltak, mint Pr´hle Vilmos ¢s Ligeti Lajos, il-
letve a f´ldrajztudÂs LÂczy Lajos ¢s Chol-
noky Jenû, a rendszeres KÁna-kutatÀs csak az
1950-es ¢vektûl indult meg. A hazai sinolÂ-
gusok ekkor indulÂ ànagy generÀciÂjaÊ k¢t
nagy csoportra oszthatÂ: akik hosszÃ ¢veket
t´lt´ttek KÁnÀban (Galla Endre, JÂzsa SÀn-
dor, KalmÀr °va, MiklÂs PÀl, Polonyi P¢ter)
¢s akik csak viszonylag r´videbb idût t´lt´t-
tek ott vagy egyÀltalÀn nem jÀrtak arra
(Csongor BarnabÀs, Ecsedy IldikÂ, Tûkei Fe-
renc). Az ûket k´vetû generÀciÂ jÂszer¢vel
egyetlen jelentûs alakja a nyelv¢sz MÀrtonfi
Ferenc (1945ä1991) volt. Voltak¢ppen az em-
lÁtett k¢t csoport mellett egy harmadikat al-
kotnak azok, akik ä mint a szÀzad k´zep¢n
mük´d´tt BalÀzs IstvÀn ä Nyugatra tÀvoztak
(Legeza LÀszlÂ, PÀlos IstvÀn), ¢s ott ¢rtek el
eredm¢nyeket. A hazaiaknÀl maradva, egy-

r¢szt politikai okokbÂl (az 1960-as ¢vektûl az
1980-as ¢vekig elv¢tve jÀrt magyar sinolÂgus
KÁnÀban, arra ¢rdemes tanulÂ gyakorlatilag
egyÀltalÀn nem), mÀsr¢szt egyes emlÁtett (fû-
leg a mÀsodik csoportba tartozÂ) hazai tekin-
t¢lyeknek a sinolÂgia csÃcsait f¢lt¢kenyen ûr-
zû attitüdje k´vetkezt¢ben, harmadr¢szt a si-
nolÂgia hÀtter¢¡l szolgÀlÂ int¢zm¢nyek labi-
litÀsÀnak k´sz´nhetûen, aligha vÀrhatÂ, hogy
jelentûs hazai sinolÂgusok ilyen szÀmban a
k´zelj´vûben vagy valaha is szÁnre l¢pnek.

A sinolÂgia tudomÀnya megalapozÂinak a
XX. szÀzad elsû fel¢bûl Bernhard Karlgren
¢s Henri Maspero szÀmÁtanak. Mellett¡k
azonban ä p¢ldÀul kortÀrsaik, Berthold Lau-
fer, °douard Chavannes ¢s Vaszilij M. Alek-
szejev munkÀssÀgÀban ä jelentûs maradt a si-
nolÂgiÀnak az a hagyomÀnyos stÁlusa, mely
k¡l´nb´zû müvelûd¢st´rt¢neti t¢mÀkat nem
tÀvolsÀgtartÂ àtudÂsÊ, hanem egyszerüen a
t¢mÀban elm¢lyedt àszak¢rtûÊ szempontbÂl
tÀrgyal. Ennek a connaisseur-sinolÂgiÀnak
csÃcspontjÀt a holland Robert Hans van Gu-
lik (1910ä1967) munkÀssÀga jelentette. Van
Gulik a kÁnai lantmüv¢szetrûl, fest¢szetrûl,
a kÁnaiak nemi ¢let¢rûl stb. Árt alapvetû mü-
veket, legismertebbek ¢s legn¢pszerübbek kÁ-
nai detektÁvt´rt¢netei, melyekhez remekbe
szabott kÁnaias stÁlusÃ illusztrÀciÂkat is k¢szÁ-
tett. (Maga is mestere volt a hagyomÀnyos
kÁnai fest¢szetnek, kalligrÀfiÀnak ¢s versszer-
z¢snek.)

BÀr MiklÂs PÀl kimondottan elm¢leti
munkÀssÀgÀrÂl is nevezetes (p¢ldÀul a struk-
turalizmus egyes elveinek hazai ismertet¢se),
ebben a tizenn¢gy darabbÂl ÀllÂ essz¢k´tet-
ben egy¢rtelmüen a connaisseur-sinolÂgia
müvelûj¢nek mutatkozik. T¢mÀi ¢rdekesebb-
n¢l ¢rdekesebbek (erotika, buddhizmus, za-
rÀndokok, kÁnai zsidÂk, Liu zong-yuan), s az
elvontabb t¢mÀkrÂl (kÁnai idû- ¢s t¢rszeml¢-
let, nyelvi kultÃra ¢s ideolÂgia kapcsolata) is
hallatlanul k´nnyeden Ár. Ezt a van Gulik´t
id¢zû connaisseur-sinolÂgiÀt azonban ÀltalÀ-
ban illû filolÂgiai alapossÀggal müveli ä nem
v¢letlen, hogy az itt k´z´lt, az elmÃlt bû hÃsz
¢vben Árt essz¢inek egy r¢sze tudomÀnyos fo-
lyÂiratokban (Helikon, Magyar TudomÀny, VilÀ-
gossÀg) jelent meg. (Tegy¡k hozzÀ: a tizen-
n¢gy essz¢bûl legt´bbet, hÀrmat a Ligetben
k´z´lt, s vannak k´zt¡k k´nyvek elûszavai,
de vadonatÃj publikÀciÂk is.)
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V¢gezet¡l k¢t filolÂgiai sz¢ljegyzet. A
k´nyvben a szerzû ä ha nem is marad¢ktalan
k´vetkezetess¢ggel ä a kÁnai neveket a hiva-
talos s vilÀgszerte (de nem MagyarorszÀgon)
ÀltalÀnosan elfogadott pinyin ÀtÁrÀssal k´zli.
A legmeglepûbb filolÂgiai csemege azonban
Jorge Luis Borges apokrif kÁnai ÀllatosztÀlyo-
zÀsÀnak (AZ IDý öJABB CçFOLATA. VÀlogatott
essz¢k. Bp., 1987. 206. o.) ä a Holmi olvasÂi
szÀmÀra is ismerûs (III. 1991. 5. sz. 607. o.)
ä ÃjbÂli, eredetik¢nt valÂ k´zl¢se. Az Ãjdon-
sÀg most az, hogy a szerzû elk¢pzelhetûnek
tartja, hogy a lista Michel Foucault talÀlmÀ-
nya (18ä19. o.).

Kicsi SÀndor AndrÀs

DIJONI MUSTçR

Eml¢kez¢s egy kiÀllÁtÀsra

Budapest, 1869ä1914. Modernit¢ hongroise et 
peinture europ¢enne
Mus¢e des Beaux Arts de Dijon,
2 juilletä8 octobre 1995
Adam Biro ed. Paris. 384 oldal
Szerzûk: Beke LÀszlÂ, Emmanuel Starcky, Sz¡cs
Gy´rgy, Marketa Theinhardt, KovÀcs çgnes, Sza-
bÂ JÃlia, Szinyei Merse Anna, Passuth Krisztina,
Mravik LÀszlÂ ¢s mÀsok

K¢t vagy hÀrom ¢vvel ezelûtt egy fiatal fran-
cia müv¢szett´rt¢n¢sz keresett fel egy k¡l´-
n´s terve megvalÂsÁtÀsÀhoz segÁts¢gemet k¢r-
ve. T́ bb muzeolÂgust meglÀtogatott, mert
egy nagyszabÀsÃ kiÀllÁtÀshoz gyüjt´tt anya-
got. Az elmÃlt ¢vtizedekben nagy port felvert
PÀrizsäMoszkva, illetve PÀrizsäBerlin  szÀzad-
fordulÂs müv¢szetet, a hÃszas ¢veket bemu-
tatÂ kiÀllÁtÀsok utÀn ¢s a MoszkvaäBerlin cÁmü
monstre tÀrlat elûk¢szÁt¢s¢vel pÀrhuzamosan
û, Emmanuel Starcky, aki a Louvre k¢sû re-
neszÀnsz gyüjtem¢ny¢bûl ker¡lt Burgundia
k´zpontjÀba, Dijonba, arra az elhatÀrozÀsra
jutott, hogy PÀrizstÂl keletre fekvû orszÀgok,
kev¢sb¢ ismert müv¢szeti k´zpontok szellemi
müv¢szeti teljesÁtm¢nyeit felm¢rû kiÀllÁtÀso-
kat rendez. (A terv vonzÂ volt, de kivihetet-
lennek tünt, bÀr lÀtogatÂm erûsk´d´tt, el-

k¢pzel¢seit tÀmogatjÀk a helyi erûk, a tarto-
mÀnyi ¢s orszÀgos fÂrumok. A k´z¢pkor Âta
erûsen elsorvadt burgundiaiämagyar kapcso-
latoknak ez lenne az Ãjabb reneszÀnsza?!)

Dijonban 1964-ben jÀrtam hÀtizsÀkos tu-
ristak¢nt, megûriztem eml¢keimben n¢hÀny
¢p¡letet, romÀn kori ¢s gÂtikus faragvÀnyt,
mint abszolÃt, semmivel nem helyettesÁthetû
minûs¢get: a Saint-Benigne-apÀtsÀg szobrait,
a Notre-Dame vÁzk´pûs szoborsoros homlok-
zatÀt, Claus Sluter MÂzes-kÃtjÀn az aranyo-
zott szakÀllÃ prÂf¢tÀk arcÀt.

Mit akar ez az ember a XIXäXX. szÀzadi
magyar müv¢szetbûl Dijonba vinni? Kit ¢rde-
kel ott egy magyar kiÀllÁtÀs?

Terve mÀr az elsû talÀlkozÀs idej¢n el¢gg¢
kialakult volt. Fest¢szetet, grafikÀt, kevesebb
szobrÀszatot ¢s iparmüv¢szetet akart kiÀllÁta-
ni, de nem az eg¢sz szÀzadot ¢s nem is min-
den mozgalmat, tendenciÀt, stÁlust, hanem
1870-tûl realizmust, naturalizmust, imp-
resszionizmust s mindazt, ami ezutÀn j´n
eg¢szen 1914-ig, mert az I. vilÀghÀborÃ kit´-
r¢s¢vel Ãgyis megszünt MagyarorszÀgon a
müv¢szeti virÀgzÀs minden es¢lye (mivel ek-
kor megszüntek a franciaämagyar kapcsola-
tok), 1870 elûtt pedig nem volt szÀmottevû
müv¢sz, müv¢szet ezen a tÀjon. Vitatkoz-
tunk. Nem hatotta meg MadarÀsz Viktor pÀ-
rizsi eredetü romantikus historizmusa. (Bor-
zasztÂ, mondta a HUNYADI LçSZLñ SIRATçSç-
ra!) Sz¢kely Bertalan vÀzlataira volt elismerû
pillantÀsa, de a sok szÀllal PÀrizshoz is k´tûdû
magyar historizmus egyÀltalÀn nem ¢rdekel-
te. A kiÀllÁtÀs cÁme mÀr megsz¡letûben volt,
s ez a magyar moderns¢gre ¢s eurÂpai kap-
csolataira utalt.) Abban megegyezt¡nk, hogy
az 1860-as ¢vek v¢g¢n a legmodernebb ma-
gyar müv¢szet nem PÀrizsban, hanem M¡n-
chenben j´tt l¢tre, s hogy modern müv¢szet
az 1890-es ¢vekig nem nagyon l¢tezett a ma-
gyar fûvÀrosban, hanem k¢pviselûi M¡n-
chenben vagy PÀrizsban ¢ltek, s onnan elûbb
k´lt´ztek vissza vid¢ki müv¢szeti k´zpontok-
ba, müv¢sztelepekre, mint az eklektikus, his-
torizÀlÂ Budapestre. Az¢rt Budapest nem el-
hanyagolhatÂ, emelte fel hangjÀt Starcky Ãr,
pedig lÀthatÂan nem a Nyugatra, A Tettre, a
MÀra ¢s a k´r¡kben megfordulÂ müv¢szekre
gondolt. Ami Szinyei Merse PÀl megjelen¢se
elûtt t´rt¢nt, nem fontos, de csak Árjak rÂla a
katalÂgusban, hol t´bben is Árnak majd n¢-
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met, francia, magyar kapcsolatokrÂl. MütÀr-
gyakat Szinyei 1867ä69-es vÀzlatai ¢s festm¢-
nyei elûtti idûbûl nem akar kiÀllÁtani. Minden
javaslatot megk´sz´n, az¢rt van itt, jelentette
ki, de bizonyos tÀvolsÀgot tart sajÀt elk¢pze-
l¢sei ¢s a tanÀcsadÂk javaslatai k´z´tt. Meg-
k¢rdeztem, meddig marad Pesten. Egy hete
volt a noteszÀban kÁnosan felosztva nagy mÃ-
zeumok vezetûi, szakemberek, gyüjtem¢ny-
kezelûk, raktÀrak k´z´tt. A kivÀlogatott mü-
tÀrgyak jegyz¢k¢t majd elk¡ldi, s f¢l ¢v mÃlva
ism¢t elj´n, s nagyon ´r¡lt a besz¢lget¢snek
stb. FelhÁvtam n¢hÀny koll¢gÀt, s kiderÁtet-
tem, hogy Starcky Ãr valÂban v¢gigcsinÀlta a
nagyon feszÁtett programot. Eg¢sz¢ben v¢ve
k¢telkedtem a dologban. Ki fogja ezt a kiÀl-
lÁtÀst tÀmogatni Dijonban? Hogyan illeszke-
dik az eg¢sz a francia müv¢szeti esem¢nyek
k´z¢? Hogyan fog hatni a magyar anyag a
mÀr az elsû tervben elk¢pzelt francia, n¢met
müv¢szeti elûzm¢nyek ¢s pÀrhuzamok mel-
lett? Lehet-e ebbûl valami Ázes dolog?

A mÀsodik talÀlkozÀsnÀl mÀr t´bb felk¢rt
r¢sztvevût elkapott a lelkesed¢s ¢s kaland-
vÀgy. Egy koll¢gÀmnÀl, neves XX. szÀzad-
specialistÀnÀl ¡lt¡nk n¢hÀnyan. NyÀr volt,
este a kertben, majd egy nagy zivatar miatt
be kellett rohanni a hÀzba. Akkor t´bben rÀ-
¢rezt¡nk egy nagy lehetûs¢gre, n¢hÀny r¢gi,
teljesen megvalÂsÁthatatlan kÁvÀnsÀgunk tel-
jesÁt¢s¢nek es¢ly¢re. Ezzel a kedves koll¢gÀ-
val, akinek Dijonban ´sszehasonlÁthatatlanul
t´bb p¢nze lehet egy kiÀllÁtÀsra, mint magyar
k´zgyüjtem¢nynek 1914 Âta akÀrmikor,
´ssze kellene gyüjteni azokat a k¡lf´ld´n ûr-
z´tt modern magyar ¢s nem magyar, de pÀr-
huzam-, elûzm¢ny- stb. k¢peket, rajzokat,
melyek Budapest kiÀllÁtÂhelyis¢geiben szere-
peltek a szÀzadfordulÂ virÀgzÂ ¢vtizedeiben.
Felderengett szem¡nk elûtt Edouard Manet
A FOLIES BERGéRES BçRJA (1881) cÁmü fest-
m¢nye (ma a londoni Courtauld Int¢zet k¢p-
tÀrÀban), esz¡nkbe jutottak C¢zanne csend-
¢letei, FºRDýZý-i k´z¡l egy, Gauguin ¢s Van
Gogh Budapesten kiÀllÁtott, egykor budapes-
ti magÀngyüjtem¢nyben l¢vû alkotÀsai, tehÀt
mindaz, amit 1919-ben m¢g egy nagy kiÀllÁ-
tÀs mutatott be a Mücsarnokban mint k´ztu-
lajdonba vett mükincset, ahol a Sz¢pmüv¢-
szeti MÃzeum ¢s a b¢csi Kunsthistorisches
Museum tudomÀnyos munkatÀrsai tartottak
vezet¢seket. HÀtha ezzel az anyaggal megvÀl-

tozhatna a kiÀllÁtÀs zÀrÂdÀtuma ä elismertet-
n¢nk az avantgarde heroikus vÀllalkozÀsait is
egyben.

E talÀlkozÀs utÀn mÀsf¢le irÀnyÃ levelez¢s
indult. MÃzeumi emberek ¢s szak¢rtûk, k´z-
t¡k jÂmagam is, k¡ldt¢k listÀikat lev¢lben, fa-
xon, k¡l´nnyomatok formÀjÀban. Ennek bi-
zony csak egy r¢sze valÂsult meg. Gazdag vÀ-
logatÀs a budapesti Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum
modern osztÀlyÀnak festm¢ny- ¢s rajzanyagÀ-
bÂl, Paul C¢zanne nÀlunk ûrz´tt ñRçS
CSEND°LET-e, Corot-tÂl Bonnard-ig, Robert
Delaunayig elegÀns, nyugodt francia fest¢-
szet, realizmus, posztimpresszionizmus, àfi-
nomÊ kubizmus, de korÀntsem a szÀzadfor-
dulÂ intellektuÀlis budapesti k´z´ns¢g¢nek
fantÀziÀjÀt leginkÀbb megmozgatÂ müalkotÀ-
sok. A fûmüvek k´z¡l Dijon egyet sem tudott
megszerezni eurÂpai ¢s tengerentÃli gyüjte-
m¢nyekbûl (ahhoz talÀn m¢gis kev¢s volt az
anyagi eszk´ze), de volt az¢rt n¢hÀny ´r´m-
teli meglepet¢s. Egy ¢rett, monumentÀlis
Gauguin-festm¢ny ¢rkezett meg Dijonba a
kiÀllÁtÀsra a szomsz¢dos Lyon vÀrosÀnak mÃ-
zeumÀbÂl. A cÁme mÀr a tahiti bennsz¡l´ttek
nyelv¢n is ÁrÂdott: NAVE NAVE MAHANA. °DES
GYºM¹LCS¹K SZºRETJ°NEK IDEJE (1896). A
festm¢nyen s´t¢tv´r´s ¢s lila hÀtt¢r elûtt bar-
na bûrü tahiti nûk, gyermekek mangÂt sz¡-
retelnek. 1907-ben ez a k¢p Budapesten volt
kiÀllÁtva, s valÂszÁnüleg errûl Árta a fiatal Ju-
hÀsz Gyula PRIMITIVA (EGY GAUGUIN-K°P
ALç) cÁmü vers¢t. A hÀromsoros versszakok-
bÂl ÀllÂ vers fordÁtÀsa nem ker¡lt be a kiÀllÁ-
tÀs katalÂgusÀba, az ´sszef¡gg¢st csak a fest-
m¢ny k´zvetlen nagy ¢lm¢nye ¢s nem halvÀ-
nyodÂ eml¢ke segÁtett felismerni. Az impresz-
szionizmus ¢s posztimpresszionizmus nagy
mestereinek müvei nem alkalmi lÀtogatÂk
voltak a XX. szÀzadi Budapesten, hanem volt
egy nemzed¢k, ÁrÂk, k´ltûk, k¢pzûmüv¢szek,
kritikusok, gyüjtûk, akik rokonsÀgot tartot-
tak vel¡k. àMÀr jÀrtam e rût avaron, / Oly isme-
rûs e buja vadon, / [...] °s rokonom e barna csapat,
/ [...] °s testv¢rem e nagy feled¢s. / [...] Szent te-
lev¢ny, velem rokon, / Be jÂ volna, tÃl gondokon /
heverni e homokon!Ê ä olvassuk JuhÀsz Gyula
sorait. A Nyugat ¢s mÀs folyÂiratok lapjain ha-
sonlÂ ¢rz¢seket k´zvetÁtenek versek, novel-
lÀk, kritikÀk.

A Gauguin-k¢p kiÀllÁtÀsa telitalÀlat volt, jÂl
k¢pviselte a XIX. szÀzad v¢g¢rûl a tÀvoli vi-
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d¢kekre valÂ vÀgyÂdÀs müv¢szet¢t, az eurÂ-
pai kultÃra nagy feled¢s¢nek szÀnd¢kÀt, az
eurÂpai mÃlttal valÂ szakÁtÀs programjÀt.
HasonlÂ sÃlyÃ alkotÀst nem tudtak a rende-
zûk sem a posztimpresszionizmus ¢s szimbo-
lizmus nagyjaitÂl ´sszegyüjteni, sem az exp-
resszionizmus korai ¢s Budapesten mÀr
1913-ban kiÀllÁtott müveibûl beszerezni.
Nem volt Dijonban sem Vaszilij Kandinszkij
hÀrom, budapesti kiÀllÁtÀson szerepelt fest-
m¢nye, sem Franz Marc SçRGA TEH°N cÁmü
müve. (A m¡ncheni Lenbach-hÀzbÂl, illetve
a New York-i Museum of Modern ArtbÂl XX.
szÀzadi mü szÀmÀra nem vezetett Ãt Dijon-
ba.) A lÀtogatÂk az¢rt ´r¡lhettek egy varÀzs-
latos festm¢nynek egy neves n¢met mÃzeumi
¢s egyetemi vÀrosbÂl, M¡nsterbûl. (M¡nster
szÁvesen fogadta volna k¢sûbb az eg¢sz kiÀl-
lÁtÀst, csak, sajnos, ez valamilyen szervez¢si
ok miatt meghiÃsult.) A m¡nsteri festm¢ny
Kandinszkij szerelm¢nek, Gabriele M¡nter-
nek CSEND°LET-e, melyen ¡vegfestm¢ny-Ma-
donna, parasztfaragvÀnyok, egy hÁmzett ta-
risznya, egy k¢k k´nyv ¢s a falon egy Kan-
dinszkij-festm¢ny lÀthatÂ. A bajor paraszt-
müv¢szet ÀhÁtatos tisztelete, a fauve szÁnek
expresszÁv szÁnekk¢ izzÁtÀsa, a gyermeki, naiv
lÀtÀs ´r´me mind jelen van ezen a k¢pen. Je-
lenl¢t¢nek indoka, ez a k¢p is szerepelt a szÀ-
zad elej¢n Budapesten kiÀllÁtÀson, ¢s lÀttÀk
t´bbek k´z´tt KassÀk Lajos k´r¢nek majdani
tagjai is. (ýk azonban a szigorÃan vett zÀrÂ
dÀtum miatt mÀr csak ¢rintûlegesen voltak
jelen a dijoni kiÀllÁtÀson, ahol p¢ldÀul a Nyol-
cak k´r¢nek C¢zanne-tisztelet¢t is egy-egy
festm¢nnyel ¢s n¢hÀny rajzzal illusztrÀltÀk
csupÀn, a KassÀk-k´rbûl pedig csak n¢hÀny
tagjÀnak, Nemes Lamp¢rth JÂzsefnek,
Kmettynek, Mattis Teutschnak korÀbbi müve
szerepelt.)

MÀr a k¢sz¡lû katalÂgus kefelevonataibÂl
lÀtszott, hogy szÀnd¢kaink, terveink nagy r¢-
sze nem jÀrt sikerrel, m¢gis vÀrakozÀsokkal
telve utaztunk Dijonba. Biztos lesznek ennek
a kiÀllÁtÀsnak ¢rdekes, csÁpûs Ázei. Egy olyan
vÀrosban, ahol vilÀghÁres Ázek sokasÀgÀt kÁ-
nÀlja szÀzadok Âta a bor ¢s a mustÀr. (Erre
indulÀs elûtt valaki felhÁvta a figyelmemet, s
igaza lett!)

Dijonba k¢t Âra alatt el lehet jutni vonattal
PÀrizsbÂl, m¢gis eg¢szen mÀs vilÀgba l¢p¡nk
mÀr a pÀlyaudvaron. Melegebb az ¢ghajlat.

S´t¢tebb k¢k az ¢g. (Arles nincs nagyon mesz-
sze, ÀllapÁtjuk meg a vonatok indulÀsÀnak
tÀblÀjÀn szeg¢ny Vincentre gondolva.) Tiszta
a vÀros. Kalapot emelve k´sz´nnek Àt egy-
mÀsnak az utca k¢t oldalÀrÂl az emberek. A
vÀros kicsi, sok k´z¢pkori hÀz, palota meg-
maradt. Kocsival visznek be, k¢sûbb kider¡l,
gyalog tÁz percre vagyunk a pÀlyaudvartÂl a
s¢tÀlÂutcÀkon. A füszeresn¢l, hentesn¢l, fo-
togrÀfusnÀl, majdnem minden bolt kirakatÀ-
ban a mi plakÀtunk, Ferenczy KÀroly OKTñ-
BER (1903) cÁmü festm¢ny¢vel nyugalmat, ki-
egyensÃlyozottsÀgot ÀrasztÂ alkotÀs. Az Ãtke-
resztezûd¢sn¢l az Ãtjelzû tÀblÀk k´z´tt ez is
szerepel: BUDAPEST 1869ä1914 ä ¢s a nyÁl el-
vezeti az autÂst a kiÀllÁtÀshoz. (Ez az ´tlet be-
j´tt, sok nyaralÂ ÀtutazÂ magyar, n¢met vagy
mÀs nÀciÂjÃ Budapest-rajongÂ n¢zte meg
ez¢rt a kiÀllÁtÀst.) A szÀlloda kicsi, kedves,
nem hivalkodÂ. (K¢sûbb kider¡l, a hoteltulaj-
donosok is pÀrtfogÂi a kiÀllÁtÀsnak!) çt´lt´z¢s
utÀn azonnal a kiÀllÁtÀsra visznek. Elûsz´r azt
vessz¡k ¢szre, milyen kitünû a vilÀgÁtÀs. AprÂ
izzÂkkal vilÀgÁtjÀk meg a k¢peket, pontosan
annyi a f¢ny, amennyire sz¡ks¢g van, s m¢gis
sok festm¢nyt ¢let¡nkben nem lÀttunk Ágy
megvilÀgÁtva. Beke LÀszlÂ, a kiÀllÁtÀs magyar
rendezûje meg¢rdeklûdte a kis izzÂk ÀrÀt.
Azonnal elfelejtem, szÀmunkra rem¢nytelen
´sszeg. Az elsû fûfalon nagym¢retü festm¢ny,
melyet Szinyei Merse Anna monogrÀfus hosz-
szÃ ¢vekig tartÂ szorgos kutatÂmunka nyo-
mÀn talÀlt meg egy amerikai magÀngyüjtû
segÁts¢g¢vel, aki szÁvesen k´lcs´n´zte erre a
kiÀllÁtÀsra, mivel û is magyar. Szinyei Merse
PÀl ANYA °S GYERMEKEI cÁmü, 1868ä1869-
ben festett vÀszna sz¢p nyitÀny a kiÀllÁtÀshoz.
MAJçLIS-elûzm¢ny, bÀr kicsit hüv´sebb, hÀt-
ter¢ben olyan sz¡rk¢sbarna fÀtyolos tÀj, ami-
lyent a k¢sûbbi SZERELMESPçR cÁmü k¢prûl is-
mer¡nk. De a piros-z´ld ellent¢t mÀr ott van
a k´z¢ppontban, ¢s jÂl lÀthatÂ volt tovÀbbfej-
lûd¢se a MAJçLIS egyik kiÀllÁtott szÁnvÀzlatÀn.
A kiÀllÁtÀs mer¢sz alaphangjÀt jelentett¢k a
Szinyei-festm¢nyek, vÀzlatok s m¢g inkÀbb az
a k¢sûbb csak egyetlen magyar napilap kriti-
kusa Àltal kÀrhoztatott mer¢szs¢g, hogy mÀr
Szinyei szobÀjÀban volt àidegenÊ k¢p, mert
ott lÂgott Arnold B´cklin SZERELEM TAVASZA
cÁmü, 1868-ban k¢sz¡lt vÀszna, ¢s sz¢pen rÁ-
melt Szinyei faunjaira, kentaurjaira. A szobÀ-
ban m¢g helyet kapott Courbet realista tÀja
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(1867ä68), s Ágy kezdûd´tt meg M¡nchenä
PÀrizsäBudapest cÁmszÂ alatt kiÀllÁtva a n¢-
metäfranciaämagyar realizmus ¢s naturaliz-
mus k¡l´n´s, ¢rdekes pÀrhuzamainak bemu-
tatÀsa. Ez kitünûen siker¡lt.

A harmadik teremben ´r´mmel vettem
¢szre, hogy volt eset, mikor a szigorÃ idûha-
tÀrok a vÀlogatÀs kezdet¢n¢l megvÀltoztak.
Franz von Lenbach pÀsztorfiÃt a dombtetûn
ÀbrÀzolÂ friss, szÁnes realista festm¢nye 1857-
ben k¢sz¡lt, ¢s p¢ldÀt nyÃjthatott m¢g ¢vti-
zedek mÃlva is Szinyeinek, M¢sz´ly G¢zÀnak,
Ferenczy KÀrolynak, F¢nyes Adolfnak, Zemp-
l¢nyi Tivadarnak a k´znapi t¢mÀjÃ f¢ny-szÁn
piktÃrÀhoz. MegrÀzÂ erejü realista fûmü volt
Wilhelm Leibl n¢metalf´ldi p¢ldÀkat k´vetû,
´reg pÀrizsi nût ÀbrÀzolÂ vÀszna (1869ä70),
melynek pÀrhuzamÀt MunkÀcsy MihÀly, Med-
nyÀnszky LÀszlÂ festette t´bb alkalommal
¢lete folyamÀn. Jules Breton ARATñNýK-je
(1859) fontos ¢s hatÀsos vonulatnak mutatja
a realizmus mÀsodik vonalÀt, mely n¢lk¡l
nem lett volna DeÀk °bner, CsÂk, IvÀnyi
Gr¡nwald s m¢g sokan mÀsok. Micsoda ko-
loristÀink voltak mindezzel egy¡tt. TÀncoltak
a szÁnek MunkÀcsy POROS öT-jÀn (1883), ele-
gÀns volt vÀzlata a KRISZTUS PILçTUS ELýTT
(1881) cÁmü festm¢nyhez, mely PÀrizsbÂl, az
Orsay MÃzeumbÂl ¢rkezett, k¢k Àrny¢kok
nûttek HollÂsy Simon PARASZTUDVAR-Àn
(1910ä12) az Àrva szek¢r elûtt. Dijonban k¡-
l´n´s, egzotikus lehetett mind a Tisza menti,
mind a t¢csûi vagy a nagybÀnyai tÀj, a hÀzak
formÀja, az ¢letk¢peken lÀthatÂ paraszti vagy
polgÀri viselet. A pÀsztor¢let kell¢kei, a szÀ-
zadfordulÂ korÀbÂl, a puszta, a kisvÀrosi, a
falusi k´rnyezet, a kicsit ¡nnep¢lyes, merev
tartÀs a naturalista ¢letk¢peken ugyanakkor
nem lehetett teljesen idegen egy olyan vÀros-
ban, melynek kicsit r¢gimÂdi szokÀsai van-
nak, s k´rny¢k¢n m¢g ¢l a f´ldmüvelû- ¢s Àl-
latteny¢sztû-hagyomÀny. A kiÀllÁtÀs patrÂnÀja
volt a k´rny¢k hÁres bortermel¢s¢t birtoklÂ
nyolcvan szûlûtulajdonos egyike, egy tekint¢-
lyes h´lgy, aki szem¢lyesen mutatta be k¢-
sûbb ¡nnepi szÂnoklattal ¢s gondosan meg-
rendezett kÂstolÂval egyik pinc¢j¢t a kiÀllÁtÀs
megnyitÂjÀra ¢rkezett vend¢geknek. Ezen a
k´rny¢ken igen tisztelik a hatalmas geren-
dÀkbÂl k¢sz¡lt k´z¢pkori szûlûpr¢seket, az
aratÀs, a sz¡ret ¡nnep, s minden ¡nnepben
ott van az ¢let ¢des ¢lvezete.

A kiÀllÁtÀs f¢ny¢ben a messzirûl j´tt ma-
gyar n¢zû is Ãjra felfedezhette naturalista tÀj-
¢s ¢letk¢peinken az ¡nnepi hangulatot s a fo-
tÂszerüs¢g megvalÂsulÀsÀnak mÂdozatait, az
aprÂ r¢szleteket kiemelû szÀnd¢kot, szok-
nyÀk szÁnes pÀntlikÀjÀt, csÁkos anyagÀt, kesz-
kenûk, ingek csipk¢it, a àfestûiÊ gatyÀt, szürt
vagy egyszerü vÀrosi csel¢druhÀt a szÀzadfor-
dulÂ idej¢rûl. Az etnogrÀfiai-szociogrÀfiai le-
ÁrÀson tÃl meglepû volt a sok ¢rett festûi meg-
oldÀs. (Igaz, az anyag vÀlogatÂi ker¡lt¢k az
ifjÃkori vagy a fÀradt müveket, hasonlÂk¢p-
pen a drÀmai konfliktusokat, irodalmi ma-
gyarÀznivalÂt, szociÀlis probl¢mÀkat s a mü-
v¢szi irÀnyzatok harcait.)

A naturalizmus mesterei k´z´tt kiemel-
kedett gazdag, t´bb korszakÀt is bemuta-
tÂ anyagÀval Ferenczy KÀroly, Jules Bastien
Lepage, Hans Thoma ¢rett pÀrhuzamak¢nt.
A szimbolizmus-posztimpresszionizmus hûse
Rippl-RÂnai JÂzsef lett, bÀr volt n¢hÀny fi-
nom festm¢ny mÀsoktÂl is. çltalÀban jobban
¢rdekelte a kiÀllÁtÂkat a magyar fest¢szet na-
turalista tendenciÀja, mint bÀrmif¢le titokza-
tos szimbolika. Verista volt ez a kiÀllÁtÀs a ja-
vÀbÂl, tarka abroszon gy¡m´lcs´stÀl terpesz-
kedett, kÀv¢skanna, cs¢sze, napernyû, szal-
makalap, ÃjsÀg, mint Ferenczy OKTñBER-¢n.
NagybÀnya (vagy mÀs helyszÁn) erûs k¢k ege
alatt k¢sû ûszi ragyogÀs, szabadt¢ri müter-
mek. Rippl-RÂnai valamivel Àtszellem¡ltebb
alkotÂnak tünt korai nagym¢retü festm¢nyei-
vel, rajzaival. Mindenekelûtt kitünû portr¢-
festûk¢nt mutatkozott be. BONNARD ARCK°-
P°-nek (1897) finomsÀgai r¢gen ismertek.
MonumentÀlis ARISTIDE MAILLOL PORTR°Jç-t
(1899) csak magyarorszÀgi vonatkozÀsÃ kiÀl-
lÁtÀson lehet lÀtni, miÂta Petrovics Elek a
Louvre-nak ajÀnd¢kozta. A k¢p el¢g megvi-
selt Àllapotban van, meg¢rdemelne egy kis
restaurÀlÀst. Ha egyszer megÁrjÀk a modern
portr¢fest¢szet t´rt¢net¢t, rangos helyet kap-
hatna benne, rokona C¢zanne f¢rfiportr¢i-
nak, Van Gogh Arles-ban festett holland ten-
ger¢szarck¢p¢nek. Banyuls v´r´s ¢s sz¡rke
tetûs hÀzai fel¢ emelkedik Maillol szakÀllas,
szalmakalapos alakja. SzelÁd arca, zsebre du-
gott keze nem prÂf¢tÀt, hanem magÀnyos
gondolkodÂt sejtet. Rippl-RÂnai egyik fûmü-
ve k¢ts¢gtelen¡l ez a portr¢, bÀr a kiÀllÁtÀson
hasonlÂ kvalitÀsÃ volt az elegÀns, szem¢ly-
telen FEH°RRUHçS LçNY (1898) s mÀs Ka-
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posvÀrott festett mük¢nt a müv¢sz kerti mü-
term¢nek szÁnes, expresszÁv megjelenÁt¢se
(1910). Rippl-RÂnai kortÀrsai k´z¡l szinte
csak Àrnyalatban szerepelt, kev¢sb¢ elûny´-
sen elhelyezve, a TENGERPARTI S°TALOVAG-
LçS-sal (1909) CsontvÀry Tivadar, MADAME
BOVARY ISMERýS°-nek (1907ä10) sejtelmes
pasztell ÀbrÀzolÀsÀval GulÀcsy Lajos.

Nem tudom, a katalÂgus olvasÂin kÁv¡l rÀ-
j´tt-e valaki, hogy ez a k¡l´n´s magyar mes-
ter Flaubert ÀhÁtatos tisztelûje volt, ¢s hogy
GulÀcsy pasztellje jelv¢ny¢rt¢kü a kiÀllÁtÀson.

A megnyitÂ fantasztikus volt. Nem a kiÀl-
lÁtÀson, hanem az udvaron. A Tour de Bar, a
burgundi hercegek palotÀjÀnak egyik tornya
t´v¢ben Àlltak a szÂnokok (megh´kkentû
szÀmban, heten), a k´z´ns¢g pedig az udva-
ron Àllva hallgatta a besz¢deket, majd a meg-
terÁtett asztaloknÀl koccintott. Besz¢ltek a ki-
ÀllÁtÀs rendezûi, a Magyar Nemzeti Gal¢ria
helyettes fûigazgatÂja, a Sz¢pmüv¢szeti MÃ-
zeum fûigazgatÂja, a magyar nagyk´vet, he-
lyi ¢s tartomÀnyi notabilitÀsok. AztÀn elvÀg-
tÀk a szalagot, s a rendezûk ¢s a vÀros egye-
tem¢nek fiatal müv¢szett´rt¢n¢sz-hallgatÂi,
Emmanuel ¢s munkatÀrsai mutattÀk be a tÀr-
latot, ¢s vezett¢k ezutÀn hÂnapokon Àt a lÀ-
togatÂkat.

A kiÀllÁtÀs a magyar müv¢szet harmonikus
arcÀt mutatta. A rendezûket az ÀllandÂsÀg, a
maradandÂsÀg megnyilvÀnulÀsai vonzottÀk.
A belsû rend alkotÂit ¢s alkotÀsait kerest¢k, s
meg is talÀltÀk a fiatal Szinyeiben, CsÂk Ist-
vÀnban, Ferenczy KÀrolyban, Rippl-RÂnai
JÂzsefben. °rz¢kenyek voltak a szÁnekre, a
szÁnnel valÂ virtuÂz jÀt¢kokra: tÀjk¢p¢vel ki-
hoztÀk MunkÀcsy kolorizmusÀt a feled¢sbûl
(Madame Lacambre neves francia Mun-
kÀcsy-kutatÂ is segÁtett, s ott mosolygott a nyi-
tÂ¡nneps¢gen, utoljÀra Debrecenben lÀttuk
egymÀst). M¢g NagybÀnya r¢gies mester¢tûl,
R¢ti IstvÀntÂl is ÀllÁtottak ki dÃs szÁnes tÀjat
rÂzsaszÁn blÃzos nûalakkal. NagybÀnya szÁ-
ness¢g¢t ¢s f¢nyteli anyagi sz¢ps¢geit t´k¢le-
tesen Àt¢rezt¢k, visszaadtÀk. A NagybÀnyÀn
tÃli kolorizmust csupÀn Rippl-RÂnai ¢s CzÂ-
bel B¢la egymÀsra sz¢pen rÁmelû kerti mü-
termi k¢pei ¢s egy k´rnyezet¢ben ÀrvÀlkodÂ
Mattis Teutsch JÀnos-tÀjk¢p k¢pviselte m¢ltÂ
mÂdon. A kubizmus vÀlaszt¢kos szÁn- ¢s for-
maelemz¢sk¢nt mutatkozott be mind Delau-

nay, mind D¢nes Val¢ria ¢s Szobotka Imre
vÀsznain.

Archaikus ÀllandÂsÀgot, konszolidÀlt jÂl¢-
tet, szÀmunkra csak irodalmi ¢lm¢nyekbûl is-
mert ¢letet ismerhett¡nk meg a r´vid lÀtoga-
tÀs alatt Dijonban. A kiÀllÁtÀs pÀrtfogÂi k´z´tt
volt egy finom Ázl¢sü arisztokrata Ãr is, aki
vend¢g¡l lÀtott benn¡nket vid¢ki hÀzÀban.
így nevezte szer¢nyen az egyemeletes kas-
t¢lyt, melyet francia-, majd angolkert vett k´-
r¡l, ahol hÁven a hagyomÀnyhoz b¢k¢s Àlla-
tok legeltek. A hÀz (reneszÀnsz kast¢ly) egyik
r¢sze barokk-klasszicista mÃzeum, a mÀsik
szÀzadok Âta lakÀs a csalÀd egy r¢sz¢nek. Vol-
tak neh¢z idûk a csalÀd t´rt¢net¢ben, hallot-
tuk a csalÀdfûtûl. Az egyik a francia forrada-
lom kora volt, amikor megrongÀlÂdott n¢-
hÀny bÃtor ¢s textÁlia, s n¢hÀny ¢vtizedig
csak egy idûs h´lgy csalÀdtag maradt meg a
kast¢lyban. A mÀsik a n¢met megszÀllÀs ide-
je, a II. vilÀghÀborÃ, mikor kiv¢gz¢s fenye-
getett valakit a csalÀdbÂl. De ezeken kÁv¡l,
gondoljuk, mindig hasonlÂan szolgÀltÀk fel a
legfinomabb pezsgût a k¢sû esti vacsora elûtt,
szertartÀsosan fogyasztottÀk el a vÀlogatott
¢teleket, tisztelettel kortyoltÀk a borokat,
majd k´vetkezett a sajt, az ¢dess¢g, a kÀv¢ ¢s
a konyak. Ezen a k´rny¢ken teremnek a f´l-
dek, sok a vad, s minden ¢vben borrÀ ¢rik a
szûlû. A bor kezdetben savanykÀs, mint a ri-
bizli, mondjÀk, majd keserny¢s, mint a friss
diÂ vagy az Àfonya, hÀrom-n¢gy ¢v alatt kap-
ja meg sÃlyos, sürü zamatÀt. A bor ennek a
vid¢knek gazdagsÀgot hozott mÀr a XI. szÀ-
zadban, vagy mÀr korÀbban is. (A rÂmaiak te-
lepÁtettek elûsz´r szûlût.) Sz¢p gyüjtem¢nyek
ker¡ltek Dijon mÃzeumÀba a barokktÂl a
XX. szÀzadig. A mÀsodik emeleten felfedez-
z¡k Manet egy elegÀns pasztell portr¢jÀt: s´-
t¢t tollas kalapban feh¢r arcÃ dÀmÀt v´r´s
ajakkal, Mary Laurent-t ÀbrÀzolja. ¹r¡l¡nk.
Ez a mü (vagy vÀltozata) is szerepelt Buda-
pesten 1907ä10 k´z´tt kiÀllÁtÀson, magÀn-
gyüjtem¢nyben. A boldog b¢keidûkben. De
ezt Dijonban mÀr elfeledt¢k, vagy sosem tud-
tÀk. Pedig ott volt a hÀzban.

Dijon mÃzeumÀnak barÀti k´re, mely az
û eset¡kben erûs anyagi pÀrtfogÂkat jelent, a
kiÀllÁtÀs utolsÂ het¢ben elj´tt Budapestre,
hogy a katalÂguson ¢s n¢hÀny k´nyv´n tÃl
megismerkedjen a magyarorszÀgi müv¢szet-

1230 ã Figyelû



tel, megn¢zze a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumot,
r¢szletesen ¢s alaposan a Magyar Nemzeti
Gal¢ria itthon maradt festm¢nyeit, majd au-
tÂbuszra ¡lve Esztergomba utazott, s meg-
hatottan n¢zte a sz¢kesegyhÀz kincstÀrÀban
a MçTYçS KçLVçRIç-t. Ez a tÀrgy ûket k¢pvi-
selte itt.

T́ bb mint egy ¢ve, hogy megnyÁlt a dijoni
magyar tÀrlat, de m¢g j´nnek ¢rdeklûdû le-
velek, lelkendezû eml¢kez¢sek. Az Ãtjelzûket
mÀr levett¢k, vagy csak elfordÁtottÀk kelet
fel¢. KÁvÀncsian vÀrom a hÁradÀst Emmanuel
Starcky ¢s koll¢gÀi Ãjabb kiÀllÁtÀsÀrÂl.

SzabÂ JÃlia

A K¹LTý EML°KE

ForrÀs, 1996. mÀjus

Neh¢z müfaj az eml¢kszÀm müfaja. ¹sszeÀl-
lÁtÀsÀhoz az arÀny¢rz¢ken, szereteten, oda-
adÀson kÁv¡l jÂ adag szerencse is kell: meg-
j´nnek-e a rem¢lt-vÀrt, megrendelt ÁrÀsok,
lesz-e centruma a rendelkez¢sre ÀllÂ sz´ve-
geknek; a megjelenû anyag t´bb lesz formÀlis
r¢szv¢tnyilvÀnÁtÀsnÀl, valÂban felid¢zi ¢s
meg´r´kÁti az elhunyt eml¢k¢t. A ForrÀs mÀ-
jusi szÀma, mely Baka IstvÀnra eml¢kezik,
csak r¢szben dicsekedhet ezzel a szerencs¢-
vel, de n¢hol megkapÂan, megrÀzÂan besz¢l
a k´ltûrûl. Mindenekelûtt persze a BakÀtÂl
szÀrmazÂ sz´vegeket kell kiemelni: a k¢t
gy´trelmesen sz¢p verst´red¢ket, a HatÀr
Gyûzûnek 1995. mÀrcius 30-Àn Árt levelet. A
SZTYEPAN PEHOTNIJ FELTçMADçSA cÁmen k´-
z´lt fragmentum elsû szakasza a legszebbek
egyike, amit Baka valaha is Árt: àNem leltem sÁr-
ra, Ágy hÀt visszaj´ttem, / Van f´ld alattam, Àm
nincs ¢g f´l´ttem, / S volna is, mit kezden¢k vele,
ä / Annak az ¢gnek Ãgysincs istene.Ê Erre rÁmel
Szepesi Attila Baka k¢sû romantikus, vad k¢-
peinek modorÀban Árt gyÀszverse: àK´r¡l ¢j-
f¢l. CsontsÁpon danolÀszik / a sz¢l, a v¢gÁt¢let ig-
rice. / Sosem a m¢ze, csak a korma lÀtszik: / a te-
remt¢s bolond csalimese.Ê °s emelj¡k m¢g ki
KÀntor P¢ter k´ltûi level¢t: a metafora sze-
rint itt a haldoklÂ k´ltû a szobÀba bet¢vedt,

szabadulni vÀgyÂ ver¢b, halÀla Ágy lesz egy-
ben megszabadulÀsa: à°s aztÀn v¢gre! ä v¢gre
siker¡lt. / Az ablakszÀrnyrÂl kiszÀllt a szabadba. /
ZÃgott a fejem. HÀt m¢g az ´v¢! / JÂ utat pajtÀs,
¢s vigyÀzz magadra!Ê

A sok sz¢p verssor utÀn a prÂzai ÁrÀsok ke-
v¢sb¢ ´rvendeztetnek meg, bÀr itt is akad ¢r-
dekes: Szûke Katalin tanulmÀnya Baka orosz
fordÁtÀsainak ¢s sajÀt term¢s¢nek kapcsolatÀ-
rÂl; valÂban: legÃjabb korunkban Baka Ist-
vÀn volt a legoroszabb k´ltûnk, a àszentÊ
orosz irodalommal sz´vetkezve talÀlta meg a
maga eredeti, ´sszet¢veszthetetlen hangjÀt,
l¢pett be a àszentÊ magyar k´lt¢szet birodal-
mÀba. HatÀr Gyûzû a koll¢ga szem¢vel elem-
zi barÀtja müv¢t, a àvonzrokonsÀgÊ alapjÀn,
szerinte Baka ànem a lÁra lerombolÀsÀn munkÀl-
kodott, mint vilÀgszerte a selejtszaporÁtÂk; hanem a
ment¢sben: abban vette ki r¢sz¢tÊ.

Az eml¢kszÀmot gazdag bibliogrÀfia zÀrja.

B. Z. A.

VITA
LukÀcsy SÀndor

VçLASZ HELYETT

DÀvidhÀzi P¢ter, Ãgy lÀtszik, a LukÀcsy-filo-
lÂgia megalapÁtÀsÀnak dicsûs¢g¢re ÀhÁtozik,
mert mÀr mÀsodszor taglalja a Holmiban
munkÀssÀgomat ¢s annak politikai vet¡le-
t¢t. Nem sajnÀlja a fÀradsÀgot: a k¢t dolgozat
egy¡ttes terjedelme t´bb mint harminc fo-
lyÂiratoldal; ambÁciÂja az alapossÀg, egy helyt
m¢g tanulmÀnyk´tetem kolofonjÀt is id¢zi. A
kitartÂ (magÀn)szorgalom eredm¢nye egy
ÀllÁtÀs: ellenz¢kis¢gem (mely 1955 Âta ada-
tolhatÂ) à´nmÁtoszÊ, Petûfirûl szÂlÂ ÁrÀsaim
(melyekben vitÀba bocsÀtkoztam PÀndi PÀl-
lal) kapÂra j´ttek a rezsimnek, àv¢g¡l is
mindk¢t lehets¢ges Àrnyalat a fennÀllÂ hatalmat
igazoltaÊ.

JÂmagam a LukÀcsy-filolÂgiÀt nem tartom
oly fontos tÀrgynak, hogy a k´z´ns¢get un-
tatni akarhatnÀm vele, ez¢rt nem vÀlaszoltam
DÀvidhÀzi P¢ter elsû pamfletj¢re. Nem vÀla-
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szoltam annak idej¢n Fekete SÀndornak sem,
aki legalÀbb harminc ÃjsÀgcikkben (tovÀbb
nem szÀmoltam) tÀmadott meg, eg¢szen ad-
dig, amÁg antiszemitÀnak nem mondott, ezt
megtoroltam.

DÀvidhÀzi P¢ter Ãjabb pamfletj¢nek csak
a terjedelme nûtt meg, Át¢lkezû mÂdszere
maradt a r¢gi, ez¢rt most sincs okom vÀla-
szolni rÀ. Ha valaki elhiszi neki, hogy à´ssze-
t¢veszthetûÊ vagyok PÀndival, lelke rajta.

Egy megjegyz¢s azonban ide kÁvÀnkozik.
DÀvidhÀzi P¢ter, miutÀn hosszan id¢zte Acz¢l
Gy´rgy´t, azt ÀllÁtja, hogy Petûfi-tanulmÀnya-
im ànyelvezete ¢s gondolatvilÀgaÊ az akkori hi-
vatalos àretorika terepszÁn¢be olvadtÊ, s betago-
lÂdott a hatalom àideolÂgiai hadrendj¢beÊ, bÀn-
tatlansÀgot, sût elûny´ket biztosÁtva nekem;
bezzeg mÀs elbÀnÀsban lett volna r¢szem, ha
Petûfi piros (v´r´s) zÀszlaja helyett àszerzûnk
[mÀrmint ¢n] a r¢gi egyhÀzi irodalom kitagadÀsa
ellen szÂnokolt volna, [...] mint a rendszervÀlto-

zÀs utÀni tanulmÀnyaiban teszi...Ê. Furcsa idû-
megjel´l¢s; mi k´ze van t¢mavÀlasztÀsomnak
politikai fordulathoz? RÀadÀsul t¢ved¢ssel
sÃlyosbÁtva: DÀvidhÀzi P¢ter tudhatnÀ, hogy
a kitagadott egyhÀzi irodalomrÂl nem a
rendszervÀltÀs utÀn kezdtem el publikÀlni
(mint û mondja szemtelen gÃnnyal: àszÂnokol-
niÊ), elsû tanulmÀnyom e tÀrgyk´rbûl (SZENT
ISTVçN KIRçLY °S A R°GI MAGYAR PR°DIKçCI-
ñK) a Vigilia 1988. augusztusi szÀmÀban je-
lent meg. A t¢ves ¢s megt¢vesztû datÀlÀs nem
vet jÂ f¢nyt a mÀskor oly pedÀns filolÂgusra.
Vagy netalÀntÀn azt akarta sugallni, hogy mi-
k¢nt ä szerinte ä egykor a r¢gi rezsimnek ud-
varoltam, most az Ãj rezsimnek teszem
ugyanazt, kereszt¢ny kurzusra szÀmÁtva?
Hogy milyen ¡zenetet bÁzott DÀvidhÀzi P¢ter
a hÀrom szÂra, csak û tudja megmondani;
d´ntse el: t¢vedett vagy inszinuÀlt?

Ha t¢vedett, ismerje be. Ha inszinuÀlt,
k¢rjen bocsÀnatot. 

1232 ã Vita

A folyÂirat a Nemzeti KulturÀlis Alap, a Soros-alapÁtvÀny,
a Budapest Bank Budapest¢rt-alapÁtvÀny, a JÂzsef Attila-alapÁtvÀny

¢s a Kereskedelmi Bank Rt. tÀmogatÀsÀval jelenik meg




