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Tudor Arghezi: Egy nap ã 1235

KÀnyÀdi SÀndor

TçVOLODñBAN
tÀvolra m¢g ellÀt a szem
de a k´zeli aprÂsÀgok
mÀr a betük is megkivÀnnak
f¢lkarnyÃjtÀsnyi tÀvolsÀgot
¢s k´d´s¡l a tÀvol is
heggyel az ¢g egybemosÂdik
¢s kezded el-elhagyogatni
fontosnak v¢lt vinnivalÂid
süllyedûben emelkedûben
lÀtod a foszlÂ lÀthatÀrt is
osztogasd sz¢t amid maradt
ingyen is Àtvisz ha ki Àtvisz
s hÀtra ne n¢zz kiket szeretsz
a maguk ÃtjÀn nem utÀnad
mendeg¢lnek akaszd a fÀra
¡resen maradt tarisznyÀdat
Hargitaf¡rdû, 1996. mÀjus

Tudor Arghezi

EGY NAP
A tegnapi nap, akÀr egy ki¢hezett
Kutya, Ãgy k´vetett,
Mintha azt hitte volna,
Az ¢letemhez van szÁjazva, pÂrÀzolva,
De egy ÀtalÃtnÀl lÀtva, hogy
Nincs hozzÀk´tve ä otthagyott.
Odalett, miutÀn egy ÀllÂ napon Àt
L¢p¢srûl l¢p¢sre nyomomba jÀrt,

1236 ã Pierre de Ronsard: Versek

K´vetett ä mint aki t´bb¢ nem tÀgit ä
Eg¢szen mÀig.
Ki egy napot elvesztett volna az elÀgazÀsnÀl,
Keresse gyorsan. Alkonyodik. S a k´d is alÀszÀll.
KÀnyÀdi SÀndor fordÁtÀsa

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT
Pierre de Ronsard

E NEVET°S, M°Z...
E nevet¢s, m¢z, milyent m¢h nem adhat,
E fogak, mint ez¡st bÀstyafalak,
E gy¢mÀntok k¢t sorban, pÀrosak,
KorÀllja k´zt a piroslÂ ajaknak,
E szÂ, hozÂja l¢lek-virradatnak,
E dal, megbabonÀzva gondomat,
E k¢t csillag a k¢t mennybolt alatt
Az istennûm csodÀjÀrÂl tudatnak.
Zsenge tavaszkertj¢bûl leheli
Az egeket illatokkal teli,
Hogy fogyhatatlanul balzsamosÁtsÀk,
S ha varÀzslatos hangja megered,
UgrÀndozik a lÀzas rengeteg,
SÁk lesz a hegy, magaslat lesz a sÁksÀg.
N. Kiss Zsuzsa fordÁtÀsa

Pierre de Ronsard: Versek ã 1237

E MOSOLY, MELY °DESEBB...
E mosoly, mely ¢desebb mint a m¢zek,
E bÀstyaormot formÀzÂ fogak:
Kettûs gy¢mÀnt-f¡z¢r, ez az ajak,
Mi korall-szÁnbe fogja a feh¢ret,
E szÂ, mitûl a l¢lek is fel¢led,
Dal, mitûl gondjaim sz¢tfoszlanak,
E k¢t csillag kettûs ¢gbolt alatt:
TanÃi Istennûm csodÀs hÁr¢nek.
Az ifjÃsÀg sz¢p tavasz-kertje ¢gi,
¹r´k illatÀt boldogan cser¢li
Az û kebl¢tûl ¢des lehelettel,
S olyan bübÀj telÁti a szavÀt,
Hogy tûle tÀncra perd¡lnek a fÀk,
Hegy ellapul, s lapÀlyon hegy mered fel.
Vojnits Imre fordÁtÀsa

E KACAGçS...
E kacagÀs, csurgÂ m¢z k´nnyü habja,
Ez¡st´z´tt k¢t sÀncban a fogak,
E k¢t sor gy¢mÀntkû, kit megfogat
Az ajkak foglalatja, tüzkorallja,
E sz¢p szÂ, hogy lelkem serken, ha hallja,
E dal, ki tûlem bÃt-bajt elragad,
E k¢t csillag, kettûs ¢gbolt alatt
Mind-mind Istennûm csodÀit sorolja.
Az illat, amely friss kikelet¢nek
Sz¢p kertj¢bûl k¢l, mindenkor az ¢gnek
Lehell ¢des fuvalmat balzsamul.
S oly hangnak szÀll belûle bÀrsonya,
Hogy ugrÂtÀncba kezd a fÀk sora,
A sÁk domborul, a domb elsimul.
MesterhÀzi MÂnika fordÁtÀsa
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MesterhÀzi MÂnika

EML°KMþ
E kacaj ä ikrÀs m¢z szebben csorogna ä
e k¢t sorban meg-megbÃvÂ fogak,
ä sÀrga kavics ¢s m¢szkû, omlatag ä
e v¢rpirosra kent v¢n ajkak odva,
e szÂ, jaj, lelkem meghal undorodva,
e sÁp, amelybûl csak gondom fakadt,
e k¢t villany, a stukkÂ ¢g alatt
rÀvall ä de hogy rÀ! ä a tulajdonosra.
S az a szag (Ãr isten), amely talÀn
friss volt, fiatalsÀga hajnalÀn,
r¢g Àporodva szÀll, s ha csak az ¢gre!
S a rikÀcsolÀs durva smirglije
(melyre hasonlat sincsen, hogy milyen)
gyüri, lapÁtja versem is ä de v¢ge.

NEM HITTEM VOLNA
Nem hittem volna mÀsnak el,
hogy engem ¢lve Àsnak el,
Ágy kivet a sziv¡k ä
milyen mÀs a tapasztalat:
elnyÃlok a haraszt alatt
¢s rÀjuk f¡ty¡l´k.
Nem hittem volna el soha,
hogy az ¢let Ágy elsuhan,
hogy ez ilyen neh¢z.
De most tudom, most mÀr tudom,
ez is szakmai Àrtalom:
tÃl lenni rajta, k¢sz.

Petri Gy´rgy: Feljegyz¢s ã 1239

Nem hittem volna el se ¢n,
megint nem volt p¢nz elsej¢n,
¢hen halt a csalÀd.
àAlkalmazkodni nem tudottÊ:
a sÁromon ezt olvasod,
galÀd vilÀg, galÀd.
Nem hittem volna azt se, hogy
a f´ld alattam ´sszerogy,
tÃloldalt landolok ä
a jÂ halott holtig tanul,
s hogy nem tudok argentinul:
nem olyan nagy dolog.

Petri Gy´rgy

FELJEGYZ°S
Hamburger MihÀlynak

Mondd, Miska, ¢rdemes nyakkendût
k´tni akasztÀsunkhoz? Hogy k´telezû-¢,
azt nem k¢rdezem, m¢g rÀm fognÀk,
hogy szeretem az olcsÂ szÂjÀt¢kokat.
Mi tagadÀs: szeretem. AnnÀl mindenesetre
jobban, mintha rÀmfogjÀk vagy rÀm fogjÀk.
°rdemes? Nem ¢rdemes?
Ily ¢rdemdÃsan, ily ki¢rdemes¡lten?
PlÀne, hogy Ágy àbenne vagyunk a korbanÊ?
(Szeretem az à...Ê-et.)
Bizony, barÀtom. Benne vagyunk.
A korban.
Nem z´kkent ki az idû. °s
àÂ kÀrhozatÊ, nem sz¡lett¡nk, nem
mi sz¡lett¡nk helyretolni
(legfeljebb el). (Szeretem a
(...)-et.)
Visszat¢rve a kezdû k¢rd¢sre:
minket nem fognak. Legf´ljebb
ott felednek a fogason,
mint egy Âcska balont
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(zseb¢ben egy zacskÂ gyür´tt,
sz¢thullÂ, finÀnclÀbas Kossuthtal).
Persze, a rekvizitek
helyettesÁtendûk: mentholos, nikotinszeg¢ny,
alkoholmentes, szabadidûruha, szobaker¢kpÀr, politikaszeg¢ny
Di¢tai jegyzetek.
Nem az idû z´kkent ki.
Mi mÃltuk idej¡nket.
Mi nem ¢rtj¡k mÀr az àidûkÊ szavÀt.
(Melyik¢t, persze? Ha szabad k¢rdeznem.)
Szabad k¢rdeznem?
Persze. De ha meg meri k¢rdezni,
hogy szabad-e k¢rdeznie, akkor...
Akkor?
Akkor ´n megk¢rdûjelezi...
Mit?
FORTINBRAS: El vele! (Mosolyog, pezsgût kÁnÀl)
FORTINBRAS: Lûjetek sort!

SzabÂ SÀndor

MINIVçLSçG
Amikor k¢t Hold volt az ¢gen,
akkor esett meg az a sz¢gyen,
tudod, a zsalugÀteresben:
a tüzhalÀltÂl kerge lettem.
AzÂta sz¢pen f´ltisztultam,
s mint mandzsettagomb az ingujjban
(opÀlk´ves, de nem tÃl flancos),
szabad vagyok ¢s ¢ppoly hasznos.
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LÀzÀry Ren¢ SÀndor*

ZARçNDOK°NEK
BurgundiÀban
Sz¡ret utÀn.
NapszÀllat.
V¢zelay.
V¢n fogadÂs:
Burgundit vesz el¢.
El¢g volt hÀt
Az Ãt, a vÀgy, a hÂbort!
Hüv´s, neh¢z k¢z
T´lti mÀr az Âbort.
Napszent¡let.
Templom harangja
Kondul:
Bronz hang bolyong
Tar szûlûdombokon
TÃl...
A lassÃ f¢nynek
Sürü f¡rtje csordul:
V¢rzû vilÀg,
Mindens¢g ürbe fordul.
Emelkedj, l¢lek,
SÃlyodat ma hadd lenn!
Lebegni kezd
A pr¢shÀz, s fent a Madeleine!

* LçZçRY REN° SçNDOR 1859. szeptember 17-¢n sz¡letett KolozsvÀrott. Latin ¢s francia szakos tanÀr
volt, kivÀlÂ romanista hÁr¢ben Àllott, de ez nem bizonyÁtott, mindenesetre hosszabb ideig hivatalnokk¢nt is
mük´d´tt. 1890-tûl fûleg MarosvÀsÀrhelyen ¢lt. A vÀrossal szomsz¢dos MarossÀrpatakon hunyt el 1927 oktÂber¢ben. Negyven verse m¢g 1992 augusztusÀban ker¡lt elû a marosvÀsÀrhelyi Molter-hagyat¢kbÂl. A
hirtelen, sût: hihetetlen f´lfedez¢st k´vetû filolÂgiai kutatÂmunka, illetve a neh¢z ¢s sz´vev¢nyes ¢letrajzi
nyomozÀs eredm¢nyek¢ppen jÂ n¢hÀny eredeti LÀzÀry-lev¢lre ¢s elegyes f´ljegyz¢sre bukkantunk a k´ltû
¢lettÀrsÀnak, k¢sûbbi ´zvegy¢nek, Vajdar¢thy JÃliÀnak mindeddig lappangÂ hagyat¢kÀban... çm ugyanott
tovÀbbi szÀznyolc k´ltem¢nyre, valamint Marullo Pazzi (k¢sû reneszÀnsz k´ltû ¢s zeneszerzû) tizenh¢t vers¢nek LÀzÀry Àltali fordÁtÀsÀra avagy Àtk´lt¢s¢re akadtunk... A LÀzÀry-oeuvre mÀr-mÀr teljesnek lÀtszott,
amikor is 1995 jÃliusÀban (a marosvÀsÀrhelyi Teleki T¢ka ¢s dr. Vajdar¢thy RabÀn fÀradhatatlan k´zremük´d¢s¢nek k´sz´nhetûen) a Vajdar¢thy JÃlia-f¢le k¢ziratk´teg fÀjÂn hiÀnyzÂ, elveszettnek hitt r¢szeire
is rÀtalÀlhattunk... Egy sz¡rke notesz ¢s Ãjabb szÀzharmincegy vers! Z´m¡kben fiatalkori prÂbÀlkozÀsok,
r´gt´nz¢sek, Ãti k¢pek, zseng¢k; illetûleg mÀr kiforrottabb k¢sei k´ltem¢nyek, po¢mÀk, megkeseredett tr¢fÀk, szomorÃ t´red¢kek: egy felemÀs ¢letmü t´rmel¢kei... K´z´tt¡k n¢hÀny Àltalunk eleddig ismeretlen
Àtk´lt¢s avagy fordÁtÀs: Sir Andrew Blacksmith (XVIII. szÀzadi angol) ¢s Fu An-kung (VIII. szÀzadi kÁnai)
k´ltûktûl... Az immÀron eg¢sznek mutatkozÂ sz´vegkorpusz f´ldolgozÀsa roppant idûig¢nyes, Àm folyamatban van. (K´zz¢teszi: KovÀcs AndrÀs Ferenc.)
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Pihentetem
FÀradt kalandor lÀbam...
Krisztus Át¢l:
F´lszÀll a mandorlÀban!
K´r´tte kûbûl
Szent apostolok
°s bün´s´k...
Boromba kÂstolok...
El¢g volt hÀt.
Az Ãt, a vÀgy, a hÂbort.
J´jj, jÂ uram,
Itasd e gyÀva kÂbort!
TrÂnod k´r¡l
HÀny v¢tkes sz¢ttiport Àll?
LeÀldozÂ nap.
S¡llyed.
°gi portÀl.
V¢zelay, 1885 szeptember¢ben ä
Meudon, 1885 november¢ben

FRANKHONI TORNYOK
àTrescrestien, franc royaume de France!Ê
(Charles d'Orl¢ans)

Saint-Denis, Chartres, Amiens, Reims, Rouen, Albi, Toulouse,
Tours, Le Mans, Angoul¨me, Arles, Sens, Troyes, Senlis, Beauvais,
Saint-Benoit, Thoronet, Bourges, Moulins, Auxerre, Autun,
Conques, Moissac, Soissons, Pontigny, Caen, P¢rigueux,
La Flªche, Uzªrche, Le Puy... (PÀrisi Szüzanya, n¢zd!
Mily p´ty´gûs potyad¢k: francia pentameter!
Rajtam az¢rt k´ny´r¡lj!) Cl¢ry, Cunault, V¢zelay,
Clermont, Cluny, Vienne, Metz, Fleury, Luxeuil... (El¢g!
Hexameter, te seg¢lj!) ñ, mennyi a templom, a kegyhely,
Mennyi katedrÀlis magasul, t´r a mennybe mer¢szen,
Mennyi torony, klastrom, keritett-falu hÁres apÀtsÀg!
LÀttam mindet... Igaz: m¢g t´bbet is! Akkor ig¢zû
Oszlopaik tapogatta pogÀny kezem... °s ha csak Àlom?
Szent lebeg¢s? (De ha majd nyugalom kell, s fÀzik a lelkem:
M¢ly tenyeredbe temesd, Uram, Àttelelû madaradk¢nt!)
Maros-VÀsÀrhelyt, 1917. oktÂber 1-j¢n

LÀzÀry Ren¢ SÀndor: Versek ã 1243

LES IMPROMPTUS DE V.
Persze, a franciÀk sem bÀnÀk,
Hogy ´mlengtek a huridÀmÀk...
Hûs honlyÀnyok, r´g¢rt repesgûk,
¹nt´ttek nyakra-fûre pezsgût!
HadjÀrat volt: valÂdi kampÀny,
S a honfivÀgy, mint bÂvli sampÀny
F´lhabzott... H¢vvel sz¡rcs´lt¢k e deln¢k,
AkÀrha ezredszerre ¢nekeln¢k
A MÀrsz¢j¢zÀt... MÀr a tisztikarban
Bûs¢g volt rengû bÃs regÀti farban!
Oh, marsallk´nnyek! H¡ly¡lt honatyÀk,
B´lcs bakkecsk¢k, sÂtlan diplomatyÀk
Guvadt lornyonnal n¢z¢k, m¢gse lÀtÀk,
Hogy mit mÁvelnek a din¢n a fÀtÀk...
De k´zbeszÂlt (mint mindig) Anglia,
Hogy meddig tart a tingli tanglija?
Hogy tÃlzÀs ennyi est¢ly, Bukurest, t¡ll!
Hogy f´lfordult a B¢ke fenekest¡l!
S hogy kik ezek a karmos cica-ladyk,
Akik a szÂfÀn jogaikat v¢dik?...
S m¢rt harsog egyre a sok habri ott?
A vÀlasz sÀntÁt, noha sose k¢sik...
Alors celles sont nos cons patriotes!
Maros-VerszÀjhely, le 14 Juillet 1920

OP°RETTE ET GLORIETTE
ou
La Scl¢rose de Trianon,
avagy
Trianoni sz¢lrÂzsa,
sau
Trandafirul trianonez,
azaz
A mü ¢s a fordÁtottja,
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vagyis
A triumfÀlÂ kardal ¢s a d´c´gûs finÀl¢
SzÁne ¢s visszÀja!

Gros culs en trompetant
Annoncent les francs tombeurs
Et parmi eux Petminceau
Le plus juste des trompeurs
LES NATIONS ONT PEUR?
HadÀszk¡rt, farsonÀk!
Frank rablÂ, darabont, ûr!
ParÀd¢zz, SzellenszÂ!
Az ellen maga csont-bûr...
L°NçSZIONZONPýR?
Alors le con-¢table
Tranchet des Fesses-Serr¢es
Affirme la Marne-Oise
Et les voies ferr¢es
PEUT ENCORE ESP°RER?
Aszongya szarsall pajtÀs,
Tzafrangsegg Fesztbel¢,
Hogy ü a hunn oÀzist
HalÀlig tesztel¢...
P¹TANKORESZPER°?
Enfin vint Merdhelot
Le mignon caporal
Secou de verts grelots
Pr¢fªre le trac oral
LA PAIX EST UN CHORAL!
Akkor jû FerdhelÂ:
CsÀborrnok, csaporÀl!
Kiss¢ korrupt, de jÂ:
Nagy taksÀt korporÀl!
LçP°°T¹NKORçL!
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C'est une franche gloire
Quand ils s'entendent
Comme larrons en foire
Maros-VÀsÀrhelyt, 1920. augusztus 5-¢n

ZSORZS KLEMANSZñRA
Omlott volna reÀd idej¢ben eg¢sz Draguignan! Te?!
Tigris?! Id¢tlen ageb, t´kkel¡t´tt cicacsûsz!
DrÀga Julim! M¢g enyhÁtettem is az epigrammon, mert a àcicacsûszÊ eredetileg mÀsk¢nt hangzott volna... El¢g az hozzÀ, hogy
a àcsûszÊ eg¢szen borsos, n¢pi csattanÂra volt kihegyezve. (Elk¢pzelheted, hogyan s mint.) K´ztudott, hogy a magyarbarÀt,
sût: szittya-szeretet¢rûl hÁres Georges Clemenceau francia honatya l¢t¢re is v¢rmes magyarimÀdatÀtÂl vez¢reltetve, mintegy ezred¢ves hazÀnk¢rt, azaz ¢rett¡nk n´vesztett ¢s Àpolt olyan kihÁvÂ, olyan tiborcosan, szentgy´rgyiistvÀnyosan bÃsmagyaros Bismarck-bajuszot! Mely t¢ny a pÀrisi politikÀban sem volt ¢ppen
minden vesz¢ly n¢lk¡l valÂ... Ez a vitathatatlanul elokvens r¢thori szenilitikus k¡l´nben 1841-ben lÀta napvilÀgot Couilleronen-Parades helys¢gben, a hagyomÀnyosan ellenforradalmi Vendu d¢pÀrt´manban. De meglehet, t¢vedek... TalÀn m¢gis Vend¢e megy¢rûl van szÂ... A rettegett szenÀtor, a pÀrjÀt ¢s EurÂpÀt
ritkÁtÂ b´lcs b´lcsûhelye pedig mintha m¢gis Mouilleron-en-Pareds lett volna... Enfin, §a m'est ¢gal. A l¢nyeg az, hogy e megvesztegethetetlen àfenevadÊ 25 esztendeig a d¢li Var megye, illetûleg
a mes¢s Draguignan vÀroska k¢pviselûje volt a magas t´rv¢nyhozÀsban. Ezt tudni illik... No meg azt is, hogy a festûi Draguignan fûleg a feledhetetlen Caroline d'Esclapon kisasszonyrÂl
nevezetes! Müvelt ¢s meghitt barÀtn¢ja (Ãgy tetszik: legelsû titkos
MÃzsÀja) volt û annak a dunÀntÃli testûrtisztnek, aki MilÀnÂ
1796-os ostromÀnÀl esett francia fogsÀgba, majd pedig kies draguignani k¢nyszerlakhely¢n szinte petrarcai szerelembe... Mert
a daltermû Provence mindig csodÀkra k¢pes! A balaton-mell¢ki
fiatalember tehÀt t´bbsz´r´sen is fogollyÀ lett, hiszen az ellens¢gnek v¢lt àofficier autrichienÊ a Rue de l'Observance 46. szÀm
alatt tartatott, szemk´zt az imÀdott Caroline kedves szÀllÀsÀval!
A magyar fogoly k¢sûbb igen kifinomult k´ltûv¢ vÀlt: Himfy n¢ven lûn halhatatlan! H¢las!... Draguignan ide ä Draguignan
oda... DehÀt ki besz¢l itt ¢s most (Maros-VÀsÀrhelyt, 1921. januÀr
13-Àn) Kisfaludy SÀndorrÂl?
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DEUX NOUVEAUX REGRETS
1
Tu m'as trahi ma mªre
Trªs belle douce France
D¢sormais ton fils erre
Dans son pays des souffrances
Chass¢ battu naguªre
Banni de l'esp¢rance
Maudit soit Clemenceau
Le menteur sans cl¢mence
N'est qu'un mensonge d¢ment sot
2
Ma mªre, ma douce France!
MÀr nem tudom ä ki vagy?
SzÂlj rÀm! Nagyon szeret m¢g:
KÀromkodik fiad...
°des sz¡l¢m, ha hajdan
Nem voltÀl mostoha:
Ma sem lehetsz a bajban
Gûg´s, fÀd, ostoba!
Rossz gyermeked ne fedd meg:
Ne szÂlj rÀ most... Soha!
Maros-VÀsÀrhely (T£rgul-Mure«),
1921. januÀr 14-¢n

PROTESTçLñ LAJSTROMOCSKA
Mont¢limar, Montauban,
Monflanquin, Mont-de-Marsan,
Lectoure, Jargeau, N¬mes, Talmont,
Nyons, Puymirol, Toumon,
Niort, Thouars, Castillon,
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Aigues-Mortes, Pons, Argenton,
Agen, Exilles, Aix, Coutras,
Les Baux, Royan, Dax, Tartas,
Die, La Rochelle, Brian§on!
(M¢g k¢t felet, kisasszon!)
Moissac, Monbazillac,
Mauvezin, Castres, Capdenac,
Calvinet, Cognac, N¢rac,
Gignac, Clairac, Gap, Figeac,
Casteljaloux, Bergerac!
Meg a gascogne-i leg¢nyek!
Kihaltak a hugenottÀk!
K¡lhonokba men¢nek!
Elfogytak a hugenottÀbb
Helynevek is!
Szeg¢nyek.
Maros-VÀsÀrhelyt (a SÃrlott GrÀdicsban),
1925. szeptember 19-¢n

GÀbor MiklÂs

ROSSZKEDVºNK °VE: 1955 (II)
Az idûjÀrÀs is megkerg¡lt.
M¢g a jÃnius is hideg volt. A krumpli, a tojÀs m¢regdrÀga, a hÃs¡zletek elûtt nûtt a
sor, minden¡tt csak el¢gedetlens¢g ¢s gyül´let a levegûben ¢s az ÃjsÀgban, hogy szabadok vagyunk. K´nyvet nem vettem a kezembe, olvasni k¢ptelen voltam. Saskia
hangja a tÃlerûltet¢stûl teljesen kik¢sz¡lt, MÀtrahÀzÀra vonult hallgatni, ¢s mÁg û tÀvol
volt, ¢n tovÀbb dolgoztam, tÃlfesz¡lve ¢s mind fÀradtabban, de hiÀba, a p¢nz semmiv¢
vÀlt, ¢s Ãjra itt volt a gyomorfÀjÀs ¢s a halÀlf¢lelem.
°jszakÀnk¢nt az çllatkertben
nyirkos hidegben prÂbÀltam a MçRIA FýHADNAGY -ot. A szabadt¢ri szÁnpad lÀmpÀi
megvilÀgÁtottÀk a madarak tavÀt, a k¡l´nf¢le kacsÀkat, a vÁzben gÀzolÂ szÁnes szÀrnyÃ
¢s lassÃ g¢meket. A madarak n¢ha rikkantottak egyet-egyet vÀlaszul, mikor mi huszÀrruhÀnkban tÀncoltunk, ¢nekelt¡nk a hideg hajnalig, reggel hatig-h¢tig. A prÂba
sz¡neteiben egyed¡l s¢tÀlgattam a madÀrtÂ partjÀn, ¢s a v¢gtelens¢gig ism¢telgetve
szavaltam TÂth çrpÀd A HíDON-jÀt, Fischer SÀndor Àltal kifejlesztett Ãj hangomon ¢s
technikÀmmal, szÀrnyalva ¢s ¢nekelve, ahogy k´z´ns¢g elûtt sose mertem volna. Ez
volt az ¡d¡l¢sem az operett sz¡neteiben. K´r¡l´ttem a f¢lcsinos, szeg¢ny kis statisztalÀnyok. A szeg¢ny lÀnyok mindig, mÀr kamaszkoromban is izgattak.
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A SvÀbhegyen kivett¡nk nyÀrra egy lakÀst,
de se az idegen bÃtorzatot, se a ciÀnszagot nem tudtuk megszokni, Ágy aztÀn Àtk´lt´zt¡nk a V´r´s Csillag SzÀllÂba. Itt t´lt´tte nyarÀt a vilÀghÁrü tangÂharmonika-müv¢sz is
(akinek maga KodÀly ZoltÀn Ág¢rt egy harmonikÀn elûadandÂ darabot!). ý meg Saskia
valamikor egy hÀzban laktak az AlsÂerdûsor utcÀban, a hÀzb¢li lÀnyok szem¢ben a
harmonikamüv¢sz volt a romantikus lovag, tizennyolc-hÃsz ¢ves, ¢s mÀr piros autÂja
volt, ¢s ä mint Saskia kislÀnykÁvÀncsisÀga megfigyelte ä amikor a hÀzmesterlÀny ¢jszaka kaput nyitott neki, csak sokÀra bÃjtak elû ketten a kapualj s´t¢tj¢bûl a hÀz holdf¢nyes udvarÀra. Mostani autÂjÀt, egy konzervatÁvan k´pc´s, elegÀns megbÁzhatÂsÀgot
sugÀrzÂ angol kocsit az angol k´vets¢g egyik diplomatÀjÀtÂl vÀsÀrolta n¢gy hÂnappal
ezelûtt, de m¢g ma is diplomatarendszÀmmal jÀrt. Kamaszkoromban ¢n is szerettem
angolul besz¢lni, hogy k¡lf´ldinek higgyenek, de a harmonikamüv¢sz komolyan kifejtette, hogy a diplomatarendszÀm enn¢l fontosabb c¢lt is szolgÀl, megv¢di, hogy kisajÀtÁtsÀk, ha egy fejesnek megtetszene a kocsija ä àhiÀba, nem vagyunk jogÀllamÊ,
mondta b´lcsen. JÂk¢pü ¢s jÂindulatÃ gyerek volt, aprÂ, nem tÃl rendezett, de fiatalosan feh¢r fogai minduntalan elûcsillantak gyakori, kedves, bÀr kiss¢ bÀrgyÃ mosolyÀban. Divatos, r´vidre nyÁrt, ¢gnek ÀllÂ sportfrizurÀja volt, olyan t¡skefrizura, amilyen valamikor Varga GÀbor tanÀr Ãrnak, osztÀlyfûn´k´mnek a reÀlban, akkoriban a
vid¢ki tanÀr urak hordtak ilyen frizurÀt, ezen a nyÀron ¢ppen a divatfiÃk, divatos volt
a jÀrÀsa is, olyan, mintha sportos karikalÀba lenne, holott nem volt az, mÁmelte a karikalÀbat. K¡l´nleges pulÂverei voltak, csuklÂjÀn aranypereces aranyÂra, sokat szerepelt ¢s sokat keresett k¡lf´ld´n, igazi gazdag gyerek volt, k¢szen az Ãriemberes à¢n
majd fizetemÊ-re, mÀr akkor tudta, hogy az Ãri bûkezüs¢g jÂ befektet¢s, de ahol az
volt hely¢n, jÂzanul anyagias, megbÁzhatÂ ¡zletember, ¢letrevalÂ fiatalember volt, sût
igazÀn tehets¢ges ¢s jÂ zen¢sz, ami k¡l´n´sen hatott egy ilyen nagyvilÀgi csacsi sz¢pfiÃnÀl. Sz¢les vÀllÀban, de m¢g inkÀbb a p¢nz nyÃjtotta biztonsÀgÀban volt valami f´l¢nyesen àf¢rfiasÊ. Egyszer v¢gign¢zhettem, hogyan tÀrgyalt az autÂszerelûj¢vel. Sose
tudn¢k ilyen felnûtt lenni, amilyen felnûtt e n¢hÀny perces tÀrgyalÀs alatt û volt, m¢lÀztam a jelenet megfigyel¢se k´zben, bÀr a tisztelettudÂ szerelû valÂszÁnüleg palira
veszi, gondoltam hozzÀ ezt is. Mint ä f¢rfi a f¢rfinak ä bevallotta, a fiatal lÀnyokat szerette, a tizenh¢t-tizennyolc ¢veseket, m¢g jobban a tizenn¢gy-tizenh¢t ¢veseket, de,
figyelmeztetett, fontos, hogy errûl a feles¢ge, àJucikÀmÊ, àszÁvemÊ ne tudjon. JucikÀm
minden bizonnyal nem volt rossz parti. A v´r´s, de nem szÀzszÀzal¢kosan igazi v´r´s
hajÃ asszonyka csinos volt ¢s molett, nagyon illett a f¢rjecsk¢j¢hez, û is, csalÀdja is nyilvÀnvalÂan egyet¢rtettek a tangÂharmonika-müv¢sz rendÁthetetlen¡l jÂzan ¢letfilozÂfiÀjÀval, sût kettej¡k k´z¡l az asszony lÀtszott jÂzanabbnak, de hÀt a nûknek mindig
t´bb az esz¡k, vagy talÀn nekik nem kell megjÀtszaniuk a nagystÁlt.
A harmonikamüv¢sz ûszint¢n tisztelt minket, b¡szke volt rÀ, hogy û is müv¢sz, mint
mi, m¢gis, lehettem àokosabbÊ, àmüveltebbÊ, m¢g àmüv¢szebbÊ is nÀla, sût lehettem
idûsebb, kettûnk k´zt m¢gis ¢n voltam a gyerek. Elv¢gre û volt, aki borÃs d¢lelûtt megkocsikÀztatott benn¡nket a kilÀtÂ fel¢, a szerpentinen, ¢s mi voltunk a szeg¢nyk¢k,
akiket megkocsikÀztattak, ¢s bÀr ÀltalÀban ¢n hallgattam, ¢s û besz¢lt, ez esetben m¢gsem a hallgatag volt f´l¢nyben, inkÀbb mintha û, az àidûsebbÊ oktatott volna ki engem,
hogy mi az ¢let, hiÀba, semmi se pÂtolhatja a p¢nz f´l¢ny¢t. T´bbnyire az autÂrÂl besz¢lgett¡nk. ValÂdi bûr¡l¢se volt! A harmonikamüv¢sz jÂzanul rendszerpÀrtinak vallotta magÀt, ¢s kiss¢ els´t¢t¡lt arccal, amely mindig jelezte, hogy komoly dologrÂl van
szÂ, meg is magyarÀzta, mi¢rt: neki jÂl megy, lÀthatom, ¢s m¢gse hütlen szeg¢ny-kis-
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polgÀri gyerekkorÀhoz, hisz û a kommunistÀk, a szeg¢nyek uralma alatt kedvenc ¢s kivÀlasztott, ¢s ez m¢gis mÀs! Mert û a àgazdagokbÂlÊ mÀr tizennyolc ¢ves korÀban kiÀbrÀndult, mes¢lte, mint zen¢sz, mÀr akkor a legelûkelûbb, feudÀlis, fûÃri magyar k´rnyezetben forgolÂdott, a Horthy gyerek mulatsÀgain is r¢szt vett, mes¢lte haladÂ eszm¢i ellen¢re lÀthatÂ ¢lvezettel, kiss¢ talÀn hencegve is, igen, û r¢szt vett a fûurak àerk´lcstelens¢geiben ¢s pazarlÀsÀbanÊ is, elege is volt belûle, meg is cs´m´rl´tt tûle. A
nûk mÀr akkor is szerett¢k, ezt ism¢telten nagyokat nevetve szÂba hozta, ¢s k´zben
nyilvÀn a grÂfkisasszonyokra meg bÀrÂnûkre eml¢kezett, akikkel akkoriban, m¢g
csaknem kamaszk¢nt, oly ¢rdekes kalandokat ¢lt Àt, akik a mÀr s´t¢t folyosÂkon lÀbujjhegyen surranva magukkal vitt¢k a kast¢lyok vagy elegÀns hegyi szÀllÂk hÀlÂszobÀiba, hogy pezsgûz¢s k´zben megbec¢zgess¢k a kis prolit, a harmonikÀs zsenit. LegalÀbbis Ãgy lÀgyult el ilyenkor az arca, olyan el¢gedett lett, bezÀrkÂzÂ ¢s ravasz mosollyal olyan sejtetû m¢gis, hogy nekem el kellett k¢pzelnem az û ifjÃsÀgÀt, àa tangÂharmonika-müv¢sz ¢s a nûkÊ-et. A kirÀndulÀsra a kocsi csomagtartÂjÀban elhozta l¢gpuskÀjÀt is, ¢s amikor megÀlltunk az erdûben, az Ãt mellett c¢lba lûtt¡nk k´vekre meg
cserepekre. °n minden c¢lpontot leszedtem elûle, ¢s û kedvesen igyekezett Ãgy tenni,
mintha ez nem bosszantanÀ, ¢n azonban a sikeremtûl b¡szke lettem ¢s vidÀm, m¢giscsak k¢t fiÃ voltunk, akik k´zt term¢szeti t´rv¢ny a rivalizÀlÀs. A k¢t asszony k´zben
gyalog elûres¢tÀlt, alig talÀltuk meg ûket. Este a szÀllÂ elûtt ¡ld´g¢lt¡nk az autÂban,
a k¢t asszony a hÀtsÂ ¡l¢sen, a s´t¢tben. Kinn hatalmas sz¢lvihar zÃgott, a kocsi v¢dett
kis f¢szek volt, nagyon jÂ, kellemes volt itt benn, a rÀdiÂban term¢szetesen nyugati jazz
szÂlt, a visszapillantÂ t¡k´rben lÀttam SaskiÀt, a hÀtsÂ ablakon Àt rÀesett a szÀllÂ lÀmpÀinak f¢nye, r´vidre nyÁrt hajÀval, amerikai f¡lbevalÂjÀval igazi modern nû volt ott az
autÂ m¢ly¢n! A zene meg f´ld´ntÃlian sz¢p volt. Valaki f¡ty¡lt, de vilÀgraszÂlÂ sz¢pen,
hangszereket fel¡lmÃlÂn! A harmonikamüv¢sz ¢s neje szakszerüen vitatkozott a zen¢rûl, angol ¢s amerikai ¢nekes sztÀrok neveit emlegett¢k, elûtt¡nk ismeretlen neveket, Saskia fÀradtan ¢s n¢mÀn Àlmodozott ott a hÀtsÂ ¡l¢sben els¡ppedve, bizonyÀra
jÂl¢trûl, a mondain ¢let csÀbÁtÀsairÂl, ¢n is Àlmodoztam, de nem az ¢rz¢keimmel, nem
is a szÁvemmel, csak az intellektusommal, ha ugyan ennek van ¢rtelme: àÀlmodozÂ
intellektusÊ, ez az eg¢sz nem stimmelt valahogy, ez az este, a tÀrsasÀg, a zen¢k, a moderns¢g ¢s ez az autÂ az akkor mai MagyarorszÀgon, ¢n se stimmeltem, nem talÀltam
a helyem, bÀr nem tudtam, hol Àlmodozhatn¢k mÀshol, hol lenn¢k jobban helyemen,
mint ebben az autÂban, de ha a harmonikamüv¢sz szÂlt hozzÀm, ¢s ez m¢giscsak hamissÀg volt, sz¡ntelen hamissÀg, amÁg csak vend¢gei voltunk, gondolataimtÂl f¡ggetlen¡l gyerekes k¢szs¢ggel, hÁzelgû vigyorral vÀlaszoltam n¢ki, akÀrmit.
Egyik estefel¢, Ãtk´zben a vÀrosbÂl a hegyre, a fogaskerekü elûtti autÂbusz-megÀllÂnÀl meglÀttuk Kelemen Emil festûmüv¢sz hosszÃ alakjÀt. Szatyrot cipelt. RomÀn
Gyurka haverja volt, valamikor szÁvess¢gbûl ¡ltem n¢ki egy portr¢hoz, û k¢rte, hogy
lefesthessen, ezzel a k¢ppel szeretett volna bejutni a nagy kiÀllÁtÀsra, amelynek zsürije
addig minden ¢vben elutasÁtotta, Ãgy gondolta, hogy egy Kossuth-dÁjas szÁnmüv¢sz
arck¢p¢t biztosan beveszik. Nyitott ingben nevettem volna a k¢pen. K¢tszer-hÀromszor ¡ltem neki, aztÀn ¢n elmaradtam, a k¢p meg abbamaradt, lustasÀgbÂl nem segÁtettem Kelemen Emilen, inkÀbb lemondtam a portr¢rÂl is. Egy sz´rnyü kÁs¢rlet¢re is
eml¢kezem abbÂl az idûbûl, egy torz, sematikusan realista tenger¢szre, g¢ppisztollyal,
hiÀba, nem ment ez neki, a szocialista realizmus, mintha rajzolni is elfelejtett volna.
De gy´ny´rü rajzaira ¢s akvarelljeire is eml¢kezem. Z´ld tÀjakra. Egy remek rajzsorozatra egy terhes aktrÂl. N¢hÀny ¢vvel azelûtt û mindig keserüen szidta a PÀrtot, ¢n
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ugyanolyan keserüen vitatkoztam vele, n¢ha mÀr durvÀn is, amikor megs¢rtûdtem,
mert a PÀrt spiclirendszer¢rûl besz¢lve meggyanÃsÁtott, hogy majd feljelentem ût. SzobÀmban ma is ott van Kelemen egy gy´ny´rü kis akvarellje, Hendrikj¢n¢l pedig egy
s´t¢t tÂnusÃ, sz¢p ´narck¢pe, szerintem legjobb periÂdusÀbÂl, mint egy korai Gauguin. Vagyis hÀt nem a k¢p olyan, mint egy Gauguin, hanem û maga, Kelemen Emil
olyan, mint Gauguin, a k¢pbûl kivilÀgÁtÂ, nagy karimÀjÃ szalmakalapjÀban. '56 utÀn
AmerikÀba ment, ¢s New Yorkban nyom n¢lk¡l eltünt. Hihetetlen, hogy ilyesmi is
megt´rt¢nik. Vajon azok a sz¢p akvarellek hol kallÂdnak most? àIsmeretlen festû tanulmÀnyaiÊ? Mikor a hegyre menet ott az autÂbusz-megÀllÂnÀl megszÂlÁtottuk, szokott nagyÃri udvariassÀgÀval, csaknem alÀzatosan ´r¡lt meg nek¡nk. PÀrttitkÀrkorszakom megismertetett mindenf¢le n¢pek mindenf¢le k¢pmutatÀsÀval ¢s hamis kedvess¢g¢vel, a becs¡letesek ¢s kiszolgÀltatottak ÀtlÀtszÂ, szÀnalmas ¢s nem ûket megsz¢gyenÁtû hamissÀgÀval, de Kelemen Emil k¡l´nben is szelÁd modorÃ, csendes ¢s rendkÁv¡l udvarias ember volt, udvariassÀgÀn azonban mindig ¢rzûd´tt az ´ntudat, a nagy
testi erejü emberek b¡szkes¢ge is, olyan udvariassÀg ¢s olyan b¡szkes¢g, amely f¡ggetlen volt minden szÀmÁtÀstÂl ¢s minden politikai helyzettûl, szem¢lyis¢g¢hez tartozott, mintha arisztokrata lenne, vagy t´rzsfûn´k valahol az ûserdûben, a b¡szkes¢g
¢nj¢hez tartozott, az alÀzatossÀg meg ¢ppÃgy nem Àllt jÂl neki, mint a szocialista realizmus. Egy idûben kutyÀkat is teny¢sztett, m¢ghozzÀ vesz¢lyes dobermanokat. Ez p¢ldÀul illett hozzÀ, olyannak kell elk¢pzelni ût, mint aki vesz¢lyes Àllatokat teny¢szt. Most
egy ¡vegablakon dolgozik egy budai munkak´z´ss¢gben, mondta, lÀtogassuk majd
meg. ä K´sz´n´m, hogy megszÂlÁtottatok ä mondta, ¢s felszÀllt a buszra. Vitte a szatyrot. Elpirultam. Kelemen Emil valÂban alÀzatos, mintha megt´rt volna? Vagy csak gÃnyolÂdott vel¡nk?
°s mÀr mÀsnap ism¢t lÀttam ût, ha jÂl eml¢kszem, utoljÀra az ¢letben. A tangÂharmonikÀs müv¢sz magÀval vitt, az autÂjÀn barangoltunk a vÀrosban, a BelvÀrosban, ezt
nagyon szerettem, hogy vittek! Sz¢p idû volt, az autÂ akÀr b´lcsû is lehetett volna. °s
mÁg a harmonikamüv¢sz a VÀci utcÀban beugrott egy maszekhez, hogy Ãjabb pulÂvert
rendeljen magÀnak, ¢s mÁg vÀrtam rÀ, el¢gedetten n¢ztem k´zben magam k´r¡l a
belvÀrosi ¢letet a kocsi ablakÀbÂl, amikor Ágy egyed¡l hagyott n¢hÀny percre, k¢nyelmesebb volt, szinte kipihentem magam, hogy egy kis ideig kedveskedû mosoly n¢lk¡l,
egyed¡l lehettem ebben a szÀmomra ritka, ismeretlen formÀjÀban a magÀnynak, egyed¡l egy autÂban, ¢lveztem azt a fensûs¢ges jÂ ¢rz¢st, amit az autÂ, a gazdagsÀg ä nem
is az ¢n gazdagsÀgom ä adott hozzÀ az egyed¡ll¢t ´r´m¢hez. °n sose voltam a gazdag,
mindig csak a barÀt voltam a mÀs autÂjÀn, apÀm sose l¢pte Àt a k´zepes vid¢ki jÂl¢t
kereteit, akkor se, ha tehette volna, ¢s, nevel¢si elveit k´vetve, nekem mindig kev¢s
zsebp¢nzt adott, mindig szeg¢nyebbnek ¢reztem magam, mint amilyen voltam. AztÀn
j´tt az Ãrvezetû, ¢s gurultunk tovÀbb, lassan, Âvatosan vigyÀzva a jÀrÂkelûkre, akik megn¢ztek minket, a kis angol kocsi olyan angol volt ¢s szokatlan itt, ahol vel¡nk jÀrta ÃtjÀt,
az ¢ppen Ãjra kikupÀlÂdÂ n¢hÀny belvÀrosi utcÀcskÀban, amelyekben az elsû lehetûs¢gre megjelent a flanc. A Gerbeaud-nÀl s¡tem¢nyt vÀsÀroltunk az asszonyoknak. °s
amikor ism¢t beszÀlltunk a kocsiba, akkor lÀttam meg Ãjra Kelemen Emilt. Ott Àllt a
cukrÀszda sarkÀn, a napon, kez¢ben az elmaradhatatlan szatyor, amitûl mindig olyan
volt, mint egy guberÀlÂ, elûtte, de inkÀbb alatta pedig egy puha arcÃ, pipÀs, kopaszodÂ
f¢rfi, annak a szavait hallgatta fesz¡lten, f¢lrehajtva fej¢t egy ¡zletember szigorÃ komolysÀgÀval k´vette, amit a mÀsik, valahogy lemondÂ arccal, vÀllÀt n¢ha megvonva,
magyarÀzott neki. ArrÂl besz¢lhettek, hogy itt nem lehet ¢lni, ebben egyet¢rtettek,
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akÀr ¡zletrûl volt szÂ k´zt¡k, akÀr a müv¢szetrûl. Kelemen Emil most nem vett ¢szre,
most jÂl megn¢zhettem profiljÀt, a hosszÃ lÂfej¢t, a hajlott, nagy orrÀt. Gyurka szerint
mindig szerett¢k a nûk, jutott eszembe az impozÀns orr lÀttÀn. Nem tudom, mi¢rt,
biztos voltam benne, hogy ezzel a pipÀssal valamilyen ¡zleti ¡gye van, talÀn ¢ppen
valutÀznak. Nem szÂlÁtottam meg onnan az autÂbÂl, jellemtelen szÁn¢sz, csak megprÂbÀltam k¢pzeletben kÁv¡lrûl lÀtni a harmonikÀst meg magamat onnan a Kelemen Emil
utcasarkÀrÂl, ha v¢letlen¡l idepillantana, ¢s lÀtnÀ a mi divatos, àkozmopolitaÊ profilunkat a diplomatarendszÀmos autÂ ¡vegje m´g´tt, hogy akkor mit lÀtna?
A hegyen meglÀtogatott Max Jani is,
hÂnapok Âta nem talÀlkoztunk, lefogyott, arca m¢g a szokottnÀl is csontosabb ¢s szikÀrabb lett. Vele besz¢lgetve ism¢t szembeker¡ltem szeg¢ny ¢s gazdag konfliktusÀval,
de mÁg Kelemen Emil eset¢ben az ¢n felt¢telezett pÀrthüs¢gemet tette hazugsÀggÀ ez az
¢n jÂmÂdom, Jani meg fordÁtva, ¢ppen azt gondolhatta, gondolhatta ezt, û, aki vÀltozatlanul ¢s higgadtan, alapos megfontolÀsok utÀn is szilÀrdul a pÀrtvonalhoz tartotta
magÀt, û meg fordÁtva, ¢ppen azt gondolhatta, hogy megjÀtszom az ellenz¢kieskedû intellektuelt, itt, a V´r´s Csillag SzÀllÂ nagyvilÀgi teraszÀn, ¢n, a ripacs-jÂl¢t l¢gk´r¢ben
megfertûz´tt, a tangÂharmonika-müv¢sz pÀrtfogoltja, megtagadom elveimet, ¢s elÀrulom azokat, akik a szeg¢nys¢get is vÀllaljÀk az ¡gy¢rt. Persze tudtam ¢n, hogy Janinak esz¢be se jut ilyesmi, hogy okosabb is, hübb barÀt is, semhogy ilyesmit gondoljon
rÂlam, nem, û bizonyÀra komolyan veszi, ¢s ha rÀker¡lne a sor, pontrÂl pontra megcÀfolnÀ az ¢n elveimet, aztÀn k¢sz, barÀtsÀg marad, nem û, ¢n magam voltam az, aki
mindezt v¢giggondoltam, ûhelyette ¢s az û nev¢ben, mÁg eg¢szen mÀsrÂl besz¢lgett¡nk azon a teraszon, egy szÁnes ernyû Àrny¢kÀban. De amikor eltÀvozott, ¢s egyed¡l
maradtam, akkor meg kellett k¢rdeznem magamat: barÀtsÀgunk, Jani ¢s az ¢n barÀtsÀgom nem csak illÃziÂ? Nem volt-e mindig is csak illÃziÂ? ezt a k¢rd¢st is fel kellett
tennem. Mi füz´tt ´ssze minket? K´z´s barÀtunk, FerkÂ eml¢ke, a vÀgy, hogy fiatalsÀgunkat megûrizz¡k. De mondanivalÂnk alig volt egymÀsnak. T¢nyleges egy¡ttl¢teink
fakÂk voltak, sokszor unatkoztam a tÀrsasÀgÀban, bÀr ezt eddig nem vallottam volna
be magamnak se, b¡szke voltam a barÀtsÀgunkra, de a b´lcs, f¢rfias mondatok, amelyeket egymÀsnak Ág¢rt¡nk, egymÀstÂl vÀrtunk, a valÂsÀgban sose hangzottak el. A
barÀtsÀg varÀzsÀnÀl t´bbet szÀmÁtott budai kertj¡k varÀzsa vagy az ûszi s¢tÀinkat kÁs¢rû
v´r´s fÀk. Hogyan azonosulhatunk Ãgy valakivel, ahogy egy reg¢nyhûs ÃtjÀt k´vetj¡k?
Mint ahogy abban volt is valami reg¢nyes, amit mi valamikor a barÀtsÀgrÂl gondoltunk, amit a barÀtsÀgtÂl vÀrtunk, a hÀrom testûr, az voltunk mi, akÀrhÀnyan voltunk.
°s k´zben gondolhattam RomÀn Gyurira is,
¢letem talÀn legszabadabb fiatal ¢veinek romantikus tÀrsÀra, akit, egyszerre Ãgy ¢reztem, mÀr ût sem nevezhetem barÀtomnak. Gyakran ¢szrevettem, hogy Gyurka sek¢lyesebbnek tart, mint amilyen vagyok, hogy olyan n¢zeteket tulajdonÁt nekem, amilyen n¢zeteim nincsenek, de nem vilÀgosÁtottam fel, mÀr nem ¢reztem el¢g fontosnak,
hogy ismerjen, lusta voltam, hogy magyarÀzkodjak, s¡kets¢ge is fÀrasztott, minek?
Semmi sem ´szt´nz´tt, hogy magamrÂl besz¢ljek vele. Akkoriban mÀs Ãriemberek is
kedvesek voltak hozzÀm, nem csak a harmonikamüv¢sz, egyes koll¢gÀk is felkaroltak,
az elegÀnsak ¢s modernek k´z¡l, ûk is cipeltek a kocsijukon, meghÁvtak eb¢dre, ¢s ¢n
nem tudtam, mi¢rt, a müvelt ÃrifiÃt tisztelt¢k bennem? jelezt¢k, hogy Ãjra befogadnak, megbocsÀtjÀk t¢velyg¢seimet, rÀm ismernek, ûk tudjÀk, hol az ¢n igazi helyem?
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°s ¢n mi¢rt kedveskedtem, szinte hÁzelegtem n¢kik is? PrÂbasz¡netben a MadÀch t¢ren s¢tÀlgattunk a napon, ¢s ûk nû¡gyeikrûl mes¢ltek. Merev arccal hallgattam, fÀradt, elegÀns pÂzzal lepleztem, hogy egy hÁvû kereszt¢nnyel hamarÀbb meg¢rtetn¢m
magamat ez ¡gyben, mint vel¡k. A mÀsik szerencs¢tlen hÀzassÀgÀrÂl mes¢lt, ezt is hallgattam meg¢rtûn ¢s okos, komoly k¢ppel, de semmi igazi rokonszenv se vÀlaszolt bennem ezekre a nyilvÀn barÀti c¢lzatÃ vallomÀsokra. FÀradt voltam mÀr ahhoz, hogy
valÂban ¢rdeklûdjek irÀntuk. K¢tszÁnü voltam ezekben a kapcsolatokban, hazug ¢s
szÀmÁtÂ, ez az igazsÀg, ¢s m¢g csak meg se tudtam volna mondani, mi¢rt, talÀn pusztÀn
az¢rt, mert magÀnyos voltam, ¢s ez¢rt a magÀny¢rt magamat vÀdoltam. RomÀn Gyurka, mint Jani is, ¢rt¢kesebb, sût ¢rdekesebb ember volt, mint ezek, annak tartottam
ûket, ¢rdekesebbnek, mint ezeket az Ãj ismerûseimet, mi¢rt Àldoztam m¢gis egy eg¢sz
d¢lutÀnt amÃgy is szük ¢letembûl a csacska kis harmonikamüv¢szre vagy koll¢gÀmra,
akinek m¢regdrÀga cipûje oly remek¡l csillogott a napon, ¢s mi¢rt sajnÀlok akÀr egy
ÂrÀcskÀt is RomÀn GyuritÂl? k¢rdezhettem magamtÂl. A harmonikamüv¢sz meg a
sportember koll¢ga, a kellemes jÂ modor ¢s a pletykÀk, ez szÂrakoztatott. Hogy hol
k¢sz¡lt az a t¡k´rf¢nyesre suvickolt mokaszin ä a Baross utcÀban, eml¢kszem ä, az ¢rdekelt, olyat szerettem volna ¢n is, RomÀn Gyurival mÀr unatkoztam. àIgaziÊ gondolataim, ¢lm¢nyeim mindinkÀbb àmagÀny-¡ggy¢Ê vÀltak, ¢s mÀr tartoztam egy bizonyos k´rh´z, akÀr akartam, akÀr nem, odak´t´tt a munkÀm is, egyszerüen k´zt¡k t´lt´ttem a napjaimat, oda tartoztam. FerkÂ jÂl tudta, hogy a legt´bb, amire k¢pesek vagyunk, a puszta szÂ, a puszta vallomÀs: àbarÀtom vagyÊ, mi lehetne t´bb, ha nincs harc
¢s v¢rf¡rdû, nincs mÂd a helytÀllÀsra egymÀs¢rt? De utolsÂ ¢v¢ben, haldoklÀsa ¢v¢ben,
amely szÀmomra ¢ppen az ¢let elkezd¢s¢nek ¢ve volt, nem idegenedtem-e el tûle is
azoknak a kedv¢¢rt, akikhez nem füz´tt semmi, csak a munkahelyem ¢s az aznapi
pletyka?! Itt volt az ideje, hogy ezt is bevalljam. G¢georvosunk feles¢g¢vel 1945ä46ban, FerkÂ halÀlos betegs¢ge idej¢n ismerkedtem meg. RaskÂ Magda a halÀlos beteg
FerkÂ jÂtevûje ¢s barÀtnûje volt, û pedig RaskÂ Magda barÀtnûje, tapintatosan meg
is maradt mindv¢gig àa barÀtnûÊ, mintegy a tÀrsalkodÂnû szer¢ny szerep¢ben, kiss¢
hÀtt¢rbe vonulva. Akkoriban lÀtszÂlag alkatilag k´v¢r, v¢nkisasszonysÀgra Át¢ltetett leÀny volt, most ûsz¡lû, szellemesen csÃnya arcÃ, sovÀny asszony. (Annyira k´v¢rnek
ismertem akkor, hogy sovÀnysÀgÀt most csak betegs¢gnek tudtam ¢rezni. De meglepett okossÀga is, besz¢lget¢s¡nk k´zben megvÀltozott eddigi k¢pem rÂla, e besz¢lget¢s
elûtt nem Ártam volna, hogy àszellemesenÊ csÃnya.) Ez az asszony meg Saskia meg ¢n
FerkÂrÂl besz¢lgett¡nk ott, g¢g¢sz f¢rje vÀrÂszobÀjÀban, mÁg vÀrtam, hogy behÁvjanak
vizsgÀlatra. Fesz¡lten figyeltem, mit mond, hogyan mes¢li SaskiÀnak àk´z´sÊ eml¢keinket ä amelyeknek nagy r¢sz¢re ¢n nem eml¢keztem, vagy mÀsk¢nt eml¢keztem, Ãgy,
hogy kezdtem megijedni, hogy eg¢sz ¢letemrûl alkotott k¢pem fel¡letes ¢s t¢ves, hogy
eml¢kezetem megcsal, hogy eg¢sz mÃltamat f¢lre¢rtem, ¢s ma mÀr lehetetlen volt eld´nteni, hogy melyik¡nk eml¢kezik helyesen, ez mÀr egyszerüen kinyomozhatatlan
volt, oly fontos eml¢keim, ¢nem, egzisztenciÀm oly mindent befolyÀsolÂ, l¢nyeges elemei ¢s meghatÀrozÂi viszonylagossÀ vÀltak, furcsa, szinte fizikailag bizonytalan ¢rz¢s
volt ez, FerkÂ alakja valahogy elvÀltozott, mintha minden vonÀsa elferd¡lne, elrajzolÂdna, ugyanazt lÀttam, de egy torzÁtÂ t¡k´r mÀs, eddig ismeretlen, bÀr furcsamÂd
m¢gis ismerûs, m¢gis elk¢pzelhetû vet¡let¢ben. Ez az okos asszony jÂzan, ahogy Saskia
mondta: à¡zletiesÊ szemmel n¢zte FerkÂt, de nem hozzÀ¢rt¢s n¢lk¡l. Szavai nem is
voltak kiÀbrÀndÁtÂk, û is meg¢rezte FerkÂ k¡l´n´ss¢g¢t, mesebeli l¢ny¢t. De p¢ldÀul
àfiÃnakÊ nevezte, mÁg az ¢n akkori, f¢lig-meddig m¢g gyerekszememben f¢rfi volt û
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mindig. àNem akart dolgozniÊ ä mondta arra, amit ¢n FerkÂban ¢letidegens¢gnek,
sût filozÂfiÀnak tartottam. Szerinte korai halÀla t´rv¢nyszerü volt, àjÂ, hogy meghaltÊ,
Ágy mondta, mert FerkÂ àlustaÊ volt az ¢letre. FerkÂ müvei? ä àGershwin jobbÊ ä
mondta, mÁg ¢n egy BartÂk-m¢retü, àkomolyÊ tehets¢get lÀttam barÀtomban. Az û
k¢p¢ben FerkÂrÂl volt valami a stricibûl is, nûk ny¡zs´gtek k´r¡l´tte, ajÀnd¢kokkal
halmoztÀk el a beteget (û csak betegen ismerte mÀr, ezt nem szabad elfelejtenem), aki
¢pp hogy eltürte ezt a rajongÀst, de viszonozni jÂformÀn semmivel se tudta, legfeljebb
szelÁd, jÂakaratÃ, bÀr n¢ha kegyetlen k´z´nnyel. Gitta? CigÀnylÀny, aki megkÁnozta,
de nem szerette FerkÂt. (HiÀba, û RaskÂ Magda barÀtnûje volt, elfogult tÀrsalkodÂnûje
ebben a szereposztÀsban, ¢n azonban tudtam, hogy Gitta ¢ppen Ãgy az ´nmegalÀzÀsig
szerette FerkÂt, mint a t´bbiek. ýk ketten valÂban egy gy´trû, gyül´lk´dû harci jÀt¢kot
folytattak, amelynek k¢ts¢gtelen¡l az volt a neve, hogy szerelem, amely megk¡l´nb´ztette ezt a kapcsolatot FerkÂ t´bbi nû¡gy¢tûl, igaz, hogy minden nûje k´z¡l egyed¡l Gitta tudta megkÁnozni FerkÂt, ûk mÀr Ágy voltak egymÀssal, de FerkÂ se maradt
Gitta adÂsa, ¢s FerkÂ halÀlÀig nem der¡lt ki, kettej¡k k´z¡l melyik az erûsebb, vagyis
hogy melyik¡k szeret kev¢sb¢.) FerkÂ halÀlos ÀgyÀnak pÀrnÀja alatt a Christian Science szakk´nyveit ¢s RaskÂ Magda f¢nyk¢p¢t talÀltÀk. A Christian Science segÁtette Àt
ût a halÀlba. ä De kÀr, hogy nem ¢l mÀr ä mondta Saskia, aki v¢gighallgatta besz¢lget¢s¡nket ä, û kellene nek¡nk, egy ilyen barÀt, ez hiÀnyzik. ä °n azonban titokban Ãgy
¢reztem mÀr, hogy a barÀtsÀg, minden barÀtsÀg csak illÃziÂ, elfogadtam, hogy csatangolÂ vÀgyaimat, a kalandvÀgyat, amely ´sszefüzi a kamaszbandÀkat ¢s a harcos f¢rfiakat, mÀr csak a szÁnpadi kalandokban ¢lem Àt. De talÀn, gondoltam m¢gis, talÀn mÀr
nincsenek is Àlmaim, se vÀgyaim? talÀn mÀr csak egy vagyok a sok k´z´tt?
Gyurka vasÀrnaponk¢nt rendszeresen beÀllÁtott
hozzÀm. Elmondta, ami a szÁv¢t nyomta: hogy az írÂsz´vets¢get utÀlja, a szabadsÀgharcukkal egy¡tt. ä Ezek elkeseredettek, mert ¢szrevett¢k, hogy lez¡llesztett¢k sajÀt
tehets¢g¡ket, ¢s m¢g csak autÂjuk sincs ä mondta, ¢s hogy most HÀmost levÀltjÀk, de
nem az¢rt, ami¢rt meg¢rdemelte volna, hanem mert ¢let¢ben elûsz´r valami rendes
dolgot is csinÀlt. Elsû vasÀrnap azutÀn, hogy lej´tt¡nk a hegyrûl, akkor is felkeresett,
ezÃttal az¢rt, hogy k´lcs´nk¢rje tûlem a B çNYATñ cÁmü k¢p¢t, amelyet pÀr ¢ve megvettem tûle, ¢s amelyet most szeretne bek¡ldeni a kiÀllÁtÀsra. Kider¡lt, hogy Nagymama elrakta valahovÀ a k¢pet, de nem eml¢kszik rÀ, hogy hova. Keresg¢lni kezdt¡nk
ketten, Gyurka meg ¢n. Poros hasÃ rekami¢kat nyitottunk fel, szekr¢nyeket hÃzogattunk el a hely¡krûl, Nagymama k´zben mind t¡relmetlenebb lett, a k¢t mama mindig
ideges len¢z¢ssel kezelte GyurkÀt, mint egy szeg¢ny rokont, rÀadÀsul Nagymama utÀlta a k¢peit. Keresg¢l¢s k´zben kinyitottuk a spÀjz ajtajÀt is, ¢s a szemben l¢vû falon, a
polcok k´zt, a dunsztos¡vegek sora m´g´tt ott lÂgott Gyurka egy csend¢lete. Sz¢gyenkezve, gyorsan rÀcsuktam az ajtÂt, nem tudom, Gyurka ¢szrevette-e, de szÀmÁthattam-e arra, hogy Gyurka valamit is nem vesz ¢szre? V¢gre az elûszoba nagy szekr¢nye
m´g¡l, vastagon belepve porral, elûker¡lt a B çNYATñ, nagy k¢p, ma itt lÂg a falamon
ez is, r¡csk´sen felkent vastag fest¢kr¢tegeivel mintha Àllati zsigereket ÀbrÀzolna, nem
tÀjat, akkor is ¢reztem a k¢p erej¢t, de akkor nem tudtam, nincs-e tÃl azon, amit sz¢pnek nevezhetek. Gyurka tÀvozÀsa utÀn mindjÀrt meg¢rkezett anyÀm udvarlÂja. A l¢pcsûhÀzban talÀlkozott GyurkÀval, mondta. ä K¢pet vitt a hÂna alatt, ¢s nagyon nevetett
magÀban, olyan ravaszul, ahogy szokott ä mondta ä, mi t´rt¢nt k´ztetek? ä Rajtam
nevetett, gondoltam, Gyurka rajtam nevetett, h¡lye viselked¢semen, zavarodottsÀgomon. çrulÀsomon. A spÀjzon.

1254 ã GÀbor MiklÂs: Rosszkedv¡nk ¢ve: 1955 (II)

...ott voltam ism¢t
apÀm hÀzÀban, feh¢rvÀri otthonunkban. A rajongva szeretett barÀt, FerkÂ ism¢t ¢lt, ¢s ¢n ism¢t
rajongtam ¢rte. A nyitott ajtÂn f¢ny j´tt be, nem is f¢ny, csak egy derengû f¢nykocka hullott k´z¢nk,
¢s mi ketten a f¢lhomÀlybÂl ä magunk is k¢t bizonytalan alakzat ä a dereng¢s fel¢ fordÁtottuk
bizonytalan arcunkat. FerkÂ szelÁden ¢s nagyon fiatalon mosolygott. àSzerzel m¢g dalokat?Ê ä
k¢rdezte tûlem. °n? Azt hiszi, hogy ¢n is szereztem dalokat? Hisz ¢n soha... Vagy valÂban megprÂbÀlkoztam vele? Hogy is volt? Elpirultam. àNem, mÀr r¢gen nem foglalkozom ezzel...Ê ä ezt
vÀlaszoltam, vagy ilyesmit. ý tovÀbb mosolygott, szelÁden ¢s fiatalon. àMost mÀr ¢n se fogok...Ê
ä vÀlaszolta, ¢s mintha csillogÂn, kedves cinkossÀggal kacsintott volna hozzÀ. Egyszerre felfogtam, hogy meghalt, ¢s hogy m¢gis itt van, hogy ism¢t egy¡tt vagyunk, azt is. Zokogni kezdtem,
kioldva ÀlmombÂl, mint egy dalt, a halÀl tisztasÀgÀt. A halÀl ¢s a barÀtsÀg, az ifjÃsÀg? feltÀmadÀsÀnak? halÀlÀnak? tisztasÀgÀt...?
A MçRIA FýHADNAGY elûadÀsa utÀn, mÀr ¢jf¢l fel¢,
vÀrtam a Fogasra, utaztam a Fogason, ¡ltem egy s´t¢t padon, elbÃjtam; mert m¢g
arcomon volt a szÁnpadi fest¢k, n¢ztem a s´t¢t dombot, a mÀr ¢jszakai nyugovÂra ÀllÁtott sÀrga vonatokat, ¢s hasztalan kerestem a r¢gi, bensûs¢ges kapcsolatot a vilÀggal,
azt, amit RomÀn Gyurka àhangulatÊ-nak hÁvott. ¹regszem talÀn? SzÀmon k¢rtem magamon, mi¢rt nem sz¢p az ¢let¡nk. Beteg vagyok? Valamirûl gyÀvÀn lemondtam, ¢s
azt most mÀr t´bb¢ soha nem kapom meg? ElmÃlik az ¢let, an¢lk¡l, hogy igazÀn megÁzleltem volna? Mind Ágy ¢l¡nk, vÀgytÂl ¢s f¢lelemtûl reszketve? SzÂval s´t¢ten ¡ltem
a f´lfel¢ d´c´gû Fogas egyik s´t¢t sarkÀban. De azonnal rÀm akaszkodott egy r¢szeg.
Eg¢sz Ãton besz¢lt, de olyan halkan, hogy csak elv¢tve ¢rtettem meg, mit mond. A
magyarsÀgrÂl meg a gyerekeirûl besz¢lt, a hÀborÃrÂl meg az oroszokrÂl, de k¢ptelen
voltam csak annyit is meg¢rteni, hogy ellenforradalmÀr-e vagy kommunista n¢pnevelû. BÂlogattam, mert Ágy k¢nyelmesebb volt. Azt is tudomÀsul vettem, hogy û eg¢sz
¢let¢ben bÀtor volt, mindig azok k´z¢ tartozott, akik àbeolvastakÊ. N¢ha ¢nekelni kezdett, kiszÀradt, barÀzdÀlt arca mozg¢kony volt, hol nagyon vidÀmra kerekedett, amikor ked¢lyesen dudorÀszva vÀllalta, hogy r¢szeg, hol pedig egyszerre keserüen beesett
az orcÀja. ä A fiÃ nem k´teles eltartani az apjÀt, akÀrhÀny ¢ves is, csak az anyjÀt... ä
mondta v¢g¡l. Ezt meg¢rtettem. Ez volt az utolsÂ mondata, ezutÀn mÀr inkÀbb csak
szunyÂkÀlt, ahogy a fogaskerekü elringatta. De eddigre mÀr cs´ndben lemondtam
rÂla, hogy ez a magÀnyos utazÀs a hegyre majd megold valamit.
K¢sû volt, mire a hegyi szÀllÂba haza¢rtem.
Saskia mÀr aludt. A nyitott erk¢lyajtÂban ott volt a hold, ¢s a tiszta magaslati levegûtûl
hüv´s volt a szoba. Az ¢jjeliszekr¢nyen Saskia levele vÀrt: Besz¢lnem kell veled. Kettûnk
kapcsolata megvÀltozott... Mind a ketten szeretj¡k Àltatni magunkat ä de itt, ez halÀlosan komoly
¢s szent dolog, nem lehet. Az ¢n kedvem lelohadt kiss¢ ä de hol vagy te? Mi¢rt nem segÁtesz? Enn¢l
t´bb kell, most neked kellene egy kicsit hajtani a motort... Besz¢ln¡nk kell!
Nagy seggü funkcionÀriusok ¡ltek
a PLATON K RECSIT cÁmü szovjet darab premierj¢n a N¢phadsereg SzÁnhÀza n¢zûter¢n. Nagy seggü volt mind, MSZBT-titkÀr ¢s papagÀjpiros tÀbornok, mind, voltak tÀn
k´zt¡k hajdani munkÀsok, parasztok, sokan pÀr ¢vvel ezelûtt m¢g hûs´k is lehettek,
ma mÀr csak nagy seggüek voltak, ami pedig a szÁnpadon t´rt¢nt, ez a giccs, ez a sz¢pelgû, forradalmi szÂsszal le´nt´tt hÀjfejüs¢g, ez volt a lelk¡k. A f¢lemeleten, a protokollb¡f¢ben vagyont ¢rû csemeg¢k vÀrtÀk az elûkelûs¢geket, ¢s mindegyiket ´t szÀl
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ciklÀmen. Farkas MihÀly hÃga, A-n¢ ä egy ideig a szÁnhÀz pÀrttitkÀra volt, de hamar
el¡ld´zte a k´zutÀlat ä a mÀsodik felvonÀs k´zben ä Ãgy lÀtszik, nem bÁrta tovÀbb a
n¢zût¢ren, talÀn m¢gis ragadt rÀ valami hozzÀ¢rt¢s a szÁnhÀzi pÀrtmunkÀban ä, kiss¢
mÀr r¢szegen beÀllÁtott a n¢zût¢ri fel¡gyelû szobÀjÀba. ä Tudod-e, mi a fontos, G. elvtÀrsnû? ä k¢rdezte anyÀmat ä, a szerelem ¢s a sz¢ps¢g! ä °s nagy tÀskÀjÀt sz¢lesre nyitva
mutatta csodÀlatos t´ltûtollgyüjtem¢ny¢t.
ElûadÀs utÀn Horvai¢kkal
bement¡nk a T´r´k eszpresszÂba. Rajtunk kÁv¡l csak egyetlen vend¢g ¡ld´g¢lt a k¢k
¢s v´r´s f¢lhomÀlyÀval titkos hÀremet utÀnzÂ helyis¢gben, egy kopaszodÂ, sÀrga ¢s
sz¡rke emberke, feltünûen vastag ujjÃ k¢zzel. Pislogott ide-oda, feltünûen ÀthallgatÂdzott hozzÀnk, majd egyszer csak odahÃzta sz¢k¢t a mi asztalunkhoz, ¢s k´z´lte vel¡nk, hogy az û foglalkozÀsa szerszÀmk¢szÁtû. ä A szerszÀmk¢szÁt¢s a legintelligensebb
szakma ä mondta, ¢s mert az elûbb, Ãgy lÀtszik, kihallgatta, ahogy a PLATON K RECSIT rûl besz¢lgett¡nk, az meg a szovjet orvostÀrsadalom Ãgynevezett konfliktusait tÀrgyalÂ
darab volt, azt hitte, hogy orvosok, medikusok vagyunk: ä Maguk is vegyenek p¢ldÀt
Semmelweisrûl, medikus barÀtaim, keress¢k bÀtran az Ãjat ä mondta, azzal elûhÃzta
zseb¢bûl a szem¢lyi igazolvÀnyÀt, ¢s feje f´l¢ emelve felmutatta: ä FÀraÂ! ä kiÀltotta ä,
fÀraÂ! Ez a mi rabszolga-igazolvÀnyunk. SzÁvesebben ¡tn¢nek b¢lyeget a bûr¡nkbe,
de ha mÀr Gutenberg feltalÀlta a nyomtatÀst, hÀt egy ilyen k´nyvet adnak helyette. ä
°s nyomban folytatta is: ä Egys¢gben az erû! LÀtjÀk, fiatal barÀtaim, az a Washington
´sszecsinÀlta az Egyes¡lt çllamokat, az oroszok meg elkergett¢k a cÀrt, ¢s egys¢gbe
Àlltak! De a zsidÂ Kaganovics hiÀba rem¢li, hogy uralni fogja a vilÀgpiacot! A kereszt¢nyek fognak gyûzni! Eisenhower fog gyûzni. ä Eisenhower is zsidÂ, csak kikeresztelkedett ä mondta Saskia ä, mÀr a neve is zsidÂ, nem vette ¢szre? ä Angyalka! ä kiÀltott
fel a piÀs szerszÀmk¢szÁtû megd´bbenve ä, angyalka! Maga nagy dolgot mondott! Istenem, angyalka! De nem baj! Akkor a pÀpa fog gyûzni! A pÀpa diplomÀciÀja! Csak
nem k¢pzelik, hogy ez az Àllamforma maradhat? Ezek nem tudnak semmit! Mit tudnak ezek? Futballozni! ä °s szÁnhÀzat csinÀlni! ä mondta Dolli ä, itt van A N°MA LEV ENTE... ä A N°MA LEV ENTE! Hahaha! çtÁrtÀk az eg¢szet! Heltai ott lakik a szomsz¢domban, mondom neki: Heltai Ãr, mi¢rt hagyja, hogy ezt csinÀljÀk a darabjÀval? K´p´k az eg¢szre!, ezt vÀlaszolta a Heltai Jenû! K´p´k az eg¢szre! Bementem kivÀltani
az ipart ä mes¢lte tovÀbb megÀllÀs n¢lk¡l, tele volt a szÁve, hiÀba ä, hÀt az az ember
ott az asztal m´g´tt k¢ri a munkak´nyvemet. Na, mondom magamban, nem sok ´r´me lesz benne, mindenhol ezt olvashatja: à´nk¢nyesen tÀvozottÊ, csak egy helyen volt
az bepecs¢telve, hogy àmegegyez¢sselÊ, hÀt ott nyitom ki, elibe teszem. Mi¢rt akar maszek lenni?, azt k¢rdi. Mert ¢n szeretem a szabadsÀgot, ¢s nem tudom elviselni, ha
parancsolnak nekem! Megmondtam! így megmondtam! °s mit felelt? àKiadhatÂÊ ä
azt felelte. Na, fell¢legeztem. Az igaz, hogy az se valami nagy bÂl¢, de m¢giscsak mÀs.
Szeress¢k a szakmÀjukat, fiatal medikusok! °lni ¢s ¢lni hagyni! Ez a szabadsÀg eszm¢je!
Nem vesz¡nk be minden maszlagot...!
ä A hatalom¢rt eladjuk a szocializmust!
ä id¢zte gyakran Schwarz Robi (k¢sûbb KanadÀban: Robert Zend k´ltû), barÀtjÀnak,
RadÂ ¹csinek eretnek marxista elm¢let¢t. Robit az elmÃlt ¢vben zÀrtÀk ki a pÀrtbÂl,
barÀtja, ¹csi a fel¡lvizsgÀlat Âta nem volt pÀrttag, ¢s amiÂta v¢gleg szakÁtott a àrendszerrelÊ, hol ebbûl, hol abbÂl ¢lt, amibûl ¢ppen lehetett, mostanÀban p¢ldÀul sÀlakat
festett egy sz´vetkezetben. Egyszer mÀr ¡lt is, valami maszekkihÀgÀs, illegÀlis ¡zletel¢s
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miatt, akkor hÀzkutatÀs is volt nÀla, a poroszlÂk ben¢ztek a papÁrjaiba, de ott ilyesmiket
olvastak: àMarx ¢s EngelsÊ, àszocializmusÊ, àkizsÀkmÀnyolÀsÊ, hÀt gyanÃtlanul, sz¢pen, rendben visszatett¢k hely¡kre az ÁrÀsokat, m¢g àrendes emberÊ-nek is tartottÀk
¹csit, holott mÀr kidolgozott àtrockistaÊ elm¢let¢nek oldalaiba pillantottak bele. A
szovjetben korai volt a forradalom, Ágy szÂlt ¹csinek ez az Ãj elm¢lete, mert àcsak lehets¢ges volt, nem sz¡ks¢gszerüÊ. Lenin meghirdette t¢ziseit az egy orszÀgban megvalÂsÁthatÂ szocializmusrÂl, ¢s a bolsevikok, k´vetve a vez¢rkolompost, nekifogtak,
hogy megvalÂsÁtsÀk a lehetetlent, a szocializmust OroszorszÀgban, nem t´rûdve azzal,
hogy az elmaradott, istenverte szeg¢ny birodalomban mennyire fejletlenek a termelûerûk, a pÀrt nem maradt meg egy polgÀri demokrÀcia ellenz¢k¢nek, hanem megragadta a hatalmat, ¢s ezzel magÀra vÀllalta a felelûss¢get az elker¡lhetetlen neh¢zs¢gek¢rt, a felelûss¢get az¢rt, mert az Ãj hatalomnak fegyverkeznie kellett a kapitalista
k´rnyezet ellen, ¢s Ágy be kellett vezetnie a kem¢ny diktatÃrÀt, ez volt az oka, a hatalom
korai megragadÀsa, hogy a bolsevikoknak vÀllalniuk kellett a felelûss¢get az ¢hÁns¢g¢rt ¢s nyomor¢rt, a megvesztegetett felsû r¢teg kialakulÀsÀ¢rt, amely megakadÀlyozta
a dialektikus fejlûd¢st, ¢s Ágy Lenin pÀrtja t´rv¢nyszerüen szembeker¡lt a munkÀsosztÀllyal, a n¢ppel. Ami Ágy l¢trej´tt, itt, nÀlunk, MagyarorszÀgon is, az nem szocializmus,
csak a kizsÀkmÀnyolÀs egy Ãj, sajÀtos formÀja, Ágy ¹csi, egy Ãjfajta Àllamkapitalizmus,
a tûkekoncentrÀciÂ sz¡ks¢gszerü betetûz¢se a kispolgÀrsÀg kez¢ben, igazi kispolgÀruralom, annak minden szellemi ¢s erk´lcsi borzalmÀval, Àlszents¢g¢vel, kegyetlens¢g¢vel ¢s giccsszomjÀval. (Ez a àgiccsszomjÊ kifejez¢s k¡l´n´sen megragadott.) A mai
vilÀg egys¢ges imperialista vilÀg ä summÀzta ¹csi ä, a Szovjet se mÀs, csak egy imperialista Àllam a t´bbi k´zt. Amit pedig szocializmusnak hÁvunk, marxista szÂlamokkal
takargatott fasizmus, semmi mÀs, m¢ghozzÀ az elsû a fasizmusok sorÀban.
így a hegyes ´rd´gf¡lü, hegyes ÀllÃ, sovÀny zsidÂ gyerek. Nyugodt volt ¢s k´ny´rtelen. Robi kettûnk k´zt ¡lt, ¢l¢nken csillogÂ szemmel figyelte arcomon barÀtja szavainak hatÀsÀt, n¢ha staccato k´zbevetett egy-k¢t szÂt û is, àa kizsÀkmÀnyolÀs fokaÊ,
mondta p¢ldÀul, meg mÀs ilyesmit, mosolyogva n¢zett kettûnket, mint valami menedzser, vagy mint egy kerÁtû a menyasszonyt ¢s vûleg¢nyt, hisz neki az volt a legfontosabb, hogy ¹csit ¢s engem, k¢t barÀtjÀt, akik¢rt egyformÀn rajongott, bÀr ¹csi¢rt talÀn
jobban, kettûnket ´sszehozzon. Tûlem telhetû f´l¢nnyel mosolyogtam. Ez a k¢t girhes
zsidÂ gyerek talÀlnÀ meg az igazsÀgot? Marx ¢s Engels utÀn RadÂ ¢s Schwarz? MÀr az
mosolyognivalÂ volt ¢s fiatalsÀg, hogy ûk ezt elhitt¢k magukrÂl, k´zben-k´zben maguk
is szÁvbûl j´vû ´nirÂniÀval nevettek ´nmagukon. Az elm¢letet kev¢sb¢ ¢rtettem, mint
a k¢pet, amelyet ¹csi vilÀgunkrÂl festett: igen, Ágy igaz, csak akkor lesz vilÀgos ¢s ¢rthetû minden, ¢reztem ¢n is, ha az ember kimondja, beismeri, hogy az eg¢sz rendszer
nem az, aminek mondja magÀt, mindenki hazudik, amÁg nem tudja ¢s nem meri kimondani az eg¢szre a ànemÊ-et. ä Mocsok az eg¢sz vilÀg ä mondta Karczag Imre Ilosvay
Katinak ä, a kapitalista is, meg a szocialista is, ¢n egyszerüen az utÂbbit vÀlasztom. ä
Ezzel a felelettel term¢szetesen nem ¢rhettem be.
Saskia nem szerette Robit ¢s ¹csit. ä CsÃnyÀk, ¢s ha egy¡tt vagy vel¡k, utÀna te is
olyan mÀs leszel! ä mondta. Az okos ¹csitûl szinte f¢lt. ä Mit kezdjek az ¢letemmel, ha
hiszek neki? ä De hogy is mondta ¹csi? ä Az elsû term¢szetes gondolata mindenkinek
az, hogy àmi¢rt nem ¢lhetek Ãgy, mint ahogy AmerikÀban, ahogy Nyugaton ¢lnek az
emberek?!Ê. AztÀn szeg¢ny szocialista lukat besz¢l a sajÀt hasÀba, mÁg meggyûzi magÀt,
hogy ezek a spontÀn gondolatai sz¢gyenletesek.
Gyakran vel¡k j´tt Robi feles¢ge, a kiss¢ t´mzsi, de sz¢p arcÃ Ibi is, mindig riadtan,
mint rendszerint riadtak azok, akik fiatalon az egyszerü emberek sz¡rke vilÀgÀban
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voltak szeg¢nyek, ¢s aztÀn vÀratlanul ott talÀljÀk magukat az intellektuelek k´z´tt, sose
hiszik el eg¢szen, hogy ezek a rafinÀltak, ezek az okosok ¢ppoly templom egerei, mint
ûk voltak mindig is. Saskia azonnal megszerette Ibit, elhatÀrozta, hogy àfelszabadÁtjaÊ,
¢s kezdetk¢nt nyomban az asszonyka fej¢be nyomta Ãj kalapjÀt, de Ibi zavarÀban csak
bandzsÁtott ¢s grimaszokat vÀgott a divatos kis t´kf´dû alatt, ¢s, bÀr Robi szemmel lÀthatÂan szÁvesen vette volna, ha feles¢ge egy kicsit szÁn¢sznûsebb vagy legalÀbbis kurvÀsabb, Ibi gyorsan let¢pte s´t¢t f¡rtjeirûl a modern kis iz¢t, amelyben egy¢bk¢nt nagyon bÀjos volt, ¢s csak akkor talÀlt magÀra, amikor felfedezte k´nyvtÀram legfelsû
polcÀn Russell k´nyv¢t a horogkereszt borzalmairÂl. Akkor m¢g a t¢v¢ nem szoktatta
hozzÀ a vilÀgot e szÀzad mindennapos, akkor f¢lig-meddig m¢g titkos horrorjÀnak
lÀtvÀnyÀhoz, ¢s ¢n n¢zni se bÁrtam a k´nyv illusztrÀciÂit, ez¢rt dugtam oda a legmagasabb polcra, mint valami sz¢gyenletes pornogrÀfiÀt, Ibi azonban, aki megjÀrta
Auschwitzot, egyszerre megk´nnyebb¡lt, amikor felfedezte a k´nyvet, izgatottan mÀr
szedte is a l¢trÀt, sietve, ¡gyesen mÀszott f´lfel¢, ¢s ott, a legfelsû fokon, a magasban,
a plafon k´zel¢ben gubbasztva, v¢gre otthon ¢rezve magÀt, belemer¡lt a statisztikus
tÀrgyilagossÀggal lajstromozott sz´rnyüs¢gek olvasÀsÀba, a kÁnzottak ¢s a hullahegyek
k¢peinek r¢szletes tanulmÀnyozÀsÀba, csaknem mosolyogva, olyan ¢lvezettel, mintha
gyerekkori nyaralÀsa f¢nyk¢peire bukkant volna egy r¢gi csalÀdi albumban. Ott is maradt lÀtogatÀsuk v¢g¢ig a l¢tra tetej¢n, mint egy mened¢kben, mint gyerekek a zongora terÁtûje alatt. K¢sûbb, amikor mi, àfelnûttekÊ, odalenn a f´ldszinten mÀr belefÀradtunk az elm¢letbe, felolvastam nekik RadnÂti EKLOGç-it. El¢rz¢keny¡lve a sz¢ps¢gtûl a k´nnyem is folydogÀlni kezdett szavalÀs k´zben, Robi is k´nnyezett, sût ¹csi
is meghatÂdott, de û idûnk¢nt szÀrazon nevetett is egy-egy kurtÀt, ¢s fel-feltünû ironikus-´nironikus fintora jelezte, hogy nyughatatlan agyÀban mÀr sorakoznak az ellen¢rvek minden eff¢le elpuhulÀs ellen, csak ¢ppen m¢g kÁm¢li barÀtait, ez¢rt hallgat,
legalÀbbis, ameddig meg tudja Àllni. Csak kicsit k¢sûbb, amikor mÀr lazÀbb fecseg¢sben az amerikai filmek butasÀga ker¡lt szÂba, akkor t´rt ki belûle: ä °s ezeknek a RadnÂti-verseknek mi ¢rtelm¡k van? Mi ¢rtelme van, hogy az ember ¢vezredek Âta jajgatja a maga keserves nÂtÀjÀt a vilÀgba? MegoldÀst szeretn¢nk mÀr kapni, nem ugyanazokat a sirÀmokat Ãjra meg Ãjra! Nem ¢rtem, hogy mi¢rt hiszitek magatokat magasabb rendünek annÀl, aki A SZýKE KíS°RTET-et Árta, vagy abban talÀlja ¢lvezet¢t?!
Mindannyian csak az¢rt Ártok ¢s olvastok, mert jÂlesik nektek, haszon egyikbûl sincs.
AkÀr tudta, akÀr nem, RadnÂti az egyik fasizmus helyett csak a mÀsikat kÁvÀnta ¢s
segÁtette elû, egyik sz´rnyüs¢g utÀn j´tt a mÀsik, ennyi az eg¢sz. ä V¢dtem RadnÂtit,
v¢dtem a verset, de k´zben nevets¢gesen naivnak kezdtem ¢rezni magam, mint a jÀmbor hÁvû mindig, ha a SÀtÀn kÁs¢rt¢se ellen v¢dekezik. ä Ha t¢ged hallgatlak, csak k¢t
vÀlasztÀsom marad: az ´ngyilkossÀg vagy a t´megm¢szÀrlÀs. ä Ha el¢g bÀtor vagyok,
¢s ha nincs gyerekem, ¢n mÀr az ´ngyilkossÀgot vÀlasztottam volna ä mondta ki gondolkodÀs n¢lk¡l, ijesztû tÀrgyilagossÀggal ¹csi, mint aki a t´bbi k´zt ezt a probl¢mÀt
is sokszor v¢giggondolta mÀr. AztÀn felgyorsÁtva: ä Mi¢rt volt igaza a francia partizÀnnak, aki belelûtt a n¢met katonÀba? Hûs volt, mert civilizÀltabb eszk´z´kkel gyilkolt? A n¢met katona is Àldozat volt, m¢ghozzÀ a francia tûk¢s Àldozata, aki a n¢met
tûk¢st hÀborÃra k¢nyszerÁtette! Nincs k¡l´nbs¢g! Aki a szib¢riai fogolytÀborban halt
meg, mert az utcÀn ´sszeszedt¢k, hogy kilegyen a l¢tszÀm, ¢ppoly tragikus verseket
Árhatott, mint RadnÂti.
Tegyek egyenlûs¢gi jelet a n¢met katona ¢s a francia partizÀn vagy akÀr a n¢met
katona ¢s a szovjet katona k´z¢? Ez ellen minden sejtem tiltakozott, ¢ppÃgy, mint RadnÂti: ä A SZýKE KíS°RTET pÀrhuzam ellen. Riadtan n¢ztem ezt a hegyes ÀllÃ ¢s nagy
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f¡lü ¹csit, ¢s szikÀr, intellektuÀlis jÂk¢püs¢ge most megr¢mÁtett. Okosabb volt, mint
¢n. Riadtan lÀttam, hogy egy zsÀkba gy´m´sz´l mindent, ami k´zt ä eddig azt hittem
ä vÀlogathatok. HÀt nincs ¢rtelme csak a nyomor elleni nyers ¢s k´zvetlen tettnek?
Minden, amit a müv¢szek alkottak, minden, ami nem tud most, itt, azonnal enyhÁteni
az egyetlen realitÀson, az emberi nyomoron, ¢rtelmetlen ¢rtelmis¢gi nyavalygÀs? De
¢n, ¢n mivel tudtam v¢deni az Ö LA RECHERCHE-t? Robi, ez a mÀsik kis csÃnya, lelkesen
helyeselt, csodÀlta ¹csit, olyan voltam k´zt¡k, mint gazdag k´ly´k a gyül´lk´dû ¢s
csÃfolÂdÂ szeg¢ny suhancok k´zt, akik ´sszefognak ellene, hisz valÂban, azok is voltak
mindketten, szeg¢ny gyerekek, a gazdagok lelkifurdalÀsÀt ¢reztem k´zt¡k, annÀl inkÀbb, mert, bÀr ezt nem akartam bevallani magamnak sem, most mÀr nekem is kezdtek ellenszenvesek lenni, talÀn ´szt´n´s ´nv¢delembûl nekem is kellemetlenek, ¢ppen, mint SaskiÀnak. Milyen jÂkedvüek lettek, milyen lelkesek sz´rnyü igazsÀgaiktÂl!
Milyen diadalmasak! Hogy megr¢szegedtek attÂl, hogy els´p´rnek minden ellen¢rvet! °les, trombitÀlÂ mondataik gyûztesen szÀlltak az ¢n szÁn¢szhangom meleg puhasÀga felett. CsÃnyÀk, ¢s k¢ts¢gbeejtûn csÃnyÀnak lÀtnak mindent, de Saskia elint¢zheti
ûket a àcsÃnyaÊ szÂval, nekem ¢rvek kellettek volna. De milyen f´l¢nyes biztonsÀgban
volt mindannyiunk felett, akirûl eg¢szen megfeledkezt¡nk, ott a l¢tra tetej¢n a n¢ma
Ibi, a holocaust r¢ms¢geibe elmer¡lve, lapozgatva lÀthatÂ jÂ ¢rz¢ssel, mint egy bÀjos
k¢pesk´nyvet, a borzalmak leltÀrÀt, û, aki mÀr jÀrt a legm¢ly¢n mindeneknek, m¢lyebben, mint bÀrmelyik¡nk, a legm¢lyen, aki legt´bbet szenvedett k´zt¡nk, ¢s ezzel
mintha eg¢sz tovÀbbi, oly szer¢ny ¢s ig¢nytelen, oly gÀtlÀsos, mosolygÂ ¢let¢re f´l¢nybe ker¡lt volna, mint aki tud valamit, aminek semmif¢le elm¢let nem juthat nyomÀba,
mint aki a legszeg¢nyebb, mintha mellette mindannyian csak naiv ¢s nagyszÀjÃ gazdag
gyerekek lett¡nk volna.
Az elûszobÀban Robi f¢lrevont: ä PrÂbÀlj meg valami ÀllÀst szerezni ¹csinek ä
mondta ä, talÀn a szÁnhÀznÀl vagy a filmgyÀrban, kell¢kestûl igazgatÂig mindenre alkalmas. Nyomorognak. ä Igen, megÁg¢rtem a protekciÂt, megteszem, ami tûlem telik.
Az Ág¢retemet nem fogom megtartani, ezt mÀr akkor, ott, az elûszobÀban tudtam, nem
szÀnd¢kosan, de elfelejtem majd, hiÀba.
Nem, mondta frissen rehabilitÀlt barÀtom, akinek az Astoria pincehelyis¢g¢ben, finom zongoraszÂ mellett megprÂbÀltam elûadni ¹csi elm¢let¢t, nem, Lenin nem t¢vedett, amikor a forradalmat megcsinÀlta, a forradalmat, ha lehetûs¢g van rÀ, meg
kell csinÀlni. Term¢szetesen Leninnek arra kellett szÀmÁtania, hogy az oroszorszÀgit
k´vetni fogja az eurÂpai forradalom, de amikor kider¡lt, hogy a SZU egyed¡l maradt,
Lenin levonta a k´vetkeztet¢st, ne feledj¡k, Lenin bevezette a NEP-et! Nem Lenin,
SztÀlin rontotta el a dolgot. ä A te barÀtod elm¢let¢ben az a hiba ä mondta m¢g ez a
mÀsik barÀtom, akit a kommunistÀk nemr¢g hajszÀl hÁjÀn kiv¢geztek ä, hogy csak elm¢let, nem szÀmol az ¢lettel, a gyakorlati tennivalÂkkal, a valÂ helyzettel, Ágy aztÀn
nem is mutat kiutat. A kiÃt: Nagy Imre. A jÃniusi program, az a lenini program. Nincs
mÀs vÀlasztÀs, k¢t vilÀg van, ¢s a k¢t rossz k´z¡l a mi¢nk a jobb. Itt legalÀbb milliÂk
ismerik meg a marxizmust, milliÂk gondolkodÀsa sz¡letik ÃjjÀ. Elv¢gre barÀtod is
marxistÀnak vallja magÀt. °s szÀmolni kell a gyarmati helyzet megvÀltozÀsÀval is. Nem,
esztelens¢g lenne a kapitalizmus restaurÀciÂjÀt akÀr kÁvÀnni, akÀr elk¢pzelni. Ez, ami
itt van, minden hibÀja, t¢ved¢se, gyalÀzata ellen¢re is haladÀs. ä AztÀn hozzÀtette: ä A
RÂmai Birodalom felbomlÀsÀt a barbÀrok t´bb szÀz ¢ves uralma k´vette, ezalatt a tÀrsadalom szinte semmit se fejlûd´tt, m¢gis ez a barbÀr uralom vezetett ä ¢s csak ez vezethetett ä a reneszÀnszhoz, amelyben magasabb fokon az is Ãjra feltÀmadt, ami RÂ-
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mÀban nagy ¢s sz¢p volt. HasonlÂ korban ¢l¡nk mi is, ¢s nem Àllhatunk, csak a j´vû
oldalÀn. °s most talÀn nem is kell ¢vszÀzadokat vÀrni az ÃjjÀsz¡let¢sig, hisz a t´rt¢nelem menete gyorsul. ä Te most mit csinÀlsz? ä k¢rdeztem n¢mi elgondolkodÀs utÀn.
ä Vid¢kre megyek, el az aktÁv politikÀtÂl, rem¢lem, hogy majd Árhatok, akÀrhogy is,
igen, vid¢ken fogok ¢lni, ¢s Árni fogok. ä N¢gy konyak utÀn mÀr volt feles¢g¢rûl is
besz¢lni kezdett, aki elvÀlt tûle, amÁg û benn volt: ä Egyetlenegyszer besz¢ltem vele,
miÂta kij´ttem. Azt mondta nekem: à°n idillben akartam ¢lni, te pedig viharban ¢lsz.Ê
HÀt igen. Amikor kiszabadultam a b´rt´nbûl, szÀllodÀba vittek, mert nem volt hova
hazamennem, a kutyÀmat valakinek k´lcs´nadta, a kocsimon pedig mostani ¢lettÀrsa
jÀrja a vilÀgot.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

KñS KçROLY LEVELE KOVçCS LçSZLñHOZ
1956-BñL
K´zz¢teszi Hidv¢gi MÀt¢
Ha egy lev¢lnek jelentûs szem¢lyis¢g az ÁrÂja, az a lev¢l müvelûd¢st´rt¢neti ¢rt¢k. Ha
egy magyar lev¢l 1956-bÂl valÂ, az a lev¢l t´rt¢nelmi dokumentum. Ha egy levelet
k´z¢pkori kÂdexekbe illû k¢zÁrÀssal Ártak, az a lev¢l kalligrÀfiai kincs. MindhÀrom
megÀllapÁtÀs igaz arra a lev¢lre n¢zve, amelyet a budapesti Borda AntikvÀrium 20.
szÀmÃ katalÂgusa kÁnÀlt eladÀsra a 7100. t¢telszÀm alatt: àKÂs KÀroly (1883ä1977) KolozsvÀrott 1956. mÀjus 24-¢n kelt, KovÀcs LÀszlÂnak Budapestre tintÀval Árt, alÀÁrt, autogrÀf
levele. [...] Hat sürün teleÁrt oldal (M.: 210 x 151 mm), eredeti borÁt¢kban. 30 000,äÊ A lev¢l
negyedik lapjÀnak alsÂ f¢l oldalÀt szÁnes reprodukciÂban k´zli a katalÂgus. Az alÀbbiakban ä Borda Lajos Ãr szÁves hozzÀjÀrulÀsÀval ä a levelet teljes terjedelm¢ben, betühÁven publikÀljuk.
*
KÂs KÀroly ä Cluj ä Str. Republicei 10
dr. KovÀcs LÀszlÂ
Budapest V I.
Bajza u. 47. III. 2.
Ungaria
Kedves Laci!
MÀsodszor prÂbÀlok most egy ¢ven bel¡l levelet Árni Neked, hogy tavaly Árt levelemre
nem kaptam egy sornyi vÀlaszodat sem. Igaz, hogy ¢n valÂszÁnüleg inkÀbb n¢lk¡l´z´m
a Te leveleidet, mint Te az eny¢meket, mert elgondolÀsom szerint mi itt kevesebbet
lÀtunk ¢s hallunk, mint Ti ott. A mÃltakban is Ágy volt ¢s most is Ágy van.
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De az¢rt m¢gis-m¢gis talÀn idûnk¢nt reÀszÀnhatnÀd magadat, hogy egy-egy rongyos levelecsk¢t menessz hozzÀm ¢s elpletykÀlj egyetmÀst abbÂl, ami ott t´rt¢nik ¢s
ami engem ¢rdekelne. Most ¢ppen olyan idûk jÀrnak, amelyekben minden mintha
megmozdult volna, mintha friss szelek fÃjdogÀlnÀnak. Mi csak a zÃgÀsÀt halljuk itt,
de szeretnûk tudni, szÀmÁthatunk-e mi is jÂ, becs¡letes, ÀldÀsos nyÀri zivatarra, vagy
csak szikkasztÂ sz¢l jut belûle, vagy ¢ppen j¢gesû. Itt a mi ÁrÂink (!) most az elsû romÀniai írÂ-Kongresszusra k¢sz¡lnek ¢s gondolom, hogy arra magyar ÁrÂdelegÀciÂ is
j´n vend¢g¡l. De vajjon kik?
Nem tudom, kitûl hallottam nem is olyan r¢gen, hogy beteg voltÀl; talÀn a r¢gi baj
Ãjult ki megint? Viszont azt is besz¢lte valaki, hogy most mÀr Ãjra eg¢szs¢ges vagy.
KÂtay PÀl dr. barÀtunk most Bpesten van ¢s bizonyosan talÀlkozol is vele. Vele ¡zentem Neked; azt is, hogy ÁrhatnÀl mÀr egy rongyos levelet t´bbek k´z´tt. De biztonsÀg
kedv¢¢rt most megint csak ism¢telem k¢r¢semet Ágy is, hÀtha...
Itt nÀlunk semmi l¢nyeges ÃjsÀg nincsen a szellemiek ter¢n. Az ÁrÂk Árnak, az olvasÂk ellenben inkÀbb a r¢gieket olvassÀk. Ha egy JÂkai, MÂricz Zs, vagy akÀr GÀrdonyi
(Egri csillagok), MolnÀr Ferenc (PÀl uccai fiÃk), vagy Verne-k´tet megjelenik, azt elkapkodjÀk, mint a cukrot, sokszor m¢g szinte a lÀdÀbÂl, amelyikbûl a k´nyvet a keresked¢s kipakolja. Az Arany JÀnos Toldi-jÀnak igazÀn sz¢p, illusztrÀlt ifjÃsÀgi kiadÀsÀhoz igazÀn csak protekciÂval tudtam a tavaly hozzÀjutni. Az àEmber trag¢diÀjÀtÊ
mindenki irigyli tûlem, hogy meg tudtam szerezni. De mÀr a BÀnk-bÀnt ¢n irigylem,
amikor mÀsoknÀl meglÀtom. No, ezzel Ágy vagyunk.
A mai magyar filmek viszont nemzeti k¡l´nbs¢g n¢lk¡l nagyon n¢pszerüek; azokat
lÀtatlanban is zsÃfolÀsig telt hÀzak n¢zik mindig.
A mai magyar szÁndarabokat mÀr kev¢sb¢...
Az itteni Akad¢mia felszÂlÁtÀsÀra ´ssze kellett ÀllÁtanom ÁrÂi munkÀssÀgom teljess¢g¢t. (HÀt persze, hogy ennek csak a l¢nyeges r¢sz¢t siker¡lt ´sszeszednem.) így reÀker¡lt a sor az àOrszÀg¢pÁtûÊ szÁnpadi vÀltozatÀra is, amely csak k¢ziratban volt meg
nekem ¢s az elpusztult 1944 ûsz¢n. MegprÂbÀltam megkapni a Nemzeti SzÁnhÀztÂl,
meg a RÀdiÂbÂl is (ahol szint¢n elûadtÀk volt annakidej¢n). Leveleimre nemleges vÀlaszokat kaptam: ànincsen meg; elveszett, elpusztult.Ê Most v¢gre elûker¡lt egy p¢ldÀnya. Valaki kinyomozta a M. N. MÃzeum szÁnhÀzt´rt¢neti osztÀlyÀn. Az igazgatÂ
(Keresztury Dezsû barÀtunk) szÁvesen enged¢lyezte a g¢pel¢s¢t ¢s tegnapelûtt egy kis
kolozsvÀri diÀkleÀnyka elhozta azt nekem Pestrûl. Gondolhatod, hogy meg´rvendettem neki, ha nem is tartom azt szerencs¢s sz¡l¢semnek.
Voltam nemr¢gen M.VÀsÀrhelyt, s ott talÀlkoztam Molter KÀrolylyal, aki a r¢gi, s
Kem¢ny JÀnos¢kkal, akik ugyancsak a r¢gi kedves emberek ¢s nagyon bele tudtak
t´rûdni Ãj helyzet¡kbe: jÂ kedvüek, tudnak nagyokat kacagni, szÂval jÂfajta optimistÀk, amiben nagyonis igazuk van. Ott talÀlkoztam KÂtay Palival ¢s Csûg´rrel is. Kedves
est¢t t´lt´ttem el vel¡k.
Sok a dolgom. AmiÂta nyugdÁjas vagyok, t´bb, mint azelûtt. De nem a dolog, a munka terhes, az jÂ, ha van, hanem a bosszÃsÀg, a keserüs¢g, amit mostani egyhÀzi munkÀm okoz. Ker¡leti fûgondnok vagyok ¢s term¢szetesen ä ellenz¢k. S mellettem LÀszlÂ
Dezsûn kÁv¡l senki. Viszont egyhÀzkormÀnyzatunk szelleme ¢s gyakorlata: felfel¢ gyÀva, lefel¢ diktatÂrikus ma, amikor viszont a gy¡lekezetek ´nk¢ntes adomÀnyÀbÂl tÀplÀlkozik. AdminisztrÀciÂja, azt hiszem, soha ilyen tehetetlen, hozzÀ nem ¢rtû, ´sszevissza kapkodÂ nem volt, mint amilyen ma. A ker¡let belsû ¢lete ma hatalmas hullÀmzÀsban: falvak n¢ptelenednek el ¢s Ãj falvak, vÀrosok sz¡letnek, s a gy¡lekezeteink is
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hasonlÂk¢ppen [olvashatatlan szÂ]. Viszont ezt a n¢pvÀndorlÀst nem akarja tudomÀsul
venni az egyhÀzk´zpont ä k¢nyelmi okokbÂl. TehÀt vannak anyaegyhÀzak ä papÁron
ä ahol egyetlen hÁvû nincs mÀr ¢s vannak tÁzezres reformÀtus t´megek (a Zsil v´lgy¢n,
az Ãj bÀnya- ¢s gyÀrvÀrosokban), ahol nincs se templom, se pap, sem semmi. °s hiÀba
verekedek, hiÀba erûszakolom ki az Ig. tanÀcsi hatÀrozatot, hogy reorganizÀlni kell
okvetlen¡l ¢s k¢sedelem n¢lk¡l, a k´zponti adminisztrÀciÂ elszabotÀlja ezt a munkÀt
ä a p¡sp´k csendes jÂvÀhagyÀsÀval. ögylÀtszik, hogy Ãjra azt kell csinÀlnom, ami¢rt
a mÃltakban annyit csÃfoltatok: otthagytam ezt a tÀrsasÀgot ¢s nem [olvashatatlan szÂ]
k´z´tt¡k kirakat figurÀnak, ha csak nem t´rt¢nik valami csoda, vagy ä katasztrÂfa.
Mert nek¡nk, ä ÃgylÀtszik, ä az kell.
Nagy a hÁre annak, hogy hamarosan Ãtlev¢l n¢lk¡l, egyszerü hatÀrÀtl¢p¢si igazolvÀnnyal mehet¡nk lÀtogatÂba MagyarorszÀgra. HÀt ha ez igaz lesz, akkor ¢n is Àtn¢zek
oda, lÀssam a szememmel, ami ott van most. Volna ott lakÀsom, mindenem, csak a
vasutat kellene fedeznem, ami nem sok. °s vÀsÀrolni nem akarok, csak lÀtni ¢s talÀlkozni r¢gi ¢s Ãj emberekkel. S hazaj´nni.
Nemr¢gen a fiam: AndrÀs volt kinn egy h¢tig valami k¢pzûmüv¢sz kompÀniÀval:
sokat lÀtott, megtelt sok Ãj sz¢ps¢ggel, de azt mondta: az utolsÂ k¢t napon alig vÀrta,
hogy ä hazaj´hessen. Mert, azt mondja, itt is bolondul rohanÂ az ¢let, de ott m¢ginkÀbb az ¢s ez az idegeire ment. Gondolom, ¢n is Ãgy voln¢k ¢s ez¢rt eleve elhatÀroztam: ha kimehetek, egy h¢tre megyek, nem t´bbre, ez el¢g lesz.
LÀtod, milyen semmis¢geket Árok. De fÀradt vagyok mÀr ¢s mostanÀban sokszor
elfÀradok. HÀt akkor m¢g csak egyet, ami talÀn ¢rdekel:
Bartalis JÀnos ¢s Szentimrei vannak itt KolozsvÀrt az ´regebbek k´z¡l, illetûleg tavalyelûtt Âta KacsÂ SÀndor is (ez most lektor a KiadÂnÀl, de szÂ van rÂla, hogy az Utunk
szerkesztûje lenne ä Kiss Jenû helyett.) Bartalis¢k most el¢g jÂl vannak anyagilag ä
sok nagy nyomorkodÀs utÀn; Szentimrei ä sÃlyosan beteg ember ä szÁvasztmÀja van,
alig jÀr, fullad meg, Ãgy n¢z ki, mint a halÀl. °s muszÀj tanÁtson is, mert a magyar idûk
n¢gyesztendei katonatiszts¢g¢vel elrontotta a penziÂ-lehetûs¢g¢t...
°s most m¢g magamrÂl. Semmi Ãj velem nem t´rt¢nt. Vagyok. Eg¢szs¢gesen ¢n is,
eg¢sz nagy csalÀdom is. S mind itt vagyunk KolozsvÀron. Dolgozunk ¢s vereked¡nk
az °lettel. EgymÀssal vitÀzunk sokat, mert sokszor vagyunk egy¡tt, hÀla a Sorsnak. °s
vÀrjuk azt a jobbat, aminek az °let t´rv¢nye szerint el kell j´nnie bizonyosan. Mert
lÀtod: optimistÀk vagyunk ¢s kÁvÀnom, hogy Te is l¢gy az azonkÁv¡l, hogy eg¢szs¢ges
l¢gy, mert nem ¢rdemes betegnek lenni. IluskÀnak kezit csÂkolom, minden jÂt kÁvÀnok neki is.
R¢gi barÀtsÀggal k´sz´nt
KolozsvÀr 956. V. 24.
KÂs KÀroly
*
KÂs KÀroly 1953-ban megy nyugdÁjba az Institutul Agronomic magyar tagozatÀn bet´lt´tt fûiskolai tanÀri ÀllÀsÀbÂl. Feles¢g¢vel ¢l KolozsvÀron egy szoba-konyhÀs lakÀsban. (1960-ban a pÀrt egy KÂs¢k vÀlasztotta k¢tszobÀs ´sszkomfortos lakÀst utalt ki
nekik a Mihai Viteazul t¢ren.) 1955-ben a bukaresti çllami KiadÂ Ãj kiadÀsban megjelenteti V ARJö NEMZETS°G cÁmü reg¢ny¢t ¢s B UDAI NAGY ANTAL cÁmü kisreg¢ny¢t,
nyugdÁjÀt megk¢tszerezik, majd a legmagasabb ÁrÂi nyugdÁjszintre emelik. Dolgo-
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zik. 1953ä56 k´z´tt reformÀtus parÂkiÀt tervez Nagypetribe ¢s Detrehem-telepre,
kultÃrhÀzat Nagykapusra, reformÀtus templomot szint¢n Detrehem-telepre, imahÀzat FerencbÀnyÀra, ravatalozÂt SzamosÃjvÀrra; AndrÀs fiÀnak hÀzat ¢s mütermet tervez; elk¢szÁti GaÀl GÀbor sÁrk´v¢t a HÀzsongÀrdi temetûbe; nyomdÀban van MEZýGAZDASçGI °PíT°SZET cÁmü szakk´nyve, Árja a k´z¢pkori KolozsvÀrrÂl ¢s a KolozsvÀri
müv¢szcsalÀdrÂl ä MiklÂsrÂl, MÀrtonrÂl ¢s Gy´rgyrûl ä szÂlÂ reg¢ny¢t. (Befejezetlen
maradt.)
KovÀcs LÀszlÂhoz ä a fenti lev¢l cÁmzettj¢hez ä r¢gi barÀtsÀg k´ti. Az 1945 utÀni
¢vekben KÂs KÀroly ä grÂf BÀnffy MiklÂshoz hasonlÂan ä heti rendszeress¢ggel lÀtogatja KovÀcs LÀszlÂ¢k kolozsvÀri otthonÀt.
KovÀcs LÀszlÂ (1892ä1963) az Erd¢lyi Helikon folyÂirat szerkesztûje, az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h munkatÀrsa, majd lektora. A C¢h t´bb kiadvÀnyÀt ¢s antolÂgiÀjÀt szerkesztette (pl. S°TA A B¹LCSýHELYEM K¹RºL). NovellÀkat ¢s müvelûd¢st´rt¢neti, irodalmi
tanulmÀnyokat is Árt. 1950-ben MagyarorszÀgra k´lt´z´tt. A ReformÀtusok Lapja olvasÂszerkesztûje volt. Budapesten halt meg.
A lev¢lben KÂs megemlÁt t´bb k´z´s ismerûst, erd¢lyi irodalmÀrt ¢s szellemi embert:
KÂtay PÀl (1910ä1986): polihisztor, egyetemi tanÀr, seb¢sz-urolÂgus, a marosvÀsÀrhelyi urolÂgiai klinika igazgatÂja, tudomÀnyt´rt¢n¢sz, ÁrÂ, az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h
munkatÀrsa. Essz¢ket, novellÀkat Árt. MarosvÀsÀrhelyen halt meg.
Molter KÀroly (1890ä1981): ÁrÂ, drÀmaÁrÂ, az Erd¢lyi Helikon mozgalom egyik alapÁtÂ tagja, a Bolyai TudomÀnyegyetemen a n¢met nyelv ¢s irodalom professzora, KÂs
KÀroly egyik legjobb barÀtja. MarosvÀsÀrhelyen halt meg.
Kem¢ny JÀnos (1903ä1971): ÁrÂ, a kolozsvÀri Nemzeti SzÁnhÀz igazgatÂja, marosv¢csi
kast¢lyÀban alakult meg az Erd¢lyi Helikon elnevez¢sü szellemi mozgalom 1926-ban.
A II. vilÀghÀborÃ utÀn fizikai munkÀbÂl ¢lt, k¢sûbb k´nyvtÀrosk¢nt helyezkedett el.
MarosvÀsÀrhelyen halt meg.
Csûg´r Lajos (1904): fogorvos, egyetemi tanÀr, lapszerkesztû, politikus, a Magyar
N¢pi Sz´vets¢g egyik vezetûje, a Bolyai TudomÀnyegyetem, majd a marosvÀsÀrhelyi
orvosi egyetem rektora. 1949-ben ä koncepciÂs per Àldozatak¢nt ä beb´rt´n´zt¢k.
1956-ban rehabilitÀltÀk, ¢s visszahelyezt¢k tansz¢k¢re a marosvÀsÀrhelyi orvosi egyetemre.
LÀszlÂ Dezsû (1904ä1973): reformÀtus lelk¢sz, lapszerkesztû, egyhÀzt´rt¢n¢sz. KolozsvÀri, majd glasgow-i fûiskolai tanulmÀnyok utÀn az erd¢lyi egyhÀzker¡let belmiszsziÂi utazÂ titkÀra, majd vallÀstanÀr, k¢sûbb a teolÂgia magÀntanÀra a kolozsvÀri ReformÀtus Koll¢giumban. A KolozsvÀr belvÀrosi reformÀtus egyhÀzk´zs¢g pÀsztora, az
egyhÀzker¡let fûlev¢ltÀrosa, a k´zponti lev¢ltÀr rendezûje. KolozsvÀrott halt meg.
Bartalis JÀnos (1893ä1976): k´ltû, az Erd¢lyi Helikon mozgalom alapÁtÂ tagja, a magyar nyelvü expresszionista k´lt¢szet egyik elûfutÀra, KosztolÀnyi Dezsû felfedezettje.
A hÀborÃ utÀn kilenc ¢vig hallgatott, nyomorgott, vÀlogatott versei csak 1955-ben jelentek meg Ãjra. KolozsvÀrott halt meg.
Szentimrei Jenû (1891ä1959): k´ltû, ÁrÂ, lapszerkesztû, KÂs KÀroly sztÀnai szomsz¢dja, hÀzÀt is KÂs tervezte. Tagja volt a KÂs KÀroly vezette KalÀka bet¢ti tÀrsasÀgnak;
Benedek Elekkel ¢s KÂs KÀrollyal egy¡tt szerkesztette a KalÀka n¢plapjÀt, a VasÀrnapot, amelynek k¢sûbb az egyed¡li tulajdonosa lett. Az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h egyik
alapÁtÂ tagja. 1945-tûl a kolozsvÀri çllami Magyar SzÁnhÀz, majd a JÂzsa B¢la Athe-
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naeum (azelûtt Minerva) Irodalmi ¢s K´nyvkiadÂ VÀllalat vezetûje, v¢g¡l a Szentgy´rgyi IstvÀn Müv¢szeti FûiskolÀn tanÁtott. KolozsvÀrott halt meg.
KacsÂ SÀndor (1901ä1984): ÁrÂ, eml¢kÁrÂ, lapszerkesztû, baloldali politikus, az Erd¢lyi Helikon mozgalom egyik alapÁtÂ tagja, a Magyar N¢pi Sz´vets¢g eln´ke. A RomÀniai Magyar SzÂ cÁmü napilap fûszerkesztûje Bukarestben, majd ä lemondatÀsa
utÀn, az ´tvenes-hatvanas ¢vekben ä a romÀniai çllami Irodalmi ¢s Müv¢szeti KiadÂ
kolozsvÀri szerkesztûs¢g¢nek lektora ¢s az Irodalmi K´nyvkiadÂ magyar fiÂkjÀnak vezetûje. KolozsvÀrott halt meg.
Kiss Jenû (1912): k´ltû, müfordÁtÂ, lapszerkesztû. Az Erd¢lyi Helikon folyÂirat szerkesztûje, az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h olvasÂszerkesztûje, az Utunk seg¢dszerkesztûje,
majd rovatvezetûje.
Olvashattuk, ´r´mmel Árja KÂs KÀroly, hogy megker¡lt elveszettnek hitt szÁndarabk¢zirata: àtegnapelûtt egy kis kolozsvÀri diÀkleÀnyka elhozta azt nekem PestrûlÊ. Az esem¢nyt
egy mÀsik, a mi level¡nkkel feltehetûen egy idûben Árott lev¢lben is meg´r´kÁti. A dokumentumra Monostory KlÀra talÀlt rÀ az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr k¢ziratgyüjtem¢ny¢nek Keresztury-fondjÀban. (L. K ñS K çROLYT ID°ZV E. öj T¡k´r, 1987/49. 23.
o.) Ebbûl a ä Keresztury Dezsûh´z Árott ä lev¢lbûl id¢z¡nk:
àFurcsa, tarka ¢letem folyamÀn hÀromszor vÀgott a f´ldh´z a sors Ãgy, hogy mindent el´lrûl
kellett kezdenem. Harmadszor 1944 ûsz¢n ä 61 esztendûs voltam akkor ä, de akkor Ãgy, hogy az
¢g vilÀgÀn semmink nem maradt, s szeg¢ny feles¢gemmel egy¡tt egy szÀl ruhÀban gyalog kellett
bujdokolva menek¡ln¡nk a gyilkos latrok elûl SztÀnÀrÂl KolozsvÀrra, hogy Ãjra megprÂbÀljuk
¢let¡nket ¢pÁteni a semmibûl. Otthonommal ¢s abban minden holminkkal egy¡tt term¢szetesen
megsemmis¡ltek szellemi ¢letmunkÀm hagyat¢kai, eml¢kei s ¢rt¢kei is: k¢ziratok, jegyzetek, rajzok,
tervek, k´nyvek, levelek... így t´rt¢nt. Kegyetlen dolog volt. De elmÃlt, s most itt KolozsvÀron
¢l¡nk. ögy, ahogy lehet. A t¢len mÃlt k¢t esztendeje ä akkor t´lt´ttem be 70-edik ¢let¢vemet ä
elhatÀroztam, hogy megprÂbÀlom ´sszeszedni azt a n¢hÀny ÁrÀst, rajzot, k¢pet, amit ha nem is
maradandÂ ¢rt¢künek, de a magam ¢letmunkÀjÀra jellemzûnek Át¢ltem ¢s amik a szÁvemhez nûttek.
¹ssze is ker¡ltek innen-onnan ä sokszor jÂ embereim jÂvoltÀbÂl ä a legl¢nyegesebbek, csak egy
hibÀzott k´z¡l¡k: ÏAz orszÀg¢pÁtûÎ szÁnhÀzi vÀltozata, melyet 1942-ben, a Nemzeti SzÁnhÀz megbÁzÀsÀbÂl Ártam volt. De ezzel a munkÀmmal eleitûl kezdve nem volt szerencs¢m. BemutatÂja 1943
Szt. IstvÀn napjÀra volt kitüzve s egy nappal a bemutatÂ elûtt, a fûprÂbÀn robban be a hÁr a
szÁnhÀzba: Horthy IstvÀn lezuhant rep¡lûg¢p¢vel ¢s sz´rnyethalt. A bemutatÂ term¢szetesen elmaradt. S amikor k¢sûbb elûadtÀk, akkor mÀr els´t¢tÁtett vÀrosban bandukoltunk az elûadÀsrÂl
szÀllÀsunkra. Nem vagyok babonÀs, pogÀny kÀlvinista vagyok, de ¢reztem, figyelmeztetû jel ez
szÀmomra: ez a gyermekem nem ¢letre valÂ ¢s szerencs¢tlens¢gnek hÁrmondÂja csak. M¢gis! Gyermekem volt. S amikor mindenemmel egy¡tt k¢zirata SztÀnÀn elpusztult, bizony mondom, erûsen
fÀjt. De eltemettem ¢s szinte el is felejtettem mÀr. Tavaly m¢gis eszembe jutott ¢s ¢rdeklûdni kezdtem:
vajjon nem maradt meg bÀr egy g¢pelt p¢ldÀnya a Nemzeti SzÁnhÀznÀl, vagy a RÀdiÂnÀl, ahol
m¢g n¢hÀny Szt. IstvÀn-napon elûadtÀk. De mindk¢t helyrûl negatÁv vÀlaszt kaptam: elpusztult,
elveszett, nincsen. Tavaly ûsszel egy fiatal irodalomt´rt¢n¢sz barÀtom lÀtogatott meg, aki az ¢n
elmÃlt ¢letem ÃtjÀt ¢s munkÀjÀt nyomozza. S t´bbek k´z´tt szerette volna olvasni ezt a szÁnjÀt¢kot
is. Elmondottam neki, amit tudtam rÂla, ¢s hogy bizony annak v¢ge: elpusztult, nyoma veszett.
De az ¢n barÀtom nem nyugodott meg ebben (pedig û is reformÀtus), ¢s vÀllalta, hogy megkeresi.
°s lÀm: tegnapelûtt az itteni Bolyai Egyetem egyik kedves leÀny hallgatÂja ÀllÁt be hozzÀm: elhozta
szÀmomra Pestrûl ÏAz orszÀg¢pÁtûÎ mÀsolatÀt. A kÁs¢rû lev¢lbûl megtudtam aztÀn azt is, hogy az
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¢n elveszettnek hitt gyermekem nem pusztult el, hanem ott rejtûzk´d´tt a N. MÃzeum szÁnhÀzt´rt¢neti osztÀlyÀn, ahol Te megûrizted ût ä szÀmomra ¢s lehetûv¢ tetted annak lemÀsolÀsÀt, hogy ä
viszontlÀthassam. Kedves BarÀtom, k¢rlek most, fogadd jÂ szÁvvel ez¢rt ûszinte hÀlÀs k´sz´net¢t
egy ´reg erd¢lyi magyar szellemi munkÀstestv¢rednek, aki enn¢l t´bbet ma Ãgysem adhat a legjobb
akarattal sem. BarÀtsÀggal ¡dv´z´l, KolozsvÀr, 1956. mÀjus hÂ 20. KÂs KÀrolyÊ
A KovÀcs LÀszlÂhoz Árott lev¢l egyik hangulatfestû r¢sze a àVoltam nemr¢gen M.VÀsÀrhelyt...Ê bekezd¢sben megrajzolt àpillanatk¢pÊ a vÀsÀrhelyi ÁrÂkkal t´lt´tt est¢rûl.
KÂs KÀroly utazÀsÀnak oka ä mint azt egyik, Molter KÀrolyhoz szÂlÂ level¢bûl megtudjuk (l. Marosi IldikÂ: LEVELEK AZ ¹TVENES °V EKBýL. Igaz SzÂ, 1980/12. 526. o.) ä
egy àvetÁtett k¢pesÊ elûadÀs volt, amelyet MþEML°KEINK E RD°LYBEN cÁmmel tartott
1956. mÀjus 6-Àn a marosvÀsÀrhelyi TudomÀnyt ¢s KultÃrÀt Terjesztû TÀrsasÀg ¡l¢s¢n. à°jjel nem utazom szÁvesen, mert nemigen bÁrom mÀr ¢s fÀradtan, fejfÀjÂsan hogyan tudjak
¢rtelmesen besz¢lni k´z´ns¢gnek? Van-¢ lehetûs¢g VÀsÀrhelyt ma egy szobÀt, illetve egy sezlongot
kapnom...Ê
A KovÀcs LÀszlÂhoz szÂlÂ lev¢lnek reformÀtus egyhÀzt´rt¢neti szempontbÂl jelentûs fejezete KÂsnak az egyhÀzi vezet¢st illetû kritikÀja. (A vonatkozÂ sz´vegr¢szlet grafolÂgiailag k¡l´n is ¢rdekes: a KÂs KÀroly-i hÁres k¢zÁrÀs ott olyan m¢rt¢kben vÀlt indulatossÀ, hogy k¢t szÂ olvasatÀt nem tudom megfejteni.)
A reformÀtus egyhÀzker¡letek legfûbb vilÀgi tisztviselûi az Ãn. fûgondnokok, akik
az egyhÀzat a p¡sp´kkel egy¡tt igazgatjÀk. Az erd¢lyi reformÀtus egyhÀzker¡letnek
´t fûgondnoka van, akik àhivatali idûsebbs¢g sorrendje szerint v¢gzik a hivatali teendûket, az
egyhÀzker¡leti gyül¢sen pedig egyed¡l eln´k´l a jelenlevû legr¢gibb fûgondnokÊ. KÂs KÀrolyt
1934-ben vÀlasztjÀk meg a kalotaszegi reformÀtus egyhÀzmegye fûgondnokÀnak.
FunkciÂjÀtÂl csak 1965 nyarÀn, nyolcvank¢t ¢ves korÀban vÀlik meg. (Ekkor mÀr beteg, tÃl van egy szÁvinfarktuson, lÀbÀban ¢rszük¡let, lÀtÀsa romlik.) A XV I. szÀzad Âta
senki nem viselte olyan hosszÃ ideig a fûgondnoki tisztet, mint û. (°rdemes megemlÁteni, hogy a temesvÀri sz¡let¢sü KÂs [Kosch] KÀroly eredetileg evang¢likus vallÀsÃ
volt, gimnazistak¢nt t¢rt Àt a reformÀtus hitre, ezzel is hangsÃlyozva magyarsÀgÀt,
mert az evang¢likusok Erd¢lyben àszÀsz vallÀsÃnakÊ neveztettek. L. Ifj. KÂs KÀroly
levele Bihari JÂzsefhez. In: K ñS K çROLY EML°KEZETE. 1985. 16. o.)
KÂs KÀroly egyhÀzi szolgÀlata, reformÀtus hÁvû volta elvÀlaszthatatlan r¢sze ¢letmüv¢nek. Major MÀt¢nak Árta egy lev¢lben: à...amikor [...] nyugdÁjba mentem: eg¢szs¢ges,
erûs, munkabÁrÂ ember voltam, aki megszabadulva utolsÂ s el¢g terhes tanÀri lek´t´tts¢gemtûl, s
csak a magam lelkiismeret¢nek tartoztam felelûss¢ggel, Ãgy ¢reztem, hogy ä mint az Erd¢lyi ref.
egyhÀzker¡let fûkurÀtora ¢s ¢pÁt¢sz ä tudÀsom ä k´z¢leti ¢s ¢pÁt¢szeti munkÀssÀgomat az erd¢lyi
magyarsÀgnak erre az egyetlen, nem ÀllamosÁtott, autonÂm munkater¡let¢re [...] korlÀtozomÊ.
(L. KortÀrs, 1980/9. 1473. o.)
1956. november 19-¢n Ágy Ár Molter KÀrolynak:
àKedves jÂ DruszÀm! Leveleden okt. 20-as dÀtumot lÀtok ¢s ma november 19-e van, s most bontottam fel ezt a Te r¢gen megÁrt leveledet, amire a vÀlaszt k¢rted volt. De ennek a lÀtszÂlagos
hanyagsÀgnak, sût figyelmetlens¢gnek az az oka, hogy ¢ppen csak ma egy hete ¢rkeztem haza
Budapestrûl: betegen, testben ¢s l¢lekben ´sszet´rve, keserüen. S csak ma vettem szÀmba a szept.
10-ike Âta [valÂszÁnüleg elÁrÀs, àoktÂberÊ, H. M.] (akkor utaztunk Pestre feles¢gemmel) el¢gg¢
felgyült levelez¢semet. Mostanig m¢g csak gondolkozni sem tudtam jÂzanul, csak hever¢sztem,
jÀrkÀltam, t¢pelûdtem: gondolkoztam azon, amit a mÃlt hetekben lÀtnom, hallanom ¢s ¢lnem adatott. Eg¢szen k´zelrûl, szinte k´zvetlen¡l. A KÀlvin t¢ren laktunk... [...] ...jÂformÀn m¢g most
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sem tudok gondolkozni rendesen ¢s sok mindentûl alaposan elment a kedvem, igen sok volt, amit
4 h¢t alatt lÀttam ¢s ¢ltem. Nagyon megnyomott, megrokkantott.Ê
àS m¢g jÂ is most ez a sokf¢le ¢s ä sok munka. Nem gondolkozhatom mÀs dolgokon ä ok n¢lk¡l
¢s tehetetlen¡l ÃgyisÊ ä fejezi be 1956. december 3-i, szint¢n Molterhez Árott level¢t.
A KovÀcs LÀszlÂhoz Árott lev¢lben tervezett utazÀs, amely a forradalomba valÂ àbeleutazÀsÊ lett, eml¢kk¢nt felbukkan tovÀbbi k¢t, 1957-ben Mer¢nyi Ferencnek Árt
lev¢lben is: àHa jÂl eml¢kszem, okt. 21-¢n vasÀrnap voltam nÀlad PÀl BalÀzs ´cs¢mmel. °s
23-Àn mÀr kit´rt a zivatar ¢s elsepert mindent s ¢n tehetetlen¡l v¢gigvÀrtam, amÁg elvonult, hogy
¡res tarisznyÀval valahogy hazavergûdhessek szeg¢ny ijedt feles¢gemmel. November k´zep¢n
ker¡lt¡nk aztÀn haza KolozsvÀrra, minden nagyobb baj n¢lk¡l Ãgy, hogy egyetlen r¢gi ¢s Ãj
barÀtomtÂl elbÃcsÃzhattam volna. (1957. II. 11.)Ê; à...¡res tarisznyÀval, de a forradalom megrÀzÂ ¢lm¢ny¢nek sÃlyos terh¢vel szÁvemben ¢s lelkemben, de mÀsk¡l´nben minden nagyobb baj
n¢lk¡l szerencs¢sen hazavergûdt¡nk KolozsvÀrra szeg¢ny ´reg feles¢gemmel egy¡tt nov. 11-¢n.
(1957. XI. 3.)Ê
°letrajzÁrÂja, Sas P¢ter szerint KÂs KÀroly 1956 ûsz¢n barÀtja, Vincze G¢za reformÀtus lelk¢sz meghÁvÀsÀra lÀtogatott Budapestre. A Pesten t´lt´tt idût ä a levelek alapjÀn ä pontosÁthatjuk: oktÂber 11-tûl november 10-ig volt KÂs KÀroly Pesten. Major
MÀt¢ ä m¢g oktÂber 23-a elûtt ä ¡nnep¢lyesen Àtadhatja KÂs KÀrolynak a Magyar
°pÁtûmüv¢szek Sz´vets¢ge tiszteletbeli tagsÀgÀrÂl szÂlÂ tagk´nyvet, KÂs m¢g f´lkereshet n¢hÀny barÀtot, müv¢szt. AztÀn figyelheti a forradalmat ¢s annak lever¢s¢t a
KÀlvin t¢rrûl, bizonyÀra a reformÀtus parÂkiÀbÂl.
Haza¢rkez¢se utÀn szinte beleveti magÀt a munkÀba ä talÀn ez volt a gyÂgyszere ä,
templomokat, parÂkiÀkat tervez, a farnasi, magyard¢csi ¢s misztÂtfalui parÂkiÀk fel is
¢p¡ltek; 1956 december¢ben megtervezi B UDAI NAGY ANTAL cÁmü szÁnmüv¢nek dÁszleteit ¢s plakÀtjÀt. Az 1960-as ¢vek k´zep¢tûl kezdve mÀr inkÀbb csak lÀtogatÂit fogadja
Szamos-parti blokklakÀsÀban, ¢s levelezik.
Leveleit k¢zzel Árta, RÀskai Lea betüibûl maga csinÀlta kalligrÀfia szerint. Lapos tollat hasznÀlt ¢s k¢k tintÀt. K¢k mondatai a mÀra mÀr megsÀrgult papÁrokon olyanok,
mint egy finom akvarell. Major MÀt¢nak Árta: à...ha [...] meg is szük¡lt k´r¡l´ttem a vilÀg,
ha naponta a sz¡ks¢ges vÀrosi s¢tÀk mind r´videbbek is lettek, ha le is kellett k´sz´nn´m egyetlen
ä egyhÀzunkbani ä munkater¡letemrûl, ha kihullottak kezembûl az ¢pÁt¢sz munkaszerszÀmai, ¢s
ha ÁrÀsmunkÀmat is mindinkÀbb csupÀn levelek megÁrÀsÀra kellett korlÀtoznom, ez az ¢n v¢ns¢gi
¢letszakaszom m¢gsem volt szÀmomra sem terhes, sem siralmas vagy szomorÃ. Mert valÂjÀban
nem voltam beteg ember, nem szorultam ÀpolÀsra; jÂlestek barÀtaim, jÂ embereim el¢g gyakori
lÀtogatÀsai ¢s levelei, ´rvendeni tudtam a sz¢p tavaszi ¢s nyÀri ¢s a szelÁd ûszi napoknak, boldog
izgalommal gyÃjtottuk meg kettûnk ¢vrûl ¢vre kisebb karÀcsonyfÀja gyertyÀcskÀit ¢s gyermekeinkkel meg unokÀinkkal meghatott szÁvvel ¢nekelt¡k el alatta a n¢pi betlehemesek r¢gesr¢gi ¢nek¢t: a hÀrom kirÀlyok hÁradÀsÀt a jÀszolban sz¡letett gyermek csodÀjÀrÂlÊ.
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ESZES, BECSºLETES EMBEREK, °S OLYANOK,
AKIKRE KçR TENTçT VESZTEGETNI
PÀlffy JÀnos (1804ä1857), az elûkelû (de
kev¢s birtokÃ) sz¢kely csalÀd tarcsafalvi
ÀgÀnak sarja nem csupÀn Erd¢ly XIX.
szÀzadi politikai ¢let¢ben jÀtszott kiemelkedû szerepet, hanem az 1848ä49-es forradalom ¢s szabadsÀgharc idej¢n MagyarorszÀg legfelsûbb ÀllamigazgatÀsi test¡leteiben (ÀllamtitkÀrk¢nt, k¢pviselûhÀzi elsû aleln´kk¢nt ¢s a Honv¢delmi BizottmÀny tagjak¢nt) is fontos megbÁzatÀsokat vÀllalt, sût tollforgatÂk¢nt is egyike
a kor legjelesebb erd¢lyi magyarjainak.
VilÀgos utÀn az öj¢p¡letbe zÀrtÀk, 1850ben halÀlra Át¢lt¢k, de Haynau s¢rtett
´n¢rzettûl sarkallt àd¡h´s nagylelküs¢geÊ
k´vetkezt¢ben kegyelemben r¢szes¡lt.
SÀtoraljaÃjhelyi k¢nyszerlakhely¢n lÀtott
hozzÀ, hogy r´vid arck¢pvÀzlatokat Árjon
azokrÂl a f¢rfiakrÂl, akikkel ¢lete folyamÀn szem¢lyes ismerets¢gbe ker¡lt. Portr¢it betürendbe szedve tisztÀzta le egy
k¢ziratos k´tetbe, melyet 1856-ban ä hazat¢rûben sz¡lûfalujÀba, az udvarhelysz¢ki TarcsafalvÀra ä, halÀlos betegen, megûrz¢sre Àtadott SÀrospatakon Erd¢lyi JÀnosnak. A k¢zirat, szerzûje v¢gakaratÀnak megfelelûen, v¢g¡l az Erd¢lyi MÃzeum-Egyes¡let tulajdonÀba ker¡lt, jelenleg a KolozsvÀri Egyetemi K´nyvtÀr ûrizet¢ben van. R¢szeket k´z´lt belûle 1928ban a Budapesti HÁrlap VasÀrnapjÀban Kelemen Lajos, de a magyar irodalomt´rt¢neti k´ztudatba a mü csak azutÀn ker¡lt
be, hogy SzabÂ T. Attila sajtÂ alÀ rendezte,
¢s az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h szÀzhuszonhetedik ¢s szÀzhuszonnyolcadik kiadvÀnyak¢nt k¢t k´tetben, 1939-ben KolozsvÀrott, megjelentette ezzel a cÁmmel: MAGYARORSZçGI °S ERD°LYI URAK . PçLFFY
JçNOS EML°KEZ°SEI . A k´tet cÁme feltehetûleg Erd¢lyi JÀnos fiÀtÂl, Erd¢lyi PÀltÂl
szÀrmazik, aki kolozsvÀri k´nyvtÀrigazga-

tÂk¢nt PÀlffy k¢ziratÀt f¢lbûrbe k´ttette,
¢s gerinc¢re ezt a feliratot nyomatta: MAGYARORSZçGI °S ERD°LYI URAK . Az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h megfelelûnek talÀlta,
hogy a mü nyomtatÀsban is ezzel a cÁmmel jelenj¢k meg.
A k¢zirat 241 jellemz¢st tartalmaz.
PÀlffy a szÀmozÀst egyszer elv¢tette, ez¢rt
Árta az utolsÂ n¢v (LÂnyai GÀbor) el¢ a
240. szÀmot. Ezekbûl SzabÂ T. Attila
nyolcvankettût kihagyott, ezzel az indoklÀssal: àA kiadÂ kÁvÀnsÀgÀra maradt ki e kiadvÀnybÂl az eredeti k¢ziratban elûfordulÂ nehÀny jelent¢ktelenebb jellemz¢s.Ê ýt mint v¢rbeli filolÂgust ¢vtizedeken kereszt¡l nyugtalanÁtotta, hogy a gondozÀsÀban megjelent sz´veg nem teljes (k¡l´nben a kihagyott r¢szeket û nem tekintette àjelent¢ktelenekÊ-nek), ez¢rt a halÀla elûtti ¢vben
´r´mmel fogadta az EurÂpa K´nyvkiadÂ
akkori igazgatÂjÀnak, Domokos JÀnosnak azt az ajÀnlatÀt, hogy egy Ãjabb kiadÀsban tegye k´zz¢ PÀlffy eml¢kez¢seit
most mÀr minden kihagyÀs n¢lk¡l.
UtolsÂ egy¡ttl¢t¡nk alkalmÀval, 1987.
februÀr 22-¢n a B¡kkben, a MajlÀth-kÃt
fel¢ ballagva SzabÂ T. Attila arra k¢rt,
hogy legyek segÁts¢g¢re a sz´veggondozÀsban. Kilenc nap mÃlva bek´vetkezett
halÀla miatt erre mÀr nem ker¡lhetett
sor, de alkalmasint utolsÂ napjaiban m¢g
tÀj¢koztathatta Domokos JÀnost, hogy
¢n is bekapcsolÂdom a munkÀba, mert
az emlÁtett igazgatÂ hamarosan felk¢rt,
hogy vegyem gondjaimba a sajtÂ alÀ rendez¢st. ValÂjÀban tehÀt Ãgy gyÀszoltam
meg atyai jÂ barÀtomat, hogy a temet¢s¢t
k´vetû napokban hozzÀlÀttam PÀlffy JÀnos eml¢kez¢sei ama fejezeteinek lemÀsolÀsÀhoz, melyek az 1939-es kiadÀsbÂl
kimaradtak. Sajnos n¢hÀny hÂnap mÃlva
Domokos JÀnos is eltÀvozott az ¢lûk sorÀ-
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bÂl, ¢s halÀla utÀn erûsen megcsappant az
EurÂpa K´nyvkiadÂ ¢rdeklûd¢se az erd¢lyi mÃlt müvelûd¢si ¢rt¢kei irÀnt. így
az Àltalam kieg¢szÁtett, Ãj olvasatban sajtÂ
alÀ rendezett PÀlffy-mü kiadÀsÀra mÀr
nem ker¡lt sor.
Most e folyÂirat atyamestere, R¢z PÀl
barÀtom buzdÁtÀsÀra k¡ld´m nyomdÀba
az alÀbbi (az 1939-es kiadÀsbÂl kihagyott)

arck¢peket. Ezek is egytûl egyig magukon viselik PÀlffy ÁrÀskultÃrÀjÀnak mindazt a korfestû ¢s jellemÀbrÀzolÂ er¢ny¢t,
amirûl SzÀntÂ Piroska (azaz PÀlffy szerint:
Vasnû) oly eml¢kezetesen sz¢p ¢s az ¡zenethordozÂ betü ¢lm¢nyt k´zvetÁtû szerep¢t m¢lyen Àt¢rzû sorokat Árt AZ ABC
FELE cÁmmel.
Benkû Samu

PÀlffy JÀnos

MAGYARORSZçGI °S ERD°LYI URAK
1. Abonyi IstvÀn
K¢pviselû az 1848-i Nemzeti Gyül¢sen; igazsÀg¡gyi osztÀlyfûn´k 849. Àprilis 14-e
utÀn; 1850. jÃlius 5-¢n a pesti hadit´rv¢nysz¢k Àltal k´t¢l Àltali halÀlra Át¢ltetett ä
ugyanakkor Haynau Àltal megkegyelmeztetett, s nehÀny hÂnappal k¢sûbb ä mi lett?
cs. k. hivatalt keresett, nyert ¢s vÀllalt. ä ý csalÀdos, de nem olyan szeg¢ny, hogy e
l¢p¢sre sz¡ks¢g k¢nyszerÁtette volna.
Azt hiszem, hogy jellemz¢s¢re t´bb tentÀt vesztegetni valÂban kÀr volna.
7. GrÂf AndrÀssy ManÂ
A Gyula testv¢re. Forradalom alatt csak arrÂl volt nevezetes, hogy igen jÂ caricaturÀkot
csinÀlt, noha a szellem, melyben azokat k¢szÁtette, ¢ppen nem volt dics¢retes. 1855ben keleti utazÀsÀt adta ki egy gazdag albumban.
9. BÀrÂ Apor LÀzÀr
TanÀcsos az erd¢lyi udvari cancellÀriÀnÀl B¢csben, ezen test¡let felosztÀsÀig 848.
Apor LÀzÀr minden tekintetben egyike volt Erd¢ly legjellemtelenebb embereinek.
FiatalkorÀban f´ldh´z ragadt szeg¢ny, v¢ns¢g¢ben gazdag. BefolyÀsÀt ¢s tekint¢ly¢t
elûbb mint kirÀlyi tÀblai ¡ln´k s k¢sûbb mint udvari tanÀcsos a mÀsok birtokÀnak
elperl¢s¢re hasznÀlta, legt´bbnyire ¢gre kiÀltÂ igazsÀgtalansÀg- ¢s erûszakkal. KÀroly
¢s Gy´rgy fiainak szÁv´kre k´t´tte, hogy minden vagyonos emberrel atyafisÀgot k´ssenek, mert az ember sohasem tudhatja, nem nyÁlik-e egyszer jogig¢ny valamely birtokukra azt elperelni.
KÀroly a forradalom elûtt kirÀlyi tÀblai ¡ln´k volt, most Ãgy tudom, hogy csÀszÀri
hivatalnok.
Gy´rgy eszes, de hÂbortos fiÃ volt; elein t¡zes liberÀlis, azutÀn ¢p' oly buzgÂ conservativ. 1841-ben erûvel k´vet akart lenni Felsû-Feh¢r megy¢ben HorvÀth JÀnos helyett,
s a fûispÀny gr. Nemes JÀnos is ûtet akarta, de mÀr a szavazÀs elûtt megsz´k´tt, adÂs
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maradva a korteseknek ¢s muzsikusoknak. Forradalom alatt megint megvÀltoztatta
n¢zeteit ä mert elvekkel nem bÁrt ä, s hallom, hogy mint honv¢d tiszt esett el.
12. Asztalos PÀl
K¢pviselû 1848-ban. ý a sz¢lsû baloldalhoz tartozott. 1849. mint alkormÀnybiztos k¡ldetett Erd¢lybe CsÀnyi LÀszlÂ mell¢, s ugyanazon ¢vben meg is halt KolozsvÀrt agylobban. Asztalos sokban tÃlzÂ volt, de becs¡letes ember.
17. BalÀzsi JÂzsef
CsÁksz¢k fûkirÀlybÁrÀja az 1841/3-i erd¢lyi orszÀggyül¢s alatt. TudomÀsul a magyarorszÀgiaknak megjegyzem, hogy a Sz¢kelyf´ld´n a vÀrmegy¢ket sz¢keknek, a fûispÀnyt fûkirÀlybÁrÂnak, az alispÀnyt alkirÀlybÁrÂnak ¢s a szolgabÁrÂt dullÂnak nevezt¢k a forradalom elûtt, Szent IstvÀn ideje Âta mindaddig, mÁg legyûzetv¢n az 1848-i
forradalom, Ausztria nemcsak k´v´t k´v´n, de m¢g csak az elnevez¢seket sem hagyta meg.
BalÀzsi nagyon egy¡gyü ember volt, de azon jÂ tulajdonnal, hogy eg¢sz orszÀggyül¢s alatt soha egyet sem szÂlt.
19. Balla MihÀly
Az erd¢lyi kirÀlyi tÀbla ¡ln´ke, s mint ilyen az orszÀggyül¢s tagja. Az 1841/3-i orszÀggyül¢sen a kormÀnypÀrt egyik leghasznÀlhatÂbb s mindenesetre legbuzgÂbb katonÀja. Eszes ember, s nem rossz szÂnok. Az ellenz¢knek sok bajt csinÀlt, mÁg br. Kem¢ny
D¢nes egyszer egy hatalmas besz¢d¢ben a szÂ igazi ¢rtelm¢ben ´szve nem t´rte; ezutÀn keveset besz¢lt.
24. BÀrÂ BÀnffy MiklÂs
AlsÂ-Feh¢r vÀrmegye fûispÀnja a forradalom elûtt. Most nincs hivatalban, ¢s a b¢csi
kormÀny 854-ben m¢gis valÂsÀgos belsû titkos tanÀcsossÀ tette, azaz: excellentiÀs ÃrrÀ
¢s grÂffÀ. A mostani kormÀny m¢g csak cÁmet sem ad, fûleg olyannak, aki nincs k´zszolgÀlatban, ingyen. BÀnffy MiklÂs tehÀt bizonyosan tett az osztrÀknak valami jÂ szolgÀlatot a forradalom alatt vagy azutÀn. E kitelik tûle. BÀnffy MiklÂs egy eszes, ravasz,
jellemtelen ember.
25. BÀrÂ BÀnffy PÀl
A MiklÂs testv¢re; de nem ¢sz- ¢s ravaszsÀgban, mert PÀl nagyon jÀmbor, nagyon korlÀtolt fejü egy ember. PÀl bÀrÂnak m¢gis van annyi esze, mik¢nt tudta, hogy sok ember
vergûdik nevezetess¢gre szellemi tehets¢g n¢lk¡l is; û megkÁs¢rtette tehÀt nemegyszer
ezen c¢lt, de nem siker¡lt csak v¢ns¢g¢re. PÀl bÀrÂnak ugyanis egyszerre esz¢be jutott,
talÀn t´bb mint 20 ¢vi hÀzassÀga utÀn, nej¢t elhagyni, egy utcai k¢jh´lgybe szeretni s
ezzel nyilvÀnosan ¢lve, m¢g ingyeni apai ´r´met is ¢lvezni. S lÀm, amit r¢gÂta oly forrÂn
Âhajtott, v¢gre el¢rte: az emberek besz¢lnek rÂla. Igaz, hogy neje, egy Borb¢ly leÀny,
nagyon r´vid pÂrÀzon tartotta, bizonysÀgot teszen errûl egy 849-i monda. Windischgr¤tz herceg Pestre bevonulÀsa utÀn t¢ved¢sbûl, mint k¢sûbb kivilÀglott, PÀl bÀrÂt befogtÀk egy ¢jjel; de mielûtt befoghattÀk volna, hÀlÂszobÀjÀba kellett bemenni, de ez
zÀrva volt, a kolcs pedig ä feles¢ge pÀrnÀja alatt egy mÀs szobÀban. PÀl bÀrÂ 842 ......*
* FolytatÀsa az 1939-ben megjelent kiadvÀny I. k´tet¢ben a 74ä75. oldalon.
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26. BÀrÂ BÀnffy JÀnos
K´vet az 1837 ¢s 841-i erd¢lyi orszÀggyül¢sen; 848-ban fûispÀny, ellenz¢ki tag mindig.
°rtelmes, becs¡letes ember, s kitünû, okszerü mezei gazda.*
28. BÀrÂ BÀnffy Daniel
VÀrosi k´vet ä talÀn VÁzaknÀrÂl ä az 1841 ¢s 848-i erd¢lyi orszÀggyül¢sen; hatÀrozottan ellenz¢ki szÁnezettel eg¢sz forradalom utÀnig, amikor csÀszÀri szolgÀlatba l¢pett.
BÀnffy Daniel csak jÂ mezei gazda, de sem eszes, sem bÀtor ember nem; m¢gis mÃltjÀt
¢s csalÀdi ÀllÀsÀt tekintve, meglepett, mikor hallottam, hogy osztrÀk szolgÀlatba l¢pett
û, ki azon nyomorult papÁr-fizet¢sre sincs szorulva, s meglepett annyival inkÀbb, mert
Erd¢ly dics¢ret¢re legyen mondva, ott arÀnylag sokkal kevesebb ember akadt, akinek
neve azelûtt is ¢rt valamit, aki eladta volna azelûtti elveit s hazÀja irÀnti k´teless¢g¢t
az osztrÀknak ä mint MagyarorszÀgon. Ha egy csalÀdos ember, aki annyira szeg¢ny,
hogy nem k¢pes gyermekeit tÀplÀlni, s mÀs keresetmÂdot nem lel, a mostani idûben is
hivatalt vÀllal, nemcsak nem hibÀztatom, sût helyeslem. De kÀrhoztatom, mert bün´snek tartom, s velem egy¡tt minden jÂravalÂ magyar ember, s bün´snek tartja a nemzet
99/100-ad r¢sze, tehÀt egy megcÀfolhatatlan k´zv¢lem¢ny az olyan ä n¢vre ä magyar
embert, aki reÀ nem szorulvÀn a szÂ betü ¢rtelm¢ben, azÀltal, hogy most hivatalt vÀllal,
sût ami t´bb, mindjÀrt a forradalom utÀn vÀllalt, elûmozdÁtja, segÁti meggy´kerezni s
meghonosodni az osztrÀk ezen rendszer¢t, mely ä ha nem is nemzetis¢g¡nket, mert
ez kiirthatatlan n¢p¡nkben, hanem a nemzetet akarja megsemmisÁteni mint nemzetet,
s megrontva magyar jellem¢t, lehetetlenÁt egy jobb j´vût. Ezen emberek mindig csak
egy sztereotip ments¢ggel v¢dik magukat, azaz ti., hogy miutÀn mÀr Ãgysem vÀltoztathatunk a dolgokon, jobb, ha becs¡letes magyar emberek vÀllalnak hivatalt, mint hogy
idegeneket hozzanak.
De ¢ppen ez nem Àll, s nem Àll egyetlen t¢tel¢ben sem.
1sz´r. Ha a forradalom utÀn minden magyar megtagadja szolgÀlatÀt az osztrÀk kormÀnytÂl, amit tehetendett an¢lk¡l, hogy f¢ltenie kellett volna a nyakÀt, erk´lcsi ¢s fizikai lehetetlens¢gg¢ vÀlt volna rendszer¢t nem megalapÁtani, de csak meg is kezdeni.
Hiszen magok az osztrÀk lapok, mint k´zelebbrûl az Ost-Deutsche-Post, s magok az
idegen hivatalnokok bevalljÀk, hogy mily v¢ghetetlen¡l neh¢z feladattÀ vÀlt az osztrÀk
kormÀnyra n¢zve az Ãj rendszer kereszt¡lvitele, s hogy mily sokban tapasztal felakadÀst, s k¢nytelen nem egy terv¢rûl lemondani a passzivitÀs azon vis inertiae-je miatt,
melyet a tehets¢gesebb magyar emberek visszavonulva a kormÀny ÃtjÀba gÀtul ÀllÁtottak, ¢s hogy az idegen tisztviselûk most sem menn¢nek semmire, lehetetlen volna
n¢kiek egyetlen l¢p¢st haladni, ha magyar tiszttÀrsaik nem gyÀmolÁtanÀk, ki nem segÁten¢k, Ãtba nem igazÁtanÀk. °n errûl a forradalom utÀn azonnal meg voltam gyûzûdve, s e meggyûzûd¢st hat¢vi tapasztalÀs csak megerûsÁtette. A rendszeren magÀn
lehetne tehÀt m¢g most is vÀltoztatni, ha minden magyar ember egyszerre kil¢pne az
osztrÀk szolgÀlatbÂl; kezdetben pedig ¢ppen lehetetlenn¢ vÀlt volna.
2szor. Jobb, ha becs¡letes magyar emberek vÀllalnak hivatalt, mint idegenek. Ezt
hozzÀk fel ´r´k´s ¢s egyetlen ments¢g¡l. Ez a leghaszontalanabb ments¢g, mert ûk
nem magyarok. Mert hiszen mik volnÀnk akkor mi, ha ûk magyarok? Magyar-e az, ki
szolgÀlja a magyar haza ellens¢g¢t? a magyar nemzetis¢g¢nek, alkotmÀnyÀnak, f¡ggetlens¢g¢nek lerombolÂjÀt? Magyar-e, ki az anyaf´ldbûl erûszakkal kiszaggatott ma* FolytatÀsa az id¢zett k´tet 68. oldalÀn.

1270 ã PÀlffy JÀnos: MagyarorszÀgi ¢s erd¢lyi urak

gyar int¢zm¢nyek hely¢be idegenek Àltal plÀntÀlt idegen rendszert Àpolja, hogy az
nagyra nûve, elm¢rgezze nedv¢vel a j´vendût? De legalÀbb becs¡letes emberek-e? Aki
rossz magyar, az jÂ ember sem lehet.
Egy¢birÀnt is, ezen emberekrûl l¢v¢n szÂ, eszembe jut, amit Hugo Victor, Napoleon
le petit-j¢ben mond: Egy orszÀg csak akkor tudja meg, hogy mennyi szem¢ttel bÁr,
mikor nagyszerü rÀzkÂdÀsok felszÁnre sodorjÀk azt. ä Ezen emberek erk´lcsi tekintetben is valÂsÀgos szemetek, s az idegen tisztviselûk ä ÀltalÀnos elismer¢s szerint ä sokkal
becs¡letesebbek, sût, ami bÀmulatos, magyarabb ¢rzelmüek, mint ezen osztrÀk-magyarok. Hiszen r¢gi igazsÀg, hogy nincs rosszabb a renegÀtnÀl. Aki mÃltjÀt meg tudja
tagadni, az elûtt semmi tekintettel sem bÁr a j´vû. SzÂval: aki hazÀjÀt meg tudja tagadni, az nem lehet becs¡letes ember.
30. BÀrczay Albert
K¢pviselû 1848-ban; amnesztiÀt kapott 1850. jÃliusban. Becs¡letes, egyszerü ember;
neje OkolicsÀnyi leÀny; ûk TÀlyÀn laknak, ahol egyszer meglÀtogattam.
31. Id. BÀrczay JÂzsef
AbaÃj megye adminisztrÀtora 847; most visszavonulva ¢l BÀrcÀn, s szidja az osztrÀkokot. Neje a LÂnyay GÀbor testv¢re. Fia JÂzsef solidus, becs¡letes ember s igyekvû gazda; leÀnya Nina ifj. gr. RhÀday Gedeonnû.
32. Dr. Bara [Imre]
KolozsvÀr kedvenc orvosa volt, s k¡l´n´sen az arisztokrÀciÀ¢, s fûleg a nûk¢. A forradalomnak buzgÂ hÁve volt. Meghalt 855-ben.*
33. BÀrÂ BarkÂczy MihÀly
Forradalom alatt miniszterialis hivatalnok; forradalom utÀn nehÀny ¢vig itt ¢lt SÀtoraljaÃjhelyt mint fiatal ´zvegy ember, mÁg 854-ben ÃjbÂl meg nem hÀzasodott, s most
Zempl¢n megyei N. Azarban gazdÀlkodik. Elsû neje a Kazinczy GÀbor testv¢re volt;
a mostani br. RudnyÀnszky Auguszta. BarkÂczy nemcsak becs¡letes ember, hanem
eszes is, ¢s sok ismerettel bÁr. °n igen sajnÀltam, mikor innen elment lakni, mert szeretem mint jÂ ¢rzelmü, mÁvelt embert, annyival inkÀbb, mert öjhely nem nagy bûv¢ben van az ¢rtelmes s fûleg tÀrsadalmilag mÁvelt embernek. Neje is egy igen kedves
asszony.
36. Barthal Gy´rgy
K¢pviselû 1848-ban; k´vette az orszÀggyül¢st Debrecenbe ¢s Szegedre is; amnesztiÀt
kapott 1850. jÃliusban. Barthal sok tehets¢g- ¢s ismerettel bÁr. Pesten a miniszteri pÀrthoz tartozott, Debrecenben az àEsti lapokÊ pÀrtjÀhoz.
41. GrÂf BatthyÀny IstvÀn
K¢pviselû 1848-ban, kivÀndorlott 849-ben, amnesztiÀt kapott s visszaj´tt 85-ben. Egyszerü becs¡letes ember; minden hibÀja az, hogy a MadarÀszokhoz tartozott.

* 1854-ben halt meg ä B. S.
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42. BÀjer JÂzsef
Honv¢d ezredes, a tÀborkar fûn´ke G´rgeyn¢l ä ennek keze-lÀba. Mint ranggal kil¢pett osztrÀk tiszt egykor, û is amnesztiÀt kapott 850-ben. Sok ismerettel bÁrÂ, eszes,
komoly f¢rfi. A k´zv¢lem¢ny elûtt neve rosszul hangzik, mint a G´rgey seg¢d¢nek ¢s
barÀtjÀnak.
50. BernÀth Zsigmond
Ung megye fûispÀnja 1848-ban, amnesztiÀt kapott 850-ben. Sz¢p leÀnyai vannak;
egyike a FÀjy Gyula ´zvegye, ki mint honv¢d tiszt a csatÀban esett el. BernÀth Zsigmondon, noha kisebb m¢rt¢kben, megvan csalÀdjÀnak ûsi jellege: a hÂbortossÀg.
55. Besenyei GÀbor
V¢szbÁrÂ 1849-ben Zempl¢n megy¢ben, 1852. Àprilisban elÁt¢ltetett 2 ¢vi vÀrfogsÀgra;
most ¡gyv¢dseg¢d mÀs ¡gyv¢d mellett, miutÀn n¢ki az enged¢ly ¡gyv¢di diplomÀjÀnak gyakorolhatÀsÀra nem adatott meg. °rtelmes, szolid fiatalember.
59. Ifj. grÂf Bethlen PÀl
Belsû-Szolnok megye fûispÀnya a forradalom elûtt ¢s alatt. Egy minden tekintetben
becs¡letes ember.
60. Id. grÂf Bethlen GÀbor
Felsû-Feh¢r megye k´vete 837, 41, 46 ¢s 48-ban. °rtelmes, jÂ ember.
61. GrÂf Bethlen Farkas
K´vettÀrsam 841/43-i orszÀggyül¢sen K¡k¡llû megy¢bûl. Ezen el¢g hosszÃ orszÀggyül¢s alatt mindig a legnagyobb egyet¢rt¢s Àllt fenn k´z´tt¡nk. Neje, gr. Teleki RÂza,
a SÀndor testv¢re, eszes, lelkes nû. ý a forradalomban tev¢keny r¢szt vett.
62. GrÂf Bethlen Ferenc
Eszes ember, egy kiss¢ k¡l´nc. 840 k´r¡l kit¢re az ev. reformatus egyhÀzbÂl, s meggyûz¢d¢sbûl unitarius lett. VallÀsunknak a fejedelmek kora Âta ez volt egyetlen mÀgnÀsa. A forradalom alatt, noha mÀr koros volt, mint ´nk¢ntes honv¢d, talÀn ûrnagyi
ranggal a G´rgey tÀborÀban vett r¢szt a k¡zdelemben.
63. GrÂf Bethlen JÂzsef
Honv¢dhuszÀr kapitÀny ¢s a Damjanich adjutÀnsa. Forradalom utÀn besoroztatvÀn,
k¢sûbb kivÀltotta magÀt, s nû¡l vette a kiv¢geztetett honv¢d tÀbornok, Leiningen ´zvegy¢t. BÀtor katona.
65. Ifj. grÂf Bethlen GÀbor
K¡k¡llû megye fûispÀnya 848-ban, s a JÂzsef testv¢re. Forradalom utÀn a Szebenn¢l
elesett gr. Mikes Kelemen ´zvegy¢t, gr. MikÂ RÂzÀt vette nû¡l. JÂ, becs¡letes ember,
valamint a Bethlenek csek¢ly kiv¢tellel mind azok.
67. GrÂf Bethlen Domokos
K´vet az 1834-i orszÀggyül¢sen, azutÀn regalista; a fejedelmi, iktÀri Bethlen-Àg utolsÂ
f¢rfiivad¢ka, egy hatÀrtalanul d´lyf´s arisztokrata s eszelûs ember. Az 1834-i orszÀg-
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gyül¢sen tÃlzÂbb volt Wessel¢nyi MiklÂsnÀl is. AzutÀn megfordult, s royalisabb lett a
kirÀlynÀl. T´bbsz´r tett adomÀnyozÀsokat, egy telekbûl ÀllÂkat csak az¢rt, hogy az oklevelet Ágy kezdhesse, s valÂban Ágy is kezdette: àMi Isten kegyelm¢bûl iktÀri grÂf Bethlen Domokos, a fejedelmi v¢r egy igaz ´r´k´seÊ ä s Ágy tovÀbb. ý azt, amit k¢sûbb
Windischgr¤tz hercegnek, a csehän¢met Bethlen Domokosnak tulajdonÁtottak, vagy
valÂsÀggal is mondott, mÀr azelûtt sokkal mondotta egy kis vÀltoztatÀssal, hogy ti. a
nemesember kutya, a bÀrÂ semmi, a grÂf valami, s csak a herceg Ãr. ý magÀt a hercegek k´z¢ szÀmÁtotta, pedig bizony teljes joggal ä sajÀt ÀllÁtÀsa szerint ä bÀrÂnak illett
volna. S pedig ezen hatÀrtalan aristocraticus gûg annyival megfoghatatlanabb, mert
benne nemhogy fejedelmi, de aristocraticus v¢r sem volt egy csepp is. Mert hiszen
anyja, Sim¢n KlÀra nemhogy mÀgnÀsi, hanem m¢g csak primor csalÀdbÂl sem szÀrmazott, hanem k´z´ns¢ges szabad sz¢kely nemzets¢gbûl, s talÀn ¢ppen atyja, legfennebb nagyatyja szeg¢ny sz¢kely procator volt. A Bethlen Domokos atyja pedig, ami
eg¢sz Erd¢ly elûtt nyilvÀnos titok volt, s maga Domokos is n¢ha jÂkedv¢ben felhozta,
egy Gecse Daniel nevü doctor volt, s annyira is hasonlÁtottak is egymÀsra, mint hasonlÁthat apa ¢s fiÃ. Domokosnak csak egy testv¢re van, a mostani gr. KÀrolyi Eduardnû
anyja, br. BÀnffy MiklÂsnû Bethlen Kata ¢ppoly kev¢ss¢ szÀrmazik fejedelmi v¢rbûl,
l¢v¢n az û apja Maurer KÀroly. A Domokos ¢s Kata apjok, ¢rtem a t´rv¢nyest, Bethlen
Samut, g´r´g Ázl¢ssel bÁrt, s nem a nûket szeretv¢n, nej¢nek mÀshol kellett kÀrpÂtlÀst
szerezni, ami nem nagy feladat volt, l¢v¢n nagyon sz¢p asszony m¢g a k¢t kor k´z´tt
is, mikor ¢n megismertem.
76. Boronkai Albert
A forradalom alatt kormÀnybiztos Zempl¢n megy¢ben; 851. oktÂber 7-¢n hat¢vi vÀrfogsÀgra Át¢ltetett, s MunkÀcson meghalt 1855-ben, s m¢g hullÀjÀt sem adtÀk ki ´zvegy¢nek s gyermekeinek, hanem a rabtemetûbe fektett¢k. Boronkai er¢lyes kormÀnybiztos volt. ý is akkor ¡lt az öj¢p¡letben fogva, mikor ¢n.
78. Boj¢r Antal
Erd¢lyi k´vet KûvÀr vid¢k¢rûl 1837-ben, s k¢pviselû 1848-ban; 851-ben k´t¢lre Át¢ltetett jÃlius 5-¢n, s ugyanakkor amnesztiÀt is nyert. Boj¢r egy minden tekintetben elv
¢s jellem n¢lk¡li ember volt, 837-ben tÃlzÂ ellenz¢ki; k¢sûbb k´penyt fordÁtott, s 841-i
orszÀggyül¢sre k´vet akart lenni K¡k¡llû megy¢ben, ellenemben l¢pve f´l, de alig vitte 30 votumra. Azalatt, mÁg ¢n Bethlen Farkas k´vettÀrsammal az orszÀggyül¢sen voltam, mindent elk´vetett a megy¢ben visszahÁvÀsunk vagy legalÀbb utasÁtÀsunk megrontÀsa v¢gett, de hasztalan. A k¢pviselûhÀzban a legsz¢lsû baloldalhoz, MadarÀszhoz
tartozott.
82. BÀrÂ Bruckenthal JÂzsef
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki tanÀcsos 1841-ben; becs¡letes, egy¡gyü szÀsz ember.
[kieg¢szÁt¢s Buda SÀndorhoz]*
Buda SÀndor is azok k´z¢ tartozik, kik a forradalom elûtt, ha valaki azt mondta volna,
hogy ûk olÀhok, nemcsak eltagadjÀk, hanem k¢szek lettek volna meg is verekedni;
forradalom kezdet¢n pedig el¢Àllottak olÀh eredet´kkel, sût b¡szk¢lkedni akartak vele, term¢szetesen csak az¢rt, mert v¢ghetetlen¡l kev¢s mÁvelt olÀh l¢v¢n, sz¡let¢s´k
* FolytatÀsa az i. m. I. 107. oldalÀn olvashatÂknak.
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elûnyeit szÀnd¢koztak kizsÀkmÀnyolni. De BudÀnak azon nagy elûnye van a t´bbiek
f´l´tt, mely szerint ÀtlÀtta, hogy emancipÀciÂjok j´vûje a magyarok ´nÀllÀsÀhoz van
k´tve, s k´vetkezetesen hü maradt a haza ¡gy¢hez.
84. Budai AndrÀs
K¢pviselû 848-ban, s k¢sûbb az 1849. jÃniusban alakult orszÀgos t´rv¢nysz¢k ¡ln´ke.
850. jÃliusban amnesztiÀt nyert, 853-ban meghalt SÀtoraljaÃjhelyt. Budai eszes ¢s tÀntorÁthatatlanul becs¡letes ember volt. Forradalom elûtt mint megyei capacitas, mint
¡gyv¢d s t´bb uradalmak fiscalisa nemcsak Zempl¢n megy¢ben, nemcsak barÀtai k´z´tt, hanem mindenhol, ahol ismertetett, osztatlan k´ztiszteletet ¢s szeretetet ¢rdemelt ki magÀnak, mely, ami ritkÀn t´rt¢nik, halÀlÀt is tÃl¢lte.
89. Cserei Farkas
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki tanÀcsos 1841-ben. Kev¢s ¢sztehets¢ggel, becs¡letes ember.
92. Csernovich P¢ter
Ha jÂl tudom, a forradalom alatt fûispÀny volt. Csernovich jÂ, becs¡letes ember, s k´zc¢lokra sokat adÂzik nagy vagyonÀbÂl.
95. Csiki SÀndor
K¢pviselû ¢s kormÀnybiztos 848-ban. ElÁt¢ltetett 6 ¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n.
Csiki jÂ, becs¡letes, nagy szavakkal ¢lû, sokat besz¢lû, zavart fejü ember.
99. Daniel Elek
Az erd¢lyi KirÀlyi TÀbla eln´ke, nagyon sovÀny ¢sz- ¢s nagyon k´v¢r testtel. Ennyi
minden, amit rÂla mondani lehet.
100. Darvas Antal
K¢pviselû 1848-ban; amnesztiÀt nyert 850. jÃliusban. JÂ, becs¡letes, eszes ember; Ãgyszint¢n neje is, P¢chy Kata. N¢ha meglÀtogatom. ý öjfaluban lakik Borsod megy¢ben, s gazdÀlkodik szorgalmason ¢s ¢rtelmesen. Testv¢re Imre. Testv¢re, Imre, egy
ÂrÀra lakik tûle OngÀn; ez honv¢d tiszt volt.
104. DeÀki-F¡lep Samu
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki titoknok, t´bb jeles müvek szerencs¢s fordÁtÂja, der¢k, eszes,
becs¡letes ember. Meghalt 855-ben.
105. GrÂf Degenfeld OttÂ
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki tanÀcsos, gr. Teleki JÂzsef sÂgora, meghalt 849-ben. °rtelmes,
szabadelvü, jÂ ember. Neje most v¢ns¢gire f¢rjhez ment gyermekei nevelûj¢hez.
106. GrÂf Degenfeld Imre
Testv¢re az elûbbinek. Szabolcs megye fûispÀnnya 848-ban; k´t¢l Àltali halÀlra Át¢ltetett 850. jÃlius 5-¢n, s ugyanakkor amnesztiÀt kapott HaynautÂl. Igaz magyar ¢rzelmü
becs¡letes ember, s kitünû jÂ mezei gazda. Neje, Beck Paulina, ki ezen ¢v elsû napjÀn
halt el, ¢lete 39. ¢v¢ben, egyike volt a legjelesebb honleÀnyoknak, telve haza- ¢s szabadsÀgszeretettel, s kiolthatlan gyül´lettel az osztrÀk ellen. LeÀnya, Anna, taval [!]
ment nû¡l a fiatal Odescholki herceghez, egyike MagyarorszÀg legszebb leÀnyainak.
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108. Dobsa Lajos
DrÀma- ¢s szÁnmüÁrÂ; velem egy¡tt volt bezÀrva az öj¢p¡letbe valami csek¢lys¢g¢rt;
k¢sûbb kibocsÀttatott; van benne tehets¢g, de bizony nem lesz belûle Shakespeare.
111. DrÀgos JÀnos
K¢pviselû 1848-ban; meg´lt¢k olÀh rokonai ä û is olÀh volt ä 849-ben, AbrudbÀnyÀn,
ahova a magyar kormÀny k¡ld´tte volt egyezkedni a fellÀzadt olÀhsÀg- s jelesen Janku
vez¢r´kkel. DrÀgus szebben v¢gezte ¢let¢t, mint folytatta halÀla elûtt.
118. Erûs Lajos
K¢pviselû 848-ban. AmnesztiÀt nyert 850. jÃliusban. Eln´ke volt a k¢pviselûhÀz egyik
osztÀlyÀnak. °rtelmes, becs¡letes ember, s nagyon jÂ, okszerü mezei gazda.
126. FiÀth IstvÀn
K¢pviselû 848-ban; elÁt¢ltetett 6 ¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n. °n valÂban nem
tudom, hogy FiÀth mi¢rt Át¢ltetett el, mert ¢n nem eml¢kszem, hogy a forradalom alatt
valami Àltal kitette volna magÀt. Nyolc hÂlnapig egy¡tt ¡lt¡nk az öj¢p¡letben, de egyik¡nk sem viseltett¡nk irÀnta rokonszenvvel, an¢lk¡l hogy indokolni bÁrtuk volna.
127. Fodor IstvÀn
A forradalom alatt honv¢d tiszt. SÀrospataki sz¡let¢s. Ilyen nagyon szeg¢ny emberben
oly lovagiasan becs¡letes embert sohasem ismertem.
135. Fronius MihÀly
Az Imre testv¢re. Forradalom alatt kormÀnybiztos volt; azutÀn mint menekvû bolyongott hosszason MagyarorszÀgon; v¢gre hazaker¡lt Erd¢lybe, de hogy mi t´rt¢nt vele
ä nem tudom.
137. Füzi JÀnos
Unitarius tanÀr KolozsvÀrott azon idûben, mikor ¢n ott tanultam. ý a b´lcs¢szetet
tanÁtotta. Eszes, becs¡letes s nagyon humoristicus ember.
138. GÀl LÀszlÂ
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki tanÀcsos; sok t´rv¢nytudomÀnnyal bÁrt s jÂ ember volt.
139. GÀl JÂzsef
Marossz¢k fûkirÀlybÁrÀja; eszes, ravasz ember. Mint fûkirÀlybÁrÂ sok erûszakot ¢s t´rv¢nytelens¢get k´vetett el, s a sz¢k ellenz¢k¢nek sok dolgot adott k¡zdeni ellene, k¡l´n´sen DÂsa Eleknek. K¢sûbb guta¡t¢s ¢rte, k¢tszer egymÀs utÀn, de lelkiereje ekkor
sem lankadott hosszasan, mÁg v¢gre m¢gis k¢nytelen volt letenni hivatalÀt. Hivatala
vagy inkÀbb az ezzeli vissza¢l¢s meggazdagÁtotta.
144. Gedeon JÀnos
K¢pviselû 848-ban; amnesztiÀt kapott 850. jÃliusban. Velem egy¡tt volt fogva az öj¢p¡letben, de hamarÀbb kiszabadult. A foglyok nagyobb r¢sze faragÀs- ¢s v¢s¢ssel üzv¢n el az unalmat, Gedeon, mert erûs volt, a durvÀbb munkÀkra hasznÀltatott, fejsze¢s für¢sszel.
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149. Gorov¢ IstvÀn
K¢pviselû 848-ban. Kimenek¡lt 849-ben; k´t¢lre Át¢ltetett, s neve akasztÂfÀra szegeztetett 851. szeptember 22-¢n. Eszes, ¢rtelmes, becs¡letes ember.
153. GrÂf Gyulai Lajos
K´vet t´bb orszÀggyül¢sen Erd¢lyben, s k¢pviselû 848-ban; amnesztiÀltatott 850. jÃliusban. HatÀrozott jellemü, eszes, müvelt, csendes, hallgatÂ ember, ¢s nagyon becs¡letes. Idej¢t folytonos olvasÀssal t´lt´tte, t´bb nagy utazÀst is t¢ve EurÂpa minden orszÀgÀban ¢s çzsiÀban. ý volt az, akit Csernatoni meglopott.
154. Gyulai PÀl
Erd¢lyi ember. Forradalom elûtt ¢s alatt a gr. Teleki Domokos titoknoka; azutÀn az
irodalombÂl ¢lt Pesten; most Berlinben van a gr. NÀdasdy LipÂt fiaival, mint tanÁtÂ.
Eszes, tudomÀnyosan mÁvelt fiatalember, s k¡l´n´sen alapos kritikus.
155. Haczel MÀrton
K¢pviselû 848-ban. ElÁt¢ltetett 6 ¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n, s a mÃlt ¢vig MunkÀcson tartatott fogva. MÃlt ¢vi szeptemberben a t´bbi foglyokkal egy¡tt elvitetett talÀn CsehorszÀgba, de ûk sem tudtÀk, hogy hova viszik. Itt vitt¢k kereszt¡l, s egypÀr
ÂrÀt mulatvÀn f´lkerestem. Rajta nem lÀtszott meg a n¢gy¢vi rabsÀg; igen jÂ kin¢z¢se
volt, s ked¢lye is vÁg, mint azelûtt mindig. A foglyok k´zt volt E´tv´s MihÀly is, nagyon
´szveesve testben ¢s nagyon szomorÃ. Haczel jÂ, becs¡letes, ¢rtelmes ember.
162. HÀzman Ferenc
K¢pviselû 849-ben; kimenek¡lt, s neve felakasztatott 851. szeptember 22-¢n. Nemhogy ¢n tudnÀm, de bizonyosan maga HÀzmÀn sem tudta, hogy mi¢rt vÀndorlott ki,
mert az eg¢sz forradalom alatt sem nem mondott, sem tett olyant, ami e l¢p¢sre bÁrhatta.
163. Hegedüs LÀszlÂ
SÀrospataki reformÀtus pap ¢s esperes. Nagyon becs¡letes, szelÁd, kedves, eszes
ember.
166. Heilprin MihÀly
H¢ber tanÀr itten; forradalom alatt miniszteri tanÀcsos a bel¡gyn¢l. TudomÀnyosan
mÁvelt s igen der¢k, becs¡letes ember. Most ki akar vÀndorolni AmerikÀba.
167. BÀrÂ Henter JÂzsef
Erd¢lyi f´ldesÃr, Marossz¢ken, Kelementelk¢n. Igen der¢k, becs¡letes ember; s nyÁlt
hÀzÀt nagyon sok vend¢g jÀrta, s ¢n is. Neje GÀl Anna, a JÂzsef testv¢re, nagyon sz¢p
asszony volt fiatalkorÀban.
168. Heritz IstvÀn
Forradalom alatt honv¢d ûrnagy; azutÀn besoroztatott s Tyrolba vitetett; k¢sûbb megvÀltatta magÀt, s innen egy ÂrÀnyira, AlsÂregmecen lakott anyjÀval ¢s n¢gy leÀnytestv¢r¢vel. Apja haszontalan egy ember, sok adÂssÀggal terhelte jÂszÀgÀt, s utÂbbi idûben nem is ¢lt csalÀdjÀval. Heritz IstvÀn taval eladta jÂszÀgÀt, kisebbet v¢ve LepesbÀ-
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nyÀn. Anyja ¢s leÀnytestv¢rei Pestre mentek lakni, û pedig haszonb¢rt szÀnd¢kozik
venni. Ez egy igen jÂ fiÃ, s kitünû jÂ mezei gazda. Anyja, Krajnik KlÀra is igen der¢k nû; valamint leÀnytestv¢rei kedves, jÂ, mÁvelt leÀnyok. °n sajnÀlom, hogy elmentek e vid¢krûl; tÀrsasÀguknak sok kellemes ÂrÀt k´sz´n´k, gyakran menv¢n ki Regmecre.
169. Hertelendy Miksa
K¢pviselû 848-ban; elÁt¢ltetett k¢t¢vi vÀrfogsÀgra 852. mÀjus 5-¢n. JÂ ember.
170. Hodossy MiklÂs
KormÀnybiztos Biharban 848-ban; elÁt¢ltetett k¢t¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n.
Mint kormÀnybiztos sok p¢nzt gyüjt´tt. Velem egy¡tt ¡lt az öj¢p¡letben, de ki nem
Àllhattuk. çlnok jezsuita.
172. Petrichevich-HorvÀth Albert
HÀromsz¢k fûkirÀlybÁrÀja a forradalom elûtt; most csÀszÀri hivatalnok. Kellemetes tÀrsalgÀsÃ jellemtelen ember. Neje, br. Szentkereszti ZsuzsÀnna, der¢k, mÁvelt nû.
177. KovÀchich-HorvÀth IstvÀn
K´vet a 843-i erd¢lyi orszÀggyül¢sen; azutÀn kirÀlyi tÀblai szÀmfeletti ¡ln´k; 848-ban
k¢pviselû Pesten. Eszes, munkÀs, becs¡letes ember. Sok t´rv¢nytudomÀnnyal bÁr, s jeles publicista. Az orszÀggyül¢si ellenz¢k mindig bevÀlasztotta kormÀnysz¢ki tanÀcsosnak, de a kormÀny nem erûsÁtette meg, mert a 837-i orszÀggyül¢sen jeles besz¢det
tartott azon t´rv¢nytelen szokÀs ellen, hogy az erd¢lyi p¡sp´k, ha nem vÀlasztott kormÀnysz¢ki tanÀcsos, mint ilyen jelenhessen meg az orszÀgos ¡l¢seken. ºl¢s utÀn egy
konzervatÁv tag ezt sÃgta f¡l¢be: àMegemlegeted a napot, melyen megverted a papot.Ê
ý is 850. jÃliusban nyert amnesztiÀt; azutÀn felvitte az osztrÀk kormÀny B¢csbe, mint
bizalmi f¢rfit, de egy idû mÃlva otthagyta hivatalÀt.
HorvÀth IstvÀnnak k¢t testv¢re van: JÀnos ¢s IgnÀc. JÀnos t´bb orszÀggyül¢sen k´vet ¢s hatÀrozott ellenz¢ki katona volt; a magyar miniszt¢rium 848-ban Felsû-Feh¢r
megyei fûispÀnnak nevezte. AmnesztiÀltatott 851. oktÂber 7-¢n. Nem bÁrt bÀtyja esz¢vel, m¢g kev¢sb¢ tudomÀnyÀval. ý vÀgyott eredeti ¢s ûszinte lenni, s nyers ¢s pÂrias
lett gyakran. IgnÀc honv¢d ezredes volt, s jÂ katona, de dicsekvû ¢s szenvelgû. MindhÀrman Erd¢lyben ¢lnek most is.
179. HunkÀr Antal
FûispÀny 848-ban. ElÁt¢ltetett n¢gy¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n. HunkÀr zavaros
fejü ember, ki ´nmagÀt n¢ha a fanatizmusig sarkantyÃzta s les¡llyesztette a MadarÀszok barÀtsÀgÀig.
181. Imre Gy´rgy
Udvarhelysz¢ki birtokos a r¢gi ellenz¢k soraiban. Esze van, de szilÀrdsÀga nagyon kev¢s; jÂ szÂnok.
182. IrÀnyi DÀniel
K¢pviselû 848-ban; kimenek¡lt 849-ben; k´t¢lre Át¢ltetett s neve felakasztatott Pesten
851. szeptember 22-¢n.
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Eszes fiatalember, s nem rossz szÂnok; a sz¢lsû baloldalhoz tartozott. Forradalom
elûtti neve Halbschuh volt.
186. Iszlai LÀszlÂ
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki titoknok. Iszlai arrÂl volt nevezetes, hogy csinos, eszes ember
l¢t¢re talÀn minden f¢rfiak k´z´tt legt´bb kosarat kapott. ý 24 ¢ves korÀtÂl kezdve
´tvenig mindig leÀnyt k¢rt, ¢s soha nem kapott feles¢get.
188. Jankovich JÂzsef
K¢pviselû 848-ban. ElÁt¢ltetett hat¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n. Egy¡tt ¡lt¡nk
az öj¢p¡letben. Azt hiszem, hogy jelleme nem ¡ti a m¢rt¢ket, hanem mulatsÀgos ¢s
eszes ember.
189. JÀszay PÀl
Meghalt 853-ban. Egyike volt legjelesebb t´rt¢neti ÁrÂinknak, k¡l´n´sen a histÂriai
adatok gyüjt¢se k´r¡l nagy munkÀssÀgot fejtett ki. A Honv¢delmi BizottmÀny ¡l¢seiben sokszor volt alkalmam vele lenni, û is oda lev¢n rendelve mint miniszteri hivatalnok. Der¢k, becs¡letes ember volt.
190. J¢kelfalusi Emil
K¢pviselû 848-ban; amnesztiÀltatott 850. jÃliusban. Ezen fiatalember nem irigylendûk¢ppen emlÁthetû. ý hamiskÀrtyÀs volt, s Debrecenben rajta vesztette, de k¢pviselûtÀrsai k´z´tt t´rt¢nv¢n, a dologbÂl nem csinÀltak lÀrmÀt. AzÂta mit sem hallottam
felûle.
194. BÀrÂ JÂsika JÀnos
Az erd¢lyi kormÀnysz¢k eln´ke, mert Erd¢lynek t´rv¢nyes kormÀnyfeje, azaz gubernatora gr. BÀnffy Gy´rgy utÀn nem volt eg¢szen 834-ig, minthogy 811-tûl 834-ig orszÀggyül¢s sem tartatott.
Teleki MihÀly utÀn az Apafi korÀbÂl nem volt embere Erd¢lynek, kinek neve oly
rossz eml¢k¢ben ¢lne az erd¢lyieknek, mint a JÂsika JÀnos neve. Amaz Erd¢ly f¡ggetlens¢g¢t, ez Erd¢ly alkotmÀnyÀt adta el AusztriÀnak. JÂsika JÀnos kormÀnyzÀsa alatt
az orszÀg alapt´rv¢nyei semmiv¢ lettek, s midûn v¢gre e szÀzad harmadik tized¢ben
Wessel¢nyi MiklÂs ¢s gr. Kendeffy çdÀm elkezdettek agitÀlni huszonhÀrom ¢v Âta nem
tartott orszÀggyül¢s megtartÀsa mellett, JÂsika JÀnos e teljesen t´rv¢nyes kÁvÀnsÀgot
forradalmi t´rekv¢snek bely´gezte, s mint ilyent jelentette f´l a b¢csi kormÀnynak,
sût annyira ment, hogy egy haszontalan utcai tolongÀst KolozsvÀron ¡r¡gy¡l hasznÀlva, katonai erûh´z folyamodott, s a legb¢k¢sebb polgÀrok k´z¢ l´vetett. V¢letlen¡l
¢ppen id. Bethlen JÀnos ¢s Mikes JÀnos grÂfok sebesÁttettek meg, kik a zavar lecsillapÁtÀsa v¢gett mentek volt a piacra.
°s JÂsika JÀnos mindezt szennyes ¢rdekbûl tette. MeggÀtolni mindenÀron az orszÀggyül¢st, mert tudta, hogy ha a fejedelem egybehÁvja a KarokatäRendeket, a gubernatori vÀlasztÀst nem lehet kiker¡lni, ¢s hogy ûtet semmi esetre meg nem vÀlasztjÀk. De minden gonosz eszk´z´k felhasznÀlÀsa ellen¢re is az orszÀggyül¢s 834-ben kihirdettetett, de eredm¢ny n¢lk¡l eloszlatvÀn, JÂsika megtartotta hely¢t az 1837-i orszÀggyül¢sig, midûn gr. Kornis JÀnos lett t´rv¢nyes kormÀnyzÂ. ä JÂsika nyugalomba
helyeztetett. De mind amellett is, hogy tudva volt B¢csben azon gyül´let, mellyel az
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orszÀg irÀnta viseltetik, vagy talÀn ¢ppen ez¢rt, a b¢csi kormÀny az 1841/3-i orszÀggyül¢sre JÂsika JÀnos bÀrÂt nevezte kirÀlyi biztosnak. Az û müve volt, hogy ezen gyül¢s
t´bb ¡dv´s t´rv¢nyjavaslatai k´z¡l egy sem nyert megerûsÁt¢st B¢csben. Egy¢birÀnt
is megvesztegethetû ¢s r¢szeges ember volt. Meghalt 843-ban.
195. BÀrÂ JÂsika Lajos
A JÀnos fia, kormÀnysz¢ki tanÀcsos. A 41 ¢s 46-i orszÀggyül¢seken a kormÀnypÀrt vez¢re ¢s szÂnoka. Eszes, indulatos, erûszakos ember, de atyjÀnÀl tisztÀbb jellem, s m¢gis
szintÃgy gyül´ltetett, mint atyja, mintha ´r´ks¢g¡l szÀllott volna reÀ. A hÁr mint valÂt
ÀllÁtott egy sajÀtsÀgos pÀrbajt k´z´tte s a 37-i orszÀggyül¢s egyik k´vete, CzikÂ Ferenc
k´z´tt. Ez, mint k´z´ns¢gesen ÀllÁtottÀk, mert ¢n nem ismertem szem¢lyesen, nagyon
kedves, eszes fiatalember volt, s igen jÂ szÂnok. JÂsika Lajos egy gyül¢sen mondott
besz¢d¢ben CzikÂnak szem¢lyes s¢rt¢st v¢lt talÀlni, s el¢gt¢telt k¢rt. CzikÂ megÁg¢rte,
de a k´vetek k´zbevetett¢k magukat, nem akarvÀn megengedni a pÀrbajt mint a szÂlÀsszabadsÀgot vesz¢lyeztetût, orszÀgos ¡l¢sben mondott besz¢d¢rt. A k¢t ellenf¢l belenyugodni lÀtszott ezen hatÀrozatba, hanem ´sszej´v¢n n¢gyszemk´zt, elhatÀroztÀk,
hogy sorsot hÃznak, s kit az ¢r, orszÀggyül¢s utÀn fûbe l´vi ´nmagÀt. Ennek k´vetkezt¢ben-e vagy nem, CzikÂ az orszÀggyül¢s utÀn csakhamar fûbe lûtte magÀt. Annyi valÂ,
miszerint lehetetlen volt azoknak is, kik CzikÂhoz legk´zelebb Àlltak, ezen v¢letlen tett¢nek legkisebb igazolhatÂ okÀt is feltalÀlni.
BÀrÂ JÂsika JÀnosnak m¢g k¢t fia van: Samu ¢s JÀnos; de miutÀn csak lÀtÀsbÂl ismerem ûket, de semmi ¢rintkez¢sbe sem j´ttem vel´k szem¢lyesen, nem mondhatok
egyebet, mint hogy mindkettû ¢ppoly n¢pszerütlen volt, mint testv¢r´k, Lajos. Samu
842-ben b¢csi udvari korlÀtnok lett, s e minûs¢g¢ben megmaradt 848-ig. Most jÂl viseli
magÀt, s noha nyugdÁjt von az osztrÀktÂl, de a kormÀnynak hatÀrozott ¢s nyÁlt ellens¢ge. JÀnos a forradalom alatt mint osztrÀk kapitÀny hazÀja ellen szolgÀlt.
196. Jozipovich Antal
Taropolyai grÂf; a felsûhÀz tagja 848-ban; kegyelmez¢si t´rv¢nysz¢k ¡ln´ke 849-ben.
ElÁt¢ltetett tÁz¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n. Jozipovich buzgÂ hÁve volt Kossuthnak, s a MadarÀsz-pÀrthoz tartozott. Nagyon indulatos, szenved¢lyes, t¡relmetlen ember. ý is akkor volt fogva az öj¢p¡letben, mikor ¢n.
197. Kabos DÀniel
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki titoknok a forradalom elûtt, most osztrÀk hivatalnok B¢csben.
Neje a br. Kem¢ny D¢nes nûv¢re, s talÀn ez¢rt csak szerett¡k is. SÂgora halÀla azon
pÀlyÀra l´kte, melyre bizonyosan megvolt benne a vÀgyÂdÀs: elfogadni hivatalt ¢s fizet¢st bÀrkitûl.
200. KandÂ KÀlmÀn
K¢pviselû 848-ban; amnesztiÀt nyert 850. jÃliusban. Eszes, ¢rtelmes ember, s nagyon
kellemetes tÀrsalgÂ, s olvasottsÀg- ¢s ismeretekkel bÁr. M¢g v¢nkorÀban is kegyence a
nûknek, pedig bizony egyike a legrÃtabb f¢rfiaknak, kiket valaha ismertem. ý Ung
megy¢ben lakik, Csert¢szen; forradalom utÀn is t´bbsz´r j´ttem vele ´szve. Most optimista, valamint t´bbnyire mindazok, kik a forradalom alatt a legnagyobb pesszimistÀk voltak. Ilyen br. E´tv´s JÂzsef is.
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212. GrÂf Kem¢ny JÂzsef
Erd¢ly legkitünûbb historikusa ¢s r¢gis¢gek bÃvÀra, tudomÀnyos, munkÀs ember;
egy¢birÀnt jelleme nem nagyon becs¡ltetett. Meghalt 855-ben. Nagy k´nyvtÀrÀt s gazdag gyüjtem¢ny¢t a KolozsvÀrt felÀllÁtandÂ magyar mÃzeumnak hagyta, addig pedig
a pestibe let¢tetni rendelte.
216. BÀrÂ Kem¢ny Domokos
K´vet ¢s regalista t´bb erd¢lyi orszÀggyül¢sen; k¢pviselû 848-ban; amnesztiÀltatott
850. jÃliusban. Eszes, jÂ ember, de a tisztasÀgnak nem barÀtja, innen nyerte a Malac
gÃnynevet. çltalÀban a Kem¢nyek k´z´tt kiv¢tel a nem eszes ¢s nem piszkos ember,
testileg ¢rtve ezt.
217. BÀrÂ Kem¢ny IstvÀn
A Domokos testv¢re. Torda megye fûispÀnja 848ä9-ben. JÂ gazda, mer¢sz lovas, nyughatatlan szellemü ember, eszes ¢s becs¡letes; a 841/3-i orszÀggyül¢sen Torda megye
egyik k´vete volt.
222. GrÂf Khun GothÀrd
Hunyad megye fûispÀnyja 848-ban. ElÁt¢ltetett hat¢vi vÀrfogsÀgra 851. oktÂber 7-¢n.
JÂ, becs¡letes ember. Testv¢re, Gergely, Beck leÀnyt tartott nû¡l, az elhalt gr. Degenfeld Imr¢nû testv¢r¢t. Khun GothÀrd a forradalom alatt semmi olyant nem tett, ami
elÁt¢ltet¢s¢t igazolnÀ. ýtet a Nopcsa LÀszlÂ, elûttei fûispÀny bosszÃja Át¢ltette el.
226. KomÀromy JÂzsef
AbaÃj megye fûispÀnyja 848-ban. Hat¢vi vÀrfogsÀgra Át¢ltetett 851. oktÂber 7-¢n; most
Josephstadtban van, s mivel a vizsgÀlat ideje alatti egy¢vi fogsÀga betudatott, ez ¢vi
oktÂberben kiszabadul. Nyolc hÂnapig egy¡tt ¡lt¡nk az öj¢p¡letben. KomÀromy JÂzsefn¢l minden legkisebb nyegles¢g n¢lk¡li, becs¡letesebb ¢s szilÀrdabb jellemü ember nem l¢tezhetik. Megy¢j¢ben, hol forradalom elûtt tev¢keny ¢s tekint¢lyes ellenz¢ki
tag volt, valÂsÀgos kegyelettel szeretik ¢s becs¡lik, s megszabadulÀsa ÂrÀjÀnak mint
¡nnepnek n¢z el¢be mindenki. Neje BÀrczay Klementine, s k¢t testv¢re: LÀszlÂ ä neje
BÀrczay RÂza ä ¢s IstvÀn innen egy ÂrÀnyira laknak MikÂhÀzÀn. IstvÀn honv¢d ûrnagy
volt; elÁt¢ltetett, s azutÀn amnesztiÀt kapott, de birtokÀt, valamint a JÂzsef¢t is, elvette
az osztrÀk. E csalÀd minden tagja megannyi szem¢lyesÁtett becs¡letess¢g a jÂ magyar
idûb¡l.
233. KûvÀri LÀszlÂ
Forradalom elûtti hÀzi nevelû Erd¢lyben, Sim¢ny Gy´rgynû br. Rauber RozÀlia fija
mellett. Eszes ember, sok ´nhitts¢g ¢s sok k´vetel¢ssel alapos tanulmÀnyozÀsa n¢lk¡l
azon tÀrgyaknak, melyekrûl k´nyveket is Árt ä minûk Erd¢ly statistikÀja, r¢gis¢gei, a
sz¢kely nemzet jellemz¢se stb.
235. Kriza JÀnos
KolozsvÀri unitarius pap; eszes, becs¡letes ember, jÂ k´ltû ¢s jÂ hitszÂnok.
238. GrÂf LÀzÀr LÀszlÂ
Erd¢lyi kormÀnysz¢ki tanÀcsos ¢s korlÀtnok. Sem esztelen, sem rossz ember, de nem
Àllatt k´zszeretetben. HÀrom fiatal rokona, a gr. LÀzÀr fijai, Albert, D¢nes ¢s MÂr mint
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honv¢d tisztek szolgÀltÀk a forradalmat, de a k¢t elsû csak az¢rt, hogy rabolhasson,
ahol tehette.
239. Lenkey KÀroly
Egy¡tt szolgÀltunk a JÂzsef-huszÀroknÀl; û kapitÀny volt, mikor ¢n elhagytam a katonasÀgot; k¢sûbb û nyugalmaztatott, s forradalom alatt honv¢d alezredes lett, de hÁres
testv¢r¢vel egy¡tt, kit huszÀrai magukkal hoztak GalÁciÀbÂl, egy ¡tk´zetben sem vettek
r¢szt, sût miutÀn a fegyverlet¢tel utÀn bezÀratott, megûr¡lt a f¢lelem miatt.
240. LÂnyai GÀbor*

KEM°NY D°NES
FELJEGYZ°SEIRýL*
à...kedvesebb olvasmÀnyod aligha volt m¢g enn¢lÊ ä Árta K. Papp MiklÂs barÀtjÀnak, SzilÀgyi SÀndornak, amikor 1864-ben megtalÀlta B´l´ni Farkas SÀndor naplÂjÀt. Vajon mit Árt volna, ha Kem¢ny D¢nes
(1801ä1849) naplÂfeljegyz¢seit, Ãgynevezett kockavet¢seit vehette volna k¢zbe?
Alighanem megrÀzÂ olvasmÀnynak minûsÁti, hiszen ezek lapjairÂl eg¢szen mÀs
Kem¢ny l¢p el¢nk, mint akit eddig ismert¡nk ä vagy inkÀbb f¢lreismert¡nk ä,
mert kev¢s olyan nagy t´rt¢neti egy¢nis¢g¡nkkel bÀnt el olyan igaztalanul az utÂkor, mint vele.
Kem¢ny D¢nest az erd¢lyi reformellenz¢k egyik irÀnyadÂ egy¢nis¢gek¢nt
nagyra becs¡lt¢k kortÀrsai, de az¢rt egy
kicsit, ha udvariasan is, lekezelt¢k. CsodÀlattal adÂztak sz¢les k´rü jogi ismereteinek, mik´zben majdhogynem ÀmokfutÂ-

nak tartottÀk. àA csalÀlmok embere voltÊ ä Árta rÂla Kem¢ny Zsigmond, s hogy az objektivitÀs lÀtszatÀt keltû, s hogy Át¢let¢t
àmegindokoljaÊ, ilyenformÀn folytatta:
àA jogszerü ¢s t¢nyleges Àllapot k´zt k¡l´nbs¢get tenni ifjÃ napjaiban nem tudott, f¢rfi korÀban nem akart.Ê PÀlffy JÀnos, aki Kem¢ny Zsigmondot egyÀltalÀn nem szerette, de Kem¢ny D¢nes barÀtsÀgÀra b¡szke
volt, l¢nyeg¢ben v¢ve hasonlÂ jellemz¢st
adott rÂla: àý mindig a mÃltba n¢zett vissza,
s azalatt, Àltala csaknem figyelemre sem m¢ltatva, az idû haladott, t´bbf¢le jogi javÁtÀsokat
¢s ÃjÁtÀsokat k´vetûleg. De û restaurÀlni akart
minden Àron, s nem szerette a haladÀst, mert
ez nem volt ´sszef¢rhetû a mÃlt szÀzad remineszcenciÀjÀnak f´lelevenÁt¢s¢vel eg¢szen mÀs
ig¢nyü korban ¢s nemzed¢kn¢l.Ê ValÂban
olyan politikus lett volna Kem¢ny D¢nes,
aki csak azt tudta felhÀnytorgatni, hogy a

* PÀlffy LÂnyai GÀbor jellemz¢s¢t mÀr nem Árta meg; a k¢zirat itt megszakad.
* ForrÀsk´zl¢s¡nk r¢sze Kem¢ny D¢nes meglepet¢seket tartogatÂ ¢letmüve feltÀrÀsÀnak ¢s kiadÀsÀnak,
amelyre az anyagot ûrzû szegedi Egyetemi K´nyvtÀr tÀmogatÀsÀval ker¡l sor. EzÃton is kifejezz¡k k´sz´net¡nket az¢rt, hogy kutathatÂvÀ tett¢k Kem¢ny D¢nes müveit. Sz´vegk´zl¢s¡nk betühÁv.
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k´zponti hatalom mik¢nt s¢rtette meg a
rendi alkotmÀnyt? Aki elolvassa orszÀggyül¢si besz¢deit, mÀs k´vetkeztet¢sre jut.
Szinte f¢lelmetes a szÂnok okfejt¢s¢nek
logikÀja. Igaz, ez dogmatizmus lÀtszatÀt
kelthette. ValÂjÀban erk´lcsi elk´telezetts¢g ¢s elvhüs¢g vez¢relte. Ez¢rt v¢dte
olyan elszÀntan az 1846/47-i di¢tÀn a jobbÀgyparaszti ¢rdekeket, megnyerve korÀbbi ellenfelei rokonszenv¢t is. A brassÂi
romÀn sajtÂ vele azonosulva id¢zte megnyilvÀnulÀsait, ¢reztetve, hogy û maga teljesen nyÁltan a cenzÃra miatt nem foglalhat ÀllÀst. Di¢tai felszÂlalÀsainak hallatÀra
Avram Iancu àf¢listenÊ-nek nevezte ût.
Nem retorika, hanem a mondanivalÂ
korszerüs¢ge ¢s az ¢rvel¢s minûs¢ge tette
Kem¢ny D¢nest a liberÀlis ellenz¢k vez¢rszÂnokÀvÀ, amikor Wessel¢nyi MiklÂs
1835-tûl 1848-ig nem szerepelt az orszÀggyül¢sen. çltalÀban, ha egy-egy l¢nyeges
k¢rd¢s napirendre ker¡lt, Kem¢ny tartotta a program- ¢s irÀnyadÂ besz¢det.
Akik utÀna szÂltak, inkÀbb csak kieg¢szÁtett¢k. Akik ellene besz¢ltek, legfeljebb az
Ãgynevezett reÀlpolitikÀra, adottsÀgokra,
realitÀsokra hivatkozhattak. Nem v¢letlen¡l emlegett¢k a kortÀrsak az ellenz¢k erk´lcsi f´l¢ny¢t, ¢s r´gt´n tegy¡k hozzÀ: ez
az erk´lcsi f´l¢ny alapvetûen szellemi f´l¢ny volt, azon a politikai porondon, amelyen ¢sz ¢s erk´lcs vÁvta harcÀt a ravaszsÀg
¢s amoralitÀs ellen¢ben.
Kem¢ny D¢nes naplÂfeljegyz¢sei az
otthont ¢s hazÀt keresû ember vÁvÂdÀsairÂl, cselekedeteinek racionalitÀsÀrÂl ad-

nak szÀmot. Mivel korÀbbi feljegyz¢sei
nem ker¡ltek elû, a jelenlegiek sorrendj¢t felcser¢lt¡k, mert Ágy jobban illeszkednek tematikailag. A k´vetkezû k´zlem¢nnyel egy¡tt a magyar nemesi polgÀrosodÀs ig¢ny¢nek ¢s valÂsÀgÀnak egyik
leg¢rz¢kletesebb fejlûd¢srajzÀt kapjuk.
LÀthatjuk, mik¢nt bontakozik ki a polgÀrrÀ vÀlni akarÂ egy¢n k´rnyezete k´t´tts¢geibûl, an¢lk¡l hogy megtagadnÀ
azt. A szerves fejlûd¢s t¡kre ez. RitkÀn ¢rhetû tetten, ahogy az alkotmÀnyos ÀtalakulÀs ig¢nye ¢s az egy¢ni sors, az ¢rtelem
jegy¢ben ilyen szoros sz´vets¢gre l¢p.
Meg¢rtj¡k, mi¢rt lett 1848-ban Kem¢ny
az erd¢lyi liberÀlis forradalom egyik vez¢ralakja, majd Szemere Bertalan munkatÀrsak¢nt tev¢keny r¢szese a rend
fenntartÀsÀnak. Alighanem àprovokatÁvakÊ ezek a vallomÀsok. Olyan k¢rd¢seket is felvetnek, amelyeket nem lehet tetszetûs formulÀkkal elint¢zni. Mert milyen
sz¢pen hangzott, amikor Kazinczy GÀbor
1849 ÀprilisÀban k¢pviselûtÀrsai elûtt felid¢zte azt, hogy 1837-ben Estei FerdinÀnd kirÀlyi biztos brutÀlisan megfenyegette Kem¢ny D¢nest, aki erre csak
ezt a vÀlaszt adta: àMeggyûzûd¢semet k´vettem.Ê °s, Áme, feljegyz¢sei tanÃsÁtjÀk, milyen belsû vÁvÂdÀsok em¢sztett¢k. Vajon
nem ezek erûsÁtett¢k meg elszÀntsÀgÀban? Nem pesszimizmusa ¢s elkeseredetts¢ge tette rendÁthetetlenn¢? Hiszen
lehet-e jobbra ¢s szebbre t´rekv¢s belsû
tusa n¢lk¡l?
Miskolczy Ambrus
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Kem¢ny D¢nes

KOCKA-VET°S
1840-ben januÀrjus' v¢g¢nn.
Ugy nevelni Fijaimat, hogy azon pÀlyÀt legyenek k¢nytelenek futni, melyenn °n, kacagÀnyos ¹seink' nyomÀn jÀrok: azaz: Verbûcy n¢hÀny titulusÀnn kiv¡l (melyek k´z¡l
szinte egy sem Àl) csaknem semmit se tudjanak, s enyomÀn testi ¢s leki tulajdonsÀgaik'
fejletlens¢g¢ben, ä k´z¢pszer¡ vagy annÀl is csek¢lyebb erd¢lyi birtok mellett HazÀnak
hasznÀlÀsra idû ¢s eszk´z, ä MagÀnak s CsalÀdÀnak boldogitÀsÀra minden mÂd n¢lk¡l
szük´lk´dve, ä mint Despotia ¢s sz¡ks¢g' rabjai tengj¢k kereszt¡l nyomorult l¢t´ket:
ä ugy nevelni, mondom, hogy ily pÀlyÀt legyenek k¢nytelenek folytatni, ÀltalÀn nem
akarom. ä Senki sem hibÀztathat, ha gazdasÀgom' mellûz¢s¢vel, nem folytatok tovÀbb
olyszerepet, melynyomÀn t´nkre jÃtva (amire gazdasÀgom' hanyagolÀsa mellett a
KormÀny' ¡ld´z¢sei is, hathatÂsan vezethetn¢nek) Gyermekeim' nevel¢s¢t el mellûzni, ä s ek¢nt az çltalam nyelt keservekben ¹ket ´r´k´sitve, azakat ¢letemben k¢tszeresen kostolni lenn¢k k¢nytelen: s minyomÀn ÀltalÀn a szorultsÀg s elhagyottsÀg' sanyaru napjait lÀtnÀm CsalÀdomra vÀrakozni. VÁni, ä bÀr leg elûrevigyÀzÂbban is, oly
hatalmos KormÀny' enormis vissza¢l¢sei ellen, minû a Mi¢nk, ä s¡kerrel csak ott lehet,
hÂn van Ki¢rt, s csak Annak, kinek j´vedelm¢t egy CsalÀd' jÂll¢te eg¢szen ig¢nybe
nem vette. ä Amit °n s MÀsak tett¡nk, az is valami: s ha Isten kedvezû k´r¡lm¢nyeket
rendel, lehet valamikor valami haszna. ä De mikor? S mennyiben? ä A szÀzadak' leforgÀsa Àltal ¢rlelendû gy¡m´lcs' elû¢rzet¢nn tengûdve kell ¢ Gyermekeimnek is v¢gezni pÀlyÀjokat? ...
S¡ker' hÁjjÀt lÀtni multra s jelenre, l¢nyeges jobbulÀs' lehetûs¢g¢nek hÁjjÀt j´vûre;
nyomn¢lk¡l le¢lt ¢let' ´ntudatÀval, Marad¢kom' s HazÀm' sinl¢se' elû¢rzet¢vel vaktÀban k´zeledni ¹seim nyomdokain ¢letem tel¢hez: hosszu haldoklÀshoz hasonlÂ kiÀlhatatlan l¢leksuly! ä °rzem àez nem lehet elrendel¢semÊ; ¢rzem àNekem is van ig¢nyem, jÂll¢tre t´rekedniÊ ä s çmerikÀra fordul akaratom ellen is, minden fontolgatÀsaim' nyomÀn gondolatom.
*
Nem rem¢nylem °n, hogy azon vagyonkÀbul, melyet innen oda Àt szÀlithatn¢k, anyi
k¢nyelemmel is mint itt, el ¢lhetn¢k. Itt sem ¢ltem °n munka n¢lk¡l, s mondja meg
AkÀrki: '37 ¢vemig mihez jÃtottam vele?' ä Becs¡lethez? ä Egy r¢szn¢l hihetûen; mÁg
MÀsiknak m¢rges gyül´ls¢ge kÁs¢r. De (teszem) legyen a nagyabb r¢szt¡li e becs¡ltet¢s
(amit semminek tartani teljess¢ggel nem akarok): de nem lehet becs¡letb¡l Gyermeket nevelni, k¢nyelmes v¢ns¢get, s a Marad¢knak jÂll¢tet teremteni. °n azt tartom 'Ki
igaz buzgÂsÀggal ¢s hüs¢ggel szolgÀl, ez utolsÂkra is van joga szÀmitni'. ä
Azt rem¢nylem, hogy ott, hÂl a munkÀnak (legyen ¢sz- vagy k¢z-beli) nagy b´cse
van, ä tudok anyit m¢g mÀr hanyatlÂ f¢lbeni koromban is szerezni, mennyivel Magamnak ¢s Feles¢gemnek hÀtralevû napjainkban n¢mileg, ä Gyermekeinknek pedig
ÀlandÂul megalapitott jÂll¢tet vÁhassak ki ä legalÀbb Gyermekeinknek mondom: mert
Magunk' j´vendûnk k´r¡li rem¢nyeim egy idû Âta el csek¢lyedv¢n; egoismusok azak'
r¢szint mÀr valÂsulhatlan k¢peinek tÀrgyaivÀ Gyermekeinket tüzte ki.ä
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Helyesebb vÂlna, MinnyÀjunknak elûre Àngolul meg tanulnunk. De a mindennapi
tapasztalat k¢ts¢gen kiv¡liv¢ tette Elûttem, hogy ha ere vÀrok, itteni k´r¡lm¢nyeim
k´z´tt; soha meg nem indulhatok.ä
El szÀnÀm tehÀt Magamat, hogy k´zelebbi MagyarorszÀgra utazÀsomkor, p¢nzt v¢v¢n f´l, el induljak a r¢g-sovÀrgott messzi Honba.
HazÀbuli kimenetelemet szeretn¢m ugy int¢zni, hogy ez alkalommal Magyarhon
n¢mely ¢rdekesebb r¢szeit m¢g lÀthassam meg. °s szÁvesebben venn¢m utamat N¢met- ¢s Franszhononn kereszt¡l, hogy ezeket is futÂlag lÀthassam, ä hogysem Fium¢nÀl, vagy Triestn¢l AdriÀra, vagy dunai hajÂnn Feketetengerre kelve. çprilisben indulva, Brithonbul gûzhajÂnn, mÀjus v¢g¢nn çm¢rikÀba, HazÀmba ¢rhetn¢k, s Newyork-ban, Albani-ban, Buffalo-ban meg mÀs ¢szaki vÀrosban ûszig le telepedv¢n, ä ûszre kelve New-orleans-ban meg fordulhatn¢k, s d¢l mÀs vid¢keit meg utazhatnÀm. ä
°letmÂdul çmerikÀban az ÁrÂi pÀlyÀt vÀlasztanÀm, mihelyt az angolt eg¢szen Magam¢vÀ tehetn¢m. Vagy pedig magamat eg¢szen t´rv¢ny-tanulÀsnak adva, ¡gyv¢ds¢gre
t´rekedn¢m; mely ¢letmÂd politikai b¢folyÀsra ott talÀn legegyenesebben ¢s k¢ts¢gtelenebb¡l juttathat AkÀrkit. Vagy v¢gre ÃjsÀg-irÀsra szÀnnÀm erûmet. M¢g a nyelvet
anyira Magam¢vÀ tehetn¢m (mire, helyben l¢v¢n, ä k¢t ¢vn¢l t´bbet nem szÀmitok)
innen viendû kis j´vedelmemb¡l ¢ln¢k. ä Csak magam menn¢k; az¢rt, hogy elûbb
tisztÀn meg tudhassam àmire szÀnom oda szÀlitni CsalÀdomat?Ê ä S ebben mindenesetre haszon vÂlna. Ha a szabadsÀg' hona, rem¢nyeimnek, elûfogalmaimnak meg felelne; jelesen ha tapasztalnÀm, hogy ott embers¢ges Ember (nem l¢v¢n k¢nytelen meg¢lhet¢s v¢gett k¢tszÁns¢g' ¢s ÀrmÀny ezermester¢v¢ k¢pzeni MagÀt, mint MonarchiÀban, hÂl szinte minden hazugsÀg) jobb ¢rz¢seit megÂhatja; p¢ldÀul nem lesz oly gyanus, ÀskÀlÂdÂ, hiu elûny´kkel kac¢rkodÂ, irigy, csalfa, ¢s csuszÂmÀszÂ egyfel¡l, mÀsfel¡l meg embertelen sat; s hogy enn¢lfogva Gyermekeim emberi jÂll¢t fel¢ egyenes
irÀnyban ¢s biztosan k´zeledhetnek, ä mÁg °uropÀban az Emberek' legt´bb r¢sze szinte k¢nytelen sanyaru sz¡ks¢gben ¢s hÀtrat¢tet¢sben sinleni embers¢ges zorgalma mellett is; vagy jobbl¢t irÀnti vÀgyÀnak nemesebb ¢rzelmei' f´lÀldozÀsokkal keresni mezût.
Ha tovÀbbÀ çm¢rikÀban a szorgalmat illûen jutalmazva, a hüs¢get el¢gg¢ m¢ltÀnyolva,
az igazsÀgat el¢gg¢ becs¡lve leln¢m: ä Ály esetben Feles¢gem is ellenzû ¢rz¢s¢t (rem¢nylenem kell, ha k¢ts¢gbe esni nem akarok) le gyûzn¢ Gyermekei' nyilvÀnos javok¢rt.
Ha ellenben utopiai k¢pzelg¢seknek leln¢m, miket olvastam s hallottam: ä ugy valahÀra resignatio' r¢vpartjÀra jutva, megnyugvÀsomat a dolgak' itteni folyamÀban,
vagyis nyughelyemet a cinteremben annÀl bizonyosabban f´l talÀlnÀm. çltalÀn: '¡sse
magÀt ki e prÂba bÀrmik¢nt is: k¢telyeim 's elmehÀborgÀsaim' e stadiumÀban, okulÀs
vagy kiÀbrÀndulÀs semmiesetre Àrtalmos nem lehet; s azon p¢nz-Àldozatat, melybe
ker¡l, kamattal t¢ritheti meg'.
Nem k´nyelm¡leg szÀnom Magamat e vÀlolatra. °vek ¢relt¢k Bennem ezen elhatÀrozÀst. Nem is ¢rzem azt k´nyen teljesÁthetûnek. Sût inkÀbb meg vagyok gyûzûdve:
'minden k´nyebb, m¢g meg halni is, mint HazÀbul ki szakadni'. A hazafisÀg' varÀs'
k¢pzetein el kezdve minden csaknem ellenÀlhatlan erûvel k´t sz¡l´ttef´ld¡nkhez: a
nyelv, melynek zeng¢se ´ntudatunkat elûzû idû Âta lett f¡l¡nkben bÀjossÀ, ä s melylyel
szemben akÀr mely mÀs nyelv (hanyatlÂ korban mÀr csak t´redezve megtanulhatÂ)
szavai, durva hangak, melyekenn nemhogy ¢rzelmeit, de gondolatait sem l¢end talÀn
soha k¢ppes egy KivÀndorlott t´k¢letesen kifejezni: a szokÀsok, helyzet s k´r¡lm¢nyek' ´smerete, min¢lk¡l dolgait Senki esz¢lyesen nem int¢zheti, s mely okultsÀg ma-
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ga szinte eg¢sz ¢letet ig¢nyel, jÂ BarÀtak, kiket el¢haladt korban mÀr nehezebb MagÀhoz csatolni, mert zÀrkozottabb a sziv: reputatio, melyet csak hosszas ´smertet¢s
hozhat el¢: b¢folyÀs, melyet a hiusÀg, ha s¡kere nem is valÂdi, el¢gg¢ bÁr szÁnezni:
rokonsÀgi ´sszek´ttet¢sek, melyek becs¢t csak Az k¢pes el¢gg¢ f´l fogni, ki volt valaha
oly helyt, hÂl se ¹ MÀshoz, se HozzÀ MÀs nem tartozott: s v¢gre aprÂ helyhez-k´t´tt
k¢nyelmek: minû: kies eg¢ss¢ges lakhely, k¢jelmes hajl¢k, sz¡ks¢gg¢ vÀlt f¡rdûvel ¢l¢s,
a K´zn¢p szolgÀlatra-k¢szs¢ge, Csel¢d n¢mi csatl¢konysÀga, mindenn¢m¡ szolgÀlattal
¢l¢s' olcsÂsÀga, rendbe-szedett gazdasÀgunkhoz, s egy¢b iparm¡veinkhez ragaszkodÀs, ä mert kettûs annak becse, mit Magunk teremt¡nk, ä sût m¢g a nemzeti mu'sika
is, s egy¢b szÀmlÀlhatlan mell¢k-k´r¡lm¢nyek teszik emberi erû Àltal alig megbirhatÂvÀ a kiszakaszkodÀst, k´r¡lm¢nyek, melyek anyira l¢ny¡nkhez vannak ragadva,
hogy ugy szÂlvÀn csak benn´k, Àltalok ¢s vel¡k vagyunk azok, amik vagyunk. S mindezekhez m¢g oda kell gondolni a k¢pzelet' erej¢t, ä mely mindazokat, miket el hagytunk, a valÂsÀgnÀl sokkal Ág¢zûbb szinben varÀ'solja k¢sûbb Elûnkbe, s mÀsutt n¢talÀn
legjobban folyandÂ dolgaink k´zepette is, sajgÂ ¢rz¢st k´lt f´l kebl¡nkben ... ä °rzem
°n igenis eg¢sz valÂsÀgÀban a kiszakaszkodÀs neh¢zs¢geit.
LÀtom azonban mindezek' ellen¢ben egyfel¡l azt, hogy mindezen k´tel¢kekt¡li szabadulÀs csak Feles¢gemnek s Nekem neh¢z: Gyermekeinknek nem; mert az ¹ vilÀgok
m¢geddig szinte csak Mi vagyunk. S miutÀn Àt lÀtom hasznossÀgÀt, ¢s mulhatlan sz¡ks¢gess¢g¢t, az ¹ j´vend´j´kre n¢zve, kik´lt´z¢snek: egyezik ¢ sz¡lûi, sût emberi szeretettel (mondhatnÀm 'csalni nem kivÀnÂ r¢szrehajlatlansÀggal') itt tartoztatni ¹ket?
HÀt jÀt¢k ¢ Sz¡lûk' kez¢ben a Gyermek? A Sz¡lûk jÂles¢s¢nek van ¢ rendelve, vagy
c¢l magamagÀban? ä MÀsfel¡l pedig m¢lyebbecske fontolgatÀs csakugyan azt is el¢g
tisztÀn ki mutatja, hogy ¢rtkoru Emberre n¢zve is a szakithatatlanaknak tetszû k´tel¢kek, azon alakban, csak f´lhev¡lt k¢pzelûd¢s' ÀbrÀndai r¢szint; r¢szint meg kipÂtolhatÂ vesztes¢gek, ä minût csakugyan Az is k¢nytelen szenvedni, ki Szentgy´rgy napkor
egyik szÀlÀsrul mÀsikra k´lt´zik. ä Legyûzhetetlenebb akadÀly a hazafisÀg fogalma.
De °n (meg vallom) a Haza- ¢s PolgÀrtÀrsak' jogait nem tartom anyira terjedhetûknek,
hogy AkÀrkinek is ¢let¢t eszk´z¡l hasznÀlhassÀk. A PolgÀrzat maga eszk´ze a PolgÀrak
jÂll¢t¢nek: s eg¢sz PolgÀr csak addig k´zeleg a T´bbiek jÂll¢t¢nek lenni eszk´ze, mig
Azaknak t´bbsz´r´s szolgÀlatÀval ¢l: s err¡l egyszer le mondott; terjedhet ¢ tovÀbbra
k´teleztet¢se? ä Nincs ¢ pedig el¢g ok lemondÀsra, p¢ldÀul ott, hÂl hiÀnyzik szem¢ly¢s vagyon- bÀtorsÀg; hÂl v¢rm¢rs¢k¡nkenn mindennap erûszakat kell tenn¡nk, ha
Magunkat ¢s CsalÀdunkat vesz¢lybe nem akarjuk d´nteni; hÂl szolgÀlatunk kicsit vagy
semmit sem ¢rhet, mert igaz irÀny ki tüzve sincs, s ezt emlitni is bün; holott mÀsutt
(k¢pzelet¡nk szerint) hasznos PolgÀrok lehetn¢nk sat.
°n az Àl cosmopolitÀt gyül´l´m, mert Az azon helynek melybe quoquo modo van,
¢rdeket az¢rt mellûz, mert az eg¢sz emberis¢get affectÀlja szük karjai k´z¢ zÀrni akarni; mit nem tehetv¢n, semmit se tesz. De a patriotismust nem oly helyhezk´t´tt ¢rzelemben veszem, mint rendszerint szokÀs: hanem valamint igaz CosmopolitÀnak ugy
valÂdi Hazafinak is tartom mindig Azt, ki azon PolgÀrzatnak, melynek tagjÀvÀ v¢gzet
vagy szabad vÀlasztÀsa tette, ä mindaddig mig javaival ¢l, hüs¢gesen, ä Annak k¡l´nfogott ¢rdekeit eg¢szen MagÀ¢vÀ t¢ve, de az emberis¢g nagy c¢la fel¢ t´rekv¢st is szemei el¡l soha el nem t¢vesztve, ä szolgÀl.
A kik´lt´z¢s' egyeb neh¢zs¢geinn idû ¢s megszokÀs nagyr¢szint segitnek. Ami kedvest el hagytunk; talÀn m¢g kedvesebb valami veri ki eml¢k¡nkb¡l, amit nem tudtunk;
rendre meg szokjuk, meg tanuljuk, ä K´ztÀrsasÀgban anyival k´nnyebben, min¢l ter-

Imre FlÂra: Versek ã 1285

m¢szetesebb az ut, mely el¢ haladni lehet, ä t. i. munkÀssÀg; s min¢l sz¡ks¢gtelenebbek
ott a MonarchiÀk' term¢szetellenes ¢s sz´vev¢nyes szerkezet¢vel egy¡tt jÀrÂ teketoriÀk, ÀrmÀnyak, csalfÀskodÀsak sat. ä BarÀtsÀggÀ is talÀn k´nyebben szilÀrdul az ´smerets¢g ûszint¢bb Egy¢nek k´zt, s titkolÂzÀst s ÀskÀlÂdÀst f´leslegesitû k´r¡lm¢nyek
k´zt; ÀmbÀr ezen vesztes¢g' kipÂtolhatÂsÀga mindenesetre legk¢tesebb. ä De mi bizonyos a j´vendûb¡l eg¢szen? ä Nem mindennapi prÂbat¢tek' egymÀsbul folyÂ lÀnc-sora
¢ maga az ¢let? ä 'Okosan ¢lni ¢s okosan prÂbÀlni, teljesen synonimum'. S ha olyan
prÂbÀt, melyben sokat nyerhetni, ha el s¡l; s keveset veszthetni, ha vakat vet; 'jÂ
elûszÀmitÀsnak' lehet nevezni, ugy az °n prÂba-utam is (mert most egyszer csak err¡l
van szÂ) a vakmerûs¢gek k´z¢ nem tartozik; amit az °uropÀban ¢venk¢nt el¢fordulÂ
szÀmtalan ilyen vÀlolatak is igazolnak.

Imre FlÂra

MILYEN NAPF°NYES, ENYHE ýSZ
milyen napf¢nyes enyhe ûsz
hosszÃ v¢nasszonyok nyara
hogy m¢gis t¢llel viselûs
nem is gondolunk rÀ soha
csak ezeket a k¢ptelen
aranyszÁneket lÀtjuk itt
a bokrok leveleiben
ahogy meggyüjtve t¡kr´zik
a d¢lben csaknem nyÀrias
napf¢ny tÃlhabzÂ aranyÀt
de d¢lutÀn mÀr hüv´s az
Àrny¢k este k´dben a fÀk
oktÂber szÁnek ¢vszaka
m¢giscsak ¢rzi mÀr a szÁv
megreszket fullad mÀskor a
szÀjban valami f¢mes Áz
de m¢g az ûsz de m¢g a f¢ny
v´r´sek barnÀk aranyak
Àt¡t a testek felszin¢n
valami belsû ûszi nap
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valami lÀzas sejtelem
a f¢nyt s´t¢ts¢g szÁnezi
ez a tün¢keny v¢gtelen
d¢rcsÁpte szûlû Ázei

DOLCE STIL NUOVO
mivel szeretlek nincs mÀs ¢letem
terajtad kÁv¡l ¢s szobor-halottan
l¢tezem ¢s nincs az elefÀntcsontban
l¢lek amikor nem vagy ¢nvelem
mivel szeretlek csak azt ¢lvezem
ami ä bÀrmi ä veled van kapcsolatban
s ha nem rÀd eml¢keztet mindegy hogy van
vagy nincs hisz nem ¢rdekel semmi sem
Â veled t´lt´tt Àldott szombatok
az ¢jszakÀk himnuszÀt egyre zengem
ilyenkor ¢rzem hogy ¢lû vagyok
ebben a f´ldi-¢gi szerelemben
az ör lelke szemembûl kiragyog
amikor meg¢rintesz v¢gre engem

T°L
halottak napjÀn leesett a hÂ
csak hideg ¢s s´t¢t azÂta t¢l van
az Àllat rejtûzik a kotor¢kban
riadozva nyugtalan aluvÂ
kirajzolt n¢ma hontalan idû
szoronganak akik egymÀsra vÀrnak
sÃlyosan f¡ggû nagy t´mb´k a hÀzak
az ¢jszaka t´mege egyre nû
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labirintus a szeretûknek Àlma
a testek ´sszebÃjva fekszenek
hajnalfel¢ mÀr fojtogat a pÀrna
az egyik mozdul t¢tova kezet
nyÃjt tapogatni ott van-e a tÀrsa
meg¢rinti s ÀlmÀban megremeg

EHEU, FUGACES
futvÀst az ¢vek ¢desem ¢desem
rÀncok verûdnek holnap az arcodon
tehets¢g sz¢ps¢g rothad¢kony
sÀr csak a test gy´ny´r¡nk ed¢nye
elsiklanak nincs nincs soha vissza Ãt
ha hÃsod egyszer mÀr megereszkedett
nagyot hallasz lassan botorkÀlsz
¢s csak az ifjukorodra gondolsz
mert elmegy¡nk mind biztosan elmegy¡nk
¢s nem marad meg semmi belûlem itt
ha nem szorÁtsz most mellkasodhoz
holnap ¡res levegût ´lelhetsz
nem bün talÀn ha ¢letem ¢leted
mÀsra fecs¢rled mint hogy egy¡tt legy¡nk
mi mÀs ¢rtelme van hogy itt vagy
s itt vagyok ebben a saeculumban
nincs mÀs igazsÀg csak ha a testre test
simul szeretve nincs se ´r´k se nagy
az ¢vek ¢vek elgurulnak
ez a mi¢nk csak ez a k´zels¢g
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SzakÀcs Eszter

SZçM SZ°L°RýL LEHULL
SzÀm sz¢l¢rûl lehull,
mint morzsa, a neved.
MÀr egy ver¢b
se lakna jÂl veled.
F´lfaltalak, m¢gis
mind ¢hesebb vagyok.
BuzgÂ arcomon
minden¡tt v¢rnyomok.
Most bennem ¢lsz,
akÀr a semmi,
¢s egyre nûsz,
te kezdesz engem enni,
mÁg nem leszek mÀr
mÀs, csak ¡res burok,
mit kit´lt az ¢jszaka
s a csillagok.

MINT EGY ñRIçS GOBELIN-SçTOR
ñ, ez az Àprilisi ¢g,
ez a boldogsÀgtÂl al¢lt arc,
ahogy rÀhanyatlik a hegy vÀllÀra!
Ahogy csuklÂm, nyakam a sz¢l, az ¢des szÀjÃ,
gy´ng¢den harapdÀlja,
ahogy kurta pÂlÂm alÀ surran,
tapicskol k´ly´kkutya-lÀba!
Futok, futok, a t¢ren sÀrkÀnyz´ld kÃt
viz¢bûl galambokkal iszom.
A fÀk alatt mÀr
t¡relmetlen toporz¢kol vÁg unikornisom.
Helyezkedj el te is e kÀrpit sz´vet¢ben,
melynek minden r¢szlete
felÃjÁtva, tisztÀn ragyog,
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s hol fanfÀrjaikkal felsorakoztak
a piros ruhÀs angyalok.
KinyÁlik a tavasz,
mint egy ÂriÀs gobelin-sÀtor,
s mi mind lelkesen felkiÀltunk, hogy:
àEz sz¢p munka volt, Nagy RestaurÀtor!Ê

B¢nyei TamÀs

JELENT°SEK K¹NYVE (I)
A SZçZ °V MAGçNY-rÂl

AbszolÃt jelen: k¢t pillanat
A SZçZ °V MAGçNY -t r´viddel megjelen¢se utÀn aff¢le felszabadÁtÀsk¢nt ¡nnepelt¢k.
A gyorsan kialakulÂ kritikai hagyomÀnyban e felszabadÁtÀsnak legfûk¢ppen talÀn k¢t,
egymÀssal szorosan ´sszef¡ggû vonÀsÀt szokÀs kiemelni. Eszerint GarcÁa MÀrquez reg¢nye egyr¢szt ÃjjÀteremti, vilÀgirodalmi rangra emeli az orÀlis, àtiszta elbesz¢l¢stÊ;1
mÀsr¢szt, ezzel ´sszef¡gg¢sben, ¢s a kritikai hagyomÀny talÀn ebben ¢rt egyet leginkÀbb, a reg¢ny a mitologizÀlÀsnak radikÀlisan Ãj ¢s (a szÂ minden ¢rtelm¢ben) eredeti
formÀjÀt valÂsÁtja meg. Az eurÂpai irodalom inautentikus (mert nosztalgikus, mert
tÃlintellektualizÀlt, vagyis demitologizÀlÂ, mert a mÁtosz mÀssÀgÀban megtalÀlni v¢lt
preracionÀlis transzcendencia vagy ¢rt¢k restitÃciÂjÀnak vÀgyÀtÂl vez¢relt) mitologizÀlÀsÀval szemben GarcÁa MÀrquez mÂdszere spontÀn, valÂdi mitopo¢tikus lÀtÀsmÂdot k¢pvisel, hiszen û m¢g (¢s ez a àm¢gÊ fontos ¢s ellentmondÀsos eleme az Ãjszerüs¢g
hangoztatÀsÀnak), aracatacai gyermekkorÀnak k´sz´nhetûen, a mitikus vilÀglÀtÀs ¢lû
gy´kereihez kapcsolÂdik. Ekk¢nt p¢ldÀt mutatva nem egyes mÁtoszokat, ritual¢mÀkat
rekonstruÀl, hanem, a mÁtoszalkotÂ k¢pzelet ¢lû ´r´ks¢g¢ben megmerÁtkezve, valÂdi,
eredeti mitikus vilÀgot teremt.2
Az eff¢le olvasatok a reg¢nynek elsûsorban k¢t, idû- ¢s l¢tszeml¢let¢ben megnyilvÀnulÂ sajÀtossÀgÀt emelik ki. Az egyik a fantasztikum, a term¢szetfeletti elemek Ãjszerü kezel¢se, amely valamik¢ppen a reg¢nyvilÀg ontolÂgiai egynemüs¢g¢hez vezet,
a mÀsik pedig a sajÀtos t´rt¢netkezel¢s eredm¢nyek¢ppen fellelni v¢lt abszolÃt egyidejüs¢g.3 Ahelyett, hogy ezen ¢rtelmezûi hagyomÀny l¢tjogosultsÀgÀt, illetve az eff¢le
alapfeltev¢sekbûl kiindulÂ olvasatok ¢leslÀtÀsÀt vitatnÀnk, ¢rdemes szem¡gyre venni
a reg¢ny sz´veg¢nek k¢t, ezen ¢rtelmez¢sek Àltal privilegizÀlt hely¢t, amelyek a mitikus l¢tszeml¢letbûl kiindulÂ àmegfejt¢seknekÊ talÀn legfontosabb tÀmaszt¢kai.
Az egyik ilyen pillanat Pilar Ternera utolsÂ felbukkanÀsa; amikor megtudja, hogy
az utolsÂ Aureliano is a BuendÁÀk ´r´klûdni lÀtszÂ v¢rfertûzû vÀgyÀtÂl szenved,
àPilar TernerÀbÂl kit´rt a m¢lys¢ges nevet¢s, az a r¢gi, szilaj nevet¢s, amely v¢g¡l olyan lett,
mint a galambturb¢kolÀs. Egyetlen BuendÁa szÁv¢nek a titka sem maradhatott rejtve elûtte, hiszen
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egy ¢vszÀzad kÀrtyÀi ¢s tapasztalatai megtanÁtottÀk rÀ, hogy a csalÀd t´rt¢nete csupÀn az elker¡lhetetlen ism¢tlûd¢sek (repeticiones irreparables) lÀncolata, olyan ker¢k, amely akÀr az idûk
v¢gezet¢ig is forogna, ha lassan ¢s Âhatatlanul el nem kopna a tengelye.Ê4
A mÀsik pillanat ä nem v¢letlen talÀn ä az olvasÀs egyik pillanata: az utolsÂ Aureliano, miutÀn teljesen egyed¡l maradt, rÀj´n a k¢ziratok megfejt¢s¢nek utolsÂ kulcsÀra
(àla protecciÂn finalÊ): àMelchiades az esem¢nyeket nem az emberek megszokott idûrendj¢ben helyezte el, hanem Ãgy sürÁtette ´ssze egy ¢vszÀzad mindennapos epizÂdjait, hogy ugyanabban a
pillanatban egy¡tt legyen ¢rv¢nyes valamennyi (todos coexistieran en un instante)Ê (425; 446).
Mielûtt e k¢t kiv¢telezett helyzetbe ker¡lt r¢szletet elolvasnÀnk, ¢rdemes megÀllapÁtani egy nyilvÀnvalÂ t¢nyt: a sz´veg e helyeinek privilegizÀlÀsa, ´n¢rtelmez¢sk¢nt, a
reg¢nyrûl szÂlÂ kijelent¢sekk¢nt valÂ felhasznÀlÀsa azzal jÀr, hogy az id¢zett mondatokat mintegy kiemelj¡k a sz´vegbûl, azon kÁv¡lre helyezz¡k, s a sz´veget Ágy elk¡l´nÁtj¡k egy nagyobb, àÀrtatlanÊ, ´ntudatlan r¢szre, illetve egy n¢hÀny kijel´lt helybûl
ÀllÂ metasz´vegre, amelyben a reg¢ny ´nmagÀrÂl besz¢l. Most ne k¢rdezz¡k meg, vajon a sz´veg minden elem¢nek ontolÂgiai egynemüsÁt¢se mennyiben k¢rdûjelezi meg
ugyanennek az eljÀrÀsnak az olvasÀsi strat¢giÀjÀt (vagyis amit ez az olvasat mond, ellentmondani lÀtszik annak, amit csinÀl). Ehelyett inkÀbb vegy¡k szem¡gyre a k¢t kiv¢telezett helyet.
Pilar Ternera felismer¢s¢nek eset¢ben az ¢rtelmez¢s alapja a forgÂ ker¢k (àrueda
giratoriaÊ) szerkezet, amelynek k¢t tagja a magyar fordÁtÀsban meglehetûsen tÀvol ker¡lt egymÀstÂl. A SZçZ °V MAGçNY l¢tszeml¢let¢nek alapja eszerint (Palencia-Roth,
67) a keleti filozÂfiÀbÂl ¢s H¢rakleitosztÂl k´lcs´nz´tt forgÂ ker¢k k¢pe, egy aff¢le Alefmetafora: a l¢t forgÂ kerek¢n, Árja Palencia-Roth, a felfel¢ ¢s a lefel¢ ugyanazt jelenti.
àMinden pont egyforma ontolÂgiai ¢rv¢nyess¢ggel bÁr. Nincs olyan hely, amely valÂsÀgosabb,
avagy mÀgikusabb volna, mint a mÀsik, mert mindegyik¡k ´sszecser¢lûdhet, ¢s mindegyik r¢sze
ugyanannak a totÀlis valÂsÀgnakÊ, ahol a coincidentia oppositorum elve ¢rv¢nyes¡l (67).5
Palencia-Roth ugyan hangsÃlyozza, hogy nem valami transzcendens, netÀn misztikus
lÀtomÀs terep¢nek tartja a reg¢nyt, amelyben a vilÀg eg¢sz vÀltozatossÀga egyetemes
egys¢gben oldÂdna fel, m¢gis neh¢z mÀsk¢nt olvasni ezt az ¢rtelmez¢st, hiszen a reg¢nyvilÀghoz k¢pest kÁv¡lrûl/f´ntrûl, transzcendensnek joggal nevezhetû szintrûl tekint le a t´rt¢netre, olyan pillanatot talÀlva, amely Ágy m¢gsem r¢sze, vagy privilegizÀlt
r¢sze a forgÂ ker¢knek. A forgÂ ker¢k k¢p¢t tartalmazÂ mondat t¡zetesebb vizsgÀlata
egy¢b k¢rd¢seket is felvet. Pilar Ternera belÀtÀsÀnak megfogalmazÀsa, hasonlÂan a
reg¢nyben talÀlhatÂ ´sszes t´bbi, ´nmagÀt metasz´vegk¢nt felkÁnÀlÂ megÀllapÁtÀshoz,
egy sajÀtos narratÁv modalitÀson bel¡l hangzik el, amely k¢ts¢geket hagy afelûl, hogy
voltak¢ppen honnan is ¢rkezik a belÀtÀs. Van-e tÀvolsÀg ebben a pillanatban Pilar Ternera ¢s az elbesz¢lû k´z´tt? Ki ÀllÁtja, hogy az, amire Pilar TernerÀt megtanÁtotta a
kÀrtyavet¢s ¢s a tapasztalat, vagyis ez az elnyert, megszenvedett tudÀs, a reg¢ny eg¢sz¢t
tekintve igazsÀgk¢nt olvashatÂ? EgyÀltalÀn, melyek ennek az igazsÀgk¢nt mük´dû tudÀsnak a forrÀsai? A tapasztalat, a kÀrtyavet¢s ¢s az idû, a meg¢lt ¢let puszta hosszÃsÀga
ä ¢s ebben a tekintetben Pilar TernerÀval valÂban egyetlen szereplû sem versenyezhet
ä garantÀlja a megszerzett tudÀs igazsÀgÀt? Vagyis ¢pp az idû hosszÃsÀga, kiterjed¢se,
a tapasztalatok lineÀris felhalmozÂdÀsa, amit maga a belÀtÀs tagadni lÀtszik? Az idû
ÀllandÂsÀgÀnak felismer¢s¢hez tehÀt ¢pp az idû mÃlÀsÀnak, vÀltozÀsÀnak tapasztalÀsa
sz¡ks¢ges? °s vajon a tapasztalat mellett mi¢rt ¢ppen a kÀrtya a felismer¢s mÀsik forrÀsa? A kÀrtya, amely a t´rt¢net sorÀn gyakran sugall valami alternatÁv kauzalitÀst,
amely olykor irÀnyÁtani lÀtszik az esem¢nyeket (Arcadio Jos¢ halÀla p¢ldÀul egy¢rtel-
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müen a kÀrtyÀk t¢ved¢s¢nek k´vetkezm¢nye), ¢s amely a felejtûkÂr alatt egy idûre
Àtveszi a valÂsÀg megszervez¢s¢t. Amely, amint lÀtni fogjuk, valamik¢ppen a jelek, az
Árott jelek metaforÀjak¢nt szerepel. Pilar Ternera kÀrtyajÂslÀsÀval kapcsolatban soha
nem teljesen vilÀgos, vajon û irÀnyÁtja-e a kÀrtyÀkat avagy fordÁtva: û csak olvassa a
kÀrtyalapok v¢letlenszerüen egymÀs mell¢ ker¡lû jeleit. Avagy talÀn a kÀrtyÀk olvassÀk
¢s ¢rtelmezik a t´rt¢netet, t´bbnyire Pilar Ternera szÀmÀra is ¢rtelmezhetetlen prÂf¢ciÀk formÀjÀban. A kÀrtyavet¢s, a kÀrtyÀkbÂl valÂ jÂslÀs ugyanazon korlÀtozott szÀmÃ jelek ¢s szimbÂlumok v¢letlenszerünek tünû, Àm talÀn ismeretlen szabÀlyoknak
engedelmeskedû ism¢tlûd¢se; vajon ugyanazt jelenti-e a forgÂ ker¢k ´r´k´s ism¢tlûd¢se, ha valÂban figyelembe vessz¡k a kÀrtyÀk szerep¢t a mondatban? °s vajon a forgÂ
ker¢k mellett mi¢rt a magyarul egyszerüen lÀncolatnak fordÁtott àengranajeÊ (àfogaskerekek egymÀsba kapcsolÂdÀsaÊ) a mÀsik, a forgÂ ker¢kkel grammatikailag egyen¢rt¢kü
metafora? ValÂban a mitikus k´rk´r´ss¢get sugallja-e a àjÂvÀtehetetlen (¢s nem elker¡lhetetlen, ahogyan a magyar fordÁtÀsban szerepel) ism¢tlûd¢sek fogasker¢k-lÀncolataÊ? A
kÀrtyafigurÀk v¢letlenszerü ism¢tlûd¢s¢vel egy¡tt mit jelent a g¢pezetmetafora (amelyet a àtengely elkopÀsÀnakÊ k¢pe tovÀbb erûsÁt)?
A mÀsik privilegizÀlt pillanatnak, az olvasÀs pillanatÀnak olvastÀn az a k¢rd¢s mer¡l
fel szinte t´rv¢nyszerüen, amelynek megvÀlaszolÀsÀhoz, Ãgy tünik, elengedhetetlen
a kÁv¡lker¡l¢s gesztusa: melyik sz´veget olvassuk mi? Ha a mÁtosz egyidejüs¢ge, az
abszolÃt jelen valÂban a SZçZ °V MAGçNY idû- ¢s l¢tszeml¢let¢nek adekvÀt modellje,
akkor erûsen megn´vekszik a valÂszÁnüs¢ge annak, hogy mi, a SZçZ °V MAGçNY -t olvasva, Melchiades k¢ziratait is olvassuk (vagy legalÀbbis, mint Michael Wood Árja,
olyan sz´veget, amely Melchiades pergamenjeinek stÀtusÀra aspirÀl)6 ä s ez egy sor
¢rdekes k¢rd¢st vet fel, amelyekre k¢sûbb vissza kell m¢g t¢rn¡nk: milyen stÀtust vindikÀl magÀnak Melchiades sz´vege? PrÂf¢cia, apokalipszis, netÀn mÀgikus erejü sz´veg, avagy a MacondÂrÂl szerezhetû ismeretek, a Macondo ¢let¢t irÀnyÁtÂ archetÁpusok megszentelt tÀrhÀza? Hogyan viszonyul a reg¢nyvilÀghoz? Mint annak megfejt¢se,
kodifikÀlÀsa, megism¢tl¢se? R¢szesei lehet¡nk-e az Aureliano szÀmÀra az olvasÀsban
testet ´ltû revelÀciÂnak ä vagyis mi vagyunk-e a reg¢ny utolsÂ lapjain a k¢ziratokat
olvasÂ Aureliano? Vajon lehet¡nk-e egyÀltalÀn Aureliano, hiszen mi mÀr olvastuk a
reg¢nyt? Ha a SZçZ °V MAGçNY -t olvasva valamik¢ppen Melchiades sz´veg¢vel is dolgunk van, akkor ez utÂbbival csakis mint mÀr eleve megfejtett, kÂdjaitÂl megfosztott
sz´veggel talÀlkozhatunk. Vajon eles¡nk-e ezÀltal a megfejt¢s lehetûs¢g¢tûl, s olvasÀsunk vajon nem minden pillanatban Ãjra megtett kÁs¢rlet-e ennek az elvesztett lehetûs¢gnek allegorizÀlÀsk¢nt valÂ visszanyer¢s¢re?
Mennyiben tekinthetûk Melchiades k¢ziratai a reg¢nyvilÀghoz k¢pest kÁv¡lieknek,
netÀn transzcendenseknek? Amikor Aureliano a pergameneket olvassa, az eksztatikus
tÂnus revelÀciÂt, feltÀrulÀst Ág¢r, a t´rt¢net jelent¢s¢nek/igazsÀgÀnak feltÀrulÀsÀt, azt
a pillanatot, amikor a t´rt¢net megt¢r ´nmagÀhoz, ´nmaga igazsÀgÀval szembes¡lve
(vagy azt ´nmagÀbÂl kitermelve) jelent¢st nyer, jelenl¢tt¢-jelenn¢ vÀlik. Ha Ãgy tetszik,
a jelen idûnek mint az igazsÀg csakis olvasÀs Àltal elnyerhetû feltÀrulÀsÀnak pillanatÀt.
K¢rd¢s, hogyan t¢telezûdik a jelent¢s, jelenl¢t, igazsÀg fogalma a reg¢nyvilÀgon bel¡l.
Figyelmen kÁv¡l hagyhatÂ-e az a t¢ny, hogy a teljes jelenl¢tnek mint az igazsÀg feltÀrulÀsÀnak pillanata paradox mÂdon ¢pp egy sz´veggel valÂ talÀlkozÀs, az olvasÀsban
valÂ megkettûzûd¢s, a sz´vegben mint mÀsikban valÂ ´nmagunkra ismer¢s pillanata
(a àbesz¢lû t¡k´rÊ metaforÀja)? A revelÀciÂ tehÀt a megkettûzûd¢sben k´vetkezik be,
talÀn mÀsk¢ppen be sem k´vetkezhetne: lehets¢ges, hogy ¢pp megkettûz´tts¢g mi-
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volta a revelÀciÂ? àMert ami itt visszat¡kr´zûdik ä Árja Derrida ä, az a kett¢hasadÀs ´nmagÀban, nem pedig mint ´nn´n k¢p¢nek ´nmagÀhoz valÂ hozzÀadÀsa. A visszat¡kr´zûd¢s, a k¢p,
a megkettûzûd¢s kett¢hasÁtja, amit megkettûz. A visszat¡kr´zûd¢s eredete k¡l´nbs¢gg¢ vÀlik. Ami
´nmagÀra tekinthet, az nem egy.Ê7 Lehets¢ges, hogy a pergamenek valÂban revelatÁv igazsÀga immanens, amennyiben csak annyit jelent, hogy a pergamen ä ÁrÀs? Fontos-e ¢s
kapcsolÂdik-e az elûzû k¢rd¢sekhez az a t¢ny, hogy Melchiades sz´vege hangsÃlyozottan Árott ¢s olvasott sz´vegk¢nt l¢tezik? Melchiades sokszor ¢s sokf¢l¢t mes¢l a BuendÁÀknak: vajon mi¢rt sajÀt t´rt¢net¡k az egyetlen, amely, Ãgy tünik, csakis Árott, sût
sifrÁrozott formÀban hozzÀf¢rhetû?
Ha Melchiades sz´veg¢ben minden egyszerre t´rt¢nik, minden egyszerre van, mi¢rt olvas Aureliano m¢gis hozzÀnk hasonlÂan: lineÀrisan, laprÂl lapra, k¢ts¢gkÁv¡l t´rt¢netet olvasva, amelynek kezdete ¢s befejez¢se van? Hogyan lehet igaz egyszerre az
egyidejüs¢g ¢s a t´rt¢netszerüs¢g? S vajon mindezen k¢rd¢sek utÀn m¢g mindig Alefet, utÂpisztikus sz´veget v¢lj¡nk-e lÀtni Melchiades irataiban, amely valÂban a mitikus idûtlens¢g, az abszolÃt jelen idûbelis¢g¢be emeli a BuendÁa csalÀd t´rt¢net¢t?
A mÁtosz abszolÃt jelen ideje rendkÁv¡l k´nnyen ´sszet¢veszthetû egy minden¡tt
hatÂ nem-jelenl¢ttel. Ha ez utÂbbit tekintj¡k kiindulÂpontnak, a pillanatok egyen¢rt¢küs¢ge nem valamely, a transzcendencia felsûbb n¢zûpontjÀt legalÀbbis segÁts¢g¡l
hÁvÂ lÀtÀs szemsz´g¢bûl valÂsulna meg, hanem, ha Ãgy tetszik, jÂval profÀnabb szinten. Amennyiben Melchiades k¢ziratai valÂdi revelÀciÂval szolgÀlnak, Ãgy ez a revelÀciÂ aligha az abszolÃt jelen minden¡ttvalÂsÀgÀnak felismer¢se. A szÀz ¢v magÀny az
egyes pillanatok magÀnya is: egyetlen pillanat sincs ´nmagÀnak, ´nmaga szÀmÀra teljesen jelen, mert minden pillanat ä mint ism¢tl¢s, feled¢s, eml¢kezet, mint ÁrÀs ä mindig
mÀshol, mÀskor is van. Melchiades pergamenjei, ezek az ÁrottsÀgukkal hivalkodÂ sz´vegek valÂdi revelÀciÂ hordozÂi. RevelÀciÂjuk nem mÀs, mint az ÁrÀs t¢nye, az ÁrÀs
minden¡tt valÂ jelenl¢te mint a teljes jelenl¢t hiÀnya. Ha a megfejtett k¢ziratok megfejtik a BuendÁÀk t´rt¢net¢t, ha valÂban visszat¡kr´zik a reg¢nyvilÀgot, akkor mint ism¢tl¢st, mint az ÁrÀs logikÀja szerint mük´dû vilÀgot t¡kr´zik azt.
A mostban: az elsû mondat
Hol van a reg¢nyben a jelen idû? Hogyan l¢tezik a most, a jelenl¢t pillanata? A k¢rd¢s
megvÀlaszolÀsÀnak kezdetek¢nt talÀn nem kellene mÀst tenni, mint elolvasni az olvasÀs mostjÀnak, jelen idej¢nek kezdet¢t, megalapÁtÀsÀt: a reg¢ny elsû mondatÀt. àHosszÃ
¢vekkel k¢sûbb, a kiv¢gzûosztag elûtt, Aureliano BuendÁa ezredesnek esz¢be jutott az a r¢gi d¢lutÀn, amikor az apja elvitte j¢gn¢zûbeÊ (17).
A mondat olvasÀsÀnak megnehezÁt¢s¢hez talÀn hozzÀsegÁt annak a t¢nynek a felismer¢se, hogy a magyar fordÁtÀs hÀrom helyen t¢r el az eredeti sz´vegtûl (t¢ved¢srûl
azonban aligha besz¢lhet¡nk); az àesz¢be jutottÊ eredetileg àrecordarÊ (àeml¢kezniÊ), a àj¢gn¢zûÊ pedig àconocer el hieloÊ (àmegismerni a jegetÊ). Ezekre a k¡l´nbs¢gekre k¢sûbb vissza
kell majd t¢rn¡nk, elûbb azonban a harmadik k¡l´nbs¢ggel kell szÀmot vetni. A fûmondat egyszerü mÃlt ideje (àesz¢be jutottÊ) helyett az eredetiben egy sajÀtos szerkezet
szerepel, amelyben keverednek az idûbeli ¢s a modÀlis vonÀsok: àhabÁa de recordarÊ (a
magyarban talÀn az archaikus àeml¢kezendû voltÊ Àll legk´zelebb hozzÀ, amely egyidejü
mÃltra ¢s j´vûre utalÀsÀval elÀrul valamit a spanyol szerkezet l¢nyeg¢rûl).
Az àhaber deÊ szerkezet, mint Michael Wood, a mondat legalaposabb olvasÂja megjegyzi, egyszerre n¢z elûre ¢s hÀtra; arra a pontra mutat, ahol àa t´rt¢net j´vû ideje mÀr
mÃlttÀ vÀltozott (mert mindig is az volt) az elbesz¢lû szÀmÀra, az olvasÂ szÀmÀra pedig jelenn¢.
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A nyelv, an¢lk¡l, hogy kiz´kkenne ritmusÀbÂl, vagy bÀrmi rendkÁv¡lit csinÀlna, csendesen v¢grehajtja ezt a k¡l´n´s tranzakciÂt. Ilyenkor egy pillanatra tudni szeretn¢nk, hogy ki besz¢l, ki
rendelkezik ezzel a tudÀssal, ki adja ezt az aprÂ jeletÊ (Wood, 18). A szerkezet jelenl¢te ugyanakkor, a jelen ¢s a j´vû mellett, a t´rt¢net megalapozÂ mÃlt idej¢t, a fûmondatban
jelzett cselekv¢s jelen idej¢t is befolyÀsolja: a pillanat (a kiv¢gzûosztaggal valÂ szemben¢z¢s pillanata) nem teljesen jelen pillanat, nem is volt soha, hiszen r´gt´n k¢t mÃlt
is bet¡remkedik: a j¢g megismer¢s¢nek ideje, hosszÃ ¢vekkel azelûttrûl, ¢s az a pont,
ahonnan az àhaber deÊ mük´d¢sbe l¢p, vagyis ahonnan az àeml¢kezendû voltÊ elrendelts¢ge, àvoltÊ-sÀga hatÀlyba l¢pett. A mostba behatolÂ mÃlt aff¢le ûsk¢pk¢nt, eredetk¢nt
t¢telezûdik, amit a j¢gn¢z¢s eml¢k¢nek k¢sûbbi ism¢tlûd¢sei a sz´vegben helyben is
hagynak; csakhogy a mondat sajÀtos idûszerkezete miatt az ûsk¢p, a valamikori most
pillanata is valamik¢ppen jelen-telenn¢, teljes jelenl¢t¢tûl (mint jelent¢s¢tûl) megfosztottÀ vÀlik, hiszen ä s ezt sugallja a mondat fel¢pÁt¢se, jelentûs¢g¢t, jelent¢s¢t csak
hosszÃ ¢vek mÃlva nyeri majd el ä a kiv¢gz¢s pillanata, hiÀnyk¢nt, be¢p¡l a j¢gn¢z¢s
pillanatÀba is. A mondat idûbelis¢ge ekk¢ppen k¢t olyan most k´z¢ fesz¡l ki, amelyek
r¢szben ¢ppen egymÀsba hatolÀsuk miatt nem lehetnek teljesen jelen ä s az àhabÁa
deÊ a k¢t pillanat egymÀshoz k¢pest valÂ jelent¢s¢t, a jelent¢st mint valahol a k¢t pillanat k´z´tt t¢telezett jelentûs¢get Ág¢ri. Amint Michael Wood Árja, a szerkezet a v¢gzetszerüs¢g ¢rzet¢t kelti, de ugyanakkor azt az ¢rz¢st is, hogy a v¢gzetszerüs¢g nem
mÀs, mint az elbesz¢l¢s elrendez¢s¢nek, a t´rt¢netbe rendez¢snek a k´vetkezm¢nye:
a lÀtszÂlagos v¢gzet nem eleve elrendelts¢g, hanem csak a visszatekint¢s belÀtÀsa
(Wood, 43).
A mondat idûszerkezete mÀs szempontbÂl is tipikusnak mondhatÂ. A gyermekkori
eml¢k ¢s a kiv¢gzûosztag egy¢rtelmüen egy eredetet, kezdûpontot, illetve egy v¢gpontot sugall. ögy tünik, egy ¢let (Aureliano ezredes ¢lete) kap itt vilÀgos, hatÀrozott
keretet, egy gyermekkori pillanat ¢s a halÀl pillanata k´z¢ illeszkedve. M¢gis k¢ts¢gtelen (eltekintve most a k¢t pillanat jelen idej¢nek k¢rd¢sess¢g¢tûl), hogy a mondat
becsap. A j¢gn¢z¢s nem a t´rt¢net kezdûpontja ä sût Jos¢ Arcadio BuendÁa szempontjÀbÂl v¢gpont, mint a Macondo alapÁtÀsÀt megelûzû Àlom megfejt¢s¢nek pillanata,
vagyis revelÀciÂ ä, hiszen mÀr a sz´veg k´vetkezû mondatai jÂval r¢gebbi idûkbe mennek vissza, ¢s az eg¢sz elsû fejezet azzal telik el, hogy utol¢rje magÀt, illetve legalÀbbis
az elsû mondatban t¢telezett eredet-pillanatot, hogy aztÀn a mÀsodik fejezetben m¢g
r¢gebbre jusson. A v¢gpont eset¢ben a becsapÀs, ha lehet, m¢g nyilvÀnvalÂbb: a kiv¢gzûosztag elûtt ÀllÂ BuendÁa ezredesnek ez a pillanat nem a halÀl pillanata; a kiv¢gzûosztag katonÀi csatlakoznak hozzÀ Ãj hadjÀrata megindÁtÀsÀban, ¢s Aureliano ezredes ´sszesen hÀromszor àhal megÊ, mielûtt fizikai l¢tez¢se valÂban v¢get ¢rne. Az elsû
mondatban t¢telezett v¢gpont tehÀt m¢g t´bbsz´r kitolÂdik, elhalasztÂdik, mielûtt az
igazi v¢gpont elk´vetkezne. Az elsû mondatban sugallt idû, s ezt a t´rt¢netbe valÂ belevetetts¢g ¢rz¢se alÀtÀmasztja, valamik¢ppen a halasztÀs, a halad¢k ideje, k¢t destabilizÀlt most k´z´tti, illetve egy od¢bb tolt, elhalasztott v¢g elûtti idû. A t´rt¢net keresi
´nmaga mostjÀt, eredet¢t ¢s v¢gpontjÀt, akÀrcsak az elsû mondat, amelyben a most, az
eredet ¢s a v¢gpont is mint ´nmagÀtÂl k¡l´nb´zû, mÀs pillanatok lenyomatait, nyomait mÀr eleve magÀn viselû pillanatk¢nt konstituÀlÂdik: àAz eredet utÀni vÀgy egy eredet
n¢lk¡li szintaxison bel¡l l¢vû n¢lk¡l´zhetetlen ¢s elpusztÁthatatlan funkciÂvÀ vÀltozikÊ (Derrida,
G., 243).
A mondat az¢rt annyiban legalÀbbis eredetk¢nt mük´dik, amennyiben a szintaxisa
(fûk¢ppen az àhaber deÊ szerkezet, amely az eg¢sz sz´vegben visszak´sz´n, ¢s mintegy
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az elbesz¢l¢s narratÁv modalitÀsÀt adja) a sz´vegben ism¢tl¢sek lÀncolatÀnak kiindulÂpontjÀul szolgÀl. A àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ formula valÂsÀgos refr¢nk¢nt mük´dik.8
Mit jelent vajon ez az ism¢tlûd¢s? Mi¢rt ¢ppen ez a formula jelk¢pezi a reg¢ny (¢s
talÀn a àmÀgikus realizmusÊ) idûkezel¢s¢t?
A àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ formula folyamatos, ´sszef¡ggû t´rt¢netet Ág¢r, amelyben
a jelent¢s elnyer¢s¢nek folyamata megszakÁtatlan, ahol az eml¢kez¢s a mÃltnak ¢s a
jelennek mint k¢t jelen idûnek term¢keny kapcsolatak¢nt t¢telezûdik. KilendÁti, mozgÀsba hozza a t´rt¢netet, az elbesz¢l¢st, azÀltal, hogy mindig elûreugorva valahovÀ
(igaz, ez a valahol kizÀrÂlag a felid¢zett eml¢k jelen idej¢vel valÂ kapcsolatÀban nyeri
el stabilnak nem nevezhetû, hiszen csak àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ-ben meghatÀrozott hatÀrozottsÀgÀt) t¢telez egy ä k¢sûbb relatÁvnak bizonyulÂ vagy elhalasztÂdÂ ä v¢gpontot,
amelyhez a k´zeled¢s mintegy energiÀt ad az elbesz¢l¢snek. Ugyanakkor azonban a
àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ kiszakÁtja a t´rt¢netet az egyszerü most teljes jelenidejüs¢g¢bûl,
legyen ez a most az esem¢ny vagy az eml¢kez¢s pillanata. Mindk¢t most ´nmagÀn
bel¡l kettûzûdik meg, teljes jelenl¢t¢t mint ´nmaga jelent¢s¢nek feltÀrulÀsÀt a t´rt¢net
egy tÀvoli pontjÀra kihelyezett mÀsik fel¢tûl vÀrva. Gyakran vissza sem t¢r az eml¢k,
vagy ha igen, csak ´nmaga eml¢kk¢ vÀlÀsÀnak pillanatÀra eml¢keztet, semmi mÀsra.
Olyan ez a àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ szerkezet, mint egy hegymÀszÂ ÃtjÀn a kapaszkodÂkapcsok, amelyeket valaki elûredob, s Ágy a hÀtral¢vû Ãt mintegy ezekhez k¢pest osztÂdik fel ¢s m¢retik ki, Àm k¢sûbb a hegymÀszÂ szinte v¢letlen¡l akad csak rÀjuk, ¢s
amikor oda¢r, mÀr nem is lehet tudni, mire szolgÀlnak tulajdonk¢ppen, vagy nincs is
sz¡ks¢ge rÀjuk, valahogyan irrelevÀnssÀ vÀltak, sût rÀjuk l¢pve inkÀbb meginog,
egyensÃlyÀt veszti az ember.
Ekk¢nt minden pillanat kettûs, ´nt¡kr´zû pillanat, amelynek toldal¢kra, f¡ggel¢kre van sz¡ks¢ge a teljes jelenn¢ vÀlÀshoz ä nem besz¢lve arrÂl, hogy a szerkezetnek ¢s
az elsû mondat szintaxisÀnak gyakori ism¢tlûd¢se az e szintaxisba zÀrt t´rt¢netelemeket k¡l´n sorba rendezi, egymÀst ¢rtelmezû ¢s egymÀs ¢rtelmez¢s¢re vÀrÂ, egymÀst
megism¢tlû elemekk¢: jelekk¢ vÀltoztatja. A àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ kezdetü mondatok
nemcsak ´nmagukat ä illetve ´nmaguk jel´ltjeit ä jelentik, hanem az ´sszes t´bbi hasonlÂ szerkezetü mondatot is. K´vetkez¢sk¢ppen a mondatok jel´ltjei (az Àltaluk jel´lt
valÂsÀgdarabok) hasonlÂ, egymÀst ism¢tlû-jelentû viszonyba ker¡lnek, vagyis maguk
is jel´lûkk¢ vÀlnak.
Az elsû mondat tehÀt eleve ÁrÀsk¢nt (a derridai ¢rtelemben vett ÁrÀsk¢nt) t¢telezi
´nmagÀt ¢s a reg¢nyvilÀgot is, ahol az ÁrÀs a jelenl¢t (jelent¢s) eredendû megkettûz´tts¢ge, ´nmagÀbÂl valÂ kiszakÁtottsÀga, a jelenl¢tben mÀr mindig ott l¢vû hiÀny:
àAz ÁrÀs mindig elvÀlasztÀsban, sebben, hiÀnyban kezdûdikÊ ä Árja Derrida, majd Edmond
Jabªst id¢zi: àEgy k´nyv elsû lapjÀt mindig jel´ld meg v´r´s szalaggal, mert a sebhely a kezdettel
ÁrÂdik bele.Ê9
A mostban: a t´rt¢netek
Az elsû mondat idûszerkezete talÀn n¢mileg igazolja azt az ´nk¢nyes d´nt¢s¡nket,
hogy a sz´veg k´vetkezû mondataiban elsûsorban az idûhatÀrozÂkat olvassuk, arra a
k¢rd¢sre keresve a vÀlaszt, hogy vajon mi t´rt¢nik az elsû mondatban eredetk¢nt, illetve valaha volt mostk¢nt, elmÃlt jelenl¢tk¢nt t¢telezett pillanattal, vagyis a j¢gn¢z¢ssel ä ¢s ÀltalÀban az elbesz¢lt t´rt¢net mostjÀval. àMacondo akkor hÃsz vÀlyog- ¢s bambuszhÀzbÂl ÀllÂ falu volt egy folyÂ partjÀn, amelynek Àttetszû vize ûskori tojÀs nagysÀgÃ, sima, feh¢r
k´veken h´mp´lyg´tt. Annyira Ãj volt a vilÀg, hogy sok minden m¢g nevet se kapott, s ha meg
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akartÀk emlÁteni, ujjal mutattak rÀ. Minden ¢v mÀrciusÀban egy ÀgrÂlszakadt cigÀnycsalÀd vert
sÀtrat a falu v¢g¢n, ¢s sÁpok, dobok f¡lsiketÁtû lÀrmÀjÀval hirdette a legÃjabb talÀlmÀnyokat.
Elûsz´r a mÀgnest mutattÀk be. Egy testes, torzonborz szakÀllÃ ver¢bkezü cigÀny, aki Melchiades
n¢ven mutatkozott be, harsÀny hangon bocsÀtotta k´zszeml¢re a macedÂniai alkimista b´lcsek
nyolcadik csodÀjÀt, ahogy û nevezteÊ (17).
Milyen hatÀssal van a t´rt¢net idej¢nek meghatÀrozÀsÀra a mÀsodik mondat akkor
szava? Az elsû mondat melyik pillanatÀt helyezi el ez az àakkorÊ? Az eml¢kez¢s¢t vagy
a j¢gn¢z¢s¢t? Ha Ãgy v¢lj¡k ä k¢ts¢gkÁv¡l helyesen ä, hogy az utÂbbit, akkor vajon
fontos-e annak az aprÂ, de nyilvÀnvalÂ t¢nynek a felismer¢se, hogy a mÀsodik mondat
jelen¢nek azonosÁtÀsa, az olvasÀsnak ezen a pontjÀn, kizÀrÂlag az olvasÂ d´nt¢s¢tûl
f¡gg? Az elsû mondat k¢t, ig¢vel jelzett mostja k´z¡l ugyanis bÀrmelyik folytathatÂ lenne ezzel az egyszerü àakkorÊ-ral. Emez alig ¢szrevehetû, az elsû ¢s mÀsodik mondatot
elvÀlasztÂ d´nt¢sre k¢ts¢gkÁv¡l az eredetre, kezdûpontra utalÂ szavak k¢sztetnek (àûskori tojÀsÊ, àÃj volt a vilÀgÊ), amelyek az elbesz¢lt jelen idût az elsû mondatban jelzett
k¢t pillanat k´z¡l a korÀbbihoz rendelik, s amelyek Ágy az elsû mondat eredet-Ág¢ret¢t
lÀtszanak bevÀltani. Az àakkorÊ (àazokban az ¢vekbenÊ, àazokban az idûkbenÊ, àakkoribanÊ
stb.) az eg¢sz reg¢nyre jellemzû idûmeghatÀrozÀsi ¢s idûvÀltÀsi mÂdot vezet be. Mit
jelent az, hogy àakkorÊ? Mikor van az akkor? MeghatÀrozhatÂ-e bÀrmi mÀssal, mint az
elsû mondatban megnevezett àr¢gi d¢lutÀnnalÊ? Elhelyezi-e valahol az àakkorÊ ezt a
r¢gi d¢lutÀnt? Vagy ¢ppen fordÁtva: az àakkorÊ-ral jelzett idûszakaszt hatÀrozza meg
a r¢gi d¢lutÀn? A tovÀbbi k¢rdûszavak felsorolÀsÀnak ¢rtelmetlens¢ge nyilvÀnvalÂvÀ
teszi, hogy a àr¢gi d¢lutÀnÊ ¢s az àakkorÊ kizÀrÂlag egymÀshoz k¢pest helyezik el a k¢t
mondatban t¢telezett jelen idûket az idûben. Nincs k¡lsû idûparam¢ter, amely a àde
m¢gis, mikor?Ê k¢rd¢sre bÀrmif¢le feleletet adhatna. A k¢t mondat idûbelis¢ge egymÀsba nyÁlik ¢s egymÀsba zÀrul.
A àminden ¢v mÀrciusÀbanÊ a fentiekhez k¢pest meglepet¢ssel szolgÀl, hiszen a m¢g
csak f¢lig-meddig elnevezett vilÀgban van mÀr idûszÀmÁtÀs, vannak ¢vek, ¢s fûleg vannak hÂnapok. Az idûmeghatÀrozÀs k¢ts¢gkÁv¡l konkretizÀlÂdik ä de vajon nem kell-e
v¢gsû soron m¢gis csalÂkÀnak tekinten¡nk ezt a pontossÀgot, amely megint kizÀrÂlag
az elûzû idûhatÀrozÂhoz (àakkorÊ) k¢pest helyezi el a t´rt¢net idej¢t? Az ism¢tlûdû
mÀrciusok vajon nem csak egy gyermeki eml¢kk¢ppel felid¢zett, kÁv¡lrûl teljesen
meghatÀrozatlan idûszakaszt osztanak-e fel bel¡lrûl, kihasznÀlva az àakkorÊ Àltal kÁnÀlt
lehetûs¢get az elsû mondat mostjÀnak ¢szrev¢tlen kitÀgÁtÀsÀra, sz¢thÃzÀsÀra, elbizonytalanÁtÀsÀra? A j¢gn¢z¢s d¢lutÀnjÀnak jelen ideje Ágy nemcsak ´nmagÀt, de egy korszak
mostjÀt is jelenti, miÀltal szemantikai t´bbletteher, a szimbolikussÀg terhe rakÂdik rÀ.
Az àakkorÊ ¢s a àminden ¢v mÀrciusÀbanÊ egy¡tt lehetûv¢ teszi, hogy az elsû mondat
mostjÀt fellazÁtÂ àakkorÊ-on bel¡l a most, a t´rt¢net jelen ideje a j¢gn¢z¢sn¢l jÂval korÀbbra ker¡lj´n. A k´vetkezû mondat tovÀbb pontosÁtja az idût. De mihez k¢pest elsû
az àelûsz´rÊ? Az àakkorÊ-ral meghatÀrozott ûskorszak mÀrciusaihoz k¢pest? NetÀn az
ûskorszakon bel¡l k¡l´n idûszakaszt jel´lû ism¢tlûdû cigÀnylÀtogatÀsok idej¢hez k¢pest? így jutunk el a n´vekvû pontosÁtÀsnak ÀlcÀzott fokozatos elbizonytalanÁtÀsok sorÀn kereszt¡l az elsû olyan t´rt¢netelemig, Melchiades fell¢p¢s¢ig, amely, ´nmaga csalÂka konkr¢tsÀgÀban megnyugodva, mÀr nem ig¢nyel k¡l´n idûhatÀrozÂt. Elkezdûdik egy t´rt¢net, a mÀgnes bemutatÀsÀnak ¢s Jos¢ Arcadio BuendÁa elsû bolond¢riÀjÀnak t´rt¢nete, amely a k´vetkezû mondatokban mÀr kizÀrÂlag ´nmaga belsû idûviszonylatai Àltal, ´nn´n logikÀja szerint folytatÂdik (àAkkoribanÊ, àhÂnapokon ÀtÊ). De
vajon tudjuk-e, hol vagyunk? Csak annyit tudunk, ¢s ez elegendûnek is tünik mind-
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addig, amÁg az anekdotÀt olvassuk, hogy Jos¢ Arcadio ¢s a mÀgnes t´rt¢net¢n bel¡l,
az ezzel a t´rt¢nettel teljesen kit´lt´tt mostban vagyunk. De hol van a t´rt¢netnek ezzel
az anekdotÀval kit´lt´tt mostja? Akkor. Elûsz´r. Mindig akkor ¢s mindig elûsz´r.
A àmikor?Ê k¢rd¢sre az eg¢sz reg¢nyben a legegy¢rtelmübb ¢s leghelyesebb vÀlasz
minden pillanatban: àAmikor ez t´rt¢nt.Ê A t´rt¢net aktuÀlis jelene ekk¢nt mindig a
t´rt¢net eg¢sz¢bûl kiszakÁtott, kizÀrÂlag bel¡lrûl meghatÀrozott jelen?
Eg¢szen vÀratlanul, a Jos¢ Arcadio BuendÁa bolond¢riÀjÀt elmes¢lû t´rt¢netbe ¢kelûdik be az elsû (¢s majdnem az egyetlen) konkr¢t utalÀs a k¡lsû idûre: a pÀtriÀrkÀnak
mÀgnesrudaival az ÀhÁtott arany helyett csak egy tizen´t´dik szÀzadi rozsdÀs pÀnc¢lt
siker¡l kibÀnyÀsznia az Ãjdons¡lt vilÀg f´ldj¢bûl. Az ¡resen kongÂ, csak egy elmeszesedett csontvÀzat magÀba rejtû ä vagyis ¡zenet¢t, jelent¢s¢t ¡ress¢gk¢nt, semmik¢nt
felkÁnÀlÂ ä pÀnc¢l csÀbÁtÂ allegorizÀlÀsÀtÂl itt el kell tekinten¡nk, mert az idûhatÀrozÂk
kontextusÀban csak a kora ¢rdekes: szÀrmazÀsa pontos idej¢nek meghatÀrozÀsa term¢szetesen semmivel nem visz k´zelebb a t´rt¢net idej¢nek k¡lsû, kÁv¡lrûl valÂ azonosÁtÀsÀhoz. A feltehetûen egy konkvisztÀdor csontvÀzÀt ûrzû pÀnc¢l felbukkanÀsa
csak magÀt a t´rt¢netet adja fel: a mitikus ûsidû, a befejezetlen vilÀg abszolÃt kezdete
relativizÀlÂdik, ¢s a kezdet, az eredet, a dolgok m¢g megnevezetlen Àllapota inkÀbb a
felejt¢s eredm¢ny¢nek, mintsem egy valÂdi eredet m¢g tiszta ¡ress¢g¢nek tünik. (HasonlÂ szerepet t´lt be az elsû fejezet egy k¢sûbbi epizÂdjÀban az ûserdû ä valÂban ûserdû ä m¢ly¢n talÀlt korhadÂ gÀlya.)
A k´vetkezû bekezd¢s mÀr ism¢tl¢s: àMÀrciusban visszat¢rtek a cigÀnyokÊ (18). Az elbesz¢l¢s fokozatosan, szinte ¢szrev¢tlen¡l, Jos¢ Arcadio BuendÁa ism¢tl¢sekbûl ÀllÂ
t´rt¢net¢v¢ vÀltozik, amelyrûl ezen a ponton nem tudni, milyen kapcsolatban (idûbeli
vagy logikai kapcsolatban) Àll az elsû mondatban eredetk¢nt jel´lt r¢gi d¢lutÀnnal ä
ekkor m¢g az sem vilÀgos, hogy Aureliano ezredes, az elsû mondat eml¢kezû alanya,
akirûl oldalakon kereszt¡l szÂ sem esik, Jos¢ Arcadio BuendÁa fia.
A cigÀnyok visszat¢r¢se ¢s Jos¢ Arcadio BuendÁa bolond¢riÀi Àltal szervezett idû ´nmagÀn bel¡l is meghatÀrozatlan hosszÃsÀgÃ. A napf¢ny-hadvisel¢s terv¢nek kidolgozÀsa utÀn Jos¢ Arcadio BuendÁa àT´bb ¢ven kereszt¡l vÀrta a vÀlaszt. V¢g¡l, a vÀrakozÀst
megunva...Ê (19). A k¢t mondat idûbelis¢g¢t ism¢t kizÀrÂlag az elûzû mondat, illetve
az illetû idûszakasz esem¢nytelÁtetts¢ge szabja meg. Igaz: csakis Jos¢ Arcadio BuendÁa,
a àfûhûsÊ szempontjÀbÂl ¢rtelmezett esem¢nytelÁtetts¢ge. A fejezet sorÀn ugyanis a
mÀr egyszer elbesz¢lt idûszakasz Ãjra feldolgozÂdik, amikor Macondo t´rt¢nete szervezi az idût (az ebbe a t´rt¢netbe valÂ bel¢p¢s szava az eddigiekhez hasonlÂan meghatÀrozatlan: àJos¢ Arcadio BuendÁa eleinte aff¢le ifjÃ pÀtriÀrka voltÊ [24]), s itt ism¢t felid¢zûdik Melchiades t´rzs¢nek elsû felbukkanÀsa, egy mÀsik t´rt¢net r¢szek¢nt.
A Jos¢ Arcadio BuendÁa balul siker¡lt expedÁciÂjÀt k´vetû mÀrciusban Ãj, fiatal cigÀnyok j´nnek Melchiades halÀlhÁr¢vel: ezen a ponton ¢ri utol a t´rt¢net ´nmagÀt,
az elsû mondat r¢gi d¢lutÀnjÀt, s ekkor ism¢tlûdik meg az elsû mondatban bevezetett
refr¢n is: àhosszÃ ¢vek mÃltÀnÊ (31). Csakhogy mire az elbesz¢l¢s vissza¢rkezik hozzÀ,
az elsû mondat ûsk¢pe mÀr beilleszkedett egy mÀsik t´rt¢net ism¢tlûd¢seinek lÀncolatÀba: nem eredet-kezdûpont t´bb¢, hanem maga is ism¢tl¢s. A j¢gn¢z¢s ûsk¢p voltÀt,
jelenidejüs¢g¢t vizsgÀlva az is kitünik, hogy a mÀrciusi d¢lutÀn jelentûs¢ge korÀntsem
egy¢rtelmü: vajon mire eml¢kszik Aureliano ezredes a àhalÀlaÊ elûtt: a j¢g lÀtÀsÀra,
meg¢rint¢s¢re avagy arra a t¢nyre, ami mintegy beburkolja az eg¢sz k¢pet: Melchiades halÀlÀnak bejelent¢s¢re? Egy hallgatag ´rm¢nytûl tudjÀk meg a hÁrt, aki Jos¢ Arcadio BuendÁa Melchiades holl¢t¢t firtatÂ k¢rd¢s¢nek hallatÀn büz´s kÀtrÀnytÂcsÀvÀ
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alakul, ¢s àa tÂcsa f´l´tt ott lebegett vÀlaszÀnak visszhangja: ä ÏMelchiades meghaltÎÊ (32). A
halÀlrÂl valÂ besz¢d ä s nem mindegy az sem, kinek a halÀlÀrÂl van szÂ ä a jelenl¢t
(lÀthatÂsÀg) megszün¢s¢nek aktusÀval fonÂdik ´ssze. Ennek a mondatnak ä s mint
lÀtni fogjuk, ez a mondat is lehetne a reg¢ny minden mondatÀnak ûsk¢pe ä csak visszhangja, az eredeti mondat tÀvoll¢t¢ben felhangzÂ ism¢tl¢se lehet: olyan ism¢tl¢s, amely
az el sem hangzott, ott sem volt eredeti helyett Àll: olyasmit pÂtol, ami nem is volt
jelen.
Amennyiben pedig a j¢g megismer¢se valÂban ûsk¢p, ez megint nem lehet a teljes
jelenl¢t pillanata; a pillanat az apa autoritÀsÀnak, a dolgok megnevez¢se, a vilÀg megnevez¢se f´l´tti hatalmÀnak megrend¡l¢s¢¢. A szÀmÀra ismeretlen valami lÀttÀn àMivel Jos¢ Arcadio BuendÁa tudta, hogy a fiai azonnali magyarÀzatot vÀrnak tûle, zavartan rebegte:
ä Ez a vilÀg legnagyobb gy¢mÀntja.
ä Nem ä igazÁtotta ki a cigÀny. ä Ez a j¢g.Ê (32ä3.)
A pillanat a t¢ves megnevez¢s pillanata. Jos¢ Arcadio BuendÁa n¢vadÂ gesztusa:
metafora, katakr¢zis, t¢ved¢s. Mintha Melchiades halÀlÀval elvesztette volna a dolgok
f´l´tti, megnevez¢sben megnyilvÀnulÂ autoritÀsÀt. A cigÀny korrekciÂja azonban nem
z´kkenti ki ihletetts¢g¢bûl, ¢s a n¢vadÀs pillanatÀbÂl a feled¢s pillanata lesz: àMegr¢szeg¡lve a nyilvÀnvalÂ csodÀtÂl, eg¢szen megfeledkezett habÂkos vÀllalkozÀsainak kudarcÀrÂl ¢s
Melchiades test¢rûl, amely a tintahalak martal¢ka lett. öjabb ´t reÀlt fizetett, ¢s kez¢vel a j¢gt´mb´n, mintha a szentÁrÀsra esk¡dne, felkiÀltott: ä ÏEz a mi korunk nagy talÀlmÀnya!Ê (33.)
A j¢g megnevez¢s¢nek pillanata, Jos¢ Arcadio BuendÁa eksztatikus elragadtatÀsÀnak pillanata visszat¢r m¢g az elbesz¢l¢s jelenek¢nt, a mÀsodik fejezetben (39), ezÃttal
is ism¢tlûd¢sk¢nt: a j¢g lÀtÀsa Jos¢ Arcadio BuendÁa vÀrosalapÁtÀs elûtti ÀlmÀnak megfejt¢se (àdescifrarÊ). HibÀs megfejt¢s, hiszen az Àlomban àt¡k´rfalÃ hÀzakatÊ lÀtott (àparedes de espejoÊ, 81), az egymÀst ism¢tlû hÀzak vÀrosÀt.
Az elsû mondatban Ág¢rt eredetpont, az eml¢kezett idû jelene tehÀt nem mÀs, mint
a t¢ves n¢vadÀsnak, a halÀl elfeled¢s¢nek pillanata (s a kettû k´z´tti kapcsolat felt¢telez¢se talÀn nemcsak az ¢rtelmez¢s ´nk¢nyes logikÀjÀnak eredm¢nye lehet): egy dolog
nyelv Àltal valÂ birtokbav¢tel¢nek pillanata a nyelv (mint interiorizÀlt logosz) ¢s a vilÀg
k´z´tti harmÂniÀt, a megnevezûnek a nyelv Àltal a vilÀgban valÂ teljes jelenl¢t¢t, vagyis
a jelenl¢t hiÀnyÀnak, a halÀlnak elfeled¢s¢t ig¢nyli.
A mÀsodik fejezet Ãjrakezdi a t´rt¢netet; ezÃttal, Ãgy tünik, valÂban a kezdetektûl.
A BuendÁa dinasztia v¢gzet¢nek (a t´rt¢net egyik mozgatÂjÀnak: az incesztus vÀgyÀnak
¢s a v¢rfertûz¢s megakadÀlyozÀsÀnak) eredete az ûsbün, a v¢rfertûzû hÀzassÀg (b¡ntet¢se a disznÂfarkÃ utÂd). Itt azonban megint kettûss¢g bizonytalanÁtja el az eredetet:
melyik ûsbün az eredeti bün? Maga a v¢rfertûzû hÀzassÀg, vagyis a tilalom ÀthÀgÀsa,
avagy az egyes¡l¢s halogatÀsa, az ÀthÀgÀstÂl valÂ f¢lelem, ami miatt a rituÀlis gyilkossÀg, Prudencio Aguilar meg´l¢se, voltak¢ppen megt´rt¢nik? Vagyis: az eredeti bün
az ÀthÀgÀs maga, vagy az ÀthÀgÀs megvalÂsulÀsÀnak elhalasztÀsa, a ciklus megakasztÀsa? A gyilkossÀg abban a holt, ¡res idûszakaszban t´rt¢nik, amely a hÀzassÀgtÂl az
egyes¡l¢sig tart: a t´rv¢nyt megszegû hÀzassÀg int¢zm¢nyes megvalÂsulÀsa ¢s a megszeg¢s aktusa k´z´tti idûben. Az eredet (mint eredeti bün) ekk¢nt k¢t pillanat k´z´tti
ür, kihagyÀs, elhalasztÀs. Vajon nem ez az idû-e a t´rt¢net ¢s az elbesz¢l¢s institÃciÂjÀnak
ideje, az eredet, amelybûl a t´rt¢net keletkezik ¢s az idû, amelyben a t´rt¢net megvalÂsul? Vajon nem ebben a betoldott, ¡res, elhalasztott idûben jÀtszÂdik-e a t´rt¢net?
S a BuendÁÀk ideje nem ä a k¢ziratok jelent¢s¢nek feltÀrulÀsÀig hÀtral¢vû szÀz ¢vben
meghatÀrozott ä halad¢k? ElhalasztÀs?
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Az eredetpont elbizonytalanodÀsa, elhalasztÀsa, megkettûzûd¢se r¢sze annak az ÀltalÀnos elbesz¢lûi strat¢giÀnak, amely a mostot mint a teljes jelenl¢t pillanatÀt kezdi ki.
Nagyr¢szt ennek a strat¢giÀnak k´sz´nhetûen Àll elû az a meglehetûsen k¡l´n´s helyzet, hogy a SZçZ °V MAGçNY -t k´nnyü olvasni, ellenben rendkÁv¡l neh¢z eml¢kezni
rÀ; az eml¢kez¢s reg¢nye (az elsû ige az àeml¢kezettÊ), amelyben minden egyes most,
jelen mint mÀs pillanatok lerakÂdÀsa, ism¢tl¢se ¢s mint a mÀr eleve l¢tezû, benne l¢vû
eml¢kez¢s pillanata Àssa alÀ ´nmaga teljess¢g¢t, ¢ppen az ´nmagÀra valÂ eml¢kez¢st
nehezÁti meg. (Nem v¢letlen, hogy a reg¢ny sok kiadÀsÀban a szerzû Àltal v¢g¡l is elvetett Árott toldal¢k, mell¢klet, szupplementum segÁti az eml¢kez¢st: a csalÀdfa.) Ennek
egyik fû oka k¢ts¢gkÁv¡l az az idûviszony, amely az egyes t´rt¢netelemek, esem¢nyek
k´z´tt l¢tes¡l vagy nem l¢tes¡l. Az elsû fejezetben jobbÀra a mondatok szintj¢n vizsgÀlt
eljÀrÀs az elbesz¢l¢s eg¢sz¢ben a t´rt¢netek k´z´tti viszonyt is jellemzi: a SZçZ °V MAGçNY -t magÀnyos t´rt¢netek alkotjÀk, amelyek k´z´tt a kapcsolat jobbÀra nem kauzÀlis, hanem, legalÀbbis a primer olvasÂi ¢lm¢ny szÀmÀra, egyszerü, gyakran v¢letlenszerünek tünû egymÀsutÀnisÀg, illetve ism¢tlûd¢s.
Az egyes t´rt¢netek k´z´tti Àtmenetek nem gondosan elûk¢szÁtett Àttün¢sek, hanem sokkal inkÀbb teljes, abszolÃt vÀltÀsok, ÀtkapcsolÀsok. Jellemzû p¢lda ä de szÀmtalan mÀsikat lehetne talÀlni ä Jos¢ Arcadio hazat¢r¢se: egy meghatÀrozatlan idejü
idûszakasz ä a Remedios halÀla utÀni gyÀsz ideje ä k´zben ¢rkezik. àEgyszer csak ä amikor
mÀr olyan r¢gÂta tartott a gyÀsz, hogy a k¢zimunka-´sszej´vetelek ism¢t felÃjulhattak ä d¢lutÀn
k¢t Ârakor, a hûs¢g halÀlos csendj¢ben valaki bel´kte az utcai kaput...Ê (104.) Az àegyszer csakÊ
hivalkodÂ ´nk¢nyess¢ge jÂl ¢rz¢kelteti a vÀltÀs hirtelens¢g¢t: egy megint csakis bel¡lrûl, az elûzû cselekv¢s tartama Àltal àmeghatÀrozottÊ idûpontban, az idûpont-megjel´l¢s semmibûl j´tt konkr¢tsÀgÀval (àd¢lutÀn k¢t ÂrakorÊ) ´nmaga megnyugtatÂ elhelyez¢se helyett az elûzû t´rt¢net szinte brutÀlis megszakÁtÀsÀt el¢rû esem¢ny (Wood àa
megszakÁtottsÀg elv¢rûlÊ besz¢l: Wood, 70) mintegy kihasÁtja magÀnak az Ãj, most kezdûdû t´rt¢net idej¢t, amely az elûzû idûnek nem f¡ggv¢nye vagy eredm¢nye.
Egy adott pillanatban mindig csakis valakinek a t´rt¢nete t´rt¢nik-mes¢lûdik; amÁg
ez a t´rt¢netszegmens tart, teljesen bet´lti az elbesz¢lt idût, s k´zben a t´bbi t´rt¢net,
a t´bbiek t´rt¢nete, mintegy felf¡ggesztûdik, f¢lÀrny¢kban marad. A tizenharmadik
fejezet mÀsodik fele k¡l´n´sen jÂl szeml¢lteti a magÀnyos t´rt¢netek egymÀs mellett
¢l¢s¢t, a hirtelen ¢s teljes vÀltÀsokat. MÀsodik Aureliano t´rt¢net¢nek itt elbesz¢lt darabkÀja a legendÀs evûversennyel zÀrul, amelynek v¢g¢n az Àjult MÀsodik AurelianÂt
hazaviszik FernandÀhoz; itt (272) folytatÂdik Fernanda t´rt¢nete, a k´vetkezû oldalon
azonban Ãjabb, az evûversenyhez hasonlÂ stÀtusÃ anekdota kezdûdik, Meme t´rt¢net¢nek r¢szek¢nt elbesz¢lve: a kislÀny egy napon hatvannyolc osztÀlytÀrsnûj¢vel ¢s
n¢gy apÀcÀval t¢r haza a bentlakÀsos iskolÀbÂl. A groteszk vend¢gs¢g t´rt¢net¢t (274ä
6), tipikus Àtk´ltû mondattal bevezetve (àEz idû tÀjt bukkant fel Ãjra a hÀzban MÀsodik
Jos¢ ArcadioÊ 276), MÀsodik Jos¢ Arcadio t´rt¢net¢nek Ãjabb szegmense k´veti; egy
oldallal k¢sûbb pedig folytatÂdik, illetve lezÀrul Aureliano ezredes t´rt¢nete. Az ezredes t´rt¢net¢nek v¢g¢t Ãjabb csalÂka konkretizÀlÀs vezeti be: àmindaddig az oktÂber tizenegyedik¢igÊ (278). A pontos idûmeghatÀrozÀsok a reg¢nyben mindig a megszakÁtÀst,
a diszkr¢ts¢get szolgÀljÀk: voltak¢ppen mindegy, hogy ez az oktÂber tizenegyedike
mikor van; nem ig¢nyli a pontosÁtÀst (àMelyik oktÂber?Ê àMi t´rt¢nt k´zben mÀsokkal?Ê). Az ennyire pontos idûmeghatÀrozÀsok eset¢ben (¢s igen sok van belûl¡k) nem
az a fontos, hogy a t´bbi t´rt¢nethez k¢pest hol vannak, hanem hogy ¢less¢g¡kkel
mintegy kioltjÀk a megelûzû t´rt¢netet, csakis ´nmagukra, ´nmaguknak valÂ el¢gs¢gess¢g¡kre hagyatkozva.
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Ameddig a t´rt¢nete tart, minden szereplû fûszereplû; ameddig a t´rt¢net tart,
minden t´rt¢net àaÊ t´rt¢net, a k´z¢ppont. A t´rt¢netek k´z´tt hierarchiÀba szervezetts¢g helyett alapvetûen mell¢rendelû viszony Àll fenn (Michael Wood errûl a mell¢rendelû logikÀrÂl a mondatok szintj¢n besz¢l: Wood, 17); bÀrmely anekdota (az evûverseny, Remedios mennybemenetele, az osztÀly lÀtogatÀsa), amÁg tart, ugyanolyan fontos, mint p¢ldÀul a polgÀrhÀborÃ vagy a munkÀssztrÀjk t´rt¢nete. Ugyanakkor azonban sok olyan t´rt¢net van, amely felcser¢lhetû volna egy mÀsikkal, vagy amelynek az
elbesz¢l¢sben elfoglalt helye felcser¢lhetû volna egy mÀsik t´rt¢net¢vel. SajÀtos kettûss¢g mük´dik a SZçZ °V MAGçNY elbesz¢lûi strat¢giÀjÀban. Minden t´rt¢net totalizÀlÂ szÀnd¢kÃ, amennyiben teljesen kit´lti, lefoglalja az adott idûszakaszt. Valamik¢ppen minden egyes t´rt¢net az eg¢sz, teljes, totÀlis (az alapÁtÀstÂl, a teremt¢stûl az apokalipszisig tartÂ) t´rt¢net metaforÀjak¢nt, ism¢tl¢sek¢nt olvashatÂ. Ez az epizodikussÀg ugyanakkor nem az eposzok elsû lÀtÀsra hasonlÂnak tünû, kiegyensÃlyozott epizodikussÀga; a SZçZ °V MAGçNY t´rt¢netei, amelyek a àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ szerkezet,
a halad¢k, az elsû mondat logikÀjÀnak idej¢ben mes¢lûdnek el, egymÀsra szorulnÀnak.
Csakhogy ¢pp a megszakÁtottsÀg, a mell¢rendelts¢g logikÀja miatt egyik¡k sem k¢pes
a t´bbi t´rt¢net idej¢t beÀgyazÂ, a t´bbi t´rt¢net jelent¢s¢t Ág¢rû, ´nmagÀnak teljes,
´nmaga szÀmÀra jelen levû t´rt¢nett¢ vÀlni. A reg¢nyben mindig t´rt¢nik valami; a pÀrbesz¢dek, leÁrÀsok hiÀnya vagy v¢gleges redukÀltsÀga az esem¢nyek talÀn szorongatÂnak is nevezhetû zsÃfoltsÀgÀt eredm¢nyezi; v¢gig ¢rz¢kelhetû egy meghatÀrozott
teleolÂgia n¢lk¡li (az elsû mondatban egyszerre sugallt ¢s visszavont elrendelts¢g¢rzetet tovÀbbvivû, de valamif¢le teleolÂgiÀt legalÀbbis az ¢rtelmez¢sben ´nmagÀra
k¢nyszerÁtû) zajlÀs, a halad¢kidûre jellemzû, a v¢g ¢rzet¢t sugallÂ ny¡zsg¢s, leperg¢s,
mÃlÀs. A t´rt¢netek, t´rt¢netelemek ugyanakkor leggyakrabban egymÀs nem hierarchikus ism¢tl¢seik¢nt olvashatÂk, ami a t´rt¢netelvüs¢ggel szemben valami mÀsfajta
logikÀt k´lcs´n´z a sz´vegnek. Az ism¢tl¢sstÀtus ¢pp a t´rt¢netbe rendezetts¢g adta
helytûl, az ´nmaguk szÀmÀra valÂ jelenl¢ttûl fosztja meg a t´rt¢neteket, amelyek mintegy ki¡r¡lnek, hogy jelent¢s¡ket ´nmaguk ism¢tl¢seiben keress¢k. A t´rt¢netelemek,
szereplûk, helyzetek ÀllandÂ ism¢tlûd¢se alapvetûen szemiotizÀlja az elbesz¢lt reg¢nyvilÀgot. Az ism¢tlûdû szereplûk-t´rt¢netek, az ism¢tl¢sbûl eredû belsû ki¡resed¢s¡k
folytÀn, jelekk¢nt kezdenek el mük´dni: ´nmagukon kÁv¡lre ker¡lnek, kÁv¡lre nyÃlnak, elûre- ¢s visszautalva mÀs t´rt¢netek fel¢. S vajon nem ennek k´sz´nhetû-e, hogy
az ism¢tlûdû t´rt¢netelemek maguk is jel´lûkk¢nt kezdenek el funkcionÀlni, jelent¢s¡ket-jelenl¢t¡ket mÀshonnan, kÁv¡lrûl rem¢lve elnyerni? Ekk¢nt vÀltoztatva ÁrÀssÀ,
az ÁrÀs ter¢v¢ a reg¢nyvilÀgot? S vajon nem ebbûl fakad-e (¢s a belsû kommentÀr hiÀnyÀbÂl) az az elker¡lhetetlen k¢nyszer, hogy a derüsen Àttetszû t´rt¢netek, m¢g a
legirrelevÀnsabb, a legfelcser¢lhetûbb is, amelyekben, ¢s ebben semmi okunk k¢telkedni, minden az, ami, minduntalan allegorikussÀ vÀljanak, hogy minden t¢nyrûl Ãgy
tünik: metafora, r¢busz, amelynek egy mÀsik t´rt¢netelemben, ´nmaga ism¢tl¢s¢ben
lelhetû fel a megfejt¢se?
A mell¢rendelts¢g logikÀja; a belsû ism¢tlûd¢s Àltal szemiotizÀlt reg¢nyvilÀg; az allegorizÀlÂ, hierarchizÀlÂ ¢rtelmezûi gesztusok dramatizÀlÀsa; az eg¢sz reg¢nyvilÀgnak
esem¢nyekk¢, t´rt¢nett¢ valÂ transzformÀlÀsa, ugyanakkor a folyamatossÀgnak, a t´rt¢netet egymÀst k´vetû ¢s egymÀsra ¢p¡lû mostok, jelenek szekvenciÀjak¢nt t¢telezû
narratÁv logikÀnak folyamatos kikezd¢se; az elrendelts¢g folyamatosan fenntartott ¢s
visszavont Ág¢rete: ezek az ellentmondÀsok vagy ellent¢tek mind az elbesz¢l¢s ¢s az
elbesz¢lt vilÀg k´z¢ppontjÀt keresû, a jelent¢s elnyer¢s¢ben rem¢nykedû ¢rtelmez¢s
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paradoxonaivÀ vÀlhatnak. TalÀlhatunk-e vajon olyan k´z¢ppontot a SZçZ °V MAGçNY ban avagy kÁv¡le, amely nem zilÀlÂdik sz¢t egy paradoxonban? Amely a szemiotizÀlt,
egymÀst jel´lû ¢s olvasÂ t´rt¢netek k´z´tt a sz´veg mük´d¢se Àltal mÀr nem eleve alÀÀsott hierarchiÀt ÀllÁthatna f´l? L¢tezik-e olyan idûtlen struktÃra (morfolÂgia, nyelvtan), amelybe befagyasztva a t´rt¢net m¢gsem szünne meg mozogni, mÃlni? EgyÀltalÀn, hol kereshetû eff¢le k´z¢ppont?
K´z¢ppontok
(1) VilÀg. TalÀn rekonstruÀlhatÂ volna egy olyan, a t´rt¢net Àltal objektÁvnek t¢telezett
vilÀg, amely egyszerüen ott van, s amelynek t´rt¢nete a reg¢ny. Vagy ä ami voltak¢ppen
ugyanaz ä kereshetn¢nk kÁv¡l egy olyan objektÁven l¢tezû vilÀgot, amelynek az eg¢sz
t´rt¢net vilÀga a metaforÀja lenne. Aracataca, Kolumbia, Latin-Amerika: szÁnhelye,
tere-e bÀrmelyik is a SZçZ °V MAGçNY -nak? Avagy megfordÁtva: a SZçZ °V MAGçNY
ÀbrÀzolÀsa, megism¢tl¢se, Ãjrak¢pzel¢se-e ezeknek a valÂsÀgos tereknek? Ez a k¢rd¢s
egy¢rtelmüen a politikai olvasat relevanciÀjÀt veti fel, azt a lehetûs¢get, hogy a SZçZ
°V MAGçNY valamik¢ppen Latin-Amerika szubverzÁv Ãjrak¢pzel¢se a fikciÂ nyelv¢n.10
Ekk¢ppen k´z¢ppontnak tekinthetû mondjuk a polgÀrhÀborÃk t´rt¢nete vagy a banÀntÀrsasÀg epizÂdja, ¢s elmondhatÂ, hogy a reg¢ny a t´rt¢nelem fikcionalizÀltsÀgÀrÂl, a latin-amerikai valÂsÀg eurÂpaiak Àltal valÂ kitalÀltsÀgÀrÂl szÂl. A polgÀrhÀborÃk
¢s a banÀntÀrsasÀg t´rt¢neteinek privilegizÀlÀsÀra azonban a reg¢nyben semmi nem
utal: ezek a t´rt¢netek, amelyekben a k¡lvilÀg (tragikusan) beavatkozik Macondo ¢let¢be, az ´sszes t´bbi t´rt¢nethez hasonlÂan beolvadnak a BuendÁa-sagÀba, ¢s semmi
nem jogosÁt fel arra a felt¢telez¢sre, hogy ¢pp ezek a t´rt¢netek lÀtjÀk el jelent¢ssel az
´sszes t´bbit. Nem besz¢lve arrÂl, hogy neh¢z bÀrmilyen objektÁvnek t¢telezett, eleve
l¢tezû, mÀr ott levû vilÀgot k´z¢ppontk¢nt kezelni egy olyan reg¢nyben, amelyben a
vilÀgteremt¢s-megnevez¢s, alapÁtÀs gesztusa maga is dramatizÀlÂdik, s amely elbesz¢lt
vilÀgÀt-vilÀgait mintegy bel¡lrûl m¢ri ki ä ¢s itt nemcsak az erûteljes metafikciÂs vonulatra gondolok, hanem arra a t¢nyre, hogy a reg¢nyben a tÀrgyak, a dolgok, a szereplûk a t´rt¢netekhez k¢pest, a t´rt¢netek-esem¢nyek Àltal konstituÀlva l¢teznek. A
dolgok, akÀrcsak a szereplûk, akkor vannak, ha ott vannak, ha t´rt¢nik vel¡k valami.
Ebben az ¢rtelemben paradigmatikus eset Irgalmas Szent ZsÂfiÀ¢, akinek àmegvolt az
a ritka jÂ tulajdonsÀga, hogy csak a kellû pillanatban l¢tezettÊ (129), aki àmintha sem ebben a
pillanatban, sem ¢let¢nek bÀrmely mÀs pillanatÀban nem l¢tezett volna teljesenÊ (278): û csak
akkor van, amikor jelen van, amikor valakinek sz¡ks¢ges a jelenl¢te. ý az a csalÀdtag,
aki mindig Ãgy l¢tezik, ahogy a t´bbiek l¢teznek a sajÀt t´rt¢neteik k´z´tti idûben;
Irgalmas Szent ZsÂfiÀnak nincs sajÀt t´rt¢nete (illetve csak egyetlenegyszer szÂl valÂban rÂla a t´rt¢net: amikor, miutÀn mÀr senkinek sem sz¡ks¢ges a jelenl¢te, egyszerüen eltünik, kis¢tÀl a reg¢nybûl). Az û ¢lete a nem jelenl¢t t´rt¢nete, s ekk¢nt Irgalmas
Szent ZsÂfia, aki mÀr megjelen¢sekor is, mint Arcadio vÀgyÀnak tÀrgya, csak helyettesÁti Pilar TernerÀt, valamik¢ppen az ´sszes BuendÁa helyettese, k¢pviselûje.
A tÀrgyakra ugyanez vonatkozik: a mÀsodik mondatban vilÀgk¢nt azonosÁtott MacondÂban a dolgok fenomenologikusan l¢teznek: a szereplûk (a mindenkori fûszereplû) tudatÀn vagy legalÀbbis ¢rz¢kein Àtszürve jelennek meg (p¢ldÀul Meme elvitel¢nek jelenet¢ben [307], Ursula vaksÀgÀnak leÁrÀsÀban [261ä2] vagy Aureliano ezredes visszat¢rtekor [189]). Ez a fenomenologikussÀg az egyik oka annak, hogy egy mÀsik, elsû lÀtÀsra az elûzûtûl k¡l´nb´zû k´z¢ppontkeres¢si strat¢gia is megk¢rdûjelezûdik. A reg¢ny jÂ n¢hÀny jelenete felveti a k¢rd¢st, hogy vajon e vilÀg k´z¢ppontja nem
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a vilÀg f´l´tt talÀlhatÂ-e, egy koherens, az esem¢nyeket irÀnyÁtÂ transzcendens hatalom
k¢p¢ben. Ez az ¢rtelmez¢si mÂd sz¡ks¢gk¢ppen felveti a reg¢ny term¢szetf´l´tti elemeinek lehets¢ges ¢rtelmez¢s¢t; van azonban egy r¢szlet a reg¢nyben, amely mintha
elûre lefoglalnÀ a mÀgikus-term¢szetf´l´tti t´rv¢nyszerüs¢gek felismer¢s¢n alapulÂ
olvasatot. A SZçZ °V MAGçNY ¢ppen ezt az ism¢tlûdû term¢szetfeletti vagy legalÀbbis
zavarbaejtû esem¢nyeket transzcendens-mÀgikus logikÀba, oksÀgi sorba szervezû olvasÀsi mÂdszert dramatizÀlja ¢s parodizÀlja a Sz¢p Remedios t´rt¢net¢ben.
Remedios v¢gzetes sz¢ps¢g¢nek, ¢pp ´ntudatlansÀgÀban oly elviselhetetlen¡l kihÁvÂ nûiess¢g¢nek (amely, mint rendelleness¢g, Ursula tudatÀban t´rv¢nyszerüen beilleszkedik a csalÀdi rendelleness¢gek, a disznÂfarkÃ csecsemû k¢p¢ben inkarnÀlÂdÂ
v¢gzet megnyilatkozÀsainak sorÀba [246]) n¢gy halÀlos Àldozata van, ¢s a Remedios
immÀr d¢moninak tünû sz¢ps¢ge Àltal ´sszekapcsolt sorozat az esem¢nyek allegorikus
olvasÀsÀra k¢szteti a falu lakÂit. àDe a sz´rnyü baleset ¢s a mÀsik k¢t fiatal f¢rfi halÀla k´zt,
aki a sz¢p Remedios miatt lelte veszt¢t, m¢gsem lÀttak ´sszef¡gg¢st. M¢g valakinek Àldozatul
kellett esnie, amÁg az idegenek ¢s Macondo szÀmos ûslakÂja hitelt adtak a legendÀnak, amely
szerint Remedios BuendÁÀbÂl nem a szerelem, hanem a halÀl fuvallata ÀradÊ (249). Vagyis az
ism¢tlûdû szerencs¢tlens¢gek nem egyszerü szerelmi balesetek; a k´z´tt¡k l¢tes¡lû
kapcsolatot sorsszerüv¢ ¢s transzcendens akarat tev¢kenys¢g¢nek eredm¢ny¢v¢ tenni
Ãgy lehet, hogy a sz¢ps¢g m´g¢ a halÀl allegorikus alakjÀt k¢pzelj¡k: àAzt a feltev¢st,
hogy a sz¢p Remediosban halÀlos erû lakozik, immÀr n¢gy cÀfolhatatlan t¢ny tÀmasztotta alÀÊ
(250). Az elbesz¢lû ä igen ritka kommentÀrjainak egyik¢ben ä ironikusan szembeÀllÁtja
a Remediost aff¢le halÀlt hozÂ, d¢monikus ¢rinthetetlens¢get k´vetelû tabuk¢nt ¢rtelmezû olvasÀst sajÀt f´ldh´zragadt, szÀnd¢kosan profÀn ¢rtelmez¢s¢vel: àLehet, hogy
a meghÂdÁtÀshoz is, a vesz¢lyek tÀvol tartÀsÀhoz is elegendû lett volna az az egyszerü ¢s primitÁv
¢rz¢s, amelynek a neve szerelem, de ¢ppen ez az egy senkinek sem jutott az esz¢beÊ (250). A transzcendens szf¢ra, amelyet mint a term¢szetfeletti esem¢nyek, a àcsodÀkÊ eredet¢t vagy
mint az ism¢tl¢seket az elrendelts¢g logikÀjÀval magyarÀzÂ, egys¢gbe foglalÂ megszem¢lyesÁtett v¢gzetet k¢pzelhetn¢nk el, nem ´lt testet a SZçZ °V MAGçNY -ban: inkÀbb
a szereplûk tudatÀban l¢tezû olvasÀsi modell (bÀr egyik¡k sem besz¢l semmilyen emberfeletti hatalomrÂl), semmint a magukba zÀrt, m¢gis egymÀsra szorulÂ t´rt¢netek
f´l¢ rendelt k´z¢ppont.
(2) Hang. Transzcendens szf¢ra hiÀnyÀban ä vagy azt metaforizÀlva ä a t´rt¢netek
f´l´tti k´z¢ppont lehetne az elbesz¢lû hangja, illetve a hang m´g¢ rekonstruÀlt tudat.
Edwin Williamson szerint p¢ldÀul az elbesz¢lû v¢gig kÁv¡lrûl, ironikusan szeml¢li a
BuendÁÀk vilÀgszeml¢let¢t. Szerinte GarcÁa MÀrquez az elbesz¢lû szenvtelens¢g¢vel,
hallgatÀsÀval aff¢le àcinkossÀgot teremt az olvasÂval a szereplûk hÀta m´g´tt: ûk mindv¢gig
bezÀrva maradnak valami elementÀris ÀrtatlansÀgba, amelynek megvan ugyan a maga bÀja,
Àm nem arra szolgÀl, hogy meggyûzz´nÊ.11 Az elbesz¢lû hangja azonban inkÀbb olyasf¢le
visszhang, mint amelyik Melchiades halÀlhÁr¢t k´zli: a reg¢nyben nem besz¢l senki,
avagy talÀn nem egyvalaki besz¢l. Todorov a besz¢lû szubjektum àmegsokszorozÂdÀsÀrÂlÊ
besz¢l, amit a szÂbeli elbesz¢l¢s besz¢dmÂdjÀnak rekonstruÀlÀsÀval magyarÀz: a k´z´ss¢gi mesemondÀs àszubjektuma Àllhatatlan, mozg¢kony, ill¢kony ä mint amilyen ennek az
elbesz¢l¢snek az elk¢pzelt k´z´ns¢ge isÊ (106). Ricardo Gullon is valamif¢le orÀlis, k´z´ss¢gi
elbesz¢lû jelenl¢t¢t v¢li felfedezni a megszÂlalÂ hang m´g´tti ¡ress¢gben: àAz elbesz¢lû
az Elbesz¢lû: valaki, aki tud az esem¢nyekrûl, amikor sz¡ks¢ges tudnia rÂluk, ¢s krÂnikÀsk¢nt
utal rÀjuk, rendÁthetetlen nyugalommal, an¢lk¡l, hogy kommentÀlnÀ azokat, hogy erk´lcsi vagy
mÀsmilyen Át¢letekkel hozakodna elû a t´rt¢nteket illetûen; [...] az elbesz¢lû szÀmÀra nincs k¡-
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l´nbs¢g a valÂszÁnü ¢s a valÂszÁnütlen k´z´tt; sajÀt k¡ldet¢s¢vel ä vagy funkciÂjÀval ä t´rûdik:
azzal, hogy mindent elmes¢ljen ä s Ágy az ¢lûkrûl ¢ppen Ãgy besz¢l, mint a holtakrÂlÊ (140). A
SZçZ °V MAGçNY -ban az elbesz¢lû hang olyan visszhang, amelynek forrÀsa eleny¢szett,
mire a visszhang hallhatÂvÀ vÀlik. Helyette hiÀny van, amely megszem¢lyesÁthetû (p¢ldÀul mint ironikus mosoly), de a legfontosabb tulajdonsÀga m¢gis az, hogy feloldÂdik
az ¢ppen mes¢lt t´rt¢netben, beleolvad a vilÀgba, oly mÂdon, hogy a vilÀgot ¢ppen
reflektÀlÂ tudat ¢s az elbesz¢lû hang k´z´tti tÀvolsÀg, k¡l´nbs¢g nem azonosÁthatÂ; talÀn
Ãgy is fogalmazhatnÀnk, hogy az elbesz¢lûi hang forrÀsa maga ez az azonosÁthatatlan,
egyszerre ÀllÁtott ¢s visszavont k¡l´nbs¢g: az elbesz¢lû ebbûl a k¡l´nbs¢gbûl besz¢l ä
helyesebben Ár.
(3) Ism¢tl¢s. Lehets¢ges k´z¢ppontul kÁnÀlkozna az elbesz¢l¢snek valamif¢le nyelvtana vagy morfolÂgiÀja, amely ¢pp a reg¢nyvilÀg szemiotizÀltsÀgÀbÂl kiindulva kidolgoznÀ az elbesz¢l¢st alkotÂ ism¢tlûd¢sek logikÀjÀt.
Az ism¢tlûd¢sekre ¢p¡lve k¢tf¢lek¢ppen lehets¢ges a reg¢ny k´z¢ppontjÀnak elk¢pzel¢se, az ¢rtelmez¢s folyamatÀban valÂ megalkotÀsa: az ism¢tl¢sek k´z¢ppontja
lehet rajtuk kÁv¡lrûl eredû archetÁpus ¢s az ism¢tl¢sek sora Àltal, mintegy bel¡lrûl gerjesztett algoritmus, mely utÂbbi aff¢le transzcendencia n¢lk¡li nyelvtank¢nt, k¢pletk¢nt
k¢pzelhetû el. A k¢rd¢s az ä az algoritmus ¢s az archetÁpus k¢rd¢se is ä, hogy l¢tezik-e
a reg¢nyben egy eff¢le (mitikus vagy profÀn eredetü) s¢ma, amelyet a BuendÁÀk mind
v¢gigjÀrnak, s amely mindig ugyanazt a v¢gterm¢ket (egy magÀnnyal, halÀllal eljegyzett BuendÁÀt) hozza l¢tre. A f¢rfiak eset¢ben az algoritmus elemei lehetn¢nek p¢ldÀul
a beavatÀs rÁtusa, a v¢rfertûzû vÀgy, a k¢ziratolvasÀs, a prostituÀltak utÀni vÀgy, a tudomÀnyos-technikai hÂbortok stb. A BuendÁÀk ¢lett´rt¢neteinek egymÀsra helyez¢s¢bûl (s ezek a t´rt¢netek az elbesz¢l¢s sorÀn sz¢tszabdalva, kisebb-nagyobb t´rt¢netek
diszkr¢t sorak¢nt jelennek meg) azonban nem bontakozik ki eff¢le ÀltalÀnosÁthatÂ algoritmus: a fent emlÁtett elemek mindegyike ´r´klûdik (mint p¢ldÀul az ablak elûtt
¡lû, mes¢lû Melchiades eml¢k¢nek k¢pe vagy a àrombolÀsnak-teremt¢sÊ gesztusa), de
kiszÀmÁthatatlan mÂdon ¢s sorrendben. Vannak olyan elemek, amelyek csak n¢hÀny
BuendÁÀra jellemzûk (p¢ldÀul n¢gyen tesznek nagy utazÀsokat, kettût ÀllÁtanak kiv¢gzûosztag el¢, hÀrman ¢lnek hosszÃ ¢vekig valamif¢le ¢lûhalott¢letet, hÀrman esnek Àt
lÀtvÀnyos tivornyÀzÂ-mulatozÂ korszakon, kettej¡knek van a halÀluk elûtt visszat¢rû
Àlma, s ûk ketten halnak meg v¢g¡l a gesztenyefa alatt), mÀskor ugyanaz az elem egyetlen ¢lett´rt¢neten bel¡l is t´bbsz´r ism¢tlûdik (Aureliano ezredes harminck¢t hadjÀrata ¢s hÀrom halÀla, Jos¢ Arcadio BuendÁa tudomÀnyos vÀllalkozÀsai, Amaranta àszerelmeiÊ stb.). Aureliano Babilonia ¢s Amaranta Ursula, a k¢t utolsÂ felnûttkort meg¢rû
BuendÁa mint az ism¢tlûdû vonÀsok mindegyik¢t felmutatÂ, az ism¢tl¢seket betetûzû
szereplûk jelennek meg (nem v¢letlen, hogy ûk azok, akik gyermekkorukban az ûs´reg Ursula szÂrakoztatÀsÀra leÁrjÀk, eljÀtsszÀk az ´sszes BuendÁa ûst [340]), de m¢g
belûl¡k is hiÀnyzik egy-k¢t, addig paradigmatikusnak tünû vonÀs. A nemek k´z´tti
vÀlasztÂvonal sem ÀthÀghatatlan: Amaranta RebecÀhoz valÂ viszonya p¢ldÀul Aureliano ezredesnek Jos¢ ArcadiÂhoz valÂ viszonyÀt ism¢tli meg, amennyiben mindkettej¡k szÀmÀra ez az egyetlen igazÀn fontos, eg¢sz ¢let¡ket v¢gigkÁs¢rû kapcsolat. Az ¢pp
ism¢tlûd¢seik miatt motivÀlttÀ vÀlÂ keresztnevek (Aureliano, Jos¢ Arcadio, Remedios,
Ursula), mint az ikerpÀr p¢ldÀja mutatja, nem segÁtenek; ugyanolyan megjÂsolhatatlanul ¢s v¢letlenszerüen ism¢tlûdnek, mint a t´bbi vonÀs. Szerep¡k inkÀbb az, ¢s ekk¢nt bizonyos m¢rt¢kben m¢gis motivÀltnak tekinthetûk, hogy a puszta megnevez¢s
aktusÀval megjel´lik, lefoglaljÀk az Ãj szereplût az ism¢tlûd¢sek szÀmÀra, belek¢nyszerÁtik az ism¢tlûd¢sek szem¢lyis¢gfeloldÂ rendszer¢be.
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Az ism¢tlûdû elemek jÂval aprÂbb szegmensekben ¢s jÂval kiszÀmÁthatatlanabbul
´r´klûdnek annÀl, semhogy koherens mitikus s¢mÀba vagy algoritmusba lehetne ûket
rendezni. Olyanok inkÀbb, mint a BuendÁa csalÀdfa nyelv¢nek betüi (vagyis nem megadott grammatikai ¢s szemantikai viszonyok szerint egymÀshoz illeszkedû, ´nÀllÂ jelent¢ssel bÁrÂ szavak): betük, amelyek sorsszerüs¢get sejtetû gyakorisÀggal, Àm a sorsszerüs¢g eredete ¢s k´vetkezetess¢ge n¢lk¡l, v¢letlenszerüen ism¢tlûdnek az egy-egy
szereplûh´z tartozÂ t´rt¢netekben.
Amennyiben algoritmus helyett archetÁpust t¢telez¡nk a reg¢ny k´z¢ppontjÀban,
a k¢rd¢s n¢mileg mÀsk¢ppen vetûdik fel: hol van az az archetipikus alapt´rt¢net,
amely ha ¢rtelmet nem is, de legalÀbb jelent¢st, formÀt ad a BuendÁÀk ¢let¢ben elûfordulÂ àjÂvÀtehetetlen ism¢tlûd¢seknekÊ? Ha a SZçZ °V MAGçNY -t mitikus t´rt¢netk¢nt,
mÁtoszk¢nt olvasnÀnk, az ism¢tl¢s ä felt¢ve, hogy megtalÀljuk a k´zponti archetÁpust
ä aff¢le megvÀltÀsk¢nt, valÂdi ¢rtelemadÀsk¢nt mük´dhetne: a mÁtoszban ä Árja Eliade
ä a cselekv¢s ism¢tl¢s voltÀnÀl fogva bÁr jelentûs¢ggel; annyiban jelentûs, valÂdi, jelent¢ses cselekedet, amennyiben szent cselekv¢seket, az ûsidûk valamely archetÁpusÀt
ism¢tli meg. Ha a BuendÁÀk azonossÀga, jelenl¢te, szem¢lyis¢ge feloldÂdik az ¢let¡k´n
kÁv¡lre mutatÂ ism¢tlûd¢sek g¢pezet¢ben, annÀl jobb, hiszen a mÁtoszban àaz ember
akkor lÀtja ´nmagÀt valÂsÀgosnak, ha megszünik ´nmaga lenniÊ,12 ha feloldÂdik az archetipikus ism¢tlûd¢sekben. A SZçZ °V MAGçNY eset¢ben mindez akkor lenne igaz, ha a
csalÀdt´rt¢net ideje szent idû lenne, vagyis ha a BuendÁÀk szem¢lyis¢g¢t, ´nazonossÀgÀt kikezdû ism¢tlûd¢sek az ûsidû archetÁpusÀban valÂ euforikus feloldÂdÀssal lenn¢nek egyenlûk. De vajon az a t¢ny, hogy a szereplûk szenved¢se igenis valÂsÀgos, ¢s
cseppet sem kelti a szent idûbe valÂ beleolvadÀsnak, a szent idû ´nfeled¢s Àltali
visszanyer¢s¢nek vagy megÃjÁtÀsÀnak ¢rz¢s¢t, nem azt sugallja-e, hogy a SZçZ °V MAGçNY ideje teljesen profÀn, pusztÁtÂ valÂsÀgÀban meg¢lt idû, esem¢nyekkel, jÂvÀtehetetlen ism¢tl¢sekkel tele, amelynek ´r´k´s mÃlÀsa, fogyÀsa, le¢rt¢kelûd¢se semmif¢le
rÁtussal nem megÃjÁthatÂ? °s ha Ágy lenne is, hol talÀlhatjuk meg a t´rt¢netben azt az
eredetet, a teljes jelenl¢t idej¢t, amely archetÁpusk¢nt szolgÀlhatna? Hiszen nem ¢ppen azt lÀttuk-e, hogy az elbesz¢l¢s Àltal felvetett eredetpontok eltolÂdnak, megsokszorozÂdnak vagy mÀr mindig ism¢tl¢sei valaminek? Hogy a legr¢gebbi elmes¢lt esem¢ny (Drake admirÀlis tÀmadÀsa Riohacha ellen, Ursula IguarÀn d¢danyjÀnak ¢s f¢rj¢nek elmenek¡l¢se [34]) ¢pp a feled¢snek, a t´rt¢nelem elfelejt¢s¢nek hangsÃlyozottan profÀn pillanata? Ami pedig a BuendÁa csalÀdot sÃjtÂ Àtkot illeti, nem az der¡lt-e
ki, hogy az Àtok eredet¢nek tekinthetû ûsbün maga is megk¢tszerezûdik, ¢s hogy a
t´rt¢net idej¢nek eredete a Prudencio Aguilar halÀlÀt hozÂ eltolÂdÀs, halasztÀs ideje?
TalÀn ¢pp ez¢rt bünhûdik magÀnnyal az ´sszes BuendÁa, hiszen, ne feledj¡k, Jos¢ Arcadio BuendÁÀn ¢s UrsulÀn kÁv¡l csak a k¢ts¢ges szÀrmazÀsÃ Rebeca, illetve a zÀrÂfejezetben Aureliano Babilonia ¢s Amaranta Ursula ism¢tlik meg a v¢rfertûz¢s bün¢t ä
a t´bbiek csak a v¢rfertûz¢s beteljesÁtetlen, ´nmaga megsz¡let¢se ¢s a beteljes¡l¢s elhalasztÀsa k´z´tti hiÀnyban l¢tezû vÀgyÀt ´r´klik.
(4) Ellent¢tek. HasonlÂ eredm¢nyre jutunk, ha a reg¢nyben felvetett ¢s az ism¢tlûd¢sek sorozatÀban lÀtszÂlag megszilÀrdulÂ oppozÁciÂkban keress¡k az elbesz¢l¢s k´z¢ppontjÀt. El¢g n¢hÀny k¡l´n´sen fontosnak ¢s formatartÂnak tünû ellent¢tpÀrt
szem¡gyre venn¡nk, hogy belÀssuk: az oppozÁciÂk mintha csak az¢rt t¢telezûdn¢nek,
hogy k¢sûbb egymÀsba olvadhassanak. Az AurelianoäJos¢ Arcadio ellent¢t akkor veszti el teljesen mük´dûk¢pess¢g¢t, amikor a k¢t iker t´rt¢nete, kiszÀmÁthatatlan logikÀval, egyszerre ism¢tli egymÀs elemeit ¢s az addigi AurelianÂk ¢s Jos¢ ArcadiÂk t´rt¢-
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neteit. A (f´ld)anya-prostituÀlt oppozÁciÂ, amely elsûsorban a csalÀdon bel¡li ¢s kÁv¡li
nûk megk¡l´nb´ztet¢s¢t tünik szolgÀlni, az Ursula ¢s Pilar Ternera k´z´tti ellent¢tben
testes¡l meg; legalÀbbis Ãgy tünik, hogy Ursula a hÀz vilÀgÀt szervezû, a kint ¢s bent
hatÀrÀt megszabÂ, a dinasztia jÂ n¢hÀny generÀciÂjÀt felnevelû mÀtriÀrka, Pilar Ternera pedig az archetipikus ´r´mlÀny, a t´rv¢nyen ¢s hÀzon kÁv¡li szeretû, t´bb BuendÁa vigasztalÂja ä sajÀt szem¢ly¢ben, kerÁtûk¢nt vagy madÀmk¢nt. Ugyanakkor
azonban figyelmen kÁv¡l lehet-e hagyni, hogy Pilar Ternera az, aki, mintegy a csalÀdfÀba ¢kelûdve, a mÀsodik ¢s a harmadik generÀciÂ k´z´tt Àll ä m¢gpedig anyak¢nt?
Hogy a v¢rfertûzû vÀgy ä legalÀbbis ami a vÀgy tÀrgyÀt illeti ä nem n¢vhez k´t´tt, ¢s
Arcadio, aki nem is tudja, hogy û Pilar Ternera fia, ellenÀllhatatlan vÀgyat ¢rez a vÀgyak lÀncolatÀn kereszt¡l valahogyan m¢gis BuendÁÀvÀ vÀlt asszony irÀnt? Hogy bÀr
Ursula a hÀz ¢let¢nek irÀnyÁtÂja, Pilar Ternera kÀrtyajÂslÀsa olykor m¢gis mintha valami hatalommal rendelkezne a BuendÁÀk sorsa f´l´tt? Hogy mÁg Ursula ¢lete v¢g¢n
embriÂ m¢retüre t´p´r´dik, ¢s az utolsÂ k¢t BuendÁa jÀt¢kszer¢v¢ vÀlik, addig Pilar
Ternera egyre hatalmasabbÀ tereb¢lyesedik, ¢s aff¢le f´ldanyÀvÀ n´vekedve tÃl is ¢li
UrsulÀt? Vagy azt, hogy ¢pp ûk ketten azok, akik szerint a BuendÁa csalÀd t´rt¢nete
´r´k k´rforgÀsra eml¢keztet?
A szent ¢s a profÀn ellent¢t¢nek feloldÂdÀsÀra csak egyetlen p¢lda (bÀr jÂ n¢hÀny
akadna m¢g, p¢ldÀul Nicanor atya profÀn levitÀciÂja): Melchiades szobÀja, az egyetlen
hely a BuendÁa-hÀzon bel¡l, amelyben nem mÃlik az idû, amely ellenÀll a profÀn idû
romlÀsÀnak, aff¢le szent t¢rnek is tünhetne ä ha nem ez lenne egyben a hÀz legprofÀnabb helyis¢ge is: Meme osztÀlytÀrsnûinek viharos lÀtogatÀsa utÀn itt tÀroljÀk a hetvenk¢t ¢jjelied¢nyt.
ögy tünik, a t´rt¢net logikÀjÀnak egyik szervezûeleme az ¢let ¢s halÀl k´z´tti oppozÁciÂ, amely elsû lÀtÀsra legalÀbb olyan szilÀrd, mint a kint ¢s a bent, a t´rv¢nyes ¢s
a tiltott, a szent ¢s a profÀn ellent¢te. Csakhogy a hatÀrt mÀr a mÀsodik fejezetben
Àtt´ri Prudencio Aguilar bÀnatos arcÃ kÁs¢rtete (37) ¢s a nagyarÀnyÃ kÁs¢rtetjÀrÀs,
amely a k¢sûbbiekben elÀrasztja a hÀzat, a hatÀr ÀtjÀrhatÂsÀgÀnak (vagy eltolÂdÀsÀnak)
nem az egyetlen jele; egyr¢szt n¢hÀny halÀl ä mint az elsû mondatban a kiv¢gzûosztag
Àltal beÁg¢rt halÀl ä nem àvalÂdiÊ, csak megjÂsolt halÀl. MÀsr¢szt egyre nyilvÀnvalÂbbÀ
vÀlik, hogy a SZçZ °V MAGçNY -ban a halÀl nem vet v¢get az ¢letnek, illetve nem az ¢let v¢g¢vel
veszi kezdet¢t. Prudencio Aguilar mÀsodik posztumusz felbukkanÀsakor Jos¢ Arcadio
BuendÁa àmeglepûdve lÀtta, hogy a holtak is v¢n¡lnekÊ (92); Ursula, amikor elûsz´r megpillantja a halÀla utÀn visszat¢rû f¢rj¢t, konstatÀlja, hogy az àhalÀla Âta erûsen meg´regedettÊ (195). Jos¢ Arcadio BuendÁa a halottÂl megtudja, hogy Prudencio Aguilar
visszat¢r¢s¢nek mi az oka: àelr¢mÁtette a halÀlban megl¢vû mÀsik halÀl k´zels¢geÊ (92ä3); a
pÀpajel´lt Jos¢ Arcadio, akit f¡rdûkÀdjÀban fojtanak meg fiatal àbarÀtaiÊ, halÀla utÀn
àott lebegett a medence illatos t¡kr¢n, hatalmasan ¢s puffadtan, s m¢g mindig AmarantÀrÂl ÀlmodozvaÊ (387). A halÀl v¢gtelens¢g¢nek, fokozatossÀgÀnak, az ¢letet a halÀltÂl elvÀlasztÂ hatÀr belsû v¢gtelens¢g¢nek legszebb p¢ldÀja Jos¢ Arcadio BuendÁa visszat¢rû
Àlma ¢s az utolsÂ Àlomban metaforizÀlt halÀla: àszobÀk v¢gtelen sorÀrÂl Àlmodott. çlmÀban
felkelt ÀgyÀbÂl, kinyitotta az ajtÂt, ¢s Àtment egy mÀsik szobÀba, amely pontosan olyan volt, mint
az ´v¢... Innen ism¢t egy ugyanolyan szobÀba l¢pett, amelynek ajtaja ism¢t egy ugyanolyan szobÀra nyÁlt, az pedig ism¢t egy ugyanolyanra, ¢s Ágy tovÀbb a v¢gtelens¢gig. Kedvtelve jÀrt szobÀrÂl
szobÀra, mint egy folyosÂn, pÀrhuzamos t¡kr´k k´z´tt, amÁg Prudencio Aguilar keze meg nem
¢rintette a vÀllÀt. Ekkor visszaindult a szobÀk sorÀn, vissza az ¢bred¢s fel¢, s amikor ÃtjÀnak
v¢g¢re ¢rt, a valÂsÀgos szobÀban ott talÀlta Prudencio Aguilart. De k¢t h¢ttel azutÀn, hogy Jos¢
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Arcadio BuendÁÀt bevitt¢k az ÀgyÀba, Prudencio Aguilar egy ¢jjel valamelyik k´zb¡lsû szobÀban
¢rintette meg a vÀllÀt, s abban a hitben, hogy a valÂsÀgos szobÀba jutott, ´r´kre ott maradtÊ
(156).
Hogy a halÀl nem az ¢let megszün¢s¢vel kezdûdik, azt Jos¢ Arcadio BuendÁa, Aureliano ezredes ¢s MÀsodik Jos¢ Arcadio p¢ldÀja mutatja, akik egy ponton megszünnek r¢szt venni az esem¢nyekben, ¢s aff¢le ¢lûhalottakk¢nt tengûdnek ä hogy ez a
fizikai megsemmis¡l¢st is el¢rheti, kider¡l, amikor MÀsodik Jos¢ ArcadiÂt mÀr csak
bizonyos szereplûk lÀtjÀk: az utÀna kutatÂ rendûr´k egyszerüen kereszt¡ln¢znek rajta.
MÀsf¢le àhalÀl az ¢letbenÊ-t k¢pvisel Fernanda, aki mÀr az apai hÀzbÂl magÀval hozta
àa tudomÀnyt, hogy mÀr ¢let¡nkben Ãgy ¢lj¡nk, mintha halottak lenn¢nkÊ (359), ¢s Irgalmas
Szent ZsÂfia, akinek ¢lete a l¢t ¢s a neml¢t k´z´tt inkÀbb ez utÂbbi fel¢ tendÀl. A SZçZ
°V MAGçNY -ban nem az ¢let ¢s halÀl megfordÁtÀsÀrÂl van szÂ. Az ¢let-halÀl oppozÁciÂra
ekk¢nt ¢rv¢nyes az, ami a t´bbi, a reg¢ny Àltal felvetett, majd sz¢tmÀllasztott ellent¢tre
is jellemzû: az oppozÁciÂ mindk¢t tagja mÀr eleve magÀban foglalja a mÀsikat ä ha
mÀsk¢nt nem, Ãgy, mint (p¢ldÀul Irgalmas Szent ZsÂfia eset¢ben) a sajÀt hiÀnyÀt, mint
az ´nmaga v¢lt teljess¢g¢ben tetten ¢rt mÀsikat.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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Halasi ZoltÀn

TçNC
Egy int¢sre j´tt¢l, kez¡nk ´sszeforrt.
Futottam, fogÂdztÀl, melegs¢g sodort
a parkett fel¢, mintha ûsr¢gi tÀj
pihent volna benn¡nk, mely ¡nnepre vÀr,
a forgÀsban ¢ledve ÃjjÀ, mi meg
e tÀjat sietn¢nk ma szentelni meg.
Hogy Ãjult a sÁksÀg, a hegy hogy virult!
F¡vet, fÀt n´vesztett bizsergû ´t ujj.
HajadbÂl mi omlott alÀ? VÁzes¢s.
Mi villant nyomÀban? A rÀismer¢s:
virÀgjelmez, Àlarc alÂl k¢kachÀt
folyÂk l¢legeznek a bûr¡nk´n Àt.
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FolyÂ sodra, tÀnc sodra, doblak, rep¡lsz;
ma el sem veszÁtlek, ma meg sem ker¡lsz.
TovÀbbp´rget ÀgmÂdra hajlÂ karunk,
kibÃjunk, bebÃjunk az aranykapun.
CsapÂdj, messze szÀllj, Ãjra kezdettel ints;
idû sodra, t¢r sodra, nincs v¢ge, nincs...
Idû? Nem. Hazudtam. Nem is volt. Se t¢r.
°s az sem, ki ¢lût ¢s holtat it¢l.
Csak ¢n ¢s te voltunk. Csak ¢n ¢s te. Mi.
A gyarlÂban egy¡tt lakÂ isteni
ikerpÀr. Vagy az sem: csak egyetlen °n,
csalÀsmentes Árisz a tÀjfun szem¢n.
Ne firtasd, ki voltÀl, ki voltam. Titok.
Szeretlek. Szeretsz. Ettûl eln¢mulok.
Mint Egyben a Kettû, t¡kr¢ben a tÂ,
tudunk ´ntudatlan; ez ÀllÁthatÂ.
A t´bbi: az Àlarc, virÀgjelmezed,
mint ¢jf¢li nap s¡t. VakÁt ¢s vezet.

ELVçLçS, R°GEN
FelhÃzott t¢rd, mozgÀsra r¢vedû szem.
Valaki, valahol, valaha, Ágy.
Nyakszirt felûl a hang f¡l¢be d´ccen.
Homokon ugyanÁgy lotyog a vÁz.
A lÀbvonal, a borda tÀja ad f¢nyt.
Hiszi, csakis vele keveredik.
A lÂdulÀsban gy´ng¢d rajzolatk¢nt
k´veti sugara cserepeit.
Sem vissza az, sem û a szemhatÀrra.
Mi marad az ´r´k f´venyekig?
EgymÀsban ¢g test¡k vilÀgossÀga.
Amikor belehal valamelyik.
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HatÀr Gyûzû

A BANZçJ
Ma van a majÀlis az erdûben! BÀtyÂka (BatyusenkÂ ä Batyuccio) ¢s Ilka (IlkÀcska ä
Ilquilina), a pÀrocska elûbÃjik erdûker¡lû-kunyhÂjÀbÂl, ¢s elindul majÀlist n¢zni.
TÀncolni nem mernek, mert kinevetn¢k ûket, ahogy ott forgolÂdnÀnak, a BÀtyÂ abban
a cs¡csk´s mÂc bÀrÀnys¡vegben ¢s IlkÀja meg ahogy a meggypiros hÀrÀszkendû rep¡lne utÀna; be¢rik azzal, hogy n¢zik-n¢zdeg¢lik a tÀncolÂkat.
ýgyelegnek erre-arra, bÀmuljÀk az egerszeges majsztramot, a tekenûvÀjÀrt, a szÁjjÀrtÂt ¢s szÁjjÀrtatÂt, a kirakodÂsoron a pruszlik- ¢s mell¢nyÀrust, a habcukrÀszt, a m¢zeskalÀcsost meg a se v¢ge, se hossza lacikonyhÀs sÀtorvÀrost.
A CsikÂhalcsÀrda tornÀca alatt megÀllapodnÀnak ¢s le is ¡ln¢nek, hogy pihendeg¢ljenek egy sort, de elkergetik ûket a morcondÀk (pinc¢rnek ´lt´zve:) vagy fogyasztanak, vagy takarodnak od¢bb, nem lÀtjÀk, hogy BanzÀj van?! LÀtjÀk-lÀtjÀk, mÀr hogyne lÀtnÀk, a szem¡ket is kin¢zik az erdei BanzÀjon: ma van a majÀlis ä Àll a BanzÀj,
tolongnak a rajcsÃrozÂk.
Amit mÀsok k´r¡ltÀncolnak, ûk csak k´r¡ls¢tÀljÀk ä mÀrmint a mÀjusfÀt ä, ¢s n¢zik
a frufrus-firlefÀncos, farmeres fiatalsÀgot, ahogy jÀrja a perd¡ldit, a duduscsinÀt meg
a hupÀkot. AztÀn egymÀst tess¢kelve-lÀss¢kolva tovÀbbsodrÂdnak, el-elbÀm¢szkodnak
a cigÀnyszegkovÀcson, az erdûfedûn, a kolompÀrok faz¢kfoltozÂ tudomÀnyÀn, a g´l´ncs¢r¢k ponyvÀjÀn sorakozva tarkÀllÂ p´tty´s csuprokon-k´cs´g´k´n, findzsÀkonibrikeken, mÁglen hogy, hogy nem ä Ãjfent ott talÀljÀk magukat, ahonnan elindultak.
így esett, hogy a CsikÂhalcsÀrda hÀta m´g´tt, ahol a szer¢nyebb k¡lsejü, f¢lkoldus
Àrusok sorakoznak, a kukoricapattogtatÂk, gesztenyes¡tûk ¢s krumpliba tüz´tt papÁrforgÂÀrusok sereg¢nek k´zre¢kelve, de f¢l¢nken ¢s kiss¢ hÀtr¢bb, ott, ahol Àll ¢s pipÀit
Àrulja, BÀtyÂka figyelmes lesz egy pipÀit ÀrulÂ figurÀnsra: rangosabb a t´bbin¢l, magosabb is, ¢s nemes vonÀsairÂl lÀtni valÂ, hogy ErmeneguidÂnak hÁvjÀk ä vagyis hogy
annak hÁvtÀk, m¢g akkoron, azonkoron, az elûzû Z´ldf¡lü vilÀgban, mielûtt be¡t´tt az
öj çntivilÀg, s most, mint aff¢le sz¡letett persona non grata, abbÂl ¢l, amibûl ¢ppen tud,
s megfoghatja a v¢g¢t: gy¡szm¢kel a piacon, jÂszerencse-vÀrÂban ÀlldigÀl a vÀrÂtermek elûtt a pÀlyaudvarokon, cipekedik emitt az ¢rkezûknek-tÀvozÂknak, amott a gavall¢roknak-kofÀknak; ¢s ha nem akad semmi egy¢b, hÀt dikiccsel-Àrral, v¢sûvel-k¢sekkel pipÀkat farag, ¢s azokat Àrulja az erdûsz¢len, az adÂk ¢s a finÀncok megker¡l¢s¢vel: jutÀnyosan.
ä Iluska! Ni! Micsoda remekbe faragott pipÀk.
ä Megn¢zn¢d k´zelebbrûl?
ä Meg ¢n!
Megn¢zik. BÀtyÂka sÂvÀrogva n¢zi, az çrus (ErmeneguidÂ) m¢g kez¢be is nyom
egyet, hogy meglatolja sÃlyra: igazi gy´k¢r.
ä Ennyi mindenf¢le!
ä Van, k¢rem, minden. CsikÂhalas pipa. Varangyos pipa. V´r´sbegyes pipa. IndiÀnos. De van krampuszosom is: amolyan sÀtÀnpofÀjÃ. VÀlogasson urasÀgod.
ä Gy´k¢rpipa!
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ä ValÂdi v¢rb¢lü meggyfagy´k¢r az alapanyag.
ä Vegy¢l magadnak egyet.
ä A gyüjtem¢nybe?
ä Ha Ãgyis gyüjt´d.
ä Gyüjteni gyüjt´m, de gyÃjtani nem gyÃjtom. Leszoktam rÂla.
ä Vedd meg, ha annyira elepedsz ¢rte, gy´ny´rüm.
ä JÂl mondod: csak ez a gy´ny´rüs¢gem maradt, a gyüjtûszenved¢ly. A rÀgyÃjtÀst
mÀsokra hagyom.
ä ...Tess¢k urasÀgodnak: markolja meg, prÂbÀlomra. Hogy milyen a fogÀsa. Ez a
helyre kicsike?... Vagy ez az alul-szakÀllas?... Ez a kukoricaszÁnü kalabÀs?
ä ...àKalabÀsÊ?!
ä Arabusul. Vagy ez a betyÀros, amelyiknek ez a hetyk¢n f¢lrecsapottas tajt¢ksipkÀja van?
SzÂba elegyednek, eszm¢ket vÀltanak. Csakhamar kider¡l, hogy az Eszmeis¢g
ugyanazon t´rt¢nelmi szakad¢kÀnak az ellent¢tes k¢t oldalÀn Àlltak, ¢s jÂszer¢vel fenekedhettek egymÀsra, m¢g akkor, a Nagy Nemzeti VisszavonÀs idej¢n. PirospozsgÀsan veregetik egymÀs vÀllÀt, ¢s ¢szre se vevûdik, hogy a tÀrsalgÀs tegez¢sre vÀlt, a tegezûd¢snek tÃlk´ltekez¢s a v¢ge: BÀtyÂkÀnak minden cs´rgûp¢nze rÀmegy, vesz ´t
pipÀt, a hatodikat, a Nagy Krampuszk¢p-formÀra faragottat sÂvÀran visszakancsancsalogva ä otthagyja, IlkÀja rÀngatja mÀr.
ä Ilka! Ilonka! Iluska, ne rÀngass!
ä Unom mÀr a pipÀidat.
ä De IlkÀcska!
ä Ha nem rÀngatlak el, pipÀkra k´lt´d a vacsorÀnkat, holott nem is pipÀzol.
ä De gyüjt´m!
ä Tudom. °heztetni is k¢pes volnÀl, csak hogy egy pipÀval t´bbed legyen.
ä LÀtod, hogy nem vettem meg. Otthagytam.
ä M¢g sz¢p. Habcukorra bezzeg...
ä Mi az a bezzeg, mit bezzegeskedsz?
ä Bezzeg habcukrot az ¢lete pÀrjÀnak, azt soha. Itt a szezonja, amott a habcukros,
de hogy azt a f¢l piculÀjÀt rÀm k´lten¢.
ä HÀt nem lÀtod? MÀr itt vagyok, ide vÀgÂdtam a sor v¢g¢re, meglesz, megkapod
a habcukrodat, csak nyugsÀgom legyen.
Ilka megkapja a maga habcukrÀt, BÀtyÂka a tasakjÀba rÀzogatja a ragadomÀnyt: az
´t Ãj pipÀt, ahÀnnyal a Gyüjtem¢nye gyarapodott, ¢s boldogan pillangÂznak tovÀbb.
Idûnk¢nt letelepednek a lÂitatÂk sz¢l¢re, pad hÁjÀn, hogy megpihenjenek, ¢s elbÀm¢szkodnak az egerszeges majsztram ¡gyess¢g¢n, a szÁjjÀrtÂ szapora szÀjjÀrtatÀsÀn
meg a plan¢tÀs kofa feh¢r egeres mutatvÀnyÀn; mÁg egyszer csak azon nem veszik
¢szre magukat, hogy gy¢r¡lnek a sÀtrak, k´r¡l´tt¡k a majÀlis ritkulni, a BanzÀj halkulni kezd, ¢s ha toronyirÀnt ilyen kifel¢ lÂstatnak belûle, hamarosan a GrÂfurasÀg
SzarvasparkjÀban talÀljÀk magukat: itt is, ott is... Szarvasok t¡nedeznek fel, ¢s BÀtyÂka
is, k´ny´k¢vel egy arra legel¢szû szarvashÀtra tÀmaszkodva ä Ãgy kezdi hangos elm¢lûd¢s¢t:
ä Eddig boldog voltam a pipÀimmal, de most ¢rzem, hogy egyre felezûdik a boldogsÀgom, ahogy tÀvolodom a PipafaragÂtÂl; nemsokÀra a boldogsÀg fel¢nek is csak
a f¢l fele az, ami tartja m¢g bennem a heves l¡ktet¢st, hogy àm¢g, m¢g, pipÀt nekemÊ.
Mely felezûd¢s a boldogtalansÀgba torkollik, ha Ágy folytatom... °n ´k´r! A Nagy
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Krampuszk¢püt, a legszebb faragottas egyem-gy´kerem-pipÀjÀt hÀt nem otthagytam,
holott meg kellett volna vennem, m¢g ha IlkÀm habcukra rÀmegy, akkor is!... ñ, ¢n
boldogtalan!...
Belsû monolÂgjÀt persze Iluska nem hallhatta, de pontrÂl pontra k´vette: a poszogÀsÀt is ismerte mÀr, hÀt m¢g rejtett gondolatait! °s Ágy szÂlt:
ä Ej, hÀt ha olyan nagyon elepedsz, hogy Ágy esz ¢rte a pen¢sz...
ä A pen¢sz ¢ppens¢ggel nem esz ¢rte, de epedni elepedek.
ä Akkor meg menj¡nk vissza, keress¡k meg, ¢s nem bÀnom, elûlegezek annyit a
j´vû havi k´ltûp¢nzembûl: vedd meg magadnak azt az istenÀtka pipÀt, ¢s ne rÀgd a
lelkem, ahogy tudom, rÀgni fogod hÂnapszÀm: hogy jaj m¢rt-nem-mi¢rt-is-nem ä ä ä
BÀtyÂkÀnak nem kellett k¢tszer mondani: HÀrÀszkendû ¢s MÂc Kucsma k¢zen fogta egymÀst, ¢s indult vissza, hogy megkeresse ErmeneguidÂt az eladÂ pipÀival.
A majÀlis m¢g javÀban tartott, jÂl belekeveredtek a Nagy BanzÀj sürüj¢be; de hiÀba
kerest¢k a CsikÂhalcsÀrda m´g´tt, a MÀjusfÀnÀl meg a lacikonyhÀk tÀj¢kÀn: a pipaÀrusnak sehol semmi nyoma. Valaki, aki gesztenyes¡tûnek adta ki magÀt, de s¡tûk¢szs¢g n¢lk¡l ä tudni v¢lte, hogy àGuszti mÀr hazamentÊ; egy mÀsik, ugyancsak k¢tes
egzisztenciÀjÃ, mert a szeme se Àllt jÂl, ¢s f¡stkarikÀkat Àrult a karjÀra füzve, Ãgy tett,
mintha eligazÁtanÀ ûket: àott laknak Guszti¢k az erdû sz¢l¢n, de nem emitten, hanem
amarrul fel¡l-laÊ, ¢s arrafele mutatott, ahol a fÀk k´z´tt odarajzolta a k¢m¢ny¡ket, s
az is, mintha f¡st´l´gne.
De nemhiÀba volt BÀtyÂka erdûker¡lû (mert azt elfelejtettem mondani, hogy foglalkozÀsÀra n¢zve az volt, erdûker¡lû): ismerte a maga erdej¢t, mint a tenyer¢t. N¢mi
bozÂtos Ãtr´vidÁt¢s, fügyaloglÀs, boroszlÀnban poroszkÀlÀs utÀn el is ¢rtek az erdû mÀsik v¢g¢re, ahol azt a mÀsik kunyhÂsort gyanÁtottÀk az erdûfelv¢grûl, ahol nem voltak
ismerûsek, ¢s ûk se a kunyhÂûrzû kutyÀknak, mert ahogy elmentek elûtt¡k, a kutyaugatÀsnak v¢ge-hossza nem volt. BeÂvakodtak az egyik takaros vÀlyogputri vetem¢nyeskertj¢be, mely ott parÀd¢zott a t´bbi elûkertnek ciprusfenyûvel, k´zre¢kelve; de
igen megszeppentek, mivel ez amolyan kilencszobÀsforma putri lehetett kontyos nÀditetûvel, a nÀdkonty alatt nemesi cÁmer, a vetem¢nyeskert vese alakÃ Mesters¢ges
TavÀban pedig fej¡ket f¢lig kackiÀsan kidugva d¢lceg aranyhalak ÃszkÀltak.
°ppen az a kunyhÂ volt, amit kerestek.
ä ErmeneguidÂ Ãr...?! Merre-hol?
Rangos-termetes asszonysÀg, sok eladÂ lÀnnyal, vûnek valÂ leg¢nnyel.
ä A Guszti? HÀt hazaj´tt mÀr? Muci, Puci, Laci! LÀttÀtok?
Senki se lÀtta.
ä N¢zz¢tek meg, hÀtha hÀtul az çrmÀriomban a fegyvereit pucolja.
Megn¢zik: ott se.
ä A kukoricagÂr¢ m´g´tt, az Eml¢kiratok HÀzÀban...?
Ott se.
ä Akkor a fÀsf¢szerben: ott a mühelye. Ahol faragja.
ä Faragja a mit?
ä A pipÀkat. Ott van.
Ott, biztosan. De nincs.
ä Ott sincs.
ä SajnÀlom. Mit mondjak neki?
°pp csalÂdottan, HÀrÀszkendû-MÂckucsma indulÂf¢lben, amikor limuzin kanyarodik a hÀz el¢, a belûle kiszÀllÂ ErmeneguidÂ felismeri a kÀszÀlÂdÂkat, barÀtsÀgosan
veregeti egykori haragosa vÀllÀt.
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ä Csak nem? Ugye-ugye! A Nagy Krampuszk¢p: az¢rt j´tt vissza? SajnÀlom: elkelt.
Azt a hosszÃra nyÃlt, csalÂdott k¢pet, amit ennek hallatÀra BÀtyÂka vÀgott: ha azt
lÀthattÀtok volna, elsÁrjÀtok magatokat!
A Faragottas Nagy Krampuszk¢p: a legszebb szakÀllas gy´k¢rpipa, az Ilyen-NincsPipa. Nincs. Nem az ´v¢. Valami pipakupec pernahajder elkaparintotta az orra elûl.
(Szinte lÀtni v¢lte az utcÀn, ahogy telefonÀl: az a luxusszem¢tkivirÀgzÀs).
ä Mikor lesz megint?
ä Lesz megint, de m¢g mennyire hogy lesz: j´vû ilyenkor! J´jj´n akkor! MajÀlisra
faragom ûket, ami k´zben van, az a pihenûsz¡net.
ä J´vû ilyenkor? Az annyi, mintha sohanapjÀn volna...
ä Ugyan mÀr!
ä Soha nem lesz nekem olyanom!
ä Ne keseredjen el: nem a vilÀg!
ä A vilÀgon olyan pipa m¢g egy! T´bb¢ soha-soha: nem lesz!
ä Honnan tudja?!
ä Tudom!
LÀtja ErmeneguidÂ, hogy az erdûker¡lû milyen agyonsÃjtva Àll, mint akinek onnan
mozdulnia nem akarÂdzik; valami bÀrsonyos-k´v¢rk¢s nûi hang a hÀtt¢rbûl odaszÂl.
ä Ugyan, Guszti. Tegyen mÀr a kedv¢re.
ä Hiszen ha volna olyan gy´kerem...
ä Van! Van! Ne vÀrakoztassa a bÀcsikÀt.
ä Jut eszembe. A hegdesemben. Ha abban m¢g van egy, ¢s az az utolsÂ...
ä No ugye! Vigye a bÀcsit a mühelybe. CsinÀljon neki!
ä Az olyan gy´k¢r. MÀsra tartogattam, mert az az utolsÂ.
BÀtyÂka is k´ny´rgûre fogja:
ä Nem fogom drÀgÀllni!
ä Szerencs¢je. M¢g meleg a faragÂkÀm, forog a hajtÂszÁj.
Indulnak a fÀsf¢szerbe. BÀtyÂkÀt Ilka tekintete visszafogja.
ä HÀt ¢nvelem mi lesz?
ä Telepedj az Àrok sz¢l¢re, IlkÀm. Malmozz a h¡velykujjacskÀiddal.
Mire ugyanaz a bÀrsonyos nûi hang, a kis Ãribegy:
ä Sose telepedj¢k, sose malmozzon. J´jj´n be az ÃriszobÀba, kedvesk¢m, helyezze
magÀt k¢nyelembe, uzsonnaidû a fiÃkkal, itt anyÀnyiak vagyunk, ahÀnyan vagyunk:
eltÀrsalgunk, meglesz¡nk sz¢pecsk¢n.
Gondolta: IlkÀja jÂl elvan, lemennek, Guszti faragja, û n¢zi. JÂlesett n¢zni a magas
arisztokratÀt, aki valaha csak a lovakat ismerte, s ilyesmihez nem szokott. Leg´rbedve,
ahogy beleadja magÀt, alakÁtja a gy´keret, ker¡lgeti, ami a szakÀlla lesz; lÀtszik, nem
az elsû, amit annak formÀz: mÀr megismerszik, ami lesz ä a Nagy Krampuszk¢p. A
SÀtÀnpofÀjÃ.
BÀtyÂka belefeledkezik, n¢zi, ami a pipÀja lesz, IlkÀra alig gondol. Igaz, egyszer
felszalad, hogy bekukkantson hozzÀ: az ÃriszobÀban viharos kacagÀs fogadja, tortÀliomokban dÃskÀlnak, vÁgan vannak, az örnû is, a fiÃk is, IlkÀja is. Nincs baj.
így ingÀzik m¢g k¢tszer-hÀromszor a fÀsf¢szer meg a magasf´ldszint k´z´tt, hogy
megnyugtassa IlkÀjÀt.
Negyedszerre ¡res a terem, nem talÀlja.
LeÂvakodik a dÁszl¢pcsûn, ott talÀlja a tÀrsasÀgot az erdûsz¢len: a limuzint nyitogatjÀk-csukogatjÀk ki-be, kiszÀllnak-beszÀllnak. IlkÀcska arcocskÀja boldogos: semmi
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baj, m¢g nem d´nt´tt¢k el, csak mutogatjÀk. Hogy milyen ¡l¢s esik benne. De lehet,
hogy hÀromszor megker¡lik az erdût. El, majd: egy kis s¢takocsikÀzÀsra.
Vissza a mühelybe, le a gÀdoron. Guszti mÀr glancolja-brunolinozza. Olyan akkurÀtus, hogy ez a Nagy Krampuszk¢p tÀn m¢g szebb, mint ami elkelt. Annak szarva
nem volt, ennek van.
AranyzsinÂrra jÀrÂ bÀrsonyzsÀkocskÀban pompÀzik nagy feh¢r papÁrlap k´zep¢n,
¢s a papÁron ÁrÀs:
àGy´k¢r¡gyben s¡rgûsen el kellett mennem. A pipÀjÀt tegye el, nem tartozik ¢rte
semmivel, tekintse rÀadÀsnak. SzÁvja eg¢szs¢ggel.Ê
Sehol senki.
BÀtyÂka felkaptat a bÀdogl¢pcsûn, beles a termekbe: sehol senki. A putri ¡res.
Lengedezve lek´vetkezik a hÀromkarÃ fûdÁszl¢pcsûn, ki a Vetem¢nyes Elûkertbe,
ki az Ãtra. HÀla a papnak: m¢g ott a csalÀd; ott IlkÀja is. VihÀncolnak-hancÃroznak,
csak a vak nem lÀtja, hogy vÁgan vannak. MÀr visszaj´ttek volna arrÂl a s¢takocsikÀzÀsrÂl?
ä Nem, most indulunk. Megvan a pipa?
ä Meg, IlkÀm. Mehet¡nk haza.
ä MindjÀrt; csak m¢g elûbb hÀromszor k´r¡l az erdûn.
Kider¡l, hogy sokan vannak, eggyel t´bben a kellet¢n¢l. Sebaj, aki kiszorul, azt
majd elviszik bicajjal.
àBicajjalÊ...?! Mif¢l¢k ezek, jobbrÂl-balrÂl, kik ezek a motorker¢kpÀrosok?
Mindez titokzatosabb, mint amilyen a titokzat lenni szokott, ¢s amilyenekhez BÀtyÂka hozzÀszokott. A vakÁtÂ verûf¢ny f¢nyes sisakellenzûk´n tÀncol, ¢s û nem lÀtja
jÂl... Kik ezek? BûrkabÀtos leninfiÃk? Horogkeresztes karszalagosok? °s a nagy ´blü motorker¢kpÀrok libegû ac¢lantennÀjÀn mi az a koponyÀs-halÀlkeresztes kalÂzlobogÂ?
Valami dereng: amikor ¢pp nem figyelt, akkor hallhatott rÂla. Vannak itt farkasszemet n¢zû bandÀk, egymÀsra fenekedû galerik, amelyek olykor utcai harcokba keverednek, a harci kÀv¢zÂsz¡netekben pedig ÃjsÀgÁrÀsban ¢lik ki magukat, ¢s adjÀk ki
d¡h¡ket. Az egyik az I RODALOM °S I RODALOM, a mÀsik az °S °S AZ °S; de van mÀs
is, van B ORTçRS , SORSTçRS , BAJTçRS , FAJTçRS , FAJD-TçRS , MAJD-TçRS ¢s t´bb mÀs
eff¢le. Felsorakoznak az orszÀgÃt k¢t oldalÀn, ¢s fenekednek. BÀtyÂka behÃzott nyakkal elhÃzza a csÁkot (a fû, hogy a ragadomÀny ott lapul a zseb¢ben: a csudapipa; immÀr
olyannyira az ´v¢, hogy mÀr-mÀr a sajÀtlagos magÀ¢nak mondhatja). MÀr hogy Ágy,
ilyen jÂl begyüjt´tte, ¢s sikere koronÀzottan indulna hazafel¢, csak f¢l szemmel, a roszszabbik f¢l szem¢vel lÀtja, veszi ¢szre, hogy nekilend¡l a limuzin, tele elûkelûs¢gekkel,
¢s Ilka, akit kiszÀmoltak, hogy û legyen az utÀnfutÂ, IlkÀja egy nagy bendûjü motorker¢kpÀr hÀtsÂ ¡l¢s¢re kapaszkodik ä hogy azon, mintegy utÀnfogatolva, a s¢takocsikÀzÂknak utÀnarobogjon.
A lobogÂ meggypiros hÀrÀszkendû, ¢sde mÀr f¢lig elszÀguldÂban, mint akinek
hosszas magyarÀzkodÀsra fogytÀn az ideje, visszaszÂl:
ä ºlj le, kicsim! VÀrj! MindjÀrt visszavagyok!
így: visszavagyok.
Hogy majd hÀromszor megker¡li vel¡k az erdût, ahonnan idehallatszik a nagy BanzÀj, a majÀlis, de a hurkatepsiknek mÀr csak a f¡stje, a leg¢nyegyletnek csak a dobaja,
a ringlispÁlnek csak a pÀntlikÀja.
Mit n¢znek rajta? A rÀsz´gezett szemek keresztt¡z¢ben BÀtyÂka od¢bb hÃzÂdik,
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letelepszik az Àrok sz¢l¢re, mert mi egyebet tehetne, ¢s Âvatosan, hogy a keretleg¢nyek
ne is gyanÁthassÀk, zseb¢bûl aranyzsinÂrra jÀrÂ bÀrsonyzsÀkocskÀjÀt, abbÂl a pipÀjÀt.
Elûveszi, hogy megforgassa-k´r¡ln¢zegesse. A Nagy Krampuszk¢p: a pipatÂrium
dÁsze.
A szeme retinÀjÀn m¢g ott van annak a be¢getett k¢pe, amikor odafordult, ¢s lÀtta:
elporzott vele a koskormÀnyos, bikat´rzsü motorker¢kpÀr, IlkÀja eltakarta, ki ¡l rajta,
Guszti¢k valamelyik ijafija vagy a leg¢nyek k´z¡l valaki; hogy az irodalmi zÀrÂtüz k¢t
oldalÀn melyik lap mondhatja magÀ¢nak sajÀtlag azt az eleven ragadomÀnyt, a RAJTçRS , a FAJTçRS , a SAJTTçRS vagy a MAJD-TçRS . S most, hogy az itt maradt keretleg¢nyek r´h´gnek vagy sajnÀlkoznak rajta, avagy rÀ se bagÂznak, nem mindegy? Mert
alighanem az utÂbbi: jobb is, ha levegûszÀmba veszik.
F¡l¢re hÃzva cs¡csk´s mÂc bÀrÀnykucsmÀjÀt ä BÀtyÂka odatelepedett az Àrok sz¢l¢re, ¢s beleolvadt a k¢pbe, ahogy a vakondtÃrÀs a z´ld mezûbe, mintha odafestett¢k(teremtett¢k [szartÀk]) volna; vagy mint az (´nmagÀt onnan kiverni nem tudÂ) bevert
sz´g. Vagy mint a kerti t´rpe, aki festett gipszÀllagÀnak ¢s rendeltet¢s¢nek tudatÀban
ugyan nincs, de ott van, ahol van.
(1) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, ¢s IlkÀra vÀrt. Ha nem vÀrt volna, nem mondhatom,
hogy az ¢n mes¢m is tovÀbb tartott volna: mert nem vitÀs, hogy vÀrt, ¢s most j´n a
java.
(2) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, ¢s vÀrt volna, ha lett volna t¡relme; de mind csak
szidta rossz term¢szet¢t, hogy nem Ãgy, mint mÀsok: û a t¡relmetlens¢gen kezdi.
(3) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, ¢s Àmolyogva eln¢zdelûd´tt az erdû cudarabb oldalÀn azokon az odatelepÁtett sorviskÂkon-sÀrputrikon, amiket Mikuvacky fû¢pÁt¢sz ¢s
mestervÀlyogvetû odavetett az Odalett Rendszer Megvet¢sre M¢ltÂinak, akik a cickafarkkÂrÂ ¢s cigÀnyzab s´v¢nyek m´g´tt ¡zletelnek ä vagy ha m¢g annÀl is Megvet¢sre
M¢ltÂbbak, akkor csak ¡gyletelnek, ¢s keserüen morzsolgatjÀk a Kivetetts¢g Napjait:
napjaikat... Nem Ãgy, mint û, BÀtyÂka, aki attÂl boldog, hogy IlkÀja van; mert ha nem
volna, semmije se volna, ¢s attÂl lenne boldogtalan.
(4) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, ¢s vÀrt, mint aki mÀr belemarjult a vÀrakozÀsba: ¢s
ha elû-elûvette pipÀjÀt, csupÀn az¢rt, hogy ism¢t zsebre dugja. Nem mintha hibÀt fedezett volna fel a faragÀsban vagy a meggyfagy´k¢rg´cs´rt-alapanyag minûs¢g¢ben;
csak ¢pp olyan gyanÃ kezdte k´rny¢kezni, hogy az, amit elmulasztott, mert elvitt¢k
az orra elûl, a mÀsik Krampusz nemesebb vonÀsÃ ä szakÀllkÀja hosszabb, kimunkÀlÀsa
finomabb (az arc Kifejez¢se sÀtÀnosabb) ä formÀja sikeresebb volt. (K´rny¢kezte annak a gyanÃja is, hogy az ´v¢ csak plasztik.)
(5) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, ¢s hogy k´nnyebben menjen, szakaszokra osztotta
a vÀrakozÀst; ha az egyik elmÃlt ä Ãjrakezdte. Ennek ellen¢re eszement hosszÃnak
¢rezte, hogy beleg¢mberedett a feneke; ¢s zsibbadt aggyal mÀr kezdte elfelejteni, mire
is vÀr... TÀn IlkÀjÀra?
(6) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, de ami ilyenkor elker¡lhetetlen ä û nem leltÀrozta
¢let¢t: volt, ahogy volt. Nem irigyelte a tizenk¢t szobÀs, dupla vÀlyog viskÂk/viskÂkunyhÂk ¢s d´ng´lt padlÂjÃ sÀrputrik lakÂit, azok¢t, akiknek minden nap banzÀj ä Â, nem,
m¢g akkor se, ha neki ¢s IlkÀjÀnak csak egyszer egy ¢vben van banzÀj (l¢v¢n a k´vetkezû ¢v ä szinte sohanapjÀn, ¢s minden majÀlis¢rt meg kell k¡zdeni). Be¢rte pipatÂriumÀval, mely ma is, a mai nap reggel¢n ki hitte volna, hogy ilyen ragadomÀnnyal
gazdagodik, amilyen a Nagy Krampuszk¢p ä mÀr csak IlkÀja hiÀnyzott, aki mindjÀrt
j´n, hiszen azt mondta. így mondta: visszavagyok. MindjÀrt. De se kisvÀrtatva, se nagyvÀrtatva: nem volt.
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(7) BÀtyÂka ¡lt az Àrok sz¢l¢n, ¢s egy nevet forgatott elm¢j¢ben: ragozta-hajtogatta.
Ilka, Ilonka, Iluska-Galuska; Ila, ílea, IleÀna, HeliÀne. °s vÀrt. °s vÀrt. °s vÀrton-vÀrt,
vÀrt, mint aki elunta a vÀrakozÀst; ¢s vÀrt, azon morfondÁrozva, hogy az ¢let maga
a hosszanti vÀrakozÀsnÀl alig egy¢b. VÀrt hÀrom helyett; vÀrt az arra az ÀllÀspontra,
a vÀrakozÂra valÂ helyezked¢ssel; vÀrt a k¢t tenyer¢t a feneke alÀ t¢ve; vÀrt szÀjÀban
az ´kl¢vel ¢s a szemrehÀnyÀsok ´z´n¢vel k¡szk´dve, okolva ´nmagÀt. VÀrt fÀsultan:
rem¢nyvesztetten; a legrosszabbra felk¢sz¡lve; vÀrt a csodÀba vetett hittel ä a vÀrni
tovÀbb nem bÁrÂk ¢grehorgadÀsÀval, ¢s vÀrt a sorsukba belenyugvÂk let´rts¢g¢vel. °s
vÀrt. °s vÀrton-vÀrt, mint a kihülûf¢lben l¢vû tüzhÀnyÂ lÀvÀzÂ katlana.
(8)
ä Meddig vÀrok m¢g? ä mondta inger¡lten, nekid¡h´dve, ¢s felhÀborodott. De
az¢rt m¢g vÀrt.
ä Mire vÀrok m¢g? ä mondta semmibe meredû szemmel, ¢s lelke el¡szk´s´d´tt. De
az¢rt m¢g vÀrt.
ä Nem vÀrok tovÀbb ä mondta Àrny¢k-´nmagÀnak, mintha tehetn¢ ¢s elhatÀrozhatnÀ. De az¢rt csak vÀrt tovÀbb.
(9) Az ´nvizsgÀlat idegg´rcs¢ben mÀr meg azon esett k¢ts¢gbe, hogy hÀtha rosszul
¢rtette? HÀtha az, hogy visszavagyok, olyan Titkos °rtelmü RÂzsa, amelynek m¡sztikosz¡nergikus ¢rtelme az, hogy ´sszevissza vagyok? Akkor meg, amilyen h¡lye, az is lehet,
mert tûle kitelik: hogy rossz helyen vÀr?
ä ögy kell neked, te rossz helyen hiÀba vÀrÂ, Ãgy kell neked: egy pipÀ¢rt!
°s nyugtalanul tekingetett jobbra-balra Àrokhosszat: hogy mi lenne, hol lett volna
az a jÂ hely, ahol vÀrnia kellett, ¢s eredm¢nyesebben vÀrhatott volna...?
(10) Mire ide¢rt (tÁzig szÀmolt), BÀtyÂka elhatÀrozta, hogy nincs tovÀbb. Ha nem,
hÀt nem. Az is bolond, aki a szabott vÀrakozÀsi idûn tÃl m¢g mindig vÀr. De emez ¢rvel¢s koronÀriumÀtÂl az esze kereke nem lett okosabb, ¢s tette, amit tennie kell. VÀrt.
(°s vÀrt.) ([°s vÀrt.]) ([{°s vÀrt.}])
A d¢lidûbûl d¢lutÀn lett, a d¢lutÀn est¢be hajlott, a hajlÀsa beesteledett, de esteb¢d
nem lett. BÀtyÂka belÀtta, hogy nincs mit vÀrnia: IlkÀjÀnak sehol semmi nyoma. °s
ha itt, az Àroksz¢len, itt kell ¡lnie hÀrom nap?... Akkor hÀrom nap. Hogy majd az
urasÀgok megszÀnjÀk, ¢s kik¡ldessenek az inassal egy kis vacsoramarad¢kot? Nemhogy visszautasÁtja: kiveri a kez¢bûl a gyalÀzatosnak!...
Vadul gesztikulÀlt, de ¡ltû hely¢bûl egyszer se mozdult. Ilyet¢n morfondÁrozÀsok
k´zepette mÀr a parÀd¢s pipÀjÀt is kezdte elÀtkozni, a ragadomÀnyt, hogy a meggyfagy´k¢r Krampuszpofa az oka mindennek: a SÀtÀnt okolta... ä ¢s Ágy ¢rte az ¢jf¢l.
Az erdûker¡lû feltÀpÀszkodott, mint aki indulni k¢sz¡l, leporolta nadrÀg¡lep¢t, ¢s
megmozgatta megmacskÀsodott v¢gtagjait ä amikor szeme-d´rzs´lve, messze tÀvol, a
telehold vilÀgÀnÀl, mintha k´zelgû pontot vett volna ¢szre. BÀtyÂka kimeresztette k¢t
kocsÀnyon lÂgÂ szem¢t. A pont idepiroslott, kisvÀrtatva meggypiros hÀrÀszkendû alakot ´lt´tt, ¢s kezdett az û IlkÀjÀra hasonlÁtani.
Ilka, Ilona, Ilonka. IluskÀm, Ila, ílea, IleÀna, HeliÀne! ¢n °desem!
Sietûs l¢ptekkel indult fel¢, s amikor k´zel ¢rt, mÀr lÀtta. Az ismeretlenben felismerni v¢lte IlkÀjÀt. A mozgÀsÀrÂl.
Vonakodva j´tt, kocogott-kullogott. Idegen nû volt: rÀismert, û volt, de idegen. Az
idegen nû sÁrva k´zelÁtett, s alighogy oda¢rt, mell¢ l¢pett; az erdûker¡lû elindult, ¢s
û is ä elindult vele. MÀs nem lehetett, Ilka kellett hogy legyen.
A kunyhÂ jÂ Âra jÀrÀsnyira lehetett, az erdû tÃlfertÀlyÀn.
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Ilka sÁrt. Eleinte cs´ndesen, majd hangosan, szinte ¢nekelve. Mikor mÀr rÀzta a
zokogÀs, akkor mÀr tudni lehetett, hogy aki ilyen vigasztalhatatlan, az k´nny´z´n alÀ
akarja Àrasztani a vilÀgot. Se vigasztalni, se csillapÁtani, se k¢rdezûsk´dni.
BÀtyÂka tudta, mi a k´teless¢ge: hogy ilyenkor megrohanja, elhalmozza gy´ng¢ds¢ge ezer jel¢vel, esz¢be ne jusson faggatÂra venni, hol volt, merre volt, mi-volt-ki-volt,
kivel-mi volt, kivel volt, ha ugyan volt, hogy ilyen sokÀig oda legyen, ¢jnek ¢vadjÀn,
az erdû sürüj¢ben, ahol semminek tanÃja nincs, holott azt mondta, mindjÀrt visszavagyok, nem tartja illendûnek legalÀbb, hogy tartÂs tÀvoll¢t¢re adjon n¢mi magyarÀzatot... ä Ágy kellett volna, de az erdûker¡lûnek hang nem j´tt ki a torkÀn, ¢s csak amÃgy,
pipogyÀn ¢s b¢nultan bandukolt.
A sÁrÂg´rcs nem akadÀlyozza a bandukolÀst, Ilka is Ãgy rakta a lÀbÀt, ahogy szokta,
tipegûsen. A bandukolÀsnak haza¢r¢s volt a v¢ge. Benyitottak; de a kandallÂ t¡ze laposra rogyott, ¢s a hamurakÀs mÀr nem is piroslott. Az erdûker¡lû-kunyhÂ barlanghidege fogadta ûket.
(Àlom: 1996. januÀr 16.)

MolnÀr Krisztina Rita

TEA SZINDBçD R°GI KEDVES°VEL
Nem vÀrtam,
m¢gis elj´tt
ä itt a m¢z
szivarf¡st´s kabÀtban
csÂkrak¢sz f¢rfi
megÀllt az ajtÂm elûtt,
kalapjÀt levette,
ä tejszÁnt?
kedd volt, ezt tudom,
nem sÁrt soha, de bÀnatos
ibolyaillatot hozott,
kÀv¢ztunk, a szalont szerette,
eln¢zte hosszan a tap¢tÀt, a t¡kr´t, a k¢peket,
Àpolt ujjai k´zt a cs¢sz¢t
mik´zben lassÃ mes¢t mormolt
Ãgy tartotta mint becses eml¢kei
egyetlen bizonyÁt¢kÀt
ä parancsoljon s¡tem¢nyt
tekintet¢vel bebarangolta testem
mint egy reg¢ny vid¢keit
szemembe n¢zett,
hogy lÀssa ´nmagÀt
udvarias ¢hs¢ge
lenyüg´z´tt
ä vegyen az ÀnizsosbÂl is
a rizst megvetette,
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zsemlegombÂcot, hÃst, mÀrtÀst
kÁnÀltam neki
abbÂl a meisseni tÀlbÂl,
a bort kristÀlybÂl itta,
puha bajszÀra ¡gyelt,
ez¢rt az egresszÂszt is
Âvatosan, villÀval ette,
ä tess¢k a selyemcukorbÂl
k¢sûbb megcsÂkolt.
CsÂkja ritka volt,
de pontos, mint
az ÀtkelûhajÂk
egy aprÂ ÀllomÀson ûsszel.
ä citromot?
Csak n¢ha Àlmodom vele.

Csengery KristÂf

EGY PERC
Mivel teljen? Vagy inkÀbb: mibûl Àlljon?
(hat) çsÁtÂ korsÂ: a t´lthetû
szomjÀbÂl? (tizenegy) AkÀr az Àlom,
legyen zsÃfolt, de tÀgulÂ idû,
(tizennyolc) melyben gombostühegyen
megf¢r (huszonn¢gy) minden ÀllÁtÀs
¢s cÀfolat? (huszonkilenc) Legyen
sÂhaj-´r´kl¢t? LassÃ robbanÀs?
(harminc´t) G¢gemetsz¢s? Ostya, nyelven?
Karambol? (negyvenkettû) Egy szonett?
SzÂlhatna: àmagamon kÁv¡l maradtam
¡res magamban. (´tven) M¢rlegeltem,
miv¢ legyek, s latolva l¢temet,
letelni tudtam, nem betelni.Ê (hatvan)

RÀba Gy´rgy: Versek ã 1317

MAGAVISELET
Oly oldottan csevegni Àt
l¢t¡nket, mint a vÁz, a kû?
Viselv¢n Ãgy magunkmagÀt,
mint ami elviselhetû?
Oly oldottan, akÀrha volna oldÀsunk s megoldhatÂ
volnÀnk? Kûnek hegy, Àthatolhatatlan, cseppnek n¢ma tÂ,
melyet nem m¢rhet semmi fel,
s Ágy m¢rhetetlen apraja
a nagyban? SzÂ, mely nem felel,
s m¢gis ott l¡ktet benne a
vÀlasz? Ne ¢lj, hogy lenni tudj?
Oly oldottan, akÀrha...? ögy?

RÀba Gy´rgy

AZ çLMATLANSçG HçTRçNYAI
Az ÀlmatlansÀg fegyencteleped
elmÃlt ¢leted ott vezekeled
balfogÀsaid s´t¢tbûl kirajzÂ
lid¢rceihez nem kell csitt se jajszÂ
a hütlen f¢lre¢rtû lest vetû
csapatostul bÀtorodik elû
¢s egymÀs utÀn olvassÀk fejedre
egy tetted tÁz jobbat elvesztegette
ha szÀmlÀlgatnÀd mint bÀrÀnyokat
aludhatnÀd gyerekek igazak
ÀlmÀt de mindegy el- vagy rÀhibÀzott
´ncsonkÁtÀs volt minden vÀlasztÀsod
vilÀgjÀrÂk¢nt pÀsztorok besz¢d
alatti nyelv¢t hogy is ¢rten¢d
Ágy feleselsz s bakÀi valahÀnya
szÁvz´rej¢t hogy sejtse kapitÀnya
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Àm belÀtod ha Ãj napot ¡t´tt
ÂrÀd nincs t´bb fizetû eszk´z´d
rÀd´bbensz v¢g¡l virradatra nincs mÀs
¢rm¢d f´ldobni vajon fej vagy ÁrÀs
az egyetemeshez mind k´zelebb
mondd hallasz-e onnan ¡zenetet

ECHO-KARDIOGRAM
A szÁvbillentyü a bal kamra tisztÀn
hallottam ahogy mondogatta rendre
az ¡gyeletes ¢szleleteit rÀm
m¢rt diagnÂzisÀt magnÂtekercsre
s bÀr rÀ se pillanthattam mintha felsû
szÂzat hangzott volna f¡lembe tÀvol
tÀjrÂl tetovÀlva bûr´mbe metszû
int¢st k¢rlelhetetlen igazÀrÂl
majd f´l¡ltem ´lt´ztem s Ãtra keltem
az osztag el¢ mely nem messze vÀr rÀm
arccal fel¢j¡k szemem bek´tetlen
mÀr minden¡tt fegyvercs´v¡kbe lÀtvÀn
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SZ°KELY JçNOS
àºDVTANÊ-A
Sz¢kely JÀnos: A valÂdi vilÀg
OsirisäSzÀzadv¢g, 1995. 290 oldal, 620 Ft
àA vilÀg nem elûre halad, hanem hÀtulrÂl
¢p¡l. Nem c¢l fel¢ tart, hanem mÃltjÀbÂl
´sszegzûdik.Ê
(Sz. J.: A MíTOSZ °RTELME. 121. o.)
à...minden dolog magÀban hordozza tulajdon mÃltjÀt, amely ¢ppen csak ezt az
egyetlen dolgot hozhatta l¢tre ä egyebet
semmit.Ê
(Sz. J.: A MíTOSZ °RTELME. 139. o.)
àA holtak az ¢lûk metaforÀi. Sz¢gyen, de
Ágy van. Csak az û befejezetts¢g¡k adhat
valamelyest is befejezett, valamelyest is
szeml¢letes k¢pet arrÂl, ami benn¡nk m¢g
befejezetlen. A holtak az¢rt holtak, mert
Àt¢lt¢k a j´vûj¡ket, mÃltjuk mind bekebelezte. Ami benn¡nk j´vû, az ûbenn¡k mÃlt
mÀr. Mi pedig csakis az û t´k¢letes mÃltjukbÂl k´vetkeztethet¡nk (analÂgiÀsan)
sajÀt j´vûnkre.Ê
(Sz. J.: B OLYAI JçNOS METAFORçJA.
In: EGY R¹GESZME GENEZISE. 64. o.)
àAz ember mÀr szÁvesen magÀra vÀllalnÀ
a kÀrhozatot, ha ezzel Àtmenthetne bÀrmilyen parÀnyi rem¢nyt a j´vûbe.Ê
(Sz. J.: A VALñDI V ILçG. 251. o.)

A valÂsÀg megszÀllottjai ÀltalÀban arra vÀllalkoznak, hogy a valÂnak tartott vilÀgot regisztrÀljÀk, hogy szÀmba vegy¢k a v¢gtelent,
a jelens¢get, amely a valÂsÀg ruhÀja. Alap¢lm¢ny¡k a sokszÁnüs¢g, a kÀprÀzat, a valÂsÀg
¢rtelmet messze tÃlhaladÂ vÀltozatossÀga, ¢s
minden egyes müv¡kben ezt az el¢rhetetlen
gazdagsÀgot kÁs¢rlik meg, ha t´red¢kesen is,
felmutatni.
A valÂsÀg megszÀllottjai müveket Árnak, az
¢letmü szÀmukra fikciÂ, a v¢letlenek ´sszeg-

z¢se, amely csak t´red¢kes lehet, csak r¢szleges, a vilÀgnak csak t¡k´rk¢pe, mert az alkotÂ maga is csak t¡k´r Àltal homÀlyosan lÀtja
a valÂt.
A valÂsÀg megszÀllottjait m¢g naivnak is
tekinthetj¡k, hisz a lÀtvÀnyt, a lÀthatÂt, az ¢rz¢kszerveikkel, a tudatukkal felfoghatÂt, a
szavakkal megragadhatÂt tekintik valÂsÀgnak, s abban a hitben ¢s meggyûzûd¢sben alkotnak, hogy a r¢szekbûl ´sszeÀllhat az eg¢sz,
az àegyÊ, hogy az eg¢sz nem mÀs, mint a r¢szek ´sszess¢ge.
Akinek viszont a vilÀgrÂl (¢rtsd: valÂsÀgrÂl) a kÀoszra igen hasonlÁtÂ àkÀprÀzatÊ ¢s
àsokszÁnüs¢gÊ helyett az az alapvetû ¢lm¢nye,
hogy az minden lÀtszat ellen¢re egys¢ges, aki
tehÀt ebbûl az alapt¢telbûl indul ki, ez minden gondolatÀnak biztos ¢s elmozdÁthatatlan
sarokk´ve, az ä ha valÂban k´vetkezetes ´nmagÀhoz ä sosem egyes müveket hoz l¢tre,
hanem tudatosan ¢pÁti az àaxiÂmÀjÀbÂlÊ term¢szetesen k´vetkezû egyetlen lehets¢ges
¢letmüvet.
Sz¢kely JÀnos a mÀsodik fajtÀbÂl valÂ. Ismerûi ezt r¢gtûl fogva tudjÀk, de hogy ez
m¢gsem olyan nyilvÀnvalÂ ¢s term¢szetes, az
abbÂl is lÀtszik, hogy A VALñDI V ILçG cÁmü filozÂfiai traktÀtusÀban egy k¡l´n fejezetet szentel arra, hogy a vilÀg, az Univerzum egys¢g¢rûl
vallott hit¢t àt´redelmesenÊ beismerje.
àA vilÀg (a valami) l¢te t¢nyleg tapasztalati
t¢ny, de mÀr az egys¢ge nem is bizonyÁtott, nem
is evidens. Csakis a nev¢bûl (kvÀzi a definÁciÂjÀbÂl)
k´vetkezik.
Az Univerzum egys¢ge, amibûl kiindulok, eszerint antinomikus t¢tel. GondolkodÀsom deduktÁv
eleme, nyelvileg ´r´k´lt, rejtett, ¢s most t´redelmesen bevallott axiÂmÀja.
MÀs szÂval: ez a hitem. Ezt kell hinnem, hogy
gondolkozhassam egyÀltalÀn. Ezen kÁv¡l nem is hiszek semmit.Ê (A VALñDI V ILçG. 55. o. ä A tovÀbbiakban ahol csak lapszÀmot adok meg,
mindig A VALñDI V ILçG-ra hivatkozom. A. G.)
T´redelmesen bevallja, mint valami bünt,
hisz mÀsutt û maga mond Át¢letet az axiÂmÀkbÂl levezetett deduktÁv filozÂfiÀk felett,
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mert àegy deduktÁv filozÂfia axiÂmÀi nem f´lt¢tlen¡l, nem belÀthatÂan igazak. Nem olyan term¢szetüek, hogy evidensek lehessenek. Mondhatni, hit,
Ázl¢s ¢s szÀnd¢k k¢rd¢se, milyen axiÂmÀkkal alapozunk meg egy deduktÁv rendszert. Teljess¢ggel attÂl
f¡gg, milyen konklÃziÂkra Âhajtunk kilyukadniÊ.
(45.) Vagy pÀr sorral korÀbban, ¢s zÀrÂjelbe
t¢ve: àCsakugyan, a deduktÁv filozÂfiÀk ÀltalÀban
v¢gsû konklÃziÂikat teszik meg hallgatÂlagosan
axiÂmÀknak; nem csoda aztÀn, ha k´vetkeztet¢seik
sorÀn visszajutnak ugyanezekhez a sarkt¢telekhez.Ê (45.)
Az eredendû bünh´z hasonlÁtÂ sarkt¢tel(ek) n¢lk¡l viszont nem l¢tezik filozÂfia.
Igaz ugyan, hogy Sz¢kely JÀnos bevezetûj¢ben elhÀrÁtja magÀtÂl az egys¢ges, koherens filozÂfia alkotÀsÀnak vÀdjÀt, hisz meggyûzûd¢se szerint korunkban a filozofÀlÀs lehetetlen, s û nem is filozÂfiÀt akar tanÁtani,
mert ahhoz nem ¢rt, hanem vilÀgot, mert ahhoz viszont ¢rt.
Bevezet¢sk¢nt az ismertet¢s ÁrÂja is tartozik egy àt´redelmes vallomÀssalÊ, amely hite
szerint sok magyarorszÀgi szÀjbÂl is elhangozhatn¢k. Sz¢kely JÀnos nev¢t korÀbban is
ismertem, sût n¢hÀny k´nyv¢t ä a MagyarorszÀgon kiadott drÀmagyüjtem¢ny¢t, kisreg¢nyeinek k´tet¢t ä magam is birtokoltam. Neve is el szokott hangozni a nagy erd¢lyi nevek
Àrny¢kÀban. De rendszerint csak a felsorolÀsokban. Most, A VALñDI V ILçG olvasÀsa k´zben essz¢it Ãjra elûvettem, versesk´teteit v¢gigolvastam, ¢s t´redelmesen be kell vallanom, hogy mindeddig, ha nem is nyilvÀnosan, csak a magam rendszer¢n bel¡l, m¢ltatlanul bÀntam Sz¢kely JÀnossal. Nem arra a
àmagasÊ polcra helyeztem ¢s nem azok k´z¢,
akiknek egyenrangÃ tÀrsa kellett volna hogy
legyen, mint ahogy a valÂsÀgban mindig az
is volt. Klasszikus essz¢ista, filozÂfiai gondolatokban kiteljesedû k´ltû, szilÀrd gondolati vÀzra ¢pÁtkezû drÀmaÁrÂ, akinek nyelvi eleganciÀja
¢s nyelv¢nek hajl¢konysÀga a p¢ldak¢pnek tekintett mester, KosztolÀnyi m¢rt¢k¢vel m¢rve
is megÀllja a hely¢t. Azok k´z¢ tartozik Sz¢kely JÀnos, akikrûl szÁvesen elmondtam volna
¢n is, hogy àTe ¢ppen olyan f¢rfi vagy, minûvel /
Szerettem, hogy k´z´m volt valahaÊ. (Shakespeare: HAMLET. III. felv. II. szÁn. ä Id¢zi: Sz.
J.: A MíTOSZ °RTELME. 56. o.)
A kettûs t´redelmes vallomÀs utÀn t¢rj¡nk
vissza Sz¢kely JÀnos testamentumÀhoz, valÂ-

ban utolsÂ, posztumusz munkÀjÀhoz, A VALñDI V ILçG-hoz. Ebben a k´nyv¢ben nem t´red¢kes gondolatait, reflexiÂit adja k´zre (ezt
mÀr megtette korÀbban is), hanem, ahogy
erej¢bûl tellett, szisztematikusnak is tekinthetû rendszerbe foglalta mindazokat a àfelismer¢seketÊ, amelyekre eszm¢lked¢se Âta rÀtalÀlt, amelyek akÀr sejtelemszerüen, akÀr expressis verbis benne foglaltatnak eddig megÁrt
¢s kiadott müveiben. Ha valamire, akkor
A VALñDI V ILçG-ra igazÀn ¢rv¢nyes, hogy
Sz¢kely JÀnos eg¢sz mÃltjÀnak ´sszegzûd¢se, ¢s csakis mÃltjÀbÂl ¢rthetû meg. Kis tÃlzÀssal: ebben a k´nyvben semmi Ãj nincs,
egyetlen olyan t¢tel sem talÀlhatÂ benne,
amelyet ne lehetne olvasni, kihÀmozni akÀr
eddig kiadott essz¢k´teteibûl, prÂzÀjÀbÂl, drÀmÀi gondolati sz´vet¢bûl vagy ¢ppens¢ggel verskompozÁciÂibÂl. EgyszÂval:
mÃltjÀbÂl.
A korÀbban mÀr emlÁtett, elsû pillanatra
banÀlisnak lÀtszÂ protoaxiÂma mellett (àa vilÀg egys¢gesÊ) Sz¢kely JÀnos mÀsik alapvetû
¢lm¢nye, filozÂfiai gondolkodÀsÀnak mondhatnÀm motorja az a felismer¢s, hogy az emberi gondolkodÀs v¢gzetesen ¢s v¢gletesen
antropomorf, emberszabÀsÃ. Ha a valÂsÀghoz k´zel akarunk f¢rkûzni, mindenekelûtt
gondolkodÀsunkat kell a lehetû legradikÀlisabban megtisztÁtani: dezantropomorfizÀlni.
Minden eddigi filozÂfia àgazsÀgaÊ ¢s csûdj¢nek oka, hogy Hegellel egy¡tt a gondolkozÀs
t´rv¢nyeit alkalmazta a valÂsÀgra, abban a
meggyûzûd¢sben, hogy, mivel a gondolkodÀs
is a valÂsÀg r¢sze ¢s produktuma, annak t´rv¢nyei (mÀrmint a gondolkodÀs¢i) azonosak
a valÂsÀg t´rv¢nyeivel. Holott Sz¢kely JÀnos
v¢lem¢nye szerint ez korÀntsem Àllja ki a
prÂbÀt. A gondolkodÀs p¢ldÀul mindig a jelenbûl halad l¢p¢srûl l¢p¢sre a j´vû fel¢, c¢lt
t¢telez fel, pedig a j´vû ¢ppÃgy nem l¢tezik,
mint ahogyan a valÂdi vilÀgtÂl is idegen a c¢l.
àA vilÀg nem elûre halad, hanem hÀtulrÂl ¢pÁtkezik.Ê A vilÀgot, jelens¢geit nem a j´vûje (ami
nincs), hanem az egyetlen l¢tezû, a mÃltja hatÀrozza meg, amely nem mÀs, mint àkonzumÀlt vilÀgfolyamat, amely a mindenkori jelent generÀljaÊ. (15.)
àAz ¢sz emberszabÀsÃ, a vilÀg azonban nem azÊ
(21), s mÁg a gondolkodÀs t´rv¢nyeit a term¢szet, a valÂ vilÀg t´rv¢nyeivel azonosÁtjuk,
v¢gzetesen emberszerü, antropomorf vilÀgot
alkotunk magunknak, amelynek nagyon ke-
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v¢s k´ze van a valÂsÀghoz. Feladatunk tehÀt
nem az, hogy a vilÀgot emberszerüv¢ tegy¡k,
hanem ¢ppen ellenkezûleg, hogy gondolkozÀsunkat alakÁtsuk vilÀgszerüv¢, szabadÁtsuk
meg azoktÂl a sallangoktÂl, amelyek lehetetlenn¢ teszik, hogy a valÂsÀgot ´nmagÀt ragadjuk meg.
A valÂsÀg t´rv¢nyeinek leÁrÀsÀra csak a tudomÀny k¢pes, a matematikai k¢pletekbe foglalt term¢szeti t´rv¢nyeken kÁv¡l mÀs
t´rv¢ny nem l¢tezik. Az ettûl f¡ggetlennek
t¢telezett àtÀrsadalmi t´rv¢nyÊ l¢te csupÀn
fikciÂ.
Sajnos a nyelv maga is tÀrsadalmi, emberi
produktum, s ha elfogadjuk is, hogy àaz emberi l¢tez¢s legmagasabb rendü esem¢nyeÊ (Heidegger), ¢pp genealÂgiÀja miatt tagadhatatlanul antropomorf, s tudomÀsul kell venn¡nk
azt a szomorÃ t¢nyt, hogy az emberi nyelv
nem a valÂsÀg nyelve, s ¢pp ez¢rt àa vilÀgrÂl
nem lehet emberi nyelven besz¢lniÊ, legalÀbbis
nem minden vonatkozÀsban lehet (25).
Kem¢ny szavak, s k¡l´n´sen furcsÀn
hangzanak egy olyan müv¢sz szÀjÀbÂl, akinek
k´ltûi ambÁciÂja ¢pp a valÂsÀg min¢l k´zvetlenebb megragadÀsa volt, akit ¢pp ez¢rt teljes
joggal szoktak filozofikus k´ltûk¢nt aposztrofÀlni. Mert ahogy minden valÂsÀgteremtû
müv¢sznek, Sz¢kely JÀnosnak sem kisebb az
ambÁciÂja, mint hogy müv¢ben a valÂdi vilÀgot mutassa meg (azaz teremtse ÃjjÀ). Ezek
utÀn àfilozÂfusk¢ntÊ sem adhatja alÀbb. M¢g
akkor sem, ha az alkotÂmüv¢sz term¢szetes
gesztusait ebben a mÀs t´rv¢nyü k´zegben
dilettantizmusnak, naivitÀsnak b¢lyegzik,
amit û maga is ¢rez, ¢s fÀbÂl vaskarikagyÀrtÀsnak minûsÁti a reflexiÂ n¢lk¡li reflexiÂt
vagy p¢ldÀul a legspecifikusabban emberi
produktum, a nyelv dezantropomorfizÀlÀsÀt.
Az emberi jegyektûl megtisztÁtott nyelv olyan
tÀvoli ¢s oly k´zeli, mint a matematikai àlimesÊ: esetleg tetsz¢s szerint megk´zelÁthetû,
el azonban sosem ¢rhetû.
A filozÂfus ¢s a k´ltû pÀrharca nem Ãj keletü. Egy r¢gi, 1956-os jegyzet¢ben olvassuk:
àFilozÂfusnak k¢sz¡ltem valamikor, magÀt a vilÀgot akartam meg¢rteni, ezt v¢ltem a legmagasabb
rendü emberi feladatnak. De korÀn belÀttam: a
meztelen gondolatnak immÀr semmi es¢lye ä Ágy aztÀn irodalomra adtam magam.Ê (A MíTOSZ °RTELME. 109. o.) A posztumusz müben ÂriÀsi
k¢rdûjelet rajzol az egykori d´nt¢s m´g¢:

àKultÃrÀt teremteni mindenesetre magasabb
becsvÀgy ä olvashatjuk ä, mint Árni vagy besz¢lni
rÂla. Maga a dolog elûbbre valÂ a reflexiÂnÀl. Erre
szÀntam ¢n is az ¢letemet, kultÃrÀt akartam teremteni, s amikor kitünt, hogy ez egyszer talÀn
m¢gis helyesebb lett volna fordÁtott utat jÀrni (elûbb
tisztÀzni a kultÃra helyzet¢t, elm¢let¢t, s csak azutÀn prÂbÀlkozni meg teremt¢s¢vel) r¢g k¢sû volt
mÀr!Ê (133.)
A m¢rleg k¢t serpenyûje vagy inkÀbb k¢t
ellent¢tes irÀnyÃ vektor. Csakhogy mindez
lÀtszat ¢s szubjektivitÀs. Sz¢kely JÀnos Ágy ¢lte
meg, s az ¢let ¢s az ¢letmü varÀzsk´r¢n bel¡l
ezt objektÁv Át¢letnek ¢rezte. A lezÀrult ¢letmü a k¡lsû szeml¢lûnek eg¢szen mÀst sugall.
Mi mÀr lÀtjuk, hogy ennek a birkÂzÀsnak
eg¢szen mÀs lett az eredm¢nye, az ellent¢tesnek hitt tendenciÀk nem oltottÀk ki egymÀst,
inkÀbb megterm¢kenyÁtett¢k, s Ágy j´hetett
l¢tre az a Sz¢kely JÀnos-i k¢tarcÃ, m¢gis homog¢n k´ltûi ¢letmü, amely ´sszet¢veszthetetlen ¢s egyszeri. A Bolyai-metafora ¢rtelmez¢s¢n¢l erre m¢g visszat¢rek.
Egy¢bk¢nt a valÂsÀgteremtû ¢s valÂsÀgmagyarÀzÂ, tehÀt a k´lt¢szet ¢s a filozÂfia tartomÀnyai k´zti hatÀr korÀntsem olyan ÀtjÀrhatatlan, ahogy Sz¢kely JÀnos elûbb id¢zett
megjegyz¢sei nyomÀn gondolni lehetne. Ezt
nem csak az û ¢lete ¢s ¢letmüve igazolja, s itt
el¢g a mÀsik oldalrÂl ¢rkezû Nietzsche ¢s
Heidegger nev¢t ¢s k´ltûi ¢letmüv¡ket emlÁtenem.
Nem v¢letlen¡l ker¡lt tollamra Heidegger
neve. Sz¢kely JÀnos A VALñDI V ILçG lapjain
ugyan ÀltalÀban nem polemizÀl, a l¢t vizsgÀlatÀnÀl azonban nem ker¡lheti meg Heideggert. KiindulÂpontja a k´vetkezû megÀllapÁtÀs: àTudni kell megk¡l´nb´ztetni azt, ami csak az
ember fej¢ben van attÂl, ami csakugyan van.Ê
(28.) Heidegger àl¢tÊ-fogalma, ez a legv¢gsû
absztrakciÂ tartalmilag ¢ppolyan ¡res, mint
annak tagadÀsa, a àsemmiÊ. TovÀbbmenûen a
hÁres heideggeri, mondhatnÀm szÀllÂige szerint a nyelv a l¢t hÀza, tehÀt a nyelvben kell
nyomozni a l¢t titkait. A korÀbbiakbÂl viszont
tudjuk, hogy a v¢gletesen antropomorf nyelv
nem a valÂsÀg nyelve, a valÂ vilÀgot nem,
csak az emberi vilÀgot k¢pes lek¢pezni. Sz¢kely JÀnos szerint innen eredeztethetû Heidegger fatÀlis t¢ved¢se, ha egyÀltalÀn az ontikus koncepciÂt tekintj¡k igazi teljesÁtm¢ny¢nek, ¢s nem azt az alapvetû l¢t¢lm¢nyt,
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amelyet hatalmas tehets¢gre vallÂ ànyelvmÀgiÀvalÊ, àhatÀrtalanul Àrnyalt ¢s m¢lyrehatÂÊ nyelvmüv¢szettel ad elû. A àvalÂdi vilÀgÊ fegyverzet¢ben vÁvott lovagi tornÀt Sz¢kely JÀnos v¢g¡l a k´vetkezû k¢tes ¢rt¢kü dics¢rettel zÀrja:
àAnnÀl, amit mond, fontosabb, ahogy mondja.
Nem k¢ts¢ges: a filozÂfusok k´z´tt, akik m¢g kortÀrsaink voltak, Heidegger a legjobb po¢ta. EgyÀltalÀn û az a szerzû, akinek olvasÀsakor k¢t igen
tÀvol esû minûsÁt¢s (az, hogy akarnok, ¢s az, hogy
zseni) egyarÀnt esz¡nkbe jut.Ê (34.) Az olvasÂ pedig arra gondol, hogy ezt az Át¢letet egy elvet¢lt filozÂfus ¢s egy eln¢mult po¢ta fogalmazta meg.
Hogy valamennyire is otthonosan mozogjunk Sz¢kely JÀnos àvalÂdi vilÀgÀbanÊ, hogy
meg¢rts¡k annak szigorÃan determinÀlt mük´d¢s¢t, meg kell ismerkedn¡nk m¢g n¢hÀny axiÂmaszerü alapelv¢vel. Azt mÀr korÀbban elmondtuk, hogy Sz¢kely JÀnos szerint az univerzum, a vilÀg egys¢ges. Ez az egys¢ges vilÀg ugyanakkor folyamat ¢s struktÃra.
A folyamat az egyirÀnyÃ idûben zajlik, s a vÀltozÂ struktÃrÀk ÀllandÂan szummÀlÂdnak.
Az idû sem mÀs, mint a t¢rszerkezet ÀllandÂ
vÀltozÀsa. A vilÀg ä Ágy hangzik Sz¢kely JÀnos
definÁciÂja ä àidû a t¢rben, t¢r az idûben; t¢r mint
folyamat, a t¢r struktÃrÀjÀnak idûbeli szummÀlÂdÀsaÊ. (69.) Ha mindezt komolyan vessz¡k,
badarsÀg elsikkadt lehetûs¢grûl besz¢lni. Az
arisztotel¢szi àlehetûs¢gbenÊ a valÂdi vilÀgtÂl
t´k¢letesen idegen c¢lk¢pzet, a nem l¢tezû
j´vû felt¢telez¢se rejlik. Ez pedig k¢ptelens¢g. Csak az t´rt¢nhet meg, ami megt´rt¢nik,
¢s fordÁtva. K´vetkez¢sk¢pp v¢letlen ¢ppÃgy
nincs, mint ahogyan a szabadsÀg is illÃziÂ.
àAz emberi cselekv¢s merû determinÀltsÀg.Ê (73.)
Nem sz¡ks¢ges rosszmÀjÃsÀg ahhoz, hogy
a filozÂfus maszkja m´g´tt felfedezz¡k a PROTESTçNSOK vagy a CALIGULA HELYTARTñJA
ÁrÂjÀt, a filozÂfia m´g´tt a dramaturgiÀt, a
àv¢letlentÊ is enged¢lyezû heisenbergi hatÀrozatlansÀgi relÀciÂ m´g´tt (vagy inkÀbb helyett) annak az ÁrÂnak egzisztenciÀlis ¢lm¢ny¢t, aki ¢rzi ¢s tudja, hogy a drÀmai l¢t nem
ismer v¢letlent, mert az az ¢let folyamatÀnak
teljess¢g¢ben egyszerüen àfelszÁvÂdikÊ.
Hogy az a àr¢szstruktÃraÊ ¢s àr¢szfolyamatÊ, àamelyetÊ Sz¢kely JÀnosnak neveztek,
milyen m¢rt¢kben mÃltjÀnak szummÀlÂdÀsa,
¢kesen bizonyÁtjÀk A VALñDI V ILçG azon ol-

dalai, amelyeken p¢ldÀul ä kettûs bizonyÁtÀsk¢nt ä a szabadsÀg-k¢nyszerüs¢g t¢telt
igazolja. Ebben a r´vid fejezetben egyszerre
pillanthatunk be az egykor volt k´ltû ¢s az
eg¢sz ¢let¢t summÀzÂ k´ltû-filozÂfus mühely¢be. Egy gyermekkori vadÀsz¢lm¢nyt id¢z
fel, a szem¢lyautÂ f¢nyk¢v¢j¢bûl szabadulni
k¢ptelen ûzborjÃ vÀgtÀjÀt, a sÀrral telefr´csk´lt sz¢lv¢dût ¢s egykori ´nmagÀt, ahogy ¢rtetlen¡l figyeli a menek¡lû borjat, ¢s nem ¢rti, mi¢rt ragaszkodik oly makacsul az Ãthoz,
mi¢rt nem t¢r ki, veti be magÀt az Ãt k¢t oldalÀt szeg¢lyezû v¢gtelen ¢s vesz¢lytelen s´t¢tbe. A nyomasztÂ ¢lm¢ny àbetokosodott tudatÀbaÊ, s ¢vtizedek mÃltÀn ez lett alapja G°PKOCSIN cÁmü vers¢nek. A vers, mint minden
valÂdi müalkotÀs, legyen az BartÂk CANTATA
PROFANç-ja vagy Piet Mondrian der¢ksz´gü
vonalakkal tagolt kompozÁciÂja, a vilÀg szerkezet¢t modellÀlja, ¢s annak felismer¢s¢bûl
sz¡letett, hogy k¢nyszerpÀlyÀn mozog minden, ami mozog, a szabadsÀg a rabsÀg fedûneve, ¡ld´zûk ¢s ¡ld´z´ttek vagyunk, vagy
m¢g v¢gletesebben: mindkettû mi vagyunk,
mi ¡ld´zz¡k magunkat. (74ä78.)
(Csak Ágy zÀrÂjelben jegyzem meg talÀn a
legfontosabbat. AkÀr filozÂfiai jegyzeteit olvassuk, akÀr müv¢szeti essz¢it vagy verseit,
de emlÁthettem volna prÂzÀjÀt ¢s szÁnmüveit
is, ÀllandÂan ¢s intenzÁven ¢rezz¡k, hogy
Sz¢kely JÀnos à¢letmüv¢benÊ nincs semmi
esetleges. A gondolat ereje ¢s eredetis¢ge Ãj
meg Ãj kapukat nyit. A müfajok k´zt szabad
az ÀramlÀs, az idû is elveszti hatÀrolÂ jelleg¢t,
s egy-egy odavetett àfelismer¢sÊ harmincnegyven ¢vvel k¢sûbb kapja meg v¢gleges ruhÀjÀt, s egy-egy eredendûen po¢tikai talÀlat
A VALñDI V ILçG-ban t¢tell¢ kristÀlyosodva jelentkezik. Sz¢kely JÀnos vilÀga [¢letmüve] is
univerzum, ¢s ezek a megfelel¢sek a nagy
univerzum egys¢g¢t modellÀljÀk. Minderrûl
Sz¢kely JÀnos sokat id¢zett SZTRIPTíZ cÁmü
vers¢nek elsû sorai jutnak eszembe: àMinden
sorom egy-egy felismer¢s volt. / Minden versem egy
megoldott talÀny. / Az volt az ¢let, az volt a valÂdi
ä / Az volt a boldogsÀg talÀn.Ê Az ¢letmü egyik
kulcsvers¢nek is tekinthetû SZTRIPTíZ folytatÀsÀra a k¢sûbbiekben m¢g visszat¢rek.)
Mindaz, amit Sz¢kely JÀnos valÂdi vilÀgÀbÂl
eddig szÀmba vett¡nk, csupÀn sz¡ks¢ges bevezet¢s volt, mintegy ontolÂgiai megalapozÀ-
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sa tÀrsadalomszeml¢let¢nek, àsz¢pnekÊ vagy
àjÂnakÊ egyÀltalÀn nem tekinthetû vilÀgk¢p¢nek. à°n nem tartom jÂnak azt, amit itt leÁrok ä
adja tudtunkra ä, hisz ¢ppen az ¢rt¢kek birodalmÀban (a kultÃrÀban) keresek kiutat belûle. Nem
tartom jÂnak, csak igaznak tartom. Az¢rt publikÀlom... hogy ezzel teret nyissak az illÃziÂtlan gondolkodÀsnak. Az¢rt, hogy senkinek se siker¡lj´n tovÀbb is ÏÀtverniÎ, becsapni, szeker¢be fogni a veszteseket.Ê (99.) (A àvesztesekÊ szÂ megint csak
nem elszÂlÀs vagy v¢letlen. A V ESZTESEK cÁmü
l¢t- ¢s sors¢rtelmezû nagyÁvü verskompozÁciÂjÀra utal.)
Sz¢kely JÀnos szerint a legkÀrosabb az az
illÃziÂ, amely elhiteti vel¡nk, hogy vannak
k¡l´n tÀrsadalmi t´rv¢nyek, holott, ahogy
korÀbban mÀr lÀttuk, szerinte csak egyfajta
t´rv¢ny l¢tezik, a term¢szet t´rv¢nye. Nincs
ter¡nk arra, hogy azokat a finom ¢s mÀr-mÀr
rafinÀlt distinkciÂkban sem szük´lk´dû l¢p¢seket szÀmba vegy¡k, ahogy Sz¢kely JÀnos az
¢lû sejttûl, a sejtek halmazÀbÂl l¢trej´vû szervek ¢s szervezetek l¢tez¢si formÀit ¢s l¢tez¢si
t´rv¢nyeit tÀrgyalva eljut ahhoz a konklÃziÂhoz, hogy àaz ¢lû szervezetek egyensÃlya harmonikus, a tÀrsadalmi szervezet¢ viszont dinamikusÊ.
(111.)
Ehhez magyarÀzatk¢nt azonban a k´vetkezûket felt¢tlen¡l hozzÀ kell füzn¡nk. Az
¢lû szervezet l¢te az ´nÀllÂ l¢ttel nem rendelkezû szervek szabÀlyos mük´d¢s¢tûl f¡gg,
s amennyiben egyetlen sajÀtos funkciÂt ellÀtÂ
szerv is kiesik vagy diszfunkcionÀlisan mük´dik, a szervezet l¢te ker¡l vesz¢lybe. L¢t¢nek
alapja tehÀt a harmonikus egy¡ttmük´d¢s.
A tÀrsadalmi szervezet alkotÂelemei ezzel
szemben autonÂm egyedek. L¢t¡k (bizonyos
m¢rt¢kig) f¡ggetlen a mÀsik egyed l¢t¢tûl, sût
a tÀrsadalmi szervezet l¢tformÀja a szelektivitÀs, azaz a f´l´sleges egyedeket kiveti magÀbÂl. A tÀrsadalmi szervezet ezek szerint alÀ
van vetve az eg¢sz vilÀgban ¢rv¢nyes¡lû kauzalitÀsnak (Sz¢kely JÀnos ezt legitÀsnak nevezi), az ¢lûvilÀgban ¢rv¢nyes¡lû funkcionalitÀs
elv¢nek, valamint csakis az emberi vilÀgban,
a tudattal rendelkezûk vilÀgÀban ¢rv¢nyes¡lû
finalitÀsnak, amelynek hÀrom komponense a
j´vûk¢pzet, a c¢lk¢pzet ¢s az akarat. Ezeknek
egy¡ttes mük´d¢se hozza l¢tre a tÀrsadalmi
szervezet dinamikus egyensÃlyÀt.
Ezzel mÀr benn is vagyunk a sürüj¢ben, s

el¢rkezt¡nk Sz¢kely JÀnos tÀrsadalomszeml¢let¢nek kulcsfogalmÀhoz, a dominanciaelvhez.
àA tÀrsadalom ä Árja ä olyan szelektÁv struktÃra, amelynek komponensei (az egyedek) egymÀs rovÀsÀra is min¢l elûny´sebb helyzetet igyekeznek elfoglalni ä amelyben tehÀt verseny folyik. A tÀrsadalmi egyensÃly autonÂm egyedek verseng¢s¢bûl alakul ki. Ez¢rt dinamikus a tÀrsadalmi egyensÃly. °s
ez¢rt ¢rv¢nyes¡l a dominancia minden tÀrsadalomban.Ê A dominanciaelv ¢rv¢nyes¡l¢se strukturÀlja a hordÀt tÀrsadalommÀ. (101ä102.)
A tÀrsadalmi l¢t tehÀt ÀllandÂ harc, ¢s ez
a dinamizmus a tÀrsadalom ¢s a harcban
r¢szt vevû egyedek l¢tez¢s¢nek zÀloga. A stabilitÀs, a l¢tez¢s, a fennmaradÀs igazi alanya
azonban nem a tÀrsadalom, de m¢g csak nem
is az egyed, hisz àaz egyed csak f¡ggel¢kszerve
(k´zleked¢si eszk´ze) a nemzed¢keken ÀtÁvelûdû, osztÂdÂ, ÃjrakombinÀlÂdÂ, ´ntudatlanul, de valÂjÀban
¢lû g¢nÀllomÀnynak. A g¢nÀllomÀnyban nem szabad pusztÀn informÀciÂrendszert lÀtni, amely az
egyedek elûÀllÁtÀsÀban kap szerepet. Nem: maga a
g¢nÀllomÀny a tulajdonk¢ppeni ¢lû, amely sajÀt
stabilitÀsÀnak fenntartÀsÀra egyedeket ÀllÁt elûÊ.
(103.) àA tÀrsadalmi dominanciaharc nem mÀs,
mint a g¢nÀllomÀny (´ntudatlan) ´nfenntartÀsi
strat¢giÀja.Ê (106.)
Sz¢kely JÀnos nem l¢v¢n a filozÂfiÀnak
szaktudÂsa, nem hivatkozik irodalomra, elm¢let¢ben azonban nem neh¢z felismerni a
szociÀldarwinizmus hatÀsÀt. Egy¢bk¢nt az
utÂbbi n¢hÀny ¢vtizedben, ha nem is a filozÂfusok, de annÀl inkÀbb a biolÂgusok k´r¢ben egyre magasabb ÀzsiÂja lett Darwin nev¢nek. Az ´nzû g¢n elm¢let¢nek propagÀtora, Richard Dawkins 1976-ban magyarul is
megjelent k´nyv¢ben (T HE SELFISH GENE ä
AZ ¹NZý G°N) p¢ldÀul azon bosszankodik,
hogy àa filozÂfiÀt ¢s a Ïb´lcs¢szettudomÀnyoknakÎ
nevezett tÀrgyakat m¢g mindig majdnem Ãgy tanÁtjÀk, mintha Darwin sohasem ¢lt volna. Nem k¢ts¢ges ä teszi hozzÀ ä, hogy ez idûvel meg fog vÀltozniÊ. Sz¢kely JÀnos ugyan nem utal a modern etolÂgia, a jÀt¢kelm¢let eredm¢nyeire,
a àgalambÊ ¢s a àh¢jaÊ tÁpusÃ ¢letstrat¢giÀk
elemz¢s¢re, ennek ellen¢re k¢ts¢gtelen, hogy
a term¢szeti t´rv¢ny kizÀrÂlagossÀgÀnak ¢s a
dominanciaharc egyetemlegess¢g¢nek elm¢lete ezekbûl a kutatÀsokbÂl eredeztethetû. Ez
term¢szetesen nem jelenti azt, hogy k¢ts¢gbe
vonnÀm azoknak a felismer¢seknek ¢s ¢lm¢-
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nyeknek elsûdlegess¢g¢t, amelyeknek lenyomatai, mondhatnÀm àk´v¡leteiÊ megtalÀlhatÂk Sz¢kely JÀnos oeuvre-j¢ben.
A dominanciaharcban term¢szetesen nem
egyenlûk az es¢lyek, a gyeng¢bb egyedek ä
¢pp a struktÃra szelektivitÀsa miatt ä nem
tudjÀk tovÀbb´r´kÁteni g¢nÀllomÀnyukat, s
ezen kereszt¡l ¢rv¢nyes¡l a term¢szetben, az
Àllati ¢s a n´v¢nyi tÀrsadalmakban a kivÀlasztÂdÀs. Ez a szelektivitÀs az emberi, tehÀt tudattal rendelkezû egyedekbûl ÀllÂ tÀrsadalomban kiss¢ mÀsk¢pp mük´dik. Mintha az
emberi tÀrsadalom arra t´rekedn¢k, hogy ne
csak a dominanciaharcban sikeresek g¢nÀllomÀnya, hanem a tÀrsadalom teljes g¢nÀllomÀnya tovÀbb´r´klûdj¢k. A dominanciaharcot korrigÀlni, hatÀsÀt korlÀtozni ¢s ellensÃlyozni egyed¡l a kultÃrÀba Àgyazott erk´lcs
k¢pes, àamelynek lehetûs¢ge az emberi tudatban
mintegy organikusan adottÊ. (107.)
NyilvÀnvalÂ, hogy az erk´lcs szemben Àll
a term¢szeti t´rv¢nnyel, akadÀlyozza annak
korlÀtlan ¢rv¢nyes¡l¢s¢t. A csupÀn tudatos
egyedek tÀrsadalmÀban ¢rv¢nyes¡lû, a term¢szeti (tehÀt matematizÀlhatÂ) t´rv¢nytûl
k¡l´nb´zû, mÀs, a rendszertûl idegen àtÀrsadalmi t´rv¢nyÊ bevezet¢se mintha zavarnÀ az
eddig monolit filozÂfiai gondolatmenetet.
Sz¢kely JÀnos is ¢rzi a csapdÀt, ¢s a hurokbÂl
a k´vetkezû formulÀval szabadul: a kultÃra
valamif¢le negatÁv visszacsatolÀs. Az ÀllatvilÀgra
ÀltalÀnosan jellemzû dominanciaelvet ¢s term¢szetes szelekciÂt a kultÃra idomÁtja a tÀrsadalmi l¢t sz¡ks¢gleteihez, ¢s ugyanakkor
ilyen irÀnyban korrigÀlja. àA kultÃrÀban az organikus l¢t alapt´rv¢nye az emberi tudaton Àtszürve, annak k´zbej´tt¢vel ¢rv¢nyes¡l.Ê (142.) A kultÃra magva az erk´lcs, amely csak lÀtszÂlag
szakrÀlis eredetü, valÂjÀban ¢s v¢gsû soron
term¢szeti produktum: àaz emberteny¢szet vitÀlis sz¡ks¢glete generÀltaÊ. (140.) Az erk´lcs nem
mÀs, àmint a term¢szet ´nkorlÀtozÀsaÊ. (220.)
Az ellentmondÀs azonban az marad, ha
meg is magyarÀzzuk. A tudat n¢lk¡li term¢szet ¢s a tudattal rendelkezû ember k´zt ellent¢t fesz¡l. A tudat ugyanis hiÀba a term¢szet produktuma, IDEGEN a term¢szetben,
a vilÀgban. Sz¢kely JÀnos metaforikus megfogalmazÀsÀban: àaz ember a term¢szet meghasonlÀsaÊ. (217.) àA vilÀgeg¢sz az organikus l¢t Àtt¢tel¢n kereszt¡l olyan princÁpiumot hozott l¢tre,
amely emberi fogalmaink szerint Ïellent¢tesÎ vele.

Az alapelvek sÁkjÀn maradva: a legitÀs [= kauzalitÀs ä A. G.], az Àltala mÀr korÀbban l¢trehozott
funkcionalitÀs k´zbej´tt¢vel l¢trehozta a finalitÀst.
Mindezt ´ntudatlanul, persze minden c¢l, szÀnd¢k
vagy akarat n¢lk¡l, pusztÀn a vilÀgfolyamat belsû
sz¡ks¢gszerüs¢ge folytÀn.Ê (216.)
Ezen a ponton mÀr ¢rtelmetlen a dezantropomorfizÀlÀs, hiszen magÀrÂl az emberrûl
van szÂ, annak hely¢rûl a Sz¢kely JÀnos definiÀlta valÂdi vilÀgban. Megszabadulva a filozÂfia b¢klyÂitÂl most mÀr ÁrÂnk is szabadon
csaponghat az emberi relÀciÂk vilÀgÀban, a
müv¢szetek ter¡let¢rûl Àtkalandozhat a politika terr¢numÀra, hogy min¢l gazdagabb
p¢ldatÀron mutassa be az ember otthontalansÀgÀt, az emberi nem hazugsÀgait, ¢s
hogy ebben a vilÀgszerü valÂdi vilÀgban az
embert mi¢rt gy´tri ÀllandÂ büntudat, bÀrmit is cselekszik vagy nem cselekszik, erk´lcs´s marad, vagy tÃll¢p a fûk¢nt maga alkotta
korlÀtokon.
Mindennek ûsoka a tudat, amely emberr¢
teszi az embert, ¢s büntudatot àgenerÀlÊ.
Mert a tudat maga az eredendû bün, hisz az
ember nem mÀs, mint àa term¢szet bünbees¢seÊ.
(210.)
Ezeket a fejteget¢seket olvasva akaratlanul
is a k´lt¢szetben elmarasztalt k´ltû Heidegger jut az esz¡nkbe. °s az, hogy vajon szabad-e elvÀlasztanunk a k´ltût a filozÂfustÂl,
¢s nem volna-e gy¡m´lcs´zûbb, ha elfogadnÀnk Hamvas B¢la terminolÂgiÀjÀt, aki szerint a k´ltû csak annyiban k¡l´nb´zik a filozÂfustÂl, hogy az utÂbbival szemben a vilÀg
egys¢g¢t vallja. Az a àfilozÂfusÊ pedig, aki,
mint p¢ldÀul H¢rakleitosz, azt mondja, hogy
àminden egyÊ, valÂjÀban mÀr meg is haladta
ezt az ellent¢tet, ¢s bel¢phet a transzcendencia vilÀgÀba.
Az igazÀn l¢nyeges persze a vilÀg ¢s az ember viszonya. A valÂsÀg egys¢ges eg¢sz ä ÀllapÁtja meg Hamvas B¢la ä, ¢s csak egyetlen
valÂsÀg l¢tezik. Ez a valÂsÀg leplezetlen¡l n¢z
vissza arra, aki leplezetlen¡l szeml¢li. àA dolgok olyan nyÁltsÀggal mutatkoznak meg az embernek, mint amilyen nyÁltsÀggal Àll ´nmaga elûtt. Ez
az al¢theia.Ê à...Aki al¢theiÀban ¢l, annak az ¢let
´r´m. A dolgok is megnyÁlnak elûtte, hozzÀj´nnek
¢s megmutatjÀk arcukat. °s akkor kitünik, hogy
minden egy.Ê (Hamvas B¢la: POETICA METAPHISICA. In: H ARMINCHçROM ESSZ°. 182. o.)
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Az al¢theiai l¢nyeg¢ben nem mÀs, mint
Sz¢kely JÀnos valÂdi, igaz ¢s egys¢ges vilÀga
(h¢ al¢theia = igazsÀg, valÂsÀg), amelyet
Hamvas tanulmÀnya szerint teljes eg¢sz¢ben
csak a k´ltû, a müv¢sz k¢pes megismerni. °s
megint csak esz¡nkbe jut a filozÂfus-k´ltû
Heidegger, a k´ltû-filozÂfus Sz¢kely JÀnos
¢s H´lderlinnek egy sora, amelyet szint¢n
Hamvas B¢la id¢z. àSzenvedek ¢s ´r¡l´k, mondja H´lderlin, ¢s nem tudom, mi az Àlom, a szenved¢s vagy az ´r´m. ä Mindkettû, vÀlaszolja Diotima, ¢s mindkettû jÂ.Ê Mert àegy a szenved¢s ¢s
egy az ´r´mÊ zÀrja le a gondolatmenetet Hamvas B¢la. (Hamvas: POETICA METAPHISICA.
In: HARMINCHçROM ESSZ°. 184. o.)
àAl¢theiÀban ´r´m az ¢letÊ ä Ágy szÂl a t¢tel
elsû fele (Hamvas B¢la), a mÀsik fele (Sz¢kely
JÀnos) pedig mintha ¢ppen ezt tagadnÀ: àa
tÀrsadalmi l¢t szÀmunkra, tudatos l¢nyek szÀmÀra,
akiknek rÀadÀsul m¢g erk´lcs¡k is van, maga a
gy´trelem, maga a pokolÊ. (131.) A kettû pedig
egy, legalÀbbis a k´ltû szÀmÀra, de csakis a
megvalÂsult k´lt¢szetben, a müben.
Ez utÀn a kit¢rû utÀn (amely egyben arra is
igyekezett eml¢keztetni, hogy Sz¢kely JÀnos
al¢theiÀjÀt m¢giscsak müalkotÀsaiban: prÂzÀjÀban, drÀmÀiban ¢s elsûsorban verseiben ä
kell keresn¡nk) f´lt¢tlen¡l meg kell n¢zn¡nk
k´zelebbrûl, hogy Sz¢kely JÀnos szerint az
emberi tudat mi¢rt àeredendû bünÊ, ¢s mi¢rt
¢s hogyan generÀlja a lek¡zdhetetlen büntudatot.
Az ember ä vallja Sz¢kely JÀnos ä kettûs
term¢szetü. L¢te a term¢szethez k´ti, ¢s a
term¢szet t´rv¢nyeinek k¢nytelen engedelmeskedni. Ugyanakkor azonban tudattal is
rendelkezik, amely azt k´veteli, hogy a term¢szeti t´rv¢nnyel szemben az erk´lcs parancsai szerint ¢ljen. Ha a l¢t (term¢szeti) t´rv¢nyeinek engedelmeskedik, ¢s cselekvû emberk¢nt ¢l, akkor az erk´lcs parancsait szegi meg,
ha a gondolat ember¢nek t´rv¢nyei szerint ¢l, ha
a szeml¢lûdû ¢letet vÀlasztja, akkor a term¢szeti t´rv¢nyt szegi meg. Az elsû esetben ´ntudatlan (¢s felelûss¢gre sem vonhatÂ) vilÀgerûnek tekinti magÀt, holott tudatos l¢ny, ha
viszont a szeml¢lûd¢st, az ´nreflexiÂt vÀlasztja, akkor Ãgy tesz, mintha kÁv¡l Àllna a vilÀgeg¢szen, holott annak r¢sze. TehÀt mindk¢t
esetben àhamisjÀt¢kosÊ, mindk¢t esetben t´rv¢nyszegû. A t´rv¢nyszeg¢s maga a bün.

A bün zsoldja pedig a halÀl. Felment¢s
nincs. Elûtt¡nk àk¢t Ãt van, s mindkettû halÀlosÊ.
(ARDZSUNA K°RDEZ.)
Ne felejts¡k el azonban: a valÂdi vilÀg
nem gonosz, a vilÀg csak az emberrel lesz azzÀ. Idegens¢g¡nk a vilÀgban viszont semmik¢ppen sem cs´kken, ha emberiess¢ hamisÁtjuk, sokkal k´zelebb ker¡lhet¡nk hozzÀ, ha
àigazi arcÀval barÀtkozunk megÊ.
SivÀr, majdhogynem banÀlis v¢gsû konklÃziÂ.
IgazsÀgtalanok volnÀnk azonban Sz¢kely
JÀnoshoz, ha nem emlÁten¢nk meg sokr¢tü,
minden illÃziÂtÂl mentes tÀrsadalombÁrÀlatÀt, ¢s hallgatnÀnk lefegyverzû müv¢szetfilozÂfiai fejteget¢seirûl. FilozÂfiai alapvet¢se, ha
nem is az¢rt sz¡letett, hogy mindezeket igazolja, valÂdi ¢rtelm¢t azonban, mondhatnÀm
hasznÀlhatÂsÀgÀt v¢gsû soron ezek a fejteget¢sek igazoljÀk, l¢trej´tt¢t ezek az olykor
versbe vagy drÀmÀba ´lt´zû àfelismer¢sekÊ
´szt´n´zt¢k.
A t´rt¢nelem ä ahogy a valÂsÀg is ä hÀtulrÂl ¢pÁtkezik, s hasonlÂk¢ppen a tÀrsadalom
mozgÀsÀt is mÃltja hatÀrozza meg. FinalitÀsa,
c¢lja nincs. Akik tÀrsadalmi haladÀsrÂl besz¢lnek, csak hatalmi aspirÀciÂiknak adnak
fedûnevet. K´vetkez¢sk¢pp ä ÀllapÁtja meg
Sz¢kely JÀnos ä a politikusok mind csalÂk.
Az erk´lcs vallÀsi, metafizikai eredeztet¢s¢t a mÁtosszal kapcsolatos megfigyel¢sei
alapjÀn t¢vesnek tartja. Az erk´lcs´t nem az
Isten parancsolta, hanem àaz emberteny¢szet vitÀlis sz¡ks¢glete generÀltaÊ. (140.) A vallÀs felbecs¡lhetetlen k´z´ss¢gformÀlÂ szerep¢t ettûl
f¡ggetlen¡l elismeri, s megÀllapÁtja, hogy
àKrisztus szeretetparancsa igen jÂ p¢lda a vallÀs ¢s
erk´lcs kvÀzi ontikus kapcsolatÀraÊ. (139.)
K¡l´n fejezetet szentel a demokrÀcia es¢lyeinek, ¢s azt bizonyÁtja: v¢gsû soron a demokrÀcia Ág¢rete, mint minden hatalom Ág¢rete, hazugsÀg, legalÀbbis illÃziÂ. Mert a àdemokrÀciaÊ eredeti jelent¢se n¢puralom, de
vajon a n¢p ebben a tÀrsadalmi berendezked¢sben kin uralkodik, teszi fel a k¢rd¢st,
majd a dominanciaharc axiÂmÀja nyomÀn kifejti: minden pÀrt ´sszeesk¡v¢s (à´sszeesk¡v¢sek a
hatalom megszerz¢s¢re azok f´l´tt, akik nem sz´vetkeztekÊ) (180), a parlamentarizmus legalizÀlt csoporturalom, àreÀlis es¢lyegyenlûs¢g nem lehets¢ges, ez csak vÀgyÀlom, leplez¢s, k´d´sÁt¢s, ideolÂgia,
illÃziÂÊ (182), a hatalommegszerz¢s eszk´ze, a
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dominanciaharc egyik fegyvere. A politikai
pÀrtok nem a tÀrsadalmi egyenlûs¢g, hanem
¢ppen ellenkezûleg az egyenlûtlens¢g, az
uralkodÀs, a hatalom eszk´zei, s ebbûl k´vetkezûen a pÀrtprogramok utÂpiÀk, s nem egyebek, mint àa hatalmi aspirÀciÂk illuzÂrikus ¡r¡gyei, aff¢le manipulatÁv prÂf¢ciÀkÊ. (184.) àA modern demokrÀcia olyan leplezett uralom, amely
mindig szemben fog Àllni a leplezetlen uralommal,
amÁg teheti.Ê De hiÀba silÀny a demokrÀcia,
àm¢g mindig sokkal jobb ä foglalja ´ssze letargikusan Sz¢kely JÀnos ä, mint a pûre diktatÃrÀk,
amelyekben mostanÀig ¢ltem (s amelyektûl tovÀbb is
f¢lek) ä ¢n ´n´knek drukkolok m¢gisÊ. A feljegyz¢s pontos dÀtuma 1990. IV. 7. (185.)
Amikor a demokrÀcia jogÀszai a hatalom
megosztÀsÀrÂl besz¢lnek, ¢s lÀtjuk ä hogy is lehetne mÀsk¢pp! ä, hogy ugyanaz a hatalomra
jutott ¢rdeksz´vets¢g hajtja v¢gre a t´rv¢nyeket, amelyik megalkotja ûket, àaz embernek
szinte az az ¢rz¢se, hogy gÃnyolÂdnak veleÊ. (189.)
àA modern parlamentÀris demokrÀcia aff¢le jogÀszi talÀlmÀny; porhint¢s; k´d´sÁt¢s; a szabadsÀgfikciÂ politikai kihasznÀlÀsa valami eg¢szen
mÀsra, mint a szabadsÀg.Ê (191.)
A àpûre diktatÃraÊ szem¢lyis¢gtorzÁtÂ, gyilkos ¢vtizedeirûl szÂlva hangja olykor elcsuklik, s aforizmatikus igazsÀgai mÀr-mÀr a publicisztika hatÀrÀt sÃroljÀk. SzÂlnia kell azonban, ezeket a banalitÀsokat is meg kell fogalmaznia, mert ¢rzi ¢s tudja, hogy àaz igazsÀg
olyasvalami, amit mindig, minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt ki kell mondani, nyilvÀnossÀgra kell hozniÊ.
(127.) Ha ezeket a tapasztalatokat vagy, az û
szavÀval, àfelismer¢seketÊ nem is tudja mindig a nagyobb formÀba beleilleszteni, keserü
lelke em¢sztû d¡h¢t igen jellemzû kollektÁv
´nvallomÀssal nyitja meg:
àögy lÀtszott, egyed¡l ¢n szenvedek, megyek
t´nkre, esem k¢ts¢gbe a kommunista diktatÃrÀtÂl.
Egymagam vÀlasztom inkÀbb a magÀnyt. Most aztÀn kitünik: mindenki Ágy volt vele.Ê (195.)
AforizmÀi k´z¡l n¢hÀnyat nem eredetis¢g¡k, hanem ¢ppen kollektÁv tapasztalatot kifejezû igazsÀguk miatt ¢rdemes id¢zni.
àA kommunista vagy t¢nyleg hisz a kommunizmusban ä ¢s akkor tudatlan, vagy nem hisz benne
ä ¢s akkor karrierista.Ê (195.) (A àtudatlanÊ tetsz¢s szerint felcser¢lhetû a àh¡ly¢velÊ, a àkarrieristaÊ a àgazemberrelÊ. A kettû k´zt sub
specie aeternitatis elhanyagolhatÂ a k¡l´nbs¢g. ä A. G.) àA kapitalizmus ¢ppolyan k¢pmu-

tatÂ ¢s gyalÀzatos rendszer, mint a kommunizmus.
De legalÀbb funkcionÀl.Ê (197.)
àEgy parafrÀzis. Aki ma demokrÀciÀt pr¢dikÀl, holnap majd szint¢n hatalmat iszik. (Az¢rt pr¢dikÀlja.)Ê (198.) °s m¢g egy sokunkban megfogalmazÂdott, szÁv¡nk m¢ly¢rûl fakadÂ, felhÀborodott tiltakozÀs: àKi nem Àllhatom,
amikor hallgatÂlagos kollaborÀlÀssal, passzÁv
egy¡ttmük´d¢ssel, ÏstatisztÀlÀssalÎ vÀdolnak, s ily
mÂdon akarnak felelûss¢ tenni a diktatÃrÀ¢rt. BocsÀnat: k¢nyszerÁtett voltam, nem pedig k¢nyszerÁtû.
Ez itt a valÂdi szempont. Nem igaz, hogy mindent
egy¡tt csinÀltunk. Ti dominÀnsok csinÀltÀtok ä miellen¡nk.Ê (198.) Ez a nÀlunk is jÂl ismert ¢s
t´bbsz´r is elhangzÂ àegy¡ttmük´d¢sÊ ahhoz
hasonlÁthatÂ, ahogy a k´rvadÀszatokon a
nyulak egy¡ttmük´dnek a puskÀsokkal. K¢ts¢gtelen, hogy a puskÀsok ¢s a hajtÂk mellett
a àkollaborÀnsÊ nyulak is r¢szt vesznek a
nagyÃri szÂrakozÀsban, csak a helyzet¡k ¢s a
szerep¡k eg¢szen mÀs.
Az id¢zett indulat ¢s keserüs¢g szabdalta
gondolatok szigorÃan v¢ve benne foglaltatnak az elûzûkben, azokbÂl kihÀmozhatÂk,
Sz¢kely JÀnos azonban Ãgy ¢rzi ä erre mÀr
korÀbban is hivatkoztunk ä, hogy ezek olyan
(banÀlis, ¢pp ez¢rt alap-) igazsÀgok, amelyeket Ãjra meg Ãjra el kell mondanunk.
Müv¢szetfilozÂfiai elveinek bûvebb kifejt¢se a
k´nyv v¢g¢n, mÀs szÁnü papÁrra nyomtatott
f¡ggel¢kben olvashatÂ. A korÀbban mÀr
megjelent essz¢k Ãjrak´zl¢s¢t t¢mÀjuk fontossÀga, az elûadÀs szÁnvonala, valamint magyarorszÀgi viszonylagos ismeretlens¢g¡k indokolja.
Az egyetemes kultÃrpesszimizmus nem
felt¢tlen¡l k´vetkezik a dezantropomorfizÀlt
gondolkozÀsbÂl. °pp ellenkezûleg. Ez a
szeml¢let adja meg (vagy ahogy Sz¢kely JÀnos mondja, adnÀ meg) a kultÃra igazi rangjÀt, hiszen ¢pp a kultÃra az, amely a vak ¢s
minden finalitÀstÂl idegen term¢szeti t´rv¢nyek ¢rv¢nyes¡l¢s¢t megregulÀzza, hatÀsÀt
korrigÀlja.
Sz¢kely JÀnos azonban Ãgy lÀtja, hogy
mindez a mÃlt¢. Az ember annak idej¢n meg
tudta tenni a nagy l¢p¢st, mikor a mitikus
gondolkozÀs metaforikus vilÀgÀbÂl Àtl¢pett a
racionalitÀs, a fogalmi reflexiÂk vilÀgÀba. A
k´vetkezû grÀdicsnÀl azonban elbotlott. Most
a racionalitÀst kellene meghaladnia, revÁziÂ
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alÀ kellene vennie az emberi nyelvet, ¢s a tudomÀny dezantropomorfizÀlt nyelv¢n kellene megk´zelÁtenie a nyelvtorzÁtÀstÂl mentes
valÂdi vilÀgot. Erre azonban kev¢s es¢lyt lÀt,
s k´zben nap nap utÀn azt kell tapasztalnunk, hogy ¢ppen a v¢dekez¢si rendszer,
az erk´lcs ¢s annak sz¢lesebb ¢rtelmez¢se, a
kultÃra ker¡l v¢gvesz¢lybe. Holott àa tudatos
ember a tÀrsadalomban is ¢ppolyan idegen, mint
az eg¢sz vilÀgban, ¢s csak a kultÃra (a hagyomÀnyozott kollektÁv tudat) biztosÁt valamilyen otthont
nekiÊ. (222.) A f¡ggel¢k alcÁme is erre utal (A
KULTöRA FELBOMLçSçRñL), mint ahogyan a
betühÁven k´z´lt tanulmÀnyok Ãj alcÁmei is
ezt a gondolatot erûsÁtik ¢s sugalljÀk: A K¹LT°SZET HALçLA, A HAGYOMçNY ELT°KOZLçSA,
AZ ERK¹LCS FELSZçMOLçSA.
àValamikor az ember csak Ãgy jutott ´r´mh´z ä
Árja Sz¢kely JÀnos az 1985-ben publikÀlt A MíTOSZ °RTELME cÁmü k´tet¢ben ä, ha teljesÁtette
az alapvetû biolÂgiai funkciÂkat. A sz¡ks¢gletek
kiel¢gÁt¢s¢vel jÀrÂ ¢lvezet nem is volt mÀs, mint
eszk´z (csal¢tek), amely k´teless¢ge teljesÁt¢s¢re bÁrta
az embert. Egy¢l ä szÂlt a belsû parancs ä, mert
enni ´r´m, ¢hezni rettenetes. De titkos gondolata az
volt: egy¢l, hogy megmaradj. ¹lelj ä szÂlt a belsû
hang ä, mert vÀgyakozni kÁn, ´lelni viszont gy´ny´r. De titkos gondolata ez volt: ´lelj, hogy utÂdaid
tÀmadjanak. Valamikor az ember csak Ãgy jutott
´r´mh´z, ha engedelmeskedett a vilÀgparancsnak,
teljesÁtette k´teless¢g¢t. ManapsÀg mÀr megtanultuk leszopogatni a csal¢tket an¢lk¡l, hogy bekapnÀnk a horgot: minden funkcionÀlis ´szt´ntev¢kenys¢gbûl funkciÂtlan ¢lvezetet csikarunk ki. SzÂrakozÀsbÂl k´ltj¡k el olykor mÀr a vacsorÀt is. Nem
csoda, ha megfekszi a lelkiismeret¡nket.Ê (A MíTOSZ °RTELME. 156ä157. o.)
MÀshol pedig ezt olvassuk: àMinden dolog
¢rt¢ke attÂl f¡gg, hogy van-e funkciÂja a vilÀgeg¢sz
mük´d¢s¢ben, s azt bet´lti-e. Sz¡ks¢ges alkatr¢sze-e
a kozmikus ´r´kmozgÂnak, ¢s milyen m¢rt¢kben?
Az Ï¢rt¢kÎ egyetlen lehets¢ges objektÁv m¢rc¢je a
funkciÂ. AxiolÂgiÀt lehet rÀ alapozni.Ê (A MíTOSZ
°RTELME. 150. o.)
Sz¢kely JÀnos l¢nyeg¢ben ezt tette. A kultÃrÀt vizsgÀlva jut arra a k¢ts¢gbeejtû felismer¢sre, hogy az elvesztette funkciÂjÀt. Ami
v¢gsû soron azt jelenti: el¢rt¢ktelenedett. àA
kozmikus ´r´kmozgÂÊ sz¡ks¢gtelen alkatr¢sz¢v¢
vÀlt, s mint ilyet a hasznÀlhatatlan t´rt¢nelmi
kacatok k´z¢ kell hajÁtanunk.
A szekularizÀciÂval ugyanis az erk´lcs v¢g-

letesen diszkreditÀlÂdott. A modern tudomÀny a kereszt¢ny-eurÂpai kultÃra legfontosabb ¢rt¢keit babonak¢nt leplezte le. EmancipÀlÂdtunk, felszabadultunk àaz erk´lcs ¢vezredes k´tel¢keibûlÊ. Az emancipÀciÂ megk¢rdûjelez, leleplez, elt´r´l minden kultÃraspecifikus hagyomÀnyt, s Ágy az l¢nyeg¢ben nem
mÀs, mint a kultÃra felbomlÀsa. àA k´z´ss¢gformÀlÂ kultÃra hely¢t ism¢t a tÀrsadalomszervezû
(primer) term¢szeti t´rv¢ny (a nyÁlt vagy demokratikusan elleplezett dominanciaharc) foglalta el.
Megszünt a negatÁv visszacsatolÀs [a kultÃra korrekciÂs funkciÂja ä A. G.], odalett a kulturÀlis
koh¢ziÂ, a k´z´ss¢gbûl t´meg, az emberbûl hatalmi
¢rdekek eszk´ze lett.Ê (144.)
Fokozottan ¢rv¢nyes ez àa tÀrsadalmi tudat
leghat¢konyabb k´zvetÁtûireÊ, a müv¢szetekre s
term¢szetesen magÀra a k´lt¢szetre is. Az
igazsÀgelvü (konzervatÁv) k´lt¢szet hely¢be az
ÃjÁtÀselvü (modern) k´lt¢szet l¢pett, ¢s ezzel
lemondott k´z´ss¢gszabÀlyozÂ szerep¢rûl.
àManapsÀg mÀr nem az a c¢l ä ÀllapÁtja meg
Sz¢kely JÀnos ä, hogy igazat, m¢lyet, fontosat
mondjunk, hanem hogy eredetien, Ãjszerüen hasznÀljuk a nyelvet. Az eszk´zbûl c¢l lett.Ê (A MíTOSZ
°RTELME. 170. o.)
KorÀbban SZTRIPTíZ cÁmü vers¢nek csupÀn elsû versszakÀt id¢zt¡k: àMinden sorom
egy-egy felismer¢s volt. / Minden versem egy megoldott talÀny. / Az volt az ¢let, az volt a valÂdi ä
/ Az volt a boldogsÀg talÀn.Ê Az 1968-as dÀtumÃ
vers folytatÀsa a k´vetkezû: àFÀtyoltÀncot jÀrt
n¢kem az igazsÀg. / ...Lassan vetkûz´tt, s minden
mozdulattal / Egy versemet vetette le.Ê Majd a befejezû strÂfa: àAzÂta mÀr lehullott minden fÀtyol.
/ Elhalt azÂta kedvem ¢s dalom. / Elûttem Àll a meztelen igazsÀg. / S nincs t´bb¢, amit mondanom.Ê
A k´lt¢szet k´zl¢sformÀjÀban elmondott
igazsÀg ä mivel a k´lt¢szet elvesztette k´z´ss¢gszabÀlyozÂ szerep¢t, azaz eredeti funkciÂjÀt ä ¢rt¢ktelenn¢ vÀlt. °rt¢ktelen holmikkal
pedig ¢rtelmetlen bÁbelûdni. àEgy k´zl¢sforma
csak akkor l¢tjogosult, ha olyan igazsÀgokat lehet
elmondani vele, amit mÀsk¢pp sehogyÊ (244), Árja
Sz¢kely JÀnos, s akiben a hit megrend¡lt,
jobb, ha leteszi a tollat. Belûle nem hiÀnyzik
a bÀtorsÀg, s a k¢pess¢g is megvan benne,
hogy szemben¢zzen a valÂsÀggal. A viviszekciÂk l¢legzetelÀllÁtÂ tÀrgyilagossÀgÀval elemzi
a k´lt¢szet jelenlegi (akkori) helyzet¢t, s az
´ngy´trû vallomÀsok l¢gk´r¢t id¢zû sorokban szÀmol be meddûs¢g¢rûl, müv¢szi erej¢-
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nek elapadÀsÀrÂl, amely szerinte a vilÀgban
mük´dû erûk ¢s a hamis utakra t¢vedt ember
meghasonlÀsÀnak k´vetkezm¢nye.
A v¢gsû konklÃziÂ: a (funkciÂvesztett) k´lt¢szet meghalt.
A diagnÂzis leverû, Sz¢kely JÀnos azonban
nem tetszeleg, s mikor v¢gigtekint a romokon, a hullÀkkal, a vesztett eszm¢kkel borÁtott
csatat¢ren, nincs benne semmi ´nel¢g¡lts¢g.
Helyette k¢telkedik ¢s gyanakszik: hÀtha az
eg¢sz kultÃrpesszimista vilÀgmagyarÀzat csak
¡r¡gy, a meddû k´ltû intellektuÀlis pajzsa.
¹nigazolÀs vagy objektÁv kÂrk¢p? A k¢rd¢st ä Árja ä ànem d´ntheti el senki, csak az idû.
Rem¢lem, velem van a baj, ¢n mer¡ltem ki, ¢n
mentem csûdbe; rem¢lem, csak az¢rt lÀtom halottnak az ¢lût, mert ¢n magam k¢ptelen vagyok teremni, s ÃgyszÂlvÀn halott vagyok. Ilyesmit rem¢lek. Az
ember mÀr szÁvesen magÀra vÀllalnÀ a kÀrhozatot,
ha ezzel Àtmenthetne bÀrmilyen parÀnyi rem¢nyt a
j´vûbe. P¢ldÀul azt a rem¢nyt, hogy maga a valÂsÀg egyszer m¢g visszahozza az emberi totalitÀst,
aminek felmutatÀsÀban a k´lt¢szet ism¢t funkciÂjÀra lelhetÊ. (251.)
Ezeket a sorokat A VALñDI V ILçG f¡ggel¢k¢bûl id¢ztem az 1973-ban k´zz¢tett ARS POETICA cÁmü elûadÀsÀbÂl. Ahogy tudjuk, Sz¢kely JÀnos, a k´ltû elhallgatott. A csend ¢veiben azonban a drÀmaÁrÂ, a prÂzaÁrÂ ¢s a gondolkodÂ mellett olykor az¢rt a k´ltû is megszÂlalt. 1979-ben jelent meg p¢ldÀul ´n¢letrajzi essz¢reg¢nye lezÀrÀsak¢nt A V ESZTESEK
cÁmü k´ltûi sors¢rtelmez¢se.
A hallgatÀs, a meddûs¢g r¢me egy¢bk¢nt
eg¢sz ¢let¢ben kÁs¢rtette. Ennek a f¢lelemnek
volt perszonifikÀciÂja Bolyai JÀnos. Aki, hasonlÂan hozzÀ, MarosvÀsÀrhelyen ¢lt, aki, hasonlÂan hozzÀ, ifjÃ ¢veiben katonaiskolÀban
nevelkedett, akit, hozzÀ hasonlÂan, mellûztek, nem intellektusÀnak ¢s teljesÁtm¢ny¢nek
kijÀrÂ elismer¢ssel vettek k´r¡l, ¢s akit ä mivel àa holtak az ¢lûk metaforÀiÊ ä Sz¢kely JÀnos
tulajdon ¢lete metaforÀjÀnak tekintett.
Eml¢k¢t szonettkoszorÃval fonta k´r¡l, s
hogy jobban azonosulhasson vele, reg¢nyt
tervezett rÂla. Az istenkÁs¢rtû vÀllalkozÀs
azon futott zÀtonyra, hogy a meddû ¢vek
szenved¢seit k¢ptelen volt Àt¢lni, ezt az Àllapotot m¢g elk¢pzelni sem volt k¢pes. Az
eg¢szs¢gesen mük´dû ´szt´n tiltakozott a
v¢gzet megid¢z¢se ellen. àAmi ûbenne mÃlt
volt, az ¢nbennem m¢g csak j´vû. K¢ptelen voltam

mÃltjÀban meglÀtni j´vûmet, kimer¡lts¢g¢ben kimer¡l¢sem, vagy ha tÀn meglÀttam is, nem voltam
hajlandÂ felismerni, vonakodtam vÀllalni, mert
sz´rnyü, sz´rnyü volt, kilÀtÀsnak is rettenetes volt
ä akkor mÀr inkÀbb a halÀl.Ê (EGY R¹GESZME GENEZISE. 64ä65. o.)
Mikor ezeket a sorokat Árja (1975-ben), a
meddûs¢g r¢me mÀr nemcsak felsejlett, hanem ä legalÀbbis r¢szben ä meg is b¢nÁtotta,
s àk´nnybe lÀbadt szemmelÊ, àborzongvaÊ gondol
arra: àhÀtha nem volt igaz a jÂslat, hÀtha nem vonatkozott rÀm a hosszÃ meddûs¢g hasonlata; hÀtha
Bolyai mÃltjÀban m¢gsem kellett volna sz¡ks¢gk¢ppen j´vûmet lÀtnom? Mert k¢ts¢ges, hogy az elû¢rzeteknek van-e alapjuk, de biztos, hogy mihelyt
megfogalmazzuk ûket, m¢lyen kezdenek hatni j´vûnkre, mintegy a maguk k¢p¢re prÂbÀljÀk formÀlni sorsunk. A jÂslatok teljes¡lni akarnak; minket
magunkat hasznÀlnak eszk´z¡l erre. HÀtha az¢rt
szakadt ¢nrÀm is a meddûs¢g Àtka, mert akkor (s
aztÀn m¢g t´bbsz´r) megfogalmaztam, s idûvel,
akarva-akaratlanul, hasonulnom kellett jÂslataimhoz? Lehets¢ges-e, hihetû-e, elviselhetû-e, hogy Bolyai JÀnos ÀtvÀllalt sorsa, megid¢zett mÃltja, Ãjrateremtett alakja juttatott pokolra engem?Ê (EGY
R¹GESZME GENEZISE. 66ä67. o.)
A metafora l¢nyege a k´lcs´nhatÀs, tanÁtjÀk a new criticism k¢pviselûi. Sz¢kely JÀnos
sorsa mintha csak ennek volna igazolÀsa.
De vajon helytÀllÂ-e a metafora, ¢s milyen
m¢rt¢kig? írÀsunk cÁm¢ben az à¡dvtanÊ szÂ
ugyan utalÀs Bolyai JÀnos t´red¢kben maradt, halÀlÀig mÀniÀkus szorgalommal k¢szÁtett müv¢re, az id¢zûjel azonban a k¡l´nb´zûs¢get jelzi a hasonlÂsÀgban: mert a hasonlÂsÀg csak r¢szleges, k´zelÁt ¢s taszÁt, azaz a
Bolyai-metafora csak bizonyos hatÀrok k´zt
¢rv¢nyes.
Bolyai JÀnos, miutÀn rÀd´bbent, hogy hiÀba vÀr a meg¢rdemelt elismer¢sre, hisz az
APPENDIX jelentûs¢g¢t senki, m¢g apja sem
k¢pes felismerni, ¢s az egyetlen, aki erre k¢pes ä a Colossus, Gauss Frigyes KÀroly, a matematikusok fejedelme ä, oly m¢rt¢kben àtartÂzkodÂÊ, ¢s annyira ¢retlennek tartja a tudomÀnyos k´zv¢lem¢nyt a hiperbolikus geometria befogadÀsÀra, hogy àelmulasztjaÊ az
APPENDIX szerzûj¢t bemutatni a tudomÀnyos
vilÀgnak; miutÀn a kudarc nyilvÀnvalÂ, az
amÃgy is beteg, nyugÀllomÀnyÃ kapitÀny
´sszeroppan, atyjÀval is ´sszev¢sz, ¢s MarosvÀsÀrhelyrûl ´nk¢ntes szÀmüzet¢sbe vonul az
isten hÀta m´g´tti DomÀldra. Ekkor kezdi
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rÂni kusza feljegyz¢seit. R¢szben a memÂria
mankÂi ezek a lapok, az azonban vitathatatlan, hogy az ºDV TAN kidolgozÀsÀval a
k´znek, a hazÀnak akart szolgÀlni. Sajnos
m¢g a vÀzlat kidolgozÀsÀig sem jutott, a nehezen Àttekinthetû k¢zirat-konglomerÀtum
nem egy¢b, mint a nagy müh´z k¢szÁtett
jegyzetek, ànota ben¢Ê-k rendezetlen t´mege. A Bolyai-k¢ziratok egyik legjobb ismerûje, Benkû Samu is inkÀbb szubjektÁv, mint objektÁv jelentûs¢g¢t emeli ki a àvallomÀsoknakÊ. àA maga nyomorÃsÀgÀn Ãgy akart [Bolyai
JÀnos] segÁteni, hogy hadat ¡zent az ÀltalÀnos nyomorÃsÀgnak ¢s embertelens¢gnek. Az ºDV TAN fejezetein t´prengve ¢lete v¢g¢ig megûrizte a gondolkodÀs ´r´m¢t, ¢s munkÀja azzal a rem¢nys¢ggel t´lt´tte el, hogy r¢szese a humÀnum j´vût formÀlÂ cselekedeteinek. VallomÀsos feljegyz¢seit is az¢rt veti
papÁrra, hogy Ïk´z¡dvreÎ t´reked¢s¢nek eml¢kezete
maradjon.Ê (Benkû Samu: B OLYAI JçNOS VALLOMçSAI. 271. o.)
Sz¢kely JÀnos à¡dvtanÀnakÊ A VALñDI V ILçG-nak genezise csak hasonlÂ a Bolyai JÀnos¢hoz. Igaz, a csend ¢veinek a term¢ke ez is,
de nem az ´nmagÀba fordulÂ magÀny¢. A
k´z¡dvre valÂ t´rekv¢s is megtalÀlhatÂ benne, hisz û maga Árja, àazt szeretn¢m el¢rni ezzel
a k´nyvvel, hogy aki egyszer elolvassa, meg¢rti, soha semmilyen mÂdon ne legyen t´bb¢ becsaphatÂÊ,
de ez nem csupÀn term¢ketlen sÂvÀrgÀs, grafomÀniÀba torkollÂ, intellektuÀlis ´nkiel¢gÁt¢s, hanem egy fegyelmezett elme testamentumszerü szÀmvet¢se.
A Bolyai-irodalom futÂlagos Àttekint¢se
arrÂl gyûz´tt meg, hogy Bolyai k¢t vilÀga, a
matematika ¢s az ºDV TAN univerzuma k´z´tt
alig van ÀtjÀrÀs. A kettû egymÀstÂl f¡ggetlen
¢s ´ssze sem hasonlÁthatÂ. Egyetlen k´z´s vonÀsuk l¢trehozÂjuk erk´lcsi, gondolkodÂi bÀtorsÀga, ahogy a legsÃlyosabb k¢rd¢sek elûtt
sem hûk´l meg, nem riasztja vissza a paralellÀk hajÂt´r´ttjeinek lÀtvÀnya, s ugyanÃgy
hozzÀ mer nyÃlni a k´zgazdasÀg, a tÀrsadalom legt´bb elûÁt¢lettel Àtszûtt k¢rd¢seihez.
Csakhogy mÁg az elsûben, a matematika vilÀgÀban a t´rv¢nyhozÂk biztonsÀgÀval mozog,
addig a tÀrsadalom k¢rd¢sei k´zt irÀnytüje a
dilettÀns tÀj¢kozatlansÀg, ez hiteti el vele,
hogy itt is t´rv¢nyeket szabhat, illetve tanÀcsaival a k´z¡dv´t mozdÁtja elû.
Sz¢kely JÀnos k¢t vilÀga viszont ä filozÂfiÀja ¢s k´lt¢szete ä ezer szÀllal kapcsolÂdik
egymÀsba. A kettû nemhogy ÀtjÀrhatÂ, ha-

nem egy. Ha nem is egyen¢rt¢kü, de egymÀst
¢rtelmezû ¢s magyarÀzÂ. Bolyai elhallgatott,
¢s a megrokkant szellem ¢vtizedekig bolyongott az ºDV TAN zsÀkutcÀiban. Az elûbb mÀr
emlÁtett szellemi ´nv¢delem, a gondolkodÀs
´r´me mellett gyakran volt ihletûje a s¢rtetts¢g, a tanÀcstalansÀg ¢s a müveletlens¢g.
Mindez semmik¢ppen nem mondhatÂ el
Sz¢kely JÀnosrÂl.
Elsûrendü, mondhatnÀm egyetlen ambÁciÂja volt, ahogy mÀr korÀbban is emlÁtettem,
a valÂdi vilÀg t´rv¢nyeinek megragadÀsa. A
tanulmÀnyÁrÂnak ¢s nemk¡l´nben a k´ltûnek. Sz¢kely JÀnos mindig àegyet mondottÊ,
mindig egys¢gben lÀtta a vilÀgot, k´ltûk¢nt
¢ppÃgy, mint gondolkodÂk¢nt. Elsû pillantÀsra ugyan azt hihetj¡k, hogy a k¢tf¢le
szeml¢let ¢s ambÁciÂ kioltja egymÀst: a pÀlya
elej¢n, a kezdeti idûszakban a filozÂfust a k´ltû n¢mÁtja el, k¢sûbb pedig, a csend ¢veiben,
s fûk¢nt a Sz¢kely JÀnos-i àºdvtanÊ ÁrÀsa k´zben, a tanulmÀnyÁrÂ a k´ltût. De ha el is fogadjuk ezt az ¢rtelmez¢st, akkor sem tekinthetû az àºdvtanÊ korszaka egy¢rtelmüen
zsÀkutcÀnak. A VALñDI V ILçG ÁrÂja nem szellemi rokkant, nem egykori ´nmaga Àrny¢ka,
mint ahogy nem olcsÂ dics¢ret GÀlfalvi
Gy´rgy vallomÀsa sem: àA legokosabb ember
volt, akit valaha ismertem...Ê SzomorÃ viszont
az, hogy a vallomÀs folytatÀsÀt mai napig sokan elmondhatnÀk ä jelen idûben, nem kiv¢ve ebbûl a szakmabelieket sem: à...butasÀgom
t´rt¢net¢hez tartozik, hogy sokÀig nem k¢rtem az
okossÀgÀbÂlÊ. (Ehhez zÀrÂjelben csak annyi
megjegyz¢st: a modern magyar irodalom
egyik elk´telezett kodifikÀtora, KulcsÀr SzabÂ
Ernû A MAGYAR IRODALOM T¹RT°NETE,
1945ä1991 cÁmü ´sszefoglalÂ munkÀjÀban
Sz¢kely JÀnosnak m¢g a nev¢t sem emlÁti
meg. Minderre SzÀsz LÀszlÂ igen ¢rt¢kes tanulmÀnya hÁvta fel a figyelmemet, amelyet a
Sz¢kesfeh¢rvÀrott 1995. jÃnius 2-Àn tartott
Sz¢kely JÀnos-eml¢k¡nneps¢gen olvasott fel.
ä LÀtÂ, 1995. 9. sz.)
Sz¢kely JÀnos ¢letmüv¢ben a filozÂfia ¢s a
k´lt¢szet szembeÀllÁtÀsa ¢s az, hogy elûbb a
filozÂfiÀt n¢mÁtja el a k´ltû, majd a filozÂfus
a k´ltût ä csupÀn lÀtszat. Pontosan az ellenkezûj¢rûl (nem fordÁtottjÀrÂl!) van szÂ. Nem
agresszÁv elfojtÀsrÂl, hanem segÁt¢srûl, a kibontakozÀs lehetûs¢g¢nek megteremt¢s¢rûl.
A filozÂfia vilÀga nyitott, k´zvetlen, a dolgokat, a jelens¢geket a k´nnyebben tetten ¢r-
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hetû fogalmi nyelven k´zelÁti meg. A kezdeti
idûszakban, Sz¢kely JÀnos indulÀsakor nem
volt ajÀnlatos filozofÀlni. A kem¢ny diktatÃra
¢veiben a k´lt¢szet nyÃjtott otthont a gondolkodÂnak, s a filozÂfus tÀplÀlta eszm¢ivel,
ahogy Sz¢kely JÀnos mondja: felfedez¢seivel,
a k´ltût. így j´hetett l¢tre a magyar irodalomban szokatlan k´vetkezetess¢gü ¢s minden pÂrusÀban àfilozÂfiÀvalÊ Àtitatott, mai
napig àkorszerütlennekÊ b¢lyegzett, jellegzetes Sz¢kely JÀnos-i k´lt¢szet.
Sz¢kely JÀnosnak megadatott a tehets¢g ¢s
kegyelmi idû, hogy àºdvtanÀbanÊ a k´lt¢szet
felfedez¢seit Àt¡ltesse a filozÂfia fogalmi nyelv¢re, ¢s a magyar irodalomban pÀratlan ä
k¢ts¢gtelen¡l filozÂfiai ihletetts¢gü ä ´n¢rtelmez¢st adjon kez¡nkbe. Hogy a k¢t àuniverzumÊ milyen szorosan ´sszef¡gg egymÀssal,
¢s milyen m¢rt¢kig gy´kerezik egymÀsban,
el¢g megn¢zn¡nk Sz¢kely JÀnos filozÂfiai
p¢ldatÀrÀt: a legbesz¢desebb, leg¢lm¢nyszerübb àillusztrÀciÂkÊ sajÀt müveibûl ker¡lnek
ki. M¢g arra is van p¢lda, hogy egy-egy t¢telt
nem is kell a k´lt¢szet nyelv¢rûl lefordÁtania,
el¢g a verssorokat prÂzÀba t´rdelni, s a t¢tel
teljes filozÂfiai fegyverzetben Àll elûtt¡nk.
Az àºdvtanÊ befejezû soraiban Sz¢kely JÀnos mintha II. JÂzsef csÀszÀr, a kalapos kirÀly
mindent visszavonÂ, utolsÂ tollvonÀsÀval kac¢rkodn¢k: àMit prÂbÀltam meg? ä Árja. ä Felmutatni a reflektÀlatlant. Kivonni a reflexiÂbÂl a
reflexiÂt.
EgyszÂval v¢gbevittem a lehetetlent, elgondoltam a gondolhatatlant, fÀbÂl csinÀltam vaskarikÀt.Ê Majd pÀr sorral k¢sûbb: à...K´nnyen lehet,
hogy mindaz, amit essz¢im sorozatÀban, ebben az
eg¢sz elk¢sz¡lt k´nyvben elûadtam, s amit ¢n igaznak tartok (ezt elhihetik) ä k´nnyen lehet, mondom,
hogy mindaz hiÀbavalÂ kÁs¢rlet, merû k¢ptelens¢g
¢s illÃziÂ. De talÀn m¢g Ágy is k´zelebb f¢rkûzik a
valÂ vilÀghoz, mint bÀrmely koherens t¢veszmerendszer.Ê (230.)
Meglehet.
Az viszont tagadhatatlan, hogy A VALñDI
V ILçG olvasÀsÀval Sz¢kely JÀnos vilÀgÀhoz
mindenk¢ppen k´zelebb f¢rkûzt¡nk. Olyan
kommentÀr birtokÀba jutottunk, amelynek
t¡kr¢ben az eg¢sz ¢letmü egys¢ges ¢rtelmez¢st nyer, sok-sok rejtett ¢rt¢k, homÀlyos
pont ¢s utalÀs ¢les megvilÀgÁtÀsba ker¡l, s az
elûÁt¢letektûl, fûk¢nt a divatos ¢s agresszÁv
modernizmus elûÁt¢leteitûl mentes szeml¢lû

szÀmÀra nem lehet k¢ts¢ges, hogy ezt a gondolatilag homog¢n, hallatlan mügonddal kidolgozott ¢letmüvet a huszadik szÀzadi magyar irodalom jelentûs teljesÁtm¢nyei k´zt
kell szÀmon tartanunk.
Albert GÀbor

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
NÀdas P¢ter: Essz¢k
Jelenkor, P¢cs, 1995. 228 oldal, 480 Ft
I
EROTIKUS KíS°RLETEK
A magyar Thomas Mann-recepciÂ Ãjabb komoly feldolgozÀsa vÀllalkozÂra vÀr. ValÂszÁnüleg egyetlen e szÀzadi k¡lf´ldi ÁrÂnak sem
volt ekkora hatÀsa kultÃrÀnkra, ¢s ez a hatÀs
korÀntsem a mÃlt¢; most sem akar v¢ge szakadni. K¡l´n´s gal¢ria, amelyben egymÀs
mell¢ ker¡l LukÀcs Gy´rgy, Szentkuthy MiklÂs, D¢ry Tibor, Kert¢sz Imre ä egy mü plurÀlis olvasatÀnak p¢ldÀik¢nt. Nemes Nagy
çgnes posztumusz sÃjtotta el villÀmait Thomas Mann v¢delm¢ben (T HOMAS MANN
MINT çLARC ä az 1990 elej¢n keletkezett dorgÀlÀs a Holmi 1993/7. szÀmÀban jelent meg).
S kire? NÀdas P¢terre, akinek pedig Thomas
Mann-nal szembeni kritikai ambivalenciÀja
sem egy¢brûl, mint a roppant hatÀsrÂl tanÃskodik. Nemes Nagy ugyan jÂ ¢rz¢kkel p¢c¢zi
ki NÀdas T HOMAS MANN NAPLñIRñL cÁmü bÁrÀlatÀban a szentenciÂzus formÀjÀban v¢dtelen tÃlsÃlyos tÃlÀltalÀnosÁtÀst, amely olyannyira jellemzû NÀdas b´lcselkedû stÁlusÀra,
¢s azzal a ä sajnos, itt teljesen jogosult ä retorikai fogÀssal ¢l, hogy k¢pzelûerû hÁjÀn levû
jÂzan hÀziasszonynak tetteti magÀt: à...hozzÀvetûleges premisszÀibÂl olyan konklÃziÂra jut,
amely ä ilyen komoly tollbÂl ä legalÀbbis meglepû:
ÏMert a fiÃk apaszerelm¢nek t¢ny¢t ¢s gyakorlatÀt
egyenesen sz¡ks¢gesnek ¢s kÁvÀnatosnak kell tartani
egy f¢rfiÃi istens¢gek tekint¢ly¢re ¢s teljesÁtm¢ny¢re
alapozott kultÃrÀban, Àm ugyanennek a szerelemnek a mÀsik ÀbrÀzolatÀrÂl, az apÀk fiÃszerelm¢rûl
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¢ppen az apÀk tekint¢ly¢nek a v¢delm¢ben m¢lys¢gesen hallgatni kell. Ezen a ponton van alÀaknÀzva a kultÃra.Î Hallgatni kell tehÀt ä Ï...ennek a
valamennyi¡nk ¢let¢t meghatÀrozÂ kulturÀlis
´sszef¡gg¢snek a r¢szleteirûlÎ. ä Csakugyan? ä tünûdik az olvasÂ. Csakugyan ezen a ponton van
alÀaknÀzva a kultÃrÀnk? Csakugyan ez ä tudniillik az apÀk szerelme a fiÃk irÀnt ä hatÀroznÀ meg
valamennyi¡nk ¢let¢t? Isten tudja: Ãgy tetszik elûttem, mintha ¢let¡nknek volnÀnak egy¢b meghatÀrozÂi is.Ê çm az ÀllÁtÀs müvelûd¢sb´lcseleti
meritumÀt korbÀcsolÂ gÃny arrÂl is Àrulkodik ä amik¢ppen az eg¢sz vitairat ä, hogy a
fiatalabb ÁrÂ komoly tollÀrÂl az idûsebbnek
csak hallomÀsbÂl lehetett tudomÀsa, s fûmüv¢hez, az EML°KIRATOK K¹NYV °-hez bizonyÀra nem volt t¡relme. Az idûsebb nemzed¢knek gyakran nincs kanala a fiatalabb szellemi
t´rekv¢seihez. MÀsk¡l´nben hogyan is Árhatta volna le: àHiÀba, nem ¢s nem szereti a bÁrÀlÂ
Thomas Mannt, nem ¢s nem k¢pes benne egyetlen
vonzÂ r¢szecsk¢t sem f´lfedezni.Ê Hiszen Thomas
Mann bÀmulÂja elûtt kivÀlt f´l kellett volna
tünni az EML°KIRATOK àthomasmanneszkÊ
jelleg¢nek ¢s az egy¢bk¢nt remek NAPLñ-kritika e filozÂfiailag k¢tes gondolatmenet¢ben is
az ÁrÂi probl¢mÀnak, amely a Mannhoz füzûdû ä s Mann Nietzsch¢hez füzûdû ¢rz¢seihez
sokban hasonlÁtÂ ä gyül´let-szeretet forrÀsa
is: hogy NÀdas Thomas Mann ÁrÂi alkatÀnak
azt az ¢jszakai oldalÀt, àrendetlenÊ vÀgyainak
nagyon is emberi voltÀt, hogy Ãgy mondjam,
àszabÀlytalansÀgÀnakÊ sz¢ps¢g¢t akarta folytatni, napvilÀgra hozni, ÀltalÀnosÁtani ¢s radikalizÀlni, amellyel Àt- meg Àt van szûve irodalmi müve, de explicit mÂdon csak nem irodalmi naplÂinak, el¢getett vagy el¢get¢sre
szÀnt naplÂinak beszÀmolÂiban ¢s ´nanalÁziseiben kap hangot; ugyanott, ahol nappali,
szabÀlyos, reprezentatÁv magatartÀsÀnak rideg narcizmusa is nyÁltabban megmutatkozik.
BÀr ä ki tudja ä a k´ltûnû alaposabb NÀdasbÃvÀrlata sem hozhatta volna meg a kÁvÀnt
m¢ltÀnylatot, hiszen Nemes Nagy nem erotikus k´ltûi alkatÀnak ¢ppens¢ggel az elfojtÀs
polgÀrer¢nye, derekassÀga is vonzÂ lehetett
Thomas Mann ÁrÀsmüv¢szet¢ben ¢s nyilvÀnos
alakjÀban ä az elfojtÀs¢, amelyet û az ´nfegyelemmel, ´nkorlÀtozÀssal azonosÁtott.
A SZEG°NY, SZEG°NY SASCHA ANDERSONUNK cÁmü essz¢bûl kider¡l, hogy NÀdas a
70-es ¢vek elej¢n kultikus zarÀndoklatot ter-

vezett: àThomas Mann ¢let¢nek helyszÁneire lenn¢k kÁvÀncsi, RÂmÀba, M¡nchenbe ¢s L¡beckbe
szeretn¢k utazni...Ê A HAZAT°R°S cÁmü jelent¢keny ÁrÀsbÂl pedig ä amely a Thomas Mann-i
mintÀtÂl ugyancsak nem f¡ggetlen¡l, noha
k´ltûibb ambÁciÂval egyfajta àAz EML°KIRATOK K¹NYV E keletkez¢s¢Ê-nek tekinthetû,
s volt eset rÀ k¡lf´ld´n, hogy Ágy is adtÀk ki
ä megtudjuk, hogy ugyanez idû tÀjt NÀdas
Warnem¡nd¢ben Thomas Mann egy v¢res
trag¢diÀba torkollÂ homoerotikus szerelmi
kapcsolatÀrÂl fantÀziÀlt, mielûtt bÀrmit tudhatott volna az ÁrÂ valÂsÀgos szerelmi viszonyÀrÂl Paul Ehrenberg festûvel (1878ä1949).
Ezt k¢sûbb Mann naplÂjÀbÂl tudta meg. A
naplÂrÂl Árott kritika talÀn tÃlzottan ki¢lezi
annak ellent¢t¢t, amit ¢jszakainak ¢s nappalinak neveztem az im¢nt, ¢s olyan humortalanul tragikus Àrnyalatot k´lcs´n´z neki, ami
nemcsak Mann szerep¢vel, hanem szem¢lyis¢g¢vel sem teljesen egyeztethetû. Hiszen,
ami az ÁrÀst illeti, az erotikus àszabÀlytalansÀgnakÊ, k¡l´ncs¢gnek vagy alkalmatlansÀgnak ä fiÃszerelemnek, testv¢rszerelemnek,
´dipÀlis incesztusnak, betegs¢g(ek) Àltal felfüt´tt erotikÀnak, impotenciÀnak stb. ä a polgÀri vilÀg rendezetts¢g¢n bel¡l ad menlevelet
a müv¢sznovella vagy müv¢szreg¢ny tematikÀja, mik´zben e rendezetts¢g alapjait ironikusan k¢ts¢gbe is vonja, s bizonyos ¢rtelemben a rendezetts¢g ¢s a rendetlens¢g ellent¢t¢t magÀt egy k¢sei civilizÀciÂ dekadenciÀjÀnak t¡netek¢nt fogja fel. Ami pedig az ÁrÂ
szem¢ly¢t illeti, a narcisztikus zsenitudat egyszerre ÀltalÀnosÁtja ¢s teszi exkluzÁvvÀ a k¡l´nc szexuÀlis velleitÀsokat. Ezeket az ÁrÂi ¢s
szem¢lyes megoldÀsokat azonban NÀdas nagyon is nyilvÀnvalÂ okbÂl nem veszi figyelembe, s jÀtssza ki belsû fesz¡lts¢geit ¢s ellentmondÀsait; Ágy jel´li ki azt a teret, amelyben
a megoldÀst sajÀt ÁrÂi feladatÀnak tekinti.
°s ebben term¢szetesen igaza van. Ha egy
pillanatra a àThomas Mann erotikÀjaÊ cÁmü
disszertÀciÂt nem valamely irodalomt´rt¢neti
vagy b´lcseleti, hanem inkÀbb civilizÀciÂt´rt¢neti vagy antropolÂgiai vagy akÀr irodalomszociolÂgiai tansz¢kre k¢pzelj¡k, akkor a
müv¢szies-dekadenss¢ stilizÀlt szexuÀlis Unordnung nagy irodalmi t¢mÀvÀ vÀlÀsa a szexualitÀsrÂl valÂ besz¢dek ÀtalakulÀsÀban mÀr
a t´rt¢nelmi mÃlthoz tartozÂ fokozatnak tetszik, ahol m¢g az aktor k¡l´nleges stÀtusa,
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legt´bbsz´r müv¢sz volta igazolta a tabu ÀthÀgÀsÀt. Nagy irodalomrÂl besz¢lek, amelynek tematikus korlÀtozottsÀgÀt nemcsak
Thomas Mann eset¢ben ¢s nemcsak a homoszexuÀlis vÀgyakrÂl valÂ besz¢d eset¢ben mutatja a nyilvÀnos mü ¢s a titkos naplÂ besz¢dmÂdjÀnak ellent¢te. Az utÂbbi gyakran obszcenitÀssal, pornogrÀfiÀval kompenzÀlja az
elûbbi elfojtÀsait. A magyar irodalomban is
szÀmos p¢lda kÁnÀlkozik ä CsÀth, JÂzsef Attila
stb. A legmegd´bbentûbb szÀmomra a finom
KosztolÀnyi naplÂjÀnak egy hihetetlen¡l brutÀlis, kÁnos, kannibÀli pikant¢riÀjÃ mondata,
amelyet elsû olvasÀsa utÀn siker¡lt elfelejtenem, mÁgnem most a LEV ELEK ä NAPLñK k´tetben Ãjra el¢m ker¡lt: àSz¢p l¢lek volt û. A
szabadkai bord¢lyhÀzban mulat a kurvÀkkal, s egy
kurvÀnak nyalÀs k´zben egy kisp´rk´ltre valÂ hÃst
harapott ki a clitorisÀbÂl.Ê S nemcsak nagy ÁrÂk
nappalairÂl ¢s ¢jszakÀirÂl, nyilvÀnos müveirûl ¢s magÀnf´ljegyz¢seirûl van szÂ, hanem
magÀnak az irodalomnak a megoszlÀsÀrÂl is
nyÁlt ¢s titkos irodalomra. Az utÂbbi zsÀkjÀba
begy´m´sz´ltek pornogrÀfiÀt, libertinus ¢s
vallomÀsos irodalmat, perverziÂkrÂl szÂlÂ
k´nyveket, Sade mÀrki mechanikus filozÂfiai
balettj¢t, valamint olyan tudomÀnyos müveket, mint Eduard Fuchs I LLUSZTRçLT ERK¹LCST¹RT°NET -¢t, Richard Krafft-Ebing
PSYCHOPATHIA SEXUALIS-Àt, Magnus Hirschfeldet vagy akÀr Freudot. E megoszlÀs ugyan
ma mÀr a mÃlt¢, de Genet SZENT GENETk¢nt valÂ Sartre-f¢le kanonizÀlÀsa mutatja,
hogy m¢g a Thomas Mann utÀni nemzed¢kben is mekkora l¢legzetet kellett venni, hogy
a titok ¢s a bün irodalmi polgÀrjogot nyerjen.
AzÂta Ãjabb nemzed¢kek fÀradoztak a szexuÀlis tabuk ¢s repressziÂnyomok elt´rl¢s¢n az
irodalomban, de gyakori ´ntetszelgû relativizmusuk vagy propagandisztikus aktivizmusuk miatt e felvilÀgosodÀs folyamata ¢s eredm¢nye sem bizonyult fen¢kig tejfelnek.
Az EML°KIRATOK K¹NYV E a magÀnf´ljegyz¢st imitÀlja a hûs¢nek gyermekkorÀt, illetve
felnûtt¢let¢t f´lid¢zû, egymÀst vÀltÂ nagy fejezetekben. Az e kettûvel rendszeresen vÀltakozÂ harmadik fejezettÁpusban pedig az ÁrÂhûs eml¢kirat formÀjÃ reg¢nye ÁrÂdik. (UtolsÂ ¢veit ¢s halÀlÀt egy gyermekkori barÀt r´videbb memoÀrja ä a negyedik eml¢kirat ä
mutatja be.) A k´nyv erotikus reg¢ny,
amennyiben az elsû tÁpusÃ eml¢kiratnak a
gyermeki ¢s kamasz, illetve egy gyermek sze-

m¢vel lÀtott felnûtt erotikus konfigurÀciÂk ¢s
szexuÀlis formÀk k¢pezik kev¢sb¢ tÀrgyÀt,
mint inkÀbb k´zeg¢t, a mÀsodik tÁpusÃ eml¢kirat k´zege egy fiatal f¢rfi szexualitÀsa ¢s
erotikÀja ä mindenekelûtt homoszexualitÀsa
¢s homoerotikÀja ä, a harmadik eml¢kirat
pedig, a reg¢nyben ÁrÂdÂ reg¢ny, a hûs stilizÀlt erotikus ¢s szexuÀlis fantazmagÂriÀinak
foghatÂ fel. Mindez nem azt jelenti, hogy az
EML°KIRATOK K¹NYV E az erotica elk¡l´nÁtett
¢s sokÀig zÀrolt r¢szleg¢be tartozna a k¢pzeletbeli k´nyvtÀrban, ¢s v¢gk¢pp nem azt,
hogy bÀrmikor is ingereln¢ vagy f´lgyÃjtanÀ
a pornogrÀf fantÀziÀt. Az erotikus ¢s szexuÀlis tapasztalat, a test ä a sajÀt ¢s mÀsok test¢nek ä tapasztalata Àll a reg¢ny k´z¢ppontjÀban, Ãgy is, mint a legelementÀrisabbnak tekintett ¢ntapasztalat, amely az alakok leginkÀbb meghatÀrozÂ vonÀsait rajzolja meg, ¢s
Ãgy is, mint a vilÀgtapasztalat k´zege. Ebbûl
k´vetkezik e nagy reg¢ny kettûs irÀnya. Egyr¢szt az a hihetetlen¡l t¡relmes ¢s aprÂl¢kos
feltÀrÂ-felid¢zû munka, amellyel bevezet a
test àtemplomÀbaÊ (a r¢gi reg¢nyekhez hasonlÂ nagy terjedelemnek kev¢sb¢ a sz¡zs¢
tÀgassÀga, mint inkÀbb ez az intenzifikÀlÂ
r¢szletez¢s az oka). MÀsr¢szt a vilÀgtapasztalat ä hatalom, elnyomÀs, forradalom, csalÀd,
iskola, banÀlis mindennapi ¢let ¢s ¢rintkez¢s,
nyelv, müv¢szet stb. ä erotikÀjÀnak, csak a
mÀsik emberben tÀrgyra lelû ¢rz¢ki term¢szet¢nek kidolgozÀsa, amely ugyancsak feltÀrÂ, kibÀnyÀszÂ jellegü munka (ebbûl k´vetkezik a reg¢ny izgatott fesz¡lts¢g¢re rÀter¡lû,
azt mintegy lefojtÂ, kutatÂ-leÁrÂ hangnem,
amely megint lÀtszÂlagos hasonlÂsÀgot teremt a reg¢nyhagyomÀny objektÁv tÂnusÀval). Az eurÂpai nagyreg¢ny tradÁciÂjÀra valÂ
utalÀs mellett NÀdas rekonstruÀlja ¢s a reg¢nybeli reg¢nyben nyilvÀnossÀgra hozza azt
a titkos vagy f¢lig titkos, perverziÂktÂl megszÀllott dekadens irodalmat, amelynek a wilhelminus N¢metorszÀg ä a reg¢nyfikciÂ ott
jÀtszÂdik ä egyik teny¢szhelye volt. Noha
Thomas Mannra ennek az irodalomnak a
francia pÀrja talÀn m¢g inkÀbb hatott, a d¢cadence-irodalom bevonÀsa mindenesetre
Mann-hommage ¢s folytatÀs, pastiche ¢s k¢pzeletbeli helyreÀllÁtÀs. A reg¢ny t´bbi r¢sz¢ben m¢g k´nnyebb ¢szrevenni a Mann-¢letmü dekonstrukciÂjÀnak ¢s transzpozÁciÂjÀnak helyeit: müv¢szreg¢ny, l¢tezû ¢s k¢pzelt
müalkotÀsok szeml¢ltet¢se, homoerotikus ¢s
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androg¡n motÁvumok, a fûhûs ¢s gyermekkori barÀtja (KrisztiÀn) viszonyÀnak Tonio
Kr´ger ¢s Hans Hansen az elûk¢pe, àhypotextusaÊ stb.
Az EML°KIRATOK K¹NYV °-nek paradoxona, hogy egy nyilvÀnvalÂan reduktÁv, szubjektÁv n¢zûpontbÂl, a melankolikus-erotikus
ember n¢zûpontjÀbÂl szervezett sz´veg nemcsak intenzitÀst, m¢ghozzÀ ¢rz¢ki ¢s azt
komplementer mÂdon kieg¢szÁtû metafizikai
intenzitÀst nyer ä ami vÀrhatÂ ä, hanem gazdag ¢s vÀltozatos, nem ism¢tl¢sre alapulÂ extenzitÀst is, mely a reg¢ny (¢s csak a reg¢ny)
hagyomÀnyÀhoz kapcsolÂdik, amennyiben
osztozik olvasÂja t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadalmi tapasztalatÀban vagy k´zvetlen¡l beavatkozik
annak vÀltozÀsaiba. A tÀrgyi vilÀgot redukÀlÂ
erotikus tudatreg¢ny müv¢szi mementÂt ÀllÁt
a k´z¢p-eurÂpai kommunista elnyomÀsnak,
az '56-os forradalomnak, '68-nak, sût vilÀgtapasztalata ä horribile dictu ä kiterjed m¢g
a reg¢ny megÁrÀsa idej¢n a j´vû m¢h¢ben
szendergû valÂsÀgdarabokra is. Eml¢kszem,
milyen meglepet¢st okozott nekem, amikor
eszembe jutott, hogy a rendszervÀltÀs elsû
adminisztrÀciÂjÀnak jellegzetes kedvezm¢nyezettj¢t, a RÀkosi-korszakban szem¢ly¢ben
vagy csalÀdjÀban megvert, a KÀdÀr-rendszerbe pragmatikus mÂdon beilleszkedû, ott
szakmai k´z¢pkarriert befutÂ ¢s ez¢rt politikai megalkuvÀsra, p¢ldÀul pÀrttagsÀgra k¢sz,
de ugyanakkor a rendszert szÁv¢ben gyül´lû
¢s titokban az Ãri csalÀdi tradÁciÂt melengetû
tÁpust ¢n jÂl ismerem KrisztiÀn szem¢ly¢ben
NÀdas reg¢ny¢bûl. Az ilyen felismer¢sek jellegzetes ´sszef¡gg¢st teremtenek a müfaj
mÃltjÀval, a reg¢ny t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadalmi
normÀkkal Àtszûtt mindennapi gazdagsÀgÀval, szociolÂgiai, t´rt¢neti, pszicholÂgiai, antropolÂgiai tudÀsÀval ¢s empirikus igazsÀgig¢ny¢vel. Ugyanakkor NÀdas reg¢ny¢nek vilÀglÀtÀsa tÀvolrÂl sem a klasszikus reg¢nyek
leszÀrmazottja: testmisztikÀja, ¢rz¢kis¢gobszessziÂja ä egy ÂriÀs terjedelmü k´nyvben
v¢gigvive ¢s kitartva ä mÀr-mÀr lÁrai jellegü,
¢s az olvasÂ sz¡ks¢gk¢pp mindig szembes¡l
nemcsak a t´rt¢net ¢s az alakok a reg¢nyben
mindig is megl¢vû kontingenciÀjÀval, hanem
az elbesz¢lûi esetlegess¢ggel is.
A fenti k¢t bekezd¢s nem tart ig¢nyt egy
jelentûs reg¢ny ¢rtelmez¢s¢re, amelynek gazdagsÀgÀt nem is ¢rz¢keltetheti. InkÀbb azt
szeretn¢m hangsÃlyozni, hogy az egy ¢vti-

zeddel ezelûtti nagy müv¢szi siker minden jel
szerint nem zÀrta le az ÁrÂi feladatot, amelyet
NÀdas maga el¢ tüz´tt, vagy ami a hypertextualitÀs rejtekÃtjain Thomas Mann segÁts¢g¢vel megtalÀlta ût. Szemmel lÀthatÂlag ¢letprogrammÀ vÀlt. Essz¢isztikÀjÀban is ez mük´dik.
Essz¢gyüjtem¢ny¢be f´l nem vett PINA
B AUSCH, A TESTEK FILOZñFUSA cÁmü ÁrÀsÀban
(Holmi, 1995/4.) a csodÀlatos tÀncmüv¢szt
az¢rt ¡nnepli, mert elûsz´r is dekonstruÀlta
a f¢rfi- ¢s nûi szerepeket r´gzÁtû balettmüv¢szetet, mÀsodszor pedig dekonstruÀlta BartÂk ¢s BalÀzs K °KSZAKçLLö -jÀt, ahol a librettÂnak a f¢rfi-nû viszonyrÂl alkotott konstrukciÂja à´ntelt, bombasztikus, hamis ¢s hazugÊ, BartÂk àfens¢gess¢ge [pedig] dÁszlet, amely nem lÀttat, hanem eltakarÊ. A mü erotikÀjÀt a nemzeti
ikonogrÀfia merevs¢ge jegy¢ben àkÁnos ¢s tartÂs defenzivitÀsÊ jellemzi. à°s amitûl BalÀzs ¢s
BartÂk aztÀn eg¢szen odavannak, mÀrmint hogy a
vilÀgon vannak nûk ¢s vannak f¢rfiak, ¢s a f¢rfiak
nem nûk, a nûk pedig nem f¢rfiak, arra Pina
Bauschnak ¢rtelemszerüen m¢g vÀllrÀndÁtÀsa
sincs. TudomÀsul veszi az adottsÀgukat, ¢s az alkatukkal foglalkozik. A f¢rfiaknak az û szÁnpadÀn
olykor nûv¢, a nûknek pedig f¢rfivÀ kell vÀlniok.
Ha nem tehetn¢k meg, akkor az embert sem ¢rhetn¢k el a mÀsikban. Ilyen egyszerüen szeml¢li az eg¢szet.Ê Elk¢pzelhetû volna, hogy valaki BartÂk
v¢delm¢ben hasonlÂ inger¡lts¢ggel szÀll sÁkra, mint Nemes Nagy Thomas Mann¢ban. S
alighanem t´bb joggal, mivel itt NÀdas ä
rendkÁv¡li ¢rz¢kenys¢ggel ä szinte azonosul
Pina Bausch müv¢szet¢vel, s az ellenk¢p f´l´tte hÀlÀtlan szerep¢be taszÁtja az eredeti
K °KSZAKçLLö -t. Amikor Thomas Mann-nal
jÀrt el hasonlÂk¢ppen, t´rt¢neti ¢rz¢ke r¢sztvevûbben ¢s m¢ltÀnyosabban mük´d´tt; nem
azonosult ennyire ä sajÀt magÀval. Ez az azonosulÀs ÁrÂi t´rekv¢sei megrendÁtû megvalÂsulÀsÀnak szÂl egy kev¢sb¢ problematikus, a
testek ´nkifejez¢se ¢s ¢rintkez¢se szÀmÀra
eszm¢nyi müv¢szi k´zegben, s ennek az emfatikus rÀismer¢snek felejthetetlen leÁrÀsokat
k´sz´nhet¡nk, p¢ldÀul a wuppertali tÀncszÁnhÀz ¢s a k´z´ns¢g àtest¢nekÊ ¢rintkez¢s¢rûl. HasonlÂ okokbÂl olyan eml¢kezetesek
NÀdas szÁnhÀzi essz¢i. Ebbûl ad mintÀt a k´tetben a Ljubimov-rendez¢srûl szÂlÂ HAMLET
SZABAD.
A testek filozÂfusa: ez a n¢v az ÁrÂra is illik.
Fûmüve joggal nevezhetû filozofikus ä nem
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filozÂfiai! ä reg¢nynek. S ennek a filozofikussÀgnak a test a fundamentuma. A J¢zus
KrisztusrÂl szÂlÂ evang¢liumi mondat ä àý
pedig az û test¢nek templomÀrÂl szÂl valaÊ ä az
EML°KIRATOK mottÂjak¢nt valÂ id¢z¢s¢nek
blaszf¢miÀja mÀr-mÀr misztikus k¢pzeteket
kelt. Essz¢i csakÃgy mindig filozofikusak. Azt
mondanÀm, tÃlsÀgosan is azok: ugyanis
gyakran filozÂfiai elvontsÀgÃak, filozÂfiai ´tletek n¢lk¡l. Ezt a tÃlsÀgosant kellene most
megmagyarÀzni.
Megvallom, szkepszissel figyelem a sz¢pirodalom ´nÀllÂ filozÂfiai ig¢nybejelent¢s¢t,
amelyet ma olyan jelentûs b´lcselûk ¢s ÁrÂk
tÀmogatnak, mint Derrida, Kundera ¢s
Rorty. NÀdas is Ãgy gondolhatja, hogy a reg¢nyÁrÂ a kor par excellence filozÂfusa. Ezt
az elk¢pzelt ä mert nÀla persze sehol sem olvashatÂ ä ÀllÁtÀst nem fogom megvitatni, s
olyasf¢le kicsinyess¢gekkel sem hozakodom
elû, hogy elvont b´lcseleti fogalmak kezel¢se
szakszerüs¢get, a tradÁciÂban valÂ jÀrtassÀgot
ig¢nyelne. InkÀbb arrÂl a v¢lem¢nyemrûl
szÀmolok be, hogy NÀdas hatalmas ÁrÂi talentumÀt kev¢sb¢ spekulatÁv, mint kritikai k¢pess¢g eg¢szÁti ki. Essz¢i ez¢rt bÀmulatosak,
amikor az ÁrÂ ¢s/vagy a kritikus szÂlal meg
benn¡k, de ez¢rt mesterk¢ltek, amikor a spekulÀciÂt erûlteti. S a hÀrom gyakran ugyanabban az ÁrÀsban vÀltja egymÀst. Egy t´rt¢net, egy alak, egy müalkotÀs vagy egy gondolati teljesÁtm¢ny test¢re, ¢rint¢s¢re, konkr¢tsÀgÀra, mint valami l¢lekvezetûre sz¡ks¢ge van, s m¢gis minduntalan elereszti. Ilyenkor k¢t dolog t´rt¢nik: NÀdas merev, kez¢ben apodiktikussÀ vÀlÂ binÀris fogalmakkal ä
sors/technika, alkat/k´rnyezet, ornamentikus/mitikus müv¢szet ä siet elûre, amelyeket
nincs mÂdunk ellenûrizni vagy m¢rlegelni;
ez az egyik. EsterhÀzy ¢s NÀdas ä vagy, egye
fene, We´res ¢s Pilinszky ä ¢rz¢ki jelenl¢t¢nek elfed¢s¢bûl hogyan lesz ilyesf¢le szentencia: àNincsen olyan müv¢szet, melynek ne k¢ne tematikÀt vÀlasztania, s nem k¢pes olyan tematikÀt
vÀlasztani, mely ne esn¢k tilalom alÀ; ugyanakkor
olyan tilalommal van dolga, amely nem vonatkozhatik a kimondhatatlant kimondÂ szÂ-k¢pre. A dilemma nem feloldhatÂ, Àm van egy keskeny kapu.
Az Àltalmenetelre az eddig ismert emberi kultÃrÀkban k¢t lehetûs¢g kÁnÀlkozott...Ê, az ornamentikus ¢s a mitikus müv¢szet? (F¹LDBýL CSINçLJ
N°KEM OLTçRT.) Az embernek ä nekem ä

kedve volna Nemes Nagy tenyeres-talpassÀgÀval visszak¢rdezni, noha nem szeretem az
û ¢rtetlens¢g¢t. Csakugyan ez a k¢t lehetûs¢g
kÁnÀlkozott az eddig ismert emberi kultÃrÀkban? TovÀbbÀ: a p¢ldamutatÂ nagy ikerpÀrok
ä MichelangeloäLeonardo, GoetheäSchiller,
PetûfiäArany, BartÂkäKodÀly ä k´z¡l ki m¢g
ornamentikus-mitikus? Az is esz¢be jut, hogy
ha egy gondolkodÂnak oly alapvetû ¡gye a
f¢rfi/nû dualizmus relativizÀlÀsa, oly gyakran
hangsÃlyozza a jÂ/rossz, er¢nyes/bün´s ellent¢tek viszonylagossÀgÀt, mi¢rt nem jut ugyanez esz¢be sajÀt àfogalompÀrosaiÊ eset¢ben?
K¢t dolgot Ág¢rtem az im¢nt, de m¢g csak
az egyikn¢l tartok. A mÀsik, hogy NÀdas elereszti ugyan plasztikus k¢pzeteit, de m¢gsem: lÀtszÂlag igen magasan ÀltalÀnosÁtott
szinten besz¢l, de valÂjÀban csak kihagyja
ûket, s hült hely¡k a zavar kÁnos ¢rz¢s¢t kelti,
az ÀltalÀnosÁtÀs pedig inadekvÀtnak tünik.
Ebbûl k´vetkezik aztÀn az a kettûs reakciÂ
NÀdas humorral sohasem enyhÁtett b´lcs
mondÀsaira, amely Nemes Nagy çgnes kritikÀjÀban is visszahangzik, hogy ez sokkal bonyolultabb ¢s egyszersmind sokkal egyszerübb. Ennek a t¢nyÀllÀsnak a felismer¢s¢t a
HELEN cÁmü essz¢ben jÂcskÀn megk´nnyÁti,
hogy ott ä legalÀbbis utalÀsok, lÀbjegyzetek
formÀjÀban ä t´rt¢netesen nem hagyja ki az
¢rz¢ki, testi, erotikus sz¢pÁrÂi alapzatot, hanem a teoretikus b´kkenû ä mi a n¢met? ä
mell¢ dobja, bizonyÀra abban a rem¢nyben,
hogy egymÀsba nûnek. Azt ugyan nem teszik,
de megmutatjÀk, hogy NÀdas erotikus n¢met
hûsei, a homoerotikus Hans Hermann von
Katte, Kurt Gerstein, akinek àerotikus frusztrÀciÂja, ebbûl eredû erk´lcsi kÁnjai ¢s a nemzeti kollektivizmus irÀnti vonzalma k´z´tt el¢g hatÀrozott
kapcsolatot lÀtnak biogrÀfusaiÊ, valamint Helen
Hessel, akinek m¢nage ¥ trois-jÀt mindenki ismeri Fran§ois Truffaut JULES °S JIM cÁmü
kultuszfilmj¢bûl, nagyszerü ÁrÂi lehetûs¢get
kÁnÀlÂ alakok ugyan, de a t´rt¢netb´lcseleti
ÀltalÀnosÁtÀsnak ellenÀllnak. Von Katte t´rt¢net¢t NÀdas az EML°KIRATOK -ban is f´lid¢zi,
s ott is a n¢mets¢gismeret, a àgermanolÂgiaÊ
´sszef¡gg¢s¢ben. De ott a t´rt¢net ezer szÀllal van egy t´rt¢netbe Àgyazva. A fûhûs szeretûje, a n¢metäfrancia Melchior n¢met frusztrÀciÂjÀt, ´ngyül´let¢t, de egyben Berlin ¢pÁt¢szett´rt¢net¢t is magyarÀzva mes¢l magyar
barÀtjÀnak a fiatal hadnagyrÂl, akit Frigyes
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Vilmos lefejeztetett, hogy fiÀnak ä a k¢sûbbi
Nagy Frigyesnek ä a sz´k¢s¢t, lÀzadÀsÀt megtorolja. Ott ût jellemzi, hogy ezt jellegzetesen
n¢met t´rt¢netnek tartja. S mindezt àaz ¢rz¢ki
gyakorlat egyszerübb nyelv¢vel bekerÁtveÊ, mert a
t´rt¢netmondÀs pozÁciÂja is a t´rt¢net r¢sze
(mint ahogy az a reg¢ny menet¢ben a megelûzû, f¢lt¢kenys¢ggel is motivÀlt vita a francia, kommunista-anarchista fiÃval, illetve a
vilÀgn¢zeti vitÀba burkolt f¢lt¢kenys¢g ¢s a
k¢sûbbi egy¡tt hÀlÀs Melchiorral a k´lcs´n´s
mereved¢s gondosan kimunkÀlt jelenet¢vel).
Helen Hesselnek ¢s francia barÀtjÀnak t´rt¢nete az essz¢ben sz¡ks¢gk¢pp nem ilyen sokr¢tegü, de mindenesetre ¢rdekes megfigyel¢seket olvashatunk a mindk¢t ember szÀmÀra k´nnyen vÀltogatott nyelvek ¢s az anyanyelv hasznÀlatÀrÂl kettej¡k viharos szerelm¢ben, alkataik k¡l´nb´zûs¢g¢rûl. Csak sejthetû azonban ennek a t´rt¢netnek az ¢rz¢ki
gazdagsÀga, amit NÀdas belehallgat sz´veg¢be, mert a teÂria fel¢ nyitja ki. (Az EML°KIRATOK is hallgat Frigyes ¢s von Katte kapcsolatÀnak term¢szet¢rûl, csak szenved¢ly¡k
erej¢rûl nem, de ez a hallgatÀs a müv¢szi terv
r¢sze, mert finom pÀrhuzamot l¢tesÁt a fûhûs
¢s barÀtja viszonyÀval.) NÀdas egy Louis Dumont nevü francia ideolÂgust k´vetve a francia ¢s a n¢met ellent¢tek¢nt mutatja be Helen ¢s barÀtja szerelm¢t, dichotÂmiak¢nt àaz
individuÀlis ¢s kollektÁv identitÀs, illetve az univerzÀlis ¢s holisztikus gondolkodÀsÊ, àWeltanschauung ¢s ExactitudeÊ k´z´tt, ak´z´tt, hogy valaki elûbb ember ¢s azutÀn francia, illetve elûbb
n¢met ¢s ezÀltal ember. HÀt, Ágy NÀdas k´zvetÁt¢s¢vel ezek az ellent¢tek nem tünnek
m¢lyebbnek ¢s falrengetûbbnek a jÂ ´reg
Ferdinand T´nnies Gemeinschaft ¢s GesellschaftjÀnÀl. PlÀne, hogy az ÁrÂ minden erûfeszÁt¢se arra irÀnyul, hogy elker¡lje a nemzetkarakterolÂgiÀt, s ez persze a megszorÁtÀsok,
Âvatos k´zelÁt¢sek garmadÀjÀval sem siker¡l.
Ez¢rt indÁt sz¢lsûs¢gesen individuÀlis t´rt¢netekbûl, s ez¢rt jut egy szokÀsos szentenciÀhoz, amelynek hatÀrozott retorikÀja az elsû
pillanatban elragadhatja az olvasÂt, hogy aztÀn a mÀsodikban k¢telye kerekedj¢k f´l¡l:
àA szem¢lyes identitÀs foglalja magÀba a kollektÁv
identitÀst, ¢s nem fordÁtva. Helen az ´sszes t´bbi
n¢metet, ¢s Pierre az ´sszes t´bbi franciÀt.Ê K¢ts¢gtelen, vannak valamik, amit mÀsokban,
magamban, magamban mÀsok intuitÁve jel-

legzetesen franciÀnak, n¢metnek, magyarnak gondolhatok/gondolhatnak ä egyesek
szerint jogosan, mÀsok szerint jogosulatlanul.
Ezek lehetnek nagyon l¢nyegi vagy nagyon
esetleges vonÀsok, tudatosak vagy ´ntudatlanok. Jan Pato§ka MI A CSEH? cÁmü tanulmÀnyÀban egyszerüen Ãgy vÀlaszolt a k¢rd¢sre, hogy elmes¢lte a cseh t´rt¢nelmet. MÀsok
leÁrnak egy tÀjat, nagy emberekrûl, kis szokÀsokrÂl, jellegzetes magatartÀsformÀkrÂl,
nyelvrûl, hang- ¢s taglejt¢sekrûl besz¢lnek,
verssorokrÂl, valamint szÀmtalan mÀs dologrÂl. Egyrûl vagy milliÂrÂl. Ide tartozik a t´rt¢net, a figura, amit alkalomadtÀn nagyon
magyarnak, n¢metnek, de persze nem a magyarnak stb. ¢rezhet¡nk. HasonlÂsÀgok ¢s
rokonsÀgok olyan bonyolult rendszere ez,
amelynek egyes tagjai k´z´tt egyÀltalÀn nem
bizonyos, hogy megÀllapÁthatÂ a hasonlÂsÀg,
illetve rokonsÀg, n¢ha k¢t sz¢lsû tag k´z´tt a
k¡l´nbs¢g, az ellent¢t vagy a k´z´mb´ss¢g
uralkodik. Wittgenstein hÁres àcsalÀdi hasonlÂsÀgÊ-fogalma nyomÀn valami ilyesmit lehetne mondani: tudom, hogy mit jelent az, hogy
magyar, de nem tudom megmondani. Ha
megk¢rdeznek, p¢ldÀkat ¢s analÂgiÀkat fogok felsorakoztatni, amelyekrûl nem ÀllÁthatom, hogy tartalmazzÀk a meghatÀrozÀst, legf´ljebb csak annyit tehetek, hogy jelzem az alkalmazhatÂsÀg ¢s kiterjeszthetûs¢g irÀnyÀt.
Amibûl k´vetkezik, hogy noha nagyon igaz:
a kollektÁv identitÀsbÂl nem vezethetû le a
szem¢lyes, de a szem¢lyes identitÀs sem àfoglalhatja magÀbaÊ a kollektÁvet, egy ember a
n¢metet, illetve a franciÀt. Nem besz¢lve arrÂl, hogy NÀdas P¢ter a dedukÀlhatÂ meghatÀrozÀst, ami ellen itt tiltakozik, elûzûleg mÀr
megadta, m¢ghozzÀ ugyanezekben a kategÂriÀkban, mondvÀn, hogy a n¢metnek a kollektÁv, a franciÀnak a szem¢lyes identitÀs a jellemzûje. Ilyen mÂdon ´nellentmondÀsba keveredik: a Helen Hessellel v¢grehajtott indukciÂja, amellyel eljut a n¢methez, ¢ppen a
n¢mets¢g Helenre is kiterjesztett meghatÀrozÀsa alapjÀn nem v¢gezhetû el.
Vegy¡k SZEG°NY, SZEG°NY SASCHA ANDERSONUNK cÁmü essz¢j¢t. Az az ÁrÂi alapzat,
amelyrûl besz¢ltem, s amely NÀdasnÀl nagyon jellegzetesen erotizÀlt, testi, ¢rz¢ki ¢s
persze melankolikus, itt teljesen hiÀnyzik.
M¢gis jelen van a helye, az elm¢lkedû tÀrgyÀhoz füzûdû viszonyÀnak szem¢lyes hangne-
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m¢ben, ¢s ez n¢ha meg is mutatkozik, p¢ldÀul
a cÁmbe foglalt n¢v ragjÀban. Vagy abban a
mÀsk¢pp nehezen magyarÀzhatÂ inger¡lts¢gben, majdhogynem pikÁrts¢gben, amelyrûl az
alÀbbi id¢zet tanÃskodik: àHa Wolf Biermann
seggfejnek ¢s stÀzi-spiclinek nevezi Sascha Andersont egy ¡nnepi besz¢dben, akkor megjel´lte kettûj¡k pozÁciÂjÀt, amitûl Wolf Biermann az ¢n szememben nem lett ugyan se okosabb, se tisztess¢gesebb, Àm az û dolguk, pÀrbajozzanak.Ê Wolf Biermannt, a keletn¢met ä ahogy a n¢met mondja ä dalcsinÀlÂt valaha nagyon szerettem,
tudom rÂla, hogy egy kelet-berlini lakÀsban
vette f´l ellenz¢ki dalait. A kazettÀkat aztÀn
kicsemp¢szt¢k, mÁgnem ût magÀt is kiakolbÂlÁtottÀk a DDR-bûl. Mindenesetre nem volt
stÀzi-spicli. Ez a furcsa megÀllapÁtÀs, hogy
nem lesz okosabb ¢s tisztess¢gesebb attÂl,
hogy Sascha Andersont annak nevezi, ami
volt, s hogy ez a megnevez¢s kettej¡k pÀrbaja
(?) volna, engem Pilinszky ä szÀnd¢ka szerint
egyetlen ä tanulmÀnyk´tet¢nek, a B ESZ°LGET°SEK SHERYL SUTTONNAL-nak arra a hely¢re eml¢keztet, ahol Sheryl meglÀtja az utcÀn
azt a fiÃt, aki ût a Harlemben t´bbsz´r megerûszakolta, ¢s azt mondja: ànem mondom,
hogy jÂnak ¢reztem, de sokszorta jobbnak, mint a
k´r¡l´tte hullÀmzÂ t´megetÊ. Ugyanis kell m¢g
valami mÀsnak is lenni NÀdas erûfeszÁt¢se
m´g´tt, hogy ne Át¢lkezz¢k, mint a rendj¢n
valÂ erk´lcsi viszolygÀs a gyors Át¢lkezûktûl,
akik mÀsok bün¢ben sajÀt megigazulÀsukat
¡nneplik. Pilinszkyn¢l a kereszt¢ny k´ny´r¡letess¢g paradox misztikus metaetikÀvÀ valÂ
ÀtvÀltoztatÀsÀrÂl van szÂ, a nagy(obb) bün´snek kijÀrÂ dosztojevszkiji alÀzat hangjÀval.
NÀdas elveti a nem Át¢lkez¢s kereszt¢ny ÀllÀspontjÀt, elutasÁtja az erk´lcsi relativizmust is,
¢s essz¢j¢nek lÀthatÂ, nappali oldalÀn hozzÀ
akar jÀrulni àannak a morÀlnak a megalapozÀsÀhoz, amelynek alapjÀn aztÀn egyÀltalÀn Át¢lkezni
lehetneÊ. De az ¢jszakai, itt hallgatÂ oldalnak
is r¢szesednie kell a paradox ÀllÀspontban.
Ilyesmikre gondolok: NÀdas azon meditÀl,
hogy Sascha Andersont hÃsz¢ves korÀban kihallgatÂi vert¢k. Elvileg ä mondja ä tudhatÂ,
hogy nem szabad engedni, inkÀbb a halÀl.
àDe amikor az ember nem egy kamasz fej¢vel k¢pzeleg a vilÀgrÂl, hanem valamelyes tapasztalattal
rendelkezik mÀr az ¢lvezetekrûl ¢s fÀjdalmakrÂl,
akkor tudja, hogy ez egy olyan k¢nyes k¢rd¢s, amelyen nem segÁtheti Àt a morÀlis ig¢nyess¢ge.Ê Tünûd´m, mit keres az Àltalam kiemelt szÂ az

ÀllambiztonsÀgi szadizmus ´sszef¡gg¢s¢ben,
s arra lyukadok ki, hogy NÀdasnak itt is van
valami feket¢nek v¢lt, k¢nyes hÀtt¢rk¢pzete,
às´t¢t tudÀsaÊ, amely a fantÀziÀban elk´vetett
bün´knek ä a megt´rt¢n¢s egyszerüs¢g¢nek ¢s
brutalitÀsÀnak ä erotizÀlÂ voltÀval Àllhat
´sszef¡gg¢sben, s amely belejÀtszik sz´vege
alakÁtÀsÀba, noha nem explikÀlja. így j´het
l¢tre a misztikus metaetika pÀrdarabjak¢nt a
testmisztika metaetikÀja, amely kifejtetlen¡l
felforrÂsÁtja a textust, ¢s jelen van a gondolatmenet Àrny¢kak¢nt. Sascha Anderson, akinek a test¢vel megt´rt¢nt, hogy besÃgÂ lett,
valamilyen titokzatos, elfedett szempontbÂl
¢rt¢kesebb, mint a k´r¡l´tte hullÀmzÂ t´meg,
s mint Wolf Biermann, aki nem lett besÃgÂ.
A SASCHA ANDERSONUNK essz¢ persze sÃlyos ÁrÀs. Nem az¢rt, mintha hozzÀjÀrulÀs volna az erk´lcs filozÂfiai ÃjraalapozÀsÀhoz, hanem mert egy erk´lcsi ´nvizsgÀlat ÁrÂi rekonstrukciÂja. Irodalmi ¢rt¢k¢hez ¢s hatÀsÀhoz a logikÀt csorbÁtÂ belerejtett s´t¢t tudÀs
is hozzÀtartozik. NÀdas visszaeml¢kszik a sajÀt megkÁs¢rt¢s¢nek t´rt¢net¢re, amely nem
volt olyan fenyegetû, mint Sascha Anderson¢
(¢s Csurka IstvÀn¢), csak kis zsarolÀs ¢s kis
kecsegtet¢s volt. EllenÀllt ugyan a gonosznak,
de nem menti f´l magÀt, hiszen szÂba Àllt vel¡k, r¢szt vett a besz¢lget¢sben, okosan ¢s
pragmatikusan viselkedett. Csurka IstvÀn¢
mellett ez a mÀsik jelent¢keny visszaeml¢kez¢s
arra, ami oly sok magyar embert kÁnzott meg
ä ha nem is annyit, mint n¢metet ä, akÀr ellenÀllt, akÀr megt´rt. De hol csorbul a logika? Ott, hogy NÀdas Sascha Anderson t´rt¢net¢ben ¢s a magÀ¢ban is csak a klimaxra, a
tetûpontra figyel. Arra, amikor egy ember
besÃgÂ lesz vagy nem lesz. A bek´vetkez¢s, a
meges¢s erotikus pillanatÀra. NÀdasnak sok
igazsÀga van abban, hogy aki nem ¢lte Àt
ugyanazokat a kÁnokat, amelyek a v¢gzetes
pillanathoz, az ÀtfordulÀs pillanatÀhoz vezetnek, errûl a kiterjed¢s n¢lk¡li sorsesem¢nyrûl magÀrÂl nem Át¢lhet. Mert ebben a moralitÀsnÀl nagyobb szerepe van a testnek, a fizikai ¢s pszichikai ÀllÂk¢pess¢gnek. Sascha
Anderson nem is ez¢rt seggfej ¢s gazember,
hanem az¢rt, mert miutÀn stÀzi-spicli lett, v¢gigjÀtszotta az intranzigens ellenÀllÂ szerep¢t. Mert nem szakÁtotta meg kapcsolatait
azokkal, akikrûl informÀciÂkat kÁvÀntak tûle.
Csurka IstvÀn eset¢t sem az minûsÁti, hogy
egy huszonhÀrom ¢ves fiatalembert harminc-
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kilenc ¢vvel ezelûtt meg lehetett f¢lemlÁteni. Az antiklimaxot, a folyamatot, a mindennapokat azonban meg lehet Át¢lni, mÀr
amennyiben fenn akarjuk tartani az erk´lcsi
vilÀgrendet. S akkor innen, ahol elismertem,
hogy a besÃgÂl¢t napjainak ¢s ¢veinek erk´lcsi megÁt¢l¢se nagyobb sÃllyal esik a latba,
mint a besÃgÂvÀ vÀlÀs pillanata, m¢g egyszer
visszamegyek ahhoz a pillanathoz. Erk´lcsileg
ugyanis azt nem lehet kiszakÁtani elûzm¢nyeinek ¢s k´vetkezm¢nyeinek lÀncolatÀbÂl. A
hatÀrhelyzetekre ´sszpontosÁtÂ egzisztencialista erk´lcstanÁtÀsnak az volt a funkciÂja,
hogy sz¢lsûs¢ges helyzeteket szimulÀlva begyakoroltassa a testtel az er¢nyes vÀlaszt ä erk´lcsi ´szt´nt hozzon l¢tre. Emelkedetten
hangzik, m¢gsem lehet igaz, hogy àerk´lcsi
k¢rd¢sekben... kizÀrÂlag magamra vonatkozÂ felhatalmazÀsokkal rendelkezemÊ. Az erk´lcsi ´nvizsgÀlatot nem spÂrolhatjuk meg, ¢s nem tarthatjuk magunkat mindjÀrt a morÀl h¢roszÀnak, ha t´rt¢netesen megÃsztuk eddig az ¢let¡nket nagyobb disznÂsÀg elk´vet¢se n¢lk¡l
ä erre figyelmeztet NÀdas essz¢je. Azt mondhatjuk, hogy ´sszehasonlÁthatatlanul szigorÃbbnak kell lenn¡nk magunkhoz, de ha
mÀsokat nem Át¢lhet¡nk meg a nyilvÀnossÀg
elûtt, m¢ghozzÀ akkor is, ha magunk nem ¢lt¡k Àt szem¢ly¡nkben azt a helyzetet, akkor
ä tudja ezt NÀdas is ÁrÀsa mÀs hely¢n ä nincs
etika, csak erk´lcsi relativizmus van vagy metaetika. Az ÁrÂ p¢ldÀul a nyilvÀnossÀg el¢ tÀrta a maga t´rt¢net¢t, felhatalmazÀst adva ezzel az olvasÂnak, hogy egy valaki mÀsra vonatkozÂ erk´lcsi k¢rd¢st megÁt¢ljen. NÀdas
azt javasolja, Át¢lj¡k el ût (¢s ne Át¢lj¡k el Sascha Andersont!). Egy olvasÂja ä ¢n ä ezt az
ajÀnlatot nem fogadja el, ¢s ebben a tanulÀsi
folyamatban (mert minden erk´lcsi vita az
er¢ny tanulÀsa) mÀsk¢ppen d´nt. Sascha Andersont elÁt¢lem, NÀdas magatartÀsÀt pedig
helyeslem, mert a csendes nem helyett a hangos tiltakozÀs lÀtvÀnyos ¢s ä ami nagyon fontos itt ä magÀnyos gesztusa ebben a csak rÀ
vonatkozÂ ¡gyben k´nnyen lehetett volna az
er¢ny olyan tÃlhabzÀsa, amely ´ntetszelgû,
hiszt¢rikus, mÀsokkal szemben pedig k´vetelûzû, diktatÂrikus. MagÀnak a d´nt¢snek a
tartalmÀval kapcsolatban pedig NÀdassal
szemben PÀskÀndi G¢za V END°GS°G cÁmü
drÀmÀjÀnak morÀljÀhoz tartom magam, ahogyan Árva van DÀvid Ferenc ¢s Socino pÀrbesz¢d¢ben:

àSOCINO: Olyan furcsa, olyan jÂ, olyan igaz el¢gt¢tel lenne szÀmomra, ha te most elsz´kn¢l, ha te
most elmenn¢l, ¢s ¢ppen az ¢n hazÀmba menn¢l, ¢s
veled is, mint szÀmüz´ttel, mint hontalannal,
ugyanÁgy bÀnna az ¢n fejedelmem, az ¢n kirÀlyom... UgyanÁgy bÀnna, nagylelkü lenne, ¢s megbÁzna, hogy valakit megfigyelj. (Kis sz¡net) BocsÀss meg. Mondd, nagyon gonosz vagyok?
DçV ID FERENC: Nem, Socino. Nem vagy gonosz.
De sejtetted, hogy lesz egy mondatom, sejtetted, hogy
tartogatok szÀmodra egy mondatot. JÂl sejtetted.
Most eld´nt´ttem: megmondom. Ha ¢n a te orszÀgodba menn¢k, ha a te kirÀlyod azt kÁvÀnnÀ tûlem,
amit tûled k¢rt az ¢n fejedelmem... (Megtorpan)
SOCINO: Megtenn¢d? (Cs´nd)
DçV ID FERENC: Nem.Ê
Meglehet, kiss¢ bombasztikus ¢s ´ntelt ez
a sz´veg, ¢rzem most, amikor mÀsolom. M¢ghozzÀ egy huszonegy ¢vvel ezelûtti recenziÂmbÂl. Mert engem ugyan megkÁm¢lt a jÂsors attÂl, hogy egy rendûri ajÀnlattal szemben¢zzek, de ¢n is k¢sz¡ltem. S tulajdonk¢ppen ez annak az erk´lcsi vitÀnak a po¢nja,
amelyet essz¢je kapcsÀn NÀdassal folytatok.
Az ember gyenge, t¢ved¢keny, gyakran rossz
´szt´n´ktûl terhelt, hajlamos erk´lcsileg is a
narcizmusra, mÀsok bukÀsÀban a maga
gyûzelm¢nek ´r¡l, a pillanat pedig s´t¢t.
Nem Àrt gyakorolni magunkat abban, hogy
mi erk´lcs´s ¢s mi erk´lcstelen. Nem Àrt trenÁrozni.
*
NÀdas az ESSZ°K cÁmet adta k´tet¢nek, s ez
nagyon komoly dolog. (PlÀne, hogy a kev¢s
eszk´zzel, takar¢kosan zavarossÀ tett borÁtÂn
ä Czeizel BalÀzs munkÀja ä inkÀbb ESSZ°-nek
olvashatÂ.) Egy ilyen cÁm arra ´szt´n´z, hogy
elgondolkodjunk: mivel gyarapÁtotta a szerzû
az ÁrÂi essz¢ hagyomÀnyÀt. BÀr k¢zenfekvû
volna a magyar essz¢ BabitsäVas IstvÀnnyomvonalÀn vizsgÀlni ezt a k¢rd¢st, ha Thomas Mann-nal kezdtem, fejezzem is be vele.
Ha elolvassuk Thomas Mann utolsÂ naplÂk´tet¢ben az agg mester egy fiatal pinc¢r
irÀnti szerelmi ¢rz¢s¢nek gy´ny´rü reg¢ny¢t
¢s ennek az ¢lm¢nynek a szublimÀciÂjÀt a
MICHELANGELO EROTIKçJA cÁmü essz¢ben,
akkor arra gondolhatunk, hogy a nappali ¢s
az ¢jszakai oldal bizonyos m¢rt¢kü elk¡l´nÁt¢s¢nek megvoltak a maga elûnyei, amelyek
megmutatkoznak az essz¢ tÀgassÀgÀban, levegûss¢g¢ben, abban, hogy szem¢lyess¢ge
k´zvetett, ¢s ez n´veli tÀrgyilagossÀgÀt. A NÀ-
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das-essz¢ sürübb, f¡lledtebb, szükebb szemhatÀrÃ. Szem¢lyesebb, lÁraibb. Ennek ellentmondani lÀtszik az apodiktikus filozÂfiai manÁr, amelyet jellemeztem. Valaki azt gondolhatnÀ, hogy a s´t¢t oldal radikÀlis feltÀrÀsÀnak sz¢pÁrÂi programjÀval szemben az ¢rtekezû folytatja ¢s n¢ha ´nk¢ntelen¡l parodizÀlja
Mann hangnem¢nek jelentûs¢gteljess¢g¢t ¢s
m¢ltÂsÀgÀt, ÁrÂfejedelmi szereptudatÀt. De
nem Ágy van. Az essz¢k gyakori szentenciÂzus
retorikÀja, hol meghatÂ, hol komikus v¢gtelen komolysÀga (ami bizony a k´tetben n¢ha
ä szerintem ä ig¢nytelen alkalmi kurta sz´vegek àessz¢v¢Ê valÂ felstilizÀlÀsÀt ¢s komolyanv¢tel¢t is jelenti) ugyanarrÂl a szÀnd¢krÂl tanÃskodik. NÀdas mindig a test essz¢it Árja, akkor is, ha a kelet-eurÂpai muszÀj Herkulesek
jellegzetes rosszkedvü ´ntudatÀval tÀrgyilag
messze kalandozik. A n¢met k¢rd¢st, a kultÃra krÁzis¢t, Kelet-EurÂpa problematikus
felszabadulÀsÀt, az OstäWest-dilemmÀt, az erk´lcsi vilÀgÀllapotot is az erotikus vilÀglÀtÀs
tÀrja fel. Amikor hallgat a testrûl, akkor is belehallgatja az ÁrÀsba ¢s nem elhallgatja ä ezzel
is a k´zvetlens¢get, az evidenciÀt hangsÃlyozva. A k´zvetÁt¢sek e redukciÂjÀban van valami reflektÀlatlan misztikus vonÀs.
RadnÂti SÀndor

II
MOST íGY
àMinden vÁz.Ê Ezzel a kijelent¢ssel indul a filozÂfia t´rt¢nete. °s m¢g mindig nem ¢rt v¢get. Itt van p¢ldÀul NÀdas P¢ter ESSZ°K cÁmü
k´nyve, az is eff¢le (mÀrmint filozÂfia). Nem
is annyira a vÁz miatt, az m¢g inkÀbb a mitolÂgiÀhoz tartozik, m¢g csak nem is a (magyarban nem l¢tezû) kopula miatt, bÀr ez mÀr k´zelÁt, hanem az univerzÀlis kvantor miatt. Az
¢rtelmez¢svÀgynak ezen extr¢m megnyilatkozÀsa miatt. Az univerzÀl¢k mindig1 isteni
pillantÀst implikÀlnak. A kopula azonosÁt, az
¢rtelmez¢s megesik. Veszek egy fogalmat, mindent ehhez ¢rintek hozzÀ, ¢s mindent ¢rtek.
°rtelmez¢s, ¢rtelem, ¢rt¢s, ¢rz¢s, ¢rt¢k, ¢rv¢ny, ¢rdem, ¢rdek, ¢r¢s, ¢rkez¢s, ¢rtekez¢s.
°rint¢s. Minden ¢rint¢s. HozzÀ¢rintek egy
dolgot egy mÀsikhoz. Mitûl azonosulÀs ez?

Fed¢sbe ker¡lnek, mint a kopulÀciÂnÀl.
¹sszeolvadnak, mint egy eksztatikus szeretkez¢sben. MetonÁmia mint uniÂ. AztÀn vannak a kategÂriÀk, mint valami term¢szeti jelens¢gek. ExtenziÂik hatÀrozott kontÃrÃ,
mind´r´kre elk¡l´nÁtett halmazok, az uniÂ
legcsek¢lyebb es¢lye n¢lk¡l, illetve ¢pp az a
l¢tmÂdjuk, hogy ezt megakadÀlyozzÀk, hogy
ne zavarodjon minden ´ssze, hogy ne legyen
minden egy. IntenziÂik tisztÀk ¢s vilÀgosak.
Van p¢ldÀul az, hogy francia. °s van a n¢met.
A francia, ¢rtsd: minden francia, sz¡ks¢gk¢ppen ember, ¢s csak v¢letlen¡l francia. A n¢met pedig n¢met. N¢meth LÀszlÂ is, csak û
magyarban. àA franciÀk gondolkodÀsa ¢s viselked¢se ´sszhangban Àll a vilÀgszeml¢let¡kkelÊ (emlÁtett k´nyv 218. o.), àmÁg a n¢metek ¢s a magyarok gondolkodÀsa ¢s viselked¢se inkÀbb olyan,
mint az¢ a neurotikus ember¢, aki nem tud ´sszhangot teremteni az ¢rz¢kel¢se, a gondolkodÀsa ¢s
a viselked¢se k´z´tt, s ez¢rt egy k¢nyszerk¢pzet lesz
a vilÀgszeml¢leteÊ. (Uo.) Zutty. °n milyen is vagyok. Nem merek semmit se vÀlaszolni. A
HELEN cÁmü ÁrÀsÀban NÀdas elsûsorban arra
prÂbÀl vÀlaszolni, mi a n¢met. Amikor elûsz´r jÀrtam N¢metorszÀgban, azt figyeltem
´nk¢ntelen¡l is, hogy ezek voltak azok. Meg
akartam ¢rteni, hogyan volt az akkor lehets¢ges. Nagyon sok mindent megtudtam, ¢s
nem tudtam meg semmit. Egyre inkÀbb hajlok arra, hogy ez a vÀlasz. Hogy errûl nem
lehet tudni, mert nincs benne semmi szubsztanciÀlis. Esetleges ¢s kiszÀmÁthatatlan. Ha
m¢gis megragadhatÂ valami, az sem jelent
semmit. Mi¢rt lenne a jÂval a hÀborÃ utÀn
sz¡letett Andreas K. hamburgi vagy Ricco D.
lipcsei barÀtomnak t´bb k´ze Hitlerhez, mint
nekem SzÀlasihoz, egy olasznak Mussolinihez, egy franciÀnak P¢tainhez, egy grÃznak SztÀlinhoz, egy romÀnnak Ceause«cuhoz
¢s Ágy tovÀbb. Ezek persze mindig egyÃttal
kultÃr-, politikat´rt¢neti, t´megpszicholÂgiai
stb. k¢rd¢sek is, amelyek gondolatmenet¡kben f¢lelmetesen hasonlÁtanak a fasisztoid logikÀkra. Az amerikaiakat ÀltalÀban sokkal fasizÀlhatÂbbaknak ¢rz¢keltem, ¢s m¢gis. M¢gse. A legtÀvolabb vannak tûle. A legszabadabbak, a legkegyetlenebbek, a legszentimentÀlisabbak. Persze csak ¢nutÀnam. Meg Tristan
Tzara utÀn, meg Nasztaszja Filippovna utÀn,
meg ÀltalÀban a àsz´rnyen ¢rz¢keny szlÀvokÊ
(Hrabal) utÀn, az Árek utÀn, ¢s a kama(s)szok
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utÀn, amÁg ki nem haltak. Magyar vagyok
vagy dÀn, fiÃ vagy lÀny, feh¢r vagy kreol, homo vagy hetero, makacs vagy szesz¢lyes, esetleg mindegyik vagy egyik sem, mi¢rt felt¢tlen¡l d¢mon ez, mi¢rt nem egyszerüen keretfelt¢tel. àA klasszifikÀciÂ fÀjÀn terem a bün almÀjaÊ ä mondja Edmund Leach. Az ÀltalÀnosÁtÀst, minthogy a nyelv alapmüvelete, Ãgysem
tudjuk kiker¡lni, de ¢rdemes-e nagyon rÀizgulni a nemzetkarakterolÂgiÀkra? Nem jobban mük´dû gyakorlati t´rv¢ny-e az, hogy
mindig csak X. ¢s Y. van, ekkor ¢s akkor, itt
¢s ott, ilyen hangulatban, olyan k´r¡lm¢nyek
k´z´tt? Ne legyen n¢pl¢lek. Vagy legyen, de
ne legyen ÀllandÂ ¢s ÀltalÀnos. Legyen n¢hÀny elûÁrÀs, de ha lehet, ne legyenek ilyen
leÁrÀsok, mert ezekbûl annyi minden k´vetkezne. (Karinthy: àA zsidÂk csalnak ä ¡ld´zz¡k
a zsidÂkat! ºld´zz¢tek a csalÀst ä ha igazatok van,
annÀl rosszabb a zsidÂkra!Ê) A SORS °S TECHNIKA cÁmü ÁrÀsbÂl arra der¡l f¢ny, mi az, hogy
Kelet-EurÂpa, ¢s mi az, hogy Nyugat-. Hogy
viselkedik az egyik, hogy a mÀsik. Mind az
egyik, mind a mÀsik. NÀdas szinte minden
ÁrÀsÀban megteremt egy vagy t´bb d¢moni
dualitÀst, ¢s ezekkel viaskodik, illetve egymÀssal hÀborÃztatja ûket. Az I STENI R°SZ, EMBERI EG°SZ cÁmü ÁrÀs p¢ldÀul igen ¢rdekes,
ugyanakkor szinte megfojtja ez a dualizmusgyÀrtÂ k¢nyszeress¢g. De ezen tÃlmenûleg is,
k¡l´n´s dolog, szinte k¢ptelens¢g, hogy kapcsolÂdni prÂbÀljak hozzÀ. Eg¢szen megd´bbentû, hogy mennyire tÀvol Àll a gondolkodÀsmÂdom NÀdas¢tÂl, ÃgyszÂlvÀn nincs kijelent¢se, ami k´z´s alapot teremthetne akÀr
csak egy ¢les vitÀhoz is; ehhez n¢hÀny k´z´s
v¢leked¢s is sz¡ks¢geltetne. Amiket p¢ldÀul
ebben az ÁrÀsban a szerelemrûl mond, azok
oly m¢rt¢kig k¡l´nb´znek attÂl, amiket ¢n
gondolok, mintha nem egy nyelvet besz¢ln¢nk. (Ennyit a diszkurzÁv kifejt¢s hiÀnyÀrÂl.)
A NÀdas Àltal mÀsutt is kultivÀlt mÂdszer, a
dualizmusok felÀllÁtÀsa, egymÀssal valÂ ´szszef¡gg¢sbe, pÀrhuzamba ÀllÁtÀsa szervezi az
ÁrÀst. Jelen esetben az alkatot a k´rnyezet
szempontjÀbÂl megÁt¢lû ¢s a helyzetet az alkat szempontjÀbÂl megÁt¢lû gondolkodÀs
kettûss¢ge, az analitikus/organikus (igen-igen
homÀlyos ¢s kifejtetlen) fogalompÀrja. A
SORS °S TECHNIKA pÀrrendszere is igen nagyvonalÃ: sors/technika, physis/nomos, nyugateurÂpai/kelet-eurÂpai, sorsÀt alakÁtÂ/sorsÀra

hagyott ember, utÂpiaundor/utÂpiahiÀny,
nem besz¢lve az essz¢ elej¢nek hosszadalmas
felsorolÀsairÂl. Szimpatikus, hogy NÀdas sosem adja alÀbb annÀl, hogy a legv¢gsû k¢rd¢seket vÀlaszolja meg. Ugyanakkor a vilÀg
mindenÀron valÂ, v¢gleges elrendez¢s¢nek
erûszakja uralja a sz´vegeket, s a nem kev¢sb¢ erûszakosan ´nmagÀra oktrojÀlt gûtei-tomaszmanni imidzsbûl fakadÂan, tÃl tiszta, tÃl
szimmetrikus, tÃl egyszerü, tÃl k´zhelyes
k¢pleteket kapunk. Az ÀltalÀnosÁtÀsok ¢pp
azokat a dolgokat hagyjÀk figyelmen kÁv¡l,
amik az ¢n ¢rdeklûd¢semet fel szoktÀk kelteni. De szinte minden sorban. àElsû pillantÀsra
mindenkirûl megÀllapÁtjuk [...], sz¢p-e vagy csÃnyaÊ (140. o., kiem. tûlem). Hm. °n d´bbenetesen el tudok veszni egy arcban, Át¢lûk¢pess¢gem abszolÃt nulla fokÀig, de mÀs testr¢szek sz¢ps¢ge vagy csÃnyasÀga is zavarba
tud ejteni, hÀt m¢g ha bekalkulÀljuk a k´z´ns¢ges eszt¢tika ¢s a k´z´ns¢ges szexus inkongruenciÀit. à[...] a gy´nges¢get ¢s az erût, a
szelÁds¢get ¢s a durvasÀgot mindenki meg tudja
k¡l´nb´ztetni egymÀstÂlÊ (141. o., kiem.: ua.).
NÀdas essz¢i legagresszÁvebb vonÀsÀnak az
ÀllandÂ t´bbes szÀm elsû szem¢lyt ¢rzem,
amit, ha egy kicsit figyelmesebb lenn¢k, nyilvÀn az ÀllandÂ konszenzusk¢pzû szÀnd¢k
megnyilatkozÀsi formÀjÀnak lÀtn¢k, ugyanakkor a t¢zisek hatÀrozottsÀga, szokatlanul
magas szÀma ¢s ÀltalÀnossÀgfoka ¢ppen figyelmes olvasÂjÀt akadÀlyozza leginkÀbb a
k´z´s gondolkodÀsban. àAz alkat k´zvetlen
kapcsolatban Àll a vilÀgegyetem term¢szet¢vel, amivel a k´rnyezet csak k´zvetett kapcsolatban Àllhat.
Az analitikus gondolkodÀs ennek megfelelûen azt
k¢rdezi, hogy milyen ember û, az organikus gondolkodÀs viszont azt k¢rdezi, hogy ki û; az analitikus gondolkodÀs a t´rt¢net¢vel foglalkozik, az organikus gondolkodÀs a helyzet¢vel, az elûbbi a felt¢telekkel, az utÂbbi az Àllapottal.Ê (145. o.) Nem
tudom, nekem van-e alkatom, nem tudhatom, hogy kapcsolatban Àll-e a vilÀgegyetem
term¢szet¢vel, amirûl szint¢n nem tudom,
hogy micsoda. Ebben az az ¢rdekes, hogy korÀntsem arrÂl van szÂ, hogy nekem nem ¢rdekesek azok a probl¢mÀk, amiket a fenti jel´lûkkel szoktunk cÁmk¢zni: ¢n, vilÀg(egyetem), ezek k´z´tti kapcsolat. T¢nyleg ¢rdekes
dolog ez, sok mindent mondtak mÀr errûl,
¢s m¢g nagyon sokat lehetne mondani. Nem
tudom megÀllapÁtani, hogy az ¢n gondolko-
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dÀsom a nÀdasi definÁciÂk szerint àanalitikusÊ-e vagy àorganikusÊ, azt hiszem, mindkettû, mÀr csak az¢rt is, mert valakinek a t´rt¢net¢t a helyzet¢tûl a legvadabb absztrakciÂs
müveletekkel sem tudnÀm elk¡l´nÁteni, vagy
a felt¢teleket az ÀllapottÂl, amik¢nt alkat ¢s
k´rnyezet ´sszjÀt¢kÀt is csak folytonos egymÀsra hatÀsukban tudom elgondolni. Szint¢n az egyik legizgalmasabb k¢rd¢st, az ¢n
identitÀsÀnak k¢rd¢s¢t ker¡li ki az a r¢misztû
gondolat (v´. a kitünû SZºLETETT GYILKOSOK
cÁmü filmmel), hogy àaz alkatnak nincsen se
gyerekkora, se felnûttkora, hanem ÀllandÂan ´szszef¡ggû tulajdonsÀgai vannakÊ (148. o.). Az
alkat vÀltozhatatlansÀgÀnak t¢tele ¡gyesen
megspÂrolja ´nmagunk meg¢rt¢s¢nek bev¢gezhetetlen feladatÀt; egy¢bk¢nt pedig a felelûss¢g elhÀrÁtÀsÀnak is a legkitünûbb felt¢tele. Ez a szubsztancializmus a narcisztikus
ego, a t´k¢letes gyarmati f¡ggûs¢gben ¢lû felettes ¢n ¢s a megnyomorÁtott ä àszublimÀltÊ
ä Az (a freudi Es) ´sszehangolt hadmüvelete;
a mondat a àmodernÊ individuum àintegritÀsÀ¢rtÊ vÁvott harcÀnak jelszava lehetne. Ez
az integer individuum, f¢lreismerve a vÀgyat,
mindent ´r´k ¢s elvehetetlen birtokkÀ akar
tenni: int¢zm¢nyesÁteni akar; tudÀsÀt (eny¢m
a stÀtus; akad¢mista/nÂbeldÁjas leszek, ha
nagy leszek), vagyonÀt (ettûl m¢g a feh¢r is
fekete lesz; rendûrs¢gem megv¢di, az¢rt fizetem), kapcsolatait (igen vagy nem?, eny¢m
vagy holtodiglan; ma mintha kicsit tÃl kedves
lett¢l volna X.-hez, nem gondolod, ¢des?),
humanizmusa legelsûsorban is azt Árja elû,
hogy bÀrmely ilyen eg¢sztÀrggyÀ (M. Klein)
szervezett szem¢ly irÀnti tisztelet k´telezû,
felt¢ve, ha az û tisztelete is felt¢tlen szem¢lyem mint eg¢sztÀrgy irÀnt. Ahogyan most
besz¢lek itt, ´sszevissza, Ãgy olvastam az
ESSZ°K egyes darabjait is. Egy pillanatig nem
¢lveztem ûket, az ¢rdekes ÁrÀsok idegesÁtettek, az unalmasak szint¢n, aztÀn el¢rkeztem
az utolsÂhoz: az elsûh´z, a HAZAT°R°S-hez. (A
B UROK : Ò.) MÀr ahogy kezdûdik: àEzerkilencszÀzhetvenhÀrom ûsz¢n Berlinbûl Rostockba, majd
onnan Warnem¡nd¢be utaztam. Az ¢gvilÀgon semmi dolgom nem volt se itt, se ott. Nem ismertem
senkit, engem se ismert senki. A tengert akartam
lÀtni, s a ked¢lytelen¡l Ãj szÀllodadoboz tizedik
emelet¢rûl n¢ztem a tengert. // Majdhogy hullÀmtalanul nyugodt volt a vÁz, az ¢g sÃlyos, borult, a
levegû neh¢zkesen pÀrÀs. Az ¢tteremben Ázetlenek ¢s
unalmasak voltak az ¢telek. °jszakÀnk¢nt mÀr fa-

gyott. // OktÂber utolsÂ napjaiban lehetett ezÊ stb.
T´k¢letes. Itt szÂlal meg tisztÀn az a nagyon
gondosan kimunkÀlt nÀdasi hang, ami a t´bbi ÁrÀsban szÀmomra csupÀn a kiegyensÃlyozott apollÂni b´lcs pÂzÀnak modorossÀgÀig
jut el. A v¢ge egy¢bk¢nt ennek is nagyon
rossz, a k´tet egyik m¢lypontja (amikor megmondja, milyen àa tisztess¢ges mondatÊ, brrr...)
ä de ha csak ezt az egy essz¢t Árta volna NÀdas, akkor. Akkor mi lenne. Akkor szerintem
sokkal jobb lenne neki is. HÀt m¢g ha a t´bbit
is ezzel a àmetÂdussalÊ Árta volna. Vagyis
hogy nem azt akarnÀ megmondani, ÀltalÀban, hogy hogy van a vilÀg, hanem hogy û
hogyan volt, mi foglalkoztatta, mit csinÀlt, mi
volt a baja, ¢s hogyan akarta megoldani.
Mennyivel t´bb mindenre lehet rÀj´nni ebbûl.
T´bb az ¢rz¢ki elem. ImmÀr a sajÀt ä NÀdas
kedvenc dualizmusÀval szÂlva ä àk¢pzeletemre
¢s tapasztalatomraÊ is hagyatkozhatok, nem
csupÀn az ´nk¢ntes paidagÂgoszra az elvont
univerzÀl¢k labirintusÀban, vÀrva a nagy beavatÀsra, sohasem l¢pve Àt Proszerpina k¡sz´b¢t. Itt azonban van megismer¢s, itt lehet
azt mondani: aha, t¢nyleg. Vagy lehet iszonyÃan akarni kapcsolÂdni hozzÀ, beleszÂlni,
mes¢lni, megmagyarÀzni neki, amit lÀthatÂlag nem ¢rt, ¢s persze ¢n ¢rtem, m¢g azt is
lehet mondani: hazudik, de ez mÀr nem morÀlis kategÂria, azt jelenti, dolgozik az agyam,
¢rdekes, amit mond, ¢n is Árni akarok.
(àAlapjÀban a fest¢szet k¢rd¢se a k´vetkezû ä Árja
Barthes Cy Twombly fest¢szete kapcsÀn ä:
ÏAkar-e a Twombly¢hoz hasonlÂakat csinÀlni?Î
Mint a l¢trehozÀs alanya, a szeml¢lû a sajÀt k¢pess¢gei irÀnt kezd ¢rdeklûdni.Ê) Hogy p¢ldÀul mi¢rt àÁzl¢stelenÊ (23. o.) az igazsÀg. (Ez utÂbbi
fogalomhoz most nem k¢szÁt¡nk lÀbjegyzetet.) Hogy a NÀdas P¢ter cÁmk¢vel ellÀtott
megragadhatatlan l¢nyre gyerekkorÀban
t´bbsz´r rÀszÂl az apukÀja, hogy ne maszturbÀljon, ¢s, akaratlanul, persze, de nem v¢letlen¡l, persze, az Atya halÀlÀnak pillanatÀban
¢ppen t´rv¢nyt s¢rt a FiÃ. Mi k´vetkezik ebbûl? Az, hogy el kell ¢getni az ÁrÀst. Az, hogy
¢vtizedekkel k¢sûbb m¢gis le kell Árni, bebizonyÁtandÂ, hogy nem a f¢lelem ¢gette el. Az
intimitÀs publicitÀsa gyül´letet kelthet abban,
aki oly k¢ts¢gbeesett sz¡ks¢g¢t ¢rzi annak,
hogy elmondja mindenkinek, amit nem
mondhat el senkinek. Being seen2 ä ez az
egyik alapvet¢s a pornogrÀfiÀban. Ahol a
T´rv¢ny nem gyarmatosÁtotta az EgÂt. °n is
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elker¡ln¢m ûket. De nem nagyon lehet: a
szimbolikus rend mindig ambivalenciÀkat
mük´dtet. A being seen s´t¢t oldala a
shame.3 Ebbûl eredhet a gyül´let az irÀnt, aki
lÀtta. Vajon NÀdas hogyan k¢pzeli el a jÂ
szeml¢lût? Ha mondjuk az egyik azt mondja,
ànekem azt mondta apÀm, az ezer folttal tarkÁtott
lepedûre n¢zve, hogy nem k¢ne inkÀbb pizsamÀban
aludnod?, mi¢rt?, k¢rdeztem, hÀt a t¢rk¢p miatt,
vÀlaszolta, ¢s az ÀllÀval a tekintete irÀnyÀba biccentettÊ ä akkor az jÂ, mert û is lÀtva vagyon,
vagy rossz, mert sz¢gyentelen? àízl¢stelenÊ?
Gyül´letes, mert neki nem jutott bün ¢s bünhûd¢s, tÃl k´nnyelmüen fog a hÃrok penget¢sihez? Nekem gyenge a k¢pzeletem. De t¢rj¡nk vissza az apollÂni imidzsre. ögy ¢rzem,
az a visszafogott tÂnus, fentebb stÁl, ami NÀdas sajÀtja, az eff¢le, szem¢lyesebb, ¢rz¢kibb
ÁrÀsokban mük´dik igazÀn (ahogy sz¢pprÂzÀjÀban is). A t´bbi essz¢ben azonban problematikus. NÀdas nagyon rÀhagyatkozik gondosan kimunkÀlt dikciÂjÀra, ¢s ez igen term¢keny lehetne, hiszen ezzel az emelkedett
¢s minden hivatali nyelvûrt ¢s puristÀt kiel¢gÁtû besz¢dmÂddal nagyon durvÀkat lehetne
mondani, ¢s az nagyon jÂl hangzana. NÀdas
azonban elhiszi ezt a dikciÂt: hogy mivel ilyen
ànemes veretüÊ, ahogy mondja, bÀrmi, amit
mond, tiszteletet parancsolÂ. De bÀrmit
mondjon is az Ãjabban rettenetesen meghonosodott szakmÀzÂs eszt¢ticizmus ideolÂgiÀja, a mondatmetafizika, ezek meglehetûsen
esetleges jegyei egy sz´vegnek, relevanciÀjÀhoz biztosan semmi k´z¡k. Ha szabad volna,
de nem szabad, azt mondanÀm, ezek borzasztÂan felszÁnes dolgok. Nem volna szabad
ekkora hitelt adni nekik. °s nem sz¢p. (A HAZAT°R°S, ism¢tlem, kiv¢tel. Az mÀs szinten
zajlik. Ott m¢g a àhatalmaskodhatÊ is à-ikÊ n¢lk¡l van, lÀsd 29. o.) Ny´gvenyelûs, k´r¡lm¢nyes, akad¢mikus, sz¢pelgû ¢s erûtlen. -NÂk,
-nûk ugyan nincsenek, legalÀbbis nem eml¢kszem, de van helyett¡k sok-sok -ok, -´k
(àelhalasztaniokÊ, àmegtenni´kÊ), -hatik, -hetik
(àmegkapaszkodhatikÊ, àelk´vetkezhetikÊ). Az
emelt stÁl, a sz¢pen szÂlÂ, normatÁv akad¢mikus tÂn ä amely szÀmomra kif¡rk¢szhetetlen
mÂdon mindig egy nem l¢tezû nyelvÀllapot
restaurÀlÀsÀra ¢s a vÀltozÀs helytelenÁt¢s¢re
fixÀlt, ¢s, akÀr az Ãj szlovÀk nyelvt´rv¢ny, àaÊ
helyes nyelvhasznÀlat r´gzÁt¢s¢re ¢s krit¢riumai meghatÀrozÀsÀnak centralizÀlÀsÀra t´r
(àa tisztess¢ges mondatÊ ilyen meg olyan, lÀsd

19ä30. o.) ä ´nmagÀban t´k¢letesen funkciÂtlan. Illetûleg a besz¢lût pozicionÀlja, csak
mÀssal mÀr neh¢z ettûl foglalkozni, p¢ldÀul
azzal, mit is mond. AbbÂl, hogy NÀdas a àreÀmÊ, ànÀlamnÀlÊ, àbûvibenÊ, àÀd n¢kiÊ, àÀltalmenetelÊ, àrejtezikÊ, àhalovÀnyÊ, àk¢rdenemÊ, àhallikÊ, àodak¡nnÊ, àmegettÊ tÁpusÃ alakokat kultivÀlja, szÀmomra nem k´vetkezik semmi,
mert ellenÀllok pozÁciÂmeghatÀrozÀsÀnak ¢s
az ebbûl fakadÂ ellenszenvemnek. Egy ideig
m¢g silabizÀlom a betüvel kiÁrt ¢vszÀmokat,
ezerkilencszÀznyolcvankilenc, ezernyolcszÀzhetvenhÀrom, sz¢p hosszÃak, jelentûs¢gteljesek, kit´ltik a sor k¢tharmadÀt, de aztÀn nem
foglalkozom vel¡k t´bbet ä lehetne retorikai
jelentûs¢g¡k, ha a k´telezû jelleg nem tenn¢
ûket sz¡rk¢v¢ ¢s funkciÂtlannÀ. A legzavarÂbb asszociÀciÂ ezzel a hivatalos, emelt dikciÂval kapcsolatban az, hogy olykor egyszerüen zsurnalizmusba fordul. àA karzaton valÂsÀggal f¡rt´kben cs¡ngtek az emberek.Ê (150. o.)
De helyes, de korrekt, de sz¢p. àAmivel persze
nem Âhajtom azt mondani, hogyÊ stb. (34. o.)
Ilyet csak a parlamentben lehet hallani, ¢s ott
is rossz. NyilvÀnvalÂ, a vonatkozÂ n¢vmÀsbÂl
der¡l ki, hogy a ànemÊ az àaztÊ bûvÁtm¢nye
Âhajtana lenni, de az àÂhajtÊ e mesterk¢lt
hasznÀlata megzavarja a normÀlis stÁlus¢rz¢ket, ¢s bÀr grammatikailag helyes szÂrend j´n ki, ha t´rt¢netesen az àakarÊ-t helyettesÁtj¡k be, mÀr sokkal vilÀgosabb, hogy
mi az intencionÀlt szÂrend: àAmivel persze
nem azt akarom mondaniÊ stb. Itt is lehetne
persze az àÂhajtomÊ, de az mÀr nem f¢rne
bele ebbe a parlamenti szÂnoki ¢s vez¢rcikkÁrÂi stÁlbe, ebbe az ´nel¢g¡lt milyenjÂl-bÁrom-a-hivatalos-nyelvet besz¢dmÂdba.
Ugyanilyen szerkezetü, de kicsit lÀtvÀnyosabb a k´vetkezû tagmondat: à...amiv¢ h¢zagos
tudÀsomtÂl ¢s megbÁzhatatlan ¢rzeteimtûl meggy´t´rten nem lenni vÀgyomÊ. (94. o.) Elvileg ez is
helyes lehet, bÀr mÀr nagyon az ¢rthetûs¢g
hatÀrÀn van. M¢gis inkÀbb az a gyanÃm, ¢s
itt szint¢n a vonatkozÂ n¢vmÀs teremti ezt a
nehezen megingathatÂ elvÀrÀst, hogy jelen
inverziÂ nem intencionÀlt (esetleg freudi) elszÂlÀs. Ha elhagyjuk a bûvÁtm¢nyeket, talÀn
tisztÀbban lÀtszik, hogy az à...amiv¢... nem lenni vÀgyomÊ valÂjÀban à...amiv¢... nem vÀgyom
lenniÊ vÀgyik inkÀbb lenni. °rdekes lenne
utÀnagondolni, hogy a jelek szerint a szerzû
¢ppen a negÀciÂ jel¢t ànem tudjaÊ mindig
pontosan kitenni, pontosabban: tolja el (ver-
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schiebt) a szintagmatikai tengelyen. Az igek´tûk is k¢nyes jÂszÀgok, k´nnyü ûket eltolni
(schiebolni verfele), de hÀt a magyar nyelv
nagyon enged¢keny. à...s enn¢l t´bb emberi szabadsÀg talÀn nem is elk¢pzelhetûÊ. (84. o.) Ez a
megoldÀs is elk¢pzelhetû, de nem mondanÀm, hogy nem is k¢pzelhetû el mÀsik. Amikor viszont azt olvassa az ember, hogy àElolvastam az idevonatkozÂ irodalmat, a sz¢pet ¢s a tudomÀnyosatÊ (140. o.), akkor arra gondol,
hogy a kijelent¢s alanya egy behatÀrolhatÂ
t¢mÀra vonatkozÂ, belÀthatÂ mennyis¢gü
sz¢p- ¢s szakirodalom eg¢sz¢t olvasta. MÀrmost, a sz´vegk´rnyezetbûl kider¡l, hogy minimum hÀrom t¢mÀrÂl van szÂ: gyerekkor,
eml¢kez¢s ¢s k¢pzelet. MegprÂbÀlom elk¢pzelni ezt az àelÊ-t, de nem tudom. A fenti p¢lda persze csak bün ä k´zelebbrûl h¡brisz (¢s
ki nem k´vette m¢g el) ä, a k´vetkezû viszont
hiba: àMint ahogyan e fogalmakat elvÀlasztÂ halÀlon sem lehet ÀtlÀtni.Ê (100. o. Az àeÊ elûtt itt
semmik¢pp sem hagyhatÂ el az àazÊ.) Ezek
nem olyan k¡l´nleges dolgok. àNem jellemhibaÊ, ahogy mondani szoktÀk. Csak az¢rt
tünnek fel, mert a stilisztikai ´nreprezentÀciÂval kiss¢ inkongruensek. De hagyjuk most
a nyelvi viselked¢s t¢mÀjÀt. Kinek milyen az
imidzse. HÀl' istennek, ez nem morÀlis k¢rd¢s.4 Az Ázl¢sÁt¢letek pedig Ãgysem demonstrÀlhatÂk, mik¢nt az ¢szelvek(rûl hitte Kant).
A HAZAT°R°S-bûl der¡l ki (egy¢bk¢nt NÀdas
sz¢pÁrÀsaibÂl is, de most csak az ESSZ°K -rûl
besz¢l¡nk), hogy ez az apollÂni tartÀs (akÀrcsak a mestern¢l, Thomas Mann-nÀl): g´rcs;
f¢lig-meddig a dion¡szoszitÂl valÂ retteg¢s,
f¢lig-meddig a àmodern individuumÊ egomegÂvÂ hisztije, amely szÀmÀra p¢ldÀul
(ahogy AmerikÀban mondjÀk) àa szexuÀlis
orientÀciÂ probl¢mÀjaÊ olyan v¢gzetesen
nagy cucc. Vagyis hogy valakiben feltÀmad
valami kis homoszexuÀlis ¢rzelem, ¢s erre
r´gt´n be akarja mocskÁtani az eg¢sz vilÀgot
(hisz Mann kispolgÀri ¢rz¡lete szerint ez mocsok), mozgÂsÁtja az eg¢sz g´r´g mitolÂgiÀt ¢s
trag¢diairodalmat, ¢s ezzel àfelemelûv¢Ê is teszi egyÃttal ä pestis Th¢bÀban, kolera Velenc¢ben stb. Ez az ¢rz¡let az alapja a legszigorÃbb erk´lcs´z¢snek. Mert a t´rv¢nyre leselkedû vesz¢lyt a leg¢rz¢kenyebben ¢rzi, aki
magÀban ¢rzi, ¢s az fogja a legkÁm¢letlenebb¡l szÀmon k¢rni mÀsokon. A HAZAT°R°S
szerint a NÀdas-f¢le stÁlus ´ngyÂgyÁtÀsi tech-

nika. Kim¢rts¢ge, lassÃ folyÀsa, megfontoltsÀga, kiegyensÃlyozottsÀga, akad¢mikus mintaszerüs¢ge a d¢monok megregulÀzÀsÀnak
eszk´ze. Ami nem k¢rd¢s ebben a vilÀgban,
hogy a d¢mon d¢mon-e, ¢s hogy csak olyan
vilÀg lehets¢ges-e, amelynek ez ÀdÀz ellens¢ge. Tudom, hogy majdnem minden kijelent¢sem ´nmaga ellen fordÁthatÂ, nem is igazÀn
c¢lom egy konzisztens ÀllÀspont felvÀzolÀsa,
inkÀbb csak Ãgy fecsegek; tÃlsÀgosan ig¢nybe
venne egy rendszerszerübb ¢s analitikusabb
kifejt¢s, tÃlsÀgosan is az alapoknÀl kellene
kezdeni, ez¢rt tÃlsÀgosan is nagy lesz a àvakfoltjaÊ (Paul de Man) ennek az ÁrÀsnak, de
muszÀj p¢ldÀul olyanokat mondani, hogy
nincs olyan, hogy valaki àterm¢szetes hangfekv¢sben besz¢lÊ (28. o.) ä de kinek van kedve belefogni a kifejt¢sbe, amikor ilyen eg¢szen
alapvetû a v¢lem¢nyk¡l´nbs¢g vagy micsoda,
a gondolkodÀsmÂd, sût egyenesen a nyelv¢rt¢s k¡l´nbs¢ge; amikor a mondat szerzûje,
elsûrangÃ ÁrÂ, erre tette fel az ¢let¢t. (Neki
se siker¡lt egy¢bk¢nt, szerencs¢re nem ezen
mÃlik, milyen ÁrÂ.) °s ha valami v¢gk¢pp
nem term¢szetes, az NÀdas hangfekv¢se,
amely ä essz¢zv¢n ä menthetetlen¡l munkaÁzü, izzadsÀgfoltos ¢s szakmaszagÃ. Mik´zben
t¢ziseibûl a sterils¢g, az Àttetszû ¢s ¢rtelmes
modellek, az extr¢m tisztasÀgmÀnia, az egyszerü vilÀgmagyarÀzÂ struktÃrÀk irÀnti olthatatlan vÀgy ¢rzûdik. Most pihenj¡nk egy kicsit. JÂ, folytassuk. A k¢t mese (a tüzrûl ¢s a
tudÀsrÂl, illetve az elcser¢lt kiskirÀlyokrÂl ¢s
az ûrangyalukrÂl) meglehetûsen unalmas ¢s
lapos. Mindkettû politikai allegÂria, az elsû
(zsurnÀlul) àaz ÀtkosÊ minden Áz¢ben hazugsÀg ÀtjÀrta nyelv¢rûl, a mÀsodik (szint¢n zs.ul) àaz elsû szabadon vÀlasztottÊ nacionalizmusÀrÂl. Az utÂbbi, bÀr szimpatikus az eszmei mondanivalÂja ¢s nevet¢svÁziÂja, gyeng¢n megoldott dolog. Az elûbbiben az¢rt sokkal t´bb ¢rdekess¢get talÀlhatik5 az ember. A
hÁrbeolvasÂ-po¢n nagyon jÂ, ¢s nagyon a szÁvembûl szÂl, egy fontos dolog pontos embl¢mÀja ez, mellesleg szerintem ¢pp ugyanaz¢,
amit fentebb kifogÀsoltam NÀdas besz¢dtÂnusÀban. Nem talÀlom szerencs¢snek a
mindk¢t mes¢ben ¢rv¢nyes¡lû ä a t´bbes
szÀm harmadik szem¢lyü ig¢k hasznÀlatÀbÂl
adÂdÂ ä szeml¢letet, vagyis a k¡lsû n¢zûpontot: mintha a szerzû kÁv¡l esn¢k azon a àk´z´ss¢genÊ ¢s t´rt¢nelmen, amelyrûl tanme-
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s¢l. De a legproblematikusabb, hogy a MESE
A TþZRýL °S A TUDçSRñL happy endje tÃlsÀgosan mes¢sre siker¡lt, a v¢rnÀci mese lehetetlen v¢gkifejlet¢n¢l is lehetetlenebbre, illetve, hogy pontosabb legyek: amaz¢ elfogadhatÂ utÂpia (minden nÀciÂbeli r´h´g a nacionalizmusÀn), ez viszont, bÀr lÀthatÂlag szint¢n utÂpiÀnak van àÂhajtvaÊ, szÀmomra a
legr¢m¡letesebb falansztert id¢zi, ti. az egyetlen igazsÀg, az egy¢rtelmü jelent¢s ¢s a t´k¢letes meg¢rt¢s vilÀgÀt, vagyis a t´k¢letesen
kontrollÀlhatÂ vilÀg agyr¢m¢t. àMert attÂl
kezdve, mindannyiuk szerencs¢j¢re, senki sem tudott mÀst, mint amit a mÀsik is gondolhatott.Ê
(128. o. Az id¢zett helyen àmindannyiunkÊ
szerepel egy¢bk¢nt, lehet, hogy csupÀn az Àtkos gyanakvÂ hermeneutikÀtÂl fertûzve v¢lem ezt sajtÂhibÀnak ä bÀr erûsen argumentÀlhatÂ: a. v¢gig tbsz. 3. sz.-ü igealakok vannak; b. ha ez szÀnd¢kos, az nagyon ciki.) çltalÀnossÀgban pedig (ez nem csak a mes¢krûl
mondhatÂ el) nagyon le van n¢zve ¢s le van
sajnÀlva az elmÃlt idûszak minden tudÀsa.
Azt, hogy az emberek nem hiszik el, amit a
hÁrbeolvasÂ hazudik nekik, vagy megprÂbÀljÀk helyesen ¢rteni; azt, hogy bizonyos emberek f¢lnek egymÀstÂl, ¢s akkor nem mernek igazat mondani stb. ä megk´zelÁtûleg
sem modellÀlja jÂl ez a tüz-mese. Illetve minden ¢rdekes vonÀsÀt ignorÀlva az unalomig
egyszerüsÁti, addig a pontig, ahol minden revelatÁv erej¢t elveszti; egy pusztÀn logikailag
is lehetetlen szituÀciÂ àparabolÀjÀvÀÊ vÀlik. A
szÀmomra rendkÁv¡l hullÀmzÂ szÁnvonalÃ
ESSZ°K hullÀmhegyei (az emlÁtett HAZAT°R°S-en kÁv¡l) a T HOMAS MANN NAPLñIRñL
szÂlÂ ÁrÀs ¢s a SZEG°NY, SZEG°NY SASCHA ANDERSONUNK . A M°LABö cÁmü ÁrÀs a leszÀllÂ
Àgban van. Vannak benne ¢rdekes megfigyel¢sek, de ezek olyan metafizikai csinnadrattÀval, patetikus skolasztikÀval, olyan hermetikus falanxban vonulnak fel, hogy inkÀbb ne.
¹nn´n himnikus dikciÂjÀtÂl r¢szeg sz´veg,
¡nnep¢lyess¢ge ´n¡nnepl¢s, minden mondata visszafojtott isten¡l¢svÀgy. A csillapÁthatatlan h¡brisz ¢s az apollÂni forma hÀborÃja.
(HasonlÂan a nyitÂ B UROK , amelynek minden mondata k¡l´n bekezd¢s, ami persze
nem volna baj, ha t¢nyleg kinyilatkoztatÀsok
volnÀnak, azonban ¢ppen ez az eg¢sz k´nyv
leglaposabb sz´vege. írunk a csÀszÀrnak egy
k´nyvet, akkor Istennek legalÀbb egy kis in-

vokÀciÂt, Ãgy, ni.) Az ÁrÀsnak a Caspar David
Friedrich-k¢pre vonatkozÂ leÁrÂ ¢s ettûl kiss¢
elvonatkoztatÂ (p¢ldÀul a festm¢ny centrumainak probl¢mÀja) r¢szek figyelemre m¢ltÂk, de amint ÀthÀgja a sz´veg a àfilozÂfiaiÊ
ä vagy nem is tudom, milyen ä hatÀrt, attÂl
fogva (szÀmomra) k´vethetetlenn¢ vÀlik. Az
vilÀgos, hogy nagyon Àtgondolt, megszerkesztett, ÀltalÀban szimmetrikusan fel¢pÁtett
dualizmusokat kreÀl, illetve k´t ´ssze ¢s csoportosÁt, mint emlÁtettem, mÀs ÁrÀsokban is,
de a szerzû e metafizikai ´szt´ne a M°LABöban tombol a legf¢ktelenebb¡l. L¢lek/szellem, ¢rz¢s/tudÀs, eml¢kezet/felejt¢s, k¢pzelet/tapasztalat,
pusztÁtÀs/teremt¢s,
l¢tez¢s/nem l¢tez¢s, sz¡let¢s/halÀl, egy/sok, tüz,
vÁz, f´ld, levegû, minden itt van, ¢s minden
´ssze van hozva egyetlen nagy ontoteolÂgiÀvÀ. A F¹LDBýL CSINçLJ N°KEM OLTçRT (az
egyetlen sz´veg, ami ellenszenves is) k¢t alkotÀs-, illetve müv¢sztÁpusa se semmi, fûleg,
ha ä az ajÀnlÀsbÂl gyanÁthatÂlag nem oktalanul ä az EsterhÀzy/NÀdas metafizikus dualizmusÀra vonatkoztatom. ñsz´vets¢gi zeng¢s
¢s ÀlformÀllogikai ÀlegzaktsÀg jellemzi a sz´veget, tele nagyk¢pü mondatokkal. àMinden
emberi kultÃra alapfelt¢tele, hogy Ãgy besz¢ljen a
kimondhatatlanrÂl, hogy ne besz¢ljen rÂla.Ê (58.
o.) K¡l´n´sen az àalapfelt¢teleÊ zavarÂ. A àkimondhatatlanÊ rÀadÀsul megnevezhetû, a nevet term¢szetesen ismerj¡k, kimondÀsa pedig, mondani sem kell, denotÀtuma elleni
mer¢nylet. EgyszÂval a jÂl ismert n¢vmÀgia
t´k¢letes circulusa, ¢n speciel sose tudtam Àt¢rezni, talÀn ¢pp az¢rt, mert szÀmomra az
àismerniÊ nem bÁr a bibliai ¢rtelm¢vel, ¢s
semmi k´ze a àbirtokolniÊ-hoz. Amikor egyszer gyerekkoromban belÂgtam a hittanosok
k´z´tt egy mis¢re, ¢s a pap az ¢n nyelvemre
is odatette az ostyÀt, akkor szerintem az eg¢sz
templomban ¢n voltam egyed¡l tudatÀban
annak, hogy àa Krisztus testeÊ olvadozik kannibÀli szÀmban, de nem tudtam Àt¢lni a dolgot; a t´bbiek, a hittanosok szÀmÀra viszont
m¢g ennyi se, ez csak az a dolog volt, amit a
gyÂgyszertÀrban lehetett kapni; ¢s ha volt ´tven fill¢r¡k, ¢s Àt akartÀk ¢lni a vÀsÀrlÂerû
¢des hatalmÀt, ¢s t´rt¢netesen nem egy gombÂc fagyit vettek a cukiban vagy ´t hurkapÀlcikÀt a jÀt¢kboltban, akkor vettek egy csomag
ostyÀt. Valahogy nem hiszem, hogy NÀdas
müv¢szete ennyire k´zvetlen ´sszek´ttet¢s-
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ben Àllna Istennel, akirûl szer¢ny v¢lem¢nyem szerint mindenki csak k¢pzeleg, m¢g
ha sokan hajlamosak is arra, hogy k¢pzelg¢seiket az egyetlen igaz Isten hiteles jellemz¢s¢nek tekints¢k. In summa, mintha olyan
volna itt NÀdas besz¢de, mintha kicsit tÃl sokat tudna, kicsit sokkal t´bbet, mint amenynyit halandÂnak lehet, mik´zben kinyilatkoztatja, hogy mit nem szabad halandÂnak tennie. Iszonyatosan neh¢z reagÀlni az aff¢le kijelent¢sekre, hogy àcsak ¢s kizÀrÂlag identitÀs l¢tezik; minden hasonmÀs eleve hamisÊ. (58. o.) Ha
szabad lenne eltekintenem egy terjedelmesebb traktÀtusnyi ¢rvel¢stûl, azt mondanÀm,
ez a kijelent¢s t´k¢letesen hamis. Ezt legtisztÀbban talÀn a lacani elgondolÀsok alapjÀn lehetne megmutatni. AztÀn, hogy mi tartozik
egy integer egys¢ghez, azt alighanem a fogalom (t¢nyleg, ez hasonmÀs?) konstruÀlja. Amit
mi ¢rz¢kel¡nk, az egy nyelv Àltal teremtett vilÀg: hasonmÀs, ezt megmondtÀk mÀr a r¢giek. De az id¢zett mondatr¢sz magÀtÂl is
´sszedûlhet, univerzÀlis kvantor ¢s ´nreferencia, Â, nincs az a cantor, aki ´sszetereli a
f´l´sleges l¢tezûk kÂsza cs¡rh¢j¢t. TehÀt a
hasonmÀs nem lehet hamis, hisz igazi hasonmÀs. Identikus ´nmagÀval. Mint hamissal.
Ha nem ilyen volna, hamis hamis lenne, ami
viszont mÀr mint ilyen identikus ´nmagÀval,
tehÀt nem igazi hamisÁtvÀny etc. ad inf. AztÀn
egyszer ¢rdemes lenne a k¢pfaragÂkra is
odafigyelni... de t¢nyleg, tekints¡nk most el
a traktÀtustÂl. MÀsutt is hallhatunk ilyen f´ld´ntÃli hangokat. àA hiÀny szÂlÁtja meg a teret
ebben a nyitott v¢gü szÂban, ¢s a hiÀny ÂriÀs teret
kÁvÀn magÀnak; a nem elk¢pzelhetû terek legnagyobbikÀt.Ê (86. o.) Vagy. àMinden szÂ ide tart.
Ide m¢g nem l¢pett be szÂ.Ê (86. o.) àN¢k¡nk sincsen mÀs lehetûs¢g¡nk, vissza kell t¢rn¡nk oda,
ahonnan elindultunk.Ê (115. o.) Ez egy k¡l´n
bekezd¢s. N¢k¡nk. Nincs mÀs lehetûs¢g.
Kell. Heroizmus. Csupa àhaÊ, àakkorÊ, àtehÀtÊ, àkellÊ, ¢s csupa l¢tez¢s, vilÀg, dimenziÂ,
fel¡let. A legabsztraktabb fogalmak, univerzÀl¢k k´vethetetlen tobzÂdÀsa ¢s kvÀzi-formÀllogika, minden mindenbûl sz¡ks¢gk¢ppen k´vetkezik ä ez a skolasztika hallatlanul
fÀrasztÂ ¢s unalmas. Szinte szabÀlyk¢nt lehet
megfogalmazni, hogy NÀdas akkor jÂ, amikor a legkonkr¢tabb, amikor ¢rz¢ki, amikor
elfelejti az ontolÂgiÀt, a gût¢s-tomaszmannos
szerepet, amikor nem minden szavÀbÂl a ki-

egyensÃlyozott apollÂni g¢niusz, az arany k´z¢p, az ¢lû-de-mÀr-´r´k-klasszikus p(r)ÂzÀt
¢rezz¡k ä a sz¢pprÂzÀjÀt jellemzû minden izgalmas jegy n¢lk¡l. A Sascha Anderson-ÁrÀs
mÀr nyelvileg is àkileng¢sÊ. Nincs minden
mondat nyakon ´ntve a klasszikum aranyfest¢k¢vel, a besz¢lû stÀtusa sokkal lejjebb van
v¢ve, a kritika erûs, autentikus, ¢s ezÃttal el¢ri magÀt a besz¢lût is. Pontos ¢s fontos l¢lektani megfigyel¢sek sora, alapvetû szÀnd¢kÀt ä az elmÃlt korszakkal valÂ szembes¡l¢st
ä komoly hatÀsfokon teljesÁti. A probl¢ma
¡r¡gye az a jellegzetes kis t´rt¢netdarab,
hogy Sascha AndersonrÂl, a jeles end¢kÀs
müv¢szrûl, akit a politikai ellenÀllÀs egyik
vez¢ralakjak¢nt tartottak szÀmon, kider¡lt,
hogy stÀzi-besÃgÂ volt. NÀdas, igen finom ¢rz¢kkel, nem Át¢lkezik a t´meges Át¢lkez¢si
k¢nyszer koreogrÀfiÀja szerint, amely a t´rt¢n¢sek egyre ÀtlÀthatatlanabb bonyolultsÀgÀra egyre hiszt¢rikusabb t¡relmetlens¢ggel
reagÀlva kÁs¢rli meg felosztani a vilÀgot ¢s az
emberis¢get jÂkra ¢s rosszakra, s ezt mindig
a boszorkÀny¢get¢s vagy a bünbakÀldozat
(stb.) projektÁv pszichologikÀjÀval valÂsÁtja
meg, vagyis mindig a mÀsikban lÀtja meg a
Gonoszt, elfedv¢n maga elûtt, hogy az a benne magÀban levû gonosz reprezentÀciÂja, ezÀltal eleve kivonja magÀt a felelûss¢gre vonÀs,
a kritika hatÂk´re alÂl, hogy elker¡lje az ´nmagÀval valÂ szembes¡l¢st. NÀdas azonban
mintha alÀbecs¡ln¢ ennek a pszichologikÀnak a hat¢konysÀgÀt, mert, Ãgy v¢lem, ez
olyan lelki strat¢gia, amely az ´nmagÀra vonatkoztatÀs kiker¡l¢s¢vel ugyan valÂban elker¡li a nyÁlt szembes¡l¢st az ego terrorÀval,
de m¢giscsak sikeresen ÀllÁtja Àt az ¢nt az Ãj
morÀlis vilÀgrendre. A kognitÁv disszonancia
(à¢n tuti, hogy rendes csÀvÂ vagyokÊ/àaz¢rt
¢n is csinÀltam csÃnya dolgokatÊ) feloldÀsÀra
nem a nyÁlt ´nreflexiÂ strat¢giÀjÀhoz nyÃl,
hanem projektÁv strat¢giÀkhoz. Az Àltala csinÀlt csÃnya dolgokat egy szimbolikus Àldozatra projiciÀlva kiveti, elÁt¢li, el¢geti, megsemmisÁti, ¢s ezÀltal valÂban rendesebb csÀvÂ
lesz. A projektÁv strat¢gia sikeresen v¢grehajtja az ÀtÀllÀst, azonban egy dolgot ¢rintetlen¡l hagy, ¢s ez az igazÀn problematikus, ¢s
ez az, amit NÀdas is problematizÀl, az egÂt.
Az eg¢sz strat¢gia abbÂl indul ki, hogy ¢n
nem lehetek rossz, aljas, gyÀva, esendû stb.,
az ´nreflexiÂ pedig mÀr logikailag is ezt imp-
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likÀlnÀ. Akinek tehÀt az ego a legfûbb kincs
(f¡ggetlen¡l minden k´r¡lm¢nytûl, vagyis
csak az¢rt, mert az eny¢m), akinek egomegÂvÀs a legfûbb t´rv¢ny (¢s ¢ppen mivel mindentûl Âvja, a reflexiÂ nem ¢rintheti, marad
hallatlan gyenge ¢s sebezhetû ¢s esendû), annak mindig tÃl sok a veszÁtenivalÂja ahhoz,
hogy ne veszÁtse el mindig a legt´bbet, a valÂdi kommunikÀciÂ lehetûs¢g¢t. Ez a projektÁv logika el¢gg¢ univerzÀlisnak tünik. Ennek
k´sz´nhetû, hogy az Àltalunk ismert tÀrsadalmak alapvetûen neurotikus kÂdok alapjÀn
szervezûdnek, s nem nyugalmi Àllapotban,
tehÀt amikor az alapvetû t´rv¢nyek forognak
kockÀn, paranoidba vÀltanak. Mindkettû
mük´dtet¢s¢nek elve, hogy a mÀsikra kell
oktrojÀlnia e mük´d¢si elvet, vagyis kÂdjai vÁrusk¢nt mük´dnek. L¢tmÂdjuk a fertûz¢s. A
neurotikus Àllapotoknak a paranoiddal valÂ
l¢nyegi rokonsÀgÀt revelÀlja NÀdas, amikor
azt mondja: àM¢gis ¢n legyek az utolsÂ, aki [Sascha Anderson] bün´ss¢g¢nek egy¢rtelmüs¢g¢rûl
besz¢l. S ha ezt mondom, akkor nem kereszt¢nyi k´ny´r¡letess¢g szÂl belûlem. °s nem is valamif¢le erk´lcsi relativizmus alapjÀn ker¡ln¢m az egy¢rtelmü
Át¢letet, hanem ¢ppen ellenkezûleg. Ha nem lÀtok
´sszef¡gg¢seket a k´z´ns¢g hiszt¢riÀja ¢s a jogszolgÀltatÀs apÀtiÀja, a vilÀgsz¢p lÀnyok sÃlyosan megzavart libidÂja ¢s ennek a dadogÂs, pattanÀsos, csÃnya l¢nynek az immÀr visszavonhatatlan tettei k´z´tt, akkor f¢lû, hogy semmivel sem fogok hozzÀjÀrulni annak a morÀlnak a megalapozÀsÀhoz,
amelynek alapjÀn egyÀltalÀn Át¢lkezni lehetne.Ê
(152. o.)6 Ezt Foucault sem Árhatta volna
szebben, durvÀbban. NÀdas kiindulÂpontja
az, hogy a mÃlt rezsimben, az û szavaival: a
àb¢k¢s koegzisztenciaÊ korszakÀban t´bb¢ vagy
kev¢sb¢ erk´lcsileg mindenki sÀros lett. A
mindennapi praktikÀk, amikhez folyamodtak az emberek, a tÃl¢l¢s szempontjÀbÂl bizonnyal hasznosak voltak, mindazonÀltal
amorÀlisak. àNem ÀllÁtanÀm, hogy ez a sokoldalÃ
¢s jÂlnevelt ¢rintkez¢s ne lett volna ¢sszerü, de hogy
mennyire volt erk´lcs´s, azzal most k¢ne szemben¢zn¡nk.Ê (165. o.) MÀsutt: àk¢rd¢s, hogy a pragmatikus gondolkodÀsunk milyen m¢rt¢kben volt
ig¢nyes morÀlisanÊ. (173. o.) °s az àerk´lcsÊ
vagy àmorÀlÊ fogalmÀnak tisztÀzatlansÀga,
elegÀns szemantikai ¢rintetlens¢ge, illetve a
pragmatizmussal valÂ szembeÀllÁtÀsa az ÁrÀs
legnagyobb paradoxona. NÀdas ¢ppen azt tematizÀlja itt rendkÁv¡li ¢rz¢kenys¢ggel ¢s

¢leslÀtÀssal, hogy az erk´lcsi t´rv¢ny menynyire nem egyszerü, mennyire vesz¢lyes, ha
a jÂ/rossz digitÀliÀit kategorikusan prÂbÀlja
r´gzÁteni. Mert, teszem hozzÀ, egyetlen imperativusa sem univerzalizÀlhatÂ, mert az erk´lcsi Át¢let nem formalizÀlhatÂ logikai szubszumciÂ, hanem mindig csak a konkr¢t esetben v¢grehajthatÂ applikÀciÂ. NÀdas azonban annyira f¢l a àrelativizmusÊ fogalmÀtÂl,
hogy ez m¢g a legelemibb k´vetkeztet¢sek levonÀsÀtÂl is visszatartja. VilÀgos, hogy gyakorlatÀban nem ragaszkodik a kategorikus
k´zelÁt¢shez. Erre p¢lda, amikor azt mondja,
hogy àegy ilyen ideolÂgia [ti. a fasizmus] harciasabb k¢pviselûit le kell puffantanom, mint a veszett kutyÀkatÊ (162. o.) ä vagyis alkalmasint
felf¡ggeszthetûnek tartja a àNe ´lj!Ê t´rv¢ny¢t. A felf¡ggeszthetûs¢g krit¢riumai formalizÀlhatatlanok, csak àpragmatistaÊ megalapozÀsuk lehets¢ges, illetve ahol az imperativus kategorikus, ott az Ãjkori eurÂpai morÀl
r¢gen halott.7 De amik¢nt a sz´veg e centrÀlis
jel´lûje jÂt¢kony homÀlyban marad, azonk¢ppen b¢lyegeztetik meg a àpragmatizmusÊ. àA b¢k¢s koegzisztenciÀnak az volt az egyik
legkarakterisztikusabb vonÀsa, hogy valamennyien,
hangsÃlyozom: valamennyien elsajÀtÁtottuk a szem¢lyes erk´lcs´t relativizÀlÂ pragmatikus gondolkodÀs alapelemeit, s ez¢rt azt is megtanultuk, hogy
mik¢nt lehet a szem¢lyes felelûss¢g hiÀnyÀt egy
rossznak vagy sz¡ks¢gszerünek Át¢lhetû helyzettel
mentegetni vagy megmagyarÀzni.Ê (173ä174. o.)
A jÂzan pragmatizmus hat¢konyan8 tÀvolÁthatÂ el a àv¢gtelen adÂssÀg logikÀjÀvalÊ (Deleuze ¢s Guattari). Ennek legelemibb müvelete a rossz lelkiismeret ¢s a büntudat ¢rz¢s¢nek
egyetemess¢ t¢tele. (Krisztus megvÀltott t¢ged büneidtûl. Bün´s vagy, ha nem Àldozol
n¢ki ´r´k hÀlÀval. Az ´sszes emberi kultÃra
k¢t legalapvetûbb t´rv¢nye az incesztusnak
¢s az atya[i t´rv¢ny] elpusztÁtÀsÀnak tilalma.
ç, szÂval ezt akarom valÂjÀban! Milyen egy
mocsad¢k vagyok! Valamennyien lealjasodtunk a mÃlt rezsimben, ¢rted?, valamennyien, meg¢rtetted?! Tarts bünbÀnatot. VÀrjÀl,
elûbb olvasd el, hogyan kell. ä àMi, emberek,
valamennyien brutÀlis sz´rnyetegek vagyunkÊ ä
mondja mÀsutt NÀdas. [157. o.])9 MÀrmost
ahhoz a valÂban fontos c¢lhoz, hogy mindenkit ´nvizsgÀlatra k¢sztess¡nk, ez jÂ retorika,
¡gyes pragmatizmus. MindazonÀltal ¢n m¢giscsak azt lÀtom fontosabbnak, hogy megk¡-
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l´nb´ztess¡nk, ¢s ne totalizÀljunk. K¡l´nb´ztess¡k meg NÀdas cselekedet¢t, amint egy
¡gyes, szellemes ¢s ironikus vÀlasszal lerÀzza
magÀrÂl a bel¡gyi szervek tiszteletteljes k¢r¢s¢t, miszerint lenne bÀr àhazÀja szolgÀlatÀraÊ
azzal, hogy informÀciÂkat szolgÀltat nekik ä
annak az embernek a cselekedet¢tûl, akit siker¡l megf¢lemlÁteni¡k ¢s behÀlÂzniuk. SzÀmomra csak ilyen pragmatikus k¡l´nbs¢gek
vannak. RendkÁv¡l tanulsÀgos ebbûl a szempontbÂl Hrabal konfessziÂja, amibûl kider¡l,
hogy û bizony kategorikusan àbesÃgÂÊ volt,
bÀr igen hihetûnek lÀtszik, hogy soha senkit
nem sÃgott be, ¢s semmivel sem vitte elûbbre
a rezsimet annÀl, akinek sosem volt dolga a
fort¢lyos f¢lelem igazgatÂival. °s ez mindenk¢ppen megk¡l´nb´ztetendû Sascha AndersontÂl, amennyiben û t¢nyleg hathatÂsan
k´zremük´d´tt ismerûsei kicsinÀlÀsÀban. Nagyon valÂszÁnü, hogy àabban a logikÀban, ahogy
Sascha Anderson oldotta meg helyzet¢t, vagy ¢n
oldottam meg a helyzetem, nincsen k¡l´nbs¢gÊ
(177. o.), de amennyiben ez a morÀlis k¡l´nbs¢gtev¢s hiÀnyÀt is jelenti, mÀrpedig Ãgy
tünik, NÀdas Ágy ¢rti, nagyon vesz¢lyesnek
talÀlom. Ugyanis logikÀja teljesen kategorikus, jelent¢s ¢s jelentûs¢g jellegzetes paranoid tÃlp´rget¢se mük´dteti. A meg¢rt¢s v¢gtelen feladatÀval szembeni t¡relmetlens¢g
egy esete ez. àA praktikus gondolkodÀs szempontjÀbÂl egyenesen sz¡ks¢ges azt mondani, hogy igen,
de, ellenben, azonban, ha, amennyiben, mÀs ¢rtelemben. Az ember szem¢lyes erk´lcse viszont se a
Wenn, se az Aber uralmÀt nem ismeri el. Csak
igent ismer ¢s csak nemet ismer.Ê (177. o.) NÀdas
itt olyan vilÀgrÂl Àlmodik, ami nem volt, van,
lesz. Olyan tisztasÀgrÂl, amely nem lehets¢ges; mÀr pusztÀn logikailag is ¢rtelmetlen.
Olyan utÂpiÀrÂl, amelyre t´rekedni sokkal
vesz¢lyesebb, mint akÀr, ezt is megkockÀztatom, elveszni a Nagy Rendezûelv n¢lk¡li vilÀg mindennapjainak megism¢telhetetlen ¢s
univerzalizÀlhatatlan helyzeteiben. A morÀlban is, sût itt kivÀltk¢ppen, mindig csak praktikum van. Konkr¢t esetek. Egy¢birÀnt nem
biztos, hogy Ãgy Àll a dolog, hogy van egyfelûl a MorÀl, amit a jÂisten teremtett, ¢s az
eredendûen jÂ ¢s sz¢p ¢s embers¢ges, ¢s van
mÀsfelûl a Pragmatizmus, amely kegyetlen,
egoista, ¡res, amorÀlis, mindenre k¢pes,
minden eszk´zt szentesÁt ä mindig s´t¢t ä c¢ljai ¢rdek¢ben. A morÀl Ãgy mük´dik, mint

az ´sszes szociÀlis rend: a felettes ¢n gyarmatosÁtÀsÀval k¢pzûdik, ¢s csak n¢zûpont ¢s fokozat k¢rd¢se, hogy normÀnak ¢rz¢kelj¡k-e
vagy pedig terrornak. A pragmatizmus pedig
mi¢rt jelenten¢ sz¡ks¢gk¢ppen, hogy nincs
semmif¢le morÀlis ¢rt¢k? ä sût szerintem sokkal reflexÁvebben ¢rt¢kcentrÀlt, mint bÀrmif¢le vak moralizmus. Rorty p¢ldÀul joggal
s¢rtûdne meg, ha b¡szk¢n vÀllalt ¢s hirdetett
pragmatizmusÀt ilyen egyszerüen ad acta
tenn¢k ä hiszen pragmatizmusa ¢ppen a szÀmÀra alapvetûnek ¢rzett morÀlis c¢loknak
van legjobb filozÂfiai tudÀsa szerint alÀrendelve. Ezzel a logikÀval ¢rthetj¡k meg, bÀr
szeretn¢m inkÀbb nem ¢rteni, NÀdas büntudatÀt. Ugyanis gondolkodÀsÀnak ez a jegye,
Ãgy tünik, a r¢gi, paranoid imp¢rium gyarmata. Sût sokkal inkÀbb hajlamos d¢monizÀlni t´rv¢nyeit, mint a visszataszÁtÂ demonstrÀciÂkon, Àldozati ¡nnepeken, boszorkÀny¢get¢seken, bünbakgyilkossÀgokon, szobord´nt´get¢seken, komenistaszidalmazÀsokon stb.
magÀt a büntûl szimbolikusan megtisztÁtani
akarÂ t´megember. Ahogyan àa praktikus
gondolkodÀsÊ m¢rlegel¢se korÀntsem sz¡ks¢gk¢ppen egyenlû az amoralitÀssal, hiszen a
konkr¢t esetekben a legt´bbsz´r ¢ppen a cselekedetek morÀlis kockÀzatairÂl ¢s a morÀlis
elvek m¢rlegel¢s¢rûl van szÂ, azonk¢ppen
ennek az elvont, tiszta ¢s kategorikus àszem¢lyes erk´lcsÊ-nek fogalma sincs arrÂl a vilÀgrÂl,
amely felett t´rv¢nykezni akar. Ha à[a]z ember
szem¢lyes erk´lcse [...] se a Wenn, se az Aber uralmÀt nem ismeri elÊ, ha à[c]sak igent ismer ¢s csak
nemet ismerÊ, akkor àaz ember szem¢lyes erk´lcseÊ,
ohne Wenn und Aber, fasiszta. Ez utÂbbi szÂ
term¢szetesen tÃl erûs, nem t´rt¢nelmi
konkr¢tsÀgÀban hasznÀlom,10 hanem arra a
totalizÀlÂ kÂdra, amely csak sajÀt magÀt ¢rv¢nyesÁti, magÀhoz m¢r mindent, ¢s mindenkit arra k¢nyszerÁt, hogy az Àltala felosztott
¢s elûre ¢rt¢kelt vilÀgban, ahhoz k¢pest, mindenki valljon szÁnt. Egyet¢rtesz a nemzetiszocializmus eszm¢j¢vel vagy nem, elismered-e,
hogy sz¡ks¢gszerü a proletÀrdiktatÃra vagy
nem, a l¢t hatÀrozza meg a tudatot vagy nem,
pÀrttag voltÀl-e vagy nem, hiszel egy istenben, mindenhatÂ atyÀban vagy nem ä vel¡nk
vagy-e vagy egy mocskos kozmopolita/reakciÂs/klerikalista/kommunista/ateista sat´bbi
vagy. Amit tehÀt (nem t´rt¢neti konkr¢tsÀgÀban) fasisztÀnak nevezn¢k, az k¢t alapvetû
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müveleten nyugszik, az egyik a vilÀg kategorikus felosztÀsa ¢s ennek a dichotÂmiÀnak az
univerzalizÀlÀsa ¢s hiszt¢rikus ¢rt¢ktelÁt¢se,
valamint ennek a fogalompÀrnak mint a vilÀg kit¡ntetett metafizikai elv¢nek d¢monizÀlÀsa. Nem kev¢sb¢ fontos mozzanat m¢g,
hogy mindenkinek e totalizÀlÂ kÂd szÁne el¢
kell jÀrulnia ¢s szÁnt vallania, ohne Wenn
und Aber, semmi k´nt´rfalazÀs, kispofÀm.
Az, hogy az ember ilyen k¢nyes helyzetekben
gyakran fordul praktikusnak is felt¡ntethetû
kibÃvÂkhoz, à´nmenteget¢shezÊ, nem jelenti
azt, hogy minden praktikus megfontolÀs az
Erk´lcs´t relativizÀlÂ ´nmenteget¢s. °ppen a
sajÀt erk´lcsis¢ge v¢delm¢ben prÂbÀlja megmenek¡lni a rÀ oktrojÀlt binÀris kÂdot. Ha
tehÀt nem kategorizÀljuk ¢s nem d¢monizÀljuk a kollaborÀltam/nem kollaborÀltam fogalompÀrjÀt,11 ¢s megtisztulÀsvÀgyunktÂl üzve
nem n´vesztj¡k ism¢t olyan hatalmasra, mint
valaha volt, akkor tehetûk csak fel a morÀlpragmatikai k¢rd¢sek. Erre a strikt formalizÀlÀsra ¢ppen annak van sz¡ks¢ge, aki nem biztos alapvetû erk´lcsi ¢rz¡let¢ben. NÀdas ironikus, de a totalitÀrius bel¡gyi agyak paranoid szignifikÀciÂs mechanizmusa Àltal ¢rinthetetlen vÀlasza szerintem t´k¢letes megoldÀs.
Bizonyosan nem olyan hûsiesen sz¢p, mint
SzÀsz B¢la viszonpofonja (bÀr NÀdast nem
¡t´tt¢k meg) vagy E´rsi pimasz vigyora, de
el¢g jÂ megoldÀs. NÀdast viszont zavarja.
Hogy nem esett nekik, hogy nem k´pte le
ûket. De hÀt gondoljunk csak bele a szÀnalmas praktikus k´vetkezm¢nyekbe: mitûl lett
volna az jobb, ha mondjuk nem sz¡letik meg
a CSALçDREG°NY , mert nemcsak hogy indexen van a szerzû, de mind egzisztenciÀlisan,
mind lelkileg megnyomorÁtottÀk; s ha talÀlt
volna egy modus vivendit (sokan voltak ilyenek, k´zt¡k, szerencs¢re, NÀdas), az nem
csak ugyanolyan, e strikt morÀl Át¢lûsz¢ke
elûtt àkollaborÀnsÊ-nak b¢lyegezheû technikÀval lett volna lehets¢ges? Ez a tÃlhajtott erk´lcsis¢g az adott k´r¡lm¢nyek k´z´tt nem
tudott volna mÀst tenni, csak magÀt t´nkretenni. A àt´rt¢nelmi szituÀciÂ megker¡lhetetlen logikÀjaÊ, amit NÀdas joggal emleget (178. o.),
bÀr ÀltalÀban hajlamos leszÂlni, mivel csak
mentegetûz¢sk¢nt hallja, ¢s mint ilyet nem
bÁrja hallani ä azonban nem csupÀn mentegetûz¢si strat¢gia, hanem egyszerüen k´r¡lm¢ny, kondÁciÂ, keretfelt¢tel. Azt a terrorisz-

tikus totalizÀciÂt, azt a double bindot, ami
minden lehets¢ges cselekedetet bevezet a sajÀt, megker¡lhetetlen kÂdjÀba ä ¢s csak a totÀlis konfrontÀciÂt hagyja szabadon, amit viszont a legk´nnyebben tud elint¢zni, s Ágy a
legkev¢sb¢ vesz¢lyes szÀmÀra ä, pontosan akkor lehet kijÀtszani a leghat¢konyabban, ha
a sziszt¢ma jÀt¢kszabÀlyaival lÀtszÂlag konform, de nyilvÀnvalÂan mÀs àtranszcendentÀlis jel´ltreÊ fixÀlt jÀt¢kot jÀtszunk, alternatÁv
kÂdok alapjÀn, amit mindenki ¢rt, hat¢konyan mük´dik, ¢ppen mivel àa hatalomÊ
nem tudja renonszot kiÀltva les´p´rni. (Itt
persze t´rt¢netileg megint sÃlyos k¡l´nbs¢gek vannak, ez a fenti ÀltalÀnosÁtÀsom is sok
mÀr ä nem ¢rv¢nyes p¢ldÀul az '56 elûtti korszakra, ahol valÂszÁnüleg sokkal durvÀbb ¢s
totÀlisabb volt a rezsim ehhez a jÀt¢khoz, ¢s
nem ¢rv¢nyes a nyolcvanas ¢vekre, ahol viszont mÀr sokkal gyeng¢bb, azaz sokkal kem¢nyebb jÀtszmÀkat is lehetett jÀtszani ellene.) àA titkos szolgÀlat fûn´ke, ¢s a titkos szolgÀlat
¡gyn´ke, term¢szetesen kizÀrÂlag munkaidûben,
nem a sz¢ppel ¢s a csÃnyÀval, a jÂval ¢s a gonosszal
m¢ri a sajÀt cselekv¢seit, hanem a sz¡ks¢gessel, a
hasznossal, mindazzal, ami az Àllam nem f´lt¢tlen¡l nyilvÀnossÀgra hozhatÂ ¢rdek¢ben Àll. A fûn´k
¢s az ¡gyn´k itt olyan ember, akit az Àllam sajÀt
jÂl felfogott ¢rdek¢ben nem tornÀbÂl, hanem erk´lcsbûl mentett fel.Ê (182ä183. o.) Na, ez az a
pont, ahol viszont belef¢rne egy kicsit t´bb
szigorÃan erk´lcsi naivitÀs. Mitûl lenne sz¡ks¢gszerü, hogy a sz¡ks¢gesnek ¢s a hasznosnak semmi k´ze sincs a (morÀlis) jÂhoz? Mitûl
lenne sz¡ks¢gszerü, hogy a fûn´k ¢s az ¡gyn´k bÀrmilyen hatalom amorÀlis kiszolgÀlÂja
legyen? Egy neonÀci ´sszeesk¡v¢si kÁs¢rlet leleplez¢se mondjuk mi¢rt ne eshetne egybe a
fûn´k ¢s az ¡gyn´k morÀlis ¢rt¢kel¢s¢vel
vagy az Àllam alkotmÀnya, amely mindezt lehetûv¢ tette szÀmukra, mi¢rt ne eshetne egybe a polgÀrok els´prû t´bbs¢g¢nek erk´lcsis¢g¢vel? °s fordÁtva: hÀt nem az a jogtiprÂ,
nagyon is vesz¢lyes hatalom, amely a minden
k´r¡lm¢nyek k´z´tti lojalitÀs fej¢ben felmenti morÀlbÂl csinovnyikjait? Nem szeretn¢k
naivnak feltünni. A politika Ãgy, ahogy van,
amorÀlis. A mocsok birodalma, amelyben
nem is az a problematikus, hogy vez¢relve a
Wille zur Macht, hiszen minek nem, hanem
az, hogy ezt rendkÁv¡l barbÀr, ocsmÀny eszk´z´kkel vÁvjÀk, egyszÂval eszt¢tikai probl¢-
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mÀk vannak vele. (Mennyivel szebb a sz¢pirodalmi vagy a filozÂfiai agÂn, fûleg, ha nem
az int¢zm¢nyes hatalomrÂl szÂl, hanem gondolatok¢rÂl, m¢ly belÀtÀsok¢rÂl.) BÀr itt
megint gonoszul nem egyszerü a k¢plet, p¢ldÀul amikor azt lÀtjuk, hogy ä hogy, hogy
nem ä alkalomadtÀn az a sikeres egoista hatalmi harcos, aki mellesleg a k´z javÀt is leginkÀbb bÁrja gyarapÁtani, hiszen ez el¢g jÂ
strat¢gia arra, hogy hatalmon maradjon, mÀs
k¢rd¢s, hogy àa k´z javaÊ kifejez¢snek van-e
bÀrmi k´ze a NÀdas-f¢le tiszta morÀlhoz. °rdekes jelens¢g egy¢bk¢nt, hogy NÀdas t´bbsz´r is Ãgy fogalmazza meg Sascha Anderson
bün¢t, hogy elÀrulta a barÀtait, merthogy a
barÀtsÀg k¢ts¢gkÁv¡l alapvetûen morÀlis dolog is, de csak nagyon sokadsorban, hiszen a
praktikum szintj¢n nagyjÀbÂl t´rv¢nyszerünek mondhatÂ, hogy azok szoktak (jÂ) barÀtok lenni, akik k´z´tt moraliter nincs k¡l´n´sebb tÀvolsÀg. Elvileg azonban ez az erk´lcs´z¢s szerintem teljesen mÀs dologrÂl szÂl.
A barÀtomat nem az¢rt nem jelentem fel,
mert a barÀtom, hanem mert senkit nem jelentek fel ennek a rezsimnek, mert azt szeretn¢m, ha nem lenne, ¢s semmiben nem
akarok neki segÁteni, viszont mindenki segÁts¢g a rezsim elleni harcban, akit fel lehetne
jelenteni, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a barÀtom-e.
De ha mondjuk kider¡lne, hogy a barÀtom,
teszem azt, RAF-tag, ¢s kezembe ker¡lne kidolgozott tervezete egy forgalmas ÀllomÀson
v¢grehajtandÂ bombamer¢nyletrûl, biztosan
elûre lÀthatÂ àpolgÀriÊ Àldozatokkal, akkor
valÂszÁnüleg ä f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a barÀtom, morÀlis megfontolÀsbÂl ä feljelenten¢m. Nagyon ¢rdekes m¢g NÀdasnak a titkos¡gyn´k-probl¢ma n¢met megoldÀsÀval
szembeni averziÂja. Ugyanis az a moralitÀs,
amit û olyan jÂt¢kony homÀlyban hagy, biztosan nem formalizÀlhatÂ, ha az volna, akkor
a n¢metek lettek volna az elsûk, akik megteremtik a formÀlis: jogi kereteit az Át¢lkez¢snek. De Lessing, Kant, Nietzsche, Habermas
stb. n¢pe ezt nem bÁrta megcsinÀlni, az lett
volna a nagyon ciki, ha meg bÁrja. àErk´lcsi ¢s
jogi k¢ts¢geik k´z´tt hÀnyÂdva, odÀig azonban sajnos elmentek a n¢metek, hogy a nyilvÀnos erk´lcsi
Át¢lkez¢shez teremtsenek t´rv¢nyes kereteket. Egy
ilyen processzusban nem a rendûrs¢g nyomoz, hanem a k´zv¢lem¢ny Àltal feddhetetlennek Át¢lt s¢rtett
vagy Àldozat. Egy ilyen erk´lcsi tÀrgyÃ processzus-

ban az ÃjsÀgok emelik a vÀdat, ¢s nem az Àllam¡gy¢sz. Egy ilyen processzusban nincsen ¡gyv¢d,
aki a vÀdlott v¢delm¢t ellÀthatnÀ, ¢s az Át¢letet,
ahogy az mÀr az erk´lcsi Át¢letek eset¢ben lenni szokott, az ´nmagÀt feddhetetlennek tekintû k´zv¢lem¢ny hozza meg a pedikür´sn¢l, a l¢pcsûhÀzban, a
televÁziÂban, a kocsmÀban ¢s az irodalmi szalonban.Ê (184. o.) Pontosan. így n¢z ki az Erk´lcs
uralma, minden erk´lcs¢, minden bizonnyal
az¢ is, amit NÀdas nem fejt ki, csak annyit
mond rÂla, hogy mindenkinek a magÀn¡gye,
¢s jobb, ha mindenki magÀba n¢z inkÀbb,
mint a mÀsik aktÀiba. Ezzel egy¢bk¢nt, sÃlyos
f¢lre¢rt¢s ne ess¢k, egyet¢rtek; az erk´lcs
mük´d¢smÂdjÀnak kik´vetkeztethetû nÀdasi
elgondolÀsÀval nem ¢rtek egyet. Szerintem
az erk´lcsnek egyetlen k´zege ¢s fegyvere a
nyilvÀnossÀg, l¢tez¢si mÂdja az interszubjektÁv kontroll, megnyilatkozÀsa ¢s tovÀbbadÀsi
gyakorlata a bevett/kirekesztett ÀllandÂ publikus demonstrÀciÂja. Mint minden gyûzedelmes hatalom: normÀlis ¢s normatÁv, term¢szetes ¢s terrorisztikus. NormÀlis, hiszen uralomra tett szert, bevett¢ lett ¢s megszokottÀ
ä ¢s terrorisztikus, mert l¢nyege, hogy kirekesszen, ellehetetlenÁtsen ¢s megb¡ntessen
minden, az ´v¢tûl elt¢rû kÂdot. (Az igazi izgalom csak ezutÀn k´vetkezik. R¢gÂta foglalkoztat, ¢s tesztelem a gondolatot, hogy a mÀsikkal szembeni tolerancia ¢s a mÀsikkal
szembeni indifferencia k´z´s kontinuumot
k¢pez. Illetve, ennek inverzek¢nt, hogy a
mÀsikkal valÂ t´rûd¢s humanizmusa ¢s a mÀsik kontrolljÀnak fasizmusa ¢destestv¢rek.
Ezzel azonban mÀsutt àÂhajtokÊ foglalkozni.)
A T HOMAS MANN NAPLñIRñL szÂlÂ ÁrÀs rendkÁv¡li ¢rdekess¢g¢t ä elsû k´zelÁt¢sben ä az
adja, hogy NÀdast ÁrÂi szeml¢lete, eszt¢tikÀja,
kiegyensÃlyozottsÀga, szem¢lyes ¢s müv¢szi
vonzalmai, alapvetû emberi ¢rt¢kei stb. alapjÀn a nagy n¢met ÁrÂ k´zeli rokonÀnak tarthatjuk. Egyr¢szt. MÀsr¢szt viszont NÀdas
igen ¢les szemü kritikusa a Thomas Mann
reprezentatÁv ÁrÂi szerepe ¢s feltehetû ä talÀn
nem csupÀn szimbolikusan megsemmisÁtett ä
àigaziÊ szem¢lyis¢ge, tovÀbbÀ irodalmi munkÀssÀga k´z´tti fesz¡lts¢gnek. àíme, lÀssÀtok,
Ágy n¢z ki egy minden Áz¢ben kiteljesedett, ¢rett szem¢lyis¢g¢re szem¢rmesen b¡szke, d¢monaitÂl kiegyensÃlyozottan megkÁs¢rtett, eln¢z¢sre ¢s meg¢rt¢sre mindig k¢sz, a jÂ ¢s rossz dolgaiban f´l´tt¢bb
jÀratos, müvelt ¢s jÂmÂdÃ polgÀr, aki minden Àldott
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napon pedÀnsan ¢s p¢ldÀsan munkÀlkodik, ennek
v¢gezt¢vel pedig k´nnyed¢n ¢s kedvtelve forog a f¢nyes tÀrsasÀgban.Ê (31. o.) A szerep¢rt nagy
Àrat kell fizetnie, tulajdonk¢ppen olyan Àrat,
ami ¢ppen a szerep hiteless¢g¢t k¢rdûjelezi
meg. NÀdas ¢rtelmez¢s¢ben Thomas Mann
szÀmÀra minden elveszÁti ´n¢rt¢k¢t, mindennek az d´nti el az ¢rt¢k¢t, hogy felhasznÀlhatÂ-e valamely müben, minden megÁrandÂ
alapanyaggÀ vÀlik ä a mü viszont mindig a
szerep alÀrendeltje. így aztÀn àa szeretet, vagy
r¢szv¢t sem hasznÀlhatÂ ¢rz¢sÊ. (41. o.) àígy aztÀn
annak a t¢nynek, hogy szmokingot ´lt a vacsorÀhoz,
nincsen nagyobb vagy kisebb jelentûs¢ge, mint annak a t¢nynek, hogy legkisebb gyermeke lÀttÀn ¢rzett utÀlatÀt alig tudja elfojtani. Az ilyen ¢rz¢sek
helyi ¢rt¢k¢t az szabja meg, hogy mik¢nt ¢s hol foglalnak helyet a jelent¢kenys¢ghez vezetû hierarchiÀban.Ê (41. o.) BÀrmilyen szerepben tünik is
fel, àszociÀlis ¢rz¢kenys¢ge [...] egyenlû marad a
nullÀvalÊ. (41. o.) CsalÀdtagjaival szemben
k´teless¢gszerüen kellene ¢reznie valamit,
amit azonban àmÀsirÀnyÃ elfoglaltsÀga miatt
m¢gsem ¢rezÊ (42. o.), s nem v¢letlen, hogy àa
jÂzan Goethe trÂnol a legfûbb istens¢g trÂnusÀnÊ.
(42. o.) NÀdas t´bbsz´r visszat¢rû megfogalmazÀsa szerint ez az eg¢sz problematika àa liberÀlis szem¢lyess¢g csûdje, katasztrÂfÀjaÊ (40. o.),
a àmentÀlisan kulturÀlt liberÀlis elmeÊ (42. o.) ÀltalÀnos problematikÀja, a naplÂkbÂl àÃj megvilÀgÁtÀsban, ha nem is egy mÀsik ¢letmü ¢s egy mÀsik szem¢ly, de a liberÀlis gondolkodÀs legf¢ltettebb
¢s legfedettebb titkÀnak jegy¢ben ÀllÂ ember vÀlik
lÀthatÂvÀ: a szenvedûÊ. (45. o.) Az, hogy valami
baj van a àliberalizmussalÊ, mÀs ÁrÀsokban is
fel-felbukkan, de minden¡tt kifejtetlen¡l.
Nagyon àcsûdÊ van egy¢bk¢nt minden¡tt. A
SORS °S TECHNIKA v¢g¢n is. Teljes kulturÀlis
csûd. Halad a vilÀg az apokalipszisbe, -ba, ¢s
van a virrasztÂ ÁrÀstudÂ, az emberis¢g ¢lû lelkiismerete, aki megmondja az ´ntudatlan
birkÀknak, hogy miben is vannak. Csûdben.
Van egy eg¢szen egyszerü ´sszef¡gg¢s. Sokan vannak ilyen csûdeur´k, de egy se a hatvanas ¢vekben ¢s utÀn sz¡letettek k´z´tt.
EgyszÂval egyszerü generÀciÂs probl¢mÀnak
lÀtszik ez. Vagyis nem totÀlis a csûd, hiszen
nem vonatkozik a totumra, ¢s ugye nem arrÂl van szÂ, hogy vonatkozik, csak ûk nem
tudjÀk? De a legnagyobb hiÀny¢rzetem abbÂl
adÂdik, hogy NÀdas nem engedi el magÀt,
pedig a Thomas Mann-nal kapcsolatos meg-

jegyz¢sei sokat sejtetnek, ¢s, rokonsÀguk
àokÀnÊ (zs.-ul), komoly lehetûs¢g nyÁlt volna
sajÀt magÀval kapcsolatos k¢rd¢sekkel valÂ
alaposabb szemben¢z¢sre is. Ez nem igazÀn
t´rt¢nt meg. °s sok egy¢b ¢rdekes dolgot is
tudni lÀtszik NÀdas, de elhallgatja ûket. Itt
van p¢ldÀul ez a mellbevÀgÂ megÀllapÁtÀs,
hogy àa fiÃk apaszerelm¢nek t¢ny¢t ¢s napi gyakorlatÀt egyenesen sz¡ks¢gesnek ¢s kÁvÀnatosnak
kell tartani egy f¢rfiÃi istens¢gek tekint¢ly¢re ¢s teljesÁtm¢ny¢re alapozott kultÃrÀban, Àm ugyanennek
a szerelemnek a mÀsik ÀbrÀzatÀrÂl, az apÀk fiÃszerelm¢rûl, ¢ppen az apÀk tekint¢ly¢nek v¢delm¢ben,
m¢lys¢gesen hallgatni kellÊ. (°s most figyelj:)
àEzen a ponton van alÀaknÀzva ez a kultÃra.Ê
Majdnem mindig az ¢rdekes r¢szekn¢l hÃz
NÀdas àcenzori tollaÊ. Csak kombinÀlni lehet,
az EML°KIRATOK n¢hÀny hely¢bûl, innen-onnan. így csak felszÁnesen tovÀbb k¢rdez àaz
emberÊ: °s hol vannak az anyÀk ¢s a lÀnyok?
ýk se azok a kifejezett aknaszedûk. °s hol
vannak a hatalmaskodÂ nyomorultak ¢s a
megalÀzva boldogÁtottak? °s akkor m¢g meg
se k´zelÁtett¡k a r¢szlettÀrgyak birodalmÀt,
ahol egyfolytÀban sÁpol az aknakeresû. Mindent egybevetve ¢s ezt az ´sszeszedetlen fecseg¢st abbahagyva, szerintem NÀdas az
essz¢kben ÀltalÀban el¢getett minden àÁzl¢stelenÊ k¢ziratot, vagy meg se Árta, vagyis csak
nagyon k´zvetetten foglalkozik mindazzal,
ami ût szem¢lyesen ¢rinti. Ez nem tesz jÂt az
ÁrÀsoknak. Egy nem tÃl ¢rdekes reprezentatÁv szerep mük´dik, ahhoz hasonlatos, amelyet NÀdas nagy ¢rz¢kenys¢ggel Mann-nÀl
vesz ¢szre. Egyetlenegy darab humorosat
àleltemÊ (a àtalÀlÊ ige le van tiltva NÀdasnÀl)
az eg¢sz k´nyvben. àMik¢nt azt mÀsoktÂl tudjuk,
k¢zirat nem ¢g el.Ê (24. o.) HÀt akkor lÀssuk
ûket. De mintha tÃl erûs volna a shame, ¢s
hozzÀ k¢pest gyenge a being seen. (A mocskos kis voyeur ä mit akar m¢g?, nemde.) Az
is lehet, hogy az a baj, hogy NÀdas elhitte,
hogy nagy ÁrÂ, pontosabban hogy ez egy immÀron megsz¡ntethetetlen Àllapot; hogy birtokol valami tudÀst ä viszont (ha szabad egy
pillanatra a vakfoltomat lÀttatni) ha ezt elhiszi, akkor v¢ge, m¢g a lehetûs¢gnek is, hogy
az maradjon. (M¢g szerencse, hogy a CSALçDREG°NY ¢s az E ML°KIRATOK k¢sz van.) De ellenben. Az se olyan rossz, ha kicsit kisebb az
ember, abba is belef¢r m¢g a megl¢vûn¢l is
t´bb aggÀly, k¢tely, jÀt¢k, humor; ¢s belef¢r
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legalÀbb ugyanannyi skolasztika, k´telezû komolysÀg, szakmai ´ntudat ä bÀr ez utÂbbiak,
szÂ, ami szÂ, zavarjÀk a koncentrÀciÂt, a dolgokra valÂ elm¢ly¡lt odafigyel¢st, a komolysÀg komolyanv¢tel¢nek lehetûs¢g¢t ¢s a bonyolultsÀg irÀnti gyeng¢ds¢g ¢rz¡let¢t. De lehet, hogy az fontosabb, hogy NÀdas nagyon
egyed¡l van. A magÀnyos g¢niusz, a mindent
egyed¡l, a minden nagy talÀnyt a maga mÂdjÀn megoldni akarÂ h¢rosz szerepe nagyszerü, de igen hÀtrÀnyos pozÁciÂ. De az is lehet,
hogy, bÀrmily fÀjÂ is esetleg a hiÀnyuk, le kellene mondani a d¢monokrÂl, ¢s belet´rûdni,
hogy csak jÂ ¢s rossz van, ¢s àk´z´tt¡k fekszik
az emberek f¢lhomÀlyos v´lgyeÊ (Klee). De az is
lehet, hogy csupa marhasÀgot besz¢lek, ¢s
rosszakat mondok, ¢s minden Ãgy van jÂl,
ahogy van, annyira jÂl, hogy mÀr-mÀr az is
belef¢r, hogy csupa marhasÀgot besz¢lek ¢s a
t´bbi.

Jegyzetek
1. °szrevettem, figyelek. Igen, àmindigÊ.
2. LÀtva lenni.
3. Sz¢gyen.
4. BÀr NÀdas mintha hajlana erre a n¢zetre. TanulsÀgos ebbûl a szempontbÂl Ãjabb, Ágy a k´tetben
nem szereplû ÁrÀsa Lengyel LÀszlÂrÂl. Nem ¢rintem
most azt az ÁrÀs alapjÀn nem igazÀn kisilabizÀlhatÂ
eredetü, mindenesetre eleve elt´k¢lt ellens¢gess¢get, amely belûle Àrad (sem azt, hogy nekem mi a
v¢lem¢nyem Lengyelrûl), csak a szakmÀzÂ furioso
egy kirohanÀsÀt, (rem¢nyeim szerint) megk´nnyÁtendû annak felismer¢s¢t, hogy ami istenÁt¢letnek
lÀtszik, az olykor emberi, tÃlsÀgosan is emberi ¢rvel¢s. °s vad ¢rver¢s. NÀdas id¢z Lengyeltûl egy
ànyelvtani hibÀktÂl sÃlyos mondatotÊ: àÏDe Ãgy v¢lem,
hogy a magyar k´zgazdasÀg igazi kit´r¢si lehetûs¢ge a harmincas ¢vek elej¢n j´tt el.ÎÊ Amikor elolvastam e kip¢c¢zett mondatot, szÀnd¢kosan nem olvastam tovÀbb
a kommentÀrt: ¢n talÀljam meg a ànyelvtani hibÀkatÊ. Olvasom m¢g egyszer, m¢g k¢tszer, n¢zem
jobbrÂl, n¢zem balrÂl, csak nem talÀlom ûket. HÀt
nem a legszebb mondat, az t¢ny, de ez legyen a legrosszabb mondat a magyar ÃjsÀgÁrÀs t´rt¢net¢ben.
Egy¢bk¢nt pedig NÀdas t´bb, nem nyelvtani kifogÀsa szÀmomra is jogosnak tünik, de n¢zz¡k a ànyelvtaniakatÊ: àa kit´r¢si lehetûs¢g se a t¢rben, se az idûben nem
tud elj´nni, hanem van vagy nincs. Ha pedig e kit´r¢snek
a harmincas ¢vek elej¢n kellett volna bek´vetkeznie, akkor

mindenk¢ppen volt avagy lehetett volnaÊ. AztÀn ad k¢t
helyes ¢s sz¢p verziÂt, az elsû v¢ge: àÏkit´r¢si lehetûs¢geÎ tÀmadhatottÊ. NahÀt, ez a àtÀmadhatottÊ, ez aztÀn
t¢nyleg. Ez igen. SzÂval a (kit´r¢si) lehetûs¢g, az vajon
mi¢rt ne j´hetne el, szeg¢ny, akÀr t¢rben, akÀr idûben, vagy legalÀbbis mi¢rt kev¢sb¢, mint hogy tÀmad. ValÂszÁnüleg a kit´r¢s k¢pzete uralja NÀdas
¢rz¢kel¢s¢t, ez¢rt azt is elfelejti, hogy a mondat alanya a àlehetûs¢gÊ, s a àkit´r¢siÊ csak ennek jelzûi bûvÁtm¢nye. A k´vetkezû mondat (zsurnÀlul:) àcsÃsztatÀsaÊ expressis verbis mondja mondvÀn: àHa pedig e kit´r¢snek a harmincas ¢vek elej¢n kellett volna bek´vetkeznie...Ê (kiem. tûlem). A àlehetett volnaÊ helyesbÁtû
javaslatrÂl pedig jegyezz¡k meg, hogy szint¢n csak
e feled¢kenys¢g k´vetkezm¢nye lehet, hiszen ä a
àkezet fogok a kez¡kkel ¢s pofÀnvÀgom a pofÀjukatÊ tÁpusÃ kifejez¢seket (egy vers¢ben) elk´vetû Garaczin
kÁv¡l ä ki Árna le olyat, hogy àlehetûs¢ge lehetett volnaÊ.
Jegyezz¡k meg azt is, hogy a àlehetûs¢gÊ szÂ olyannyira nem ig¢nyel semmi eff¢le àgrammatikai
megerûsÁt¢stÊ, hogy egy tovÀbbi modÀlis kifejez¢ssel
esetleg mÀr magÀt a lehetûs¢g fennÀllÀsÀt k¢rdûjelezz¡k meg, ami ugyebÀr k´zel sem azonos azzal,
hogy fennÀll, m¢g ha m¢goly kihasznÀlatlan marad
is. Mindezek utÀn valÂsÀgos fel¡d¡l¢s lÀtni, hogy NÀdas szerint àLengyelnek a büv´s szÂ, a kit´r¢s fontosabb,
mint maga a mondatÊ, hiszen, Ãgy tünik, az û neve
ugyancsak joggal Àllhatna az id¢zetben szereplû tulajdonn¢v hely¢n. Sajnos az igeidûkkel sincs semmi
probl¢ma. TovÀbbÀ, ha mÀr ilyen borzasztÂan precÁzek vagyunk, ¢s àk¢nyesekÊ àszakmailagÊ (szerintem
inkÀbb ne ä vagy ne Ágy), akkor m¢g tegy¡nk egy
futÂ emlÁt¢st arrÂl, hogy precÁz¢k meg szoktÀk k¡l´nb´ztetni a nyelvtani ¢s a nyelvhelyess¢gi hibÀkat,
¢s hogy amikkel NÀdas vÀdolja az id¢zett mondatot,
azok k´z¡l csupÀn az egyik lenne ànyelvtaniÊ, ha,
felt¢ve, de meg nem engedve, igaza lenne, vagyis û,
NÀdas, e szÂ ilyet¢n hasznÀlatÀval mindenk¢ppen
nyelvhelyess¢gi hibÀt k´vet el. AztÀn hÀt ugye àsÃlyosÊ ÀltalÀban gondolatoktÂl meg eff¢l¢ktûl bÁr lenni egy mondat ä de ànyelvtani hibÀktÂlÊ? Esetleg a àsÃlyos nyeltvani hibaÊ megszilÀrdult szintagmÀja kontaminÀlÂdik e meglepû szolecizmussÀ? Itt most felf¡ggesztj¡k az ¢rvel¢s fonalÀt.
5. Tudjuk.
6. Az id¢zet meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢ges felid¢zni, hogy
NÀdas ÁrÀsÀt egy ÃjsÀgÁrÂ-iskolai ¢lm¢ny¢vel kezdi,
m¢gpedig annak a hÁres esetnek a bÁrÂsÀgi tÀrgyalÀsÀrÂl szÂlÂ eml¢keivel, amit Fejes Endre Jñ ES°T
NYçR, Jñ EST°T SZERELEM cÁmü müv¢bûl, illetve az ebbûl k¢sz¡lt n¢pszerü filmbûl alighanem mindenki
ismer. NÀdast elgondolkodtatja a k´z´ns¢g àv¢rgûz´s hiszt¢riÀjaÊ, hogy mi¢rt tÂdulnak a borzalmakra,
amelyeknek a àlegzaftosabbÊ mozzanatainÀl rÀadÀsul
mindig zÀrt tÀrgyalÀst rendelnek el, s arra jut, hogy
àilyenkor mindenki elk´vetheti a sajÀt disznÂsÀgait. AztÀn
elÁt¢lhetiÊ. MÀsfelûl à[a] bÁrÂsÀg eln´ke is nagyon ¢rdeke-
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sen viselkedett. Teljesen apatikus ember volt, n¢ha m¢gis
magÀbÂl kikelve ordÁtozni kezdett, bÀr lÀtszott, hogy egy-egy
¡gyetlenebb hazugsÀg hallatÀn inkÀbb belegeisterolja magÀt d¡h¢be. Mintha ezeket a rohamokat nem az erk´lcsi ¢rz¢k s¢r¡l¢sei hÁvtÀk volna elû belûle, hanem igen jÂ pszicholÂgiai ¢rz¢krûl t¢ve tanÃbizonysÀgot, Ágy el¢gÁten¢ ki a
k´z´ns¢g hiszt¢riÀjÀtÊ. (150ä151. o.) A bün´s ¢s a
àbüntelenekÊ tehÀt zavarbaejtûen hasonlÂk.
7. Az a kultÃra, amelyben a legterm¢szetesebb az,
hogy aki lop, annak levÀgjÀk a kez¢t, jÂval tisztÀbb
erk´lccsel dolgozik, mint a modern eurÂpai, amely
ab ovo relativizÀl, vagyis nem egyetlen kategÂria
vagy parancs/tiltÀs szerint Át¢l, hanem egy¢b k´r¡lm¢nyeket is belekeverve m¢rlegel. A k´zelmÃlt eurÂpai jogrendszerei, amelyek halÀllal b¡ntett¢k az
ember´l¢st, alkalmasint felf¡ggesztett¢k ezt mÀs ä
àenyhÁtûÊ ä k´r¡lm¢nyek tekintetbev¢tel¢vel. Csak
k¢t eg¢szen elemi dolgot tekintetbe v¢ve: 1. az erk´lcs mindig meghatÀrozott k´z´ss¢gek erk´lcse,
mÀrpedig ezek a k´z´ss¢gek mindig is konfrontÀlÂdnak egymÀssal, illetve 2. egy meghatÀrozott cselekedetre a legritkÀbb esetben vonatkozik csupÀn
egyetlen, az adott k´z´ss¢gben ¢rv¢nyes erk´lcsi
t´rv¢ny ä azt kell mondanunk, hogy ostobasÀg lenne a àrelativizmustÊ kategorikusan elutasÁtani.
8. A pragmatista szeml¢let egyik legfontosabb szempontja a hat¢konysÀg.
9. Ide tartozik az a probl¢ma, mi¢rt bizonygatja NÀdas olyan makacsul azt a t¢zis¢t, hogy mÁg a fasizmust àlegyûzt¡kÊ, addig a kommunizmus magÀtÂl
omlott ´ssze. Elûsz´r is, szerintem, nem gyûzt¡k le
a fasizmust, a legextr¢mebb nyugat-eurÂpai realizÀlÂdÀsÀt gyûzt¢k le, de van m¢g hely a vilÀgon, nem
is olyan messze, ahol, bÀr messze nem vagyok igazhitü katholikosz, k¢tszer is meggondolnÀm, hogyan
vessem a keresztet, mert ez a szÀmomra oly mell¢kesnek szÀmÁtÂ dolog azok szÀmÀra, akik megk¢rn¢nek erre, ¢letbevÀgÂan fontos, ettûl m¢g tovÀbbra
is fennÀll a k´r¡lm¢ny, hogy engem speciel a k´r¡lm¢nyeim megkÁm¢ltek attÂl, hogy ¢letbevÀgÂ fontossÀgÃ, vilÀgot vez¢rlû elvk¢nt megtudjam, hogy
szÀmos -icsre v¢gzûdû nevü ûs´m (potenciÀlis) csetnik-e vagy usztasa. MÀsodszor a kommunizmus, szerintem, sajnos, elsûsorban a szinte minden mÀs tekintetben oly ellenszenves reaganita politika aktÁv
k´zremük´d¢s¢re omlott ´ssze. Ami viszont NÀdasnak oly fontos itt, az az, hogy nehogy azt higgy¡k
mÀr, hogy mi d´nt´tt¡k meg. Nos, ezt valÂban nem
k¢ne elhinn¡nk, de alighanem f´l´sleges ezt a büntudatkeltû t¢zist annyira hangsÃlyozni, mÀsr¢szt
megkockÀztatnÀm azt a kijelent¢st is, hogy a rendszerellenes harcnak Kelet-EurÂpÀban az els´prû
t´bbs¢g Âvatos ä na jÂ: gyÀva ä, de biztos katonÀja
volt. S hogy kev¢s volt a mÀrtÁrja? Kinek kev¢s?
10. Mik¢nt Michel Foucault, aki a fogalmat szint¢n
nem korlÀtozza àHitler ¢s Mussolini t´rt¢nelmi fasizmusÀraÊ, hanem bele¢rti àa mindannyiunkban megl¢vû fa-

sizmust, az agyunkban ¢s mindennapi viselked¢s¡nkbenÊ,
àa besz¢d¡nkben ¢s cselekedeteinkben, a szÁv¡nkben ¢s ´r´meinkbenÊ megl¢vût, mely ott van, m¢lyen leÀsva àa
testbenÊ, s amelyet pokolian neh¢z elk¡l´nÁteni; àazt
a fasizmust, amely arra k¢sztet, hogy szeress¡k a hatalmat/erût, hogy ¢ppen azt a dolgot vÀgyjuk, amely uralkodik
rajtunk ¢s kihasznÀl benn¡nketÊ.
11. A kategorikus megk´zelÁt¢s problematikussÀga
abban a gyakori esetben ¢rhetû tetten, amikor valakinek a mÃlt rendszerbeli pÀrttagsÀga ker¡l szÂba.
Most f¡ggetlen¡l a àbel¡lrûl/kÁv¡lrûl kell rombolni
a rendszertÊ klasszikus vitÀjÀtÂl (amit innen az¢rt is
oly neh¢z megÁt¢lni, mert ma mÀr szinte lehetetlen
belegondolni abba az Àllapotba, amelyben az emberek nem szÀmolhattak azzal, hogy valaha is megdûl
a rezsim), szÀmomra ez mintaszerüen p¢ldÀzza,
hogy pusztÀn e àt¢nyÊ alapjÀn nem lehet automatikusan Át¢lkezni, hiszen az àX. tagja volt az MSZMPnekÊ borzasztÂan sokf¢l¢t jelenthet(ett), eg¢szen addig elmenûleg, ahol mÀr nem ugyanaz a àt¢nyÊ.

Farkas Zsolt

MARTIN BUBER
HASZIDIZMUS°RTELMEZ°SE
Martin Buber: Haszid t´rt¢netek IäII
FordÁtotta: RÀcz P¢ter
Atlantisz, 1995. 470 + 394 oldal, 1995 Ft
Martin Bubernek k¢ts¢gtelen¡l d´ntû szerepe volt abban, hogy a haszid mozgalmat
megismert¢k a nyugati vilÀgban. Mielûtt a
nyugati olvasÂt megismertette volna a haszidizmus r¢szleteivel, a mozgalom alapvetûen
ismeretlen volt a vallÀstudomÀny elûtt ä bÀr
miutÀn a XV III. szÀzad k´zep¢n PodÂliÀban
gy´keret eresztett, a kelet-eurÂpai zsidÂsÀg
¢let¢ben ¢s gondolkodÀsÀban az egyik legfontosabb t¢nyezû lett. Mindaddig, amÁg a
XV III. szÀzad v¢g¢n a felvilÀgosodÀs eszm¢i
a zsidÂsÀg k´r¢ben meg nem jelentek, a haszidizmus l¢nyeg¢ben az obskurantizmus
egyik extr¢m formÀja, a zsidÂ mÃlt azon erûinek sz´vets¢gese volt, akikkel szemben a felvilÀgosult, modern zsidÂsÀg a leg¢lesebben
szemben Àllt. Ez utÂbbi a XIX. szÀzad nagy
zsidÂ tudÂsaira ¢rv¢nyes, akik meghonosÁtot-
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tÀk a zsidÂ ¢let tudomÀnyos vizsgÀlatÀt, mint
p¢ldÀul Heinrich Graetz, Abraham Geiger ¢s
Leopold Zunz. Idegenkedtek a misztikÀtÂl ¢s
a haszidizmus Àltal k´zvetÁtett ¢rz¡lettûl, ¢s
elvetett¢k azokat az ¢rt¢keket, amelyeket az
effajta mozgalmak k¡l´n´s nyomat¢kkal hirdettek. Csak a szÀzadfordulÂ tÀjÀn, elsûsorban OroszorszÀgban prÂbÀlkozott n¢hÀny
zsidÂ ÁrÂ ¢s tudÂs a jelens¢g elûÁt¢let-mentes
vizsgÀlatÀval. Ez az Ãj szeml¢letmÂd a zsidÂ
t´rt¢nelem ÀltalÀnos Àt¢rt¢kel¢s¢vel f¡gg´tt
´ssze, miszerint a zsidÂsÀg mÃltjÀt egy a jelenben ¢lû n¢p t´rt¢netek¢nt vizsgÀltÀk, nem
pedig felvilÀgosult teolÂgiak¢nt, amit a legt´bb tudÂs aszerint Át¢lt meg, hogy mennyiben felelt meg a filozÂfusok ¢s teolÂgusok
absztrakt ¢rt¢km¢rûj¢nek. A zsidÂ nacionalizmusnak a XIX. szÀzad v¢ge fel¢ jelentkezû
Ãj hullÀma, illetûleg az, hogy a keleti zsidÂ
t´megek ¢let¢ben hat¢kony, m¢ly erûket fedeztek fel, az ezzel jÀrÂ romantikus impulzus
nagy szerepet jÀtszott a helyzet megvÀltozÀsÀban. Az Ãj korszak olyan szem¢lyek nev¢hez kapcsolÂdik, mint a tudÂs Simon Dubnow, a fûleg rajongÀsÀrÂl ismert Samuel A.
Horodezky, a nagy k´ltûk k´z´tt pedig Jichok Leib Perez. Igaz ugyan, hogy Dubnownak a haszidizmus t´rt¢net¢t kutatÂ Ãtt´rû
munkÀit figyelemre m¢ltÂen hüv´s ¢s tartÂzkodÂ hangnem jellemezte, a mÀsik oldalrÂl
viszont ott volt a haszid legendÀk Àltal sugÀrzott friss f¢ny. Az elsûsorban Perez ¢s Berdiczewsky nev¢hez kapcsolhatÂ felfedez¢s nagy
k´ltûi ereje r¢v¢n hatott, ¢s a h¢ber, jiddis ¢s
n¢met nyelvü zsidÂ irodalomban Ãj korszakot nyitott.
Ebben az ´sszef¡gg¢sben kell n¢zn¡nk
Bubernek a haszidizmus jelens¢ge irÀnti ¢lethosszig tartÂ lelkesed¢s¢t ¢s hozzÀjÀrulÀsÀt a
mozgalom megismertet¢s¢hez. Amikor fiatal
¢veiben az ¢lû zsidÂsÀg utÀn kutatva rÀbukkant a haszidizmusra, magÀval ragadta az
onnan kihallani v¢lt ¡zenet. Ettûl kezdve kimagaslÂ irodalmi pÀlyafutÀsÀnak t´bb mint
´tven ¢v¢t szentelte annak, hogy Ãjra ¢s Ãjra
megfogalmazza ennek az ¡zenetnek az ¢rtelm¢t. Cionista credÂja, amely voltak¢ppen a
haszidizmus nyomÀra vezette, ´sszefonÂdott
benne azzal a meggyûzûd¢ssel, hogy a haszid
tan kihat a zsidÂsÀg ÃjjÀsz¡let¢s¢re. àSemmif¢le zsidÂ megÃjulÀs nem lehets¢ges, ha az nem
hordja magÀban a tan elemeit.Ê

Buber, aki gyakran lenyüg´zû ¢s mindig
erûteljes, magÀvalragadÂ prÂzaÁrÂ volt, mÀr
elsû k´nyveivel, a NAHMçN RABBI T¹RT°NETEI-vel ¢s A BAAL S°M LEGENDçJç-val nagy
hatÀst gyakorolt k´z´ns¢g¢re. Ezt k´vetûen
csaknem szakadatlanul jelentek meg a haszid
legendÀk ¢s az ehhez kapcsolÂdÂ ¢rtelmez¢s,
amely egyr¢szt a HASZID T¹RT°NETEK -ben
(DIE ERZ®HLUNGEN DER CHASSIDIM, a Manesse Verlag vilÀgirodalmi sorozatÀban), mÀsr¢szt elm¢leti k´nyvekben, mint A HASZID
ºZENET, ¢rte el csÃcspontjÀt. Mindezek fûleg
a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn fejtettek ki tartÂs
hatÀst.
Buber siker¢t nem neh¢z megmagyarÀzni.
Mik´zben n¢hÀny mÀs apolog¢tÀnak, mint
p¢ldÀul Horodezkynek a haszidizmus irÀnti
lelkesed¢se l¢nyeg¢ben naiv volt, ¢s k´nyveik
a szeretetre m¢ltÂ egy¡gyüs¢g ¢s az unalom
k¡l´n´s kever¢k¢t alkottÀk, Buber eset¢ben
m¢lyrehatÂ ¢s elm¢ly¡lt gondolkodÂval van
dolgunk, aki nemcsak mÀsok intuÁciÂjÀt csodÀlja, hanem maga is rendelkezik hasonlÂval.
KutatÂ szelleme irodalmi eleganciÀval pÀrosul, ¢s ez teszi ût nagy ÁrÂvÀ. Ha egy ilyen
rangos ¢s szubtilis ÁrÂ fÀradhatatlan komolysÀggal taglalja, mit jelent szÀmÀra a haszidizmus voltak¢ppeni lelke, akkor az korunkra
is m¢ly benyomÀst gyakorol. Valamilyen ¢rtelemben mi mindannyian az û tanÁtvÀnyai
vagyunk. Amikor a haszidizmusrÂl van szÂ,
legt´bb¡nk azokkal a fogalmakkal fejezi ki
magÀt, amelyek Buber filozÂfiai ¢relmez¢se
r¢v¢n vÀltak ismertt¢, sok szerzûben pedig,
akik ezekben az ¢vekben ûrÂla Ártak, Buber
c¢lzÀsai ellen¢re egyÀltalÀn nem tudatosult,
hogy ¢rtelmez¢se nem probl¢ma n¢lk¡l valÂ.
Hiszen Buber, mint azt nekem egyszer egy
olvasÂja elgondolkozva megjegyezte, az eurÂpai ¢s amerikai olvasÂ szÀmÀra megalkotta
mindannak a kÀnonjÀt, amit haszidizmusnak
nevez¡nk, bele¢rtve annak ¢rtelmez¢s¢t is.
Ezt az ¢rtelmez¢st haszid legendÀk ¢s kijelent¢sek formÀjÀban a lÀtszÂlag megcÀfolhatatlan bizonyÁt¢kok olyan gazdagsÀga kÁs¢rte,
amely k¢pes volt eln¢mÁtani minden esetleges kritikusÀt.
ValÂban: Buber neohaszidizmus jegy¢ben
zajlÂ mük´d¢s¢nek t´bb mint ´tven esztendeje nem csak a zsidÂk k´z´tt keltett erûs
visszhangot. Ugyanakkor felk¢sz¡lt kutatÂk
meglehetûsen visszafogottan viselkedtek, ha
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olyan alapvetû k¢rd¢sek felvet¢s¢rûl volt szÂ,
amelyek jÂzan ¢s bÁrÀlÂ elemz¢snek vetett¢k
alÀ az elhÁres¡lt ¢s megragadÂan sz¢p ¢rtelmez¢s megbÁzhatÂsÀgÀt. Dubnow ugyan hangot adott n¢hÀny ÀltalÀnossÀgban megfogalmazott k¢tely¢nek a buberi ¢rtelmez¢s tÃlsÀgosan modern fordulatÀval kapcsolatban, ¢s
Buber k´nyveirûl azt mondta, hogy azok àa
kontemplÀciÂ, nem pedig a kutatÀs elûmozdÁtÀsÀra
alkalmasakÊ. BizonyÁt¢kokkal azonban nem
tÀmasztotta alÀ v¢lem¢ny¢t, ez¢rt aztÀn term¢szetes, hogy Buber ÁrÀsainak emocionÀlis
¢s fûleg müv¢szi ereje annyival jelentûsebb
volt a haszid gondolatvilÀgrÂl szÂlÂ, meglehetûsen term¢ketlen vitÀnÀl, hogy nem lehetett k¢ts¢ges, kinek az ¢rvei hatÀsosabbak.
MÁg azonban a t´rt¢neti kutatÀs messze lek´r´zte Dubnow teljesÁtm¢ny¢t, ¢s Ãj tÀvlatokat
nyitott a haszidizmus eredet¢nek ¢s t´rt¢neti
fejlûd¢s¢nek kutatÀsÀban, Buber ÁrÀsai ä k¡l´n´sen a k¢sei ¢vek¢i ä csak az Ãjabb idûkben vÀltottak ki kritikai visszhangot. Az ilyen
vita nekem valÂjÀban nagyon idûszerünek ¢s
hely¢nvalÂnak tünik. Ha az alÀbbiakban belebocsÀtkozom ebbe a vitÀba, n¢hÀny, szÀmomra alapvetû jelentûs¢günek tünû pontra
kell korlÀtoznom t¢mÀmat.
A Buber haszidizmus¢rtelmez¢s¢re vonatkozÂ bÁrÀlatnak r´gt´n az elej¢n n¢hÀny speciÀlis neh¢zs¢ggel kell szemben¢znie. Ezek k´z¡l a legnagyobb, hogy Buber, akitûl senki
sem vitatja el a haszid irodalom alapos ismeret¢t, nem az a fajta tudÂs, aki pontos ¢s
meggyûzû bizonyÁt¢kokkal tÀmasztja alÀ ÀllÁtÀsait. ögy kombinÀlja a t¢nyeket ¢s a bizonyÁt¢kokat, ahogy szÀnd¢kÀnak megfelel.
SzÀnd¢ka pedig abban foglalhatÂ ´ssze, hogy
a haszidizmust szellemi, nem pedig t´rt¢neti
jelens¢gk¢nt Árja le. Gyakran mondta, hogy
a t´rt¢net nem ¢rdekli. Fejteget¢s¡nk szempontjÀbÂl ez kettûs dolgot jelent, ¢s mindkettû egyformÀn fontos. Egyr¢szt Buber a forrÀsanyag vÀlogatÀsa sorÀn nagyon sok mindent elhagyott, holott a haszidizmusnak t´rt¢neti jelens¢gk¢nt valÂ meg¢rt¢se szempontjÀbÂl esetleg nagy jelentûs¢ge van. Hogy
csak k¢t p¢ldÀt emlÁtsek: az Àltala rendszeresen mÀsk¢ppen ¢rtelmezett vagy nem
jelentûs¢ge szerint tÀrgyalt mÀgikus elem ¢s
a haszid k´z´ss¢g szociÀlis jellege. MÀsr¢szt
Ãgy tünik, hogy az Àltala vÀlogatott anyag

gyakran szoros ´sszef¡gg¢sben van sajÀt felfogÀsÀval. Ezzel kapcsolatban m¢g lesz mondanivalÂm.
A mÀsik nagy neh¢zs¢g, amellyel Buber
kritikus olvasÂjÀnak meg kell k¡zdenie, szellemi fejlûd¢s¢nek k´r¡lm¢nyeivel f¡gg ´ssze.
Buber kezdetben a vallÀsos misztika rajongÂ
csodÀlÂja, sût azt is mondhatnÀnk: hÁve volt.
Hiszen û fedezte fel, hogy a haszid mozgalomban megtalÀlhatÂ az ¢lû zsidÂsÀg misztikus l¢nyege, amely hatalmas erûvel ragadta
magÀval, midûn a haszid irodalommal ¢s hagyomÀnnyal elûsz´r talÀlkozott. Akkoriban a
zsidÂ misztika virÀgzÀsÀnak, àethosszÀ vÀlÂ kabbalÀnakÊ tekintette a haszidizmust, ez¢rt korai
haszidizmus¢rtelmez¢se nem n¢lk¡l´zi a
misztikus szÁnezetet, mint azt az 1908-as keltez¢sü k´nyv¢nek, A B AAL S°M LEGENDçJçnak bevezetû, m¢ltÀn hÁress¢ vÀlt fejezet¢ben,
A HASZIDOK °LET°-ben lÀthatjuk. MiutÀn n¢hÀny ¢v eltelt¢vel gondolkodÀsa tovÀbbi fejlûd¢sen ment kereszt¡l, szeml¢let¢ben m¢ly
fordulat Àllt be. Ez a fordulat legjobban azzal
a filozÂfiai ÁrÀsaiban lem¢rhetû tÀvolsÀggal
jellemezhetû, amely az 1913-ban keletkezett
DçNIEL, BESZ°LGET°SEK A MEGVALñSíTçSRñL
cÁmü k´nyv¢nek dialÂgusa ¢s az 1923-bÂl
szÀrmazÂ °N °S TE k´z´tt fesz¡l. Ebben lemond a misztika vilÀgÀrÂl, ¢s Ãj ÀllÀspontot
foglal el, aminek k´vetkezt¢ben a ma vallÀsos
egzisztencializmusnak nevezhetû irÀnyzat ¢lvonalÀba ker¡l, m¢g ha sajÀt ÁrÀsaiban mÀrmÀr feltünûen ker¡li is ezt a fogalmat. ý
azonban fejlûd¢s¢nek ezt az Ãj fÀzisÀt tovÀbbra is a haszidizmuson mutatja be. AZ EMBER
öTJA A HASZID TANíTçS SZERINT cÁmü kisebb
f¡zete nemcsak irodalmi szempontbÂl remekmü, hanem egyben a vallÀsos antropolÂgiÀnak a haszidizmus kifejezûeszk´zeivel
megfogalmazott rendkÁv¡li darabja, amelyet
nagyszÀmÃ autentikus haszid kinyilatkoztatÀs
inspirÀlt. Persze ¢ppen a r¢gi sz´vegekben
megtalÀlt inspirÀciÂ term¢szet¢re ¢s a sajÀtosan interpretÀlt sz´vegek Àltal kivÀltott vÀltozÀsra vonatkozÂ k¢rd¢s az, aminek itt cikkem
jelentûs r¢sz¢t szentelnem kell.
A haszidizmus Buber szelektÀlÀsÀn alapulÂ
¢rtelmez¢s¢nek ebben az utolsÂ ¢s ¢rett szakaszÀban immÀr nem hangsÃlyozta t´bb¢ a
kabbala ¢s a haszidizmus l¢nyegi azonossÀgÀt, mint ahogyan korÀbbi müveiben tette.
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TovÀbbra is elismerte ugyan a k¢t jelens¢g
k´zti szoros kapcsolatot, de t´rekv¢se arra
irÀnyult, hogy megÀllapÁtsa ¢s indokolja a haszidizmus ¢s a kabbala k´zti l¢nyeges k¡l´nbs¢get. A kabbalÀrÂl most szÁvesen besz¢l Ãgy,
mint gnÂzisrÂl, ami az û szÀjÀbÂl mÀr nem
dics¢ret. ögy v¢lte, hogy a haszidizmusban a
vallÀsos tudat k¢t, egymÀssal szemben ÀllÂ
formÀja mük´dik ä m¢g ha a mozgalom
megteremtûi nem lehettek is tudatÀban ennek a kett¢szakadÀsnak. A kabbalista hagyomÀny hatÀrozta meg az egyiket. Ez Isten titkainak ismeret¢re utalt, vagy legalÀbbis a titokba valÂ bepillantÀsra, ¢s a haszidokat teozÂfiai jellegü spekulÀciÂkhoz vezett¢k. Buber
teljesen tisztÀban volt azzal, hogy a haszidizmus a luriÀnus kabbala keretein bel¡l alakult
ki. Igen, Buber kifejezetten Àtvette az ¢n sajÀt, Isaak Luria kabbalÀjÀra vonatkozÂ jellemz¢semet, mint az ortodox zsidÂsÀgon bel¡li gnosztikus gondolatrendszer klasszikus
p¢ldÀjÀt, ahogy ¢n azt A ZSIDñ MISZTIKA cÁmü
k´nyvemben leÁrtam. Ez a kabbalisztikus
gnÂzis azonban ä s ebben egyet¢rtek Buberrel ä voltak¢ppen nem hatott alkotÂlag a haszidizmusra. Fogalmi apparÀtusÀt a nagy haszid mesterek hasznÀltÀk ugyan, jelent¢s¢nek
sÃlypontjÀt azonban az isteni miszt¢riumok
szf¢rÀjÀrÂl Àttett¢k az ember ¢s az ember Istennel valÂ talÀlkozÀsÀnak vilÀgÀra. Buber
szerint ez adja a haszidizmus voltak¢ppeni alkotÂ jelleg¢t. °s mivel v¢gsû soron alkotÂ impulzusrÂl van szÂ, feljogosÁtva ¢rezte magÀt
a haszidizmusban megl¢vû kabbalisztikus
vagy àgnosztikusÊ elem szinte teljes mellûz¢s¢re. Ez nem jelent t´bbet szÀmÀra, mint egyfajta k´ld´kzsinÂrt, amelyet ä amint az Ãj
szellemi teremtm¢ny mÀr sajÀt jogon l¢tezik
ä el kell vÀgni, ha az Ãj jelens¢get a maga autentikus l¢tez¢smÂdjÀban akarjuk szeml¢lni
¢s meg¢rteni.
Buber ÁrÀsai tele vannak az eff¢le magatartÀsrÂl ÀrulkodÂ megfogalmazÀsokkal.
Csak egyet id¢zek ezek k´z¡l, amelyet Rudolf
Pannwitzcal valÂ vitÀjÀbÂl emelek ki:
àA haszid mozgalom csak azt veszi Àt a kabbalÀbÂl, amire egy felelûss¢gteljes, lelkes ¢s nem egzaltÀlt ¢let teolÂgiai megalapozÀsÀhoz sz¡ks¢ge
van, felelûss¢gen ¢rtve az egyes embernek a rÀbÁzott
darab vilÀg irÀnti felelûss¢g¢t. Az Ágy Àtvett gnosztikus teolog¢mÀk megvÀltoznak, ¢s vel¡k vÀltozik a
k´zeg¡k is. A spirituÀlis dolgok adjÀk igazolÀsÀnak

l¢nyeg¢t. A pneuma olyan ÀhÁtat kegy¢t ¢lvezi,
amely a teremtm¢nyen gyakorolt isteni szolgÀlatot
buzdÁtja. Ezzel minden megvÀltozik. Az ezoterikusan szabÀlyozott meditÀciÂk hely¢be a nem elûÁrhatÂ, nagy intenciÂjÃ cselekv¢s Ãjra ¢s Ãjra elillanÂ
k¢pess¢ge l¢p. A szents¢g nem az aszk¢tÀk ¢s aszk¢taiskolÀk elk¡l´n¡lts¢g¢ben jelentkezik, hanem a
mester ¢s k´z´ss¢ge egymÀs irÀnt ¢rzett ´r´m¢ben.
°s ami a r¢gi kabbala vilÀgÀban elk¢pzelhetetlen
lett volna, az ûsi alÀzat Ïegy¡gyüÎ, vagyis term¢szettûl ´nmagÀban egys¢ges embere, aki nem rendelkezik sem rabbinikus tudÀssal, sem titkos tudÀssal, de mindkettû hiÀnyÀt el tudja viselni, mert
a maga teljess¢g¢ben ¢li a megbontatlan, egys¢ges
¢letet, ez az ember m¢ltÂ hely¢re ker¡lt. Ahol a
misztikus ´rv¢ny kavargott, most ott az embernek
tÀrul fel Ãt.Ê
Ez a megÀllapÁtÀs, noha tiszteletre m¢ltÂ
¢s tekint¢lyes embertûl szÀrmazik, nem tudja
meggyûzni azt, aki mind a kabbalisztikus,
mind a haszid irodalomban jÀrtas. Ahhoz
azonban, hogy az igazsÀgnak, t¢ved¢snek ¢s
a tÃlzott leegyszerüsÁt¢snek a fenti id¢zetben
olvashatÂ k¡l´n´s elegy¢t meg¢rts¡k, figyelm¡nket Buber haszidizmushoz füzûdû viszonyÀnak alapvetû vonÀsÀra kell fordÁtanunk,
vagyis arra a meggyûzûd¢s¢re, hogy a haszidizmus megismer¢s¢hez legfûbb forrÀsunk a
mozgalom legendakincse. Csak ez a meggyûzûd¢s meg Buber szelektÀlÀsi mÂdszere k¢pes a f´nt id¢zetthez hasonlÂ ÀllÁtÀsokat megmagyarÀzni.
Itt utalnunk kell arra, hogy a haszidizmus
terjedelmes irodalma v¢gsû soron k¢t kategÂriÀra oszlik. Egyr¢szt l¢tezik az elm¢leti
ÁrÀsok hatalmas t´mege, amely t´bbnyire hitszÂnoklatokbÂl ¢s elûadÀsokbÂl, bibliai sz´vegekhez füz´tt kommentÀrokbÂl, az imÀrÂl ¢s
a vallÀsos ¢let mÀs tÀrgyairÂl szÂlÂ ¢rtekez¢sekbûl Àll. Azt a n¢met olvasÂk k´r¢ben elterjedt ¢s Buber Àltal k¢pviselt n¢zetet, mely
szerint a haszidizmusban tanulatlan t´megek
tiszta, laikus misztikÀjÀval van dolgunk, ez az
irodalom egy¢rtelmüen megcÀfolja. Az ide
tartozÂ fontosabb müveket 1770 ¢s 1815 k´z´tt ÁrtÀk, amikor a haszidizmus, elkeseredett
vitÀk sorÀn, a keleti zsidÂsÀg k´r¢ben hatalmi
t¢nyezûv¢ vÀlt, ¢s mind n¢zeteit, mind ¢letmÂdjÀt megprÂbÀlta szÂban ¢s ÁrÀsban terjeszteni. Ezek a müvek tartalmazzÀk a mozgalom nagy szentjeinek, a caddikoknak a tanÁtÀsait, mik´zben szeml¢ltet¢sk¢ppen gyak-
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ran id¢znek tûl¡k epigramma t´m´rs¢gü kijelent¢seket ¢s r´vid anekdotÀkat. Egy
ugyanehhez a tÁpushoz tartozÂ, m¢g terjedelmesebb irodalom keletkezett 1815 utÀn,
amely azonban a korÀbbi k´nyvekbûl mÀr ismert ¢s ott kidolgozott alapmotÁvumoknak
fûleg csak a variÀciÂit tartalmazza, bÀr olykor
ezekben is talÀlunk Ãj gondolatokat. Ez az
irodalom jÂval t´bb, mint ezer k´tetbûl Àll.
Ezzel szemben Àll a mÀsodik kategÂria, amely
a legendÀknak, ¢letrajzoknak ¢s a caddikok csodÀs tetteirûl szÂlÂ elbesz¢l¢seknek,
valamint figyelemre m¢ltÂ kijelent¢seiknek
hasonlÂk¢ppen nagyon nagy terjedelmü
gyüjtem¢nye. A legendÀknak ez a vÀlfaja a
XV III. szÀzad v¢g¢n alakult ki, ¢s egyre n¢pszerübb lett a haszid t´megek k´r¢ben, mivel
a szentek ¢let¢rûl t´rt¢neteket mes¢lni szellemi szinten ugyanÃgy c¢lravezetû dolog,
mint az isteni miszt¢riumok tanulmÀnyozÀsa. A haszid legenda fûbb vonÀsai gyakran
sokkal r¢gebbi ¢s mÀs eredetü legendÀk felhasznÀlÀsÀval a mozgalom nagy szem¢lyis¢geire aktualizÀlva a XIX. szÀzad elsû fel¢ben
alakultak ki. NagyjÀbÂl 1860-tÂl t´bb szÀz
ilyen k´nyv keletkezett, ¢s minden egyes
haszid vezetû alakjÀt, bele¢rtve a legutolsÂ
nemzed¢kek¢t is, eff¢le legendakoszorÃ
´vezte.
Buber haszidizmusÀbrÀzolÀsÀnak ¢s -¢rtelmez¢s¢nek szempontjÀbÂl mÀrmost d´ntû,
hogy csaknem kizÀrÂlag a haszid irodalomnak erre a mÀsodik kategÂriÀjÀra tÀmaszkodott ä a haszid szentek legendÀira, epigrammÀira ¢s anekdotÀira. àMinthogy a haszidizmus elsûsorban nem a tan, hanem az ¢let kategÂriÀja, megismer¢s¢hez legendÀi szolgÀlnak legfûbb forrÀsul, elm¢leti irodalma pedig csak ezutÀn
k´vetkezik. Ez utÂbbi a kommentÀr, az elûbbi pedig
a legenda sz´vege, habÀr nagyon romlott formÀban
maradt f´nn, ez¢rt eredeti tisztasÀgÀban nem adhatÂ vissza. Az az ellenvet¢s, hogy a legenda nem
a haszid ¢let valÂsÀgÀt k´zvetÁti szÀmunkra, ¢rtelmetlen. A legenda term¢szetesen nem krÂnika, viszont igazabb a krÂnikÀnÀl annak, aki helyesen
tudja olvasni.Ê
A legendÀk elsûbbs¢g¢nek az elm¢leti irodalommal szembeni k´vetkezetes hangsÃlyozÀsa arra utal, hogy Buber mÂdszeres elvvel
k´zelÁt a haszidizmushoz, ami nekem nagyon
k¢tes ¢rt¢kü dolognak tünik. TerminolÂgiÀja
term¢szetesen alkalmas arra, hogy n´velje a

homÀlyt. Mert ugyan mit jelent a àtan kategÂriÀjaÊ az à¢let kategÂriÀjÀvalÊ szemben, ha
olyan t´rt¢nelmi jelens¢g analÁzis¢rûl van
szÂ, amelynek tanÁtÀsÀt nem vÀlasztja el nagy
tÀvolsÀg a forrÀsÀul szolgÀlÂ ¢lettûl, hanem
ehhez az ¢lethez feloldhatatlan kapcsolat füzi? Bubernek a sz´veggel ¢s a kommentÀrral
kapcsolatos metaforÀi megt¢vesztûk, ¢s nem
engedik felismerni azt a t´rt¢nelmi t¢nyÀllÀst, hogy az Ãgynevezett kommentÀr tÀrgyalta a haszidok ¢let¢t elsûk¢nt ¢s a leginkÀbb
m¢rt¢kadÂ mÂdon, ¢s sokkal korÀbbrÂl szÀrmazik, mint hogy a legenda k´rbefonta volna. A legenda ¢s az ¢let Buber Àltal megÀllapÁtott azonossÀga fiktÁv. Pontosabban persze
ezek a legendÀk sem mÀsok, mint az ahhoz
füz´tt kommentÀrok, amelyeket Buberrel
¢letnek nevezhetn¢nk. Az ¢let t¡kr´zûdik
vissza mind a legendÀban, mind a tanban, azt
azonban nyomat¢kosan meg kell mondani,
hogy bÀr magÀnak a haszid ¢letnek a l¢trej´tt¢t erûsen befolyÀsoltÀk ¢s alakÁtottÀk az
elm¢leti irodalomban megfogalmazott eszm¢k, az¢rt eredet¢t tekintve biztosan nem
hatott rÀ a legenda.
Buber k¢t¢rtelmüen hasznÀlja az ¢let fogalmÀt, ¢s ez csapdÀt ÀllÁtott neki. A legendÀk,
jelent¢keny eszt¢tikai vonzerej¡k miatt a szubjektÁv kifejt¢s szÀmÀra term¢szetesen alkalmasabbak, mint az elm¢leti ÁrÀsok, amelyekbûl inkÀbb valamely gondolatmenetet ismerhet¡nk meg. Meggyûzûd¢sem szerint a haszid irÀnyzatrÂl folytatott vitÀnak, m¢g ha azt
Buberrel àhaszid ¢letnekÊ nevezz¡k is, d´ntûen
m¢gis ezekre az ÁrÀsokra kell tÀmaszkodnia.
Az mÀrmost nagyon tanulsÀgos, hogy az ¢vek
folyamÀn, azzal pÀrhuzamosan, ahogy Buber
a pÀrbesz¢d egzisztencialista ¢s szubjektivista
filozÂfiÀjÀt kidolgozta, a haszidizmus elm¢leti
irodalmÀra valÂ utalÀsai egyre erûtlenebbek
¢s ritkÀbbak lettek. Felt¢telezem, hogy Buber
sok olvasÂjÀnak m¢g csak esz¢be sem jut,
hogy ilyen irodalom egyÀltalÀn l¢tezik.
Buber nyilvÀnvalÂan Ãgy gondolta, hogy
ezek a forrÀsok tÃlzottan f¡ggenek a r¢gebbi
kabbalisztikus irodalomtÂl ahhoz, hogy valÂdi haszid forrÀsoknak lehessen tekinteni
ûket. °s ez a f¡ggûs¢g valÂban szembe´tlû.
Sok k´nyvet, k´zt¡k ¢ppen n¢hÀny nagyon
hÁres haszid müvet, teljesen a kabbala nyelv¢n Ártak, ¢s ez¢rt a kutatÀs egyik alapvetû
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probl¢mÀja annak pontos meghatÀrozÀsa,
hogy voltak¢ppen miben t¢rnek el a haszid
eszm¢k kabbalisztikus elûdeiktûl. K¢zenfekvû, hogy a haszid szerzûk nem is sejtett¢k,
hogy a kabbala gnosztikus hagyomÀnyÀval
valamilyen mÂdon szakÁtottak, ¢s egy¢rtelmüen gnosztikusokk¢nt Ártak, bÀrmennyire
nem akarja ezt Buber elismerni. Midûn Buber a legendÀkat a haszidizmus valÂdi forrÀsaik¢nt ismerte el, szerfelett paradox helyzetbe ker¡lt. Azt kellett mondania, hogy a mozgalom elm¢leti magja elûbb bontakozik ki
egy olyan irodalmi müfajban, amelynek tÃlnyomÂan nagyobb r¢sze csaknem ´tven ¢vvel
a haszidizmus valÂban term¢keny korszaka
utÀn keletkezett, ¢s abban az elm¢leti irodalomban csapÂdott le, amelyet Buber teljes
hatÀrozottsÀggal f¢lretolt. Ez pedig tarthatatlan ÀllÀspont.
R´viden: miÀltal Buber Ãgy d´nt, ahogy
d´nt, ¢s kihagyja, ami a d´nt¢se k´vetkezm¢nyeivel ´ssze¡tk´z¢sbe ker¡l, olyan tekint¢ly
ig¢ny¢vel l¢p fel, amelyet meg kell tagadnunk tûle. VÀllalkozÀsa, hogy a haszidizmus
vilÀgÀt, ¢letformÀjÀt ¢s mestereinek tanÁtÀsait
kizÀrÂlag a legendÀk alapjÀn Árja le, pontosan
annak felel meg, mintha az iszlÀm misztikÀjÀt
egyed¡l a szufi nagy k´ltûinek epigrammÀival ÀbrÀzolnÀ, s nem venn¢ figyelembe terjedelmes elm¢leti (¢s hasonlÂk¢ppen àgnosztikusÊ) irodalmÀt, avagy Ãgy akarnÀ a katolicizmust jellemezni, hogy kivÀlasztja ¢s megmagyarÀzza az egyhÀz szentjeinek legszebb
mondÀsait, de nem venne tudomÀst az egyhÀz dogmatikai teolÂgiÀjÀrÂl. NyilvÀnvalÂ,
hogy eff¢le eljÀrÀs elk¢pzelhetû, ¢s az ilyen
elemz¢s, illetûleg a nagy szellemek mondÀsaibÂl szerkesztett ´sszeÀllÁtÀs k¢ts¢gkÁv¡l csodÀlatos hatÀst vÀlt ki a szufizmus vagy a katolicizmus vilÀgÀban. De az a haszon ¢s az a megvilÀgosodÀs, amelyet az ilyen t´rt¢netek vagy
legendÀk kompilÀciÂjÀbÂl vagy m¢goly m¢ly
¢rtelmü magyarÀzatÀbÂl nyern¢nk, semmi
esetre sem csÀbÁtana benn¡nket arra a gondolatra, hogy azok reprezentÀljÀk a valÂdi
szufizmust vagy katolicizmust, hiszen ezek
dogmatikai vonÀsai az effajta ÀbrÀzolÀsban
tÃlsÀgosan k´nnyen elmosÂdnÀnak.
Ez az eljÀrÀs pontosan illik a haszid sz´vegek Buber Àltal t´rt¢nt kivÀlasztÀsÀra. Ezek a
legendÀk ¢s mondÀsok k¢ts¢gtelen¡l nagyon
hatÀsosak, ¢s megvan az ÀltalÀnos emberi ¢r-

dekess¢g¡k is; de ha azt szeretn¢nk tudni,
hogy mit jelentettek eredeti ´sszef¡gg¢s¡kben, tovÀbbra sem volna mÀs lehetûs¢g¡nk,
mint hogy azokat az eredeti forrÀsokat hasznÀljuk f´l, amelyeket Buber mint mÀsodlagosakat f¢lretolt. Majd m¢g lÀtni fogjuk, milyen
fontos ez az eredeti ´sszef¡gg¢s, amikor Buber haszidizmus¢rtelmez¢s¢ben a legl¢nyegesebb ponthoz ¢r¡nk. Mint ÁrÂnak, sût akÀr
a haszid ¡zenet k´zvetÁtûj¢nek megadunk
neki minden jogot egy tetszûleges vÀlogatÀs
elk¢szÁt¢s¢hez, m¢g ha az a vÀlogatÀs n¢mi
k¢t¢rtelmüs¢ggel jÀr is. Az azonban nagyon
k¢ts¢gesnek tünik szÀmomra, vajon az ilyen
vÀlogatÀs valÂban segÁt-e tudomÀnyosan
meg¢rtetni mindazt, ami a haszidizmusban
vonzotta ût.
Term¢szetesen van n¢mi igazsÀg Bubernek a
haszidizmus ¢s a kabbala kapcsolatÀrÂl alkotott n¢zet¢ben. M¢g ha ÀllÁthatunk is olyat,
hogy a haszidim soha sem vesztett¢k el a ZñHçR k´nyve, a zsidÂ misztikusok bibliÀja ¢s a
Luria-f¢le kabbala tanÁtÀsai irÀnti lelkesed¢s¡ket, ¢s egyetlen haszid k´nyv egyetlen oldala sem ¢rthetû eme hagyomÀnyra valÂ ÀllandÂ visszacsatolÀs n¢lk¡l, m¢gis igaz marad, hogy a haszid ÁrÂk a kabbala teozÂfiai tanÁtÀsainak feldolgozÀsa sorÀn nem bizonyultak k¡l´n´sen alkotÂ hajlamÃaknak. A haszidizmus ´sszes kutatÂja egyet¢rt abban, hogy
nem ez a leg¢rt¢kesebb hozzÀjÀrulÀsuk a vallÀsfilozÂfiÀhoz. A r¢gi meghatÀrozÀsokat, fogalmakat ¢s eszm¢ket alkalmazzÀk, de ezeknek csak Ãj ¢rtelmet adnak. Bubernek tehÀt
teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy
a haszidok Àltal Àtvett gnosztikus teologumena gyakran megvÀltoznak. Miv¢ vÀltoznak?
Az emberrûl ¢s az Istenhez vezetû ÃtjÀrÂl mondott kijelent¢sekk¢. A haszid szerzûk
szÁvesen Àt¢rtelmezik az eredetileg isteni titkokra vonatkoztatott kabbalisztikus fogalmi
nyelvet abban az ¢rtelemben, hogy az attÂl
kezdve mintha az ember szem¢lyes ¢let¢rûl
¢s Istenhez valÂ viszonyÀrÂl besz¢lne. A r¢gi teozÂfiai szÂtÀr ilyen àmorÀlisÊ Àt¢rtelmez¢s¢re nagy hangsÃlyt fektetnek. A mezricsi Ber rabbi ÁrÀsaiban ä a Baal S¢m 1772ben elhunyt tanÁtvÀnya volt, a haszidizmus
neki k´sz´nheti szervezeti ki¢p¡l¢s¢t ä hoszszÃ oldalakat talÀlunk, ahol sorba veszi az
egyes kabbalisztikus fogalmakat, hogy jelen-
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t¢s¡ket a hÁvûk szem¢lyes ¢let¢hez szolgÀlÂ kulcsszavakk¢nt kifejtse. EzÀltal ezek
nemhogy elveszten¢k eredeti jelent¢s¡ket,
amelyeket a valÂsÀgban tovÀbbra is hasznÀlnak, hanem ¢ppen hogy pÂtlÂlagos ¢rtelmet
nyernek.
Ennyiben egyet is ¢rten¢k Buberrel. De
ÀllÁtÀsaiban megint csak tÃlsÀgosan messzire
megy, amikor az Isten miszt¢riumaiba beavatott kabbalista ideÀljÀt szembeÀllÁtja az egyszerü ember¢vel, aki ugyan nem rendelkezik
rabbinikus ¢s gnosztikus tudÀssal, az ¢let¢ben
azonban megvalÂsÁtotta az àegys¢getÊ. Ez hamis alternatÁva. A kabbalistÀk sosem zÀrtÀk ki
annak a lehetûs¢g¢t, hogy egy egyszerü ¢s tanulatlan ember is el¢rhesse a legmagasabb
szellemi fokozatot, ¢s a haszidizmus sem hirdette meg az àegy¡gyünekÊ mint legfûbb ideÀljÀnak eff¢le megjelen¢s¢t. T¢ny, hogy ez az
àegy¡gyüÊ ember feltünik itt-ott a haszid legendÀban, amely ¢ppen ebben a tekintetben
egy sokkal r¢gebbi, haszidizmus elûtti zsidÂ
hagyomÀnyt olvasztott magÀba. A haszid tanÁtÀs azonban nem ezt tartja legfûbb, a tanÁtvÀnyok Àltal megvalÂsÁtandÂ ideÀljÀnak. °ppen ellenkezûleg: fÀradhatatlanul ism¢tli a
mindig gnosztikus beavatottk¢nt feltünû valÂdi szellemi ember ¢s az egyszerü emberek
k´zti sz¡ks¢ges k´lcs´nhatÀs tanÀt. Ez a k¢t
embertÁpus csak azÀltal k¢pes az igazi haszid
k´z´ss¢get ä amelyre mindkettûj¡knek sz¡ks¢g¡k van ä megteremteni, hogy mindketten
a szellemi vilÀgban l¢vû k´z´s àgy´kereikhezÊ kapcsolÂdnak. A haszid legendÀk, amelyek tisztelettel adÂznak a tanulatlan ember
hit¢nek, nem k¡l´nb´znek l¢nyegesen a
minden nagy vallÀsban megtalÀlhatÂ legendÀktÂl, ¢s csak a legritkÀbb esetekben hÁvjÀk
fel a figyelmet arra a haszid irodalomtÂl ´r´k´lt specifikus ¢rt¢kskÀlÀra ¢s azokra a mÂdszerekre, amelyek az Istennel valÂ bensûs¢ges kapcsolat el¢r¢se ¢rdek¢ben elû vannak
Árva. Ez utÂbbi vÀgy, ti. az Istennel valÂ communio el¢r¢se, Àll a haszidizmus k´z¢ppontjÀban.
Egyet¢rtek Buberrel, amikor azt mondja:
àAmit a haszidizmus a kabbalÀhoz k¢pest c¢lul tüz
ki, nem mÀs, mint a miszt¢rium megfosztÀsa a s¢mÀktÂl. Az Àltala k¢pviselt r¢gi-Ãj elv ä tisztÀn Ãjra
elûÀllÁtva ä az ember kozmikus-metakozmikus hatalmÀnak ¢s felelûss¢g¢nek elve. ÏMindenki az û

müvein cs¡gg, szerten¢z, ¢s a tan ¢s az ember jÂtette
utÀn epekedik.Î Ez az elv, amelynek tiszta intenzitÀsa r¢v¢n a haszidizmus vallÀsos talÀlkozÀssÀ vÀlik, nem Ãj elem a tanban... Hanem csak arrÂl van
szÂ, hogy egy ¢letforma ¢s egy k´z´ss¢g k´zponti elv¢v¢ vÀlt.Ê Az a felfogÀs, amely szerint az ember cselekedete Istennel valÂ talÀlkozÀshoz
vezethet, k¢ts¢gtelen¡l ¢s teljes joggal k´zponti jelentûs¢gü Buber szÀmÀra. Haszidizmussal foglalkozÂ ÁrÀsaiban ez a n¢zete hatalmas dimenziÂkat kap, azonban f´lvetûdik a
k¢rd¢s: vajon az az ¢rtelmez¢s, amelyet Buber ennek az elvnek tulajdonÁt, valÂban k´zponti helyet foglal-e el a haszidizmusban,
mint ahogy û ÀllÁtja?
A haszidizmus valÂban azt tanÁtja, hogy az
ember e vilÀgi cselekedeteinek konkr¢tsÀgÀban talÀlkozik Istennel. Mit ¢rtettek a haszidok ezen? A vÀlasz vilÀgos: a szÀmüzet¢s ¢s a
megvÀltÀs nagy mÁtosza ¢rtelm¢ben (mint
amilyen a Luria-f¢le kabbala is) az isteni ¢let
¢s f¢ny àszikrÀiÊ az eg¢sz vilÀgon sz¢tszÂrÂdtak a szÀmüzet¢sben, ¢s arra vÀgynak, hogy
az ember tettei àfelemelj¢kÊ ¢s eredeti hely¡kre, minden l¢tezû isteni harmÂniÀjÀba viszszaker¡ljenek. Ez a kabbalisztikus mÁtosz,
amelynek bonyolult r¢szleteit itt nem sz¡ks¢ges fejtegetni ä a JºDISCHE MYSTIK cÁmü
k´nyvemben behatÂan tÀrgyaltam ezt ä, minden bizonnyal a legfontosabb ´r´ks¢g, amit
a haszidizmus a kabbalÀtÂl Àtvett. A mÁtosz
szÀmos variÀciÂjÀbÂl egyarÀnt az k´vetkezett,
hogy mivel ezek a àszent szikrÀkÊ kiv¢tel n¢lk¡l
minden¡tt jelen vannak, a haszidizmus elvben tagadta egy tisztÀn profÀn, az ember vallÀsi feladata szempontjÀbÂl k´z´mb´s ¢letszf¢ra l¢t¢t. Az is, ami profÀnnak vagy a vallÀsos szf¢ra szempontjÀbÂl irrelevÀnsnak tünik, sokkal inkÀbb az emberrel szemben tÀmasztott specifikus vallÀsi k´vetelm¢nyt tartalmaz. Minden¡tt kÁnÀlkozik alkalom a
àszent szikrÀkÊ f´lemel¢s¢re, sût lehet ez sz¡ks¢gszerü is, ¢s minden¡tt leselkedik a meghiÃsulÀs vesz¢lye is. A vallÀs tehÀt nem kÁnÀl
kitaposott utat egy pontosan k´r¡lhatÀrolt
ter¡leten. Minden irÀnyba Ãjabb ´sv¢nyek
nyÁlnak, ¢s Isten minden ´sv¢ny v¢g¢n ott
Àll. A kontemplatÁv tudat k¢pes az ¢let minden szf¢rÀjÀban f´lfedezni a àszikrÀtÊ, ¢s ezÀltal az ´nmagÀban v¢ve profÀnt is olyasmiv¢
vÀltoztatja, aminek k´zvetlen vallÀsos jelent¢se van.
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E szeml¢let kulcsmondatÀt Salamon P°Lverse (3,6) adja: àMinden te
utaidban megismerd ûtÊ, amelyet a haszidim Ágy
¢rtelmeztek: minden Àltal, akÀr minden cselekedeted Àltal, amivel ¢ppen foglalkozol, k¢pes vagy eljutni Isten felismer¢s¢hez, k¢pes
vagy talÀlkozni vele. MÀr a TALMUD is Ágy Ár
errûl a versrûl: àkis mondÀs, m¢gis ettûl f¡gg a
T ñRA minden fontosabb szakaszaÊ. A k´z¢pkorban n¢hÀny kommentÀtor megprÂbÀlta ezt a
bizonyos m¢rt¢kig mer¢sz tanÁtÀst f¢lres´p´rni Ãgy, hogy igyekeztek szük k´rre korlÀtozni ¢rv¢nyess¢g¢t; a haszidizmus azonban
a maga misztikus mÂdjÀn visszaÀllÁtotta teljes
jelent¢s¢t. A koreci PinhÀsz rabbinak tulajdonÁtjÀk a k´vetkezû megjegyz¢st: àUgyan hogyan lehets¢ges Istent minden Ãton felismerni?
ögy, hogy amikor Isten a tÂrÀt adta, az eg¢sz vilÀg
telÁtûdott a tÂrÀval. Ez¢rt aztÀn nincs is semmi, ami
ne tartalmaznÀ a tÂrÀt, ¢s erre utal a vers ¢rtelme.
Aki pedig azt mondja, hogy egy dolog a tÂra ¢s egy
mÀsik dolog a profÀn szf¢ra, az eretnek.Ê Ezt az
elvet a haszidizmus kezdete Âta egyik alapelv¢nek tekintik.
A haszid szerzûk k¡l´nleges nyomat¢kot
adtak az egyszerü ¢s jelent¢ktelen cselekedetek olyan àelfeledettÊ ter¡leteinek, amelyeknek a szolgÀlat m¢diumaivÀ valÂ ÀtalakulÀsa
a mozgalom egyik legeredetibb aspektusa
volt. Hüen vel¡k sz¡letett radikalizmusukhoz ä radikÀlisokk¢nt, az angol nyelvhasznÀlat szerint, vagyis v¢rm¢rs¢kletet ¢s nem
meghatÀrozott szeml¢letet ¢rtve a fogalmon,
a haszidoknak megvan a maguk helye a zsidÂsÀg t´rt¢net¢ben ä helyzet¡k paradox
megfogalmazÀsÀval sosem maradtak adÂsok.
àA szomsz¢ddal folytatott cseveg¢s m¢ly meditÀciÂ
ed¢nye lehetÊ ä mondta a Baal S¢m. àAz istentisztelet l¢nyege ¢ppen abban van ä mondja egy
mÀsik haszid vezetû ä, hogy profÀn ¢s szellemtelen dolgok k´zeg¢n kereszt¡l szolgÀljuk ýt.Ê àAz
ember akÀr zugpolitizÀlÀssal ¢s a n¢pek hÀborÃirÂl
folytatott besz¢lget¢sek r¢v¢n is ä ami abban az
idûben az ¡res besz¢d ¢s idûpazarlÀs csÃcsÀt
jelentette a zsidÂ moralistÀk szem¢ben! ä k¢pes bensû kapcsolatot kialakÁtani IstennelÊ ä vallja
egy mÀsik. S ezt a megh´kkentû mondatot ne
tekints¡k egyszerü tÃlzÀsnak ä mert a szerzû
r¢szletes ÃtmutatÀssal szolgÀl arra vonatkozÂan, hogyan kell v¢gbevinni ezt a mutatvÀnyt. A polnojei rabbi, a Baal S¢m tanÁtvÀnya a k´vetkezûk¢ppen foglalja ´ssze ezt: àA
DABESZ°DEI -nek

vilÀgon nincs sem nagy, sem kicsi, ami Istentûl el
volna szigetelve, hiszen minden dologban jelen van
ý. Ez¢rt k¢pes a t´k¢letes ember m¢ly meditÀciÂkra
¢s az Ïegyes¡l¢sÎ kontemplatÁv aktusÀra m¢g e vilÀgi cselekedeteiben is, mint amilyen az ev¢s, ivÀs,
k´z´s¡l¢s, sût m¢g az ¡zleti tev¢kenys¢ge r¢v¢n is.Ê
A szellem misztikus koncentrÀciÂjÀnak kontemplatÁv aktusait, amelyeket a kabbalistÀk
nyelv¢n egyes¡l¢snek, h¢ber¡l jihÃdimnak
neveznek, t´bb¢ nem a vilÀgnak hÀtat fordÁtva, magÀnyosan kell v¢gbevinni, hanem lehet
akÀr a piacon is, pontosan olyan helyeken,
ahonnan lÀtszÂlag hiÀnyzik a szellem. Az igazi haszid pontosan itt talÀlja meg t´k¢letesen
paradox tett¢hez a t´k¢letes szÁnteret.
De valÂban paradox-e ez a teljesÁtm¢ny? Ez
az a pont, ahol Buber haszidizmus¢rtelmez¢s¢nek k´zponti elv¢vel vitÀba kell szÀllnunk.
A f´ntebb tÀrgyalt tanÁtÀs szellemt´rt¢neti
t¢ny. De hogyan kell ¢rtelmezn¡nk? Milyen
jellegü a dolgok konkr¢t realitÀsÀval valÂ
¢rintkez¢s, amit az ember, ennek a radikÀlisan misztikus elm¢letnek a r¢v¢n, a szent
szikrÀk felemel¢s¢vel l¢trehoz? ValÂban eljut-e a konkr¢ttal valÂ ¢rintkez¢sig valÂdi
konkr¢tsÀgÀban, azaz eljut-e àaz ¢lettel valÂ
¢rintkez¢sig, akÀrmilyen legyen is azÊ? Ezzel a
fordulattal Bubert id¢zem, aki vilÀgosan ¢s
teljes meggyûzûd¢ssel azt mondja, hogy a haszidizmus à´r´m´t vÀlt ki hÁveiben, a vilÀg dolgai
f´l´tt ¢rzett ´r´m´t, bÀrmilyen legyen is az a vilÀg, az ¢let dolgai f´l´tt ¢rzett ´r´m´t, bÀrmilyen
legyen is az az ¢let, az evilÀgi ¢let minden ÂrÀjÀban, ¢ppÃgy, mint a mostani ÂrÀbanÊ ¢s àaz itt
¢s most f´l´tt ¢rzett ÀllandÂ, t´retlen ¢s lelkes¡lt ´r´m´tÊ tanÁtja.
Ez a nagyÁvü t¢zis k¢pezi Buber egzisztencialista haszidizmus¢rtelmez¢s¢nek mint az
àitt ¢s mostÊ t´k¢letes megvalÂsÁtÀsÀrÂl szÂlÂ
tannak az alapjÀt. Nekem Ãgy tünik, pontosabban meg¢rthetj¡k a haszid tan dialektikus
term¢szet¢t, ha tisztÀzzuk, mi az, ami olyannyira k¢ts¢ges Bubernek ebben a t¢zis¢ben. A haszidizmus bizonyos ¢rtelemben persze ismeri az ´r´m´t ¢s a valÂsÀg igenl¢s¢t ä
ez olyan t¢ny, amely nem ker¡lte el a haszidizmusrÂl ÁrÂ szerzûk figyelm¢t. A àkonkr¢thozÊ valÂ viszony haszid tana azonban bonyolultabb, ¢s nekem Ãgy tünik, tÀvol van
Buber ¢rtelmez¢s¢tûl. Ez vilÀgosan megmutatkozik abban a szÂhasznÀlatban, amellyel a
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kabbalista doktrÁna haszid szerzûi ¢ltek a
szikrÀk f´lemel¢s¢vel kapcsolatban. Errûl a
t¢mÀrÂl szeretn¢m nagyon precÁzen elmondani a v¢lem¢nyemet.
A szikrÀknak az ember cselekedete r¢v¢n
t´rt¢nû felemel¢s¢rûl szÂlÂ tan valÂban azt
mondja, hogy a valÂsÀgban l¢tezik olyan
elem, amellyel az ember pozitÁv kapcsolatot
tud l¢trehozni, ¢s ezt a kapcsolatot l¢tre is
kell hoznia. Ennek az elemnek a felszabadÁtÀsa vagy megvalÂsÁtÀsa azonban egyÃttal meg
is semmisÁti a valÂsÀgot, amennyiben a àvalÂsÀgÊ az àitt ¢s mostÊ-ot jelenti, mint Bubern¢l
is. Mert az a àt´retlen ¢s lelkes¡lt ´r´mÊ, amelyet
a haszidizmus term¢szetesen megk´vetelt a
hÁveitûl, nem az àitt ¢s mostÊ f´l´tt ¢rzett
´r´m. Az ´r´mben, ¢s itt Buberrel egy¡tt
mondhatjuk: mindenben, amit az ember teljes koncentrÀciÂval tesz, nem az àitt ¢s mostÊtal l¢p kapcsolatba, mint azt Buber gondolja,
hanem azzal, ami az àitt ¢s mostÊ ´nmagÀban
k´z´mb´s formÀjÀban rejtve van. Bubernek
az ¢let f´l´tt (Ãgy, ahogy van) ¢s a vilÀg f´l´tt
(Ãgy, ahogy van) ¢rzett ´r´me n¢zetem szerint mai eszme, ¢s meg kell mondanom, hogy
a haszid szavak szÀmomra mintha eg¢szen
mÀsfajta hangulatot fejezn¢nek ki. Nem azt
tanÁtjÀk nek¡nk, hogy az ¢letet, Ãgy, ahogy
van, ¢lvezz¡k, sokkal inkÀbb azt tanÀcsoljÀk,
vagy jobban mondva: azt k´vetelik tûl¡nk,
hogy az à¢letbûl, Ãgy, ahogy vanÊ Isten ÀllandÂ
¢let¢t vonjuk ki, sût azt is mondhatnÀm, pÀroljuk le. Ez az àextrakciÂÊ azonban ä ¢s ¢ppen ez a d´ntû pont ä az absztrakciÂ aktusa.
Ez nem a t¡n¢keny àitt ¢s mostÊ, amire az
´r´m irÀnyul, hanem a transzcendencia ´r´k
egys¢ge ¢s jelenl¢te. Term¢szetesen ¢ppen az
´r´mben ¢s a szikrÀk f´lemel¢s¢ben lezajlÂ
absztrakciÂnak a fogalma az, amelyen Buber
haszidizmus¢rtelmez¢se f´nnakad. Eltünik
nÀla, hiszen ellent¢tes a haszidizmus mint antiplatonikus, egzisztencialista tan irÀnti ¢rdeklûd¢s¢vel. Buber mondja: àItt, ahol Àllunk,
igaz, hogy testet ´lt a rejtett isteni ¢let.Ê Ez a meghatÀrozÀs valÂban autentikus haszid tant k´zvetÁt, de k¢t¢rtelmüen, amit Buber olvasÂi
nem tudatosÁthatnak. Mert ¢ppen abban a
cselekedetben, amelyben felvillanni engedj¡k a rejtett ¢letet, leromboljuk az àitt ¢s mostÊot, ahelyett, hogy ä mint Buber szeretn¢ ä
teljes konkr¢tsÀgÀban megvalÂsÁtanÀnk.

Buber mondata ¢rdekes mÂdon csaknem
szÂ szerint megtalÀlhatÂ kabbalista szerzûkn¢l, mint p¢ldÀul Moses CordoverÂnÀl, ¢s
egy gnosztikus t¢zist szeml¢ltet, amelynek ¢rtelm¢t a haszid tanÁtÀs a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben sem vÀltoztatta meg. Ha lÀtsz egy sz¢p
nût, mondja egyszer a mÀr emlÁtett mezricsi
Ber rabbi, sz¢ps¢g¢re nem szabad konkr¢t,
megfoghatÂ formÀjÀban gondolnod ä vagyis
ahogy a maga konkr¢t àitt ¢s mostÊ-jÀban l¢tezik ä, hanem el kell tekintened konkr¢t valÂsÀgÀtÂl, ¢s szellemedet az isteni sz¢ps¢gre kell
irÀnyÁtanod, amely ebben a konkr¢t formÀban felvillant. Ha Ágy teszel, nem ennek a nûnek sz¢p ¢s csÀbÁtÂ àitt ¢s mostÊ-jÀt fogod ¢szlelni, hanem magÀnak a sz¢ps¢gnek az ideÀlis ¢s ´r´k tulajdonsÀgÀt, amely Isten attribÃtumainak egyike ¢s manifesztÀciÂjÀnak egyik
szf¢rÀja, ¢s innen fogsz magÀban Istenben
minden sz¢ps¢g forrÀsÀnak kontemplÀciÂjÀhoz eljutni. Az effajta fejteget¢sek szÀma hatalmas a haszid irodalomban. Ezeknek szolgÀlatÀban Àll az ember konkr¢t talÀlkozÀsa a
valÂsÀggal mint ugrÂdeszkÀval, az¢rt, hogy a
valÂsÀgon tÃll¢pjen, ne pedig beteljesÁtse azt.
Platonikus hangneme igencsak mÀsk¢pp
cseng, mint Buber àitt ¢s mostÊ-jÀnak magasztalÀsa, ¢s a haszid misztika ÀllÁtÂlagos evilÀgisÀga feleannyit sem szÀmÁt, mint azt Buber olvasÂi bizonyÀra hajlamosak felt¢telezni. Az àitt
¢s mostÊ-ot transzcendÀljÀk, ¢s eltünik, amikor
az isteni elem a kontemplÀciÂban megjelenik.
A haszidim nem ismertek lehetetlent, ha ezt
a tanulsÀgot kellett levonniuk a tanÁtÂ szavakbÂl. Mint a misztika t´rt¢net¢ben oly gyakran,
az emberi cselekedetet kontemplatÁv mÂdon
itt is felt´ltik, ¢s ezÀltal misztikus cselekedet
hordozÂjÀvÀ alakÁtjÀk.
Ezen tÃlmenûen a konkr¢t megvalÂsÁtÀsÀrÂl alkotott haszid felfogÀs ä hiszen v¢g¡l is
errûl van szÂ ä a destrukciÂ l¢nyeges elem¢t
tartalmazza, amelyrûl Buber elemz¢se, ahogy
lÀtom, ¢rthetûen egyÀltalÀn nem vesz tudomÀst. A Baal S¢m ¢s hÁvei azonban teljes m¢rt¢kben ismerik ezt az elemet, amely a
klasszikus ÁrÀsokban Ãjra ¢s Ãjra elû is j´n.
Itt csak egy k¡l´n´sen jellemzû, egy¢bk¢nt a
Baal S¢mnek tulajdonÁtott fejteget¢st szeretn¢k id¢zni, hogy vilÀgossÀ tegyem, mirûl van
szÂ. A t´rt¢net a zsitomiri Volf rabbitÂl maradt f´nn. A Baal S¢m megk¢rdezett egyszer
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egy kivÀlÂ tudÂst az imÀhoz valÂ viszonyÀrÂl:
àHogyan imÀdkozol, ¢s hovÀ irÀnyÁtod gondolataidat az ima ÂrÀjÀban?Ê Az Ágy vÀlaszolt: àMindennel ´sszekapcsolom magam, ami a teremtm¢nyekben egy¢ni vitalitÀssal jelen van. Hiszen minden teremtett dologban lennie kell valamilyen ¢leterûnek, amely az isteni tÃlcsordulÀsakor hozzÀ eljutott. Ezekkel egyes¡l´k, amikor szavaimat Istenhez irÀnyÁtom, hogy imÀmmal a legfelsûbb r¢giÂkba
eljussak.Ê A Baal S¢m erre azt mondta: àHa
Ágy teszel, sz¢trombolod a vilÀgot, mert ha elvonod
belûle a vitalitÀst, majd f´lemeled a magasba, a teremtett dolgok emez ¢leterû n¢lk¡l maradnak.Ê A
tudÂs Ágy vÀlaszolt a Baal S¢mnek: àDe hÀt
hogy lenn¢k k¢pes kivonni belûl¡k az ¢leterej¡ket
azzal, hogy ´sszekapcsolom magam vel¡k?Ê Mire
a Baal S¢m: àSzavaid szerint imÀd nem lehet nagyon sÃlyos, mivel nem hiszed, hogy van erûd ¢leterej¡k kiszÁvÀsÀhoz.Ê
VilÀgos ¢s radikÀlis t¢zis¡nk tehÀt a k´vetkezû: az ilyen communio valÂdi ¢s v¢gleges
megvalÂsulÀsÀnak van egy rombolÂ vonÀsa
is. °s a szerzû Àltal a dilemmÀra kÁnÀlt megoldÀs rÀmutat a communio ¢s a magasba
emel¢s fogalmainak dialektikus jelleg¢re. Az
az aktus, amelyben az egyes dolgokban l¢vû
¢lû elem f´lemeltetik, csak a pillanat k´r¢be
tartozhat, de nem lehet tartama. Abban a pillanatban, amikor a dolgokbÂl az ¢lû erût kivonjÀk, r´gt´n ism¢t bele is kell vonni. Vagy
ahogy sok haszid szerzû szÁvesen fogalmaz: a
dolgokat vissza kell vezetni a semmij¡kh´z,
hogy ezÀltal l¢trej´jj´n az igazi Àllapotuk. Ez
olyasmi, amire csak az igazi tanÁtvÀnyok k¢pesek, tehÀt egy¢rtelmüen ezoterikus cselekedetet jelent, amit a szerzû mint olyat nagyon is tud ä Buber v¢lem¢ny¢vel ellent¢tben, miszerint a haszidizmus lemondott az
ezot¢riÀrÂl; ez olyan ÀllÁtÀs, amit a Baal S¢mnek tulajdonÁtott mondÀsok elemz¢se egyÀltalÀn nem igazolna. Az ilyen cselekedet eredm¢nye nem is a konkr¢t megvalÂsulÀsa a maga konkr¢tsÀgÀban, mint azt Buber gondolja.
Hiszen mint ahogy a Baal S¢m fejteget¢seibûl
vilÀgosan k´vetkezik, nem tartozik ennek a
cselekedetnek a l¢nyeg¢hez, hogy csak pillanatszerü ¢s tartam n¢lk¡li. Hogy meg kell
szakadnia, az inkÀbb csak v¢letlenszerü, ¢s
vagy az ember d´nt¢s¢tûl f¡gg (hogy befejezze), vagy gyenges¢g¢tûl ¢s arra vonatkozÂ
k¢ptelens¢g¢tûl, hogy ilyen destruktÁv alÀme-

r¡l¢seit ¢s kapcsolatait f´nntartsa. ¹nmagÀban az ilyen alÀmer¡l¢st sokkal inkÀbb az¢rt
viszik v¢gbe, hogy ki¡resÁts¢k a konkr¢tot,
nem pedig az¢rt, hogy konkr¢tsÀggal t´lts¢k
meg, mint Buber szeretn¢. TalÀn ÀllÁthatjuk,
hogy nem ¢rthetû f¢lre a haszid szerzûtûl id¢zett dialÂgus, ha azt a Baal S¢m ¢s Buber
k´zti pÀrbesz¢dnek ¢rtelmezz¡k.
A haszidizmus klasszikus ÁrÀsaira ä azokra,
amelyek a Baal S¢m tanÁtvÀnyaitÂl szÀrmaznak ä az¢rt sem ¢rv¢nyes Buber ¢rtelmez¢se,
mert egyÀltalÀn nem becs¡lik sokra a konkr¢t egy¢ni l¢tez¢st ¢s jelens¢get. A konkr¢tra
vonatkozÂ h¢ber kifejez¢seknek mindig van
valami pejoratÁv z´ng¢j¡k ä sz´ges ellent¢tben azzal, amit Buber nyomÀn vÀrnÀnk.
Csak Ágy ¢rthetû, hogy àa testis¢g elvet¢seÊ a
misztika szerint, de Buber ¢rtelmez¢s¢vel
szemben, a legfûbb eszm¢nek felel meg, ami
csak az imÀban ¢s az alÀmer¡l¢sben ¢rhetû
el. Igaz ugyan, hogy az àitt ¢s mostÊ az Isten
¢s ember k´zti talÀlkozÀs legnagyobb lehetûs¢ge, de ilyen talÀlkozÀs csak ott jÀtszÂdhat
le, ahol az ember az àitt ¢s mostÊ-ban egy mÀsik dimenziÂt is megnyit ä ez pedig olyan tett,
ami elt¡nteti a àkonkr¢tatÊ. MÀs szavakkal: a
konkr¢t buberi ¢rtelemben egyÀltalÀn nem
l¢tezik a haszidizmusban. A teremtm¢ny l¢tez¢s¢nek àitt ¢s mostÊ-ja nem azonos azzal,
ami ä Àttetszûv¢ vÀlvÀn ä felvillan benne. Eff¢le azonossÀg felt¢telez¢se ellentmond az
igazi haszid tannak, amiben minden l¢tez¢s
isteni magjÀnak bensûv¢ vÀlÀsa ¢ppen az ´nsÃlyÀt ¢s sajÀt individuÀlis ¢rtelm¢t elvesztû
konkr¢t jelens¢g ki¡r¡l¢s¢tûl f¡gg.
Ezt a l¢nyeges k¡l´nbs¢get Buber kev¢sb¢
¢lesen fogalmazza meg. MÀsr¢szt k¡l´nbs¢get tesz a konkr¢tnak az ideÀk vilÀgÀba t´rt¢nû platonikus f´lemel¢se ¢s a minden dolog m¢ly¢n rejtezû szent szikrÀk egzisztenciÀlis megragadÀsa k´z´tt. Ez a megk¡l´nb´ztet¢s azonban teljess¢ggel Buber szem¢lyes
¢rtelmez¢se, ¢s a haszid sz´vegekben nem
olyan ¢les, mint nÀla. A haszidim szÀmÀra a
megvalÂsulÀs, a valÂsÀg megragadÀsa k¢nyes
vÀllalkozÀs. Az eff¢le megvalÂsulÀs nyomÀsa
alatt, mint ahogy az a szikrÀk felemel¢s¢nek
tanÀban benne van, maga a àvalÂsÀgÊ is sz¢tt´rne. Hiszen nem a dolgok konkr¢t valÂsÀga
jelenik meg a misztikus cselekedet¢nek ideÀlis eredm¢nyek¢nt, hanem valami a messia-

Figyelû ã 1361

nisztikus valÂsÀgbÂl, ahol minden dolgot valÂdi hely¢n, a teremt¢s ÀllapotÀban Ãjra elûÀllÁtottak, aminek sorÀn alapvetûen megvÀltoztattÀk ¢s ÀtszellemÁtett¢k. Az olyan fogalmak tehÀt, mint valÂsÀg ¢s konkr¢tsÀg, eg¢szen mÀst jelentenek a haszidoknak, mint
Bubernek. Az àitt ¢s mostÊ ¢s a megvÀltozott
l¢tez¢s birodalma nÀla olykor egybeesik ezen
fogalmakkal, ami arra vall, hogy az ¢rtelmez¢se Àltal felvetett probl¢mÀt hajlamos elhomÀlyosÁtani. Mivel a haszidok rÀadÀsul nagyon fontosnak tartottÀk azt a tanÁtÀst, hogy
az emberi tev¢kenys¢g nem k¢pes igazÀn elûid¢zni vagy lÀthatÂvÀ tenni a messianisztikus
valÂsÀgot ä megint egy olyan k¢rd¢s, amelyet
Buber ÁrÀsai homÀlyban hagynak ä, sajÀt n¢zet¡k szerint csak az a lehetûs¢g¡k maradt,
hogy megmutassÀk az egyes embernek a
sz¡ks¢ges utakat ¢s mÂdokat, amelyek r¢v¢n
a konkr¢tat mint az absztrakthoz ¢s ezzel
minden l¢tez¢s v¢gsû forrÀsÀhoz vivû eszk´zt
hasznÀlhatja. Ez, ha egy m¢goly szem¢lyes
vallÀs nyelv¢n van is megfogalmazva, bizonyÀra hagyomÀnyos teolÂgia, ami mÀr r¢gen
nem annyira izgalmas, mint az az Ãj ¢rtelmez¢s, amelyet Buber beleolvasott, mindenesetre m¢gis olyasmi, ami mellett a haszidizmus kiÀllt.
Ennek ellen¢re nem kell lebecs¡lni azt a
lehetûs¢get, hogy a szikrÀk felemel¢s¢nek tanÀt a gyakorlatban sok haszid kev¢sb¢ dialektikusan fogta fel, mint kellett volna. BÀr a haszid elm¢let Ãgy, ahogy azt maga a Baal S¢m
¢s legjelentûsebb tanÁtvÀnyai ¢s azok tanÁtvÀnyai megfogalmaztÀk, soha nem vesztette
szem elûl azokat a destruktÁv k´vetkeztet¢seit, amelyeket ebbûl a doktrÁnÀbÂl le lehetett
vonni, ¢s megprÂbÀlta kitalÀlni, milyen ÃtonmÂdon ker¡lhetn¢ el azokat. De a k¡l´nb´zû
¢szrev¢telek azt bizonyÁtjÀk, hogy a gyakorlat
gyakran kÁm¢letlenebb volt, mint az elm¢let.
A szikrÀk felemel¢se sok haszidnak valÂban
a teljesebb ¢let lehetûs¢g¢t jelentette. SzÀmukra nem arrÂl volt szÂ, hogy a valÂsÀgot
mintegy ki¡resÁtik a szikrÀk kiemel¢s¢vel, hanem ¢ppen hogy gazdagÁtottÀk a szikrÀk belevitel¢vel. Ebben a felfogÀsban a szent szikrÀk mÀr nem Ãgy jelennek meg, mint az isteni l¢t metafizikus elemei, hanem mint az
´r´m ¢s ¢letigenl¢s szubjektÁv ¢rz¢sei, amelyek rÀvet¡lnek az ember k´rnyezet¢vel ki-

alakult kapcsolatÀra. Ez a felfogÀs azonban
nem a haszidizmus alapÁtÂjÀnak teolÂgiÀjÀbÂl, hanem n¢hÀny hÁv¢nek lelk¡let¢bûl
ered. °s persze azon a n¢pszerü vagy vulgÀris megk´zelÁt¢sen, amely gyakran (de egyÀltalÀn nem mindig!) a haszid legendÀk vilÀgÀban is visszat¡kr´zûdik, azon alapul Buber
erûsen leegyszerüsÁtett szeml¢letmÂdjÀnak
relatÁv jogossÀga. De szerintem nagyon elhibÀzott dolog ezt a haszidizmus ¡zenet¢nek
nevezni.
A fentiekben Buber haszidizmus¢rtelmez¢s¢nek egyik, m¢gpedig l¢nyegi pontjÀt vizsgÀltam meg alaposabban. MÀs fontos fogalmak
elemz¢s¢n¢l szint¢n ugyanilyen feladat elûtt
ÀllnÀnk, vagyis Buber kijelent¢seit a haszidizmus elm¢leti irodalmÀra visszavezetve kellene megvizsgÀlnunk. °s azt tapasztalnÀnk,
hogy a Buber Àltal hasznÀlt furcsÀn meghatÀrozatlan ¢s sok¢rtelmü fogalmak minden
esetben csaknem, Àm m¢gsem teljesen haszid
fogalmak. Mindezt nem is tudnÀm jobban illusztrÀlni, mint ¢ppen a k´vetkezû mondattal: àA haszid ¡zenet valÂdi, konkr¢t egys¢g megteremt¢s¢vel legyûzte a minden ÏvallÀsbanÎ megtalÀlhatÂ ûsrosszat, az ÏIstenben valÂ ¢letÎ ¢s a ÏvilÀgban valÂ ¢letÎ k¡l´nvÀlÀsÀt.Ê Ez a mondat
lÀtszÂlag azt jelenti, hogy az ember felelûss¢ge v¢gtelen¡l fontosabb, mint az int¢zm¢nyileg megmerevedett vallÀs dogmatikai fogalmai. Az viszont t¢ny, hogy amit Buber
minden vallÀsban megl¢vû ûsrossznak nevez,
az a haszid tanÁtÀs centrumÀban mindig megvolt. A Buber Àltal emlÁtett àkonkr¢t egys¢gÊ a
haszidizmus eset¢ben fiktÁv, hiszen a àvilÀgban valÂ ¢letÊ egyÀltalÀn nem vilÀgban valÂ
¢let, ha isteni gy´kerei megjelennek a kontemplÀciÂban, ¢s ek´zben àIstenben valÂ ¢lett¢Ê
vÀltoznak. Az term¢szetesen nem csoda, hogy
a haszid ÁrÀsok ä Buber akarata ellen¢re ä
megûrzik azt az alapvetû elk¡l´n¡l¢st, amely
Bubert annyira elkeserÁti.
Mindez elvezet ahhoz a ponthoz, ami mÀr
d´ntû lehet Buber ¢rtelmez¢se, illetve a k´zte ¢s a haszidizmus t´rt¢nelmi jelens¢ge k´zti
k¡l´nbs¢g szempontjÀbÂl. Mert Buber,
mondjuk ki nyÁltan, vallÀsos anarchista, tanÁtÀsa pedig vallÀsos anarchizmus. Ezen a k´vetkezût ¢rtem: filozÂfiÀja azt k´veteli az embertûl, hogy egy bizonyos irÀnyban haladjon,
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¢s meghozzon egy bizonyos d´nt¢st, de semmit nem mond arrÂl, hogy mif¢le irÀny ¢s
mif¢le d´nt¢s legyen ez. InkÀbb azt hangsÃlyozza, hogy az eff¢le irÀny ¢s d´nt¢s csak az
Es vilÀgÀban fogalmazhatÂ meg, ahol az ¢lû
°n ¢s Te vilÀga tÀrgyiasul ¢s elhal. Az ¢lû kapcsolat vilÀgÀban semmi nem fogalmazhatÂ
meg, ¢s nincsenek parancsolatok. Okkal vagy
ok n¢lk¡l, mindenesetre a haszidizmus nem
oszthatta ezt a term¢szete szerint anarchikus
n¢zetet, mert inkÀbb a zsidÂ hagyomÀnyokhoz tartotta magÀt. Ez utÂbbi viszont olyan
tanÁtÀst k¢pvisel, amelyben megfogalmazhatÂk az irÀnyok ¢s d´nt¢sek, vagyis arrÂl besz¢l, hogy mit kell tenni. Csak ennek ismeret¢ben ¢rthetû meg a maga valÂdi ´sszef¡gg¢s¢ben a haszidizmusnak az eff¢le cselekedetek hogyanja irÀnti k¢ts¢gtelen¡l nyomat¢kos
¢rdeklûd¢se. Bubern¢l csak a hogyan vilÀga
maradt meg. àMÀr nem valamely megszabott cselekedet, hanem minden cselekedet szents¢ge d´ntû.Ê
Ez az a Bubern¢l gyakran visszat¢rû fogalom,
amely vallÀsos anarchizmusÀnak specifikus
jelleg¢re utal. Ez a àszents¢gÊ az a morÀlis intenzitÀs ¢s felelûss¢g, amely meghatÀrozza a
hogyant az embernek a cselekedet¢hez valÂ
viszonyÀban, annak anyagÀhoz azonban
nincs k´ze. Buber mindig csodÀlatra m¢ltÂ
k´vetkezetess¢ggel utasÁtotta vissza, hogy elk´telezze magÀt eff¢le cselekedet valaminû
mat¢riÀja, a mi irÀnyÀban. így aztÀn ¢rthetû,
hogy a haszidok szÀmÀra m¢g mindig mindent jelentû tÂra ¢s a parancsolatok vilÀgÀra
valÂ hivatkozÀsok Buber megfogalmazÀsÀban k¡l´n´sen k´d´sekk¢ vÀlnak. A zsidÂ
misztika, amelynek hatÀrozott felfogÀsa volt
a kinyilatkoztatÀs ¢rtelm¢rûl, term¢szetesen
rendkÁv¡li m¢rt¢kben kiterjesztette azt a ter¡letet, amelyre a tÂra mint a legmagasabb
rendü ¢rt¢krendszer vonatkozik, mik´zben
az¢rt tovÀbbra is tÂra marad, ugyanakkor a
Buber Àltal oly lekicsinylûen emlegetett elk¡l´n¡l¢s megmarad a haszidizmusban is. Amikor a ter¡letek elk¡l´n¡l¢s¢t siker¡l legyûzni, az mindig a àvilÀgban valÂ ¢letÊ rovÀsÀra
t´rt¢nik, mint azt a koreci PinhÀsz rabbi f´ntebb id¢zet kijelent¢se vilÀgosan mutatja. Buber felfogÀsa az olyan haszid fogalmak ¢rtelm¢rûl, mint az àintenciÂÊ ¢s a àbuzgÂsÀg tulajdonsÀgaÊ, amelyek az ember tett¢t kÁs¢rni, sût
Àthatni hivatottak, bizonyÀra jelentûs ¢s em-

berileg hatÀsos megfogalmazÀsa a vallÀsos
anarchizmus alapelv¢nek; haszidizmus¢rtelmez¢s¢nek ´sszef¡gg¢s¢ben azonban olyan
momentumot k¡l´nÁt el, amelynek csak mÀs,
Àltala elhanyagolt megfontolÀsok kontextusÀban van ¢rtelme, ¢s teljesen hatÀrozatlannÀ
¢s meghatÀrozhatatlannÀ oldja f´l.
Buber ¢rtelmez¢se a feladat egyed¡lÀllÂ
voltÀt hangsÃlyozza, amellyel minden egyes
individuumnak szembe kell n¢znie. àMinden
embernek van Ãtja Istenhez, de mindenkin¢l mÀs
ez az Ãt.Ê Ez k¢ts¢gtelen¡l igaz, de ezt nem a
haszidizmus honosÁtotta meg a szem¢lyes vallÀsossÀgban. Ez a felfogÀs eredetileg talÀn
sokkal inkÀbb a Luria-f¢le kabbalÀbÂl szÀrmazik, vagyis ¢ppen abbÂl a gnÂzisbÂl,
amelyre Buber k¢sei ÁrÀsaiban olyan ferde
szemmel tekint. Ebbûl megtudjuk: a szent
szikrÀk felemel¢se minden egyes ember feladata, amelyek az çdÀm nagy lelk¢ben l¢vû
k´z´s szellemi gy´k¢rhez, az emberis¢g szellemi gy´ker¢hez tartoznak, hiszen minden
l¢leknek ¢s a lelkek minden gy´ker¢nek
megvolt hajdan a maga helye çdÀm lelk¢ben. A haszidizmus nem tett egyebet, mint
hogy ezt az elm¢letet n¢pszerü formÀba ´nt´tte, ¢s szem¢lyes jelleggel ruhÀzta fel. A
szikrÀk haszid tana, amely szerint ezek a szikrÀk az ember szociÀlis ¢s szem¢lyes vilÀgÀban
a vele valÂ talÀlkozÀsra ¢s az Àltala t´rt¢nû
felemeltet¢sre vÀrnak, valÂban megfelel az
àethosszÀ vÀlÂ kabbalÀnakÊ.
Egy mÀsik p¢ldÀval is illusztrÀlhatjuk azt
a sajÀtos meghatÀrozatlansÀgot, ahogy Buber
a haszid fogalmakat hasznÀlja, ez pedig a jichud, àegyes¡l¢sÊ fogalma, amely nagy szerepet jÀtszik nÀla. A kabbalista nyelvhasznÀlatot
pontosan k´vetû haszid ¢rtelmez¢s szerint a
jichud olyan kontemplatÁv cselekedetet jelent,
amelynek r¢v¢n az ember a szellemi elemhez
kapcsolja magÀt, mik´zben szellem¢t a tÂra
szent betüire, vagyis a term¢szet szent k´nyv¢re ´sszpontosÁtja. Buber ezzel szemben azt
ÀllÁtja, hogy a haszidizmusban a jichud, a kabbalÀtÂl elt¢rûen, mÀr nem valami k¡l´n´s
mÀgikus k¢plet vagy eljÀrÀs, sokkal inkÀbb
àaz ember megszokott ¢lete, csak ¢ppen ´sszeszedett
¢s az egyes¡l¢sre mint c¢lra irÀnyÁtott formÀbanÊ.
Ha l¢tezett is a jichud a korÀbbi ¢rtelm¢ben,
àennek a mÀgikus elemnek sosem volt k´ze a haszid
tanÁtÀs l¢nyeg¢hezÊ. Meg kell azonban mond-
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jam, hogy a haszid iratokban nem siker¡lt
ennek a fogalomnak Ãj jelent¢sÀrnyalatÀt felfedeznem. A r¢gebbi h¢ber irodalomban
mindig k¢t jelent¢se volt, ¢s ezek nem vÀltoztak meg a haszid irodalomban sem. Az elsû
jelent¢s a kabbalistÀktÂl szÀrmazik, ¢s mindig
valamilyen speciÀlis meditÀciÂt jel´l, amely
valamilyen specifikus cselekv¢shez kapcsolÂdik. E meditÀciÂ sorÀn az ember egy szellemi
valÂsÀggal egyes¡l, ami lehet egy elhalt szent
lelke vagy annak szikrÀi, vagy Istennek vagy
valamelyik szellemi valÂsÀgk¢nt felfogott attribÃtumÀnak valamely neve. Ebben az ¢rtelemben a fogalom mÀr azt az eredm¢nyt is
jel´li, amelyet a meditÀciÂval el¢r¡nk. A jichud mÀsodik jelent¢s¢nek forrÀsa ezzel
szemben elsûsorban Bahja ibn PakudÀnak a
maga korÀban nagyon hÁres etikai müve, A
SZíV K¹TELESS°GEI , ahol a tudat vagy cselekv¢s Istenre mutatÂ irÀnyÀt jelenti, ¢s ilyen ¢rtelemben csak egyes szÀmban hasznÀlatos.
Ahol t´bbes szÀmban fordul elû, ott csak kabbalisztikus jelent¢se lehet, ¢s kizÀrÂlag a kontemplÀciÂhoz van k´ze, az emberi ¢let konkr¢t, az ´sszeszedetts¢g intenzitÀsÀval el¢rhetû
egys¢g¢hez azonban nem, mint Buber szeretn¢. A jichud tetteit (h¢ber¡l t´bbes szÀmban:
jichudim) a minden l¢tez¢st jellemzû àbetükÊ
bensûs¢gess¢g¢vel valÂ kontemplatÁv ´sszekapcsolÂdÀs r¢v¢n lehet v¢gbevinni. A Baal
S¢m Àltalam ismert ´sszes kijelent¢s¢ben
ilyen pontos, technikai ¢rtelemben hasznÀlja
a fogalmat. Ahogy tehÀt Buber a jichud fogalmÀt fordÁtja, az ugyan nagyon modern, tetszetûs ¢s gondolatokban gazdag, de elfogadhatatlan.
¹sszefoglalÀsk¢ppen a k´vetkezût mondhatom: Buber ¢rdemei a haszid legendÀk ¢s
mondÀsok bemutatÀsa ter¢n valÂban nagyon
nagyok. TÃlnyomÂr¢szt ki fogja Àllni az idûk
prÂbÀjÀt, k¡l´n´sen a k¢sûbbi ÁrÀsokban elût¢rbe ker¡lû anekdota ki¢rlelt formÀja. Az a
szellemi ¡zenet azonban, amelyet ezekbe az
ÁrÀsokba beleolvasott, tÃlsÀgosan m¢lyen
kapcsolÂdik olyan felt¢telez¢sekhez, amelyek
sajÀt vallÀsos anarchizmusÀbÂl ¢s egzisztencializmusÀbÂl erednek, minthogy a sz´vegekben mindezeknek nincs nyomuk. TÃl sok
mindent hagyott ki, amit pedig f´lvett haszidizmus¢rtelmez¢s¢be, arra nagyon rÀnyomja

b¢lyeg¢t szem¢lyes spekulÀciÂja. Ezek jellege
minden bizonnyal fennk´lt, ¢s a modern tudatra is m¢ly hatÀssal van. Ha azonban a haszidizmus jelens¢g¢t akÀr fejlûd¢s¢nek csÃcspontjÀn, akÀr ezzel sokban ´sszef¡ggû hanyatlÀsÀban igazÀn meg akarjuk ¢rteni, akkor egyszer bizonyÀra majd az eg¢szet el´lrûl
kell kezden¡nk.
(1962)

UtÂlagos megjegyz¢sek
Fenti fejteget¢seimnek elsû megjelentet¢se
utÀn Buber m¢g egyszer r´viden kifejtette
n¢zeteit (í RçSOK A HASZIDIZMUSRñL ä SCHRIFTEN ZUM CHASSIDISMUS ä cÁmü k´nyv¢nek
v¢g¢n, 1963, 991ä998. o.) arrÂl, milyen viszonyban Àll n¢zete szerint a haszid tanÁtÀs ¢s
legenda, illetûleg a k´z´ss¢gek ¢lete a vallÀst´rt¢netben. ögy gondolom, hogy ehhez a
k´vetkezût kell hozzÀfüzn´m:
1
Ezekbûl a fejteget¢sekbûl, amelyek itteni ÀltalÀnos formÀjukban alig ¡tk´znek alapvetû
jellegü ellentmondÀsba, hiÀnyzik a k´zt¡nk
folyÂ vita szempontjÀbÂl fontos dolog. A haszidizmus tanÁtÀsÀt a Baal S¢m ¢s a mezricsi
Maggid k´zvetlen tanÁtvÀnyai dolgoztÀk ki,
m¢gpedig olyan fogalmak segÁts¢g¢vel, amelyeket maguk az elsû mesterek hasznÀltak,
ezek pedig kabbalista fogalmak voltak. Ezek
a tanÁtvÀnyok egyÃttal az Ãj k´z´ss¢gi ¢let hatÀsa alatt Ártak, amelynek maguk is nagyr¢szt
alakÁtÂi voltak. A haszid hagyomÀnyban semmi sem tÀmasztana alÀ olyan kÁs¢rletet, amely
ellentmondÀst teremtene eme k´z´ss¢gi ¢let
jellegzetess¢gei ¢s azon fogalmak k´z´tt,
amelyekben az kibontakozott. °ppen azok az
ÁrÀsok, amelyekben a buberi ¢rtelemben vett
epigonszerü elem a legkev¢sb¢ l¢p elût¢rbe,
az eredeti erû viszont tiszta kifejez¢st nyer,
jellemzû mÂdon ¢ppen ezek az ÁrÀsok adjÀk
vissza a Baal S¢m tanÁtÀsÀt (amelynek stÁlusa
el¢gg¢ egy¢rtelmüen el¡t a tanÁtvÀnyok stÁlusÀtÂl), nem pedig a buberi ¢rtelemben vett
legendÀk. KritikÀm l¢nyege az, hogy ezek az
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ÁrÀsok teljesen ellentmondanak Bubernek a
haszid ¢let ¢rtelm¢rûl alkotott ´sszeÀllÁtÀsÀnak abban az ¢rtelemben, ahogy azt k¢sei ÁrÀsaiban megfogalmazta, ¢s hogy û szÂ n¢lk¡l
tÃlteszi magÀt ezen az ellentmondÀson annak
¢rdek¢ben, hogy az anekdotÀkra tÀmaszkodhasson, mert azok inkÀbb lehetûv¢ teszik ezt
az Àt¢rtelmez¢st. Ezekrûl az anekdotÀkrÂl
ugyan megkÁs¢rli elmagyarÀzni, hogy voltak¢ppen ugyanolyan r¢giek lehetnek, mint a
tanÁtÀsok, amelyekrûl azonban ez in concreto
csak ritkÀn bizonyÁthatÂ be, sok esetben viszont ¢ppen az ellenkezûje mutathatÂ ki. K¡l´n´sen a legr¢gebbi forrÀsok kritikai elemz¢se teszi ezt vilÀgossÀ. Min¢l r¢gebbi ¢s autentikusabb a t´rt¢neti ¢s tÀrsadalmi keret,
amelyben a legr¢gebbi legendÀk k´z¡l sok
mozog, illetve amelybe be vannak ¢pÁtve, annÀl kev¢sb¢ Àllnak valÂdi ellentmondÀsban az
ugyanabban a k´zegben ¢s legalÀbbis ugyanabban az idûben vagy l¢nyegesen korÀbban
keletkezett elm¢leti ÁrÀsokkal. Term¢szetesen
nem azt ÀllÁtom, hogy a legendÀknak nincs
¢rt¢k¡k, ¢s nem lehet vel¡k semmit bizonyÁtani. Amit ¢n ÀllÁtok, sokkal inkÀbb az,
hogy Buber ¢rtelmez¢se minden¡tt hibÀs,
amikor eff¢le ellentmondÀsokat hoz l¢tre, ¢s
ez d´ntû pontokon igaz. A k¡l´nleges feladatra valÂ hivatkozÀs, miszerint a vÀlogatÀshoz ¢s a forrÀsokhoz valÂ viszonyÀt ¢ppen a
feladat hatÀrozta meg, semmit nem jelent.
Buber nem szereti, ha vÀlogatÀsÀnak szembe´tlû szubjektivitÀsÀt kiemelik, ¢s ilyenkor
àa vÀlogatÂnak a k¡l´nleges feladatÀval szembeni
megbÁzhatÂsÀgÀraÊ hivatkozik. Meggyûzûd¢sem, hogy vÀlogatÀsa a legt´k¢letesebben
megfelel ¡zenete szellem¢nek. De nem vagyok meggyûzûdve arrÂl, hogy ¡zenet¢nek
Àltala megfogalmazott szelleme a haszidizmus szelleme.
2
M¢g egy mondatot szeretn¢k arrÂl a pÀrhuzamrÂl mondani, amelyet Buber vÀlaszÀban
a haszid anekdota ¢s a zent´rt¢netek k´z´tt
hÃz. Nem hiszem, hogy ilyen pÀrhuzamot
vonni lehets¢ges volna. A zent´rt¢netek
ugyanis nem legendÀk, hanem ä bÀr ez Buber fejteget¢s¢bûl nem der¡l ki ä meditÀciÂs
feladatok, k´vetkez¢sk¢pp teljesen mÀs kate-

gÂriÀba tartoznak. Az nem teszi legendÀvÀ
ûket, hogy egy elbesz¢l¢s formÀjÀt ´ltik. A
zent´rt¢netekn¢l kiv¢tel n¢lk¡l az elsû pillantÀsra teljesen ¢rtelmetlen vagy a legnagyobb
m¢rt¢kben paradox mondatokrÂl van szÂ,
amelyekrûl a tanÁtvÀnynak hetekig vagy hÂnapokig kell meditÀlnia, hogy megvilÀgosodÀshoz jusson Àltaluk. Olyan misztikus valÂsÀgot k´zvetÁtenek, amely nem foglalhatÂ tanÁtÀsba, ¢s emiatt a v¢gsû paradoxonok alakjÀban jelennek meg elûtt¡nk. A haszid anekdota, ¢ppen Buber mesteri tudÀsÀval ÃjraformÀlt mÂdon, nem emlÁthetû ezen a lapon.
°rtelme, sût m´g´ttes ¢rtelme k´zvetlen¡l
nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, ¢s olyasmit k´zvetÁt, ami
k´zvetÁthetû. A vallÀsos tapasztalatnak teljesen mÀs szf¢rÀjÀban mozog tehÀt. Nem tudom elk¢pzelni, hogy ezzel a szembeÀllÁtÀssal
el lehet-e jutni a haszid t´rt¢netek jellegzetess¢geinek jobb meg¢rt¢s¢hez. A àkoanÊ
anekdotikus formÀjÀnak, ahol nevek ¢s esem¢nyek szerepelnek, sokkal t´bb k´ze van az
olyan formÀhoz, amelyben hÁres jogÀszprofesszorok jogi feladatokat adnak tanÁtvÀnyaiknak a szeminÀriumokon, mintsem a vallÀsos legendÀhoz.
Hogy vilÀgossÀ tegyem, milyen kev¢ss¢ hasonlÁthatÂ ´ssze a Buber vÀlogatta haszid
anyag a provokatÁv ¢s ¢rthetetlen zenmondÀsok kategÂriÀjÀval, elmondok egy kis t´rt¢netet, amely magÀrÂl Buberrûl szÂl. Megk¢rdeztem egyszer tûle ä hÀrom ¢vvel ezelûtt
t´rt¢nt ez ä, hogy ÁrÀsaiban mi¢rt hallgatta el
a rizsini JiszrÀ¢l rabbitÂl szÀrmazÂ fontos ¢s
m¢ly szavakat a messiÀsi korrÂl. VÀlasza felejthetetlen szÀmomra. Az mondta: az¢rt,
mert nem ¢rtem ûket.
(1963)
Gershom Scholem
(RÀcz P¢ter fordÁtÀsa)
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EGYM°TERES LEXIKON
VilÀgirodalmi Lexikon. Akad¢miai KiadÂ
1. k´tet, AäCal, 1970.
1248 oldal, 245 Ft
2. k´tet, CamäE, 1972.
1344 oldal, 270 Ft
3. k´tet, FäGroc, 1975.
768 oldal, 167 Ft
4. k´tet, GrogäIlv, 1975.
768 oldal, 167 Ft
5. k´tet, ImäKamb, 1977.
896 oldal, 190 Ft
6. k´tet, KamcäLane, 1979.
900 oldal, 188 Ft
7. k´tet, LanfäMary, 1982.
759 oldal, 205 Ft
8. k´tet, MariäMy, 1982.
779 oldal, 211 Ft
9. k´tet, NäO, 1984.
851 oldal, 220 Ft
10. k´tet, PäPraga, 1986.
848 oldal, 218 Ft
11. k´tet, PragmäRizz, 1989.
808 oldal, 324 Ft
12. k´tet, RjabäSez, 1991.
822 oldal, 810 Ft
13. k´tet, SfäSuzuki, 1992.
791 oldal, 1250 Ft
14. k´tet, SvÀbäSzy, 1992.
877 oldal, 1250 Ft
15. k´tet, TaaäTz, 1993.
1047 oldal, 1815 Ft
16. k´tet, UäVidz, 1994.
727 oldal, 1815 Ft
17. k´tet, VieäY, 1994.
739 oldal, 1848 Ft
18. k´tet, ZäIndex, 1995.
725 oldal, 2016 Ft
Megjelent a V ILçGIRODALMI LEXIKON utolsÂ,
18. k´tete: egy vÀllalkozÀs befejezûd´tt. Kezdetben hat k´tetre tervezt¢k az Akad¢miai
KiadÂ lexikonszerkesztûs¢g¢ben, KirÀly IstvÀn fûszerkeszt¢se alatt. A harmadik k´tettûl
kezdve mÀr nem tudtÀk, mennyi lesz v¢g¡l,
de tizennyolcra aligha gondolt bÀrki. A tizenkettedik k´tettûl ä KirÀly IstvÀn halÀla utÀn
ä a sorozatot Szerdahelyi IstvÀn, az addigi
szerkesztû jegyzi fûszerkesztûk¢nt. Domokos
MÀtyÀssal, Lakatos AndrÀssal, R¢z PÀllal,
Sz´r¢nyi LÀszlÂval ¢s Vekerdi LÀszlÂval besz¢lget¡nk a V ILçGIRODALMI LEXIKON-rÂl.

CSçKI JUDIT: Gondolom, mindegyik¡knek
van kedvenc lexikona.
R°Z PçL: Nekem a R°VAI . ApÀm k´nyvtÀrÀban megvolt, ¢s ma is abban n¢zek meg
minden r¢gi dolgot. Annak idej¢n bevÀgtam
a k´tetek betüit, ¢s amikor az E´tv´s Collegium felv¢telij¢n kider¡lt, hogy nem tudok
rendesen franciÀul, v¢g¡l azt k¢rdezte tûlem
Benyhe JÀnos tanÀr Ãr, hogy àmit tud akkor
a gÂlya?Ê, ¢s ¢n mondtam, hogy ezt. Soroltam: AäARANY, ARçNY äBEKE... eg¢szen a
V çRäZSþRI -ig. Amikor a v¢g¢re ¢rtem, Benyhe megk¢rdezte: à°s a PALLAS?Ê Azt nem
tudtam, illetve csak egyet, mert az olyan
sz¢p: àSIMOR KñDEXäT EARñZSAÊ. Erre Benyhe felmondta a PALLAS-t, ¢s hozzÀtette, hogy
àaz¢rt ezt is tudni kellÊ.
CS. J.: Olyan ez, mint egy vallÀshÀborÃ. Ki a
R°VAI -ra, ki a PALLAS-ra esk¡szik.
SZ¹R°NYI LçSZLñ: °n PALLAS-hÁvû vagyok.
Nagy szerencs¢m volt, k´tetenk¢nt nyolcvan
forint¢rt vettem meg, mert a k¢t pÂtk´tet hiÀnyzott, majd egy mÀsik antikvÀriumban
ugyanennyi¢rt megvettem a k¢t pÂtk´tetet is.
DOMOKOS MçTYçS: A V ILçGIRODALMI LEXIKON-rÂl besz¢lget¡nk, ¢s a R°VAI -t meg a
PALLAS-t dics¢rj¡k ä teljes joggal egy¢bk¢nt.
De ez azt is jelenti, hogy nagyon finoman kritikÀt gyakorolunk a V IL felett ä pedig erre
szerintem nincs k¡l´n´sebb okunk. A zÀrÂk´tet utÂszavÀban azt Árja Szerdahelyi IstvÀn
fûszerkesztû, hogy ez a lexikon a maga nem¢ben a legnagyobb, legterjedelmesebb vÀllalkozÀs a vilÀgon. EgymilliÂ mondatot tartalmaz, ezer´tszÀz munkatÀrsa van. Ami az ¢n
kedvenc lexikonomat illeti: ismerem egy
m¡ncheni kiadÂ k¡l´n´s vÀllalkozÀsÀt, a
nyolcvanas ¢vek elej¢n elindÁtott kortÀrs vilÀgirodalmi lexikont. Ennek a lexikonnak a
k´tetei dosszi¢rendszerben k¢sz¡ltek, tehÀt
az egyes cÁmszavak bele vannak füzve, illetve
k¢sûbb is belefüzhetûk. IlyenformÀn az idûk
v¢gezet¢ig bûvÁthetû, de ma m¢g talÀn csak
az ´t´dik k´tet¢n¢l tart, tehÀt a àmenetsebess¢geÊ meglehetûsen lassÃ.
LAKATOS ANDRçS: A szaklexikonok k´z¡l a
k¢t, Benedek Marcell szerkesztette irodalmi
lexikon a kedvencem, a hÀborÃ elûtti ¢s az
1963ä65-ben megjelent. Mindkettû àbelakhatÂÊ, otthonossÀ tehetû. Ehhez k¢pest a tizennyolc k´tetes V ILçGIRODALMI LEXIKON az
el¢rhetû teljess¢g maximumÀra t´rekedett
mind a szem¢lyek felsorolÀsÀban, mind pe-
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dig ä ¢s ez szerintem nagyon fontos ä az irodalommal kapcsolatos fogalmak tisztÀzÀsÀban. Viszont ha valahol kÀrÀra vÀlt a hosszÃ
k¢sz¡l¢si idû, az ¢ppen ez utÂbbi; sok olyan
fogalmat tartalmaz, amelyet ma mÀr nem ¢rdemesÁten¢nk ´nÀllÂ cÁmszÂra, ¢s ez kiss¢
megnehezÁti az eligazodÀst. Felt¢telezem,
hogy ez¢rt k¢sz¡lt hozzÀ alapos index, amely
segÁt a tÀj¢kozÂdÀsban.
V EKERDI LçSZLñ: V¢g¡l is a lexikon elûnye,
hogy nem ment bele az irodalomelm¢leti fogalmak taglalÀsÀba, hiszen errûl egy k¡l´n
lexikont lehetne k¢szÁteni, amelynek a vilÀgirodalomhoz ä tisztelet minden irodalomelm¢lettel foglalkozÂnak ä semmi k´ze. Az irodalomelm¢let tÃlontÃl kortÀrs jelens¢g,
amely divatok szerint akÀr ¢venk¢nt vÀltozik;
hol a szemiotikÀt, hol a textolÂgiÀt, hol ezt,
hol azt veszik be, hol KulcsÀr SzabÂ Ernû az
isten, hol Derrida... ý p¢ldÀul ebben a lexikonban nincs is benne, Umberto Eco benne
van. Pedig Derrida sokkal r¢gebbi irodalomelm¢leti... àjelens¢gÊ, ahogy ezt ma mindenre mondjÀk; szÂval û mÀr akkor àjelens¢gÊ
volt, amikor Umberto Eco m¢g csak elkezdte
szagolni a rÂzsÀt... A lexikon mÀs vilÀg, ¢s
elûnye, hogy ilyen konzervatÁv. Maradi,
mondjuk inkÀbb Ágy; a vilÀgirodalom t´rt¢net¢rûl majdnem minden benne marad.
OlyanformÀn, ahogy a r¢gi jÂ filozÂfiat´rt¢netekben, amilyent nem ezek a mai modern
posztmodernek, hanem m¢g a r¢giek tudtak
Árni, p¢ldÀul Schwegler, aki Ãgy kezdi, hogy
a filozÂfia t´rt¢nete a filozÂfia maga. HÀt a
vilÀgirodalom t´rt¢nete a vilÀgirodalom maga. T´rt¢neti stÃdium, tehÀt az irodalomt´rt¢n¢szek jutnak benne inkÀbb szÂhoz
az elm¢letesekkel szemben.
R. P.: Az irodalomelm¢leti cÁmszavak k´z´tt
vannak eg¢szen kivÀlÂak is. P¢ldÀul FÂnagy
IvÀn ÁrÀsai p¢ldaszerüek, ezek tehÀt egyÀltalÀn nem tünnek mulandÂnak. Ha ¢n magyar
k´nyvkiadÂ voln¢k, FÂnagy szÂcikkeit k¡l´n
k´tetben kiadnÀm.
SZ. L.: Amikor elkezdûd´tt a lexikon megjelen¢se, meglehetûsen mostohÀn kezelt¢k az
irodalomelm¢letet, bele¢rtve a verstant ¢s
m¢g egy csomÂ rokon tudomÀnyt. ögy lÀtszik, a fûszerkesztû ambÁciÂja az volt, hogy
k¢t lexikont olvasszon egybe. Tudok arrÂl a
tervrûl is, hogy az elm¢leti cÁmszavakbÂl k¡l´n lexikont k¢szÁtenek. Errûl jut eszembe,

hogy mit nem talÀlunk meg a lexikonban.
Egy bizonyos szerzûgÀrdÀt, amelyet egy¢bk¢nt csak a J´cher-f¢le tudÂslexikonban lehet fellelni.
CS. J.: Kiket?
SZ. L.: Azokat a XVIäXVIIäXV III. szÀzadi,
fûleg latinul ÁrÂ szerzûket, akik a legk¡l´nb´zûbb tudomÀnyokban vagy akÀr a sz¢pirodalomban is dolgoztak, de mivel latin nyelvüek, ez¢rt csak esetlegesen gondolnak rÀjuk
egy-egy nemzeti irodalomnak a feldolgozÀsa
k´zben. Mivel ez a lexikon MagyarorszÀgon
jelent meg, ¢s magyar olvasÂknak szÂl, ez k¡l´n´sen nagy kÀr, hiszen ezek a figurÀk nÀlunk annak idej¢n jelen voltak, sajÀt maguk
vagy tanÁtvÀnyaik, utÀnzÂik, kapcsolataik r¢v¢n. Csakhogy amikor a mi lexikonunk gyüjtûmunkÀlatai elkezdûdtek, a legt´bb nemzeti
irodalomt´rt¢net m¢g nemigen vett tudomÀst ezekrûl az ÁrÂkrÂl. MegemlÁten¢m a lexikon egyik er¢ny¢t is (¢s nem az¢rt, hogy
àhazabesz¢ljekÊ, hiszen ¢n is dolgoztam bele,
n¢hÀny keleti ¢s latin cÁmszÂt Ártam): nincs
m¢g egy lexikon a vilÀgon, amely ilyen gazdag orientalisztikai anyagot tartalmazna. Mivel a magyar orientalisztikai iskolÀknak nagy
hagyomÀnya ¢s kitünû mühelyei voltak ¢s
vannak, ez¢rt ezek a lexikon tudomÀnyosan
legmegalapozottabb cÁmszavai, cÁmszÂbokrai
k´z¢ tartoznak. Azt hiszem, abban is egyed¡lÀllÂ ez a lexikon ä nem is tudom, hogy ez jÂ
vagy rossz, esetleg sz¡ks¢gszerü, de mindenk¢ppen fel kell vetni ä, hogy minden mÀs vilÀgirodalmi lexikon ä egy nagyon Ãj franciÀt
kiv¢ve ä egy¡tt tÀrgyalja az illetû nemzet sajÀt
irodalmÀt a t´bbi nemzet irodalmÀval. öjabban a franciÀk szakÁtottak ezzel: van egy frankofon lexikonuk, ¢s egy, a mi¢nkhez hasonlÂ
vilÀgirodalmi. HagyomÀnyosan bizonyos szür¢ssel ä ¢s nem ¢ppen a hazai szerzûk javÀra
ä be szoktÀk venni a hazai irodalmat is. Ebbe
a lexikonba a magyar irodalombÂl a müfordÁtÀsok ker¡ltek be, ¢s ezeknek a gyüjt¢se
p¢ldaszerü; olyan folyÂirat- vagy napilapk´zlem¢nyek is benne vannak, amelyeket az
adott szÂcikk szerzûje tÀrt f´l. Ugyanakkor az
arÀnyok eltorzulnak: a magyar irodalom jelenl¢te a vilÀgirodalomban, illetve a vilÀgirodalom jelenl¢te a magyar irodalomban ä
ez nem k¢pezte tÀrgyÀt ennek a lexikonnak.
CS. J.: A lexikon olvasÂi, azaz àhasznÀlÂiÊ
szempontjÀbÂl milyennek tartjÀk a müvet?
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Bizonyos terjedelmi arÀnytalansÀgok kitünnek az idû ¢s a k´tetek haladtÀval...
R. P.: Azzal kell kezdenem, hogy àsorry to
sayÊ, de ez egy jÂ lexikon. °s az¢rt àsorry to
sayÊ, mert k¢t szerkesztûje ä KirÀly ¢s Szerdahelyi ä nem tartozik a legkedvesebb tudÂsaim k´z¢, ¢s nem kÁvÀntam volna nekik,
hogy ilyen jÂ k´nyvet csinÀljanak. Az igaz ä
de ezt nem lehet a szerkesztûk szem¢re vetni,
hiszen mindannyian tudjuk, hogy MagyarorszÀgon mi van (vagy mi volt) ä, hogy az elsû
k´tetek àideolÂgiai szennyezetts¢geÊ nagyobb, mint a k¢sûbbiek¢. Az ideolÂgiai szenynyezetts¢get egy¢bk¢nt nem egyetlen ideolÂgiÀra ¢rtem, hanem t´bbre is, bÀrmelyikre.
Az¢rt az elsû cÁmszavaknÀl vannak ilyen
probl¢mÀk; franciÀs l¢v¢n fûleg a francia szÂcikkeket n¢ztem, Balzacot, Diderot-t; de ¢rz¢kelhetû a Dosztojevszkij cÁmszÂban is. A
terjedelmi arÀnytalansÀgokrÂl is k¢rdezett.
Magyar trag¢dia, hogy munka k´zben vÀltoznak a szerkeszt¢s szempontjai, n¢ha politikai
okokbÂl, n¢ha t´rt¢neti okokbÂl, n¢ha mÀs¢rt. Megn¢ztem, hogy p¢ldÀul a Dosztojevszkij cÁmszÂ a mÀsodik k´tetben tÁz ¢s f¢l
hasÀb, a Tolsztoj cÁmszÂ a tizen´t´dik k´tetben huszonkilenc hasÀb. Lehet, hogy Tolsztoj
nagyobb ÁrÂ, mint Dosztojevszkij, ezen nincs
¢rtelme vitatkozni, de az arÀny mindenk¢ppen k¢ptelens¢g. Mindkettût T´r´k Endre Árta, ¢s mindkettû kivÀlÂ egy¢bk¢nt. Majdnem
minden magyar lexikonnÀl megt´rt¢nt, hogy
munka k´zben vÀltoztattÀk a szempontokat;
ez t´rt¢nt a Lakatos Àltal emlÁtett hÀromk´tetes MAGYAR I RODALMI LEXIKON-nal is. Az
elsû k´tet A-tÂl K-ig megy, tehÀt a fele benne
van, a mÀsik k¢t k´tet term¢szetesen jÂval
r¢szletesebb.
L. A.: Az t´rt¢nt ugyanis, hogy az elsû k´tet
megjelen¢se utÀn k´zbe¢kelûd´tt egy nagy
lexikonp´r, ¢s megvÀltoztattÀk a szerkeszt¢s
szempontjait.
R. P.: A terjedelem k¢rd¢s¢hez tartozik az is,
hogy a bibliogrÀfiÀk ä mint Sz´r¢nyi LÀszlÂ
mondta ä valÂban nagyon jÂl hasznÀlhatÂk,
de n¢hol az¢rt àspÂrolhattakÊ volna. Ha,
mondjuk, Jules Laforgue-nÀl, egy francia
k´ltûn¢l ott van, hogy àmagyarul: 4 vers (Illy¢s
Gy., J¢kely Z., KosztolÀnyi D., A FRANCIA IRODALOM KINCSESHçZA, 1942); 3 vers (KÀlnoky L.,
SZESZ°LYES SZºRET, 1958); 6 vers (J¢kely Z.,
KÀlnoky L., KosztolÀnyi D., FRANCIA K¹LTýK

1962)Ê, akkor ez nem tizenhÀrom vers, hanem legfeljebb h¢t, k¡l´nb´zû
helyeken megism¢telve.
CS. J.: Ez mi¢rt baj? Hiszen t´bb irÀnybÂl is
hozzÀ lehet f¢rni a versekhez.
R. P.: Helyet foglal el. De nem baj.
D. M.: Visszat¢rn¢k az ideolÂgiai szennyezetts¢g k¢rd¢s¢hez, pontosabban a lexikon¢rz¢kenys¢g probl¢mÀjÀhoz. A lexikonszerkeszt¢s ugyanis eminensen ideolÂgiai ter¡let volt
az elmÃlt ¢vtizedekben. Gondoljunk csak arra, hogy a NAGY SZOV JET ENCIKLOP°DIç-ban
n¢gy-´t ¢venk¢nt cser¢lt¢k az oldalakat ¢s a
cÁmszavakat, hivatalosan m¢ghozzÀ. Amit mi
orwellizmusnak nevez¡nk, az ott h¢tk´znapi
gyakorlat volt. Ilyen szempontbÂl ennek a lexikonnak nagy ¢rdeme az a tÀrgyilagossÀg,
amely m´g´tt ott l¡ktet az¢rt az igyekezet,
hogy az ÁrÂkkal ¢s az irodalommal rokonszenvezve elmondjon valamennyit abbÂl az
irodalomt´rt¢neti valÂsÀgbÂl, amelyet az
ideolÂgia el akar takarni. Ebbûl a szempontbÂl lakmuszpapÁr a szovjet ÁrÂk ¢letrajza, jellemz¢se, bemutatÀsa. Ezek a cÁmszavak nem
Àllnak meg a t¢nyekn¢l, hanem egymÀsba
mosÂdik pÀlyak¢p, ¢letrajz ¢s ¢rt¢kel¢s. Ha
arra gondolunk, hogy mit mondott p¢ldÀul
Zsdanov AhmatovÀrÂl, ¢s mit Ár rÂla 1970ben ez a lexikon, akkor der¡l ki, mekkora
k¡l´nbs¢g van ennek a lexikonnak a javÀra.
Ahmatova ¢let¢t ¢s pÀlyÀjÀt Zsdanov minûsÁthetetlen jelzûkkel illette ä àa budoÀr ¢s a
kÀpolna k´z´tt fel-le szÀguldÂ kisasszonyka po¢ziseÊ ä, ¢s ezt ez a lexikon elmondja. A cikkek
hangszerel¢s¢ben egy¢bk¢nt nemcsak a t´rt¢nelem jÀtszott szerepet, hanem az egyes
szerzûk mentalitÀsa is. Szint¢n àlakmuszpapÁrÊ a kommunista mozgalom renegÀtjainak,
az àexeknekÊ az ¢rt¢kel¢se. Tess¢k elolvasni,
mit Árt RÂnai MihÀly AndrÀs 1984-ben Koestlerrûl: à1937-ben ki¡k´ztek rajta vilÀgn¢zeti vÀlsÀgÀnak jelei, a moszkvai perek reÀ is lesÃjtÂ hatÀssal voltak, s Ãgy lÀtta, SztÀlin cserbenhagyja a
Spanyol K´ztÀrsasÀgot; mindez egy¡ttv¢ve, ellent¢tben a progresszÁv ¡gy ama harcosaival, kiknek
meggyûzûd¢s¢n a meghasonlÀs keserüs¢ge sem vÀltoztatott, egy tragikus Rubicon Àtl¢p¢s¢re vitte: a
kommunista pÀrtbÂl 1938 tavaszÀn kil¢pett, s azÂta
a barrikÀd tÃloldalÀn forgatja a tollÀt. [...] VilÀghÁr¢t a S¹T°TS°G D°LBEN cÁmü k´nyv¢nek k´sz´nheti [...]. Ez a kegyetlen¡l pszichologizÀlÂ mü
csakugyan az ÀbrÀzolt periÂdus vilÀgirodalmi doANTOLñGIçJA,
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kumentuma lehetne, ha ÁrÂjÀt nem a GLADIçTOcÁmü reg¢nye kietlen v¢gk´vetkeztet¢se vezette
volna. Ezzel kockÀztatta, hogy hatÀsÀt, amit a hideghÀborÃs korszak nyugati akusztikÀja n´velt
meg, az utÂkor majd ¢rt¢k¢bûl vonja le. [...] írÂk¢nt, sût szÂnokk¢nt is Ïa bolsevizmus gyûzelme kultÃrÀnk bukÀsÀt jelenten¢Î t¢tel¢nek hirdetûje lett
[...], a kommunizmus olyan szkeptikusaival, ill.
eretnekeivel Árt k´z´s k´nyvet, mint L. Fischer, A.
Gide, I. Silone, St. Spender, R. Wright...Ê Na, ez
a hang talÀn csak itt hallhatÂ, mÀshol nem.
L. A.: Hadd emlÁtsek ¢n is egy ilyen lakmuszpapÁrt: az 1968 utÀn elhallgattatott cseh ÁrÂkrÂl szÂlÂ szÂcikkeket. Ezeket szinte kiv¢tel
n¢lk¡l ZÀdor AndrÀs Árta, ¢s azt kell mondanom, hogy ¢ppen az objektivitÀsukkal tünnek ki, regisztrÀljÀk az elhallgattatÀs t¢ny¢t,
¢s nagyon ritkÀn, akkor is igen Âvatosan t¢vednek minûsÁt¢sekbe. Igaz, hogy ha valaki
ma megn¢zi a Kundera szÂcikket, akkor nem
eg¢szen Ágy v¢lekedik errûl az ÁrÂrÂl, de a
hetvenes ¢vek v¢g¢n ez a szÂcikk a lexikon
objektivitÀsÀra vall.
V. L.: AnnÀl szebb p¢lda a Domokos Matyi¢,
mert a nyolcvanas ¢vek k´zep¢n, amikor ez
a szÂcikk megjelent, Koestlerrel a ValÂsÀgban
mÀr hosszÃ interjÃt k´z´ltek. Aki tehÀt ezt a
szÂcikket Árta, az àmagÀnszorgalmÃ kutyaÊ volt.
A lexikon szerkesztûinek legfeljebb azt rÂhatjuk f´l, hogy erre nem figyeltek oda, de hÀt
valÂszÁnüleg a kerÁt¢sen bel¡li àmagÀnszorgalmÃ kutyÀkatÊ kellett hagyni ugatni. Ilyen a mi
t´rt¢net¡nk. Nem emlÁtett¡k m¢g, pedig nagyon fontos, hogy ennek a lexikonnak a szÂcikkei meg vannak szerkesztve. Mük´d´tt a
belsû szerkesztûs¢g. °s egy lexikon nemcsak
a szerzûkbûl Àll, hanem a àkuliÊ r¢sz is nagyon fontos, ¢s itt ez elsûrendü. Mik´zben az
Akad¢miai KiadÂ lexikonszerkesztûs¢ge eddig ÀtbukdÀcsolt a k¡l´nf¢le reformokon,
most van abban a vesz¢lyben, hogy megsz¡ntetik. Pedig itt hatalmas szaktudÀs, gyakorlat
halmozÂdott f´l.
CS. J.: Mi a magyarÀzata annak, hogy bizonyos szÂcikkek t´bb r¢szbûl Àllnak, amelyek
egymÀst alkalmank¢nt Àtfedik. P¢ldÀul: a
àtragikumÊ szÂcikket Kolosi TamÀs Árta, majd
egy karika utÀn Ãjabb szÂcikk k´vetkezik,
szinte ugyanazokkal a nevekkel, Szerdahelyi
IstvÀn tollÀbÂl. Ugyanilyen a àt´rt¢nelmi
drÀmaÊ szÂcikk, ennek ´t r¢sze van, hat szerzû Árta. Mi¢rt?
ROK

V. L.: Ezen ¢n is sokat t´prengtem; a àvalÂsÀgÊ cÁmszÂt n¢ztem meg, ott is rengeteg a
karika egymÀs utÀn, egyik h¡lyes¢g à¡beroljaÊ a mÀsikat, nem is csoda, ez a cÁmszÂ Ágy
nem valÂ sehovÀ, ez igazÀban egy remek folyÂirat neve volt.
R. P.: Lehet, hogy vannak rossz p¢ldÀk is, de
ÀltalÀban van egy elm¢leti r¢sz, aztÀn egy t´rt¢neti r¢sz, egy mÀsik szerzûtûl, tehÀt sokszor
indokolt ez a karikÀzÂs szerkezet. Maga az
elûbb azt is k¢rdezte, hogy ki ¢s mire hasznÀl
egy ilyen lexikont. Szerintem ezt nagyon sokf¢le ember hasznÀlhatja: a tudÂs, aki valamit
ellenûrizni akar, de a müvelt olvasÂ is, aki,
ha elolvas egy reg¢nyt, utÀna szeretne n¢zni
a szerzûnek.
CS. J.: Maga gyakran hasznÀlja?
R. P.: °n gyakran, ¢s jÂformÀn mindig meg is
talÀlom benne, amit keresek. °s t¢ved¢sre
sem bukkantam eddig.
D. M.: °n mint amatûr olvasÂ hasznÀlom a
V IL-t, nem tudomÀnyos ig¢nnyel nyÃlok
hozzÀ, ¢s fontosnak tartom benne a nagyon
gazdag magyar müfordÁtÀs-irodalom jelenl¢t¢t. HozzÀtenn¢m m¢g, hogy a k´tetek hÀtsÂ
borÁtÂjÀn szerepel ugyan a vilÀgirodalom
goethei definÁciÂja, de maga a lexikon nem
erre a definÁciÂra ¢p¡l, hanem a f´ldg´mb
teljess¢g¢re. Az index k´zli, hogy kik szerepelnek a lexikonban, ¢s igazÀn elk¢pesztû a
lista. Ha hiszitek, ha nem, csak tibeti ÁrÂt huszon´t´t tÀrgyal. M¢g kameruni ÁrÂbÂl is van
benne tizennyolc. Azt persze aligha tudjuk
megÁt¢lni, hogy ki az, aki hiÀnyzik, ¢s ki az,
akinek viszont nem kellene benne lennie, de
hÀt ez szÀzadrangÃ k¢rd¢s. °n elhiszem,
hogy ehhez foghatÂan gazdag anyaggal vilÀgirodalmi lexikon m¢g nem k¢sz¡lt, nemcsak itthon, hanem mÀsutt sem. °s nagy er¢nye, hogy befejezûd´tt. Igaz, az Àb¢c¢ elej¢n
l¢vûk k´z¡l mÀris sokan hiÀnyoznak, vagy
akik benne vannak s m¢g ¢lnek, sok Ãjat Ártak, ilyen ¢rtelemben tehÀt veszÁt aktualitÀsÀbÂl, de ezt nem tartom hibÀjÀnak.
CS. J.: Paradox, hogy mÁg ÀltalÀban az Àb¢c¢ elej¢n l¢vûk szoktak jÂl jÀrni ä nekik m¢g
jut terjedelem, illetve ûk biztosan megjelennek ä, a V IL eset¢ben ez fordÁtva van: a hÀtul
l¢vûk jÀrtak jÂl. Sokan p¢ldÀul az S betütûl
vannak benne, hiszen akkor mÀr l¢teztek.
Domokos MÀtyÀs utalt rÀ, hogy nem tudjuk
megÁt¢lni, hogy bizonyos n¢pek alkotÂi k´z¡l
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ki nincsen benne, illetve kinek nem kellene
szerepelnie. BizonyÀra mindannyian ismerik
azt az anekdotÀt, amelyrûl ¢n csak most ¢rtes¡ltem: ÀllÁtÂlag a Mohammad Balfas nevü
indon¢z ÁrÂ, k´ltû, kritikus az egyik itt ¡lû Ãr
talÀlmÀnya.
R. P.: MÀrmint hogy nem l¢tezik?
SZ. L.: Nem az ¢n bün´m, ¢n a koronatanÃ
vagyok. Nem ¢n Ártam, de feltünt nekem.
GyanÃs volt, ez¢rt megk¢rdeztem Szerdahelyit, aki elmondta, hogy t¢nyleg nem l¢tezett,
viszont minden lexikonnak ûsidûk Âta babonÀja, hogy nem l¢tezû szem¢lyrûl vagy fogalomrÂl cÁmszÂ van benne. Nem is az¢rt, hogy
az olvasÂ ¢bers¢g¢t prÂbÀra tegye, hanem aff¢le à¢pÁtû Àldozatk¢ntÊ. Ekkor megk¢rdeztem KÂsa LÀszlÂt, a n¢prajzi lexikon fûszerkesztûj¢t, aki elmondta, hogy abban is van
ilyesmi, egy prikulics-alfaj Erd¢lybûl, egy nûi
Prikulics...
CS. J.: A PALLAS-ban vajon ki vagy mi az?
SZ. L.: M¢g nem j´ttem rÀ.
CS. J.: RÀk¢rdezek: ki Árta Balfast?
SZ. L.: Ernyei Gyula.
CS. J.: Vekerdi LÀszlÂ tud m¢g ilyesmirûl?
V. L.: A müv¢szett´rt¢neti lexikonban szerepel egy Link nevü festû, akirûl k¢sûbb kider¡lt, hogy l¢tezik, de amikor belevett¢k, ÀllÁtÂlag m¢g nem tudtÀk.
CS. J.: Van-e szabÀly, konvenciÂ, ami elûÁrja,
hogyan kell kin¢znie egy lexikonszÂcikknek?
L. A.: Nem tudom, van-e erre elûÁrÀs. Szerzûk
eset¢ben t´bbnyire ¢letrajzzal kezdûdik, a
pÀlyÀval folytatÂdik, bibliogrÀfiÀval zÀrul. Ez
a leggyakoribb fel¢pÁt¢s, a V IL is k´veti ezt a
s¢mÀt. BÀr a nagyobb terjedelmü szÂcikkek
elt¢rnek ettûl a szabvÀnytÂl, vannak k´zt¡k
essz¢szerüek ä az Ill¢s Endre jegyezte Stendhal vagy a Gyergyai jegyezte Proust ä, amelyekben az ¢letrajz ¢s a pÀlyak¢p ´sszefonÂdik. Ez persze nehezÁti a hasznÀlatÀt, ez¢rt
szerintem ez a lexikon inkÀbb tanulmÀnyozÀsra alkalmas, mint gyors tÀj¢koztatÀsra.
Hirtelen megtalÀlni benne valamit ä mondjuk, a hÃszoldalas Tolsztoj-szÂcikkben ä nagyon neh¢z, viszont fel´leli mindazt, amit a
szÂcikk ÁrÀsakor ¢rdemes volt tudni. Az mÀr
k¡l´n k¢rd¢s, hogy ha az ember müveket keres, akkor nehezebb a dolga: a fûsz´veget, a
bibliogrÀfiÀt k¡l´n kell v¢gigb´ng¢szni. Nem
besz¢lt¡nk a bibliogrÀfiÀnak azon jellemzû-

j¢rûl, hogy igyekszik megadni az ´sszegyüjt´tt müvek kiadÀsÀt eredeti nyelven. K´nyvtÀros-tapasztalataim alapjÀn tudom, hogy ebbûl lehet gyorsan megtudni, hogy mondjuk
Schillertûl, Lessingtûl melyik a kurrens ´sszkiadÀs. Igaz, ez a helyes gyakorlat nem mindig k´vetkezetes: a n¢met irodalom klasszikusainÀl maradva, p¢ldÀul a Goethe-bibliogrÀfiÀban el¢gg¢ szerencs¢tlen, hogy csak egy
mÃlt szÀzad eleji ´sszkiadÀst t¡ntet f´l. Lehet, hogy az a legteljesebb, de az¢rt vannak
frissebb gyüjtem¢nyes kiadÀsok is.
CS. J.: Lehet, hogy teljesen àbarbÀrÊ a k¢rd¢s:
egy vilÀgirodalmi lexikonnÀl mi¢rt nem elk¢pzelhetû, hogy egy nemzet legjobb lexikonjÀbÂl bizonyos cÁmszavakat egyszerüen lefordÁtsanak? Mi¢rt kell megÁratni egy
Shakespeare-szÂcikket, ahelyett, hogy valamelyik kivÀlÂ angol lexikonbÂl lefordÁtanÀnk, ¢s kieg¢szÁten¢nk a magyar vonatkozÀsokkal, bibliogrÀfiÀval?
L. A.: Erre tudok vÀlaszolni, megv¢dve a V IL
gyakorlatÀt. A szÂcikkek jelentûs r¢sze
ugyanis a magyarorszÀgi fogadtatÀsrÂl szÂl,
ha tetszik, a magyarorszÀgi Shakespeare-kultusszal is foglalkozik, m¢ghozzÀ nem k¡l´n,
hanem a szÂcikkbe beledolgozva.
R. P.: Valamint: a magyar Shakespeare az¢rt
mÀs, mint az angol Shakespeare. Aki a magyar szÂcikket Árja, nyilvÀn hasznÀlja az angol
lexikonokat, hiszen a lexikon k´zkincs, abbÂl
lehet id¢zni, Àt lehet venni, m¢gpedig a forrÀs megjel´l¢se n¢lk¡l. Visszat¢rn¢k m¢g arra, amit Lakatos AndrÀs mondott a szerkezetrûl: igen, ÀltalÀban ez a szÂcikkek szerkezete. Amikor azonban egy-egy müh´z szorosan hozzÀtartozik az az ¢letrajzi szituÀciÂ,
amelyben sz¡letik ä fogsÀg, szÀmüzet¢s p¢ldÀul ä, akkor egy¡tt kell besz¢lni a kettûrûl,
illetve az ¢letrajzba kell beleszûni a müvet.
M¢g a szerkezetet is befolyÀsolhatja az ideolÂgia ¢s a politika: a bÀtyÀm, R¢z çdÀm az
öJ MAGYAR LEXIKON szerkesztûs¢g¢ben dolgozott egy ideig ä ez a legrosszabb magyar
lexikon. A Bach cÁmszÂt û ellenûrizte, ¢s amikor leadta, behÁvatta a fûszerkesztû, Berei
Andor, ¢s azt mondta, hogy a cÁmszÂ rossz,
¢s el¢ tette, mondja meg, mi a baja. ý elolvasta, egyszer-k¢tszer, nem lÀtott semmit,
mondta, rendben van. AztÀn Berei rÀmutatott, hogy a müvek f´lsorolÀsa a MçT°-PAS-
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SIñ-val

¢s a JçNOS-PASSIñ-val kezdûd´tt, ¢s
megk¢rdezte, hogy mi¢rt ezekkel az egyhÀzi
müvekkel, hiszen ez Ágy klerikÀlis propaganda. çdÀm erre azt mondta, hogy nem az egyhÀzi müvekkel, hanem a vokÀlis müvekkel
kezdûdik, mert a zenei lexikonoknak ez a
gyakorlatuk. De nem, ezeket a müveket hÀtr¢bb kell tenni. így tud agyr¢mm¢ fajulni az
ideolÂgia. Itt errûl szÂ sincs.
CS. J.: Nem kellene-e a V IL-nek bizonyos fontosabb müveket cÁm szerint is nyilvÀntartania? Pontosabban: ha a HAMLET-et keresem,
eljutok-e Shakespeare-hez?
R. P.: Ez fontos k¢rd¢s, lehetne Ágy is. Mondjuk, a HAMLET-rûl mindenki tudja, hogy
Shakespeare Árta, de A BçZELI HARANGOK -rÂl
nem tudja mindenki, hogy Aragon. De ha
minden jelentûs vagy k´zepesen jelentûs mü
benne volna, hÀromszor ilyen vastag k´nyvsorozatot kellene kiadni. Az is joggal mer¡lhetne f´l, hogy a hûs´k benne legyenek. Sancho Panza, Cipolla... Vannak ilyen lexikonok,
amelyekben hûs´ket, t¢mÀkat is meg lehet
keresni. Ebben viszont benne vannak a folyÂiratok, amelyek mÀs lexikonokban nincsenek
benne, ¢s ez is fontos.
L. A.: A dÁjak is benne vannak, k¡l´nb´zû
nemzeti irodalmak dÁjai.
R. P.: °n imÀdok szÂtÀrt olvasni. EtimolÂgiai
szÂtÀrt p¢ldÀul. Ez a lexikon is olyan, hogy
ha keresek benne valamit, sokÀig lapozgatom
a k´rny¢k¢t, olvasgatok belûle. Ez is jÂ.
D. M.: Van benne egy eszmet´rt¢neti vagy stÁlust´rt¢neti hivatkozÀsrendszer is. P¢ldÀul a
sz¡rrealizmust megn¢zve az irÀnyzat jelentûs
definÁciÂi a szerzûk megjel´l¢s¢vel egy¡tt szerepelnek, ¢s ez igen gondolat¢bresztû tud
lenni.
CS. J.: Az egzisztencializmus nincsen benne.
NyilvÀn mert az Àb¢c¢ elej¢n van.
V. L.: Akkor gyilkoltÀk meg HernÀdi GyulÀt
mint az egzisztencializmus pÀpÀjÀt, Ãgyhogy
akkor m¢g nem is kellett magÀnszorgalmÃnak lenni... Visszautaln¢k arra, amit maga
mondott: nagyon vesz¢lyes lenne, ha lefordÁtanÀnak bizonyos cÁmszavakat. A magyar
ugyanis t´bb, mint az eredeti. °s ebbûl is fakad a lexikon sokf¢les¢ge, vÀltozatossÀga:
van ilyen szÂcikk is, olyan is. Ma, amikor anynyit besz¢lnek a mÀssÀgrÂl, ez igazÀn jÂ.
Helyhez ¢s idûh´z k´t´tts¢g¢ben jÂ ez, akÀr
a PALLAS, ami annak a kornak a t´rt¢nelm¢t,

hangulatÀt ûrzi, megtudjuk belûle, akkor mit
hogyan gondoltak. HÀt ez az aurÀja ennek a
lexikonnak is megvan, ¢s ez is egy tisztess¢ges aura.
L. A.: Annyi jÂt mondtak mÀr errûl a lexikonrÂl, hogy szeretn¢k valami kritikai elemet
hozzÀtenni. A fogalmi cÁmszavak, irodalomt´rt¢neti, irodalomelm¢leti cÁmszavak
mÀr korÀntsem annyira k´nnyen Àttekinthetûk, ¢s nemcsak az¢rt, mert inkÀbb cÁmszÂbokrok, karikÀkkal elvÀlasztva, hanem mert
az objektivitÀsra valÂ t´rekv¢s korlÀtait ¢rezhetni belûl¡k. AmiÂta a lexikon k´tetei szaporodnak, egyre feltünûbben azt lÀtom, hogy
fontos essz¢k ¢s tanulmÀnyok nem a lexikon
fogalomdefinÁciÂira tÀmaszkodnak, amikor
meghatÀrozzÀk t¢mÀjukat vagy megk´zelÁt¢seik mÂdjait, hanem inkÀbb k¡lf´ldi k¢zik´nyvekre vagy az ¢rtelmezû szÂtÀrra. Pedig
a fogalmi cÁmszÂk itt is definÁciÂkkal kezdûdnek, csak az a furcsasÀg, hogy a kifejt¢s sorÀn, ami sokszor tanulmÀnym¢retü ä p¢ldÀul
a cselekm¢ny vagy a k´zjÀt¢k vagy a reg¢ny
eset¢ben ä, azt tudom meg, hogy mi¢rt roppant korlÀtozott ¢rv¢nyü az a definÁciÂ, amit
az elej¢n megadtak. Hiszen voltak¢ppen egy
fogalomt´rt¢netet olvasunk, az ´sszes Àrnyalatot, a fogalomrÂl zajlÂ vitÀk felsorolÀsÀt. Ebbûl a szempontbÂl m¢g az is szerencs¢s, hogy
a marxista irodalomtudomÀny ÀllÀspontjÀt
mint a vitÀk egyik ÀllÀspontjÀt k´zli. V¢g¡l kialakul ugyan valami ´sszk¢p, de ez inkÀbb
egy enciklop¢dia-cÁmszÂra hasonlÁt, mint egy
gyors tÀj¢kozÂdÀsra alkalmas lexikon¢ra. Ezt
lÀtom az objektivitÀsra valÂ t´rekv¢s korlÀtjÀnak. Tudok optimÀlis vÀltozatot mondani
erre: az ENCYCLOPAEDIA B RITANNICA Macropaedia ¢s Micropaedia vÀltozatÀt; aki gyorsan
tÀj¢kozÂdni akar, annak el¢g a Micropaedia.
El tudom k¢pzelni, hogy a V IL-nek is sz¡letik
egy Micropaedia vÀltozata.
D. M.: Az irodalomelm¢leti alapfogalmak k´zl¢se sorÀn sz¡ks¢ges k¡l´nbs¢get tenni alapfogalmak ¢s r¢szletk¢rd¢sek ismertet¢se k´z´tt. Eg¢szen mÀs szÂcikket Árni arrÂl, hogy
mi a reg¢ny ä ez esetben az a legjobb, ha a
szerzû ´sszegyüjti a k¡l´nb´zû korokban ¢rv¢nyes ÀllÀspontokat; ¢s mÀs arrÂl Árni, hogy
mi a hexameter, aminek k¢plete van. Azt
meg lehet mondani, mi az a felvonÀs, de azt,
hogy mi a drÀma?
CS. J.: Azt hiszem, egy ideje a definÁciÂrÂl ¢s
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a minûsÁt¢srûl, ¢rt¢kszeml¢letrûl besz¢l¡nk.
Lehet, hogy tÃlzott egyszerüsÁt¢s, de Ãgy teszem f´l a k¢rd¢st: meg kell-e tudnom a V ILbÂl, hogy Aragon jÂ ÁrÂ-e?
R. P.: Nem. Ugyanis nem is lehet tudni. Valamennyire jelezve van persze, azzal, hogy
szerepel, hogy milyen hosszan Árnak rÂla, a
recepciÂja, a hatÀsa... Annak nincs sok ¢rtelme, hogy àVictor Hugo gy´ny´rü verseiÊ.
Annak van ¢rtelme, hogy àVictor Hugo a romantika egyik fû alakja volt FranciaorszÀgbanÊ. Ez ugyanis t¢nyk¢rd¢s. De minûsÁteni
nem kell. Az egy¢bk¢nt hibÀja is a lexikonnak, hogy n¢ha emfatikus jelzûket hasznÀl.
CS. J.: Akkor mi a krit¢riuma annak, hogy valakinek helye van a lexikonban?
R. P.: Ez nagyon neh¢z k¢rd¢s... Olyan ÁrÂknak, akik voltak, vannak, fennmaradni lÀtszanak, a maguk korÀban nagy visszhangjuk
volt vagy k¢sûbb lett, szÂval jelen vannak a
kultÃrÀban. Ezt a nagyon rossz ¢s heveny¢szett definÁciÂt tudom mondani.
V. L.: °n tÀgabbra vonnÀm a k´rt: akirûl a
szakemberek k´re tud.
CS. J.: Az se szÀmÁt, hogy hozzÀf¢rhetû-e magyarul?
V. L.: Nem. Akit ez a remek szerkesztûgÀrda
kivÀlaszt.
CS. J.: De hiszen az û vÀlasztÀsaikban bizonyosan szerepet jÀtszott valamif¢le ¢rt¢kszeml¢let, minûs¢gi meggondolÀs is. Amikor megÀllapÁtjÀk, hogy ki szerepel ¢s ki nem, akkor
m¢giscsak hÃznak egy vonalat.
V. L.: Nincs vonal. Ez egy sztochasztikus halmaz. °pp az a jÂ, hogy nem elûÁrt elvek alapjÀn szedt¢k ´ssze, hanem engedt¢k beleszerkeszteni a v¢letlent. °let csak ott van, ahol a
v¢letlen is szerkeszt. Ez a lexikon Ágy j´tt l¢tre, Ágy lett a maga esetlegess¢g¢ben valÂszerü, ¢s ez a vilÀgirodalom: amit a szakemberek
vÀlogatott, Àm esendû k´re egy adott idûben,
egy adott orszÀgban annak tart.
CS. J.: Gondolom, minden lexikonnÀl term¢szetes jelens¢g, hogy egy idû utÀn avulni
kezd. Ha nem tesz szert k´zben arra a bizonyos patinÀra ¢s aurÀra, amelyrûl mÀr besz¢lt¡nk, hanem egyszerüen àcsak avulÊ, mikor
lesz sz¡ks¢g egy Ãjabb vilÀgirodalmi lexikonra?
R. P.: Holnap. °s ez nem a lexikon ellen szÂl.
Hiszen az A betüs ÁrÂk szÂcikkei mÀris elavultak. El lehet kezdeni Àtdolgozni vagy kiadni
egy Ãjat. De az is igaz, hogy hÃsz ¢v mÃlva,

tÀn k¢tszÀz ¢v mÃlva is sok mindent lehet
majd hasznÀlni ebbûl a lexikonbÂl. °s ott van
az a plusz, amirûl Vekerdi LÀszlÂ besz¢lt,
hogy egy lexikont Ãgy is olvasunk, hogy akkor
hogyan lÀttak valakit ä ¢s ennyiben soha nem
avul el, egyre izgalmasabb lesz. Ha kinyitom
a R°VAI LEXIKON-t, ¢s megtalÀlom benne KolozsvÀrt, mert a K betü 1913-ban vagy '14-ben
jelent meg, akkor lÀtom, hogy m¢g a Trianon
elûtti MagyarorszÀg r¢szek¢nt tÀrgyalja a vÀrost; tehÀt a cÁmszÂnak t´rt¢neti jellege is
van. írÂk eset¢ben ilyesmi nincsen, de mÀs
tÁpusÃ vÀltozÀsok nÀluk is vannak; ´tven ¢v
mÃlva mosolyoghatunk azon, hogy bizonyos
szerzûket milyen nagyra tartottak valamikor,
illetve fordÁtva: nem vett¢k ¢szre, hogy valaki
nagyobb jelentûs¢gü. Ez az ¢let ¢s ez a
kultÃra.
D. M.: Id¢ztem a Koestler-szÂcikket. Ezt ma
nemcsak hogy elavultnak ¢rezz¡k, hanem
ide nem valÂnak. De: idûvel ez a sz´veg
àkomposztÀlÂdikÊ. °s n¢hÀny ¢vtized mÃlva
nagyon tanulsÀgos lesz, nem elsûsorban
Koestlerre, hanem a korra n¢zv¢st. Mondok
egy abszurd p¢ldÀt, nem ebbûl a lexikonbÂl
egy¢bk¢nt. Valaki mutatott nekem egy angol
f´ldrajzi lexikont, amelyben °szak-BorneÂrÂl a k´vetkezûket lehetett olvasni: ¢ghajlati
viszonyai rendkÁv¡l kedvezûtlenek az emberekre, olyannyira, hogy a bennsz¡l´ttek sem
bÁrjÀk, csak az angolok. Mindegy, hogy a
szerzû ezt humorbÂl Árta vagy idiotizmusbÂl
ä ez ¢rdekes.
L. A.: Azt hiszem, a V IL avulÀsÀra ugyanaz ¢rv¢nyes, mint az irodalmi lexikonokra ÀltalÀban: a huszadik szÀzadi tÀgabb ¢rtelemben
vett kortÀrs irodalom tekintet¢ben avulni
fog, sok mindenki hiÀnyzik belûle, egyszerüen az¢rt, mert huszon´t ¢ven Àt jelent meg;
sokakon csodÀlkozunk, hogy benne vannak.
MaradandÂk a r¢gebbi korok szerzûirûl szÂlÂ
portr¢k; nem hiszem p¢ldÀul, hogy StendhalrÂl mÀsk¢ppen fognak gondolkodni szÀz
¢v mÃlva.
V. L.: El¢g baj az.
CsÀki Judit
(A Magyar RÀdiÂban elhangzott besz¢lget¢s r´vidÁtett,
szerkesztett vÀltozata.)
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BOCSçNATK°R°S
Az inszinuÀciÂ alattomos mÂdszer, bajos v¢dekezni ellene, de leginkÀbb alkalmazÂjÀra
vet rossz f¢nyt. Ez¢rt ha igaz volna LukÀcsy
SÀndor meglepû felt¢telez¢se (Holmi, 1996. 8.
sz. 1232. o.), mindketten bajban lenn¢nk. Ha
ugyanis valÂban azt a k¢ptelens¢get akartam
volna sugallni, hogy a rendszervÀltozÀs utÀni
tanulmÀnyaival àaz Ãj rezsimÊ kegyeit kereste,
azaz àkereszt¢ny kurzusra szÀmÁtvaÊ ¢rtekezett a
r¢gi egyhÀzi irodalomrÂl, akkor ezt aligha
tudnÀ azzal kiv¢deni, hogy e tanulmÀnyok
k´z¡l az elsû mÀr 1988 augusztusÀban,
mondhatni a rendszervÀltozÀs elûest¢j¢n
megjelent. Szerencs¢re azonban bizonyÁtani
tudom, hogy nem akartam sugalmazni se ezt,
se mÀst azon tÃl, amit a mondat nyÁltan ÀllÁt,
s a rendszervÀltozÀshoz viszonyÁtÂ, manapsÀg
szokvÀnyos idûmegjel´l¢s sokat sejtetû tipogrÀfiai kiemel¢se sem tûlem szÀrmazik az id¢zetben, hanem tûle. (V´. 7. sz. 1080. o.) E tanulmÀnyok megjelen¢si sorrendj¢t el¢g jÂl
ismertem, s a minimÀlis k¡l´nbs¢get az¢rt
nem tartottam szÂra ¢rdemesnek, mert k´z´s
t¢mÀjuk megfogalmazÀsÀt ¢n (mint a LukÀcsy-filolÂgia alapÁtÂ atyja) eleve korÀbbra
datÀltam, megÁrÀsuk l¢lektani indÁt¢kÀt pedig eg¢szen mÀsutt kerestem. íme a bizonyÁt¢k, ÁrÀsom v¢g¢rûl: àA nyolcvanas ¢vek k´zep¢tûl, k´r¡lbel¡l hatvanadik esztendej¢tûl fogva
pedig tanulmÀnyaiban mindinkÀbb a halÀl nagy
meditÀciÂs t¢mÀja fel¢ fordult: r¢gi pr¢dikÀtorokat
olvasott sorra, teolÂgiai k¡l´nbs¢geiken tÃl valami
szÀmÀra fontosabbra figyelve benn¡k, a mulandÂsÀg k´lt¢szet¢nek ¡r¡gy¢n a vanitatum vanitas b´lcsess¢g¢t Ázlelgette, a halÀltÀncok irodalmÀba m¢lyedt, kereszt¢nys¢g ¢s sztoicizmus ¢rintkez¢s¢t vizsgÀlta magyar hitszÂnokok Seneca-id¢zeteiben, vagy
¢ppen az eny¢szet rejt¢ly¢t feszegetû ubi sunt motÁvumÀn tünûd´tt a ÏDer Tod ist grossÎ, illetve
a ÏGott, du bist grossÎ jellemzûen kivÀlasztott,
kettûs rilkei mottÂja jegy¢ben.Ê S azt sem bÁztam

f¢lre¢rthetû sejtet¢sre, mit gondolok e sorozat ¢rt¢k¢rûl. àK¢sei munkÀi szerintem tÃlszÀrnyaljÀk Petûfi-tanulmÀnyait; az utÂbbi ¢vtizedben publikÀlt vagy f¢l tucat olyan dolgozatot, hogy
odaadnÀm fele kirÀlysÀgomat, ha t¢mÀjuk nekem
jutott volna eszembe ¢s ilyen szinten tudtam volna
ûket megÁrni. Az I STEN GYERTYçCSKçI -ban ´szszegyüjt´tt motÁvumt´rt¢neti nyomozÀsai a r¢g elavultnak hitt toposzkutatÀsi mÂdszer dicsûs¢ges
megÃjÁtÀsÀval tÀrjÀk fel a magyar vilÀgi ¢s egyhÀzi
irodalom kifejez¢skincs¢nek egykori ´sszetartozÀsÀt,
rÀvilÀgÁtvÀn utÂlagos sz¢tvÀlasztÀsuk ¢rtelemszükÁtû k´vetkezm¢nyeire.Ê Az olvasÂra bÁzom annak
eld´nt¢s¢t, kinek kellene voltak¢ppen bocsÀnatot k¢rnie a nemtelen inszinuÀciÂ felt¢telez¢s¢¢rt.
De ha ez ¡gyben nincs is mi¢rt helyesbÁtenem vagy mentegetûzn´m, mÀs okbÂl sajnos van. Ez¢rt ahelyett, hogy most LukÀcsy
n¢hÀny csÃsztatÀsÀn borongan¢k (PÀndit ¢s
ût csakis Petûfi-koncepciÂik dolgÀban mondtam szinte ´sszet¢veszthetûnek, hiszen politikai szerepeik eg¢sz¢t nyilvÀnvalÂan nem lehet egy lapon emlÁteni; k¢t cikkem k´z¡l az
elsû nem rÂla szÂlt, ¢s mind´ssze k¢toldalnyi
r¢sze foglalkozott vele stb.), inkÀbb r´stelkedve beismerem, hogy a tollam alÂl Âvatlanul
kicsÃszott àszÂnokoltÊ ige a kifogÀsolt mondatban csakugyan szemtelen¡l gÃnyos, sût gondolatmenetemben ¢rtelmetlen¡l ¢s a f´ntebb
dics¢rt tanulmÀnyokhoz m¢ltatlanul lekezelû, Ãgyhogy a legkevesebb, amit tehetek,
hogy ezennel à¢rveltÊ-re javÁtom, ¢s bocsÀnatot k¢rek ¢rte. StÁlusfigyelm¡nk kihagyÀsa
pol¢miÀban tragikai v¢ts¢g. S bÀrmennyire
igyekeztem m¢ltÀnyos lenni, v¢lt igazam büv´let¢ben egy ponton Szajb¢ly MihÀllyal
szemben is elragadott a h¢v: hiszen ha valÂban àÀhÁtatosanÊ visszhangozta volna egykori
mestere utÂszavÀt, akkor aligha tette volna
szÂvÀ kifogÀsait is, finoman, de f¢lre¢rthetetlen¡l, a recenzeÀlt k´nyvvel szemben. Ma
mÀr tisztÀbban lÀtom, hogy ût ugyanÃgy az
igazsÀg¢rzete hajtotta, mint engem az
eny¢m, s ez¢rt mÀs-mÀs t¢ved¢seink ellen¢re
t´bb k´z¡nk van egymÀshoz, mint a k¢z kezet mos alapon csereber¢lt magasztalÀsok
vagy a klikk¢rdek parancsolta ledorongolÀsok mindenkori szerzûihez.
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A HOLMI POSTçJçBñL
Adal¢k Beck AndrÀs vitacikk¢hez A FILOZñFUS AZ AMERIKAI °LETBEN cÁmü k´nyvvel kapcsolatban. 1996/5. sz.
A Beck AndrÀs ¢s Horkay H´rcher Ferenc
k´zti vitÀhoz nem tudok hozzÀszÂlni. Csak
az¢rt Árok, mert hajdan, ifjÃkoromban,
1933ä35 k´zt magam is hallgattam M. Heideggert a freiburgäbadeni egyetemen. Akkoriban a filozÂfus t´bbek k´zt azon volt, hogy
sajÀt gondolkodÀsmÂdjÀt rokon gondolatokkal hozza kapcsolatba. Elsûsorban az Âg´r´g k´ltûi ¢s drÀmai szÂ ¢s vilÀg¢rtelmez¢s
¢rdekelte (gyakran vetette ´ssze ûket a rokon
n¢met ¢s angol gy´k¢rszavakkal ¢s frÀzisokkal), s a kortÀrs àhivatÀsosÊ filozÂfusokat mellûzve eg¢sz egyetemi kurzust szentelt H´lderlinnek.

így aztÀn talÀn nem meglepû, hogy Heidegger elûadÀsaiban elismer¢ssel id¢zte William James pragmatista meglÀtÀsait, hiszen
James szint¢n elvetette a modern filozÂfia
magas absztrakciÂkban folyÂ vitÀjÀt, s inkÀbb
a àmeg¢lt ¢lethezÊ kapcsolÂdÂ gondolatfolyamatot ¢s az abbÂl felmer¡lû szÂhasznÀlatot
kutatta. James ¢s Heidegger egyet¢rtett abban, hogy àa szavak eff¢le munkÀba fogÀsa nem
esik tÀvol a k´ltû munkÀjÀtÂlÊ (Beck, 784. o.). A
b´lcselû ä ¢ppÃgy, mint a k´ltû ä a szavakat
nem veheti k¢szp¢nznek, hanem àneki magÀnak kell kidolgozniaÊ sajÀtos ¢rt¢k¡ket.
Heidegger bizonnyal szÁvesen lÀtnÀ, hogy
mai amerikai gondolkodÂk rokonsÀgot talÀlnak a HusserläHeidegger-f¢le àhermeneutikaÊ ¢s sajÀt, pragmatizmushoz kapcsolÂdÂ
gondolatmÂdjuk k´z´tt.
Kapos Endre
(Etobicoke, Ontario, Kanada)

