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Gergely çgnes

KEATS/SZABñ LýRINC EGY SORçRA
i

i

Ha rÀd´bbenek, hogy meghalhatok,
s nem leszek t´bb¢ lÀncra füzve itt,
hol megleltem a Paradicsomot,
s velem a teljes klÀn kiüzetik,
mert lelk¡nk m¢ly¢n f¡stbe ment a terv,
hogy sokasodjunk, mint a szÀrnyasok,
mÀs ¢gtÀj kellett volna, mÁg betelt
a sors, mely egyszer csontig vÀgatott,
de az eml¢kkel mit sem kezd, aki
a holmik k´zt majd csontk¢zzel kutat,
s mint agyagm¢nest, rendre elk´ti
¢jjel kipÀnyvÀlt mondataimat ä
vigy¢l, mondom az Angyalnak, vigy¢l.
S k´nnyü lesz, mint a Szajna-parti sz¢l.
i

KEATS / VAS ISTVçN EGY SORçRA
i i

Ha f¢lelem fog el, hogy meghalok,
ha rÀd´bbenek, s f¢lelem fog el,
ha a f¢lelem mÀr torkon fogott,
ha rÀd´bbenek, hogy most f¢lni kell,
ha mint pÂkhÀlÂ, felcsavar a f¢lsz,
ha nem talÀlom a pÂkfonalat,
ha rÀd´bbenek, a munkÀm se v¢d,
ha egyszer cserbenhagynak a szavak,
ha bebÀboz a pÀntos f¢lelem,
mint Kolbe atyÀt ¢hs¢g g´rcse, ha
nem velem fut az idû: ellenem,
ha tÀtogok, mint elgyürt t´rpefa ä
az ör tenyer¢n szÀrnyra kaphatok,
addigra csupa f¢lelem vagyok.
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VERSFORDíTçS-PçLYçZAT
Tristan Corbiªre

SíRFELIRAT
A szerelm¡ket kezdendû avagy v¢gezendû szerelmeseken fel¡l oly nagyszÀmÃ dolgok v¢gzik a kezdetekn¢l, hogy v¢gezet¡l a kezdet kezd v¢gzett¢
vÀlni, a v¢ge pediglen az lesz, hogy a szerelmesek
¢s egy¢b szem¢lyek azon kezdeten kezdik Ãjrakezdeni, mely Ágy v¢gezet¡l nem l¢szen egy¢b, mint
visszÀjÀra fordult v¢gezet, ez pediglen az ´r´kk¢valÂsÀggal kezdend fel¢rni, hiszen emennek sem
kezdete, sem v¢gezete, v¢gezet¡l pedig a f´ld kering¢s¢vel egyenlûleg v¢gzi pÀlyÀjÀt, mÁg csak
v¢gk¢ppen nem tudjuk mÀr elvÀlasztani, hol kezdûdik a v¢gezet, s v¢gzûdik a kezdet mely minden
kezdeteknek v¢gsûdleges v¢gezete, amennyiben
minden v¢gezeteknek kezdetben valÂ kezdete is, s
Ágy a meghatÀrozhatatlan Àltal behatÀrolt hatÀrtalannak v¢gsû kezdete. ä Avagy sÁrfelirat avagy
elûszÂ s viszont.
(N¢pi b´lcsess¢g)

BÀtran ´ngyilkos lett? Meg´lte lustasÀga?
Feled¢kenys¢gbûl ¢lt, ez maradt utÀna:
ä Hogy nem volt a sajÀt szeretûje, de bÀnta! ä
Semmiv¢gre megsz¡let¢k,
HÀtszelektûl l´kd´stet¢k,
Lett holmi ¢telmarad¢k,
Lett zagyva ¢s hÁg kever¢k.
Volt ànemtommijeÊ ä s, meglehet,
Aranyere ä k¢szp¢nz helyett.
Ideg ä beteg. Erû ä rogyÀsig.
Lend¡lete ä ÁnszakadÀsig.
Volt lelke ä s hegedüje nem,
Szerelme is ä m¢rettelen.
ä SzÀz neve, hogy egy se legyen. ä
IdeÀlt hajszolt ä Àm id¢tlen,
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Volt rÁme szÀz ä s û rÁmre t¢tlen,
Ott sem volt, honnan megker¡lt,
De elveszett volt minden¡tt.
K´ltû volt ä verse f´rtelem,
Müv¢sz ä de müv¢szettelen,
FilozÂfus ä ha kell, ha nem.
Sosem vicces ä de nevets¢ges,
SzÁn¢sz ä nem tudva szerep¢t se,
Festû ä de gyeng¢n muzsikÀlt Àm,
Zen¢sz ä heged¡lt a palettÀn.
Sz¢p kis fej! ä ¢s m¢gis fejetlen,
TÃl h¡lye, hogy ûr¡lt lehessen,
Hitte, sokkol, ha mondja: sok,
ä Igaz versei hamisok.
Ritka madÀr ä szÁnes ¡veggy´ngy,
Nagy kan ä s n¢ha sÁrÂs ´reg h´lgy,
Mindenre k¢pes ä mire jÂ?
JÂra rossz ä rosszra se valÂ.
Bibliai csodagyerek,
çm BibliÀja elveszett.
Vakmerû, de Ázetlen¡l
ä CsizmÀja asztalra ker¡l.
Vad kolorista ä bÀr erûtlen,
Senki ä maga sem ä ¢rti ût, nem,
SÁrt, ¢nekelt, sz¢p hamisan,
ä HiÀnyos volt hiÀnytalan.
Nem volt bÀrki ¢s nem volt bÀrmi,
°nje csupa pÂzokbÂl Àllt ki,
A Szoborhoz pÂzolva dÃltan
Cinikus volt ä ¢s Ágy gyanÃtlan.
BÀrmit elhitt, miben se hitt
ä Cs´m´r volt a gy´ny´re itt.
RÀgÂs volt ä tÃl kem¢nyre fûtt,
SajÀt magÀra sem ¡t´tt,
Unalma mulattatta ût,
çlmÀban is felr´h´g´tt.
JÀrt nyÁlt vizen ä folyÀsirÀnyban,
Soha partot nem ¢rû bÀrka...
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TÃl ´n´s volt ´lni magÀt,
R¢szeg a fû, szomjas a szellem,
V¢ge, s v¢gszÂra nem talÀlt,
Meghalt, vÀrva, hogy ¢lni kelljen,
ögy ¢lt, hogy vÀrta a halÀlt.
Itt nyugszik ä rossz f´ldbe ker¡lt,
Lek¢st¡k ä tÃl jÂl siker¡lt.

Ren¢ Guy Cadou

TAVASZ KALANDRA BIZTAT
AmiÂta a v¢n t´rzsek k´z´tt suhantam
A Tüz fel¢ a sz¢n hÃnyt pillÀi megett
MiÂta a t¡cs´k dala felt¢pte ajkam
S t¡dûm ¡regei m¢ly¢n felremegett
MÀr meg¢rint az ¢g mint alvÂ langyos orca
TÃll¢pek magamon lÀtva lÀtom megint
VÁg ¢ltemet szelÁd vÀsznakk¢nt sustorogva
Nap tenyer¢t mely a tetûn v¢gigsimÁt
LegszelÁdebb lovak veletek itt vagyok hÀt
LÀbaitok k´z´tt alszom s Ãtra kelek
TÀvol bizonytalan sziget csalÂka orszÀg
Fel¢ mely angyalarc kÃt m¢ly¢n elveszett
Hordozom szÁvemet szomorÃ k¢zilÀmpÀm
S Àtkozom mert kev¢s f¢nyt ad s nem lÀtok Ágy
TÃl a t¢rr¢ ter¡lt rezgû lucernatÀblÀn
A nagy k´rÃtjain kavargÂ tengerig
Tavaszom nyÁlt vizek pÀrÀja habja rejti
Feh¢r mint csenev¢sz gyerek ki meg se nûtt
ögy jÀrok a vizen mint ki jÃnius esti
AblakÀban rÀgyÃjt m¢g elalvÀs elûtt
Lackfi JÀnos fordÁtÀsai
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VALAMI T¹RT°NIK TAVASSZAL
MiÂta hogy kidûlt fÀk erdej¢be jÀrok
Az IzzÀs mell¢, rÀm hÃnyta szem¢t a sz¢n
MiÂta is hogy a t¡cs´k a szÀmba Àsott
S h´rgûim m¢ly¢n û dalol ¢pp mintha ¢n
Az ¢gbolt sÃrol mint egy alvÂ tiszta arca
K´nnyü leszek s megint lÀtom csodÀs idûm
MorajlÂ vitorlÀk k´zt mintha û suhanna
S teny¢rnyi nap forog egy tÀvoli tetûn
LegjÀmborabb lovak ti vesztek Áme k´rbe
Alszom lÀbatoknÀl s k´zben tÀvol vagyok
Jutok magas vizek csapdosta messzi f´ldre
Amely mint angyalarc a kÃtban elhagyott
Nem vÀgyom mÀsra mÀr azt hadd lÀssam hiÀba
Megyek pislÀkolÂ borÃs szivem utÀn
Hogy tÃl a lucernÀs ez¡st ter¢n zihÀlva
TÀg utcÀin hogyan s¡r´g az ÂceÀn
Feh¢rlû hab felett tengeri sz¢l ha ÀtfÃj
°rkezik tavaszom, ki kisfiÃ maradt
S a vizen l¢pdelek t¡nûdve, mint ki rÀgyÃjt
Az esti ablakban a nyÀri ¢g alatt.

Jules Supervielle

A VILçG ELSý NAPJAI
Egy fa besz¢l
àLÂ, gyere k´zelebb,
N¢zd meg jÂl a bikÀt,
Ahogy te, ¢ppen Ãgy
HasznÀlja orrlikÀt,
LobogÂ gy´kerekkel
Oly k´nnyü futnotok,
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LÂ, gyere k´zelebb,
°n nem indulhatok.
çrnyam rÀtok vetem,
De lÀbam nem mozog.Ê
Ezt mondja hÀt a fa,
Ha cs´ndj¢bûl kiszÂlhat,
S besz¢l a bÃza, s a
N´v¢nyek is dalolnak,
A fü semmit se szÂl,
Mindenk¢pp megtapossÀk,
JÂl tudja, erre termett,
K¢rûdzni teheneknek,
BejÀrja, kit lenyelnek,
Az Àllat sür¡ gyomrÀt.
A hangya csak ny¡zs´g,
FuttÀban sz¡letik,
Sz¡let¢se elûtt mÀr
Kevesli perceit.
°s mindegyik tekintet
K¢rdûen r´ppen el,
°s tÀrsÀt tetszetûsnek
LÀtja tÀvol s k´zel.
°s szertefoszlik Isten,
Zavarni nem szeret,
S nem f¢lig v¢gzi el,
Ha egyszer belekezd:
MagÀra hagyja müv¢t,
Az eml¢kezetet.
A jÂ ¢tvÀgyu ¢lûk
Egyetlen mozdulatban
Lelik fel atyjukat,
Ez farkÀt hÃzza be,
Az meg lihegne csak,
MÀs f¡l¢t hegyezi
Vagy vicsorog s ugat.
Egy mancsÀt nyalogatja,
Egy szûr¢t t¢pkedi,
S az v¢knyÀt Ãgy vakarja,
Hogy megfÀjdul neki,
°s amaz, hogy a torkÀt
°rezze, csak sz¡k´l,
Emez nyÀlas nagy ajkÀt
Csak f¢lig hÃzza f´l,
Amott aludni t¢rnek,
Hogy lÀssÀk, az milyen,
Itt valaki fel¢bred
S kedv¢re elpihen.
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ýt ¢rzik mindenek,
°s û szÂl: àItt vagyok,
T¢nyleg b¡szke lehetsz,
Bûr´d oltalmat ad,
HiÀba jÀrna forrÂ
Sz¢l a nagy ¢g alatt,
RÀszÂrva egy csipet sÂ ä
Nyald meg az orrodat.Ê
Kun çrpÀd fordÁtÀsai

GÀbor MiklÂs

ROSSZKEDVºNK °VE: 1955 (III)
A BUDAPESTI TAVASZ
term¢szetesen nem tetszett ¹csinek ¢s Robinak: ä HazugsÀg! JÂl megcsinÀlt hazugsÀg,
elej¢tûl a v¢g¢ig, ´nk¢nyesen kiszakÁtja az esem¢nyeket a t´rt¢nelmi folyamatbÂl, nem
mutatja be, mi volt a film kezdete elûtt, ¢s fûleg azt nem, hogy mi j´tt a àfelszabadulÀsÊ utÀni tÁz ¢vben, ezzel azt mondja: lÀtjÀtok, volt rosszabb is, hÀt szeress¢tek, ami
most van!
A BUDAPESTI TAVASZ-t befejezni volt a legnehezebb, elker¡lni a hÁradÂmontÀzs ¢s
az ostoba optimizmus k´zhelyeit. F¢lix ¢s Cini kigondoltÀk, hogy az utolsÂ k¢pbe j´jj´n be egy fiatal lÀny, aki az elsû szabadon megjelent ÃjsÀgot, a SzabadsÀgot Àrulja, ¢s
akinek rikkancsi SzabadsÀg, itt a SzabadsÀg! kiÀltÀsa kellemes k¢t¢rtelmüs¢ggel felderÁti
majd az utolsÂ perceket. Erre a kicsiny, de fontos szerepre SaskiÀt k¢rt¢k fel, ¢s û k¢szs¢gesen vÀllalta, akkoriban buzgott benne a tehets¢g, mindjÀrt tovÀbb is ¢pÁtette a szerep¢t, eg¢sz kis drÀmÀvÀ kerekÁtette a film utolsÂ jelenet¢t: a rikkancslÀny meglÀtja
ZoltÀnt, a film hûs¢t (vagyis engem), ¢s àPista, Pista!Ê kiÀltÀssal fel¢ szalad, csak amikor
mÀr egymÀssal szemben Àllnak, eg¢sz k´zel, a lÀny csak akkor ismeri fel, hogy t¢vedett,
´sszet¢vesztette ezt a fiÃt, ez nem a àPistaÊ, ez egy idegen, zavar kettej¡k k´zt, egy
àbocsÀnatÊ, m¢g egy pillantÀs, ¢s mÀr szalad is tovÀbb a lÀny az û ÃjsÀgjÀval: ä SzabadsÀg! ä ¢s ZoltÀn, aki a film folyamÀn elvesztette szerelmes¢t, most elûsz´r n¢z k´r¡l a
meg¢ledû vilÀgon: Áme, van m¢g ¢let, vannak m¢g lÀnyok, valami indul... t´rt¢nt is
valami, meg nem is.
Rajczy Lajos
csak figyelte csendben Saskia lend¡letes l¢ny¢t a müromok ¢s a ny¡zsgû statisztÀk k´zt
ott a gyÀrudvaron. ä Te is megtenn¢d a kedv¢¢rt, hogy az û filmj¢ben elvÀllalsz egy
ilyen egynapos szerepet? ä k¢rdezte tûlem. ä Az¢rt k¢rdem, mert eszembe jutott, mi¢rt
nem ¢n vettem ût feles¢g¡l?...
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Rajczyt nem sokkal ezutÀn ideg-´sszeroppanÀssal szanatÂriumba vitt¢k. Voltak,
akik ¢nhasadÀsos t¡netekrûl besz¢ltek, mÀsok szerint csak valamilyen botrÀnyÀt akarta a szanatÂriumba vonulÀssal elsimÁtani. Mindkettû lehets¢ges volt, ¢s egyik nem
mondott ellent a mÀsiknak. AkÀrhogy is, itt egy kis c¢dula, amelyet a filmgyÀrban,
m¢g a felv¢telek k´zben jegyeztem fel rÂla ceruzÀval: Rajczy, àLuigiÊ, ahogy mindenki
hÁvja. Azt mondom neki az ´lt´zûben: ä Az az ¢rz¢sem, hogy te valamikor elkezdt¢l egy szerepet
jÀtszani, ¢s nem tudod abbahagyni. Persze tÀn mindenki kom¢diÀzik, de ¢rdekes figyelni, ki hogyan csinÀlja... kÁvÀncsi vagyok, meddig bÁrod. ä °n is ä feleli ä, ¢n is kÁvÀncsi vagyok. Tudom,
vannak, akik alig vÀrjÀk, hogy lebukjam. ä Nem Ágy gondoltam... ä Hogyan magyarÀzzam meg
neki, hogy ¢n nem politikai szerepjÀtszÀsra vagy hasonlÂra gondoltam? LezÀrta a besz¢lget¢st.
Most, mÁg ezt Árom, itt fekszik egy l¢p¢sre tûlem, az ´lt´zû dÁvÀnyÀn, mintha aludna. De nem
alszik. FurÀn komoly a zÀrkÂzott arca. àMagyarÊ, pesti ugyan, az apja fûpinc¢r volt, û m¢gis
szolgabÁrÀkra eml¢keztet, hely¢n van az öRI MURI -ban. Tagbaszakadt, f¢rfias jelens¢g, de amikor elûttem mosakszik: milyen puhÀk az izmai! Rendszeresen iszik. HÁresen szerencs¢s zsugÀs.
(Mikor egy¡tt voltunk PÀrizsban 1939-ben, igen, akkor volt, a hÀborÃ kit´r¢se elûtt egy hÂnappal, jÃliusban, egy este ultin elnyerte a Sorbonne egy magyar diÀkjÀnak eg¢sz havi ´szt´ndÁjÀt.
A fiÃ a nyomunkban jÀrt hajnalig, bisztrÂbÂl bisztrÂba, mulatÂbÂl mulatÂba, minden¡v¢, ahovÀ
mi az û p¢nz¢n bet¢rt¡nk az ¢jszaka, ¢s sirÀnkozva k´ny´rg´tt, hogy Luigi adjon vissza neki
n¢hÀny frankot, mert ha nem, û ¢hen hal. De Luigi megk´zelÁthetetlen volt. àNem vagy mÀr
gyerekÊ, ism¢telte meg idûnk¢nt mÀs-mÀs hangsÃllyal a vÀlaszt a kunyerÀlÂ k´ly´knek. M¢g egy
croissant-t se fizetett neki reggelire. Egy centime-ot se adott vissza a vesztesnek. Aki term¢szetesen
nem halt ¢hen. N¢hÀny nap mÃlva talÀlkoztunk vele a boulevard-on, vidÀman k´sz´nt rÀnk,
r´gt´n azt k¢rdezte, mikor Àd Luigi revansot, sokat r´h´gt¡nk.) Rajczynak jÂ nevü futballista
barÀtai vannak, ¢s azt hiszem, müveletlens¢gkomplexusa. àMi muzsikus lelkek, mi boh¢m fiÃk...Ê
ä ez a nÂtÀja. Nem igazÀn jÂ szÁn¢sz, ¢n titokban Ãgy gondolom. F¢l¢nk ¢s gyenge ember. °s ezt
nem megvet¢ssel, hanem egy¡tt¢rz¢ssel Árom. Azt hiszi, hogy ¢n nem à¢lekÊ. Ezt Ártam rÂla egy
kis c¢dulÀra a BUDAPESTI TAVASZ felv¢telei alatt. Az utolsÂ mondat az¢rt ker¡lt oda,
mert Rajczy mindig b¡szke volt rÀ, hogy û aztÀn tudja, milyen a àjÂ ¢letÊ, û aztÀn ¢rti
a csÁziÂt, kÀrtya, pia, nûk ä û a csÀszÀr! °s, lÀm, most ideg´sszeomlÀs? Sokan mondtÀk,
hogy az¢rt, mert nem kapott Kossuth-dÁjat, vagyis hogy ¢n voltam ´sszeomlÀsÀnak
egyik oka, hisz ketten jÀtszottuk SztÀlint, ¢s csak engem t¡ntettek ki, persze, mondtÀk,
mert ¢n pÀrttag voltam, Rajczy meg nem, ezt azonban butasÀgnak tartottam, ezzel
egy percig se foglalkoztam, egyszerüen ¢n voltam a jobb, ebben biztos voltam. Major
TamÀs szerint Rajczy az¢rt omlott ´ssze, mert àszÁve m¢ly¢n fasiszta, ¢s ez kib¢kÁthetetlen ellent¢tben volt a szerepekkel, amelyeket jÀtszottÊ, de szerintem ez se volt kisebb
t¢vedes, mint az a Kossuth-dÁjas magyarÀzat. Akad¢mista kora Âta ismertem Luigit,
sût barÀtok is voltunk egy ideig, egy¡tt jÀrtunk ¢jjel-nappal, m¢g most is megvan k´z´s
pÀrizsi f¢nyk¢p¡nk, amelyen az Eiffel-torony vÀsÀri k¢p¢nek k¢t oldalÀn, a k¢t e c¢lra
vÀgott kerek lukon kidugjuk vigyorgÂ pofÀnkat. Luigi m¢g a SzÁniakad¢miÀn vÀlasztott ki engem az alsÂsok k´z¡l, mintegy n´vend¢k¢nek, aprÂdjÀnak fogadott, felkarolt, ¢jszakÀnk¢nt magÀval vitt a kocsmÀkba, cigÀnyos helyekre, a N¢pszÁnhÀz utca
k´rny¢k¢re, azokba a poloskÀs kÀv¢hÀzakba, ahol hajnalonta a vÀros cigÀnyzen¢szei
gyültek ´ssze megtÀrgyalni dolgaikat ¢s elszÀmolni a bev¢tellel, aff¢le kis szerencsefinek tartott, vattÀban nevelt Ãrigyereknek, akit majd û megtanÁt rÀ, hogy mi az à¢letÊ,
¢n pedig b¡szke voltam az û barÀtsÀgÀra, hisz csodÀltam tehets¢g¢t, ¢n is zseninek
tartottam, mint akkoriban a SzÁniakad¢miÀn mindenki, minden tanÀr ¢s n´vend¢k,
rajongtam Flambeau-alakÁtÀsÀ¢rt a SASFIñK -ban, hittem ¢n is, hogy v¢gezze csak el
az iskolÀt, egykettûre û lesz a legnagyobb magyar szÁn¢sz, ¢s csodÀltam ¢letmÂdjÀt is,
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¢ppen mert ez az û vilÀga nekem annyira idegen ¢s ismeretlen volt, bÀmultam modoros vagÀnysÀgÀt, hogy annyira otthon volt a pesti lebujokban, eg¢sz lenn, a vilÀgnak
leg¢rdekesebb, legizgalmasabb legaljÀn is, cigÀnyzen¢szek ¢s stricik meg kurvÀk vilÀgÀban is. Igen, akad¢mista korÀban Rajczy volt a j´vû szÁnjÀtszÀsÀnak legnagyobb Ág¢rete, de ahogy a Nemzeti tagja lett, ahogy valÂban àkiker¡lt az ¢letbeÊ, valami t´rt¢nt
vele, valami t´rt¢nt a vilÀg ¢s ûk´zte, szÁnpadon is, ¢letben is, jÀt¢ka hideg lett, kellemetlen¡l ¢s hamisan pÂzolni kezdett, ¢n legalÀbbis Ágy lÀttam, bÀr, azt hiszem, ezt soha
senki se mondta meg neki, de minek is mondtÀk volna? a csoda, amit vÀrtunk tûle,
elmaradt, ki ¢rezhette ezt jobban ûnÀla? Mindig f´l¢nyesen bÀnt a nûkkel, azok meg
szerett¢k, buktak rÀ, PÀrizsban k¢t-hÀrom nûre is eml¢kszem, akikkel ´sszeismerkedett, est¢nk¢nt eggyel-eggyel, Ãgy kapÀsbÂl, mind el voltak ragadtatva humorÀtÂl,
buktak rÀ, holott Luigi egy mondatot se besz¢lt franciÀul, f¢lÂrÀs ismerets¢g utÀn a
francia lÀnyok odavoltak ¢rte, a f´l¢nyes magyar dumÀjÀ¢rt, a jÂpofa szpÁcsek¢rt, amelyeket leadott, nem t´rûdve vele, hogy a nûk nem ¢rtenek tr¢fÀs elûadÀsaibÂl egy szÂt
sem, a nûk tÀtott szÀjjal hallgattÀk a magyar elûadÀst, a mÂkÀsat, elûrek´ny´k´lve az
asztalra, cs¡ngtek az ¢rdekesen csÃnya barbÀr f¢rfi ajkÀn, n¢ha hatalmasakat hahotÀztak vÀratlan grimaszain ¢s tr¢fÀs indulatszavain. Egy hÂnapos pÀrizsi kalandozÀsaink alatt azonban, ezt talÀltam furÀnak, Luigi, csodÀlkozÀsomra, v¢g¡l is egyik lÀnyt
se vitte fel a szÀllodaszobÀnkba, kapcsolata a nûkkel sose volt t´bb, mint ezek a f´l¢nyes, nagyon f¢rfias tr¢fÀlkozÀsok bisztrÂkban ¢s kÀv¢hÀzakban. No mÀrmost, nekem
is akadt egy kedves, valÂban bÀjos pÀrizsi csÂkolÂzÂpartnerem, egy kis nevelûnûf¢le,
akivel ´sszeismerkedt¡nk, majd csÂkolÂztunk a Luxembourg-kertben, a Boul Michen, a hidak alatt, padokon, szobrok t´v¢ben, a tavacskÀn hajÂt ÃsztatÂ gyerekek ¢s
nevelûnûik k´zt, meg mindenfel¢, nem lehetett betelni azzal, hogy itt, PÀrizsban szabad volt a csÂkolÂzÀs, utcÀn, metrÂn, autÂbuszon, kÀv¢hÀzi teraszon ¢s az Eiffel-torony
tetej¢n, ki kellett ¢lvezni ezt a szabadsÀgot egy kedves ¢s csinos pÀrizsi lÀnnyal, aki
Âcska szÀllodaszobÀnkba is felkÁs¢rt egyszer, Ágy hÀt nekem mintha siker¡lt volna az,
ami Luiginak valahogy nem, ha elszÀmolÀst csinÀlunk, kider¡l, hogy nekem volt nûm
PÀrizsban, m¢ghozzÀ egy igazi àmidinetteÊ, neki pedig valÂjÀban nem volt. LegalÀbbis
ez volt a lÀtszat, mert azt ugyan nem k´t´ttem Luigi orrÀra, meg senki orrÀra, hogy
ott fenn, a szobÀban, ott se t´rt¢nt t´bb, mint a Luxembourg-kert fÀi alatt, ott is csak
csÂkolÂztam azzal a bÀjos pÀrizsi lÀnnyal ¢n is, nem jutottam t´bbre, vagy alig t´bbre.
De kajÀnul fenntartottam a lÀtszatot: a leÀnyka felj´tt velem, szobÀra. Ez, tudniillik az,
hogy t´bbre vittem a nûkn¢l ¢n, a kisfiÃ, mint û, a f´l¢nyes f¢rfi, ez a ravasz kis csalÀs,
amellyel f´l¢be ker¡ltem, ez furamÂd, an¢lk¡l, hogy besz¢lt¡nk volna rÂla, mindent
megvÀltoztatott k´zt¡nk. °s amikor akarva-akaratlan elgondolkoztam azon, ami ott
PÀrizsban t´rt¢nt, gyanakodni kezdtem, hogy Luigi becsapta a vilÀgot, ahogy ¢n becsaptam ût, kihasznÀlva a szobÀra men¢s siker¢t, hogy û is becsapta elsûsorban a nûket
a szerep¢vel, a f´l¢nyes f¢rfi szerep¢vel, ¢s amikor elhitt¢k neki, aztÀn mÀr nem merte
megmutatni magÀt puha izmaival olyannak, amilyennek Ágy a filmgyÀri ´lt´zûben,
mosakodÀs k´zben lÀttam. Gyanakodni kezdtem, hogy Luigi f¢l a nûktûl. Ott, PÀrizsban, ott kezdtem gyanakodni valamire, ami sok mindent megmagyarÀzott nekem, ott
kezdtem gyanakodni, hogy Rajczy mindig f¢l mindentûl, ¢s ezt nem bÁrja sem elviselni,
sem bevallani, ezt kell eltitkolnia ¢lete minden perc¢ben, ez az û nagy titka. Hogy û,
az ¢jszaka kirÀlya, sz¢gyelli a fûpinc¢r papÀt, sz¢gyelli, hogy nem besz¢l franciÀul, bÀrmilyen sikere volt is tatÀr pofÀjÀval ¢s tatÀr besz¢d¢vel, sz¢gyelli, hogy... mindent sz¢gyellt, û, a szÁn¢sz! A nagyfiÃ oldalÀn biztonsÀgban jÀrva a vesz¢lyes ¢jszakÀkat b¡szke
voltam, hogy ez a k¡l´nleges ember ¢pp engem vÀlasztott ki àtanÁtvÀnynakÊ. De k¢-
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sûbb k¡l´n´snek ¢reztem, mi¢rt engem, ¢ppen engem vÀlasztott ki. Fura kapcsolat volt
ez kettûnk k´zt, fura mÂdon reg¢nyes kapcsolat, mint egy film, olyan barÀtsÀg, amelyben Rajczynak volt t´bb titka, m¢lyebb titkai, mint nekem. Rajczy ¢ppÃgy imponÀlt
nekem, mint a nûknek, ¢s nÀlam nem is kellett vizsgÀznia, mint a nûkn¢l, nÀlam nyugodt lehetett, hogy nem kell bizonyÁtania, azonban v¢g¡l bizonyÀra rÀj´tt, hogy az ¢n
csodÀlatomban ¢s odaadÀsomban is van valami lÀnyos kac¢rsÀg, talÀn piszok kac¢rsÀg
is, utÂlag, amikor igyekeztem megfejteni, mi is t´rt¢nt hÀt kettûnk k´z´tt, nem tagadtam magam elûtt, hogy igaz, b¡szke voltam a ànagy barÀtraÊ, de arra is, hogy Ãgy
¢reztem, siker¡lt elvarÀzsolnom ût, erre is b¡szke voltam, hogy megnyertem ût, elcsÀbÁtottam, Luigi egyszerre bizonyÀra meg¢rezte az ¢n bÀjos natÃrburs-magaviseletem m´g´tt a kajÀn ¢s kÁm¢letlen, bÀr egy ideig rajongÀsba fojtott kritikÀt, rÀj´tt rajongÀsom
alattomossÀgÀra, hogy kifosztottam ût, kilestem titkÀt, sût Rajczy irigyelt is talÀn, egy
bizonyosfajta mÂdon irigyelt, az àÃrifiÃsÀgomatÊ, ¢s talÀn azt is, hogy àmüveltÊ voltam,
mert Rajczy sz¢gyellte azt is, hogy müveletlen, mindent sz¢gyellt, a fûpinc¢r papÀt, a
nûkkel szembeni gyÀvasÀgÀt, ki tudja, mi mindent, amit csak û tudott magÀrÂl vagy
¢ppen û sem. Szeg¢ny fiÃ!, mondom most, sokkal, sokkal k¢sûbb, amikor itt prÂbÀlok
megfejteni valamit, ami azÂta ´r´kre lezÀrult megfejtetlen¡l valahol KanadÀban. °s
mi is t´rt¢nt k´zt¡nk a pÀrizsi ÃtrÂl hazat¢rve? Semmi. Semmiv¢ vÀlt ez a barÀtsÀg.
Minden magyarÀzat n¢lk¡l megszünt. Szinte mÀr ott, a pesti vasÃtÀllomÀsra meg¢rkezve elvÀltak Ãtjaink, alig k´sz´nt¡nk el egymÀstÂl, û ment jobbra, ¢n balra, ¢s k¢sz.
°n elmentem a frontra, Àll a naplÂmban, û elment tagnak a Nemzetibe, ahol aztÀn k¢sûbb ism¢t
´sszetalÀlkoztunk, ennyire vitt¡k, ¢n kit¡ntet¢st kaptam, û nem ä lehet, hogy ez¢rt û is engem
vÀdolt, meg a politikÀt, de nem ez volt elidegened¢s¡nk oka, addigra mÀr egyszerüen
elfelejtett¡k egymÀst, barÀtsÀgunkbÂl nem maradt, csak a n¢ma idegens¢g, Ãgy ker¡lt¡k el egymÀst, Ãgy nem vÀltottunk jÂformÀn szÂt sem, mintha cs´m´r¡nk lett volna egymÀstÂl. ElvÀltak Ãtjaink, miutÀn az ¢n alattomossÀgom erûsebbnek bizonyult,
mint az û nagy gesztusai. Ez is nagy kiÀbrÀndulÀs, az ¢letnek egy nagy kiÀbrÀndulÀsa,
egy ilyen fura kapcsolat, amelynek v¢g¢n hirtelen sz¢tomlik ¢let¡nk egy bÀlvÀnya, egy
ilyen csodal¢ny, mint amilyen Luigi volt valamikor a szememben, Luigi, az ¢jszaka
kirÀlya. De milyen ÀrulÂ lehettem ¢n az û szem¢ben, milyen ¢rzelmeit s¢rthettem meg ¢n ûn¢ki?!,
k¢rdezte naplÂm. Ezt gondoltam Rajczy LajosrÂl, keresve ´nmagamban annak a r¢gi,
f¢lig-meddig m¢g gyerek G. M.-nek a nyomait, akivel ez a fura barÀtsÀg megesett, ¢s
akire visszagondolni nem volt se k´nnyü, se kellemes.
Igen, a c¢dulÀmra leÁrtam, kurtÀn, hogy Rajczy àmagyarÊ, akÀrmit jelentett is akkor
ez a szÂ az ¢n gondolkodÀsomban.
Volt a filmben egy mÀsik àmagyarÊ
szÁn¢sz is, MolnÀr Tibor, legk´zelebbi partnerem, naponta egy¡tt dolgoztunk szinte
reggeltûl estig, a forgatÂk´nyv ´sszek´t´tt kettûnket. ºgyes fiÃ volt, mindig forgolÂdott, barÀtkozott, tr¢fÀlt, az a tÁpus, aki sokat verekedett az ¢letben, amÁg boldogult,
Ágy hÀt sz¡net n¢lk¡l ugrÀsra k¢szen Àllt az ¢let lehetûs¢geivel ¢s csapdÀival szemben,
megtanulta, hogyan kell àreÀlisanÊ bÀnni az emberekkel, szÂkimondÂ vagy inkÀbb lÀtszÂlag szÂkimondÂ bÀtorsÀga is a leg¡gyesebb helyezked¢st szolgÀlta. K¡l´n´s r¢teg
voltak ezek a àn¢piÊ szÁn¢szek, akkor a rendszer sztÀrjai, sztÀrok ¢ppen az¢rt, mert
oly nyilvÀnvalÂan nem azonosultak a rendszerrel, mert annyira nem hasonlÁtottak az
¢rtelmis¢gi vagy legalÀbbis mindenf¢le elm¢leteket szajkÂzÂ kommunistÀkra, mert
egyszerüen elk¢pzelhetetlen volt, hogy ûk a kommunistÀkkal rokonszenvezzenek, de
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ugyanakkor sz¡letett pozitÁv hûs´k voltak, a n¢p gyermekei, amilyeneknek a kommunistÀknak lenni¡k kellett volna, Ãgy, hogy v¢geredm¢ny¢ben k´lcs´n´s cinkossÀg füzte ´ssze ûket, a n¢p müv¢szeit meg a dÁjakat osztogatÂ PÀrtot ¢s annak zsidÂ vagy nem
zsidÂ ¢rtelmis¢g¢t, egy olyan k¢tszÁnü sz´vets¢g lÀtszatrendszere, amelyet a mÀsik hÀta
m´g´tt k´lcs´n´sen elÀrultak, egy olyan rendszer, amelynek hamissÀgait, hazugsÀgait
egyformÀn ismerte mindk¢t f¢l, de ismert¢k mindketten e rendszer elûnyeit is. MolnÀr
Tiborban volt valami sz¡letett àcsicskÀsÊ, igazi àbakaÊ, ilyesmit jÀtszott a filmen is. Kitünû katona lehetett, ha volt katona. Mert hÀt fura, de e sok honfi k´zt ¢n voltam
szinte az egyetlen, aki valÂban fegyverrel v¢dte valamikor a hont. MolnÀr Tibor igazÀn
jÂ szÁn¢sz volt, ismerte, akiket jÀtszania kellett, szÁnhÀz ¢s film àn¢piÊ tÁpusait, tudott
besz¢lni rÂluk, jÂ szemü realista megfigyelû volt, mindig tele ´tletekkel, kitünû szÁn¢sz,
kedves koll¢ga is, de igazi kapcsolatot m¢gse tudtam vele teremteni soha, semmi k´z´m nem volt hozzÀ soha. Ahogy k´zeledett a forradalom, nemcsak a n¢p egys¢ge
erûs´d´tt, de Ãj vagy ¢ppen csak Ãjra divatba j´tt, Ãjra felszÁnre ker¡lt elûÁt¢letek is
kezdt¢k elvÀlasztani az embereket, az eg¢sz tÀrsadalmat megosztÂ PÀrt kontra N¢p,
PÀrt kontra Nemzet, PÀrt kontra çllampolgÀr ellent¢te mellett.
°s ha mÀr a àmagyaroknÀlÊ tartunk,
ekkoriban jelent meg LukÀcs Gy´rgy botrÀnyt okozÂ tÀmadÀsa a TRAG°DIA ellen. °n
se ¢rtettem m¢g akkor a TRAG°DIA nagysÀgÀt, de nem ¢rtettem azt se, hogy Árhatta
meg azt a cikket LukÀcs akkor. A T RAG°DIç-t tÀmadni akkor, amikor a Nemzeti nem
tüzhette müsorÀra, ez nem egyszerüen Ázl¢s k¢rd¢se, ez a betiltÀs indokolÀsa volt, ebben igaza volt a k´zv¢lem¢nynek. Az mÀr sokkal k¢sûbb t´rt¢nt, amikor eljÀtszottam
LukÀcs Gy´rgy szerep¢t E´rsi IstvÀn darabjÀban, ¢s Ágy k¡l´n´sen k´zeli kapcsolatba
ker¡ltem vele, hogy valamit megsejtettem LukÀcs kihÁvÂ magÀnyossÀgÀbÂl is, hogy
milyen k¡l´n´s ¢lvezettel uszÁtotta magÀra a k´zv¢lem¢nyt ¢s a PÀrtot egyszerre. De nem
k¢rtem azokbÂl sem, akik nemzeti b¡szkes¢gbûl Àlltak a TRAG°DIA mell¢, akik a vitÀban
csak alkalmat talÀltak valami eg¢szen mÀsra, akik l¢nyeg¢ben ¢ppÃgy a kritika betiltÀsÀt k´vetelt¢k, mint mÀsik oldalrÂl a hatalom, nem k¢rtem a minden ¡r¡gyre felb´ffenû, magyarkodÂ hûz´ng¢sbûl, amely, Ãgy ¢reztem, vÀltozatlanul ugyanaz, mint
ezelûtt tizen´t ¢vvel vagy ¢ppen ´tven ¢vvel. LukÀcsot elÁt¢ltem ¢n is, elleneiben azonban meg¢reztem a hasonlÂt az Ady-gyilkos, borszagÃ ¢s pipaszagÃ hazafiakhoz. A legaktuÀlisabb magyar vers ma is A H ORTOBçGY PO°TçJA, olvashatÂ naplÂmban. R´viden
Ágy ¢reztem.
JucÂ mes¢lte:
Vorosilovnak (Robi¢kkal ellent¢tben) nagyon tetszett a B UDAPESTI TAVASZ, Ágy aztÀn
MÀriÀssy¢kat is meghÁvtÀk a tisztelet¢re rendezett fogadÀsra. Elveszetten kÂdorogtak
a szovjet k´vets¢gen, az ismeretlenek t´meg¢ben, de szerencs¢re ´sszetalÀlkoztak Cinivel, Ágy aztÀn hÀrmasban felmentek az emeletre, ahol arÀnylag nyugalom volt, csak
egy-k¢t pÀr tÀncolt egy katonazenekar hangjaira, ¢s zavartalanul lehetett besz¢lgetni
vodka ¢s kaviÀros szendvics mellett. Negyed kilenckor aztÀn egyszerre az eddig b¢k¢s
hely megbolydult, megjelent a kÁs¢ret¢vel Vorosilov, nyilvÀn mÀr n¢hÀny vodka utÀn,
¢s nekiÀllt polkÀzni. CsodÀk csodÀja, egy perc mÃlva az eg¢sz funkcit´meg ott ropta
a tÀncot az emeleti teremben. Majd HorvÀth MÀrton rezgûst jÀrt RÀkosin¢val, sût RÀkosi maga is remegtetni kezdte alfel¢t valamelyik h´lggyel a karjÀban, ¢s akkor mÀr,
k´vetve a nagyszerü p¢ldÀt, az eg¢sz PB tÀncra perd¡lt, mutatva a magyar virtust a
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tÀncolÂk k´r¡l elragadtatva bÀmulÂ beosztottaknak ¢s szovjet embereknek. RÀkosi
szem¢lyi hekusa Ãgy lÀtszik nem tudott tÀncolni, szem¢vel intett egyik k´lcs´nruhÀban
feszengû koll¢gÀjÀnak, aki der¢kon kapva egy nyilvÀn szint¢n szolgÀlatos h´lgyet, lelkiismeretesen keringett a haza atyja k´r¡l, le nem v¢ve rÂla vigyÀzÂ szem¢t. Farkas
MihÀly ¢s KÀllai Gyula (az egyik, aki à¡ltetettÊ, a mÀsik, aki à¡ltÊ) valahogy egymÀs
mell¢ keveredett, ¢s ott besz¢lgettek a tÀncparkett sz¢l¢n, kÁnosan himbÀlÂdzva egyik
lÀbukrÂl a mÀsikra, mintha pipilni¡k kellene. Vorosilov ism¢t polkÀt rendelt, remek¡l
jÀrta, feh¢r hajÀval, bajuszÀval ¢s piros k¢p¢vel vigadva olyan volt, mint egy kedves
ruszki baba, de egy-k¢t jÂakarÂ, t´bbek k´z´tt maga RÀkosi, hogy kÁm¢lj¢k az ´reget,
minduntalan lek¢rte tÀncosnûj¢t ä hogy szÀmolunk el a nagy emberrel, ha nÀlunk ¡ti
meg a guta? Vorosilov a nagy kÁm¢lettûl lehangolva v¢g¡l feladta, abbahagyta a tÀncot,
visszat¢rt a f´ldszintre, ¢s az emeleti terem pÀr perc mÃlva ¢ppoly csendes lett, mint
f¢lÂrÀja volt, nem maradt ott, csak k¢t-hÀrom tÀncolÂ pÀr, n¢hÀny pinc¢r ¢s Cini¢k
meg MÀriÀssy¢k, a vodka meg a kaviÀros szendvicsek tÀrsasÀgÀban.
Malenkov lemondott,
Ártam a naplÂmba. Mi j´n most? Csak hÀborÃ ne legyen! Csak azt ker¡lj¡k el, a t´bbihez ne
legyen k´z´m, add, hogy ne legyen k´z´m, ne rÀgjon bel¡l...
JucÂ mes¢lte:
a Nagygyül¢sen t´rt¢nt, a Budapest tÁz¢ves felszabadulÀsÀnak eml¢k¢re rendezett
nagygyül¢sen: az emelv¢nyen a kormÀny, a PB, RÀkosi ¢s a t´bbiek. Az egyik pÀholyban pÀrtiskolÀsok ¡lnek. ýk kezdik mindig a tapsot, az ¡nnepl¢st, aff¢le àhangulatfelelûs´kÊ. Az ¡nnepi besz¢d v¢g¢n felugrik egy bajuszos atyafi-elvtÀrs, ¢s jÂ vid¢kies
hangsÃllyal beleordÁt a csendbe: à°n peig aazt mondom, eevtÀrsak, ¢¢jjjjen RÀkosi
eevtÀrs!Ê A terem felemelkedik, tapsol. AztÀn Ãjra az atyafi: àM¢geccer mondom: ¢¢jjen RÀkosi eevtÀrs!Ê A terem felemelkedik, tapsol. °s akkor az atyafi kivÀgja: àMost
peig azt mondom: ¢¢jjen Bugyonnij eevtÀrs!Ê ä A szerencs¢tlen Bulganyint akart
mondani.
NaplÂmban olvasom:
Julival kirÀndulunk a SÀgvÀri-ligethez, MÀriÀssy¢k is vel¡nk, ikrest¡l. PokrÂcon feksz¡nk a
tavalyi avarban a napon, Julika erûteljes l¢ptekkel mÀssza a hegyi ´sv¢nyeket, bogÀrral jÀtszik, virÀgot cipel. Nem besz¢l¡nk se müv¢szetrûl, se politikÀrÂl, semmirûl se besz¢l¡nk, csak s¡ttetj¡k magunkat a nappal, ¢s hallgatunk. Hüv´s van, de tavasz; a bokrokon mÀr bimbÂcskÀk
sz¡rke fÀtyla.
NaplÂmban olvasom:
öj szÁn¢sznemzed¢k nûtt fel. °szre se vessz¡k, mÃlik az idû. Az eg¢szs¢gem vacak. Di¢tÀzom,
de f¢lek, hogy v¢g¡l orvoshoz kell mennem a gyomrommal. A fogak utÀn most a gyomor, hiÀba,
a szervezet d´c´gni kezd. °s tele vagyok vÀggyal az ¢let utÀn! Alig jut belûle valami, m¢g Àlom
is alig.
°s mÀsutt:
Hideg van, de s¡t a nap. D¢lelûtt Julival kis¢tÀlunk a Szigetre. Kert¢szek, munkÀsok dolgoznak
minden¡tt, elûk¢szÁtik a tavaszt. A fü friss z´ld mÀr, de a fÀk m¢g kopaszak, csak itt-ott didereg
egy-egy feh¢r virÀgos bokor. Juli kez¢bûl a sz¢l minduntalan ki akarja cibÀlni a piros luftballont.
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SzÀsz ¢s BacsÂ
ä çbrÀzolÀs az ¢let megrontÂja! ä mondta BacsÂ P¢ter.
ä Kiengedt¢k a szellemet, ¢s most nem talÀljÀk a palackot ä mondta SzÀsz P¢ter.
Ilosvay Kati idûnk¢nt hozta a pletykÀkat
a Nagy ImreäRÀkosi pÀrharcrÂl. RÀkosi fÃr-farag, Nagy Imre tohonya. ä K´nnyü RÀkosi¢knak ä mondta Kati ä, ûk tudjÀk, hogy mit akarnak.
MÀrcius elej¢n
r´vid hivatalos k´zlem¢ny jelent meg a K´zponti Vezetûs¢g ¡l¢s¢rûl. Ilosvay Kati mÀr
mÀsnap reggel felhÁvott: Nagy Imr¢t àkik¢szÁtett¢kÊ, ¢s a szolgalelkü K´zponti Vezetûs¢gben nem akadt egyetlen ember, aki felszÂlalt volna mellette.
A MadÀch SzÁnhÀz szûke, t¡dûbajos, ifjÃ pÀrttitkÀra
a szokott àf¢l hÀzÊ elûtt olvasta fel a KV egyhangÃ hatÀrozatÀt. °ppoly jÂl, ¢rthetûen
hangsÃlyozott, mint amikor az oktÂberi vagy bÀrmelyik mÀs hatÀrozatot olvasta fel,
nem t´rûd´tt a tartalommal, mint egy jÂ szÁn¢sz vagy egy jÂ pÀrttitkÀr oly pedÀnsul
ejtette ki a szavakat, hogy ez egyformÀn jelenthetett egyet¢rt¢st ¢s tÀvoltartÀst. A jelen
l¢vû müszakiak, n¢zût¢ri n¢nik¢k ¢s takarÁtÂnûk nagy r¢sze ¢ppÃgy aludt, mint mÀs
taggyül¢seken. Nem ¢rtettek az eg¢szbûl semmit, de mÀr megtanultÀk, hogy ezek a
hatÀrozatok Ãgysem ¢rintik az û ¢let¡ket, ¢s Ãgyse vÀltoztatnak semmin. A beszÀmolÂkat k´vetû megszokott n¢masÀgot megt´rve felszÂlalt a szakszervezetis JÀkÂ, ¢s hoszszan fejtegetve elmondta szokott sz´veg¢t arrÂl, hogy a szÁnhÀzban nem tÀmogatjÀk
el¢gg¢ a kommunista kÀdereket, aztÀn felszÂlÁtotta a jelenl¢vûket, hogy Àlljanak fel,
¢s tegyenek hitet a hatÀrozat mellett: ä Mindannyian Ágy ¢rz¡nk, de hamis sz¢gyen¢rzetbûl nem Àllunk ki ä mondta a csib¢sz, ¢s m¢g az is lehet, hogy a t´bbs¢get tekintve
igaza is volt. JÀkÂ utÀn j´ttek a felszÂlalÀsok a szÁn¢sz-müszaki ellent¢trûl meg arrÂl,
hogy az ¡gyelûknek nincs szobÀjuk. Az ¢bren l¢vûk nem n¢ztek egymÀsra, nehogy az
arcuk elÀruljon valamit. A hÀziszÁnpadon nagyon meleg volt, ¢n nÀthÀs voltam, talÀn
lÀzas is, ¢n se n¢ztem senkire, amikor nem bÁrtam tovÀbb, egy orrfÃjÀssal vagy fejvakarÀssal, valamilyen vÁgjÀt¢ki gesztussal jeleztem v¢lem¢nyemet. Most szerte az orszÀgban a pÀrttagok ezrei ¢s ezrei s¡tik le ugyanÁgy a szem¡ket, gondoltam. Hallgattunk. A hatÀrozat nem volt mÀs, mint Nagy Imre lelkiismeretes kik¢szÁt¢se, a pÀrthatÀrozatok
tudomÀnyos zsargonjÀban ä olvasom a naplÂmban. ä A funkcionÀriusok kopasz fejedelme
r´vid karjÀval gesztikulÀl, leszegi erûszakos nyakÀt, mÀr nyoma sincs, mÀr lefoszlott rÂla a jÂsÀgos
atya pÂza, makacsul ¢s k¢rlelhetetlen¡l besz¢l ¢s besz¢l ¢s àgyûzÊ ¢s gyûz, gyûz ott a tÀgas, tiszta
teremben, a nagy ablakokon bes¡t a nap, a f´ld´n piros szûnyeg, az ajtÂk elûtt kem¢ny arcÃ Àv¢hÀsok, az asztal k´r¡l pedig a vÀlogatott ¢s kik¢pzett àvezetûkÊ, engedelmes senkik, Ágy lÀttam
magam elûtt a gyûztest haragomban, besz¢l, besz¢l, ¢s a megalÀzott, megsz¢gyenÁtett, gyÀva
ezrek gyül´lettel hallgatjÀk, isteni csodÀban vagy az amerikaiakban rem¢nykedve. °s mindenki
tudja, hogy ez az û gyûzelme, amelyrûl ¢vek Âta lÀzasan ¢s bosszÃvÀggyal Àlmodozott ¢jszakÀnk¢nt,
ez a gyûzelem csak attÂl f¡gg, hogy odaÀt Zsukov ¡t-e a kardjÀra vagy mÀs. így aztÀn ez a k´pc´s
ànagy emberÊ elt´rp¡l, ¢s vele t´rp¡l az eg¢sz orszÀg, mi is, ¢n is. írtam a naplÂmba. AztÀn
k´zmegel¢ged¢ssel el¢nekelt¡k az I NTERNACIONçL°-t. Gy¢r taps, a gy¡lekezet sz¢toszlott.
ä K¢t ¢vvel ezelûtt meggyûztek minket arrÂl, hogy milyen rosszul ¢lt¡nk addig ä
mondta csendesen PÀrtos G¢za ä, ¢s rÀj´tt¡nk, hogy t¢nyleg nagyon rosszul ¢lt¡nk.
Most meggyûznek arrÂl, hogy k¢t ¢v Âta minden milyen rossz volt, ¢s t¢nyleg, rÀj´-
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v¡nk, hogy nagyon rossz volt. Mikor lesz valami jÂ?, k¢rdem alÀzattal. Mikor annak
idej¢n RÀkosi azt mondta, hogy megessz¡k a j´vûnket, ´ssz¢bb kell hÃznunk a nadrÀgszÁjat, megd´bbentem: te jÂ isten, hisz ¢n bizony mÀr eddig is azt hittem, hogy
rosszul ¢lek, ¢s csak most kezdûdik majd a jÂl¢t?! ä °s didergû nevet¢ssel hozzÀtette:
ä Ezt mÀr nem lehet l¢lekkel bÁrni... ä majd hirtelen elhallgatott, ¢s ezutÀn csak hallgatott.
ä Nem ¢rdekelnek a k¡l´nb´zû fordulatok ä mondta RomÀn Gyurka. ä A halÀlos
beteg is mindig azt hiszi, hogy jobban lesz, ha a mÀsik oldalÀra fordul. De hiÀba, ez
nem vÀltoztat az ÀllapotÀn.
Aznap d¢lutÀn az utcÀn ´sszetalÀlkoztunk O.-val,
Saskia pÀrttitkÀr bÀtyjÀval. ä °n mÀr akkor megmondtam, hogy ez a malenkovi politika
nem fog menni ä mondta ä, amikor Malenkov elsû besz¢deiben lekezelte az eg¢sz sztÀlini politikÀt, amikor Ãgy besz¢lt, mintha az ´reg mÀr r¢gen sem lett volna beszÀmÁthatÂ. °s az imperialistÀkat nem lehet cirÂgatni. A PÀrt teljesen hÀtt¢rbe vonult, PÀrt
n¢lk¡l pedig nem lehet politikÀt csinÀlni... lejÀrattÀk a PÀrtot ¢s a funkcionÀriusokat...
ä X.-et le kellett jÀratni? ä k¢rdeztem, kapÀsbÂl odavÀgva egy mindenki Àltal utÀlt
funkci nev¢t.
ä ý is segÁtett, de az ellens¢g is... Ez a hatÀrozat olyan nyelven van Árva, amit meg¢rtek. Most Ãjra szÁvesen leszek pÀrttitkÀr.
°s indult tovÀbb valami ¡l¢sre. Eg¢sz besz¢lget¢s¡nk alatt zavartan pislogott, ¢s hol
jobbra n¢zett, hol balra.
ä ý az egyetlen ember, aki ´r¡l ä mondta Saskia. ä Szeg¢ny. Besz¢ln¡nk kell vele.
Nem kell ´sszeveszn¡nk, vagy akÀr ´ssze is veszhet¡nk, de besz¢ln¡nk kell vele!
Szerettem volna meg¢rteni O.-t. JÂ gyerek. Az volt, annak sz¡letett, Saskia mes¢lt
n¢ha a mÃltjukrÂl, mindig O. volt az a csalÀdban, aki a t´bbiek¢rt is dolgozott, mindig
jÂkedvü, kitartÂ a bajban, a munkaszolgÀlatban az û szÁvÂssÀga ¢s gondoskodÀsa mentette meg ´ccse ¢let¢t, Horthy¢k alatt k¢t ¢vet ¡lt VÀcott a meggyûzûd¢se miatt, most
jÂ apa, egyszÂval aff¢le igazi der¢k gyerek, ha nem is tÃlsÀgosan okos. Mi hÀt a gyeng¢je? TalÀn az a gyeng¢je, v¢ltem, hogy Ãgy ¢rzi, m¢g most is Àldozatot hoz, azt hiszi,
hogy mint szÁn¢sz csak az¢rt nem ¢rv¢nyes¡l, mert a PÀrtnak szenteli magÀt, holott
eg¢sz egzisztenciÀja azon alapszik, hogy pÀrttitkÀr. Valamikor bÀtor, tiszta fiatalemberk¢nt b´rt´nbe ker¡lt a hit¢¢rt, m¢g hûsnek is hihette magÀt, talÀn az is volt, de
ma is hûsnek ¢rzi magÀt, harcosnak a kispolgÀrok, a megt¢vesztettek, az ellens¢g tenger¢ben, holott ma mÀr csak az lehet a rem¢nye, hogy a PÀrt nagy szÀrnyai alatt k¢nyelemben, legalÀbbis lelkiismereti k¢nyelemben ¢ldeg¢lhet. Hogy r¢gebben hozott
Àldozatai¢rt most majd kap valami jutalmat. O. gyanÃtlanabb ¢s jÀmborabb, egyszerübb l¢lek, semhogy ezzel tisztÀban volna, de az emberek ves¢kbe lÀtÂ szeme ¢szreveszi
magatartÀsÀban a haszonles¢st, ¢s pusztÀn anyagi k¢rd¢sekre egyszerüsÁt. Igazuk van,
hisz igazuk van. °s m¢gis Ãgy ¢reztem, nem csak errûl van szÂ. ögy ¢reztem, egy vilÀg
lÀba alÂl csÃszott ki a talaj. Hol vannak ma a hûs´k?, k¢rdeztem, hisz ¢n, moziban
nûve fel, titokban hûsi ¢letet ¢ltem volna magam is, de mÀr nem talÀltam rÀ mÂdot,
nem talÀltam rÀ ¡r¡gyet. Miv¢ lesznek a hûs´k, ha elmÃlt a hûs´k ¢vadja?
B¢k¢s ItalÀt felhÁvta egy pÀrtfunkcionÀrius
ismerûse: ä CsodÀlatos volt a pÀrtaktÁva! Mikor RÀkosi elvtÀrs bej´tt, nem akartuk abbahagyni a tapsot! Gy´ny´rü volt!
Az Esti Budapestben: Az aktÁva tapsol... a PÀrt egys¢ges...
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ä Imre azt k¢rdezte tûlem, hogy mi lesz, ha ezek most jÂl fogjÀk csinÀlni ä mes¢lte
Kati. ä Azt feleltem, ¢n t´bb¢ nem nyilatkozom mÀsrÂl, csak a munkÀmrÂl. De t¢nyleg
lehet, hogy jÂl fogjÀk csinÀlni. Biztosan sokat tanultak ûk is.
ä Mit fognak jÂl csinÀlni? ä k¢rdeztem.
ä Mit tudom ¢n... Persze neked vannak azok az ¹csi-f¢le dolgaid... ä Sokan vannak,
akik megk´nnyebb¡ltek ä mondta aztÀn. ä LegalÀbb most tudjÀk, hogy mihez tartsÀk
magukat.
így volt, ¢reztem ¢n is. Nagy Imre kimondta, amit az emberek hallani szerettek
volna, ¢s mindenki ¢rezte, hogy t´bbet is mondana, ha hagynÀk, de azt is mindenki
tudta, hogy a hatalom nem az ´v¢, mindenki mindig tudta, hogy hiÀba van Nagy Imr¢nek igaza, a szovjet szuronyok RÀkosi m´g´tt sorakoznak, most pedig megk´nynyebb¡ltek, nem az¢rt, mert meggyûzt¢k ûket valamirûl, hanem mert v¢gre tudtÀk,
hogy mit szabad ¢s mit nem szabad mondani, senki se kÁvÀnta senkitûl, hogy kockÀzatos kijelent¢seket tegyen, amelyeknek k¢sûbb megihatja a lev¢t.
Est¢re pedig a szovjet szÁn¢szk¡ld´tts¢g fogadÀsÀra
voltunk hivatalosak a Szigetre. D¡h´s voltam SaskiÀra, ami¢rt elfogadta a meghÁvÀst.
ä Mi¢rt ne? ä v¢dekezett Saskia ä, Bondarcsuk aranyos, rendes ember! ä Ha annak
idej¢n egy aranyos, rendes n¢met szÁn¢sszel kellett volna vacsorÀznod, elment¢l volna?
ä Saskia megd´bbent a hasonlattÂl, ¢n is ¢reztem, hogy tÃlzok, d¡h´s voltam, hogy
mindig egyik v¢gletbûl a mÀsikba t¢vedek, most k¡l´nben is emberek k´z¢ vÀgytam,
szerettem emberek k´zt lenni, egy¡tt mindenf¢l¢kkel, Bondarcsukkal is szÁvesen leszek egy¡tt, gondoltam, ki tudja, û hogy ¢rzi magÀt mostanÀban, neki se lehet jÂ, hogy
olyan filmekben jÀtszik, amilyenekben jÀtszik. Bondarcsuk, ahogy meglÀtott, sietett
el¢bem, mindjÀrt mell¢m hÃzta a sz¢k¢t is. Szer¢ny, komoly ¢s megnyerû ember volt.
ArgentÁnÀban a szovjet k´vets¢g fogadÀsÀn talÀlkoztunk, akkor is ´r´mmel siett¡nk
egymÀs fel¢, de aztÀn csak barÀtsÀgos vigyorral ÀlldogÀltunk, mert ott nem volt tolmÀcs, aki magyarul ¢s oroszul is tudott volna, de k¢sûbb aztÀn, amikor mÀr becsÁptem,
¢s ettûl az idegen nyelv is kezdett jÂl menni, meg ¢rzelmeim is felszabadultak, n¢met¡l
meg franciÀul azt magyarÀztam Bondarcsuknak, hogy ha Ãj iskolÀba ker¡ln¢k, ¢s zavartan, izgalommal ¢s f¢l¢nken bel¢pn¢k az idegen fiÃk k´z¢, aztÀn az idegen arcok
k´zt meglÀtnÀm az ´v¢t, Bondarcsuk¢t, mindjÀrt megnyugodn¢k, ¢s tudnÀm, hogy
ez a fiÃ lesz majd a barÀtom. Bondarcsuk ezt nem felejtette el. °n se felejtettem el, ¢s
sz¢gyelltem akkori r¢szeg tÃlzÀsaimat. SzÀmon tartottam hÁzelg¢seimet, amelyek oly
ellenÀllhatatlan ûszintes¢ggel t´rtek ki belûlem.
SzilÀgyi Bea NÀdasdy KÀlmÀn oldalÀn volt talÀlhatÂ, KleopÀtrÀnak ´lt´z´tt, ez¢rt
kicsit kÁnos volt rÀn¢zni, M¢szÀros çgi is ott volt, virÀgzott, megh´kkentûen fiatal volt,
lÀthatÂan el¢gedett az ¢lettel, ût igazÀn nem zavarta semmi, meghÂdÁtandÂ ¢s ellenz¢kieskedû ¢rtelmis¢gbûl mÀr r¢ges-r¢gen n¢pi demokrÀciÀnk ¡dv´sk¢je lett, ¢szre
se vette, b¢kekongresszusok ¢s fogadÀsok dÁszvend¢ge, ¢s Ãgy lÀtszott, most mÀr jÂl
is ¢rzi magÀt ebben a szerepben. NyakÀn ott volt a kereszt, de hÀt akkor mÀr az ilyesmin r¢g tÃl volt a n¢pi demokrÀcia, a hazÀnak volt mÀr ilyen àkr¢mjeÊ, Ãjonnan kialakult elûkelû àtÀrsasÀgaÊ, k´zt¡k azok is, akiknek nyakÀban a kereszt jÂl vette ki magÀt mint a szalonk¢pes ellenz¢kis¢g jelv¢nye, bizonyos szem¢lyekn¢l direkt kÁvÀnatos
volt a visel¢se. Bondarcsuk vacsora k´zben egy almÀbÂl mulatsÀgos, nagy bajuszÃ kozÀk fejet faragott ki, ¢s egy k¢s hegy¢re szÃrva ÀtnyÃjtotta çginak.
Saskia vacsora k´zben KÀllai GyufÀval besz¢lgetett, hazafel¢ aztÀn kijelentette, hogy
Gyufa elragadÂ. ä JÂ ember! ä mondta. ä Ebben csak nem csalÂdom?
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Kellemes este volt, a pohÀrk´sz´ntûk r´videk voltak, a vend¢gek ¢s vend¢glÀtÂk
jÂkedvüek, a jelen l¢vû funkciknak esz¡kbe se jutott, hogy akadhat az asztalnÀl, aki
nem a legteljesebb m¢rt¢kben el¢gedett, jÀmboran, a jÂ erk´lcs biztonsÀgÀban ¢lvezt¢k az eleganciÀt, amelyet mÀr ¢ppÃgy megszoktak, mint valamikor ¢n a siÂfoki Grill
l¢gk´r¢t, bej´tt a cigÀny is, ¢s hÃzta, ¢s ¢n? °n is jÂl ¢reztem magam. JÀtsszam ism¢t a
mogorva àelvek ember¢tÊ ä most mÀr ellenkezû elûjellel?, Ártam a naplÂmba. °s milyen kÁnos
lenne, ha ezek itt tudnÀk, hogyan gondolkozom. Hallgassunk, ¢ldeg¢lj¡nk...
SzÁnhÀzunkban folytak a tanulÂk´r´k
a mÀrciusi hatÀrozatrÂl a szÁnhÀz vÀlogatott okosai r¢sz¢re. T´r´k Magda vezette a
harcot, keletiesen sz¢p, okos ¢s magabiztos asszony, ezek nem is hazudnak, hanem az illÃziÂikat v¢dik, Ártam rÂla a naplÂmban. °rtelmesen besz¢lt. SztÀlint id¢zte. A sztÀlini
mondatok f´l¢nyesen ¢s hatÀrozottan elint¢zt¢k mind a probl¢mÀkat. Bennem ugyan
minden mondatÀra k¢sz volt az ironikus vÀlasz, de semmitmondÂ vÀlaszok voltak
ezek, csak a bennem forrongÂ gyül´let mondatai, inkÀbb hallgattam hÀt. Ideges voltam. F¢lek az ¢rvektûl?, k¢rdeztem magam. Mert itt minden igazul hangzott, minden
igaz is volt, hisz elfogadtuk, hogy szigorÃan kritizÀlunk, de àelvi sÁkonÊ, tehÀt elfogadtuk, hogy az ¢let, a valÂsÀg dolgairÂl nem esik szÂ. A hatalom adta biztonsÀg volt a
kifoghatatlan logika alapja. Majd felszÂlalt Horvai. Mintha a pÀrton bel¡l csak taktikai
hibÀkrÂl folyna a vita, bÁrÀlta a magyar pÀrtot, ami¢rt megzavarja az embereket fordulataival, tÃlzott kileng¢seivel jobbra ¢s balra, b´lcsen besz¢lt, mondatai k´z´tt a lojalitÀs egy-egy szer¢ny, egyet¢rt¢st, dics¢retet vÀrÂ vihogÀsÀval, mint a jÂl felelû kisdiÀk, aki minden mondatÀnÀl tanÀra arcÀt f¡rk¢szi ä mint Steinmann, a grÂfnû ä, egyet¢rt-e, el¢gedett-e? Fesz¡lten vigyÀzott, hogy valami valÂban fontosat ne mondjon. Igaza volt, igazgatÂ szeretett volna maradni, ¢n is csak azt kÁvÀntam, hogy û maradjon az
igazgatÂ. De nem tudom, melyik¡k volt ¡gyesebb, û-e vagy a frÀzisokat kereplû ¡zemigazgatÂ, aki olyan Àrtalmatlanul butÀnak jÀtszotta meg magÀt, hogy szinte ¢szrev¢tlen
lett. T´r´k Magda komoly arccal hallgatta Horvait ä mind komoly arccal hallgattuk,
v¢gre itt voltak a àprobl¢mÀkÊ ä, neki vÀlaszolt elûsz´r: itt nincs semmif¢le àfordulatÊ,
mondta kiss¢ rosszallÂn, ez a PÀrt r¢gi ¢s ´r´k politikÀja, MarxtÂl egyenesen mÀig.
Fura vÀlasz volt ez, egy okos ember vÀlasza, Horvai meg¢rthette, hogy ÀtlÀttak fort¢lyain, nem is kÁvÀnnak most enn¢l, ¡res szavaknÀl t´bbet, csak azt ne higgye, hogy
komolyan veszik, amit mond. Horvai ´nkritikÀt gyakorolt, ami¢rt a szÁnhÀzra is hatott
a àjobboldali elhajlÀsÊ, ¢s nem jÀtszottunk el¢g àosztÀlyharcosÊ darabot, de most mÀr,
mondta, tudja, hogy mit kell majd tennie. HorvÀth Feri k¢szs¢gesen feltÀrta a maga
àprobl¢mÀitÊ, nem eml¢kszem rÀjuk, de kivÀlÂan alkalmasak voltak arra, hogy megmaradjon a àkritikaÊ ¢s az àûszintes¢gÊ lÀtszata. BozÂky ismertette a szovjet neh¢zipar-k´nnyüipar vitÀt, ez a vita volt akkor az egyik legfontosabb ¢rv Nagy Imre ellen,
leghumorosabb az volt, hogy az ismertetett szovjet cikkek szerint a Szovjet az¢rt pÀrtolja a n¢pi demokrÀciÀkban is a neh¢zipar fejlûd¢s¢t, mert biztosÁtani akarja ezeknek
az orszÀgoknak a f¡ggetlens¢g¢t. BozÂky àsz¢pÊ-nek mondta ezt az ¢rvet. ¹nmük´dû
agya kitünûen forgatta az àelm¢let fegyver¢tÊ, szinte nem is tudott mÀst, mint kitünûen ¢rvelni, mint a szÀmolÂ kutya; t¢vedhetetlen volt, ha valaki ostobasÀgot mondott,
gombnyomÀsra elûbÃjt belûle a cÀfolat, hiÃ volt az esz¢re û is, mint mi mind ebben a
szobÀban, hisz tudtam, hogy ha esetleg majd kinn az utcÀn k¢rdem v¢lem¢ny¢t, minden szava meghazudtolja, amit n¢hÀny perce itt, az asztal mellett csaknem ¢lvezettel
kifejtett. Az ´nÀllÂsult intellektus ugyanoda vitt minket, ahova mÀst az ÀllÀsf¢ltû op-
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portunizmus. De hÀt ¢n? °n vagyok a leggyÀvÀbb, ez volt a v¢lem¢nyem. Mindent ellens¢gesen hallgattam, de hallgattam ä sût n¢ha àÀlcÀzÀsbÂlÊ egyet-egyet k´zbe is szÂltam. Az asztal egyik sarkÀn PÀrtos G¢za tragikus kis majomarcÀt lÀttam: vajon mi jÀrt
a fej¢ben? ý nem mosolygott, nem izgult egy¡tt a tÀrsasÀggal, nem volt benn k´r¡nkben, itt mindenki azt igyekezett bizonyÁtani magatartÀsÀval, hogy vitatkozhatunk, de
az alapokban akkor is egyet¢rt¡nk, G¢za azonban csak komoran, szinte ´nfeledten figyelt. Kintrûl. Ijedtnek lÀttam, de mintha nem magÀt f¢lten¢, csak egyszerüen f¢lelmet
¢rezne, mintha az t´lten¢ el f¢lelemmel, amit lÀt, mintha tûl¡nk r¢m¡lt volna meg,
attÂl, amilyennek minket kellett lÀtnia. Mindek´zben T´r´k Magda kis gyerekfigurÀkat rajzolgatott f¡zete sz¢l¢re, hiszen az eg¢sz besz¢lget¢s olyan ked¢lyesen alakult!
ºgyesen rajzolt, valamikor grafikusnak k¢sz¡lt.
Cini Kossuth-dÁjat kapott.
HozzÀnk is beÀllÁtott, hogy megmutassa az Ázl¢ses kis koszorÃt meg az oklevelet. ä Az
ÁrÂk nem fogtak kezet Darvassal, csak Dobival! ä mes¢lte, de nem tudta leplezni ´r´m¢t ¢s b¡szkes¢g¢t.
çprilis 4-¢n
pedig Saskia megkapta a nyolcezer forintos JÀszai-dÁjat. °n is kaptam valamilyen kit¡ntet¢st, magam se tudom, mi¢rt, talÀn obsitk¢nt. Sokan voltunk a F¢szekben, sok
szÁn¢sz, Majorral is vÀltottam n¢hÀny szÂt. ä Azt k¢rdeztem NÀdasdytÂl, mondd, KÀlmÀn, hogy csinÀlod, hogy akkora vagÀny vagy, ¢s m¢gis olyan rendes embernek tart
mindenki? ä Ágy Major, aki szÁvesen id¢zte sajÀt magÀt. ä Ez az, ami neked sohasem
siker¡l ä szÂltam k´zbe csendesen. ä Ez elûvÀgÀs volt ä vÀlaszolt Major ä, ezt ¢n akartam neked mondani!... Egy kicsit rÀzÂs idûket ¢l¡nk ä mondta aztÀn ä, nem k´nnyü,
de majd minden rendbe j´n. ä °s: ä Egyszer besz¢ln¡nk kellene egymÀssal ä mondta,
mint mindig, amikor talÀlkoztunk. Amit NÀdasdyrÂl mondott, talÀlÂ volt, talÀn ¢ppen
ennek k´sz´nhette aurÀjÀt, ennek a pikÀns kac¢rsÀggal viselt vagÀnysÀgnak, annak a
bizonyÁthatatlan csib¢szs¢gnek, amely Thomas Mann JÂzsefj¢nek bibliai k¢t¢rtelmüs¢g¢re eml¢keztetett. Egri IstvÀn, mint mindig, most is meg volt s¢rtve, mert a vÀrtnÀl
alacsonyabb fokozatÃ kit¡ntet¢st kapott. ä Ebben a Nemzetiben mÀr csak ¢rdemes ¢s
kivÀlÂ müv¢szek vannak, szÁn¢sz, az nincs ä mondta, mert elsûsorban a Nemzeti tagjait
t¡ntett¢k ki. Az Àllam ontotta a kit¡ntet¢seket, kosÀrbÂl ´nt´tte, LÀng Rudi is kapott
valamit, sorba kellett Àllni ¢rte egy miniszt¢riumi szobÀban, mint a K´z¢rtn¢l. AztÀn
egy blama: elfelejtett¢k, hogy SzabÂ Sanyinak mÀr megvan ez a kit¡ntet¢se, ¢s Ãjra
odaadtÀk neki az ugyanolyan nevü ¢rmet, mint tavaly vagy tavalyelûtt. SzabÂ Sanyi
panaszkodott vagy elûre mentegetûdz´tt: ä RÀm osztottÀk ennek a mulatozÂ katonÀnak a szerep¢t a GyÀrfÀs-darabban. Ha jÂl, ha hitelesen jÀtszom, az ¢n egy¢nis¢gemmel ez a negatÁvnak szÀnt alak tetszeni fog a k´z´ns¢gnek, ¢s ¢n mÀr meg¡t´ttem Ágy
a bokÀm egy amerikai ezredes rokonszenvesre siker¡lt szerep¢ben. De muszÀj eljÀtszanom, hÀt nincs mÀs vÀlasztÀsom, rosszul fogom jÀtszani!
AztÀn itt volt a ànagy ¡nnepÊ.
TÁz ¢ve! Ha meggondolom, ez a tÁz ¢v volt az ¢letem ä Ártam a naplÂmba. ä K¡l´n´s, hogy
a te szÀmodra mit jelentett a felszabadulÀs! ä mondta Saskia, akinek odaadtam olvasni
'45-´s naplÂmat. ä °n nagyon boldog voltam! A b¢kek´t¢s napjÀn boldogan sodrÂdtam a t´megben. Az ¢n szÀmomra valÂban akkor kezdûd´tt az ¢let, a szabadsÀg, addig

1396 ã GÀbor MiklÂs: Rosszkedv¡nk ¢ve: 1955 (III)

csak gyerek voltam, akkor egyszerre szÁn¢sznû lettem, JÂb Dani, az igazgatÂm, d¢delgetett, ¢s azt mondta, hogy M¢szÀros çgi hozzÀm k¢pest kismiska. ä TÀbornokaink Ãj
egyenruhÀt kaptak, mint a szovjet egyenruhÀk, telve aranyozÀssal. ä LÀttÀl te valaha
amerikai tÀbornokot? ä k¢rdezte Karczag Ilosvay Katit az Ãj egyenruhÀk lÀttÀn. ä Imre
elûsz´r mondott ilyesmit ä mondta Kati ä, eddig csak azt hallottam tûle mindig: a mÀsik oldallal aztÀn igazÀn ne gyere! ä MÁg mÀsok felvonultak, mi kicsit s¢tÀltunk a napos,
de szeles ¢s hideg utcÀn, majd a Margitszigeten. Az ¡zemekben ÀllÁtÂlag àhangulatfelelûs´kÊ is voltak. Az ´lt´ztetûszabÂm kivonult, de siker¡lt egy kocsmÀba bemenek¡lnie. Idûnk¢nt bekiabÀlt hozzÀjuk egyik vagy mÀsik rendûrtiszt: ä Szesztilalom van! ä
De aztÀn Âvatosabb lett ä mes¢lte FÂris Jancsi ä, amikor lÀtta, hogy a kocsmÀban lassan
t´bben lesznek, mint az utcÀn. ä Nincs hÃs, nincs bor, nincs s´r, a piacon nincs semmi,
van ¡nnep, van katonasÀg, van tüzijÀt¢k, van dÁszl´v¢s. A àkikeletÊ ¢s a àhazaÊ ¡nnepe
volt, mondta a vicc, àkikeletÊ vonulni, ¢s mindenki àhazaÊ akart menni. °s a mÀsik vicc:
Mi¢rt volt olyan erûs kordon a kormÀnytrib¡n k´r¡l? ä Hogy oda ne rohanjunk!
TovÀbbra is Ilosvay Kati ´lt´zûj¢ben
kaptam mindig a legÃjabb politikai ¢rtes¡l¢seket. Egy Ãjabb pÀrthatÀrozatrÂl besz¢ltek, Nagy Imr¢t, mint visszaesû jobboldali elhajlÂt ÀllÁtÂlag megfosztottÀk minden
funkciÂjÀtÂl, ¢s mivel Farkas MihÀlyt is f¢lre kellett tenni, hiszen tÃlsÀgosan kompromittÀlta magÀt a Rajk-¡gyben ¢s egy¢b disznÂsÀgokban, levÀltottÀk, de ût is Nagy Imre
nyakÀba varrtÀk, ¢s a SZU-ba k¡ldt¢k, mert ànem szakÁtott idej¢ben Nagy Imre vonalÀvalÊ. Micsoda fantÀzia! Nos, Kati ezekrûl informÀlt ¢pp, amikor vÀratlanul T´r´k
Magda l¢pett be az ´lt´zûbe. Arcizmunk se rezzent, Ãgy folytattuk a besz¢lget¢st valami eg¢szen mÀsrÂl, de mindhÀrman Àt¢lt¡k a szituÀciÂ kÁnjÀt, most legalÀbb a mÀsik
oldalrÂl is tapasztaltam, milyen lehetett, amikor mint pÀrttitkÀr ¢n l¢ptem be valahova
vÀratlanul, amikor ¢n ¢rtem rajt a sugdolÂzÂkat.
M¢g aznap vagy mÀsnap
T´r´k Magda szÀnd¢kom ellen¢re m¢gis belerÀngatott egy vitÀba, ijedten vettem ¢szre, hogy h¡lyes¢geket besz¢lek, hogy kijelentem, SztÀlin Âta baj van a PÀrt politikÀjÀval, hogy ez az eg¢sz szocializmus nem az, aminek gondoltam, ilyesmiket, de k´zben
valÂban ¢rvelni nem mertem, hiszen tudtam, hogy minden szavam tovÀbbmegy majd
a jelent¢sekben. T´r´k Magda felhÀborodott. ä °s a mar¢k rizs, ami a kÁnai parasztot
megmenti az ¢hhalÀltÂl? ä k¢rdezte. AztÀn: ä ögy lÀtszik, mi k¡l´nb´zû jelens¢gekkel
talÀlkoztunk. ä Kellemes nû volt, k´nnyen ¢s gyorsan nevetett, jÂ modora volt ¢s modern müvelts¢ge, igazÀn ker¡lt minden terrorleg¢nyi k¡lsûs¢get, de jÂl tudtam, fej¢ben ott az utasÁtÀs: àjÂ kapcsolatot az emberekkelÊ, ¢s ha az kell, azonnal leÀllÁtja majd
a nevet¢st, az elv¢rt bÀrmikor v¢ge a barÀtsÀgnak, à´r´k harag ¢s magÀzÀsÊ ä tudtam,
talÀn nÀla is jobban tudtam, hogy vesz¢lyes ember, tudtam, hogy tehets¢gem¢rt sok
mindent eln¢znek nekem, megkerg¡l¢semet nyilvÀn idûlegesnek tekintik, majd megj´n
az eszem, kit´rt belûlem a kispolgÀr, mondogattÀk, amikor k¡l´nb´zû vezetûs¢gekben
megtÀrgyaltak, ilyenek az intellektuelek, nyilvÀn ilyesmiket mondanak rÂlam, ha nem
vagyok ott, ismertem ezt a piszok f´l¢nyt, amit a tehets¢g ÀllÁtÂlagos tisztelete takart,
egy funkci magasabb n¢zûpontbÂl besz¢lhet minden àkÀderrûlÊ, nagy ¢lvezet ez. D¡h´sen ¢s elgyÀvultan hagytam ott T´r´k MagdÀt. F¢ltem, hogy kellemetlenkedni fognak, f¢ltem, hogy baj lesz abbÂl, hogy SzilÀrd¢kkal barÀtkozom, f¢ltem a provokÀciÂ-
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tÂl, f¢ltem a naplÂm miatt, egyszerüen f¢ltem. Hagyjanak b¢k¢n, hagyjanak b¢k¢n! Nem
tudtam igazÀn ´r¡lni a sz¡let¢snapomnak sem. Terror, spiclirendszer, ezt Ártam naplÂmba a sz¡let¢snapomon.
A Sz¢kely csalÀd,
nevezz¡k ûket Ágy, barÀtunk volt m¢g Horthy¢k idej¢n, mÀr akkor is szektÀs kommunistÀk, Robi nÀluk bÃjt az ostrom alatt, nÀluk is ¢rte a felszabadulÀs. Esk¡szik rÀ, hogy
Ágy t´rt¢nt: a lipÂtvÀrosi lakÀsba bej´nnek az oroszok, ¢s egyik¡k megiz¢li Sz¢kely¢k
nagyobbik lÀnyÀt, Lilit. Robi lapul a sarokban, az Àgyban folyik a ny´gd¢csel¢s, nyikorognak a matracok. Egyszerre nyÁlik az ajtÂ, ¢s megjelenik Sz¢kely papa, kez¢ben
gyertyÀval, lÀbÀnÀl a kutyÀjuk. àMi van itt?Ê ä k¢rdezi. Az orosz d¡h´sen ordÁt valamit,
de nem hagyja abba a munkÀt, majd, tovÀbb mük´dve Lili k¢t lÀba k´zt, elûkapja revolver¢t, ¢s hÀrom golyÂt ereszt a falba, az ajtÂ f´l¢. Sz¢kely papa egy pillanat alatt
eltünik. Robi egy h¢t mÃlva Ãjra ellÀtogat Sz¢kely¢khez. Az ajtÂ f´l´tt hÀrom odaragasztott papÁr v´r´s csillag takarja a hÀrom revolverl´v¢s nyomÀt a falban.
JucÂ meg ezt mes¢lte:
m¢g a hÀborÃ elûtt t´rt¢nt a Szondy utcÀban. JucÂ lÀtja, hogy egy f¢rfi kiugrik a kocsmÀbÂl, fut, nyomÀban egy kiabÀlÂ nû; az eg¢sz utca ûket figyeli; a f¢rfi felugrik egy
taxi l¢pcsûj¢re, ott lÂg, amikor a taxi elindul. A nû ä mÀr k´z¢pkorÃ, de elkesered¢s¢ben erûs ä fut mellett¡k, l¢p¢st tart az autÂval; ¢s akkor a f¢rfi az autÂ l¢pcsûj¢rûl
mellbe rÃgja a futÂ nût. ä Zokogni kezdtem ä mondta JucÂ ä, majdnem rosszul lettem.
1945-ben azt mondtam: j´het m¢g rosszabb, de a tehetetlens¢gnek ezt a sz´rnyü ¢rz¢s¢t mÀr nem ¢rezhetem Ãjra. °s most ¢rzem.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Kukorelly Endre

N°GY NAP
(96 06 20)
Nem is hogy f´l kell adni, mert
hova f´l, egy
sehogy se vagy alig ûrz´tt helyet.
Nagy szemekkel csodÀlkozik
az ember valaki mÀsok helyett.
Nem hogy mÀr marhÀra el¢g,
hogy egy ilyen vacak rossz helyen Àll.
Ugyan, mi ¢g
el ¢s mi nem. Minden szalÀmis
nem tÃl szÀraz szendvicseket kajÀl.
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°n el¢g jÂl ¢rzem magam
hazafel¢, ¢s elfel¢ hazul
rÂl. Egy kicsit sajog, mert Ãgy
ragad. Nem tr¢
fa. Nem. Egyszer ragad, egyszer lazÀbb.

(96 06 21)
Itt lassan
mindig ûsz van.
Nem baj. El¢g sz¢p.
Nincs is tÃl hideg.
Tegnap hazafel¢
az esû Ãgy esett,
bele minden kinyÁlt
dologba, hogy
nem hagytam nyitva semmit.
Nem volt kinyitva, csak
ami bef´d. Amit
elûtte m¢g,
m¢g vagy mÀr
jÂl bezÀrtam.
(96 06 22)
Ma jobban mÃlt,
gyorsabban lett
a mÃlt.
Az idû is pocs¢k.
Pocs¢k sebes.
ElÀbrÀndoz
ni persze
jÂ el¢g.
Most kik´ny´k´l´k
az ablakon.
A hÀzunk elûtt egy
p¢kf¢les¢g.
Kinyit, bezÀr.
Az jÂ nagyon,
bÀr nem tÃl ¢rdekes.
Ha kinyit, p¢kszagÃ,
kalÀcsszagÃ,
¢s reggel nem z´r´g,
¢s nincs t´bb svÀbbogÀr,
ha t´nkrejut.
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De nem megy t´nkre sem
mi csak fogalmazunk.
Csak Ágy fogal
mazok. Nincs idû, csak
lefut.
(96 06 23)
A legjobb az, ha
eg¢szen kiszÀllsz,
s le¡lsz egy nem
valami sz¢p helyen.
El¢g hideg
legyen, el¢g hideg.
A legjobb volna fÀzni.
Legjobb, ha fÀzol.
Esne, de nem nagyon.
Nagyon nem is
lehetne ezt vagy azt.
RÀ¢rni sem.
Szerinted ez Ágy,
nem?, ez tÃl komor?
Nem tÃl komor? Nem lett
Ágy tÃl komor magÀtÂl?

HorvÀth Elem¢r

AZ ATYA
¢n francesco di pietro di bernardone
gazdag elûkelû ¢s fiatal
ûszint¢n ¢lveztem az ¢letet
az aranyifjÃ¢t
ûszint¢n ¢lveztema Ãgy is mondhatnÀm
az osztÀlyhelyzetem k´telezett
tehÀt a legÃjabb divat
a legdrÀgÀbb ¢kszer
tehÀt a legÃjabb divat¢s term¢szetesen
francia tÀrsalgÀs
tehÀt a legÃjabb divatmi¢rt is szapult az apÀm
hogy l¢hütû vagyok ma sem tudom
de egy nap csordultig telt a pohÀr
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s fej¢hez vÀgtam àaz ¢n atyÀm
mÀtÂl kezdve a mennyekben lakikÊ
s egy szÀl ingben mentem a vÀrosbÂl
a t´bbi nagyjÀbÂl ismeretes
darÂc stigmÀk ¢s szeg¢nys¢g
semmi pretenziÂ nagyÃri allür´k
egyetlen versem is vulgÀrisan olasz
ahogy a k´z´ns¢ges n¢p besz¢l
magamba pillantva ennyi idû utÀn
ûszint¢n mondhatom je ne regrette rien
olykor m¢gis eszembe jut
vajon az utolsÂ Át¢leten mindezt hogyan ¢rtelmezik
az¢rt tettem hogy megk´vessem ût
vagy az¢rt mert tudtam
az¢rt tettem hogy megk´vessbosszantanÀ?

RODRIGO BORGIA
amikor az utolsÂ Át¢let utÀn
meg¢rkezett a pokolba
¢s k´r¡ln¢zett a kÀrhozottak k´z´tt
nem tudta leplezni
inger¡lt meglepet¢s¢t
àaz m¢gcsak haggyjÀn hogy ¢n itt vagyok
¢s torquemada is ¢s montforti simon
de hogy frÀter ferenc
¢s margitka az ÀrpÀdhÀzi szüz!
ilyesmit nem gondoltam volna istenrûl
aki mint tudjuk
per definitionem
igazsÀgos irgalmas ¢s szeret
akkor hol van juliÀn az aposztata!?
vagy a gûg´s pelÀgiusz!?Ê
egy fû´rd´g meghallotta
s hüv´sen vÀlaszolt neki
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àha mindenÀron tudni akarod
juliÀn a jobboldalra ker¡lt
nemk¡l´nben pelÀgiusz
amint lÀtom te itt sem ¢rted m¢g
az isten szuver¢nÊ

SZUPERNñVA
a csillag folyton halvÀnyult
s amikor el¢rtek a tengerig
t´bb¢ nem volt k´vethetû
ott sz¢tvÀltak az Ãtjaik
gÀspÀr auschwitzban veszett
menyh¢rt amerikÀba menek¡lt
boldizsÀr izraelben fizikus
egy nagyhÁrü traktÀtus szerzûje
àKIºRºLT PARADIGMçK
°S DEKONSTRUçLT CSILLAGOKÊ

°NEKESNýK TALçLKOZçSA
Mi dolga van egy ¢nekesnûnek AZ °NEKESNý-vel? A vÀlasz egyszerü: a v¢letlen
hozta ´ssze ûket, az a v¢letlen, ami a k´nyvek fÀtumÀt meghatÀrozza, ¢s sokszor
messzi elûzm¢nyek ¢s bonyolult ´sszef¡gg¢sek talÀlkozÀsÀbÂl j´n l¢tre. Hadd
mondjak el ezek k´z¡l egyet-kettût, mielûtt ez¢rt a k´telezû bevezetû mondat¢rt
mÀris lek¢kharisnyÀznÀnak.
ValÂban messzire megyek vissza. JÂtanulÂsÀgom szinte egyetlen gyeng¢je az
volt, hogy nem tudtam Árni, gÀtlÀsosan,
g´rcs´sen f¢ltem a fogalmazÀstÂl, lehet,
hogy tÃlsÀgosan is magas m¢rc¢t ÀllÁtot-

tam magam el¢. Eml¢kszem, mÀr hetedikes gimnazista voltam, amikor ä egy ¢letem, egy halÀlom ä olyan lÁrai, ûszinte,
majdnem k´ltûi ÁrÀst eresztettem meg az
akkor divatos (de Àltalam ma is sz¢pnek
tartott) k´nyvrûl, Axel Munthe: SAN MICHELE REG°NY°-rûl, hogy osztatlan meglepet¢st keltettem az osztÀlyban. AzutÀn
hosszÃ csend k´vetkezett. MÀr ami az
ÁrÀst illeti. Mert annÀl zajosabb pÀlya vÀrt
rÀm a zene ter¢n.
K´zben kispolgÀri csalÀdi hÀtterem is
Àtalakult, irodalmi l¢gk´rr¢ tÀgult: k´ltûmüfordÁtÂ f¢rjem munkÀja, a sok-sok ol-
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vasÀs kritikai ¢rz¢kem kifejlûd¢s¢hez vezetett, ¢s megemelte ig¢nyemet az egzakt
fogalmazÀs irÀnt, Ãgyhogy mikor hoszszÃ ¢vtizedek mÃlva zenei cikkek, riportok, kisebb fordÁtÀsok, beszÀmolÂk ¡gy¢ben kezdtek hozzÀm fordulni, erûtlen
elhÀrÁtÀsi kÁs¢rletek utÀn v¢g¡l is kedvet
kaptam, hogy àtollat ragadjakÊ. A müv¢szi ÁrÀs, vagyis a sz¢pprÂza ter¡let¢re
soha nem mer¢szkedtem, annak csak ¢lvezûje maradtam, de a nyelv tiszta, helyes
hasznÀlata, szeretete egyre inkÀbb szÁv¡gyem lett.
Rengeteget k´sz´nhetek Ázl¢s- ¢s
ig¢nyformÀlÀsban a GÀborjÀni KlÀrÀval,
SzabÂ Lûrinc lÀnyÀval valÂ huszon´t ¢ves
barÀtsÀgomnak is, amelyet a zene ¢s az
irodalom ´sszefonÂdÀsa tett a szokÀsos
barÀtsÀgoknÀl is bensûs¢gesebb¢. KlÀra
mÀr kislÀny korÀtÂl kezdve Wagner-¢nekesnûnek k¢sz¡lt, apja ûszinte ´r´m¢re,
azutÀn ÀtvÀltott a szÁn¢szetre, versmondÀsra, s mikor a sors ´sszehozott minket,
bennem elvet¢lt ¢nekesnûi Àlmait lÀtta
megtestes¡lni. F¢rjem pedig Ãgynevezett
SzabÂ Lûrinc-tanÁtvÀny volt, noha ez a
àcÁmÊ csupÀn annyit takart, hogy nagy
ritkÀn megmutatta a verseit vagy a müfordÁtÀsait Lûrincnek, aki ezt-azt, jÂtrosszat vegyesen, mondott rÂluk. KlÀra
f¢lt¢keny barÀt volt, m¢g az apjÀtÂl is elzÀrt benn¡nket. çm mikor gyermek¡nk
sz¡let¢sekor a keresztmamai tiszts¢g mÀr
mÀs vonalon foglalt volt, azt talÀlta ki,
hogy az apjÀt hÁvjuk meg keresztpapÀnak, ¢s az ezzel jÀrÂ k´telezetts¢geket û
vÀllalja magÀra mint helyettes. (SzabÂ Lûrinc gyermek¡nk irÀnti egyetlen keresztapai gesztusa az volt, Ãgy eml¢kszem, ez
is KlÀra ´tletek¢nt, hogy egy sima ÁrÂlapokbÂl c¢rnÀval ´sszevarrt ¢s kartonba
füz´tt, n¢hÀny sajÀt g¢pel¢sü gyerekvers¢t tartalmazÂ kis f¡zetet ajÀnd¢kozott
neki BORIKA ELSý K¹NYVE cÁmmel.) KlÀra szÁnes, gazdag egy¢nis¢g¢nek kisugÀrzÀsÀbÂl, mes¢lû l¢ny¢bûl kislÀnyunk is sokat kapott, de term¢szetesen a mi kapcso-

latunkon volt a fû hangsÃly. Rengeteget
jÀtszottunk, barkochbÀztunk, verseket Ártunk megadott rÁmekkel, ismeretlen elûzm¢nyekkel ¢s frappÀns befejez¢ssel. °s
rengeteget nevett¡nk. Nevett¡nk ¢s sÁrtunk ¢s f¢lt¡nk, hiszen az ´tvenes ¢veket
¢lt¡k.
KisklÀra ä Ágy k¡l´nb´ztett¢k meg
anyjÀtÂl, NagyklÀrÀtÂl ä nagyszerü megfigyelû ¢s szÀrnyalÂ k¢pzeletü volt, fel¡lmÃlhatatlanul tudott mes¢lni: valÂsÀgos
sztorikat ¢ppÃgy, mint igazi mes¢ket. TalÀn tûle hallottam elûsz´r egy-k¢t olyan
nagy meseÁrÂ nev¢t, akiket û gyerekkora
Âta ismert, minthogy sz¡lei fontosnak
tartottÀk, hogy irodalmi ¢rt¢kü mes¢ken
nûj´n fel, az ¢n k´rnyezetemben inkÀbb
a szokvÀnyos mes¢k voltak divatban.
KisklÀra gyermekkori naplÂjÀbÂl: àGy´ny´rü mes¢i vannak Oscar Wilde-nak. A CSALOGçNY °S A RñZSA. Csupa szÁn. Mintha k¢p
volna. Nagyon szeretem a mes¢ket. Fouqu¢nak
van egy kisreg¢ny hosszÃsÀgÃ csodÀlatos mes¢je, az UNDINE. Mikor kicsike voltam, apuka felolvasta nekem. AzÂta mÀr ¢n is olvastam. Felejthetetlen¡l sz¢p. Mindenkinek el k¢ne olvasni. ä Andersen, Hauff ¢s a kÁnai mes¢k! Jaj!Ê
Undine t´rt¢nete olyan kedves maradt szÀmukra, hogy SzabÂ Lûrinc àmegbÁztaÊ mÀr nagyocska lÀnyÀt a de la Motte
Fouqu¢-mü lefordÁtÀsÀval, elsûsorban
nyelvgyakorlÀs c¢ljÀbÂl, de valamilyen kiadatÀs rem¢ny¢ben is. A Magas-TÀtrÀbÂl
k¡ld´tt k¢peslapon ezt Árja neki: àItt lÀtom
f¢nyk¢pen a Tarpataki vÁzes¢st, ¢s elk¡ld´m
Undine-eml¢k¡l. Mert ilyenf¢le vid¢ken kellett
¢lnie a kis vÁzit¡nd¢rnek.Ê
à...Este, ha
aludni k¢sz¡lt...
az eg¢sz csalÀd mint szÁnhÀzba gyült
k´r¢je, zsÀmolyokra, s a mes¢t
hallgattuk, amit r´gt´nz´tt, az egyujjnyikat s a szÀzm¢tereseket;
vagy ¢n olvastam, a Gilgames¢t,
Undin¢t ¢s Szun-Vu-Kungot...Ê
(SzabÂ Lûrinc: TºCS¹KZENE, 279)
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A Wagner-operÀk mesehûsei, az ÂriÀsok, istenek, t´rp¢k is mindennapos ¢s
csodÀlt vend¢gek voltak nÀluk, azt hiszem, KisklÀra elûbb emlÁtett Wagner¢nekesnûi ÀbrÀndja is nagyr¢szt mesefogantatÀsÃ volt.
A mes¢lû k´ltû apÀt, SzabÂ Lûrincet ¢s
lÀnyÀt, KisklÀrÀt, csodÀlatos zenei-irodalmi kapcsolatukat mintegy KlÀra szellemi
v¢grendeletek¢nt elsû ¢s egyetlen k´nyvemben ´r´kÁtettem meg, mely a SZERESS°TEK A GYERMEKEIMET! cÁmet viseli.
MÁg elbesz¢l¢semben idÀig jutottam, a
nagy meseÁrÂk k´z´tt mÀr felmer¡lt Wilhelm Hauff n¢met ÁrÂ neve, akinek mes¢it az idûk folyamÀn ¢n is nagyon megszerettem. Ezekbûl mÀr t´bbet ¢s t´bbsz´r legfordÁtottak magyarra, a legn¢pszerübbek A KIS MUCK T¹RT°NETE, ORRONDI , A T¹RPE, A GñLYAKALIFA, A HIDEG
SZíV . Biztosra veszem, hogy ezek a cÁmek
ismerûsen csengenek m¢g azok f¡le szÀmÀra is, akik nem eml¢keznek ÁrÂjuk nev¢re. Az n¢met filmgyÀrtÀs jÂvoltÀbÂl
m¢g filmen is ¢lvezhett¡k n¢melyiket,
p¢ldÀul A SPESSARTI FOGADñ-t.
Nem csoda, hogy meg´r¡ltem, amikor
egy kis n¢met barÀtnûnktûl egyszer egy
v¢konyka Hauff-k´tetet kaptam. Meglepett a cÁme: AZ °NEKESNý. Nem mese ez
ä mondtam magamnak. Müfaji megjel´l¢se az ÁrÂ Àltal novella, mai fogalmaink
szerint kisreg¢nynek nevezn¢m. Megtudtam, hogy a k´ztudatban ma mÀr
àcsakÊ mes¢irûl hÁres Hauff egy¢b t´rt¢neteket is Árt. A k´nyvet jÂl elraktam,
hogy majd akkor veszem elû, mikor idûm
lesz elolvasni, Ágy bizony ¢vek teltek el,
mire ÃjbÂl a kezembe akadt. Belen¢ztem,
¢s szinte egyv¢gt¢ben olvastam el, annyira lek´t´tt, ¢s elhatÀroztam, hogy amÃgy
szÂrakozÀsbÂl lefordÁtom. HÀt remek szÂrakozÀs volt! Mellesleg egy nagy tanulsÀggal: a k¢t nyelv k´z¡l azt kell nagyon tudni, amelyikre fordÁtok. Pontos, szabatos,
kerek mondatokat kell l¢trehozni, sz¢p,
jÂ magyar nyelven. MÀr nem eml¢kszem,

mennyi idû alatt k¢sz¡ltem el vele, de
nem vett nagyon sok idût ig¢nybe, mert
a krimiszerüen fordulatos mese, a kellemes stÁlus, a g´rd¡l¢keny pÀrbesz¢dek
k´nnyüv¢ tett¢k a dolgomat.
°s most rÂla szeretn¢k mes¢lni, Wilhelm HauffrÂl, bÀr alakja mentes minden
meseszerü, romantikus attitüdtûl. Nem
Àrt ût egy kicsit kiemelni a felejt¢s bugyraibÂl, hiszen minden hiÀnyzik belûle,
ami a mai modern ember romantika
irÀnti elûÁt¢let¢t ä r¢szben ä indokolja.
Hauff maga is elÁt¢lte, sût kipelleng¢rezte a kor ¢rzelgûss¢g¢t, ¢desk¢s szentimentalizmusÀt, parÂdiÀt is Árt A HOLDB°LI EMBER cÁmmel egy akkori (mÀra
mÀr teljes joggal n¢vtelen) udvari tanÀcsos ÁrÂ stÁlusÀban, amibûl kisebb kellemetlens¢ge is lett, de nem hagyta magÀt:
egy Ãjabb, m¢g szarkasztikusabb müv¢vel
siker¡lt az ÁrÂt ¢s irÀlyÀt v¢gk¢pp nevets¢gess¢ tennie.
Ez a rendkÁv¡l rokonszenves, kiegyensÃlyozott ked¢lyü ÁrÂ mind´ssze huszon´t ¢vet ¢lt (1802ä1827), m¢g a mi Petûfink¢n¢l is r´videbb ¢let adatott neki.
De mi mindenre futotta belûle! Egyetemi (teolÂgiai) tanulmÀnyokra, t´bbsz´ri
hosszabb utazÀsra (PÀrizs, Br¡sszel stb.),
irodalmi barÀtsÀgok kialakÁtÀsÀra, lapszerkeszt¢sre, csalÀdalapÁtÀsra ¢s ä term¢szetesen mindenekelûtt az ÁrÀsra. Hatk´tetnyi munkÀjÀt hÀrom ¢v alatt hozta l¢tre, t´bbet Árt, mint Heine harminc
¢v alatt.
Nem sorolok cÁmeket, Ãgysem ismerj¡k a hozzÀjuk tartozÂ müveket, csupÀn
egyet-kettût emlÁtek meg: t´rt¢nelmi reg¢ny¢t, a LICHTENSTEIN-t (vajon olvasta-e nÀlunk valaki is?), mely nev¢t N¢metorszÀg-szerte ismertt¢ tette. Tervezett
m¢g egy t´rt¢nelmi müvet a tiroli szabadsÀgharcrÂl (vajon milyen lett volna?), de
csak az anyaggyüjt¢sig jutott el. AzutÀn
egy tragikusan rÀt´rû t¡dûgyulladÀs n¢hÀny h¢t alatt elvitte ezt a fiatal tehets¢get, akiben kortÀrsai a n¢met Walter
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Scottot lÀttÀk, nemcsak az irodalombÂl,
hanem boldog csalÀdi ¢let¢bûl is, alig n¢hÀny napos kislÀnya mellûl. Ludwig Uhland temet¢si bÃcsÃbesz¢d¢nek szavai fejezt¢k ki a kortÀrsak fÀjdalmÀt: àFriss, ifjÃ
¢lete gazdag tavasz volt, amelynek nem adatott
meg az ûsz.Ê
çm nemcsak ifjÃ ¢lete, müv¢szete is
friss volt ¢s eleven. Amit k¢pzelete teremtett, tiszta, hatÀrozott, ¢lesen k´rvonalazott. A k´ztisztelet ellen¢re m¢gis akadtak
kritikus hangok, melyek Ludwig Tieck ¢s
E. T. A. Hoffmann utÀnzÀsÀt prÂbÀltÀk
rÀbizonyÁtani. MÀsok viszont gazdag fantÀziÀjÀt, finom irÂniÀjÀt hoztÀk fel v¢delm¢re, melyek megmentik az utÀn¢rz¢s
buktatÂitÂl. StÁlusÀnak is voltak bÁrÀlÂi:
elnagyoltnak, felszÁnesnek Át¢lt¢k, de sokan ¢ppen ezt a k´nnyed felszÁness¢get,
k´tetlen elûadÀsmÂdot tartjÀk mes¢i ¢s
elbesz¢l¢sei fû er¢ny¢nek.
Hauff a mes¢t gyermekkorÀbÂl hozta
magÀval. Tanulni nem szeretett, de gyermek¢veiben k¢t teljes k´nyvtÀrat v¢gigolvasott sajÀtos ´nk¢pz¢sk¢nt. Az û mes¢inek elsû k´z´ns¢ge ¢desanyja, nûv¢rei ¢s
n¢hÀny barÀtnû volt, ¢s ez a ked¢lyes, meleg, bensûs¢ges l¢gk´r kedvezett a t´rt¢netek meghitten romantikus, ugyanakkor ¢rdekfeszÁtû sz´v¢s¢nek.
MegÁrni ezeket alig egy¢ves hÀzitanÁtÂskodÀsa idej¢n kezdte tanÁtvÀnyai szÀmÀra, majd 1824 karÀcsonyÀn siker¡lt
megjelentetnie az elsû, k¢sûbb sorban a
t´bbi k´tetet, MESE-ALMANACH cÁmmel.
A mes¢k a n¢met hagyomÀny ¢s az EZEREGY°JSZAKA fantasztikus szÁneinek gazdag ´tv´zetei. Fantasztikum jut az elbesz¢l¢sekbe is, de fordÁtva m¢g erûsebb a
kevered¢s. A mes¢k tele vannak realitÀselemekkel.
Hogy mes¢k ¢s elbesz¢l¢sek milyen
arÀnyban oszlanak meg a k´tetekben,

nem tudom megmondani. Mindenesetre
hadd emeljek ki n¢hÀnyat a sz¢pszÀmÃ
Hauff-elbesz¢l¢s k´z¡l: A PONT DES
ARTS-I KOLDUSASSZONY -t, A CSçSZçR K°P°-t ¢s ä AZ °NEKESNý-t. A mes¢k Àltal
halhatatlannÀ lett Wilhelm Hauff elbesz¢l¢seit is Ãgy emlegetik, mint maradandÂ gy´ngyszemeket.
Gy´ngyszem AZ °NEKESNý is. Remek
a mesesz´v¢se, a t´rt¢netben eg¢szs¢ges
arÀnyban ¢l a lÁra, a tragikum, a humor,
¢s szÀmomra ¢lm¢nyszerü a k´r¡lbel¡l
k¢tszÀz ¢vvel ezelûtti zenei vonatkozÀsok
leÁrÀsa. A rendkÁv¡l tehets¢ges ¢s rendkÁv¡l fiatal primadonna sorsa teljesen el¡t
a mai sztÀrok ¢letpÀlyÀjÀtÂl, kis hÁjÀn trag¢diÀba is torkollik, de persze a boldog
v¢g m¢gis el¢rkezik ä mindenki szÀmÀra,
csupÀn az ûsgonosz bünhûdik, de az aztÀn alaposan. A fûszereplûk jellem¡kben,
¢rz¢seikben fejlûd¢sk¢pes hÃs-v¢r alakok. A kisvÀrosias hercegs¢gi sz¢khely
tisztviselûit, vÀrosi urait remek humorral,
irÂniÀval ÀbrÀzolja az ÁrÂ, kimondottan
karakterfigurÀk, ¢letszagÃ, egyszerü,
pÂzmentes elûadÀsÀval idûn ¢s t¢ren Àt
teljes k´zels¢gbe tudja hozzÀnk hozni
ûket. Alig van nyoma nÀla az alÀrendelt
mondatokkal zsÃfolt n¢met ÁrÀsmÂdnak,
r´vid tûmondatai fokozzÀk a mü tiszta
egyszerüs¢g¢t.
Felbuzdulva a megjelenÁtû erejü szÁnes
pÀrbesz¢deken, az az ´tletem tÀmadt,
hogy dramatizÀlni kellene a kisreg¢nyt.
Az azÂta elhunyt rÀdiÂs rendezû, T´r´k
TamÀs nagy kedvvel osztozott elgondolÀsomban, az akusztika ig¢nyeinek megfelelûen feldolgozta ¢s 1992-ben a RÀdiÂszÁnhÀz àszÁnpadÀÊ-ra ÀllÁtotta AZ °NEKESNý-t.
A kisreg¢ny itt jelenik meg elûsz´r magyarul.
SÀndor Judit

1405

Wilhelm Hauff

AZ °NEKESNý
SÀndor Judit fordÁtÀsa

1
ä K¡l´n´s eset! ä mondta Bolnau kereskedelmi tanÀcsos egyik ismerûs¢nek, akivel B.
vÀros Sz¢les utcÀjÀn talÀlkozott. ä Vallja csak be, hogy keserves idûket ¢l¡nk.
ä Az ¢szakon t´rt¢nt ¡gyre gondol? ä vÀlaszolta az ismerûs. ä Kereskedelmi hÁreket
kapott, tanÀcsos Ãr? TalÀn r¢gi barÀtja, a k¡l¡gyminiszter mondott ´nnek valami k´zelebbit?
ä Ugyan hagyja mÀr a politikÀt meg az Àllami k´tv¢nyeket; nem ¢rdekelnek, lesz,
ami lesz. Nem, arrÂl besz¢lek, ami Bianettivel t´rt¢nt.
ä Az ¢nekesnûvel? Mi t´rt¢nt? öjra szerzûdtett¢k? Azt mes¢lt¢k, hogy ´sszeveszett
vele a karmester.
ä De az isten¢rt ä kiÀltotta a kereskedelmi tanÀcsos, ¢s csodÀlkozva megÀllt ä, hol a
csudÀban mÀszkÀl, hogy nem tudja, mi t´rt¢nik a vÀrosban? Nem is tudja, hogy mi
van Bianettivel?
ä Semmit se tudok, becs¡letszavamra; mi van vele?
ä HÀt semmi egy¢b, mint hogy leszÃrtÀk ma ¢jjel.
A kereskedelmi tanÀcsos ismerûsei k´r¢ben tr¢famester hÁr¢ben Àllt, aki, mik´zben
tizenegytûl d¢lig napi s¢tÀjÀt v¢gezte a Sz¢les utcÀn, elûszeretettel ÀllÁtotta meg az embereket, ¢s kapÀsbÂl valami t´rt¢netet adott be nekik. °ppen ez¢rt ismerûs¢t nem k¡l´n´sebben rÀzta meg a r¢mhÁr, hanem Ágy vÀlaszolt: ä T´bb hÁre nincs mÀra, Bolnau?
Lassank¢nt felhagyhatna a tr¢fÀival, ha ilyen erûs szÁneket hasznÀl. Egy¢bk¢nt ha mÀskor megÀllÁt a Sz¢les utcÀn, talÀljon ki valami okosabbat, k¡l´nben k¢nytelen leszek
ker¡lû Ãton hazamenni a hivatalbÂl!
ä Megint nem hisz nekem! ä kiÀltott fel a s¢tÀlÂ Ãr. ä N¢zz¢k csak, mÀr megint nem
hisz! Ha azt mondtam volna, hogy a marokkÂi csÀszÀrt szÃrtÀk le, k´sz´nettel nyugtÀzta volna a hÁrt, ¢s tovÀbbadta volna, mert arrafel¢ t´rt¢nt mÀr ilyesmi. De ha itt,
B.-ben egy ¢nekesnût leszÃrnak, nem hiszi el senki, mÁg a halottasmenetet nem lÀtja.
Bizony, barÀtocskÀm, ezÃttal igaz a hÁr, olyan igaz, mint amilyen becs¡letes ember vagyok!
ä Ember! Gondolja meg, mit mond! ä kiÀltotta megr´k´ny´dve a barÀtja. ä Meghalt, azt mondja? Bianettit leszÃrtÀk?
ä Egy ÂrÀval ezelûtt m¢g ¢ppen nem halt meg, de mÀr a v¢g¢t jÀrja, ez biztos.
ä De besz¢ljen, az ¢g szerelm¢re! Mik¢nt lehets¢ges, hogy egy ¢nekesnût egyszerüen leszÃrnak? ItÀliÀban ¢l¡nk netÀn? Minek akkor a mi tiszteletre m¢ltÂ rendûrs¢g¡nk? Hogy t´rt¢nhetett? LeszÃrtÀk!
ä Az¢rt ne kiabÀljon ilyen veszett¡l ä vÀlaszolta megnyugtatÂan Bolnau ä, a n¢pek
mÀr a fej¡ket nyÃjtogatjÀk az ablakokbÂl, hogy lÀssÀk, mi ez az utcai lÀrma. Sotto voce
is kesereghet, amennyit csak akar. Hogy hogyan t´rt¢nt? Na lÀtja, ¢pp ez a b´kkenû:
egyelûre egy l¢lek sem tudja. Tegnap este m¢g ott volt az ÀlarcosbÀlon a sz¢p gyermek,
olyan szeretetre m¢ltÂ ¢s elbüv´lû volt, mint mindig, ¢s erre ¢jjel tizenkettûkor kirÀn-
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gatjÀk Lange eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsost az ÀgybÂl, hogy signora Bianetti a halÀlÀn van,
szÃrt sebbel a szÁv¢ben. MÀr az eg¢sz vÀros errûl besz¢l, persze a legvadabb dolgokat.
Mindenesetre olyan fatÀlisak a k´r¡lm¢nyek, hogy az ember nem lÀthat tisztÀn; p¢ldÀul senki nem juthat be a hÀzba az orvoson ¢s a szolgÀlÂ szem¢lyzeten kÁv¡l. MÀr az
udvarnÀl is tudnak a dologrÂl, ¢s parancs ¢rkezett, hogy az ûrs¢gnek nem szabad a
hÀz elûtt elvonulnia; az eg¢sz zÀszlÂaljnak a piact¢r fel¢ kellett ker¡lnie.
ä Miket mond! De hÀt semmit nem lehet tudni arrÂl, hogy hogyan t´rt¢nt? Nincs
semmi, ami nyomra vezetne?
ä Nagyon neh¢z a k¡l´nf¢le hÁrekbûl kihÀmozni az igazsÀgot. Meg kell hagyni, Bianetti igen tisztess¢ges szem¢ly, akire a legkisebb rosszat sem lehet mondani. De hÀt
amilyenek az emberek, k¡l´n´sen az asszonyok, ha valaki a szeg¢ny lÀny tisztes ¢letmÂdjÀrÂl besz¢l, csak a vÀllukat vonogatjÀk, ¢s mindenf¢l¢t tudni v¢lnek korÀbbi ¢let¢rûl. KorÀbbi ¢let¢rûl! Alig tizenh¢t ¢ves, ¢s mÀr mÀsf¢l ¢ve itt ¢l! Mif¢le korÀbbi ¢let
volna az!
ä Ne nyÃjtsa ilyen hosszÃra a bevezet¢st ä szakÁtotta f¢lbe ismerûse a kereskedelmi
tanÀcsost ä, t¢rjen mÀr a l¢nyegre! Nem tudjÀk, ki szÃrta le?
ä °ppen errûl besz¢lek, megint csak egy elutasÁtott vagy f¢lt¢keny szerelmes lehetett, aki meg´lte. A k´r¡lm¢nyek mindenesetre furcsÀk. Az ÀlarcosbÀlon tegnap ÀllÁtÂlag meglehetûsen hosszan besz¢lgetett kettesben egy Àlarcossal, akit senki sem ismert. EzutÀn hamarosan tÀvozott, ¢s n¢melyek ÀllÁtÂlag lÀttÀk, hogy ugyanaz az Àlarcos beszÀllt mell¢ a kocsijÀba. A tovÀbbiakrÂl senki sem tud biztosat; de ¢n hamarosan
megtudom, hogy Àll a dolog.
ä Tudom, hogy megvannak a sajÀt hÁrforrÀsai; biztosan Bianettin¢l is akad egy szolgÀlatk¢sz embere. Vannak, akik ´nt a vÀros krÂnikÀjÀnak nevezik.
ä TÃlbecs¡lnek, tÃlbecs¡lnek ä nevetett a kereskedelmi tanÀcsos, ¢s lÀthatÂan jÂlesett neki ez a kis hÁzelg¢s. ä EzÃttal azonban nincs mÀs k¢mem, mint maga az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos. °szrevehette, hogy szokÀsom ellen¢re nem az eg¢sz utca hosszÀban
s¢tÀlok fel s alÀ, hanem a Karl- ¢s Friedrichstrasse k´z´tt tartÂzkodom.
ä ValÂban ¢szrevettem, de azt gondoltam, hogy Baruch vÀrosi tanÀcsosn¢ ablaka
alatt parÀd¢zik.
ä Ugyan hagyja Baruchn¢t! HÀrom napja szakÁtottunk, a feles¢gem nem n¢zte jÂ
szemmel a kapcsolatot, mert az asszony olyan nagyra tartja magÀt. Nem, Lange eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos mindennap tizenk¢t Ârakor kereszt¡lmegy a Sz¢les utcÀn a palotÀba
menet, s ¢n lesben Àllok, hogy lecsapjak rÀ, amint felbukkan a sarkon.
ä Akkor ¢n is ´nnel maradok ä mondta a barÀt ä, a Bianetti histÂriÀjÀt k´zelebbrûl
meg kell ismernem. Nemde, megengedi, Bolnau?
ä Igen tisztelt barÀtom, a legkev¢sb¢ se zavartassa magÀt ä vÀlaszolta emez ä, Ãgy
tudom, tizenkettûkor eb¢delnek, ne hagyja hÀt kihülni a levest. AzonkÁv¡l Lange nem
lenne hajlandÂ ´n elûtt nyilatkozni; j´jj´n inkÀbb eb¢d utÀn a kÀv¢hÀzba, ott mindent
megtud majd. De tünj´n mÀr el, a tanÀcsos most kanyarodik be a sarkon.
2
ä A sebet nem tartom okvetlen¡l halÀlosnak ä mondta Lange eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos
az elsû ¡dv´zl¢sek utÀn ä; Ãgy lÀtszik, a szÃrÀs nem volt eg¢sz hatÀrozott. A lÀny ism¢t
magÀnÀl van, ¢s leszÀmÁtva a nagy v¢rvesztes¢g okozta gyenges¢g¢t, e pillanatban legalÀbbis nyoma sincs az ¢letvesz¢lynek.
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ä Ennek ´r¡l´k ä vÀlaszolta a kereskedelmi tanÀcsos, ¢s bizalmasan füzte a karjÀt
a doktor¢ba ä; elkÁs¢rem ezen a n¢hÀny utcÀn a kast¢lyig; de az ¢g szerelm¢re, mondjon mÀr valami k´zelebbit errûl a histÂriÀrÂl, az ember k¢ptelen tisztÀn lÀtni, hogy is
t´rt¢nt a dolog.
ä Esk¡sz´m ´nnek ä vÀlaszolta a doktor ä, sz´rnyü homÀly fedi az eg¢szet. Alig
aludtam el, mikor Johann avval a hÁrrel ¢breszt fel, hogy komoly vesz¢lybe ker¡lt beteghez hÁvnak. Magamra kapom a ruhÀimat, kirohanok, s az elûcsarnokban ott Àll egy
lÀny sÀpadtan ¢s dideregve, ¢s oly halkan, hogy alig ¢rtem, azt suttogja, hogy a k´tszereimet dugjam a tÀskÀmba. MÀr ez feltünû volt; bevÀgom magam a kocsiba, a sÀpadt
mamzelt Johann mell¢ ¡ltetem a bakra, hogy mutassa az utat, ¢s Ágy ¢r¡nk a Lindenhofhoz. Itt kiszÀllok egy kis hÀz elûtt, ¢s k¢rdezem a mamzelt, ki l¢gyen a beteg.
ä K¢pzelem, mennyire meglepûd´tt...
ä Mennyire meglepûdtem, mikor hallom, hogy signora Bianettirûl van szÂ! Noha
csupÀn a szÁnhÀzbÂl ismertem, egy¢bk¢nt alig k¢t-hÀromszor lÀttam, de ez a titokzatossÀg, ahogyan hozzÀ hÁvtak, a k´tszer, amelyet magamhoz kellett vennem... bevallom
´nnek, igen kÁvÀncsi voltam, hogy mi t´rt¢nhetett az ¢nekesnûvel. N¢hÀny l¢pcsûfok
egy szük folyosÂra vezetett. A lÀny elûrement, pÀr pillanatig a s´t¢tben hagyott vÀrakozni, majd zokogva ¢s m¢g az elûbbin¢l is sÀpadtabban j´tt el¢m. àL¢pjen be, doktor Ãr ä mondta ä; Â, mÀr k¢sû lesz, nem fogja tÃl¢lni.Ê Bel¢ptem, ¢s sz´rnyü lÀtvÀny
tÀrult el¢m.
Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos elgondolkozva ¢s komoran hallgatott, mintha a lelk¢ben
olyan k¢p tolult volna fel, melyet hasztalan prÂbÀlt elhessegetni. ä Na ¢s mit lÀtott? ä
kiÀltott fel a kÁs¢rûje t¡relmetlen¡l az elbesz¢l¢s megszakÁtÀsa miatt. ä Csak nem akar
bizonytalansÀgban hagyni?
ä Sok mindennel talÀlkoztam az ¢letben ä folytatta a doktor ´sszeszedve magÀt ä,
volt, amitûl borzadtam, volt, amitûl megr¢m¡ltem, de ilyen szÁvfacsarÂ lÀtvÀnyban
m¢g nem volt r¢szem. Egy homÀlyosan megvilÀgÁtott szobÀban sÀpadt fiatal nû fek¡dt
a dÁvÀnyon, elûtte ´reg szolgÀlÂ t¢rdelt, aki szÁv¢re kendût szorÁtott. K´zelebb l¢ptem;
szoborfeh¢ren ¢s mereven hanyatlott hÀtra a haldoklÂ feje, leomlÂ fekete haja, csukott
szem¢nek szem´ld´ke ¢s szempillÀi ijesztû ellent¢tben Àlltak homloka, arca ¢s sz¢p
nyaka vilÀgÁtÂ sÀpadtsÀgÀval. Feh¢r, gazdagon redûz´tt ruhÀjÀt, mely bizonyÀra jelmez¢hez tartozott, el´nt´tte a v¢r, v¢res volt a padlÂ, ¢s lÀthatÂan a szÁv¢bûl t´rt elû
a v´r´s sugÀr... mindez egy pillanat alatt tÀrult el¢m: Bianetti volt, az ¢nekesnû.
ä ñ, istenem, milyen megrÀzÂ ä mondta a kereskedelmi tanÀcsos izgatottan, ¢s egy
nagy selyemkendût hÃzott elû, hogy megt´r´lje a szem¢t. ä ögyanÁgy fek¡dt mÃlt
vasÀrnap, nyolc napja az Otello cÁmü operÀban, amikor DesdemonÀt jÀtszotta. MÀr
akkor olyan kegyetlen¡l igaz ¢s valÂban iszonyatos volt a hatÀsa, hogy az ember Ãgy
v¢lhette, a mÂr valÂban led´fte ût; ¢s most csakugyan ide jutott! Milyen megrÀzÂ!
ä Nem megtiltottam ´nnek minden tÃlzott izgalmat? ä szakÁtotta f¢lbe az orvos. ä
MindenÀron azt akarja, hogy Ãjra rohamai legyenek?
ä Igaza van ä mondta Bolnau kereskedelmi tanÀcsos, ¢s gyorsan zsebre dugta a
kendûj¢t. ä Igaza van; a szervezetemnek nem tesz jÂt az erûs megrÀzkÂdtatÀs. Mes¢ljen csak tovÀbb, menet k´zben majd a had¡gyminiszt¢rium ablaktÀblÀit fogom szÀmlÀlni, az segÁt eff¢le rohamok eset¢n.
ä SzÀmolja csak nyugodtan, s ha nem hasznÀl, hozzÀveheti m¢g a palota felsû emelet¢t is. ...Az idûs szolgÀlÂ levette a kendût, ¢s Àmulva lÀttam meg egy k¢sszÃrÀsra vallÂ
sebet meglehetûsen k´zel a szÁvhez. Nem volt rÀ idû, hogy k¢rd¢seket tegyek fel, pedig
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t´bb is a nyelvemen volt, megvizsgÀltam a sebet, ¢s k´t¢st helyeztem rÀ. A sebes¡lt
semmi ¢letjelt nem adott a beavatkozÀs alatt; csak amikor a sebet szondÀztam, rÀndult
´ssze fÀjdalmasan. Pihenni hagytam, ¢s ûriztem az ÀlmÀt.
ä De a lÀnyt meg az ´reg szolgÀlÂt nem k¢rdezte meg, hogy honnan szÀrmazik a seb?
ä Elmondom ´nnek, tanÀcsos, csak az¢rt, mert r¢gi barÀtom; mikor pillanatnyilag
nem volt teendûm a beteggel, kereken kijelentettem nekik, hogy a tovÀbbiakban nem
nyÃlok a h´lgyh´z, ha mindent meg nem gyÂnnak.
ä °s mit mondtak? Besz¢ljen hÀt!
ä Tizenegy Âra utÀn ¢rkezett haza az ¢nekesnû egy magas, jelmezes f¢rfi kÁs¢ret¢ben. ...Enn¢l a k´zl¢sn¢l kiss¢ k¢t¢rtelmüen n¢zhettem a nûszem¢lyekre, mert ÃjbÂl
sÁrni kezdtek, ¢s a legszentebb esk¡v¢sekkel bizonygattÀk, hogy ne gondoljak rosszat
az Ãrnûj¡krûl; az eg¢sz hosszÃ idû alatt, amiÂta a szolgÀlatÀban Àllnak, d¢lutÀn n¢gy
Âra utÀn egyetlen f¢rfi sem l¢pte Àt a k¡sz´b¢t; a kisebbik leÀnyzÂ, aki nyilvÀn reg¢nyeket is olvasott, kijelentette, hogy a signora maga a tisztasÀg angyala.
ä Ezt ¢n is ÀllÁthatom ä mondta a kereskedelmi tanÀcsos, mÁg a palotÀhoz k´zeledûben felindultan kezdte szÀmolgatni az ablakokat ä; ¢n is ezt mondom; Bianettirûl
nem lehet semmi rosszat mondani, kedves, jÀmbor gyermek, ¢s mit tehet rÂla, hogy
olyan sz¢p, ¢s az ¢let¢t ¢nekl¢sbûl kell fenntartania.
ä Higgye el nekem ä vÀlaszolta Lange ä, e t¢ren az orvosnak csalhatatlan pszicholÂgiai m¢rc¢je van. A szerencs¢tlen lÀny angyali tisztasÀgÃ vonÀsaira vetett egyetlen
pillantÀs jobban meggyûz´tt engem er¢ny¢rûl, mint a szobalÀnyainak esk¡v¢sei. De
hallgassa tovÀbb: Az ¢nekesnû az idegennel a szobÀba l¢pett, ¢s tÀvozÀsra szÂlÁtotta fel
szolgÀlÂjÀt. Ez, talÀn af´l´tti kÁvÀncsisÀgÀban, hogy mit jelentsen ez az ¢jszakai lÀtogatÀs, az ajtÂ k´zel¢ben maradt; francia nyelven folytatott heves szÂvÀltÀst hallott
asszonya ¢s egy m¢ly, tompa f¢rfihang k´z´tt; a signora v¢g¡l heves sÁrÀsban t´rt ki,
a f¢rfi sz´rnyen szitkozÂdott; hirtelen Ãrnûje ¢les kiÀltÀsÀt hallotta, a f¢lelemtûl nem
tudva f¢kezni magÀt, felszakÁtja az ajtÂt, e pillanatban az Àlarcos elrohan mellette, v¢gig a folyosÂn s aztÀn le a l¢pcsûn. N¢hÀny l¢p¢st tesz utÀna, s a l¢pcsû tetej¢n megÀllva
rettenetes d´r´mb´l¢st hall, a f¢rfi lebukfencezhetett. Lentrûl olyan ny´g¢s ¢s ny´sz´rgû hang hallatszik, mintha egy haldoklÂtÂl j´nne, de f¢lelm¢ben nem mer egy
l¢p¢st sem tovÀbbmenni. Visszamegy az ajtÂhoz ä az ¢nekesnû v¢rben fekszik, ¢s n¢hÀny pillanat mÃlva lecsukja a szem¢t. A lÀny tanÀcstalan, fel¢breszti az ´reg szolgÀlÂt,
hogy Ãrnûj¡k mellett maradjon, ¢s hozzÀm szalad, hÀtha m¢g meg lehet menteni a
signorÀt.
ä °s Bianetti m¢g nem nyilatkozott semmit? ýt nem k¢rdezte meg?
ä Azonnal a rendûrs¢gre siettem, ¢s felkeltettem a fûkapitÀnyt; m¢g ¢jf¢lkor Àtkutattatta az ´sszes fogadÂt, ¢s az ´sszes csapsz¢ket ¢s a vÀros minden zugÀt; a vÀroskapun abban az ÂrÀban senki nem tÀvozott, ¢s attÂl kezdve mindenkit szigorÃan ellenûriznek. A felsû emeleten lakÂk csak akkor ¢rtes¡ltek az eg¢sz dologrÂl, amikor a rendûrs¢g Àtkutatta a hÀzat; megfoghatatlan, hogyan tudott a gyilkos megl¢pni, tekintve,
hogy elestekor komolyan megs¢r¡lhetett, ugyanis a l¢pcsû aljÀban sok v¢rt talÀltak,
¢s v¢lem¢nyem szerint nem lehetetlen, hogy az es¢s k´zben sajÀt tûre sebezte meg.
AnnÀl is megfoghatatlanabb, hogyan ker¡lt ki az utcÀra, mert a hÀz kapuja zÀrva volt.
Bianetti maga tÁz Ârakor t¢rt magÀhoz, ¢s a rendûrfûkapitÀnynak jegyzûk´nyvbe
mondta ¢s a leghatÀrozottabban ÀllÁtotta, nem tudja, sût nem is sejti, hogy ki lehetett
az Àlarcos. Minden orvost ¢s seb¢szt k´teleztek arra, hogy ha olyan pÀcienshez hÁvjÀk
ûket, aki es¢sbûl vagy k¢stûl szÀrmazÂ sebtûl szenved, jelentse, hÀtha ilyen mÂdon a
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gyilkos nyomÀra j´hetnek. így festenek a dolgok. De az ¢letemet teszem rÀ, hogy valami m¢lys¢ges titok lappang itt, amelyet az ¢nekesnû nem akar felfedni; mert Bianetti
nem az a fajta h´lgy, aki egy ismeretlen f¢rfival kÁs¢rteti magÀt haza. Ezt engedi sejteni
a szobalÀny is, aki a kihallgatÀsnÀl jelen volt. Mert mikor lÀtta, hogy a signora nem
akar tudni semmirûl, nem tett jelent¢st a szÂvÀltÀsrÂl, amelyet û hallott, rÀm azonban
k¢rû pillantÀst vetett, hogy el ne Àruljam ût. àRettenetes histÂria ä mondta, mikor k¢sûbb a l¢pcsûig kÁs¢rt ä, de a vilÀg¢rt sem Àruln¢k el olyasmit, amit a signora nem akar
nyilvÀnossÀgra hozni.Ê S m¢g valamit bevallott nekem, ami talÀn az eg¢sz ¡gyre f¢nyt
derÁthetne.
ä Na ¢s nem tudhatnÀm meg ezt a mozzanatot is? ä k¢rdezte a kereskedelmi tanÀcsos. ä LÀthatja, hogy milyen izgatott vagyok; nyugtasson mÀr meg, nyugtasson meg
az isten szerelm¢re, mert k¡l´nben k´nnyen rohamot kaphatok.
ä Hallgasson ide, Bolnau, gondolkozz¢k, ¢l m¢g ´n´n kÁv¡l mÀs Bolnau is ebben
a vÀrosban? L¢tezik m¢g egy ilyen a vilÀgon, ¢s hol, mondja, hol?
ä Rajtam kÁv¡l senki a vÀrosban ä vÀlaszolta Bolnau ä; amikor nyolc ¢vvel ezelûtt
idek´lt´ztem, ´r¡ltem, hogy nem Schwarznak, Weissnek vagy Braunnak, Meiernek,
M¡llernek vagy Bauernek hÁvnak, mert az ilyesmi kellemetlen felcser¢l¢sekhez vezet.
Kasselben egyetlen f¢rfi tagja voltam a csalÀdomnak, ¢s a f´ldkereks¢gen mÀs Bolnau
nem l¢tezik a fiamon kÁv¡l, aki egy szerencs¢tlen zenebolond, s akinek nyoma veszett,
amiÂta ÀthajÂzott AmerikÀba. De mi¢rt ¢rdeklûdik a nevem utÀn, doktor?
ä Akkor ´n nem lehet, kereskedelmi tanÀcsos, a fia pedig AmerikÀban van. De mÀr
negyed egy, Sophie hercegnû beteg, mÀris sokÀig fecsegtem; ¢g ´nnel, au revoir!
ä Egy l¢p¢st se ä kiÀltotta Bolnau, ¢s kem¢nyen megragadta a doktor karjÀt ä,
mondja meg elûbb, mit mondott m¢g a lÀny.
ä HÀt jÂ, de ne jÀrjon el a szÀja, Bolnau! Az utolsÂ szava, mielûtt elÀjult volna, ez
volt: Bolnau.
3
Bolnau kereskedelmi tanÀcsost m¢g soha senki nem lÀtta olyan Àllapotban, mint ahogy
komoran ¢s s´t¢ten tovavÀnszorgott, miutÀn Lange doktortÂl a palota elûtt elvÀlt.
MÀsk¡l´nben mindig vidÀman ¢s ruganyosan l¢pkedett, s mik´zben barÀtsÀgos mosollyal k´sz´nt´tte a lÀnyokat ¢s asszonyokat, a f¢rfiakkal jÂkat nevetett, ¢s ÃjdonsÀgokkal traktÀlta ûket, hatvan¢vesnek sem mondta volna az ember. LÀthatÂan minden
oka meg is volt arra, hogy derüs ¢s jÂkedvü legyen; csinos vagyont spekulÀlt ´ssze
magÀnak, ¢s mikor el¢gnek talÀlta, feles¢g¢vel B.-be vonult vissza, hogy itt ¢vszÀmra
gondtalan vidÀmsÀgban t´ltse napjait. Egyetlen fia volt, neki is az ´regÃr pÀlyÀjÀt kellett volna k´vetnie ¢s kereskedelmi ¡gyletekkel foglalkoznia, Ágy szerette volna.
A fiÃ azonban csak a hangok birodalmÀban ¢lt ¢s lebegett, a zene volt mindene, az
apa kereskedelmi t¢nyked¢se szÀmÀra tÃl k´z´ns¢ges ¢s alacsonyrendü volt. Az apa
kem¢nyfejü volt, a fiÃ is, az apa k´nnyen felfortyant, a fiÃ is, az apa r´gt´n ¢l¢re ÀllÁtotta a dolgokat, a fiÃ is; nem csoda, hogy nem tudtak egy¡tt ¢lni. °s amikor a fiÃ
bet´lt´tte a huszadik ¢v¢t, az apa ´tven lett, akkor Ãgy d´nt´tt, hogy nyugalomba
vonul, ¢s Àtadja a keresked¢st a fiÀnak. Hamarosan egyenesbe ¢s nyugvÂpontra is ker¡lt minden, amennyiben egy sz¢p nyÀr¢jszakÀn n¢hÀny zongorakivonat tÀrsasÀgÀban eltünt a fiÃ, meg is ¢rkezett AngliÀba, ¢s kedves k´zvetlens¢ggel azt Árta, hogy
AmerikÀba szÀnd¢kozik menni. A kereskedelmi tanÀcsos szerencs¢s utat kÁvÀnt neki,
¢s B.-be k´lt´z´tt.
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A fiÀra vagy, ahogy û mondta, a zenebolondra valÂ eml¢kez¢s ugyan megkeserÁtette
jÂ n¢hÀny ÂrÀjÀt, mert felszÂlÁtotta, hogy t´bb¢ ne ker¡lj´n a szeme el¢, s nem is volt
vÀrhatÂ, hogy amaz hÁvatlanul visszat¢rjen; h¢be-hÂba olybÀ tünt neki, hogy m¢gis
balgÀn cselekedett, amidûn a fiÃt a keresked¢sbe akarta belevonni; de az idû, a tÀrsasÀg ¢s sajÀt velesz¡letett jÂked¢lye nem engedte, hogy ezek a keserü gondolatok sokÀig
ÃrrÀ legyenek rajta; ´r´mben ¢s vidÀmsÀgban ¢lt, ¢s ha valaki ût igazÀn derüsnek
akarta lÀtni, csak v¢gig kellett mennie tizenegy ¢s tizenkettû k´z´tt a Sz¢les utcÀn. Ha
ott egy magas, szikÀr f¢rfit lÀtott, akinek igen modern ´lt´zete, lornyettje ¢s lovaglÂpÀlcÀja, ¢l¢nk taglejt¢se mÀr nem eg¢szen illett sz¡rke hajÀhoz, ¢s lÀtta, amint minden
irÀnyban k´sz´nget, ahogy pillanatonk¢nt megÀll, hogy ezzel-azzal elfecsegjen, s
ahogy k¢t karjÀval hadonÀszik, biztos lehetett benne, hogy Bolnau kereskedelmi tanÀcsos az illetû.
Ma azonban minden mÀsk¢pp volt. JÂllehet az ¢nekesnû meggyilkolÀsÀnak histÂriÀja elûzûleg mÀr ¢pp el¢g ¢rz¢kenyen ¢rintette, a doktor utolsÂ szava egyenesen
megdermesztette. àBolnauÊ, ezt mondta Bianetti utoljÀra, mielûtt ´ntudatÀt elvesztette. Az û becs¡letes nev¢t ejtette ki ilyen tisztÀzatlan k´r¡lm¢nyek k´z´tt! T¢rde reszketett, fel akarta mondani a szolgÀlatot, feje a mell¢re horgadt. Bolnau!, gondolta gondoktÂl sÃjtva, kirÀlyi kereskedelmi tanÀcsos! Ha most meghalna, mÀrmint az ¢nekesnû, ha a szolgÀlÂ kiadnÀ a titkÀt, s a fûkapitÀnnyal ismertetn¢ a gyilkossÀg k´zelebbi
k´r¡lm¢nyeit ¢s a v¢gzetes szÂt! Micsoda ¢rveket kovÀcsolhatna egy ¡gyes jogÀsz
egyetlen szÂbÂl, k¡l´n´sen, ha a hiÃsÀga t¡zeln¢, hogy egy ilyen cause c¢lªbre-ben
¢leselm¢jüs¢g¢t fitogtassa. K¢ts¢gbeesett arccal lornyettezte a fegyhÀz tÀvolbÂl elûtünû oromzatÀt. Oda, oda, Bolnau, k¡l´n´s kegybûl ¢s a sok¢vi szolgÀlatÀra valÂ tekintettel!
Mikor egy ismerûssel talÀlkozott, s az odabÂlintott neki, arra gondolt, hogy hoppÀ,
ez mÀr hallott a dologrÂl, ¢s tudtÀra akarja adni jÂl¢rtes¡lts¢g¢t. Amikor egy mÀsik
k´sz´n¢s n¢lk¡l ment el mellette, meg volt gyûzûdve arrÂl, hogy az¢rt nem akarja
megismerni, nehogy egy gyilkossal valÂ ¢rintkez¢s foltot ejtsen a szem¢ly¢n. Maga is
Ãgy gondolta, nem sok kell ahhoz, hogy gyilkossÀggal vÀdolhatÂ legyen, Ágy nem csoda, hogy nagy Ávben elker¡lte a rendûrs¢get, mert hÀtha az ablakban Àll a fûkapitÀny,
meglÀtja ût ¢s felhÁvja: Kedves barÀtom, nem Âhajt fels¢tÀlni hozzÀm, volna n¢hÀny
szavam ´nh´z! Nem ¢rez-e mÀris valami reszket¢st, nem torzulnak-e vonÀsai mÀris
egy elÁt¢lt siralmas ÀbrÀzatÀvÀ csupÀncsak az¢rt, mert azt lehetett gondolni, hogy û
az, akit az ¢nekesnû az utolsÂ szavÀval megvÀdolt?
AztÀn esz¢be jutott, hogy szervezet¢nek mennyire Àrtalmas az ilyen felindulÀs; aggodalmasan kereste az ablaktÀblÀkat, hogy szÀmlÀlÀsuktÂl megnyugodj¢k, Àm a hÀzak
¢s utcÀk tÀncoltak k´r¡l´tte, a harangtorony mintha gÃnyosan meghajolt volna elûtte.
ýr¡lt borzadÀly fogta el, vÀgtatott v¢gig az utcÀkon, mÁg kimer¡lten le nem rogyott
a hÀzÀban, ahol is az elsû k¢rd¢se az volt, mihelyt egy kiss¢ ism¢t magÀhoz t¢rt, hogy
nem kereste-e valami rendûrszolga.
4
Amikor Lange eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos estefel¢ beteg¢hez ¢rkezett, sokkal jobb Àllapotban talÀlta, mint gondolta volna. çgyÀhoz ¡lt, ¢s besz¢lgetni kezdett vele errûl a szerencs¢tlen esetrûl. A lÀny a pÀrnÀra tÀmaszkodott, sz¢p feje finoman formÀlt kez¢n
nyugodott. Arca m¢g mindig igen sÀpadt volt, de kimer¡lts¢ge is mintha valami sajÀtos bÀjt adott volna neki. S´t¢t szeme mit sem vesztett abbÂl a tüzbûl, abbÂl a kife-
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jez¢sbûl, amely a doktort mÀr korÀbban a szÁnpadrÂl hatalmÀba kerÁtette, pedig az
orvos meggondolt f¢rfiÃ volt, ¢s nem abban az ¢letkorban, amelyben a k¢pzelet a sz¢ps¢g segÁts¢g¢re siet. Be kellett vallania ´nmagÀnak, hogy ilyen sz¢p fejet, ilyen bÀjos
arcot ritkÀn lÀtott; a lÀny vonÀsai t´k¢letesen szabÀlyosak voltak, s m¢gis, egy¡ttes¡k
¢s ´sszhangjuk olyan varÀzst Àrasztott, melynek okÀt a doktor sokÀig nem tudta kitalÀlni; azonban az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos pszicholÂgusi tekintete elûtt nem maradt rejtve: a l¢lek tisztasÀga, a term¢szet nemess¢ge volt az, ami ezeket a szüzies vonÀsokat a
sz¢ps¢g bÀmulatos ragyogÀsÀval vonta be.
ä ögy lÀtom, tanulmÀnyozza a vonÀsaimat, doktor ä szÂlt mosolyogva az ¢nekesnû.
ä Olyan n¢mÀn ¢s elgondolkodva ¡l, rÀm mered, ¢s mintha teljesen megfeledkezett
volna arrÂl, amit k¢rdeztem. Vagy talÀn tÃl r¢mes ez ahhoz, hogy hallhassam? Nem
tudhatom, hogy mit besz¢l a vÀros a balesetemrûl?
ä Mi¢rt akarja hallani a balga v¢leked¢seket, amiket rÀ¢rû emberek talÀlnak ki ¢s
adnak egymÀsnak tovÀbb? Azon gondolkoztam ¢ppen, hogy milyen tisztÀn t¡kr´zûdik a lelke a vonÀsaiban, az ´n bensûj¢ben b¢ke van, mi¢rt t´rûdik hÀt az emberek
Át¢let¢vel?
ä ¹n mell¢besz¢l ä felelte a lÀny ä, ki akar t¢rni a vÀlasz elûl azzal, hogy sz¢p dolgokat
mond nekem. S engem ne ¢rdekeljen az emberek v¢lem¢nye? Melyik rendes leÀny
veheti annyira semmibe azt a tÀrsasÀgot, melyben ¢l, hogy mindegy legyen neki, mit
besz¢lnek rÂla? Vagy talÀn azt gondolja ä tette hozzÀ komolyabban ä, nem fogok k¢rdezûsk´dni, mert olyan r¢teghez tartozom, amely irÀnt nincsenek tÃl nagy bizalommal? Vallja be, meglehetûsen k´nnyelmünek tart engem.
ä Nem, igazÀn nem, mindig csak sz¢pet hallottam ´nrûl, mademoiselle Bianetti,
csendes, visszavonult ¢let¢rûl ¢s arrÂl, hogy milyen biztos tartÀssal ¢l a vilÀgban, noha
olyan magÀnyos ¢s annyi ÀrmÀnykodÀsnak van kit¢ve. De ugyan mi¢rt akarja tudni,
hogy mit besz¢lnek az emberek? HÀtha ¢n mint orvos az ilyesfajta ÃjsÀgokat nem tartom ¢ppen hasznosaknak?
ä K¢rem, doktor, k¢rem, ne kÁnozzon tovÀbb ä kiÀltott fel a leÀny ä, n¢zze, ¢n azt
olvasom a szem¢ben, hogy nem sz¢pen besz¢lnek rÂlam. Mi¢rt hagy bizonytalansÀgban, ami jobban vesz¢lyezteti a nyugalmamat, mint maga az igazsÀg?
Ez utÂbbi okot az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos hely¢nvalÂnak talÀlta; hiszen nem t´rhet-e
be ide az û tÀvoll¢t¢ben egy fecsegû asszony, hogy m¢g sÃlyosabb dolgokat mes¢ljen
neki, mint amiket û mondhatna?
ä Ismeri az itteni embereket ä vÀlaszolt a doktor ä, bÀr B. meglehetûsen nagy vÀros,
de, istenem, ilyenfajta ÃjsÀg eset¢ben mutatkozik meg, hogy milyen kisvÀrosias. ValÂ
igaz, most ´n a besz¢d tÀrgya a vÀrosban, ezen nem csodÀlkozhat, ¢s mert semmi biztosat nem tudnak, ez¢rt, nos ez¢rt mindenf¢le k¡l´n´s t´rt¢neteket talÀlnak ki. P¢ldÀul azt, hogy az az Àlarcos f¢rfi, akit ´nnel az ÀlarcosbÀlon besz¢lgetni lÀttak, minden
k¢ts¢get kizÀrÂan ugyanaz lehet, aki a tettet elk´vette, ¢s...
ä No, mondja csak ki ä k¢rlelte az ¢nekesnû izgatottan ä, fejezze be!
ä Egy r¢gebbi szerelmes¢nek kell lennie, aki ´nt... egy mÀsik vÀrosban szerette, ¢s
f¢lt¢kenys¢gbûl akarta meg´lni.
ä Ezt mondjÀk rÂlam! ñ, ¢n boldogtalan! ä kiÀltott fel fÀjdalmas megindultsÀggal
a lÀny, ¢s k´nnyek csillogtak sz¢p szem¢ben ä, milyen kegyetlenek is az emberek egy
ilyen szeg¢ny, szeg¢ny lÀnyhoz, aki tÀmasz ¢s segÁts¢g n¢lk¡l Àll! De mondjon el mindent, doktor, k´ny´rg´k ´nnek! Van m¢g valami, amit nem mondott el. Mit mondanak az emberek, melyik vÀrosban t´rt¢nt volna, hogy...
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ä Signora, t´bb erût t¢teleztem fel ´nrûl ä szÂlt Lange, aggÂdva betege felindultsÀga
miatt. ä IgazÀn bÀnom, hogy ennyit is mondtam, ¢s soha nem tettem volna, ha nem
f¢lek attÂl, hogy mÀsok hÁvatlanul megelûznek.
Az ¢nekesnû gyorsan felszÀrÁtotta k´nnyeit. ä Nyugodt leszek ä mondta bÀnatosan
mosolyogva ä, olyan nyugodt leszek, mint egy gyermek, olyan vidÀm akarok lenni,
minthogyha ezek az emberek, akik most kiÀtkoznak, ezer torokbÂl kiabÀltak volna
bravÂt. Nos, mes¢ljen tovÀbb, kedves jÂ doktor!
ä HÀt az emberek butasÀgokat fecsegnek ä folytatta emez m¢rgelûdve. ä Ezek szerint, mikor legutÂbb az OtellÂban fell¢pett, az elsû emeleti pÀholyok egyik¢ben egy
idegen grÂf ¡lt; ez ´nt ÀllÁtÂlag felismerte, eml¢kezve rÀ, hogy mintegy k¢t ¢vvel ezelûtt
PÀrizsban egy rossz hÁrü hÀzban lÀtta. ...ñ, istenem, ´n egyre sÀpadtabb...
ä Semmis¢g, a lÀmpa f¢nye kicsit elhomÀlyosult, tovÀbb, tovÀbb!
ä Ez a mendemonda kezdetben csak szük k´r´n bel¡l maradt, aztÀn egyre terjedt
a sz¢les publikumban, s hogy ez az eset hozzÀj´tt, a kettût ´sszekapcsoljÀk, ¢s a gyilkosÀhoz füzûdû elûzû viszonyÀt Àthelyezik abba a bizonyos pÀrizsi hÀzba.
A beteg kifejez¢steli vonÀsain e besz¢d alatt a legm¢lyebb sÀpadtsÀgot a lÀngolÂ v´r´s vÀltotta fel. Felegyenesedett, hogy egyetlen szÂt se mulasszon el ebbûl a sz´rnyü
hÁradÀsbÂl, merev ¢s ¢gû tekintettel tapadt az orvos szÀjÀra, alig l¢legzett, ¢s a szÁve
mintha megÀllt volna. ä Mindennek v¢ge ä kiÀltotta ¢gnek emelt fÀjdalmas pillantÀssal, mik´zben szem¢bûl k´nnyek t´rtek elû ä, mindennek v¢ge, mert ha û ezt hallotta,
tÃl sok volt a f¢lt¢kenys¢g¢nek. Mi¢rt nem haltam meg tegnap, akkor jÂ apÀmat viszontlÀthattam volna, ¢s az ¢desanyÀm vigasztalt volna e kegyetlen emberek rÀgalmazÀsai¢rt.
A doktor csodÀlkozott e rejt¢lyes szavakon, ¢s ¢ppen n¢hÀny vigasztalÂ, megnyugtatÂ szÂt akart mondani, amikor az ajtÂ zajosan kivÀgÂdott, ¢s egy magas, fiatal f¢rfi
nyomult be rajta. Arca feltünûen sz¢p volt, de valami vad dac s´t¢tÁtette el a vonÀsait,
szeme forgott, haja kuszÀltan hullott a homlokÀba. ¹sszecsavart nagy kottalapot tartott a kez¢ben, mellyel a levegût szÀntotta ¢s hadonÀszott, mÁgnem levegûh´z jutott,
hogy megszÂlalhasson. LÀttÀra az ¢nekesnû hangosan felkiÀltott. A doktor elûsz´r azt
hitte, hogy a f¢lelemtûl, Àm ´r´mkiÀltÀs volt az, mert boldog mosoly ¡lt a lÀny ajkÀra,
¢s szeme k´nnyein kereszt¡l is a f¢rfira ragyogott. ä Carlo! ä kiÀltotta ä, Carlo! V¢gre
elj´tt¢l, hogy meglÀtogass!
ä Nyomorult! ä kiÀltotta az ifjÃ ember, mik´zben a hosszÃ kottatekercset tartÂ karjÀt
m¢ltÂsÀgteljesen a lÀny fel¢ nyÃjtotta. ä Hagyd abba a szir¢ndalodat, az¢rt j´ttem,
hogy Át¢lkezzem feletted!
ä ñ, Carlo! ä szakÁtotta f¢lbe az ¢nekesnû, s besz¢dhangja oly lÀgy ¢s ¢des volt, mint
a fuvolÀ¢. ä Hogy besz¢lhetsz Ágy a te GiuseppÀddal?
Az ifjÃ ember tragikus pÀtosszal akart vÀlaszolni, de a doktor, aki ezt a fell¢p¢st tÃl
megerûltetûnek talÀlta a beteg¢re n¢zve, k´zbevetette magÀt. ä Igen tisztelt Carlo Ãr
ä mondta, mik´zben tubÀkkal kÁnÀlta ä, legyen szÁves meggondolni, hogy a mademoiselle olyan Àllapotban van, amelyben az ilyen jelenetek tÃlsÀgosan megviselik
gyenge idegeit!
Emez rÀbÀmult, ¢s a kottatekerccsel fel¢ fordult: ä Ki vagy te, f´ldigiliszta? ä kiÀltotta m¢ly, harsogÂ hangon. ä Ki vagy te, aki k´z¢m ¢s haragom k´z¢ Àllsz?
ä Lange eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos vagyok ä felelte a doktor, s becsukta a szelenc¢t ä,
¢s cÁmeim k´z´tt nem fordul elû a f´ldigiliszta titulus. ör ¢s parancsolÂ vagyok, amÁg
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a signora beteg, ¢s azt ajÀnlom ´nnek, pucoljon kifel¢, vagy modulÀlja a Presto assai
tempÂjÀt egy tisztess¢ges Larghetto irÀnyÀba!
ä ñ, hagyja ût, doktor ä kiÀltott fel ijedten a beteg ä, hagyja csak, ne ingerelje fel!
ý az ¢n barÀtom, Carlo nem okoz bajt nekem, bÀrmit mondtak is neki megint a rossz
emberek rÂlam.
ä ögy! M¢g gÃnyolÂdni mersz, egy villÀm felnyitotta titkod ajtajÀt, megvilÀgÁtotta
az ¢jszakÀt, amelyben t¢velyegtem. TehÀt ez¢rt nem tudhattam, hogy ki vagy, honnan
j´ssz? Ez¢rt zÀrtad le csÂkjaiddal a szÀmat, mikor az ¢leted felûl k¢rdeztelek? °n balga!
Hagytam magam egy nû hangjÀtÂl elbüv´lni, ¢s nem gondoltam rÀ, hogy csak csalÀs
¢s ÀmÁtÀs az eg¢sz! Csak f¢rfi ¢nek¢ben lakozik erû ¢s igazsÀg. Ciel! Hogy hagyhattam,
hogy egy szajha trillÀi elkÀbÁtsanak!
ä ñ, Carlo ä suttogta a beteg ä, ha tudnÀd, hogy szavaid mennyire megsebzik a
szÁvemet, ¢s sz´rnyü gyanakvÀsod m¢lyebbre hatol, mint a gyilkos ac¢lja!
ä Ugye, galambocskÀm ä kiÀltott sz´rnyü nevet¢ssel a f¢rfi ä, szerelmeseidnek vakoknak kellett lenni¡k, hogy kedvedre jÀtszhass vel¡k? A pÀrizsi fickÂ bezzeg ¡gyes
leg¢ny lehet, hogy v¢g¡l is csak rÀtalÀlt a jÀmbor galambocskÀra!
ä De ez mÀr t´bb a soknÀl, uram ä kiÀltotta a doktor, ¢s kabÀtjÀnÀl fogva megragadta
az ûrj´ngût ä, azonnal elhagyja a szobÀt, k¡l´nben hÁvom a hÀzbelieket, hogy kitegy¢k
a szür¢t!
ä Megyek mÀr, f´ldigiliszta, megyek ä kiabÀlta a mÀsik, ¢s olyat l´k´tt az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsoson, hogy az k¢nyelmesen egy fotelba huppant ä; igen, megyek, Giuseppa, hogy soha vissza se t¢rjek. °lj boldogan, vagy inkÀbb halj meg, te szerencs¢tlen,
rejtsd a f´ld alÀ sz¢gyenedet! Rejtsd el odaÀt a lelkedet, oda, ahol soha nem talÀlkozom
veled; megÀtkoznÀm az ¡dv´ss¢get, hogyha veled kellene megosztanom, minthogy
sz¢gyenteljesen becsaptad szÁvemet ¢s szerelmemet. ä Ezt kiÀltozta, mik´zben egy darabig m¢g hadonÀszott a kottalappal, majd vadul forgÂ szem¢t el´nt´tt¢k a k´nnyek,
amint utolsÂ pillantÀst vetett a szeretett nûre, ¢s csukladozva kirohant a szobÀbÂl.
ä UtÀna, tartsa fel ä kiÀltotta az ¢nekesnû ä, hozza vissza, az ¡dv´ss¢gemrûl van szÂ!
ä Dehogyis, nagyra becs¡lt kisasszony ä tiltakozott Lange doktor, mik´zben felkÀszÀlÂdott a karossz¢kbûl ä; ezt a jelenetet nem szabad folytatni. Valami nyugtatÂt Árok
fel ´nnek, amelybûl ÂrÀnk¢nt k¢t evûkanÀllal kell bevennie.
A boldogtalan leÀny visszas¡llyedt pÀrnÀi k´z¢, erûi elhagytÀk, ¢s ÃjbÂl elvesztette
az eszm¢let¢t.
A doktor a szolgÀlÂt szÂlÁtotta, ¢s annak segÁts¢g¢vel igyekezett a beteget ism¢t ¢letre kelteni, de nem tudta megÀllni, hogy mialatt a gyÂgyszert t´lt´gette, alaposan
le ne teremtse a lÀnyt. ä Nem megparancsoltam, hogy senkit a vilÀgon be ne ereszszen, s erre bejut ide ez az ûr¡lt, aki a maga jÂ kisasszonyÀt mÀsodszor is majdnem
meg´lte!
ä Term¢szetesen senki mÀst nem engedtem volna be ä mondta sÁrva a komorna ä;
de ût nem utasÁthattam el; a kisasszony ma mÀr hÀromszor k¡ld´tt a hÀzÀhoz k´ny´r´gni, hogy csupÀn egy pillanatra j´jj´n ide; sût m¢g azt is meg kellett mondanom,
hogy Ãrnûm meghal, de elûtte m¢g egyszer lÀtni szeretn¢!
ä ögy? °s ki ez a...
A beteg kinyitotta a szem¢t. Hol a doktorra, hol a szolgÀlÂra n¢zett, tekintete kutatva bolyongott a szobÀban. ä Elment, ´r´kre eltünt ä suttogta ä; Â, kedves doktor,
menjen Bolnauhoz!
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ä De az isten¢rt, mit akar hÀt az ¢n szerencs¢tlen kereskedelmi tanÀcsos barÀtomtÂl,
¢ppen el¢gg¢ megrÀzta az ´n esete, Ãgy, hogy Àgynak esett; miben lehetne hÀt az ´n
segÁts¢g¢re?
ä ñ, megbotlott a nyelvem ä mondta az ¢nekesnû ä, az idegen karmesterhez menjen, Boloninak hÁvjÀk, ¢s a Hotel de Portugalban lakik.
ä Eml¢kszem, hallottam rÂla ä szÂlt a doktor ä, de mi dolgom volna vele?
ä Mondja meg neki, hogy mindent el akarok neki mondani, csak j´jj´n ide m¢g
egyszer... de nem, ¢n magam nem tudom neki elmondani; doktor, ha ´n... igen, ¢n
megbÁzom ´nben, most mindent elmondok, ¢s akkor ´n elism¢tli a szerencs¢tlen embernek, ugye?
ä Rendelkez¢s¢re Àllok; amit csak az ´n nyugalma ¢rdek¢ben megtehetek, ´r´mmel megteszem.
ä HÀt akkor j´jj´n ide holnap korÀn, mert ma nem tudok mÀr annyit besz¢lni.
Adieu, eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos Ãr; de m¢g valamit; Babette, add oda a doktor Ãrnak a
zsebkendûj¢t!
A szolgÀlÂ kinyitott egy szekr¢nyt, ¢s egy sÀrga selyemkendût nyÃjtott Àt a doktornak, melybûl erûs, de kellemes illat Àradt sz¢t a szobÀban.
ä A kendû nem az eny¢m ä mondta emez. ä T¢ved¢s lesz, ¢n csak vÀszon zsebkendût
hasznÀlok.
ä Lehetetlen! ä mondta a szolgÀlÂ ä; ma ¢jszaka a padlÂn talÀltuk, nem a hÀzbeliek¢,
mÀs pedig nem jÀrt itt ´n´n kÁv¡l.
A doktor tekintete talÀlkozott az ¢nekesnû¢vel, mely vÀrakozÀsteljesen nyugodott
rajta. ä Nem ejthette el ezt a kendût valaki mÀs? ä k¢rdezte a doktor, hatÀrozott pillantÀst vetve a betegre.
ä Mutassa csak ä k¢rte amaz aggodalmasan ä, erre m¢g nem gondoltam. ä MegvizsgÀlta a kendût, ¢s a sarkÀban egy ´sszefonÂdott betükbûl ÀllÂ monogramot talÀlt;
erre elsÀpadt, ¢s remegni kezdett.
ä ögy lÀtom, ismeri a kendût ¢s gazdÀjÀt is, aki elveszÁtette ä folytatta tovÀbb Lange
a k¢rdezûsk´d¢st ä; valamire csak rÀvezet; nem vihetn¢m magammal? FelhasznÀlhatnÀm?
Giuseppa lÀthatÂan k¡zd´tt ´nmagÀval; hol odanyÃjtotta a kendût, hol meg aggodalmasan ¢s g´rcs´sen visszahÃzta. ä Legyen ä szÂlt v¢g¡l ä, j´jj´n a sz´rnyeteg m¢g
egyszer, ¢s talÀlja el jobban e sebzett szÁvet, vÀllalom; vegye magÀhoz, doktor. Holnap
felvilÀgosÁtÀst adok ´nnek a kendûrûl.
5
Elk¢pzelhetû, hogy mily kizÀrÂlagos m¢rt¢kben foglalkoztattÀk Lange eg¢szs¢g¡gyi
tanÀcsos lelk¢t ezek az esem¢nyek. Kiterjedt praxisa olyannyira terh¢re lett, mint amilyen ´r´m´t eddig szerzett neki, mert az elûzûleg elv¢gzendû beteglÀtogatÀsok ugyan
bizony nem gÀtoltÀk-e meg abban, hogy az ¢nekesnût mÀsnap reggel mielûbb felkeresse, ¢s tûle mindazokat az ¢rtes¡l¢seket ¢s felvilÀgosÁtÀsokat megszerezze, melyeket
szÁve olyan t¡relmetlen¡l rem¢lt. Egyvalamire jÂ volt ez a harminc-negyven hÀzban
teendû lÀtogatÀs, ugyanis, amint mÀskor is mondogatni szokta, elcsÁphetett valamit
abbÂl, amit az emberek Bianettirûl besz¢lnek, sût esetleg k¡l´n´s szerelmes¢rûl, Boloni karmesterrûl is megtudhat egyet-mÀst.
Az ¢nekesnûrûl vÀllvonogatva besz¢ltek. AnnÀl barÀtsÀgtalanabbul Át¢lt¢k meg, min¢l m¢rgesebbek voltak amiatt, hogy ilyen sokÀig semmi hivatalos ¢s biztos hÁrt nem
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kaptak a t´rt¢ntekrûl. Irigyei ä ¢s melyik kivÀlÂ ¢nekesnûnek nincs belûl¡k el¢g, aki
m¢ghozzÀ sz¢p ¢s tizennyolc ¢ves? ä, irigyei minden rosszat kÁvÀntak neki, ¢s kÀr´rvendû megjegyz¢sekkel illett¢k; a m¢rs¢keltek ezt mondtÀk: àígy van ez az ilyen n¢ps¢ggel; egy n¢met lÀnnyal ilyesmi nem t´rt¢nhetett volna meg.Ê BarÀtai sajnÀlkoztak
felette, ¢s hÁrnev¢¢rt majdhogynem m¢g jobban aggÂdtak, mint az eg¢szs¢g¢¢rt. Szeg¢ny leÀny!, gondolta Lange, ¢s elhatÀrozta, hogy m¢g buzgÂbban lesz szolgÀlatÀra.
A karmesterrûl nemigen tudtak se rosszat, se jÂt. Mintegy hÀromnegyed ¢vvel ezelûtt ¢rkezett B.-be, a Hotel de Portugalban b¢relt magÀnak egy kis padlÀsszobÀt, ¢s
nagyon visszavonultan ¢s m¢rt¢kletesen ¢lt. ögy tudtÀk, hogy ¢nekÂrÀk adÀsÀbÂl ¢s
zeneszerz¢sbûl tartotta fenn magÀt. Egy¢bk¢nt ÀltalÀban bogarasnak ¢s kev¢lynek minûsÁtett¢k; Àm azok, akik k´zelebbrûl ismert¢k, nagyon ¢rdekes embernek talÀltÀk, s
nem egy zenebarÀt rendelt terÁt¢ket a Hotel de Portugal vacsoraasztalÀnÀl csak az¢rt,
hogy a zen¢rûl szÂlÂ nagyszerü elûadÀsait ¢lvezhesse. çm abban ezek is egyet¢rtettek,
hogy Bolonival valami nincs eg¢szen rendben, mert elhanyagolja, sût megveti a nûi
¢neket, mÁg a f¢rfihangokrÂl, k¡l´n´sen a f¢rfikarokrÂl elragadtatÀssal besz¢l. Egy¢bk¢nt nem voltak k´zelebbi ismerûsei, sem barÀtja; Bianetti ¢nekmüv¢sznûvel valÂ kapcsolatÀrÂl lÀthatÂan senki sem tudott.
Bolnau kereskedelmi tanÀcsost m¢g mindig rossz Àllapotban talÀlta az Àgyban; nagyon let´rtnek lÀtszott, ¢s bizonytalan, rekedtes hangon mindenf¢le badarsÀgot besz¢lt olyan dolgokrÂl, melyek mÀsk¡l´nben kÁv¡l estek az ¢rdeklûd¢si k´r¢n. Egy hÁres
jogi esetekbûl ÀllÂ gyüjtem¢ny volt a keze ¡gy¢ben, melyet buzgÂn tanulmÀnyozott;
a kereskedelmi tanÀcsosn¢ megÀllapÁtotta, hogy eg¢sz ¢jszaka olvasta, ¢s idûnk¢nt rettenetesen ny´sz´rg´tt ¢s jajgatott. OlvasmÀnyai k¡l´n´sen az Àrtatlanul elÁt¢ltek eseteit ¢rintett¢k, ¢s kijelentette az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsosnak, hogy az emberbarÀt szÀmÀra tulajdonk¢ppen nagy vigaszt jelent a n¢met jogszolgÀlat lassÃsÀga; ugyanis vÀrhatÂ, hogy ha egy per tÁz-tizen´t ¢vig eltart, az ÀrtatlansÀg m¢giscsak k´nnyebben kider¡l, mint ha valakit ma elfognak, ¢s holnap mÀr fel is akasztanak.
Bianetti müv¢sznû, aki szÀmÀra a doktor v¢gre szint¢n szakÁtott egy ÂrÀcskÀt, komor volt ¢s levert, mintha nem volna t´bb rem¢nye itt e f´ld´n. Szeme zavaros volt,
sokat sÁrhatott, Àm sebe vÀrakozÀson fel¡l gyÂgyult, de javulÂ testi k´z¢rzet¢vel mintha
eltünt volna lelk¢nek nyugalma ¢s eg¢szs¢ge. ä Sokat gondolkoztam ä mondta ä, ¢s
megÀllapÁtottam, hogy ´n, kedves doktor, k¡l´n´s mÂdon belebonyolÂdott a sorsomba. Nem ismertem eddig, s bevallom, nemigen tudtam, hogy B.-ben egy Lange nevü
eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos ¢l. °s hogy egy csapÀsra ilyen szerencs¢tlen lettem, most k¡ld
nekem Isten egy ilyen r¢szvevû atyai jÂ barÀtot.
ä Mademoiselle Bianetti ä vÀlaszolta Lange ä, n¢ha egy-egy betegÀgynÀl az orvosnak t´bb tennivalÂja is van, mint hogy a pulzust m¢rje a bal csuklÂn, vagy sebet varrjon
´ssze, ¢s gyÂgyszerkever¢ket Árjon fel. Higgye el, ha az ember Ágy egyed¡l ¡l egy beteg
Àgya mellett, amikor a nyugtalan l¢lek belsû dobogÀsÀt hallja, amikor mÀsok elûl rejtve
maradt sebeket akar ´sszevarrni, akkor csodÀlatos mÂdon barÀt lesz az orvosbÂl, s a
test ¢s a l¢lek k´z´tti titokzatos ´sszef¡gg¢s ebben a viszonylatban is feltünûen mük´d¢sbe l¢p.
ä Ez Ágy van ä szÂlt Giuseppa, mik´zben bizalommal ragadta meg a doktor kez¢t ä;
Ágy van, s az ¢n lelkem is orvosra talÀlt. Lehet, hogy sokat kell m¢g ¢rtem tennie. Az
is lehet, hogy ´nnek kell a bÁrÂsÀg elûtt a nevemben megjelennie. Ha ´n egy szeg¢ny
lÀnynak, akinek semmi tÀmasza sincs, ezt a nagy Àldozatot meg tudja hozni, akkor
felfedem magam ´n elûtt.
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ä Mindent megteszek ä szÂlt a kedves ´regember, s megszorÁtotta a lÀny kez¢t.
ä Gondolja meg jÂl, a vilÀg kikezdte jÂ hÁremet, vÀdol, Át¢lkezik ¢s elÀtkoz. Ha majd
az emberek az ´n szem¢ly¢n is gÃnyolÂdni kezdenek, ami¢rt a hÁrhedt ¢nekesnû, a
rossz hÁrü olasz lÀny pÀrtjÀt fogja, vagyis engem felkarol, el tudja viselni?
ä Igen, igen ä kiÀltotta komolyan ¢s hevesen a doktor. ä Besz¢ljen hÀt!
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ä ApÀm ä kezdte az ¢nekesnû ä Antonio Bianetti volt, hÁres hegedümüv¢sz, akire fiatal
¢veibûl ´n is eml¢kezhet, minthogy hÁrneve az udvaroknÀl ¢s a nagyobb vÀrosokban
tartott koncertjei nyomÀn mindenfel¢ elterjedt. Csak eg¢sz kora gyermekkorombÂl
eml¢kszem rÀ, ahogy nekem a skÀlÀkat elûheged¡lte, amelyeket mÀr hÀrom¢ves koromban pontosan utÀna¢nekeltem. AnyÀm a maga idej¢ben kivÀlÂ ¢nekesnû volt, ¢s
apÀm hangversenyein n¢hÀny ÀriÀt ¢s canzonettÀt szokott elûadni. N¢gy¢ves voltam,
amikor apÀm utazÀs k´zben meghalt, ¢s minket nagy szeg¢nys¢gben hagyott itt.
AnyÀmnak el kellett hatÀroznia, hogy ¢nekl¢sbûl tartja fenn ¢let¡nket. Egy ¢v mÃlva
f¢rjhez ment egy muzsikushoz, aki kezdetben hÁzelgett neki, de hamarosan megmutatkozott, hogy csak az¢rt vette feles¢g¡l, hogy a hangjÀt kihasznÀlja. ZeneigazgatÂ
lett egy elzÀszi kisvÀrosban, ekkor kezdûdtek csak igazÀn a szenved¢seink.
AnyÀmnak m¢g hÀrom gyermeke lett, ¢s annyira elvesztette a hangjÀt, hogy alig
j´tt ki t´bb¢ hang a torkÀn. Ezzel mostohaapÀm legfûbb p¢nzforrÀsa kiapadt, mert
koncertjei f¢ny¢t ¢s gyakorisÀgÀt csak anyÀm szerepl¢s¢nek k´sz´nhette. Ettûl kezdve
rettenetesen gy´t´rte anyÀmat, nekem pedig egyÀltalÀn nem akart enni adni, mÁg v¢g¡l olyasmit eszelt ki, amivel hasznossÀ tudott tenni engem. Eg¢sz napon Àt kÁnozott,
hegedüj¢vel a legnehezebb Mozart-, Gluck-, Rossini- ¢s Spontini-müveket verte bel¢m, melyeket azutÀn vasÀrnap est¢nk¢nt nagy tapsok kÁs¢ret¢ben el¢nekeltem; a kis
Seppi, mert Ágy csÃfÁtotta el a GiuseppÀt, egyike lett ama boldogtalan csodagyerekeknek, akiknek a term¢szet a legszebb tehets¢get a legnagyobb szerecs¢tlens¢g¡kre adta;
a sz´rnyeteg eg¢sz nap ¢nekeltetett, ¡tlegelt, napokon kereszt¡l nem adott ennem,
ha valamit nem eg¢szen pontosan intonÀltam; de anyÀm nem tudta mÀr sokÀig n¢zni
szenved¢seimet, ¢lete mintha csendes k´nnyeivel egy¡tt elfolyt volna, egy tavaszi reggelen holtan talÀltuk ût. Minek r¢szletezzem ´nnek a kÁnszenved¢sekkel teli ¢veket,
amelyek ezutÀn k´vetkeztek? Tizenegy ¢ves voltam, ¢s nekem kellett a hÀztartÀst vezetnem, kis testv¢reimet nevelnem ¢s k´zben ¢nekelni, k¢sz¡lni a koncertekre! ñ, a
pokol kÁnjai voltak!
Ez idûben gyakran jÀrt nÀlunk egy Ãr, aki apÀmnak minden alkalommal egy zacskÂ
´tfrankost hozott. Nem tudok borzadÀly n¢lk¡l rÀgondolni. Magas, sovÀny, k´z¢pkorÃ f¢rfi volt; kicsi pislogÂ szem¢nek kellemetlen, szÃrÂs pillantÀsa minden mÀs valaha
lÀtott embertûl megk¡l´nb´ztette. ögy tetszett, hogy engem k¡l´n´sen megszeretett.
ValahÀnyszor hozzÀnk j´tt, dics¢rte alakomat, modoromat, arcomat, ¢nekemet. T¢rd¢re ¡ltetett, noha valami akaratlan viszolygÀs taszÁtott tûle; kiÀltozÀsom ellen¢re megcsÂkolt, ¢s el¢gedetten mondta: àM¢g k¢t-hÀrom ¢v, ¢s k¢sz leszel, Seppi!Ê MostohaapÀmmal egy¡tt vad nevet¢sben t´rtek ki erre a jÂslatra. Tizen´t´dik sz¡let¢snapomon mostohaapÀm Ágy szÂlt hozzÀm: àHallgass ide, Seppi, nincs semmid, te
magad semmi sem vagy, ¢n nem adok neked semmit, ¢n nem akarok tûled semmit,
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¢ppen el¢g nekem a mÀsik hÀrom k´ly´k; ezutÀn Christel (az egyik testv¢rem) lesz
helyetted a csodagyerek. Amit tudsz, az a kis ¢nektudÀsod, tûlem van, ezzel majd elboldogulsz. Egy¢bk¢nt a pÀrizsi bÀcsi kegyelembûl befogad a hÀzÀba.Ê ä àA pÀrizsi
bÀcsi? ä kiÀltottam fel csodÀlkozva, mert eddig ilyenrûl nem hallottam. ä Igen, a pÀrizsi
bÀcsi ä vÀlaszolta ä, bÀrmelyik nap meg¢rkezhet.Ê
Gondolhatja, mennyire ´r¡ltem; ennek most hÀrom ¢ve, de az Âra eml¢ke m¢g
mindig olyan ¢l¢nken ¢l bennem, mintha tegnap t´rt¢nt volna. Micsoda szerencse
elker¡lni az apÀm hÀzÀbÂl, micsoda szerencse talÀlkozni a bÀcsikÀmmal, aki megk´ny´r¡l rajtam, micsoda szerencse PÀrizsba menni, ahol k¢pzeletem szerint a divat ¢s
a boldogsÀg lakik ä megr¢szegÁtett ez a sok szerencse; ahÀnyszor csak egy kocsi hangjÀt
hallottam, mentem az ablakhoz, hogy nem a bÀcsi ¢rkezett-e, hogy birodalmÀba magÀval vigyen. V¢gre egy este kocsi Àllt meg a hÀzunk elûtt. àEz a bÀcsiÊ, kiÀltotta apÀm,
rep¡ltem el¢be, kitÀrtam karomat a megmentûm fel¢... borzalmas csalÂdÀs! Az ´tfrankosokat hozÂ f¢rfi volt.
Szinte eszm¢letlen voltam azokban a pillanatokban, de soha nem felejtem azt az
´rd´gi ´r´m´t, amely sz¡rke szem¢bûl l´vellt, mikor engem felnûtt lÀnyk¢nt megpillantott; m¢g mindig f¡lembe cseng rekedtes hangja: àSzemrevalÂ teremt¢s lett¢l, galambocskÀm, most bevezetlek a nagyvilÀgba.Ê Egyik kez¢vel megragadott, mÀsikkal
egy p¢nzeszacskÂt dobott az asztalra; a zacskÂ felnyÁlt, csillogÂ arany- ¢s ez¡stesû hullott a padlÂra; hÀrom kistestv¢rem ¢s apÀm ujjongott, ide-oda csÃszkÀltak a padlÂn,
¢s szedegett¢k fel a p¢nzdarabokat ä az ¢n v¢telÀramat.
MÀr mÀsnap indultunk PÀrizsba. A szikÀr f¢rfi (nem tudtam bÀcsikÀmnak nevezni)
sz¡ntelen¡l arrÂl pr¢dikÀlt, hogy milyen ragyogÂ szerepet fogok jÀtszani a szalonjÀban. Nem tudtam ´r¡lni, egyfajta f¢lelem, megmagyarÀzhatatlan aggodalom l¢pett
´r´m´m ¢s boldogsÀgom hely¢be. A kocsi egy kivilÀgÁtott nagy hÀz elûtt Àllt meg; PÀrizsban voltunk. TÁz-tizenk¢t bÀjosnÀl bÀjosabb lÀnyka sz´kd¢cselt el¢nk a sz¢les l¢pcsûn. Meg´leltek, megcsÂkoltak, ¢s Giuseppa testv¢r¡knek neveztek; mire megk¢rdeztem a szikÀr f¢rfit: àEzek mind az ´n gyermekei, uram?Ê ä àOui ä mes bonnes enfantsÊ, kiÀltotta nevetve, s a lÀnykÀk a nagyszÀmÃ szem¢lyzettel egy¡tt harsogÂ, durva
nevet¢ssel csatlakoztak hozzÀ.
A sz¢p ruhÀk ¢s a pompÀs szobÀk elszÂrakoztattak. K´vetkezû este pazarul fel´lt´ztettek; a szalonba vezettek. A tizenk¢t lÀny dÁszes cicomÀban a jÀt¢kasztaloknÀl, a
kereveteken ¢s a zongorÀnÀl ¡ld´g¢lt. VidÀman szÂrakoztak fiatal ¢s idûsebb urak tÀrsasÀgÀban. Amikor bel¢ptem, abbahagytÀk a mulatsÀgot, fel¢m fordultak, ¢s v¢gigmustrÀltak. A hÀz ura a zongorÀhoz vezetett, ¢nekelnem kellett; ÀltalÀnos tetsz¢st arattam. Bevontak a besz¢lget¢sbe, k¢pzetlen, f¢lig olasz kifejez¢seim naivitÀsomrÂl Àrulkodtak; csodÀlkoztak rajtam, s m¢g ma is elpirulok, hogy ezt milyen szavakkal adtÀk
tudtomra. így ment ez napokon kereszt¡l, remek¡l ¢s vidÀman. Zavartalanul ¢ltem,
el¢gedett is lehettem volna, ha nem lettek volna nagyon is rossz ¢rz¢seim, majdhogynem f¢lelmeim ebben a hÀzban, ebben a tÀrsasÀgban; naiv ÀrtatlansÀgomban azt hittem, hogy ilyen a nagyvilÀg, ¢s alkalmazkodni kell a szokÀsaihoz. Egyvalami azonban
feltünt nekem: amikor egyik este v¢letlen¡l elhaladtam a l¢pcsûfeljÀrÂ mellett, ¢szrevettem, hogy a minket lÀtogatÂ urak a portÀsnak p¢nzt adnak, minek fej¢ben k¢k ¢s
piros kÀrtyÀkat kapnak, s ezeket a szalon ajtajÀban egy inasnak ÃjbÂl leadjÀk. Egy mellettem elhaladÂ ifjÃ piperkûc gyeng¢d pillantÀssal fel¢m mutatott egy ilyen piros kÀrtyÀt; m¢g ma sem tudom, mi¢rt pirultam el ettûl. De hallgassa csak tovÀbb, hogy hamarosan mi t´rt¢nt.
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N¢zze, kedves doktor, ezt a kis jelent¢ktelen papÁrt. Ennek k´sz´nhetem a megmenek¡l¢semet. Egyik reggel a zseml¢m alatt talÀltam az ¢tkez¢sn¢l, nem tudom, milyen
jÂsÀgos k¢ztûl szÀrmazott, de jutalmazza meg az ¢g azt a szÁvet, aki megszÀnt engem.
Ez Àll a c¢dulÀn:
àMademoiselle!
A hÀz, amelyben lakik, nyilvÀnoshÀz; a h´lgyek, akiket maga k´r¡l lÀt, valamenynyien ´r´mlÀnyok; csalÂdtunk netÀn GiuseppÀban? Az ´r´m r´vid ragyogÀsÀt hosszÃ,
keserves megbÀnÀs ÀrÀn akarnÀ megvÀsÀrolni?Ê
IszonyÃ f¢nysugÀr volt ez, majdnem belevakultam, mert szinte egy szempillantÀs
alatt sz¢tt¢pte Àrtatlan gyermeki lelk¡letemet ¢s egy gondtalan, boldog ¢let ÀlmÀt. Mit
lehetett tennem? M¢g soha ¢letemben nem kellett d´ntenem. A f¢rfi, a hÀz gazdÀja
szememben f¢lelmetes varÀzslÂ volt, aki olvasni tud a gondolataimban, s akinek mÀr
most tudnia kell, hogy mirûl ¢rtes¡ltem. Ennek ellen¢re inkÀbb meghaltam volna,
mintsem m¢g egy pillanattal is tovÀbb itt maradjak. ä HÀzunkkal ¢ppen szemk´zt olykor olaszul hallottam besz¢lni egy lÀnyt; nem ismertem ût ä de hÀt ismertem-e valakit
ebben a roppant nagy vÀrosban? Ezek a hazai hangok bizalmat ¢bresztettek bennem;
hozzÀ akartam menek¡lni, t¢rdre borulva elûtte k´ny´r´gni, hogy mentsen meg.
Reggel h¢t Âra volt; vid¢ki szokÀsomhoz hü maradtam, mindig korÀn keltem, ¢s
azonnal reggeliztem, ez mentett meg. Ebben az ÂrÀban m¢g mindenki aludt, sût a
szem¢lyzet nagy r¢sze is. Csak a portÀstÂl kellett tartanom. De vajon gondolhatott-e
arra, hogy valaki a gy´ny´rüs¢gnek e templomÀbÂl sz´kni akarna? VÀllaltam a kockÀzatot, magamra dobtam jelent¢ktelen kis fekete kabÀtomat, lesiettem a l¢pcsûn; a
t¢rdem remegett, mikor a portÀs f¡lk¢je mellett elmentem, nem vett ¢szre; hÀrom
l¢p¢s, ¢s ¢n szabad voltam.
Jobbra, az utca tÃloldalÀn lakott az olasz lÀny. çtszaladtam a sz¢les utcÀn, kopogtam
a kapun, egy szolga nyitotta ki. A fekete f¡rt´s fejü signora utÀn k¢rdezûsk´dtem, aki
olaszul besz¢l. A szolga nevetett, ¢s azt mondta, hogy valÂszÁnüleg a kis Seraphina ûkegyelmess¢g¢re gondolok; àarra, arra ä vÀlaszoltam ä, vezessen hozzÀ gyorsanÊ. Elûsz´r
gondolkozni lÀtszott, mert m¢g korÀn reggel volt, Àm aztÀn engedett a rÀbesz¢l¢snek.
A mÀsodik emeleten bevezetett egy szobÀba, azt mondta, vÀrjak, s egy komornÀnak
szÂlt, hogy jelentsen be engem a kegyelmes kisasszonynak. Azt hittem, a bÀjos olasz
lÀny az ¢n osztÀlyombÂl valÂ; sz¢gyenkeztem, hogy egy nÀlam magasabb rangÃ elûtt
kell lelepleznem magam, de nem maradt idûm a tovÀbbi t´preng¢sre; a komorna
megjelent, hogy Ãrnûje ÀgyÀhoz vezessen. Igen, û volt az, û volt a sz¢p ifjÃ h´lgy, akit
olaszul hallottam besz¢lni. Leborultam elûtte, ¢s v¢delm¢¢rt k´ny´r´gtem; el kellett
mes¢lnem az eg¢sz t´rt¢netemet. Szemmel lÀthatÂan megrend¡lt, ¢s Ág¢retet tett,
hogy megment. HÁvatta a szolgÀt, aki az elûbb felvezetett, ¢s teljes titoktartÀst parancsolt rÀ, majd egy kis kamrÀt jel´lt ki szÀmomra, melynek ablaka az udvarra n¢zett,
munkÀt ¢s ennivalÂt adott, ¢s Ágy ¢ltem napokon Àt a megmenek¡l¢sem feletti ´r´mben ¢s a j´vûtûl valÂ aggodalomban.
Egy kis n¢met hercegi udvar k´vet¢nek hÀza volt ez, ahova befogadtak. A kegyelmes kisasszony a k´vet unokahÃga volt, sz¡letett olasz nû, aki nÀla nevelkedett PÀrizsban. JÂsÀgos, szeretetre m¢ltÂ teremt¢s volt, kinek jÂt¢tem¢nyeit soha el nem felejtem.
Mindennap bej´tt hozzÀm, ¢s vigasztalt, s egyszer azt mondta, hogy a k´vet az alkalmazottain kereszt¡l ¢rdeklûd´tt a gazember hÀzÀnÀl. TanÀcstalan zavarban vannak
odaÀt, de ezt igyekeznek titkolni. Az ottani szolgÀk titokban megsÃgtÀk, hogy egy
mamzel egy mÀsodik emeleti ablakbÂl a Szajna kanÀlisÀba vetette magÀt. K¡l´n´s
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egybees¢s! A szobÀm sarokszoba volt, melynek egyik oldala az utca fel¢ n¢zett, a mÀsik
meredeken emelkedett a kanÀlis f´l´tt. Eml¢keztem, hogy azon a bizonyos reggelen
emez oldal egyik ablakÀt kinyitottam, mely valÂszÁnüleg nyitva maradt, s Ágy prÂbÀltÀk
eltün¢semet magyarÀzni. Signora SeraphinÀnak ezekben a napokban vissza kellett
t¢rnie ItÀliÀba, s olyan jÂsÀgos volt, hogy magÀval vitt. Sût m¢g t´bbet is tett ¢rtem;
rÀvette sz¡leit PiacenzÀban, hogy engem mint gyermek¡ket befogadjanak; zenei tehets¢gemet kik¢peztette, neki k´sz´nhetem szabadsÀgomat, ¢letemet, müv¢szetemet,
Â, m¢g talÀn t´bbet is, mint amirûl tudok. PiacenzÀban ismerkedtem meg Boloni karmesterrel, aki egy¢bk¢nt nem olasz; û, azt hiszem, szeretett engem, de ezt soha nem
mondta. Nem sokkal ezutÀn fogadtam el az itteni szÁnhÀz meghÁvÀsÀt. Itt megbecs¡ltek, mindig jÂakaratÃak voltak irÀnyomban, ¢letem ¢s hÁrnevem feddhetetlen volt; Â,
e hosszÃ idû alatt soha nem fogadtam f¢rfit, kiv¢ve ä s ezt a sz¢p kapcsolatot pirulÀs
n¢lk¡l bevallhatom ä, kiv¢ve Bolonit, aki hamarosan utÀnam utazott. Most hallotta az
¢letemet; mondja meg nekem, tettem-e valamit, amivel ilyen keserves b¡ntet¢st ¢rdemeltem. Olyan sz´rnyü a bün´m?
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Amikor az ¢nekesnû befejezte elbesz¢l¢s¢t, az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos megragadta a kez¢t. ä Szeretn¢k abban a szerencs¢ben r¢szes¡lni ä mondta ä, hogy csatlakozhassam
ahhoz a n¢hÀny jÂ emberhez, akikkel az ¢lete folyamÀn talÀlkozott. BÀr erûm kev¢s
ahhoz, hogy annyit tehessek ´n¢rt, mint a der¢k kis eccelenza, de azon leszek, hogy
segÁtsem szomorÃ sorsÀt rendbe hozni; megkÁs¢rlem barÀtjÀt, ezt a sz¢lv¢sz Ãrfit kiengesztelni. De mondja csak, milyen nemzetis¢gü tulajdonk¢ppen Boloni Ãr?
ä TÃl sokat k¢rdez tûlem ä felelte a mÀsik kit¢rûen ä, csak azt tudom, hogy n¢met
sz¡let¢sü, s ha nem t¢vedek, csalÀdi k´r¡lm¢nyek miatt hagyta el hazÀjÀt ¢vekkel ezelûtt. AngliÀban ¢s ItÀliÀban ¢lt, ¢s Ãgy hÀromnegyed ¢ve j´hetett ide.
ä Csakugyan? De mi¢rt nem mondta el neki mÀr korÀbban mindazt, amit nekem
elmes¢lt?
Giuseppa a k¢rd¢sn¢l elpirult; szem¢t les¡tve vÀlaszolt: ä ¹n az orvosom, atyai barÀtom, ha ´nh´z szÂlok, olyan, mintha gyermekk¢nt az apÀmhoz szÂln¢k. ...çm besz¢lhetn¢k-e ilyen dolgokrÂl egy fiatalembernek? AzonkÁv¡l ismerem sz´rnyü f¢lt¢kenys¢g¢t, k´nnyen ingerelhetû gyanakvÀsÀt, soha nem lettem volna k¢pes elmondani neki, hogy milyen csapdÀbÂl menek¡ltem meg.
ä Tisztelem ¢s csodÀlom az ¢rz¢seit; ´n jÂ gyermek; higgye el nekem, jÂlesik egy
´regembernek ilyen finom, r¢gi idûket id¢zû ¢rz¢sekkel talÀlkoznia; mert manapsÀg
az a jÂ modor, ha ilyesmiken Àtsiklanak az emberek. De m¢g nem mes¢lt el mindent;
az ÀlarcosbÀl est¢j¢t, azt a sz´rnyü ¢jszakÀt?...
ä Igaz, folytatnom kell. ValahÀnyszor titokban megmenek¡l¢semen gondolkoztam,
Àldottam a gondvisel¢st, hogy abban a hÀzban Ãgy hitt¢k, meg´ltem magam, mert
nagyon is biztos voltam benne, hogy a sz´rnyeteg, ha a leghalvÀnyabb sejtelme is lenne
arrÂl, hogy ¢letben maradtam, megjelenne, hogy ÀldozatÀt magÀval vigye vagy elpusztÁtsa, hiszen jÂ sok ´tfrankost adott ¢rtem. Ez¢rt utasÁtottam vissza n¢hÀny elûny´s
szÁnhÀzi ajÀnlatot, mÁg PiacenzÀban voltam, mert f¢ltem a nyilvÀnos fell¢p¢stûl. çm
amikor mÀr mintegy mÀsf¢l ¢ve ott ¢ltem, egy reggel Seraphina egy pÀrizsi ÃjsÀgot
hozott, amely de Planto lovag halÀlhÁr¢t adta tudtul.
ä De Planto lovag ä szakÁtotta f¢lbe az orvos ä; Ágy hÁvtÀk azt az embert, aki ´nt a
mostohaapja hÀzÀbÂl elvitte?
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ä így hÁvtÀk. ¹r´mben Ãsztam, utolsÂ f¢lelmem is eltünt, ¢s mÀr semmi sem Àllt
ÃtjÀba annak, hogy jÂtevûimnek t´bb¢ ne legyek terh¢re. MÀr n¢hÀny h¢ttel k¢sûbb
B.-be ¢rkeztem. Tegnapelûtt este elmentem az ÀlarcosbÀlba, ¢s be kell vallanom ´nnek, hogy igazÀn jÂ kedvem volt. Boloninak nem volt szabad tudnia, hogy milyen koszt¡mben jelenek meg, ¢vûdni akartam vele, azutÀn meglepni. S egyszer csak, amint
egyed¡l Àtmegyek a termen, egy hang suttog a f¡lembe: àSeppi! mit csinÀl a bÀcsikÀd?Ê ögy ¢reztem, mintha letaglÂztak volna; ezt a nevet soha nem hallottam azÂta,
hogy a r¢ms¢ges alak kez¢bûl kimenek¡ltem. A bÀcsikÀm! Soha nem volt nekem bÀcsikÀm, ¢s csak egyetlen valaki l¢tezett, aki a vilÀg elûtt annak adta ki magÀt, de Planto
lovag. Alig tudtam magam annyira ´sszeszedni, hogy vÀlaszoljak: àT¢vedsz, Àlarcos!Ê
TovÀbb akartam sietni, hogy a kavargÀsban elrejtûzzem, de az Àlarcos a karjÀt karomba
füzte, ¢s erûsen fogva tartott. àSeppi! ä szÂlt az ismeretlen ä, azt ajÀnlom, haladj nyugodtan az oldalamon, k¡l´nben elmes¢lem az embereknek, milyen tÀrsasÀgban forogtÀl azelûtt.Ê Megsemmis¡ltem, lelkemet ¢jszaka borÁtotta el, csupÀn egy gondolat
¢lt bennem; a sz¢gyentûl valÂ f¢lelem. Mit tehettem ¢n szeg¢ny, gyÀmoltalan lÀny, ha
ez az ember, bÀrki legyen is, ilyen dolgokat ÀllÁt rÂlam? A vilÀg neki hinne, ¢s Carlo!
Â, Carlo nem az utolsÂ lenne, aki elÁt¢lne. Akarattalanul k´vettem az oldalamon haladÂ
f¢rfit. A legsz´rnyübb dolgokat suttogta a f¡lembe; bÀcsikÀmat, ahogyan a lovagot nevezte, szerencs¢tlenn¢ tettem, apÀmat ¢s csalÀdomat a romlÀsba taszÁtottam. Nem bÁrtam tovÀbb, kiszabadÁtottam magam, ¢s a kocsim¢rt kiÀltottam. Amikor azonban a l¢pcsûn k´r¡ln¢ztem, lÀttam, hogy a rettenetes alak a nyomomban van. àHazamegyek
veled, Seppi ä mondta sz´rnyüs¢ges nevet¢ssel ä, m¢g van n¢hÀny szavam hozzÀd.Ê
Elvesztettem az ´ntudatomat, Ãgy ¢reztem, elÀjulok, a kocsiban t¢rtem magamhoz, s
az Àlarcos mellettem ¡lt. KiszÀlltam, ¢s felmentem a szobÀmba, û k´vetett, ¢s nyomban
ÃjbÂl besz¢lni kezdett; attÂl valÂ halÀlos f¢lelmemben, hogy leleplezûd´m, kik¡ldtem
Babette-et.
àMit akarsz itt, nyomorult? ä kiÀltottam af´l´tti haragomban, hogy Ágy megs¢rtenek. ä Mi rosszat tudsz rÂlam mondani? Akaratom ellen¢re ker¡ltem abba a hÀzba; s
elhagytam, amikor lÀttam, mi vÀr ott rÀm.Ê
àSeppi, ne teketÂriÀzz; csak k¢t lehetûs¢ged van a megmenek¡l¢sre. Vagy kifizetsz
most tÁzezer frankot, akÀr ¢kszerben, akÀr aranyban, vagy j´ssz velem PÀrizsba; mÀsk¡l´nben holnap az eg¢sz vÀros mindent tudni fog rÂlad, t´bbet, mint szeretn¢d.Ê
Magamon kÁv¡l voltam. àKi jogosÁt f´l arra, hogy ilyen k´vetel¢ssel l¢pj fel? ä kiÀltottam. ä Rajta, mondj el a vÀrosban, amit csak akarsz, de ebben a pillanatban hagyd el
a hÀzat! HÁvom a szomsz¢dokat.Ê
N¢hÀny l¢p¢st tettem az ablak fel¢, û utÀnam ugrott, ¢s megragadta a karomat.
àHogy ki jogosÁt fel? ä k¢rdezte. ä Az apÀd, galambocskÀm, az apÀd.Ê ¹rd´gi nevet¢sre
fakadt, a gyertya f¢nye egy sz¡rke, szÃrÂs szempÀrra esett, melyet nagyon is jÂl ismertem. Ebben a pillanatban lett vilÀgossÀ, ki az, aki elûttem Àll; rÀeszm¢ltem, hogy halÀla
csak szemf¢nyveszt¢s volt, amit valamif¢le c¢l ¢rdek¢ben eszelt ki; a k¢ts¢gbees¢s term¢szetfeletti erût adott, kiszabadÁtottam magam, le akartam t¢pni az ÀlarcÀt. àIsmerem ´nt, de Planto lovag! ä kiÀltottam ä, de ´nnek a bÁrÂsÀg elûtt kell szÀmot adnia
rÂlam.Ê ä àOtt m¢g nem tartunk, galambocskÀmÊ, mondta, ¢s abban a pillanatban
tûr¢nek vasÀt ¢reztem a mellemben, azt hittem, meghalok.
A doktor megborzongott; vilÀgos nappal volt, ¢s m¢gis iszonyat fogta el, mint mikor
s´t¢tben kÁs¢rtetekrûl besz¢lnek. ögy r¢mlett neki, hogy hallja ennek az ´rd´gnek
rekedt nevet¢s¢t, ¢s az Àgy f¡gg´nye m´g´tt mintha a sz´rnyeteg sz¡rke, szÃrÂs sze-
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m¢t lÀtta volna csillogni. ä TehÀt Ãgy hiszi ä szÂlt kisvÀrtatva ä, hogy a lovag nem halt
meg, ¢s ugyanaz a szem¢ly, mint aki ´nt meg akarta ´lni?
ä A hangja, szeme meggyûz´tt rÂla; a tegnapi kendû pedig, amit ´nnek adtam, teljes
bizonyossÀgot adott. Nev¢nek kezdûbetüi voltak rÀhÁmezve.
ä Ad-e nekem felhatalmazÀst, hogy az ¢rdek¢ben eljÀrhassak? Szabad mindazt, amit
nekem elmondott, m¢g a bÁrÂsÀg elûtt is ismertetnem?
ä Nincs mÀs vÀlasztÀsom, mindent! De ugye, doktor, elmegy Bolonihoz, ¢s elmondja neki, amit ´nnek elmes¢ltem? Hinni fog ´nnek, hiszen SeraphinÀt is ismerte.
ä °s azt nem tudhatnÀm meg ä folytatta az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos ä, hogy hÁvtÀk
azt a k´vetet, akinek a hÀzÀban elrejtûz´tt?
ä Mi¢rt ne? A neve Martinow bÀrÂ.
ä Hogyan? ä kiÀltott fel Lange lelkesedve ä, Martinow bÀrÂ? Nem az X. hercegs¢g
szolgÀlatÀban Àll?
ä De igen, ismeri ût? Az X. hercegs¢g k´vete volt PÀrizsban, utÀna pedig P¢tervÀron.
ä ñ, akkor nagyon jÂ ä mondta az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos, ¢s vidÀman d´rzs´lgette
a kez¢t. ä Ismerem ût, tegnap Âta itt van; hÁvatott engem; a Hotel de Portugalban
lakik.
K´nnycsepp csillogott az ¢nekesnû szem¢ben, jÀmbor el¢rz¢keny¡l¢s t´lt´tte el a
szÁv¢t. ä HÀt Ágy kellett egy f¢rfinak ä mondta ä, akit ¢n sok szÀz m¢rf´ld tÀvolsÀgnyira
hittem, idej´nnie, hogy elbesz¢l¢semnek igaz voltÀt megerûsÁtse! Menjen el hozzÀ; Â,
bÀrcsak Carlo is hallhatnÀ, amikor a bÀrÂ biztosÁtja ´nt, hogy igazat besz¢ltem!
ä Igen, igen, j´jj´n û is velem, mindent el fogok int¢zni. Adieu, kedves gyermek;
legyen eg¢sz nyugodt, az ´n sorsÀnak m¢g jÂra kell fordulnia, ¢s szedje szorgalmasan
a kever¢ket, ÂrÀnk¢nt k¢t evûkanÀllal! ä így szÂlt a doktor, ¢s tÀvozott. Az ¢nekesnû
´r´mteli tekintettel mondott neki k´sz´netet. Nyugodtabb volt ¢s vidÀm; mintha titkÀval valami nagy terhet g´rdÁtett volna le magÀrÂl; t´bb bizalommal n¢zett a j´vûbe,
mert a kedvezû sorsfordulat k´ny´r¡lni lÀtszott rajta, a szeg¢ny lÀnyon.
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Martinow bÀrÂ, akinek Lange r¢gebben egy alkalommal fontos szolgÀlatot tehetett,
barÀtsÀgosan fogadta ût, ¢s Bianetti müv¢sznûrûl kimerÁtû tÀj¢koztatÀst adott neki.
Nemcsak hogy szinte szÂ szerint igazolta annak elbesz¢l¢s¢t, de jellem¢t illetûen lelkes
m¢ltatÀsban t´rt ki; sût megÁg¢rte, hogy amerre csak jÀr a vÀrosban, minden¡tt szÂt
fog emelni az ¢rdek¢ben, ¢s megcÀfolja a k´zszÀjon forgÂ hÁresztel¢seket. SzavÀt meg
is tartotta, mert azt, hogy a k´z´ns¢g v¢lem¢nye az ¢nekesnûrûl mintegy varÀzs¡t¢sre
megfordult, a lÀny barÀtai fûleg a bÀrÂ tekint¢ly¢nek ¢s annak a nemes lelkü eljÀrÀsnak
tulajdonÁtottÀk, mellyel az olasz lÀny ¡gy¢t felkarolta. Lange eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos
pedig ugyanazon a napon, mikor a k´vettûl elbÃcsÃzott, a Hotel de Portugal elsû emelet¢rûl felfel¢ indult a manzÀrdszobÀk irÀnyÀba; az 54. szÀmÃ szobÀban lakott ÀllÁtÂlag
a karmester. Csendben megÀllt az ajtÂ elûtt, hogy l¢legzetet vegyen, mert a meredek
l¢pcsû megerûltette. K¡l´n´s hangok ¡t´tt¢k meg a f¡l¢t az ajtÂn kereszt¡l. Mintha
egy nagybeteg lett volna odabent, ugyanis m¢lyrûl j´vû, neh¢z ny´g¢seket ¢s sÂhajokat
hallott. AztÀn egyszer csak r¢mes francia ¢s olasz Àtkok hangzottak, mint mikor a t¡relmetlens¢g utat nyit a jajvesz¢kel¢snek, majd egy k¢ts¢gbeesett, rekedt nevet¢s vezetett
Àt ism¢t ama m¢ly sÂhajokba. Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos megborzongott. LegutÂbb is
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mÀr valami ûr¡letf¢l¢t ¢reztem a maestrÂban, gondolta, netÀn eg¢szen meghibbant,
vagy belebetegedett a fÀjdalomba? MÀr kopogÀsra g´rbÁtette az ujjÀt, amikor tekintete
m¢g egyszer az ajtÂszÀmra esett; az 53-as volt. Hogyan t¢vedhetett ekkorÀt; majdnem
egy idegenhez l¢pett be. Bosszankodva ment tovÀbb a k´vetkezû ajtÂhoz; ez volt az
54-es; itt eg¢szen mÀs hangok hallatszottak. Sz¢p, m¢ly f¢rfihang ¢nekelt egy dalt zongorakÁs¢rettel; az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos bel¢pett, s azt a fiatal f¢rfit ismerte fel, akit
tegnap az ¢nekesnûn¢l lÀtott.
A szobÀban kottalapok, gitÀrok, hegedük, lantok ¢s egy¢b zeneszerszÀmok hevertek
szanasz¢t, ¢s e tÀrgyak halmazÀtÂl k´r¡lv¢ve ott Àllt a karmester bû fekete k´nt´sben,
piros sapkÀval a fej¢n ¢s a kez¢ben kottatekerccsel; a doktor k¢sûbb azt ÀllÁtotta, hogy
a lÀtvÀny Mariust juttatta esz¢be KarthÀgÂ romjain.
ögy lÀtszott, a fiatalember eml¢kezett rÀ tegnaprÂl, ¢s meglehetûsen s´t¢ten fogadta; de volt annyira jÂl nevelt, hogy egy halom kottapapÁrt az egyik sz¢krûl egyetlen
mozdulattal a padlÂra l´kve helyet kÁnÀljon lÀtogatÂjÀnak; û maga nagy l¢ptekkel jÀrta
k´rbe a szobÀt, lebegû k´nt´s¢vel alaposan let´r¡lve a port az asztalrÂl ¢s a k´nyvekrûl.
Nem engedte szÂhoz jutni az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsost, mindjÀrt tÃlkiabÀlta ût. ä Tûle
j´n? ä kiÀltotta. ä Nem sz¢gyelli magÀt, hogy ûsz fej¢vel egy ilyen n¢mber kerÁtûje
legyen? Nem akarok semmirûl se hallani; a boldogsÀgomat sÁrba temettem, lÀtja, gyÀszolom az ¡dv´ss¢gemet; a fekete k´nt´s´m van rajtam, ebbûl a jelbûl meg¢rtheti, ha
konyÁt valamit a pszicholÂgiÀhoz, hogy azt a szem¢lyt a magam r¢sz¢rûl halottnak tekintem. ñ, Giuseppa, Giuseppa!
ä Igen tisztelt karnagy Ãr ä szakÁtotta f¢lbe a doktor ä, hallja csak meg, mit mondok...
ä Hallani? Mit tud ´n a hallÀsrÂl? Figyeljen ide, amikor a hallÀsrÂl besz¢l; megvizsgÀlom, van-e hallÀsod, ´reg! N¢zd, ez a nûi l¢ny ä folytatta, mik´zben a zongora tetej¢t
felrÀntotta, ¢s valamit jÀtszott, ami egy¢bk¢nt a doktorra, aki nem volt nagy zene¢rtû,
Ãgy hatott, mint bÀrmi mÀs zene ä; hallja ezt a lÀgysÀgot, olvad¢konysÀgot, simul¢konysÀgot? çm ugyanakkor nem veszi ¢szre ezekben az Àtmenetekben e teremtm¢nyeknek megbÁzhatatlan, tovaillanÂ, jellemtelen mivoltÀt? De hallgassa tovÀbb ä
mondta emelt hangon ¢s csillogÂ szemmel, mik´zben gyÀszk´nt´s¢nek bû ujjait hevesen visszacsÃsztatta ä, ahol f¢rfiak tev¢kenykednek, ott erû van ¢s igazsÀg; ott semmi
tisztÀtalan nem fordulhat elû, szents¢ges, isteni hangok ezek! ä Hatalmas erûvel kalapÀlta v¢gig a billentyüzetet, Àm a doktornak ism¢t olybÀ tünt, hogy eg¢sz k´z´ns¢ges
zen¢t hall.
ä ¹n sajÀtsÀgosan jellemzi az embereket ä mondta ä; ha mÀr itt tartunk, megk¢rhetn¢m, nagyra becs¡lt uram, hogy esetleg egy eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsost is bemutasson
a zongorÀn?
A muzsikus megvetûen n¢zett rÀ. ä Hisz te csak egy rossz sivÁtÂ cisszel tudnÀl bel¢pni, f´ldigiliszta, amikor ¢n a fens¢ges, sugÀrzÂ akkordot le¡t´m!
A doktor vÀlaszÀt kopogÀs szakÁtotta meg; egy kis nyomor¢k figura l¢pett be, meghajolt, ¢s Ágy szÂlt: ä A beteg Ãr az 54-esbûl tisztelettel arra k¢ri, hogy ne s¡r´gj´n,
zajongjon olyan rettentûen, merthogy û igen gyenge Àllapotban van, haldoklik.
ä Legm¢lyebb tiszteletemet jelentem az Ãrnak ä felelte az ifjÃ ember ä, tûlem akkor
tÀvozhat az ¢lûk sorÀbÂl, amikor neki tetszik. K¡l´nben is irtÂzattal hallgatom ¢jszakÀnk¢nt a jajgatÀsait ¢s ny´g¢seit, de a legiszonytatÂbbak istentelen Àtkai ¢s t¢bolyult
nevet¢se. Azt hiszi talÀn az a francia, hogy egyed¡l û az Ãr a Hotel de Portugalban?
Ha û zsenÁroz engem, ¢n is tovÀbb zsenÁrozom ût.

Wilhelm Hauff: Az ¢nekesnû ã 1423

ä De megbocsÀsson nagym¢ltÂsÀgod ä mondta a nyomor¢k ember ä, az Ãr mÀr nem
hÃzza sokÀig, csak nem akarja az utolsÂ pillanatait...
ä Annyira beteg az az Ãr? ä k¢rdezte r¢szvevûen az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos. ä Mi a
baja? Ki kezeli? °s kicsoda û?
ä Hogy kicsoda, azt ¢ppen nem tudom; ¢n a b¢rszolga vagyok; azt hiszem, Loriernek nevezi magÀt, ¢s FranciaorszÀgbÂl j´tt; tegnapelûtt m¢g jÂl volt, bÀr kiss¢ melankolikus hangulatban, ugyanis ki sem tette a lÀbÀt, s m¢g arra sem volt kedve, hogy a
vÀros nevezetess¢geit megtekintse, Àm mÀsnap reggel nagy betegen talÀltam az Àgyban; valÂszÁnü, hogy az ¢jjel sz¢l¡t¢st kapott. De a vilÀg¢rt sem akar orvost lÀtni. IszonyÃan ÀtkozÂdik, ha megk¢rdezem, ne hÁvjak-e egyet. Egyed¡l Àpolja ¢s k´t´zi magÀt;
azt hiszem, van egy r¢gi lûtt sebe is a hÀborÃbÂl, amely most felnyÁlt.
Ebben a pillanatban a szomsz¢dbÂl a beteg rekedt hÁvÂ hangja hallatszott n¢hÀny
Àtok kÁs¢ret¢ben. A b¢rszolga hÀromszor keresztet vetett, ¢s Àtrohant.
A doktor m¢g egyszer megkÁs¢relte, hogy besz¢de utat talÀljon a konok szerelmes
f¡l¢hez, ¢s ezÃttal Ãgy lÀtszott, hogy siker¡lt. A karmester egy partitÃrÀt vett a kez¢be,
melybûl halkan maga el¢ ¢nekelt; s a doktor, kihasznÀlva a nyugodtabb hangulatot,
elkezdte mes¢lni az ¢nekesnû ¢lett´rt¢net¢t. Kezdetben olybÀ tünt, hogy a karmester
nem figyel oda, buzgÂn olvasta a partitÃrÀt, ¢s Ãgy tett, mintha rajta kÁv¡l senki se
lenne a szobÀban; lassank¢nt azonban kezdett odafigyelni, abbahagyta az ¢nekl¢st;
majd olykor felemelte szem¢t a partitÃrÀbÂl, ¢s ¢gû tekintete a doktor arcÀt pÀsztÀzta;
azutÀn leengedte a kottÀt, ¢s mereven n¢zett az elbesz¢lûre; ¢rdeklûd¢se lÀthatÂan
n´vekedett, szeme ragyogott, k´zelebb hÃzÂdott, megragadta az orvos karjÀt, s amikor ez az elbesz¢l¢s¢t befejezte, izgatottan ugrott fel, ¢s ide-oda szaladgÀlt a szobÀban.
ä Igen ä kiÀltotta ä, van benne igazsÀg, az igazsÀgnak egy szikrÀja, valami valÂszÁnüs¢g;
lehets¢ges, talÀn Ágy t´rt¢nt; az ´rd´gbe is! nem lehet, hogy m¢gis hazugsÀg az eg¢sz?
ä Azt hiszem, ezt Ãgy nevezik, hogy decrescendo az ´n becses müv¢szet¢ben, karnagy Ãr; de mi¢rt vÀlt Àt Ágy ebben a dologban az igazsÀgrÂl a hazugsÀgra? S ha egy
kezest hozn¢k ´nnek, aki jÂtÀllna az igazsÀg¢rt... maestro, mi lenne akkor?
Boloni elgondolkozva Àllt meg elûtte: ä Ah! ha ezt valaki megtenn¢, eg¢szs¢g¡gyi
tanÀcsos, aranyba foglalnÀlak, mÀr maga a gondolat hatalmas, kirÀlyi jutalmat ¢rdemel. Igen! ha valaki kezeskedne nekem! ...Minden olyan homÀlyos... zürzavaros labirintus... nincs kiÃt... nincs vez¢rlû csillag!
ä Nagyra becs¡lt barÀtom ä szakÁtotta f¢lbe a doktor ä, Ãgy tetszik, Schiller HaramiÀkjÀbÂl id¢z nekem, amint az a Cotta-f¢le zsebk´nyvkiadÀs 175. oldalÀn Àll, ha jÂl
eml¢kszem. Ennek ellen¢re ismerek egy ilyen kezest, egy ilyen vez¢rlû csillagot.
ä ñ, ha akadna ilyen! ä kiÀltotta a mÀsik. ä A barÀtom lenne, az angyalom, az istenem... imÀdni fogom ût!
ä Az id¢zett r¢szben ugyan egy kardrÂl van szÂ, mellyel ¢gû sebet akarnak ejteni a
viperafajzaton; mindazonÀltal meg fogom ´nt gyûzni; az a k´vet, aki a szeg¢ny GiuseppÀt a hÀzÀba fogadta, v¢letlen¡l itt lakik a hÀzban a 6-os szÀmÃ szobÀban; ha lesz
szÁves frakkot ´lteni ¢s hozzÀ egy nyakravalÂt is felvenni, elvezetem ´nt hozzÀ, s û megÁg¢rte, hogy meg fogja gyûzni ´nt.
A fiatal f¢rfi megindultan szorÁtotta meg az orvos kez¢t; de m¢g most sem tudott
megszabadulni egy bizonyos emelkedett pÀtosztÂl. ä ¹n volt az ¢n jÂ angyalom ä
mondta ä, mennyi hÀlÀval tartozom ´nnek ez¢rt az ÃtmutatÀs¢rt; gyorsan bebÃjok a
frakkomba, ¢s nyomban megyek ´nnel a k´vethez.
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A szerelmes¢vel t´rt¢nt kib¢k¡l¢s szinte nagyobb hatÀssal volt az ¢nekesnûre, mint
orvosÀnak m¢goly nagyszerü kanalas orvossÀga. Eg¢szs¢ge a k´vetkezû napokban
szemlÀtomÀst javult, ¢s hamarosan ott tartott, hogy egy¡tt ¢rzû barÀtai lÀtogatÀsÀt mÀr
Àgyon kÁv¡l fogadhatta. çllapotÀnak ezt a fordulatÀt Âhajtotta megvÀrni a rendûrkapitÀny, hogy az ¡gynek utÀnajÀrjon. Megfontolt ember volt, ¢s az a hÁr jÀrta rÂla, hogy
nem egyk´nnyen siklik ki a kez¢bûl, akire egyszer szemet vetett, lett l¢gyen bÀr szÀz
vagy m¢g t´bb m¢rf´ldnyire is tûle. Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos ismertette vele az ¢nekesnû t´rt¢net¢t, û pedig Martinow bÀrÂval m¢g tovÀbbi megbesz¢l¢seket folytatott,
¢s egy-k¢t olyan dologrÂl ¢rtes¡lt, melyeket nagyon is ¢rdekeseknek tartott. A k´vet
legutÂbb kijelentette, hogy a fiatal Bianettivel t´rt¢nt eseten felbuzdulva megragadta
a lehetûs¢get, hogy de Planto lovag elvetem¡lt ¢let¢rûl magasabb helyeken szÂt ejtsen.
Nem mulasztotta el, hogy azt a k´r¡lm¢nyt, miszerint a szeg¢ny gyermeket tulajdonk¢ppen eladtÀk, megfelelû megvilÀgÁtÀsba helyezze. Ama rossz hÁrü hÀzat a rendûrs¢g
hamarosan feloszlatta, ¢s a bÀrÂ ezt fûk¢nt azon l¢p¢seinek tulajdonÁtotta, melyeket
az ¡gyben tett. ý is hallott a lovag halÀlÀrÂl, de a rendûrfûkapitÀnnyal egy¡tt Ãgy
gondoltÀk, az csupÀn szemf¢nyveszt¢s¡l szolgÀlt, hogy ¡zelmeit biztonsÀgosabban
folytathassa; mert egyik¡knek sem volt k¢ts¢ge afelûl, hogy az ¢nekesnû meggyilkolÀsÀnak kÁs¢rlete csak ettûl a sz´rnyü embertûl eredhetett. Mennyire neh¢z volt azonban e gyilkos nyomÀt k´vetni; az idegenek, akik az idû tÀjt B.-ben tartÂzkodtak, amint
a fûkapitÀny bizonygatta, gyanÃn fel¡l Àlltak; csupÀn k¢t k´r¡lm¢ny vezethetett valamelyes bizonyossÀghoz, ha valahol a Bianetti szobÀjÀban talÀlt zsebkendûh´z hasonlÂra bukkannÀnak, mely hozzÀsegÁthetne a felderÁt¢shez; ez¢rt ker¡lt a kendû r¢szletes leÁrÀsa minden varrÂnû ¢s mosÂnû kez¢be, akik a B.-ben tartÂzkodÂ idegenek ruhatÀrÀt gondoztÀk. EzenkÁv¡l a fûkapitÀny l¢lektani okokbÂl felt¢telezhetûnek tartotta, hogy hamarosan Ãjabb tÀmadÀsi kÁs¢rlet vÀrhatÂ az ¢nekesnû ¢lete ellen, term¢szetesen abban az esetben, ha a gyilkos m¢g a k´zelben tartÂzkodna.
Mihelyt tehÀt az ¢nekesnû visszanyerte erej¢t, ahÀnyszor csak Lange doktor meglÀtogatta, a rendûrfûkapitÀny mindannyiszor elkÁs¢rte ût; ilyenkor k¡l´nb´zû int¢zked¢seket tÀrgyaltak meg, n¢melyik jÂnak lÀtszott, de nehezen kivihetûnek, n¢melyiket eg¢szen el kellett vetni. V¢g¡l GiuseppÀnak tÀmadt egy ´tlete, amely a k¢t f¢rfit
igen megragadta: àA doktor ä mondta ä megengedte, hogy a k´vetkezû hetekben kijÀrhatok, s ha nem lesz ellen¢re, a farsang utolsÂ ÀlarcosbÀljÀn elûsz´r jelenn¢k meg
ism¢t az emberek k´z´tt; van ebben nekem valami vonzÂ, hogy ott mutatkozzam elûsz´r, ahol a szerencs¢tlens¢gem tulajdonk¢ppen kezdûd´tt. S ha gondoskodunk rÂla,
hogy errûl B.-ben ÀltalÀnosan tudomÀst szerezzenek, ¢s ha a lovag m¢g itt van, akkor
halÀlosan biztos vagyok benne, hogy valamilyen maszkban ism¢t a k´zelembe f¢rkûzik. NyilvÀn Âvakodni fog a megszÂlalÀstÂl, semmivel nem Àrulja el magÀt, de nem
fog lemondani arrÂl, hogy tovÀbbra is az ¢letemre t´rj´n, s ¢n ezrek k´z¡l is felismerem ût. Magas termet¢rûl, de mindenekelûtt a szem¢rûl tudni fogom, hogy û az. Mi
a v¢lem¢ny¡k, uraim?
A terv nem volt rossz. ä Fogadni mern¢k ä mondta a fûkapitÀny ä, ha megtudja,
hogy ´n is ott lesz a bÀlon, nem marad el û sem; ha mÀs¢rt nem, csak hogy bosszÃjÀnak
tÀrgyÀt viszontlÀssa, ¢s d¡h¢nek Ãj tÀpot adjon. ögy gondolom egy¢bk¢nt, ne vegyen
Àlarcot, hogy Ágy k´nnyebben felismerje ´nt, ¢s hogy az ´n k´zel¢ben hamarabb csap-
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dÀba essen; egy-k¢t ¡gyes fickÂt dominÂba bÃjtatok kÁs¢ret¡l, s az ´n egyetlen jeladÀsÀra elkapjÀk a v¢n rÂkÀt.
Babette, az ¢nekesnû szobalÀnya ki-be jÀrt a besz¢lget¢s alatt; hallotta Ãrnûje hatÀrozott szÀnd¢kÀt, hogy gyilkosÀt vagy annak segÁtûtÀrsait leleplezze, s Ãgy ¢rezte, û is
tartozik magÀnak azzal, hogy legjobb tudÀsa szerint hozzÀjÀruljon ehhez a felderÁt¢shez. Ez¢rt f¢lrevonta a fûkapitÀnyt, ´sszeszedte bÀtorsÀgÀt, ¢s elmondta, hogy a minap
mÀr felhÁvta a doktor figyelm¢t egy k´r¡lm¢nyre, mely nyomra vezethetne, de az
nemigen vetett rÀ ¡gyet.
ä Ilyen esetekben semmilyen k´r¡lm¢ny sem mell¢kes, kedvesem ä vÀlaszolta a
rendûrs¢g embere ä, ha valamirûl tudomÀsa van...
ä Azt hiszem, hogy a signora tÃl diszkr¢t, ¢s nem akar besz¢lni; amikor a szÃrÀst
kapta, ¢s a karomba Àjult, az utolsÂ sÂhaja ez volt: Bolnau.
ä Micsoda? ä kiÀltotta a fûkapitÀny meg¡tk´zve ä, s ezt eddig elhallgattÀk elûlem?
Egy ilyen fontos k´r¡lm¢nyt; eg¢sz biztosan hallotta, hogy: Bolnau?
ä Becs¡letemre ä mondta a lÀnyka, s ezt megerûsÁtendû kez¢t esk¡v¢sre emelte a
szÁv¢hez. ä Bolnau, mondta, de olyan fÀjdalmasan, hogy nem tudok mÀsra gondolni,
mint hogy Ágy hÁvjÀk a gyilkost; de k¢rem, ne Àruljon el!
A fûkapitÀnynak az volt az alapelve, hogy nincs az az ember, legyen bÀr m¢goly
becs¡letes kin¢zetü, aki ne lehetne egy büncselekm¢ny elk´vetûje. Bolnau kereskedelmi tanÀcsost, mert mÀs ilyen nevürûl nem tudott a vÀrosban, rendes embernek
ismerte, de nincs-e p¢lda arra, hogy ¢ppen az olyan emberek adnak dolgot az igazsÀgszolgÀltatÀsnak, akikre a vilÀg elûtt semmi rosszat nem lehetne mondani? Nem lehet, hogy egy k´vet fÃj de Planto lovaggal? Ilyen elm¢lked¢sek k´zepette folytatta az
ÃtjÀt, s a Sz¢les utcÀhoz k´zeledve esz¢be jutott, hogy a kereskedelmi tanÀcsos ebben
az idûben szokott arra jÀrni, ez¢rt elhatÀrozta, hogy egy kicsit puhatolÂzik nÀla. Amaz
j´tt is valÂban lefel¢ az utcÀn, jobbra-balra k´sz´ngetett, minden percben megÀllt besz¢lgetni egy-egy ismerûssel, s ahogy tovÀbbhaladt, maga el¢ mosolygott, vidÀmnak
¢s jÂkedvünek lÀtszott. M¢g vagy ´tvenl¢p¢snyi tÀvolsÀgra volt a fûkapitÀnytÂl, amikor
¢szrevette ût; elsÀpadt, megfordult, ¢s be akart kanyarodni egy mell¢kutcÀba. GyanÃs,
nagyon gyanÃs dolog!, gondolta a fûkapitÀny, a tanÀcsos utÀn sietett, nev¢n szÂlÁtotta,
¢s megÀllÀsra bÁrta. A kereskedelmi tanÀcsos maga volt a megtestes¡lt nyomorÃsÀg;
tompa hangon kiny´g´tt egy àBon jour, bon jourÊ-t, s mintha mosolyogni szeretett
volna, de szeme elhomÀlyosult, arca g´rcsbe rÀndult, t¢rde reszketett, fogai hallhatÂan ´sszeverûdtek.
ä Ej, ej, ritkÀn mutatkozik. MÀr jÂ n¢hÀny napja nem lÀttam az ablakom elûtt elmenni; Ãgy lÀtom, nincs valami jÂl ä füzte hozzÀ szÃrÂs pillantÀssal a fûkapitÀny. ä
Olyan sÀpadt, valami baja van?
ä Nem, csak egy kis borzongÀs, n¢hÀny napig valÂban nem voltam jÂl, de hÀl' istennek mÀr jobban ¢rzem magam.
ä ögy? Nem volt jÂl? ä k¢rdezte tovÀbb emez. ä Nem is gondoltam volna; Ãgy r¢mlik, pÀr nappal ezelûtt az ÀlarcosbÀlon m¢g kitünû hangulatban volt.
ä Igen, persze; Àm r´gt´n mÀsnap le kellett fek¡dn´m, mert a rohamaim visszat¢rtek, de most eg¢szen rendben vagyok.
ä Nos, akkor ne mulassza el a k´vetkezû ÀlarcosbÀlt; ez az utolsÂ, ¢s biztosan ragyogÂ
lesz, rem¢lem, lÀtni fogom ott ´nt; addig is adieu, kereskedelmi tanÀcsos Ãr!
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ä Nem maradok el! ä kiÀltotta utÀna Bolnau kereskedelmi tanÀcsos keserves k¢ppel.
ä Ez gyanakszik! ä mondta magÀban. ä Ez hallott valamit az ¢nekesnû utolsÂ szavÀrÂl.
çmbÀr a lÀny rendbe j´tt, nem rÀghatja-e m¢gis a gyanÃ ennek a rendûrnek a szÁv¢t?
Nem figyeltet-e vajon, mert gyanÃt fogott? A titkosrendûrs¢g ¡ld´zni fog; l¢pten-nyomon idegen, ravasz arcokba ¡tk´z´m. Nem szabad t´bb¢ semmit se mondanom, mert
jelentik ¢s ¢rtelmezik; istenemre, megbÁzhatatlan egy figura leszek, vesz¢lyes egy¢n;
pedig milyen nyugodtan ¢s jÀmborul ¢ltem, mint Tell Vilmos a negyedik felvonÀsban!
így besz¢lt a boldogtalan Bolnau magÀban; f¢lelme nûtt´n-nûtt, ahogy a k´vetkezû
ÀlarcosbÀlra vonatkozÂ fogas k¢rd¢snek utÀnagondolt. ä A fûkapitÀny biztosan Ãgy
v¢li, hogy nem mer¢szkedem az ¢nekesnû k´zel¢be a rossz lelkiismeretem miatt; de
ott kell lennem, el kell oszlatnom a gyanÃjÀt! Csakhogy nem fog-e majd el remeg¢s
¢s reszket¢s a lÀny k´zel¢ben, ¢ppen az¢rt, mert a fûkapitÀny azt hiheti, hogy a lelkiismeret-furdalÀstÂl ¢s a f¢lelemtûl reszketni fogok? ä Agyongy´t´rte magÀt ezekkel a
k¢pzetekkel, naphosszat ezek foglalkoztattÀk, eml¢kezett, hogy egy hÁres ÁrÂ kimutatta, a f¢lelemtûl is f¢lhet¡nk, s most pontosan ez az û esete. çm Ãgy ¢rezte, hogy ´ssze
kell szednie a bÀtorsÀgÀt, ¢s el¢be kell mennie a vesz¢lynek. A jelmezk´lcs´nzûtûl elhozatta magÀnak a janinai pasa pompÀs ´lt´zet¢t; mindennap felvette, ¢s egy nagy
t¡k´r elûtt gyakorolta magÀt, hogy el¢g elfogulatlanul tekintsen ki Àlarca m´g¡l. K´nt´s¢bûl egy babÀt alakÁtott ki magÀnak, egy sz¢kre ¡ltette, s ez jelentette Bianetti ¢nekmüv¢sznût. Pasak¢nt jÀrkÀlt k´r¡l´tte, k´zeledett hozzÀ, ¢s megszÂlÁtotta: ä V¢gtelen¡l ´r¡l´k, hogy ´nt ilyen kÁvÀnatos jÂ eg¢szs¢gben lÀtom. ä Harmadnap mÀr minden
reszket¢s n¢lk¡l mondta fel a leck¢j¢t, ez¢rt m¢g nehezebb feladatot rÂtt ki magÀra.
T´k¢letesen jÂ modorÃ ¢s elfogulatlan akart lenni, ¢s Ágy szÀnd¢kozott a lÀnynak egy
tÀny¢ron bonbont ¢s puncsot kÁnÀlni. Egy tÀny¢rra tett pohÀr vÁzzel gyakorolt. Eleinte
r¢mesen cs´r´mp´lt reszketû kez¢ben; de ezt a gyenges¢get is legyûzte, sût k¢pes volt
eg¢sz vidÀman megszÂlalni: ä Nagyra becs¡lt h´lgy, nem Âhajt egy kis puncsot ¢s n¢hÀny szem bonbont? ä Nagyszerüen ment; egyetlen halandÂ sem lÀtja majd remegni.
A janinai Ali pasa bÀtorsÀgot ¢rzett magÀban, hogy f¢lelme ellen¢re elmenjen az ÀlarcosbÀlba.
Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos nem engedte Àt mÀsnak, hogy a gyÂgyult lÀnyt û vezethesse elûsz´r az emberek k´z¢. Amaz szÁvesen igent mondott neki, minthogy hüs¢ges
ÀpolÀsÀval, az irÀnta tanÃsÁtott gondoskodÀsÀval jogot szerzett legmelegebb hÀlÀjÀra.
így azutÀn a doktor vele egy¡tt ¢rkezett az ÀlarcosbÀlra, s lÀthatÂan nem kis m¢rt¢kben ¢lvezte, hogy a sz¢p, ¢rdekes lÀny oldalÀn tetszeleghet. B. vÀros lakÂi k¡l´n´s emberek. Az elsû napokban a legelûkelûbb szalonoktÂl a s´r´zûkig csak rosszat besz¢ltek
az ¢nekesnûrûl; de amikor tekint¢lyes f¢rfiak vett¢k pÀrtfogÀsukba, amikor k´ztiszteletben ÀllÂ h´lgyek nyÁltan kiÀlltak mellette, a zÀszlÂ a sz¢l utÀn fordult, ¢s a b.-beliek
a szeg¢ny gyermek sorsÀn el¢rz¢keny¡lten jÀrtak-keltek, ¢s majd' meghaltak afeletti
elragadtatÀsukban, hogy meggyÂgyult. Amikor a bÀlterembe l¢pett, Ãgy tetszett, mindenki ûrÀ vÀr, mint az ¡nnep kirÀlynûj¢re; mindenki ujjongott ¢s lelkendezett, az emberek tapsoltak ¢s bravÂztak, mintha az ¢nekesnû ¢pp a legnehezebb futamokat fejezte
volna be. M¢g az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsosnak is kijutott a tetsz¢snyilvÀnÁtÀsbÂl: ä N¢zz¢tek, û az ä kiÀltottÀk ä, û az a kitünû f¢rfi, aki megmentette.
Az ¢nekesnû ´r´mteli megindultsÀggal fogadta a t´meg lelkesed¢s¢t; s a szerencsekÁvÀnÂk morajÀtÂl elkÀbulva bizony majdnem elfelejtette, hogy milyen komolyabb c¢l
hozta ût ide, a terembe; Àm a l¢pteit k´vetû n¢gy markos dominÂ, valamint a doktor
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arra vonatkozÂ k¢rd¢sei, hogy m¢g nem pillantotta-e meg a lovag sz¡rke szem¢t, ism¢telten eml¢keztett¢k szÀnd¢kÀra. Sem az û figyelm¢t, sem a doktor¢t nem ker¡lte
el, hogy egy hosszÃ, szikÀr t´r´k (koszt¡mj¢t B.-ben Ali pasÀnak nevezt¢k) folyton a
k´zel¢be furakodott, s valahÀnyszor a jelmezesek Àradata elsodorta, ism¢t visszat¢rt
mell¢j¡k. Az ¢nekesnû megb´kte a doktort, ¢s tekintet¢vel a pasÀra mutatott. Az orvos
viszonozta pillantÀsÀt, ¢s Ágy szÂlt: ä MÀr r¢gen ¢szrevettem. ä A pasa bizonytalan l¢ptekkel k´zeledett; az ¢nekesnû erûsebben kapaszkodott Lange karjÀba; a jelmezes
most eg¢szen a k´zel¡kbe ¢rt, az Àlarc alÂl merev, sz¡rke kis szempÀr kukkantott ki,
s egy tompa hang Ágy szÂlalt meg: ä V¢gtelen¡l ´r¡l´k, m¢lyen tisztelt mamzel, hogy
´nt ilyen kÁvÀnatos, jÂ eg¢szs¢gben lÀthatom. ä Az ¢nekesnû ijedten fordult f¢lre, reszketni lÀtszott; ebben a pillanatban az Àlarcos szint¢n remegve hûk´lt vissza, ¢s eltünt
a t´megben. ä ý az? ä k¢rdezte a tanÀcsos. ä Uralkodj¢k magÀn; most nyugodtan ¢s
k´r¡ltekintûen kell cselekedni; azt hiszi, û az?
ä M¢g nem vagyok benne biztos ä vÀlaszolta a lÀny ä, de mintha a szem¢t felismertem volna.
Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos utasÁtÀst adott a n¢gy jelmezesnek, hogy szigorÃan figyelj¢k a pasÀt, s a h´lggyel tovÀbbment. çm alig tett n¢hÀny l¢p¢st a teremben, a t´r´k
ism¢t megjelent; de kiss¢ tÀvolabb Àllt meg, mint aki az ¢nekesnût figyeli.
A doktor h´lgy¢vel az egyik b¡f¢asztalhoz l¢pett, hogy az ijeds¢gre egy cs¢sze teÀt
rendeljen; k´r¡ln¢zett ä a t´r´k ism¢t ott volt. De nicsak, most egy pohÀr puncsot ¢s
n¢hÀny szem bonbont tartva tÀny¢rkÀjÀn k´zelebb l¢p az ¢nekesnûh´z; szeme szikrÀzik, a pohÀr sajÀtos cseng¢ssel ugrÀl ¢s cs´r´mp´l a reszketû tÀny¢ron; mÀr mellette
Àll, odakÁnÀlja neki a tÀny¢rt, ¢s megszÂlal: ä Nagyra becs¡lt h´lgy, nem Âhajt egy kis
puncsot ¢s n¢hÀny bonbont? ä Az ¢nekesnû mereven rÀn¢zett, elsÀpadt, a tÀny¢rt ell´kte magÀtÂl, ¢s felkiÀltott: ä Jaj, a sz´rnyeteg! ý az, û az, meg akar m¢rgezni!
A janinai pasa n¢mÀn ¢s mozdulatlanul Àllt, lÀthatÂan a v¢dekez¢s minden gondolatÀt feladta; akarattalanul engedte, hogy a n¢gy markos dominÂ elvezesse.
Csaknem ugyanebben a pillanatban valaki hevesen megrÀngatta a doktor fekete
kabÀtjÀt; k´r¡ln¢zett, s az a bizonyos kis nyomor¢k b¢rszolga Àllt elûtte a Hotel de
PortugalbÂl, sÀpadtan ¢s ijeds¢gtûl eltorzult k¢ppel: ä Az isten szerelm¢re, eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos Ãr, szÁveskedj¢k velem j´nni az 53-asba, az ´rd´g ¢pp most k¢sz¡l
elvinni a francia urat.
ä Mit fecseg itt? ä k¢rdezte kelletlen¡l a doktor, ¢s f¢lre akarta tolni a szolgÀt, hogy
k´vesse a foglyot a rendûr-fûkapitÀnysÀgra. ä Mi k´z´m hozzÀ, ha a sÀtÀn magÀhoz veszi?
ä De k¢rem ä kiÀltotta szinte ¡v´ltve a kis ember ä, talÀn m¢gis meg lehet menteni;
urasÀgod vÀrosi tisztiorvos e helyt, ¢s k´teles a szÀllodai idegenekhez kij´nni.
A tanÀcsos egy szitkot nyomott el, mely mÀr a nyelve hegy¢n volt; lÀtta, hogy ezt a
kellemetlen utat nem ker¡lheti el, egy pillantÀssal odahÁvta Boloni karmestert, Àtadta
neki az ¢nekesnût, ¢s a kis emberrel elsietett a Hotel de Portugalba.
11
Minden csendes ¢s sivÀr volt a nagy fogadÂban, mÀr ¢jf¢l is elmÃlt, a lÀmpÀk a folyosÂkon ¢s a l¢pcsûk´n s´t¢ten ¢s homÀlyosan ¢gtek; az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos kellemetlen¡l ¢rezte magÀt, ahogy felfel¢ l¢pkedett a magÀnyos beteghez. A lakÀj kitÀrta az
ajtÂt, a doktor bel¢pett, de majdnem hÀtraesett. Mert az a l¢ny, aki napok Âta sz¡n-
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telen¡l foglalkoztatta a fantÀziÀjÀt, itt ¡lt megtestes¡lt valÂsÀgÀban az Àgyban. HosszÃ,
szikÀr, ´regedû f¢rfi volt, m¢lyen a homlokÀba hÃzott hegyes gyapjÃ hÀlÂsipkÀban,
szük mell¢t, hosszÃ, v¢kony karjÀt flanel fedte, s a sapka alÂl nagy hegyes orr tünt elû
sovÀny, sÀrgÀsbarna arcÀbÂl, melyet egy halott¢nak lehetett volna v¢lni, ha sz¡rke, szÃrÂs szeme nem lett volna, mely az arcnak m¢g n¢mi ¢letet ¢s sz´rnyü, iszonyatot ¢bresztû kifejez¢st k´lcs´nz´tt. HosszÃ, v¢kony ujjait, melyek ´szt´v¢r csuklÂjÀval egy¡tt
messze kinyÃltak a hÀlÂruhÀbÂl, g´rcs´sen behajlÁtotta, ¢s rekedt, t¢bolyult nevet¢ssel
kaparta a takarÂjÀt.
ä N¢zze! mÀr a sÁrjÀt kaparja! ä suttogta a kis ember, ¢s szavaival magÀhoz t¢rÁtette
a doktort, aki mereven bÀmulta a beteget. Ilyennek, pontosan ilyennek k¢pzelte el
Planto lovagot, ez az alattomos sz¡rke szempÀr, ezek a beteges vonÀsok, ez a kiszikkadt,
kÁs¢rteties figura ä mind egy¡tt volt jelen, amit az ¢nekesnû a rettenetes emberrûl
elmondott. De hirtelen esz¢be jutott, hogy nem ¢ppen most j´n-e onnan, ahol a lovagot elfogtÀk? Nem lehetett egy mÀsik f¢rfinak is sz¡rke szeme? Olyan csodÀlnivalÂ,
ha egy beteg elesett ¢s sÀpadt? A doktor kinevette ´nmagÀt, v¢gigsimÁtotta homlokÀt,
mintha az elûbbi gondolatÀt akarnÀ elhessegetni, ¢s az Àgyhoz l¢pett. ä HosszÃ ¢vek
alatt m¢g soha nem ¢rzett irtÂzatot ¢s f¢lelmet egy betegÀgynÀl ä itt azonban megmagyarÀzhatatlan szorongÀs lepte meg, borzongÀs, melyet hiÀba prÂbÀlt legyûzni, ¢s ´nk¢ntelen¡l is visszahûk´lt, mikor a nedves, hideg kezet a sajÀtjÀba fogta, majd
hosszasan, de eredm¢nytelen¡l kereste a beteg pulzusÀt.
ä Az ostoba fickÂ ä kiÀltotta rekedten a beteg, mik´zben a franciÀt hol rossz olaszsÀggal, hol t´rt n¢mets¢ggel keverte ä, az ostoba kis fickÂ orvost hozott nekem, ha jÂl
sejtem. MegbocsÀsson, de soha nem tartottam sokra az ´n mesters¢g¢t. Az egyetlen,
ami meggyÂgyÁt, a g¢nuai f¡rdûk; mÀr megparancsoltam ennek a baromnak, hogy
rendeljen nekem postalovakat, m¢g ma ¢jjel elutazom.
ä Persze hogy elutazik ä mormolta a kis ember ä, de hat sz¢nfekete m¢nnel, ¢s nem
G¢nuÀba, ahol a boldogult Fiesko megfulladt, hanem oda, ahol lesz jajgatÀs ¢s fogaknak csikorgatÀsa.
A doktor lÀtta, hogy itt mÀr nem sok tennivalÂ van; a beteg szem¢bûl, nyugtalan
mozgÀsÀbÂl a k´zeli halÀl jel¢t v¢lte kiolvasni, maga az utazÀs ¢s a messzes¢g utÀni
vÀgy gyakran a gyors v¢g elûhÁrn´ke szokott lenni. Azt ajÀnlotta a betegnek, hogy nyugodtan fek¡dj¢k le, ¢s Ág¢rte, hogy hüsÁtû italt k¢szÁt szÀmÀra.
A beteg bosszÃsan felnevetett. ä Fek¡dni, nyugodtan fek¡dni? ä felelte. ä Ha fekszem, megszün´k l¢legezni; ¡ln´m kell, a kocsiban kell ¡ln´m, el, messzire, el! ...Mit
mond a kis ember? Megrendelte a lovakat? Te kis kutya, rendben van a csomagom?
ä ñ, uram atyÀm! ä rikÀcsolta a kis ember ä, a csomagjÀra gondol; igen, neh¢z csomagot visz magÀval tele bünnel, a sz´rnyeteg. Leszakad az ¢g attÂl, amit ´sszeÀtkozÂdott ¢s amilyen istenkÀromlÂ besz¢deket hallatott.
Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos m¢g egyszer megfogta a beteg kez¢t. ä Legyen bizalommal
hozzÀm ä mondta ä, talÀn m¢gis segÁthet ´nnek a mesters¢gem; a szolgÀja azt mondja,
hogy egy lûtt sebe felszakadt; engedje, hogy megvizsgÀljam. ä A beteg morogva engedelmeskedett, s a mell¢re mutatott. Az orvos eltÀvolÁtott egy rosszul felrakott k´t¢st,
¢s... egy szÃrt sebet talÀlt k´zel a szÁvhez... K¡l´n´s! ugyanolyan nagysÀgÃ seb, ugyanazon a helyen, mint az ¢nekesnû¢.
ä Ez friss seb, egy szÃrÀs! ä kiÀltott fel a doktor, ¢s gyanakodva n¢zett a betegre. ä
Honnan van ez a sebe?
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ä NyilvÀn azt gondolja, hogy verekedtem valakivel. Nem, az ´rd´git! Egy k¢s volt
a belsû zsebemben, leestem a l¢pcsûn, ¢s egy kicsit megkarcoltam magam.
Egy kicsit megkarcolta!, gondolta Lange. °s m¢gis ebbe a sebbe fog belehalni.
K´zben elk¢szÁtette a limonÀd¢t, ¢s odakÁnÀlta a betegnek; emez bizonytalan k¢zzel
vonta szÀjÀhoz az italt, mely egy kiss¢ felfrissÁtette; n¢hÀny pillanatig csendes ¢s nyugodt volt; de mikor ¢szrevette, hogy n¢hÀny cseppet a takarÂra ´nt´tt, ÀtkozÂdni kezdett, ¢s zsebkendût k¢rt. Az inas egy kofferhez szaladt, kinyitotta, ¢s kivett belûle egy
zsebkendût ä a doktor odapillantott, rettenetes sejt¢s nyilallt bel¢ ä ÃjbÂl odan¢zett,
ugyanaz a szÁn, ugyanaz az anyag, az a kendû volt, melyet az ¢nekesnûn¢l talÀltak. A
kis ember oda akarta nyÃjtani a betegnek; ez ell´kte: ä Menj az ´rd´gbe, te Àllat! HÀnyszor mondjam, vanÁliaillat kell rÀ! ä A szolga elûvett egy kis ¡veget, ¢s bepermetezte
a kendût; kellemes illat terjedt sz¢t a szobÀban, ugyanaz a parf¡m volt, melyet az a
bizonyos talÀlt kendû Àrasztott.
Az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos minden tagjÀban remegett; nem volt t´bb¢ k¢ts¢g, Bianetti ¢nekesnû gyilkosa, de Planto lovag volt elûtte; magatehetetlen beteg, haldoklÂ
volt az, aki itt az Àgyban ¡lt, de a doktornak az volt az ¢rz¢se, hogy bÀrmelyik pillanatban kiszÀllhat az ÀgybÂl, ¢s a torkÀnak ugrik; megragadta kalapjÀt, nem volt tovÀbb
maradÀsa a sz´rnyeteg k´zel¢ben.
A kis szolga a kabÀtjÀhoz kapott, amikor menni lÀtta ût. ä ñ, nemes uram! ä ny´g´tt
fel. ä Csak nem akar vele egyed¡l hagyni? Nem bÁrom ki, ha most meghalna, hogy
aztÀn r´gvest, mint flanelba ´lt´z´tt kÁs¢rtet, hÀlÂsipkÀval a koponyÀjÀn fel-alÀ s¢tÀljon a szobÀban! Az isten szerelm¢re, ne hagyjon magamra!
A beteg r¢mesen vigyorgott, felvÀltva nevetett ¢s ÀtkozÂdott, lÀthatÂan segÁts¢g¢re
akart lenni a kis embernek, hosszÃ, aszott karjÀt kinyÃjtotta az ÀgybÂl, v¢kony karmaival a doktor utÀn kapott. çm ez mÀr nem bÁrta tovÀbb; szinte az ûr¡let k´rny¢kezte,
visszal´kte a kis szolgÀt, ¢s kimenek¡lt a szobÀbÂl; m¢g a l¢pcsû legaljÀn is hallotta a
gyilkos irtÂzatos nevet¢s¢t.
12
Ez ¢jszakÀt k´vetû reggelen takaros vÀrosi hintÂ hajtott a Hotel de Portugal el¢; hÀrom
szem¢ly szÀllt ki belûle, egy lefÀtyolozott h´lgy ¢s k¢t idûsebb Ãr, s a l¢pcsû fel¢ tartottak. ä Odafent van mÀr Pf¤lle igazsÀg¡gyi fûelûadÂ? ä k¢rdezte az egyik Ãr a pinc¢rtûl,
aki vezette ûket. Igenlû vÀlaszt kapott, s az Ãr folytatta: ä °s micsoda k¡l´n´s rendel¢se
a sorsnak, hogy lezuhant a l¢pcsûn, ¢s maga d´fte sajÀt mell¢be a tûrt, hogy û maga
akadÀlyozta meg a sajÀt menek¡l¢s¢t, s hogy ¢ppen ´n, Lange, ker¡lt az ÃtjÀba.
ä így van ä szÂlt a lefÀtyolozott h´lgy ä, nem talÀlja, hogy valami sajÀtos sorsszerüs¢g
van a zsebkendûk dolgÀban is? Az egyiket nÀlam kellett hagynia, micsoda v¢letlen! A
mÀsikat pedig ¢ppen akkor kell k¢rnie, mikor a doktor m¢g nÀla van.
ä így kellett lennie ä vÀlaszolta a mÀsodik Ãr ä, nem mondhatunk mÀst; Ágy kellett
lennie. Azonban ebben a kavargÀsban majdnem elfeledkeztem valamirûl; mondja
csak, mi is van a janinai pasÀval? A signora nyilvÀnvalÂan t¢vedett. SzabadlÀbra helyezt¢k? Ki volt a szeg¢ny ´rd´g?
ä Dehogyis, ¢ppen ellenkezûleg ä szÂlt az elsû ä, meg vagyok gyûzûdve rÂla, hogy
büntÀrsa a lovagnak, akinek mÀr egy idû Âta a nyomÀban vagyok. MÀris iderendeltem,
szembesÁteni fogjuk a gyilkossal.
ä Lehetetlen! ä kiÀltott a h´lgy. ä BüntÀrsa?
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ä Igen, igen! ä mondta az elsû Ãr ravasz mosollyal ä, tudok egyet-mÀst, ha nem
t¢telezik is fel rÂlam. Na, hÀl' istennek fent vagyunk, ez mindjÀrt az 53-as szÀm.
Mademoiselle, legyen olyan jÂ, egyelûre fÀradjon be az 54-esbe; a karmester megengedte, ¢s nem fogja ´nt kik¡ldeni; errûl kezeskedem. Ha ´nre ker¡l a kihallgatÀs sora,
szÂlÁtani fogom.
TalÀn nem kell k¡l´n mondanunk, hogy a hÀrom szem¢ly az ¢nekesnû, a doktor
¢s a rendûrfûkapitÀny volt; az¢rt j´ttek, hogy de Planto lovag ellen gyilkossÀgi kÁs¢rlet
miatt vÀdat emeljenek. A fûkapitÀny ¢s az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos bel¢pett; a beteg
ugyanÃgy ¡lt az Àgyban, ahogyan a doktor az ¢jjel lÀtta ût, csak a vonÀsai lÀtszottak
m¢g ¢lesebbeknek a napvilÀgnÀl, s a mÀr merevedni kezdû szem¢nek kifejez¢se m¢g
iszonyatosabbnak. Hol a doktorra, hol a fûkapitÀnyra n¢zett l¢lektelen pillantÀssal,
azutÀn, mintha ¢szbe vette volna, hogy mi t´rt¢nik a szobÀban; ugyanis Pf¤lle fûelûadÂ, fiatal kis piros arcÃ, aprÂ szemü ember egy asztalt k¢szÁtett elû, egy halom papÁrt
tett rÀ, ¢s egy hosszÃ hattyÃ ÁrÂtollat tartva a kez¢ben jegyzûk´nyv felv¢tel¢re k¢sz¡lt.
ä Te barom, mit akarnak itt ezek az urak? ä szÂlt oda a beteg gyenge hangon a kis
szolgÀnak. ä JÂl tudod, nem fogadok senki lÀtogatÂt.
A fûkapitÀny szorosan el¢be Àllt, kem¢nyen rÀn¢zett, ¢s nyomat¢kos hangsÃllyal
szÂlt hozzÀ: ä De Planto lovag!
ä Ki az? ä kiÀltotta a beteg, ¢s jobbjÀval a hÀlÂsipkÀjÀhoz kapott, mintha katonÀsan
szalutÀlni akarna.
ä Uram, ´n de Planto lovag? ä folytatta az elûbbi.
A lovag sz¡rke szeme ragyogni kezdett, szÃrÂs pillantÀst vetett a fûkapitÀnyra ¢s a
fûelûadÂra, gÃnyos arccal megrÀzta a fej¢t, ¢s Ágy felelt: ä A lovag mÀr r¢gen halott.
ä ögy? Akkor ki ´n? Feleljen, a kirÀly nev¢ben k¢rdezem.
A beteg nevetett: ä Lorier a nevem; te barom, add oda az uraknak az Ãtlevelemet!
ä Nem sz¡ks¢ges; ismeri ezt a kendût, uram?
ä Mi¢rt ne ismern¢m? Innen a sz¢krûl vette fel; minek ez a k¢rd¢s, minek ez a jelenet? Zavarnak, uraim!
ä SzÁveskedj¢k a bal kez¢re tekinteni ä mondta a fûkapitÀny ä; ott tartja a kendûj¢t;
ezt itt egy bizonyos Giuseppa Bianetti hÀzÀban talÀltÀk.
A beteg d¡h´s pillantÀst vetett a f¢rfiakra; ´k´lbe szorÁtotta a kez¢t, ¢s fogait csikorgatta; konokul hallgatott, noha a fûkapitÀny megism¢telte a k¢rd¢seit. Ez utÂbbi
most jelt adott a doktornak, aki kiment, ¢s hamarosan megjelent az ¢nekesnûvel, Boloni karmesterrel ¢s X. orszÀg k´vet¢vel.
ä Martinow bÀrÂ Ãr ä fordult a fûkapitÀny a k´vethez ä, felismeri-e ebben az emberben azt, akit PÀrizsban mint de Planto lovagot ismert?
ä Igen, felismerem ä vÀlaszolta a bÀrÂ ä, ¢s megism¢tlem vallomÀsomat, amelyet
mÀr elûbb jegyzûk´nyvbe mondtam.
ä Giuseppa Bianetti! Felismeri-e ebben az emberben azt, aki ´nt mostohaapja hÀzÀbÂl elragadta, pÀrizsi hÀzÀba vitte, ¢s akit gyilkossÀgi kÁs¢rlettel vÀdol?
Az ¢nekesnû megremegett a f¢lelmetes f¢rfi lÀtvÀnyÀtÂl; felelni akart, de amaz megkÁm¢lte a tanÃvallomÀstÂl. Magasba emelkedett, gyapjÃsapkÀja szinte m¢g hegyesebben Àgaskodott, karja merev volt, lÀthatÂan fÀradsÀgosan mozdÁtotta, de ujjai g´rcs´sen karmolÀsztak erre-arra; hangja mÀr csak halkan ¢s rekedten hatolt fel mell¢bûl,
m¢g nevet¢se ¢s Àtkai is szinte sÂhajtÀsnak tetszettek. ä LÀtogatni j´tt¢l, Seppi? ä szÂlt.
ä Sz¢p tûled. Nemde, jÂlesûen legelteted a tekinteted rajtam? Szavamra, igazÀn sajnÀlom, hogy nem talÀltalak el jobban, megkÁm¢ltelek volna attÂl a fÀjdalmas lÀtvÀnytÂl, ahogyan nagybÀtyÀdat eltÀvozÀsa elûtt ezek a n¢met Àllatok Ágy megcsÃfoljÀk.
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ä Mi sz¡ks¢g¡nk van tovÀbbi bizonyÁt¢kra? ä szakÁtotta f¢lbe a fûkapitÀny. ä Pf¤lle
fûelûadÂ Ãr, Árjon egy elfogatÀsi parancsot...
ä Mit akar? ä kiÀltotta a doktor ä, hÀt nem lÀtja, hogy a halÀl mÀr a szÁv¢t k´rny¢kezi?
Nem hÃzza negyedÂrÀnÀl tovÀbb. Siessen, ha m¢g valami k¢rdeznivalÂja van.
A fûkapitÀny megparancsolta az inasnak, hÁvja a bÁrÂsÀgi szolgÀkat, hogy hozzÀk
fel a foglyot; a beteg egyre jobban ´sszeesett, szeme mozgÀsa leÀllt, egyetlen irÀnyba
n¢zett csak, az ¢nekesnûre, de m¢g mindig d¡h ¢s gyül´let villÀmlott a tekintet¢ben.
ä Seppi ä szÂlalt meg Ãjra ä, szerencs¢tlenn¢ tett¢l engem, t´nkretett¢l, ez¢rt meg¢rdemelted volna a halÀlt, apÀdat t´nkretetted, gÀlyÀra k¡ldt¢k ût, mert nekem p¢nz¢rt
eladott t¢ged; megesketett, hogy t¢ged meg´ljelek; sajnÀlom, hogy remegtem. çtkozott legyen ez a k¢z, mely nem volt k¢pes biztosabban szÃrni! ä Iszonyatos szitkozÂdÀsait, melyeket ´nmagÀra ¢s GiuseppÀra szÂrt, Ãjabb esem¢ny szakÁtotta f¢lbe. K¢t
bÁrÂsÀgi szolga egy t´r´k´s ´lt´z¢kü f¢rfit hozott; a szerencs¢tlen janinai Ali pasa volt
ä a turbÀn Bolnau kereskedelmi tanÀcsos nyomorÃsÀgos fej¢t fedte. Mindenki meglepûd´tt a lÀtvÀnytÂl, k¡l´n´sen a karmester lÀtszott megindultnak, elsÀpadt, elv´r´s´d´tt, ¢s az arcÀt elfordÁtotta. ä Monsieur de Planto ä szÂlt a fûkapitÀny ä, ismeri ezt
a f¢rfit? ä A beteg szeme csukva volt; fÀradsÀgosan felnyitotta, ¢s ennyit mondott: ä
Menjetek az ´rd´gbe, nem ismerem!
A t´r´k bÀnatos arckifejez¢ssel n¢zett a k´r¡lÀllÂkra. ä Tudtam, hogy Ágy lesz ä
mondta sÁrÂs hangon ä, mÀr r¢g sejtettem. De mademoiselle Bianetti, hogy sodorhatott egy Àrtatlan embert ilyen szerencs¢tlens¢gbe?
ä Mi t´rt¢nt ezzel az Ãrral? ä k¢rdezte az ¢nekesnû. ä °n nem ismerem ût. FûkapitÀny Ãr, mit tett hÀt?
ä Signora ä szÂlt m¢lys¢ges komolysÀggal a fûkapitÀny ä, a t´rv¢ny elûtt nincs eln¢z¢s vagy bÀrmif¢le kÁm¢let. ¹nnek ismernie kell ezt az urat; û Bolnau kereskedelmi tanÀcsos. Az ´n szobalÀnya azt ÀllÁtotta, hogy a gyilkos mer¢nyletn¢l az û nev¢t
kiÀltotta.
ä Persze! ä panaszolta a pasa ä, az ¢n nevemet mondta ilyen f¢lre¢rthetû k´r¡lm¢nyek k´z´tt!
Az ¢nekesnû megd´bbent, m¢ly pÁr ´nt´tte el sz¢p arcÀt, izgatottan ragadta meg a
karmester kez¢t. ä Carlo ä kiÀltotta ä, most besz¢lnem kell, nem hallgathatok; igen,
fûkapitÀny Ãr, valÂban ezt a drÀga nevet emlÁtettem, de nem arra az Ãrra gondoltam,
hanem...
ä °nrÀm! ä kiÀltott fel a karmester, ¢s elûl¢pett. ä Nevem, ha ¢desapÀm megengedi,
Karl Bolnau!
ä Karl! Muzsikus! Amerikai! ä kiÀltotta a t´r´k, ¢s Àt´lelte ût. ä Ez az elsû okos szÂ
¢letedben, nagy nyomorÃsÀgtÂl mentett¢l meg engem.
ä Ha Ágy Àll a dolog ä mondta a fûkapitÀny ä, ´n szabad, s az ¡gyben csak a jelen
levû de Planto lovag Ãrral van teendûnk. ä Az Àgy fel¢ fordult; az orvos ott Àllt kez¢ben
tartva a gyilkos kez¢t; komolyan ¢s nyugodtan a takarÂra helyezte, majd lezÀrta a lovag
merev szem¢t. ä FûkapitÀny ä mondta ä, û most egy magasabb bÁrÂ elûtt Àll, ott ad
szÀmot dolgairÂl.
Szavait mindenki meg¢rtette; a borzalmas halott szobÀjÀbÂl Àtmentek a karmesterhez, a pasa Ãjra megtalÀlt, boldog fiÀhoz; az ¢nekesnû szerelmese kebl¢be rejtette az
arcÀt, k´nnyei hevesen hullottak, de ezek az utolsÂk voltak, melyek boldogtalan sorsÀt
sirattÀk; mert a pasa mosolyogva indult a sz¢p pÀrhoz, lÀthatÂan nagy elhatÀrozÀst
forgatott a fej¢ben; titokban szÂt vÀltott az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsossal, majd fiÀhoz ¢s az
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¢nekesnûh´z fordult. ä DrÀga mademoiselle ä szÂlt ä, sokat Àlltam ki ´n miatt, ´n az
¢n nevemet olyan f¢lre¢rthetû helyzetben emlÁtette, hogy, k¢rem, cser¢lje fel ezzel az
´n¢t. Tegnap megvetette az Àltalam kÁnÀlt puncsot, ugye nem utasÁt vissza, ha most
´nnek a jelen levû Karl Bolnau urat, az ¢n muzsikus fiamat prezentÀlom, azzal a k¢r¢ssel, hogy legyen a feles¢ge?
Az ¢nekesnû nem mondott nemet; ´r´mk´nnyek k´z´tt csÂkolt kezet az apÀnak, a
karmester elragadtatÀssal zÀrta karjÀba a lÀnyt, ¢s ezÃttal mintha m¢g m¢ltÂsÀgteljes
pÀtoszÀrÂl is megfeledkezett volna. A kereskedelmi tanÀcsos megragadta a doktor kez¢t: ä Mondja csak, Lange, gondolhattam volna, hogy a dolgok Ágy alakulnak, mikor
´n minden tagomat remeg¢sbe hozta azzal, hogy mik´zben ¢n a palota ablaktÀblÀit
szÀmolgattam, azt mondta nekem: àA lÀny utolsÂ szava Bolnau volt!Ê
ä HÀt mit akar m¢g? ä felelte az eg¢szs¢g¡gyi tanÀcsos mosolyogva. ä M¢giscsak jÂ
volt, hogy ezt akkor ´nnek elmondtam; ki tudja, Ágy alakultak volna-e az esem¢nyek
az ¢nekesnû utolsÂ szava n¢lk¡l.

Ernst Bloch

A SPESSARTI FOGADñ
Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa

K¡l´n´s lÀtni n¢ha, mennyi mindent ÀtjÀr az, amit az ember gyerekkorban olvasott.
Az ilyen olvasmÀny nem a k´nyv vilÀgak¢nt ¢l tovÀbb benne, az a valaki sem jelenik
meg elûtte, aki megÁrta valamikor. Az ember gyerekk¢nt testest¡l-lelkest¡l Àtadta magÀt a mes¢nek, vitette magÀt a folyammal, a szavakra akkor m¢g nem is ¢rz¢kenyen;
azokra nem is figyelt. ögy olvasott, ahogy manapsÀg egy izgalmas filmet szokÀs n¢zni,
k´vette a k¢peket a meseteremtû ûsi k¢pzelet vetÁtûvÀszna elûtt. Minthogy akkor m¢g
nem vagy csak h¢be-korba t´lt´tte el az °n gondja, nem volt sz¡ks¢ge hûs´kre; az
erre valÂ ig¢ny csak egy k¢sûbbi ¢letszakaszban jelentkezett.
AnnÀl elevenebb marad az ember szÀmÀra az az illat, amit egy-egy ilyen mese Àraszt,
az a tÀvoli ¢s m¢gis oly k´zelinek ¢rzett. àApÀm, egy balszorai kis bolt tulajdonosa...Ê ä ez
a nyitÂmondat mindmÀig ott kÁs¢rt a felnûtt eml¢kezet¢ben, k´veti, mint olyasvalami,
aminek ¢rtelm¢t mindmÀig nem siker¡lt tisztÀznia, ami tehÀt mindmÀig nem ¢rkezett
el hozzÀ eg¢szen, mert valÂjÀban ma sem tudja pontosan, mit jelent. Valamif¢le apÀrÂl
meg egy kis boltrÂl szÂl, igen, de egyik sem ´lt´tt benne hatÀrozott k¢pet, mivel Balszora vÀrosa mindezt a megfoghatatlanul messzi idegenbe viszi, Àm ¢pp ez a mes¢s
tÀvolisÀg az, ami ugyanakkor m¢g k´zelebb, szinte szem¢lyes k´zels¢gbe hozza szÀmomra a boltot. Ez a nyitÂmondat a Hauff-mese elej¢n olyan, akÀr egy kapuboltozat,
¢s ebben benne van, m¢giscsak benne van az a bolt. Furcsa egy bolt, az igaz, felnûtt
ember ilyet m¢g nem pipÀlt. Mert ¢n egy sereg boltba lÀtszatra cseppet sem illû dolgot
is lÀtok, ¢rzek ebben a boltban: benne van p¢ldÀul a k´nyv szaga meg az apÀm hangja,
aki ¢pp akkor j´tt haza. Lehet, hogy egy kis arab bolt valamelyik keleti bazÀrban eml¢keztet rÀ k¢sûbb, mi¢rt is ne, utÂv¢gre ez a dolog nem a holdban van, ¢s azt jelenti,
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amit jelent. Az eml¢kk¢p bizonyos ´sszetevûi azonban ä az olvasÂ tÁz ¢ve, a halÀnt¢khoz
tÀmasztott ´kl´k, a vel¡k egy¡tt k¢pzûdû alak ä a valÂdi boltban nem kaphatÂk.
Ha m¢gis bel¢p valami a r¢gi k¢pbûl az Ãjba, akkor az csodÀlatosk¢ppen felerûs´dik. Sz¢p dolgok szeml¢l¢se k´zben a hozzÀjuk kapcsolÂdÂ irodalmi ¢lm¢nyeket id¢zgetni ÀltalÀban v¢ve inkÀbb Àrtalmas, mint ¡dv´s. Mert kelthet ugyan egy hegy, melyet
az esteli f¢ny s´t¢t hÀtt¢rbe von, varÀzslatosan ¢szaki hatÀst, mÀris oda az ig¢zet, mihelyt valaki nem tud mÀsra gondolni, csak arra: na, ez olyan, mint a K´d Birodalma
a germÀn mondavilÀgbÂl. A müvelts¢g t´bbnyire mÀs szf¢rÀkba utal benn¡nket, esetenk¢nt meg ¢ppens¢ggel simÀbbra egyengetett szf¢rÀkba, mint amit a k´zvetlen¡l
el¢b¡nk tÀrulÂ csodÀlatos tÀj mutat. De ha csak gyerekkori k´nyvek jutnak az ember
esz¢be, abban a pillanatban fel¢je fordulnak, arcot ´ltenek a dolgok, mintegy nev¡k´n
szÂlÁttatnak, s ettûl egyszeriben megelevenednek. Ilyenkor a hosszÃ Àrny¢kot vetû esti
fÀk k´z´tt, a hold keskeny sarlÂja alatt àa spessarti fogadÂÊ k¢pe jelenik meg elûtte;
ez az akkori erdû, s az ember Ãgy lÀtja benne magÀt, a kovÀcsot, az ÂriÀsi fÀkat ¢s a
holdat, ahogy ÀlmÀban szokta n¢ha lÀtni magÀt, hÀtulrÂl, valami k¡l´n´s ¢less¢ggel;
ebben a f¢nyben, Ãgy lÀtszik, nincsen m¢g sem alany, sem tÀrgy, mindenesetre m¢g
semmi sincs eldologiasodva. Az is k¡l´n´s ilyenkor, amikor egy-egy gyerekkori olvasmÀny hirtelen konkr¢t valÂsÀgk¢nt l¢p az ember el¢, hogy mindazon esetlegess¢g,
ami egykoron hozzÀ tÀrsult (az apja l¢ptei, a barna k´t¢s, a k´nyv szaga, az, hogy titokban olvasott vagy kint a szabadban hever¢szett vagy bÀrmi egy¢b), nemhogy esetlegess¢, szubjektÁvv¢ tenn¢ a megelevenedû eml¢kk¢pet az erdûben, ¢pp ellenkezûleg:
mindez Ãgy hat, mintha hozzÀtartozna az erdûh´z, mi t´bb, mintha ¢pp ezen esetleges
mozzanatok r¢v¢n tÀrulna f´l az, amitûl erdû az erdû, az, amitûl olyan ig¢zetes. Amikor
ugyanis eff¢le ¢lm¢nyek id¢zûdnek f´l az emberben, azok nem egyszerüen a gyerekkorÀba viszik vissza, ilyenkor rÀismer arra a rengetegre is, amelyben lelke egykor otthon volt, m¢g azelûtt, hogy a vilÀg mÀs r¢szei megteremtûdtek volna benne. Az akkori
k´nyv szaga, az¢ a k´nyv¢, amelybûl az erdei k¢pek j´ttek, ugyanÃgy gy´k¢rnek ¢rzûdik, ¢ppoly valÂsÀgossÀ vagy szinte mÀr objektÁvv¢ vÀlik az eml¢kez¢s erej¢n¢l fogva,
mint a valÂdi fÀk gy´kerei. Gyerekkorunk àtengeresÊ k´nyvei ehhez hasonlÂan hatjÀk
Àt tenger¢lm¢nyeinket; t¢mÀjÀt tekintve A SPESSARTI FOGADñ korÀntsem egyed¡lÀllÂ,
ennyiben nem is lehetne d´ntû jelentûs¢gü, kiv¢ve azt a k´r¡lm¢nyt, hogy az ember
gyerekkorÀban olvasta, ¢s nem mint irodalmat (persze lehetett Ágy is olvasni!), no ¢s
talÀn az sem mell¢kes itt, hogy ez a keretes erdei elbesz¢l¢s (benne olyan tisztÀsokkal,
mint A STEENFOLLI BARLANG, de m¢g a SZAID MEGPRñBçLTATçSA is) immÀr kiss¢ elnyüvûdve ugyan, m¢gis r¢sz¢v¢ lett a n¢met müvelts¢gnek. Akad n¢hÀny ilyen gyerekkori alapk´nyv, attÂl f¡ggûen, hogy kinek mikor melyik ker¡lt a kez¢be, ¢s ezek
egymÀssal szinte kicser¢lhetûk; az a k¡l´n´s hatÀs azonban, ami a rÀismer¢s ¢lm¢ny¢ben jelentkezik, valamint abban, ahogy az olvasÀs eml¢ke lelki valÂsÀggÀ vÀlik, mind¡nk eset¢ben hasonlÂ, ha nem ugyanaz. Ezt a hatÀst mindazonÀltal nem szabad tÃlsÀgosan leszükÁteni, mert abbÂl meg csak ¡res k´zhelyek sz¡letnek, olyanok, mint àa
n¢met mes¢k erdejeÊ vagy àa mesebeli n¢met erdûÊ. Az, amire ebben a korban ¢s ebben a müfajban a àmes¢sÊ megjel´l¢s illik, persze sokkal jobban eligazodik abban a
vilÀgban, amely a mesesz´v¢snek a maga belÀthatatlan voltÀnÀl fogva ÃgyszÂlvÀn term¢szetes sz¡lûhelye, vagyis az erdûben, ¢s a mes¢khez e helyszÁn nem pusztÀn hangulati keret¡l szolgÀl. Franz Marc erdûs k¢pei tartalmaznak egyet-mÀst ebbûl az ûsvilÀgbÂl, ÀltalÀban v¢ve az expresszionizmus, olyankor, amikor nem pszichologizÀlva,
hanem azzal a felelûss¢ggel k´zelÁtett tÀrgyÀhoz, amely itt is ¢rv¢nyes kell hogy legyen.
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°s nem furcsa-e voltak¢ppen az is, hogy 1820 tÀjÀn m¢g ilyen mes¢k ÁrÂdtak? Igaz,
a romantika kora volt ez: a Grimm fiv¢rek ¢pp ekkor jelentett¢k meg hÁres mesegyüjtem¢ny¡ket. Az EZEREGY°JSZAKA sem volt ismeretlen, francia k´zvetÁt¢ssel immÀr szÀz
¢ve eljutott a n¢met nyelvter¡letre: Christoph Wieland Àt is vett belûle k´nnyed feldolgozÀsra n¢hÀny t¢mÀt. A b¢csi t¡nd¢rjÀt¢k, a Zauberposse müfaja ugyancsak ¢lt
¢s virult m¢g ebben az idûben. Mus¤us kiadta n¢pmes¢it, valamint a szil¢ziai ÂriÀsrÂl,
R¡bezahlrÂl szÂlÂ mondÀkat, megannyi tr¢fÀval füszerezve, bÀrmennyire az erdû, a
magÀnyos hegygerinc volt is legendÀi szÁntere. De mit lÀtunk? A naiv elbesz¢l¢smÂd
hely¢t ä ami az eredeti mondÀk, legendÀk elûadÀsÀra oly jellemzû volt ä elfoglalta az
irÂnia. °s ami m¢g ÀrulkodÂbb: az ilyen elm¢lked¢sre hajlÂ szerzûk, mint Wieland,
¢s a nyomÀban Mus¤us, jÂformÀn egyetlen Ãjnak mondhatÂ meseanyagot sem alkottak. Ebben a reflexÁv alkatban furcsa mÂdon nincs meg az ehhez sz¡ks¢ges lelem¢ny;
Ãgy ¢rzi, azok az idûk, amikor eff¢le t´rt¢neteket m¢g szokÀs volt kifundÀlni, mÀr r¢ges-r¢g elmÃltak. Ami pedig a Grimm fiv¢reket illeti, ûk, ha romantikus indÁttatÀssal
is, a folklÂranyag hü bemutatÀsÀra t´rekedtek gyüjtem¢ny¡kben: az û szem¡kben
bÀrmif¢le hozzÀtoldÀs eo ipso hamisÁtÀsnak minûs¡lt volna. De visszat¢rve Hauff mes¢ire: nem k¡l´n´s mÀr magÀban v¢ve is az a naiv hangv¢tel ¢s mindenekelûtt az a
mes¢lûi lelem¢ny, amely jellemzi ezeket a t´rt¢neteket ä egy olyan korban, amely mÀr
r¢g eltÀvolodott a valÂdi mesealkotÀstÂl? Nos, lehet, hogy a naiv hang nem egy¢b
¡gyes tettet¢sn¢l: hiszen ez a mesemondÂ ugyanakkor mind a szatÁrÀban (A SçTçN
EML°KEZ°SEI), mind a parÂdiÀban (EMBER A HOLDBAN) igencsak verzÀtus irodalmÀrnak mutatkozott. Az a fantÀzia ellenben, amelyik jÂformÀn ´nn´n erej¢bûl vagy csak
kev¢s szÀmÃ irodalmi forrÀsbÂl merÁtve l¢tre tudta hozni A KíS°RTETHAJñ-t, A HIDEG
SZíV -et vagy akÀr csak A GñLYAKALIFç -t is, valÂban pÀrjÀt ritkÁtja az irodalomnak ezen
a tÀj¢kÀn. Oly gazdag ez a fantÀzia, mint Orr t´rpe szakÀcsmüv¢szete, csakhogy Hauff
m´g´tt nem lÀtunk semmif¢le F¡vesbÀba t¡nd¢rt, akin¢l kitanulhatta volna a mesters¢g minden csÁnjÀt-bÁnjÀt. NÀla is felbukkannak persze r¢gi motÁvumok: ilyen a
Mutabor varÀzsszÂ, az Ahasv¢rus-t´rt¢netre eml¢keztetû bolyongÀs A KíS°RTETHAJñban (mely mÀsfelûl elk¢pesztû pÀrhuzamot mutat a Rep¡lû Hollandi akkoriban m¢g
nem ismert legendÀjÀval), ilyen a Tr¡sszencs füszer elûsz´r elvarÀzsolÂ, majd visszavarÀzsolÂ ereje (errûl Hagen hasonlÂk¢ppen ellent¢tes hatÀsÃ varÀzsitala juthat
esz¡nkbe) ä a k¢rd¢s csupÀn az, hogy vajon Hauff szÀmÀra is ¢ppoly ismertek voltak-e
ezek a motÁvumok, mint amilyen ismertt¢ vÀltak k¢sûbb, a XIX. szÀzad folyamÀn. Ami
azonban az esetek t´bbs¢g¢ben dominÀl, az a sajÀt belsû t´rv¢nyei Àltal mük´dtetett
mesealkotÂ fantÀzia: csak az olyan v¢rbeli mesemondÂk, mint Andersen ¢s aztÀn ä A
SZERçPION TESTV °REK-ben! ä a nagyszerü E. T. A. Hoffmann tudtak m¢g ilyen egy¢nien Ãjszerü vilÀgot teremteni ama bizonyos ÀtvÀltoztatÂ por, a büv´s Mutabor segÁts¢g¢vel. °s erre megint csak k´nnyebb volt rÀlelni az alantasabb, bizony gyakran a
ponyva szintj¢re les¡llyedû formÀkban, mint a magas irodalomban. K´nnyebb volt
tehÀt beszippantani a büv´s port A KARAVçN sÀtrÀban OrbazÀn, a rablÂ tÀrsasÀgÀban,
vagy a gyÀszolÂ ALEXANDRIA SEJKJ°-t t´rt¢netekkel vigasztalÂ rabszolgÀk k´r¢ben
vagy ¢ppens¢ggel A SPESSARTI FOGADñ-ban, mint a kor eszt¢tÀinak fennk´lt tead¢lutÀnjain; hiszen m¢g E. T. A. Hoffmann se szÀmÁtott a magas irodalomhoz, mint ahogy
jobbÀra ma sem szÀmÁtjÀk oda. Nem mintha az a kincs, ami abban a kis t´rt¢nettermû
szobÀban felhalmozÂdott a spessarti zsivÀnytanyÀn, a legkisebb m¢rt¢kben is tÃl akarnÀ ¢rt¢kelni ´nmagÀt; ilyesmirûl szÂ sincs. AnnÀl hihetetlenebb hÀt, mik¢ppen j´hettek l¢tre ezek a mes¢k, ÃgyszÂlvÀn àkapuzÀrÀs utÀnÊ, an¢lk¡l, hogy a rendelkez¢sre

Halasi ZoltÀn: N¢hÀny fura ´sszecseng¢s ã 1435

ÀllÂ irodalom bÀrmif¢le tÀmpontot kÁnÀlt volna hozzÀjuk. A tetej¢be olyanok, amelyek
maguk is ¢szakias-keleties cseng¢süek, akÀr a kÁs¢rtethajÂ neve: Carmilhan A STEENFOLLI BARLANG-bÂl. Ami annÀl is figyelemre m¢ltÂbb, mivel ez utÂbbi t´rt¢netet nem
is Hauff talÀlta ki; az ´sszes k´z´tt ez az egyetlen kiv¢tel. De hogy mennyire Hauff
sajÀtja ez is, azt ¢pp kiv¢tel voltÀnÀl fogva ¢rz¢kelj¡k, p¢ldÀnak okÀ¢rt abban, hogy a
Carmilhan leg¢nys¢ge, mint Hauff mondja, viharos ¢jszakÀkon idûk´z´nk¢nt megjelenik a steenfolli barlangnÀl. Nem mÃlik el semmi, mintha minden tartana tovÀbb.
Igaz, nem csak ilyen viharos, villÀmf¢nyes ¢jszakÀkon bolyonganak a Mes¢k almanachjÀnak hûsei, felett¢bb tarka Àm a megvilÀgÁtÀs, amely a benne vonulÂ tÀrsasÀgokra, utasokra esik. °s a kovÀcs, a diÀk ¢s a fuvaros, valahÀnyszor talÀlkoznak, Ãjra meg
Ãjra elmondjÀk egymÀsnak a spessarti fogadÂban t´rt¢nteket, ¢s k´zben felid¢zik a
sajÀt helytÀllÀsukat is, ami ezekkel a Hauff-f¢le vÀndorutakkal valahogy mindig szorosan ´sszef¡gg.

N°HçNY FURA ¹SSZECSENG°S
E. T. A. Hoffmannt aligha kell bemutatni
a magyar olvasÂnak. K´telezû olvasmÀny
lett, legn¢pszerübb elbesz¢l¢sei, reg¢nye a
k´nyvesboltban, a k´nyvtÀrban vagy ¢pp
otthon a k´nyvespolcon bÀrmikor el¢rhetûk. Most m¢gis egy Ãjabb Hoffmann-k´tet
ker¡l a karÀcsonyi k´nyvpiacra a Magvetû KiadÂ gondozÀsÀban, kilenc, eddig javar¢szt lefordÁtatlan vagy csak r¢gi fordÁtÀsban olvashatÂ novella lesz benne. Amikor e k´tet vÀlogatÂjak¢nt v¢gigrÀgtam
magam a Hoffmann-´sszesen, k¢t dologra figyeltem f´l. Az egyik: hogy a szerzû
jÂformÀn csak n¢hÀny t¢mÀt variÀl (a müv¢sz beteljes¡letlen szerelme, a zene megvÀltÂ hatalma, a d¢moni hasonmÀs stb.),
de azt makacsul, kitartÂan, ¢ppen csak
mÀs-mÀs t´rt¢netbe Àgyazva. Ez, mint
annyi minden mÀs is, nyilvÀn Hoffmann
zenei ´szt´n¢vel f¡gg ´ssze. A mÀsik:
hogy milyen eleven, pezsgû, inspirÀlÂ tÀrsas ¢let folyt az akkori, a XIX. szÀzad eleji
N¢metorszÀgban, k´zelebbrûl Berlinben.
Erre csak egy idevÀgÂ p¢ldÀt mondan¢k:
Hoffmann ä sürü bocsÀnatk¢r¢sek k´zepette, ami¢rt nem kÁs¢rheti el ä ÀtnyÃjtot-

ta egyik barÀtjÀnak Ãti olvasmÀnyul A HOMOKEMBER m¢g ki nem adott nyomdai
levonatÀt. A barÀt sürün rÀncolta homlokÀt Ãtk´zben, valahonnan ismerûs volt
neki a sz´veg, k¡l´n´sen az elej¢n olvashatÂ eszmefuttatÀsok, jellemz¢sek, az volt
az ¢rz¢se, mintha Hoffmann valaki mÀst
utÀnzott volna: egy ilyen eredeti ÁrÂ! ä
nem, ez lehetetlen, gondolta, s csak nagy
sokÀra r¢mlett f´l benne; de hiszen ezek
az û szavai, ezeket û mondta egy tÀrsasÀgban f¢l ¢vvel ezelûtt!
Az alÀbb olvashatÂ novella ugyanÃgy a
NACHTSTºCKE (°JI T¹RT°NETEK) elsû
k´tet¢ben jelent meg, mint A HOMOKEMBER. Emez volt a nyitÂdarab, A SANCTUS
a zÀrÂakkord. A megjelen¢s ¢ve: 1816.
Hoffmann hosszabb-r´videbb hÀnyattatÀsok, bambergi, drezdai, lipcsei zeneigazgatÂskodÀs, karmesterked¢s utÀn immÀr k¢t ¢ve Berlin ¡nnepelt ÁrÂja. Igazi
sikersorozatot tudhat maga m´g´tt; elismert zenekritikus, novellÀi¢rt kapva kapnak a folyÂiratok, a k¡l´nf¢le almanachok ¢s kalendÀriumok, megjelenik reg¢nye, AZ ¹RD¹G BçJITALA, elûre szer-
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zûdnek vele a kiadÂk, alig, sût sehogy se
tudja tartani a hatÀridûket, annyi a felk¢r¢s, jÃliusban pedig egyenesen ¢lete f¢nypontja k´vetkezik el: a berlini Schauspielhausban bemutatjÀk romantikus t¡nd¢roperÀjÀt, az UNDIN°-t, a nagy ¢pÁt¢sz,
Schinkel dÁszleteivel, Carl Maria Weber Ár
rÂla m¢ltatÀst, a k´z´ns¢g tombolva ¡nnepli, m¢g abban a szezonban nyolcszor
jÀtsszÀk telt hÀz elûtt, Hoffmann tehÀt
Ãszhat a boldogsÀgban. öszik is. BarÀtai
szÁnes szalagokkal ¢kesÁtett v´r´s dÁszplajbÀsszal t¡ntetik ki vizsgÀlÂbÁrÂi ¢rdemeinek elismer¢s¢¡l, mert hiszen Hoffmann mÀr k¢t ¢ve hÃzza az igÀt a berlini
fût´rv¢nysz¢ken, kihallgat, alÀhÃz, jegyzûk´nyveket, jelent¢seket fogalmaz, ¢s fûleg ezen az 1816-os nyÀron veszik ig¢nybe
mintaszerü szorgalmÀt: bÁrÂtÀrsai sorra
szabadsÀgoltatjÀk magukat, az eg¢sz hivatal f¡rdûre megy, ¢s minden ¡gyet az ¡nnepelt koll¢ga, Hoffmann t´rv¢nysz¢ki
tanÀcsos nyakÀba sÂznak. Csoda-e, ha augusztus v¢g¢n mÀr arrÂl panaszkodik egy
level¢ben: à...Nem Árok t´bb ARANY V IRçGCSEREP-et! Az ilyesmit jobb, ha nagyon is ¢l¢nken Àt¢rzi az ember, ¢s nem ringatja magÀt illÃziÂkba...Ê
NagyjÀbÂl e lev¢l megÁrÀsa utÀn ´nt´tte v¢gsû formÀba A HOMOKEMBER-t, s ekkortÀjt keletkezett ä a megÁg¢rt k´tetet
hÂnapok Âta t¡relmetlen¡l vÀrÂ kiadÂ
t´bbsz´ri s¡rget¢s¢re ä A SANCTUS is. A
novella ´tlet¢t megt´rt¢nt esetbûl merÁtette Hoffmann. Az akkori Berlinben
csakugyan egymÀst ¢rt¢k a zen¢s teÀk, a
polgÀri csalÀdok igyekeztek tÃltenni egymÀson a kultÃra ¢lvezet¢ben, s ennek a
divatnak esett Àldozatul Hoffmann egyik
ismerûs¢nek, egy bankÀrnak a lÀnya is;
annyi hÀzikoncerten kellett ¢nekelnie,
hogy egy idûre elvesztette a hangjÀt. Ebbe
a, mondhatni, banÀlis keretjÀt¢kba foglalta be Hoffmann a homeopatikus c¢lzatÃ
mÂr histÂriÀt. Sablonosabb romantikus
szerelmi t´rt¢netet mÀr nem is lehetne kitalÀlni enn¢l. FordÁtÀs k´zben szinte ¢rez-

tem, hogy siet, hogy kapkod a szerzû,
csak hogy mihamarabb ´sszerÀntsa ¢s
p¢ldÀzattÀ csomÂzza a GranadÀba tÀvolÁtott berlini hangveszt¢st. Ha nem tudnÀm, micsoda remek r´gt´nzû volt Hoffmann (tÀrsasÀgban, feladott t¢mÀkra,
bÀrmikor àelfantaziÀltÊ egy kerek elbesz¢l¢st), ha nem tudnÀm, mennyire vÀgyott rÀ, hogy Ãjabb operÀval rukkoljon
ki (fennmaradt egy k¢sûbbi levele, amelyben elûleget k¢r egy fejben mÀr az utolsÂ
hangig megÁrt, de àalkalom hÁjÀnÊ m¢g le
nem jegyzett operÀra), bizony hajlamos
voln¢k felrÂni immÀr kedves szerzûmnek, hogy ezÃttal bizony mintha kicsit olcsÂn adta volna.
Csakhogy: ha nagy siets¢ggel, ha a s¡rget¢snek engedelmeskedve is, de mindezt beleÁrta A SANCTUS-ba, ¢s ha erre gondolok, mindjÀrt oldÂdik bennem a szigor.
Hoffmann v¢rbeli müv¢sz volt, vagyis:
mindig az egzisztenciÀlis szorÁtÀst Árta ki
magÀbÂl. TalÀn m¢g a f¡l¢be csengett
Clemens Brentano elmarasztalÀsa, aki
mÀr cs´m´rt kapott az irodalomban elszaporodÂ àt¢kozlÂ fiÃktÂlÊ, ¢s a t¡k´rk¢p¢t az ´rd´gien bübÀjos GiuliettÀnak adÂ
Erasmus Spikher histÂriÀjÀt olvasvÀn szÀmon k¢rte rajta, mi¢rt nem adja vissza
hûs¢nek elveszÁtett ÀrtatlansÀgÀt, ¢spedig
J¢zus kegyelme Àltal. A SANCTUS-beli JÃliÀval megesett ez a csoda, az ¡nnepelten
is vÀlsÀgba ker¡lt, magÀt agyonhajszolÂ
Hoffmann-nal csak valamivel k¢sûbb: a
BRAMBILLA HERCEGNý ¢s fûleg a MURR
megÁrÀsa idej¢n. ValÂban nem Árt t´bb
ARANY V IRçGCSEREP-et, operÀra sem tellett t´bb az erej¢bûl. De a hangjÀt, amelyben a t¡nd¢ri, az irÂnia ¢s a rezignÀciÂ oly
utÀnozhatatlan szÁvmelegs¢ggel keveredett, Ãjra megtalÀlta.
HÀt errûl szÂlt nekem A SANCTUS, ¢s ä
ezen ¢letrajzi t¢nyek ismeret¢ben ä a karmesterrel egy¡tt ¢n is elmondhatom:
àvolt benne n¢hÀny fura ´sszecseng¢sÊ.
Halasi ZoltÀn
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A SANCTUS
Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa

A doktor aggasztÂan ingatta a fej¢t.
ä Hogyan ä fakadt ki hevesen a karmester, ¢s felugrott a sz¢krûl ä, hogyan, hÀt Bettina
hurutja m¢gsem olyan Àrtalmatlan dolog?
A doktor hÀromszor-n¢gyszer koppintott a padlÂn spanyolnÀd botjÀval, elûvette a
tubÀkosszelenc¢t, majd ism¢t eltette, nem is szippantott belûle, aztÀn a mennyezetet
kezdte n¢zni, mintha a rozettÀkat szÀmolnÀ, k´zben hamis hangon k´h¢cselt, ¢s nem
szÂlt egy szÂt sem.
A karmester ettûl m¢g jobban kij´tt a sodrÀbÂl, hiszen tudta mÀr, hogy amit a doktor Ágy, a gesztusok nyelv¢n elûad, az ¢lûbesz¢dre fordÁtva f¢lre¢rthetetlen¡l ezt jelenti:
àKÁnos, kÁnos eset... ¢s nem tudom, mit csinÀljak, mihez kezdjek, ugyanÃgy vaktÀban
prÂbÀlkozom, mint az a bizonyos hÀlyogkovÀcs doktor a Gil Blas-ban.Ê
ä No mi lesz mÀr, mondja ki v¢gre nyÁltan ä csattant fel a karmester ä, mondja meg
egyenesen, mit gondol, minek ez a fene nagy fontoskodÀs, hiszen egyszerü rekedts¢grûl van szÂ; Bettina akkor szedte ´ssze, amikor a templombÂl kij´vet elûvigyÀzatlanul nem vetette nyakÀba a sÀlat... ez csak nem fog az ¢let¢be ker¡lni a kicsik¢nek?
ä SzÂ sincs rÂla ä szÂlalt meg a doktor, ¢s megint elûvette a tubÀkosszelenc¢t, de
ezÃttal szippantott is belûle ä, szÂ sincs rÂla, az viszont nagyon is valÂszÁnü, hogy egyetlen hangjegyet sem fog t´bb¢ ¢nekelni eg¢sz ¢let¢ben!
Erre a karmester tÁz ujjal kapott a hajÀhoz, s Ãgy szÀntott v¢gig rajta, hogy mindenfel¢ szÀllt a pÃder, ide-oda rohangÀszott a szobÀban, k´zben szinte esz¢t vesztve
jajvesz¢kelt:
ä Nem fog?... Nem fog t´bb¢ ¢nekelni?... Bettina nem ¢nekel t´bb¢?... Elhalnak a
pompÀs canzonettÀk... a csodÀs bolerÂk ¢s seguidillÀk, amelyek csengû-bongÂ sziromillatk¢nt Àradtak ajkÀrÂl?... Soha egy jÀmbor Agnust, egy vigasztalÂ Benedictust nem
hallunk tûle t´bb¢?... ñ! ñ! Soha egy Miserer¢t, ami Ãgy megtisztÁtotta lelkemet a hitvÀny gondolatok minden f´ldi szenny¢tûl... aminek hallatÀn sokszor a makulÀtlan
egyhÀzi t¢mÀk eg¢sz vilÀga zengett f´l bennem?... Hazudsz, doktor, hazudsz!... T¢ged
a sÀtÀn kÁs¢rt, az¢rt, hogy j¢gre vigy¢l... A templomi orgonista, az a gyalÀzatos, akit
majd' megesz az irigys¢g, amiÂta kidolgoztam egy nyolcszÂlamÃ Qui tollist, amely elragadtatÀsba ejtette a vilÀgot, ¢s azÂta ¡ld´z, û vesztegetett meg t¢ged! Azt akarja, hogy
hitvÀny k¢ts¢gbees¢sbe taszÁts, hogy elkesered¢semben tüzbe vessem Ãj mis¢met, de
engem nem fog... nem fogsz behÃzni a csûbe!... Itt van, itt vannak nÀlam most is Bettina szÂlÂi (e szavak k´zben a fel´ltûje jobb zseb¢re csapott, nagyot csattant benne a
kottapapÁr), ¢s mindjÀrt el is fogja ¢nekelni nekem a kislÀny, fens¢ges haranghangon,
olyan csodÀlatosan, mint m¢g soha! ä °s nyÃlt a kalapjÀ¢rt, menni k¢sz¡lt, a doktor
azonban visszatartotta, azt mondta neki nagyon szelÁden ¢s halkan:
ä Tisztelem becses lelkesed¢s¢t, elragadÂ barÀtom! De higgye el, nem tÃlzok, azt a
templomi orgonistÀt pedig egyszerüen nem is ismerem; mit csinÀljak. AmiÂta Bettina
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a katolikus templomban el¢nekelte a mis¢n a szÂlÂkat a GloriÀban ¢s a CredÂban, azÂta
valami k¡l´n´s rekedts¢g l¢pett fel nÀla, helyesebben szÂlva az aphonia egy szerf´l´tt
furcsa neme; ez a hangtalansÀg kifog a tudomÀnyomon, s ez¢rt, mint mondtam, tartok
tûle, hogy a kislÀny nem fog ¢nekelni soha t´bb¢.
ä HÀt jÂ ä s¡v´lt´tte a karmester mintegy rezignÀlt k¢ts¢gbees¢ssel ä, hÀt jÂ, akkor
adj neki Âpiumot, azt, azt, Âpiumot, adj neki annyi Âpiumot, hogy csendben elszender¡lhessen v¢g¡l, mert ha Bettina nem ¢nekel t´bb¢, akkor ¢lnie sem szabad tovÀbb,
hiszen û csak akkor ¢l, ha ¢nekel... û csak a dalban l¢tezik... mennyei doktorom, tedd
meg nekem ezt a szÁvess¢get, m¢rgezd meg ût, min¢l hamarabb, annÀl jobb!... JÂ kapcsolataim vannak a b¡ntetûbÁrÂi koll¢giumban, az eln´k diÀktÀrsam volt Hall¢ban,
nagyszerüen jÀtszott k¡rt´n, ¢jszaka biciniumokat fÃjtunk... idûnk¢nt persze elker¡lhetetlen¡l k´zbeszÂlt a kutyÀk ¢s kandÃrok kÂrusa... Ez becs¡letes gyilkossÀg, nem is
bÀnthatnak ¢rte... de k´ny´rg´k, adj neki m¢rget... m¢rgezd meg!...
ä BarÀtom ä szakÁtotta f¢lbe a fortyogÂ karmestert a doktor ä, noha igazÀn nem
mai gyerek mÀr, a hajÀt is huzamos ideje k¢nytelen pÃderezni, m¢gis Ãgy viselkedik,
fûleg amikor a zen¢rûl van szÂ, mit mondjak, mint egy f¢lkegyelmü. Ne ¡v´lt´zz¢k
Ágy, ne dobÀlÂzz¢k mindjÀrt gyilkossÀggal, ne bujtogassa az embert olyasmire, hogy
elûre megfontolt szÀnd¢kkal segÁtsen Àt valakit a mÀsvilÀgra, hiszen ez igenis bün;
¡lj´n csak le nyugodtan oda, abba a k¢nyelmes karossz¢kbe, ¢s higgadtan hallgasson v¢gig.
ä Hogy ¢n mit fogok hallani! ä jajdult fel a karmester sirÀnkozÂ hangon, de az¢rt
engedelmeskedett a felszÂlÁtÀsnak.
ä Bettina ÀllapotÀban ä kezdte a doktor ä csakugyan van valami furcsa, hogy ne
mondjam, rejt¢lyes. Besz¢lni hangosan besz¢l, telt, erûs orgÀnummal, tehÀt a szokÀsos
l¢gÃti bÀntalmak egyike sem j´het szÂba nÀla; m¢g egy-egy zenei hang megszÂlaltatÀsÀra is k¢pes, de mihelyt ¢nekre zendÁten¢ a hangjÀt, valamitûl ä megfoghatatlan,
hogy mitûl, hiszen ez a gÀtlÂ ok semmif¢le kimutathatÂ t¡netben; szÃrÀsban, bizserg¢sben, viszket¢sben vagy mÀs eff¢l¢ben nem nyilvÀnul meg ä szinte megb¢nul a torka, Ãgyhogy a kiadni prÂbÀlt hangok ä mindenfajta erûltetett, nem tiszta, egyszÂval
hurutos cseng¢s n¢lk¡l ä bÀgyadtan ¢s szÁntelen¡l eny¢sznek el, foszlanak semmiv¢.
Helyesen mondja Bettina, hogy ez olyan, mint mikor az ember ÀlmÀban rep¡lni prÂbÀl, s jÂllehet teljes bizonyossÀggal ¢rzi, hogy k¢pes lenne rÀ, m¢gsem tud magasba
emelkedni. Ez a meghatÀrozhatatlan beteges Àllapot csÃfot üz a mesters¢gembûl, itt
minden gyÂgymÂd csûd´t mond. Mintha egy testetlen kÁs¢rtettel kellene megk¡zdenem; hiÀba tÀmadom, ha egyszer nem lÀtom az ellens¢get. Abban igaza van, karmester, hogy Bettina eg¢sz egzisztenciÀja az ¢letben az ¢nektûl f¡gg, hiszen valÂban, a mi
kis paradicsommadarunkat el sem tudjuk k¢pzelni mÀsk¢pp, csak Ãgy, hogy ¢nekel,
de hÀt ez¢rt is kavarja fel ût a lelke m¢ly¢ig mÀr a puszta gondolata is annak, hogy
¢nekhangjÀval egy¡tt ¢let¢nek ¢rtelm¢t is elveszÁtheti, enn¢lfogva mÀr-mÀr meggyûzûd¢sem: annak, hogy a kislÀny olyan rosszul ¢rzi magÀt, ¢pp ez az ÀllandÂ lelki izgalom az oka, ¢s ez hiÃsÁtja meg az ¢n erûfeszÁt¢seimet is. Bettina, hogy az û kifejez¢s¢vel
¢ljek, erûsen szorongÂ alkat; Ágy aztÀn ä miutÀn hÂnapokig, mint a hajÂt´r´tt, Ãgy
kapaszkodtam ¢n is minden aprÂ kis rem¢nysugÀrba, hol ettûl, hol attÂl a gyÂgymÂdtÂl vÀrva a segÁts¢get, de a kudarc lÀttÀn v¢g¡l teljesen elcs¡ggedtem ä most mÀr csak
egyre gondolhatok: ez az eg¢sz betegs¢g nem is testi, inkÀbb lelki term¢szetü.
ä Helyesen mondta, doktor ä szÂlalt meg ekkor az utazÂ RajongÂ, aki idÀig szÂtlanul, keresztbe font karral ¡ld´g¢lt a sarokban ä, ezt helyesen mondta, lÀtja, most egy-
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szeriben a dolog l¢nyeg¢re tapintott, kitünû doktorom! Bettina beteges ¢rz¢se nem
mÀs, mint egy lelki hatÀsra felelû testi visszahatÀs, Àm ¢pp ez¢rt, mivel a baj lelki gy´kerü, annÀl aggasztÂbb a dolog, annÀl veszedelmesebb. °n, csakis ¢n szolgÀlhatok,
uraim, minderre magyarÀzattal!
ä Hogy ¢n mit fogok hallani! ä jajdult fel ism¢t a karmester, s a hangja most m¢g
sirÀnkozÂbban csengett, mint az im¢nt.
A doktor k´zelebb hÃzta sz¢k¢t az utazÂ RajongÂhoz, ¢s furcsÀn mosolygÂ k¢ppel
egyenesen az arcÀba bÀmult. Az utazÂ RajongÂ nem n¢zett sem a doktorra, sem a
karmesterre, tekintet¢t felfel¢, a tÀvolba vetve Ágy szÂlt:
ä Karmester! LÀttam egyszer egy szÁnes, tarka kis pillangÂt, amelyik foglyul esve
r´pd´s´tt a maga dupla clavichordjÀnak a hÃrjai k´z´tt. VÁgan csapongott ide-oda
az az aprÂcska jÂszÀg, k´zben f¢nyes kis szÀrnyaival verdesve meg-meg¢rintette hol a
magasabb, hol a m¢lyebb hÃrokat, s ezek, ahogy egyre-mÀsra megrezd¡ltek, eg¢szen
halk ä csak a leg¢lesebb, legiskolÀzottabb f¡l szÀmÀra hallhatÂ ä hangokat, hangzatokat leheltek, rezg¢sek keltek egyre-mÀsra szelÁden Ávelû hullÀmokk¢nt, s Ãgy tetszett,
mintha az a kicsi jÂszÀg csak Ãszna-Ãszna a hangok ÀrjÀn, vagy inkÀbb: mintha e hullÀmok hordoznÀk a hÀtukon. De elûfordult, hogy n¢melyik hÃrt erûsebben ¡t´tte
meg, s az ä mintha csak megharagudott volna rÀ ä a boldog ÃszÂ szÀrnyÀra csapott;
a s¢r¡lt szÀrnyrÂl pergett-hullott a hÁmpor, a tarka minta itt is, ott is veszÁteni kezdett
¢kess¢g¢bûl. A pillangÂ azonban ¡gyet sem vetett erre, ´nfeledten keringett tovÀbb a
vÁg zeng¢s-bongÀsban, k´zben a hÃrok egyre kem¢nyebben t¢pÀztÀk, v¢g¡l hang n¢lk¡l zuhant le a zengûlap nyÁlÀsÀba.
ä Mit akar ezzel mondani? ä k¢rdezte a karmester.
ä Fiat applicatio, kedvesem! ä mondta a doktor.
ä K¡l´n´s alkalmazÀsrÂl itt szÂ sincsen ä folytatta a RajongÂ ä, ¢n, minthogy a fent
emlÁtett pillangÂt valÂban hallottam a karmester clavichordjÀn jÀtszani, ezzel csupÀn
ÀltalÀnossÀgban szerettem volna jelezni, mi jutott eszembe akkor, mert ez a gondolat
Ãgy nagyjÀbÂl ¢rz¢kelteti mÀr mindazt, amit majd Bettina bajÀval kapcsolatban el fogok mondani. De ha akarjÀk, felûlem akÀr allegÂriÀnak is tekinthetik az eg¢szet, ¢s
alkalomadtÀn beÁrhatjÀk valamelyik utazÂ ¢nekesnû-virtuÂz eml¢kk´nyv¢be. Nekem
ugyanis Ãgy r¢mlett akkor, hogy benn¡nket is Ágy vesz k´r¡l a Term¢szet, ezer ¢s ezer
kÂrus hangjÀn zengû clavichordk¢nt, ¢s mi, akik e clavichord hÃrjai k´zt üzz¡k mesters¢g¡nket, m¢gis azt gondoljuk, hogy mi magunk hozzuk l¢tre, szabadon, a megszÂlalÂ hangokat, akkordokat, s noha ek´zben sokszor halÀlra sebzûd¡nk, nem is sejtj¡k, hogy a halÀlos sebet a nem harmonikusan megpendÁtett hangok ¡t´tt¢k rajtunk.
ä Nagyon homÀlyos ä jegyezte meg a karmester.
ä ñ ä nevetett a doktor ä, Â, csak t¡relem, mindjÀrt felpattan a vesszûparipÀjÀra,
¢s sebes vÀgtÀban nyargal vel¡nk v¢gig az Àlmok, sejtelmek, lelki befolyÀsok, szimpÀtiÀk, idioszinkrÀziÀk ¢s tÀrsaik vilÀgÀn, mÁg el nem ¢r a magnetizmus ÀllomÀshoz, ott
aztÀn leszÀll, ¢s megreggelizik.
ä Csak lassan, lassan, b´lcs doktorom! ä mondta az utazÂ RajongÂ. ä Nem sz¢p,
hogy olyasmit becsm¢rel, amit ä akÀrmennyire berzenkedik is ellene ä alÀzatosan el
kellene ismernie, ¢s nagyon is tekintetbe kellene vennie. HÀt nem maga jelentette ki
¢pp az im¢nt, hogy Bettina betegs¢g¢t valamilyen lelki ok id¢zi elû, helyesebben: hogy
a baj merûben lelki jellegü?
ä De hogy j´n ´ssze Bettina avval a szerencs¢tlen pillangÂval? ä vÀgott k´zbe a doktor.
ä Ha az ember mindent aprÂra ÀtvizsgÀlna, ´r´kk¢ azt bogarÀsznÀ, mi mivel vÀg
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´ssze hajszÀlra, ¢s mi mivel nem, nemcsak û maga halna meg az unalomtÂl, halÀlosan
elunnÀ ezt a k´rnyezete is! Hagyjuk szeg¢ny pillangÂt, nyugodj¢k b¢k¢ben a karmester clavichordjÀnak fenek¢n... Egy¢birÀnt, mondja meg, karmester, nem valÂsÀgos
csapÀs az, hogy a szents¢ges musica a tÀrsas csevely jÀrul¢kos r¢sze lett? A legnagyszerübb tehets¢geket is lehÃzzÀk azokba a k´z´ns¢ges ¢s silÀny k´r´kbe! Zene ¢s ¢nek ä
ahelyett hogy, mint r¢gen, szent tÀvolbÂl, mintha magÀbÂl a csodÀs ¢gi birodalombÂl
ragyogna le rÀnk ä most ÃgyszÂlvÀn rendel¢sre hÀzhoz j´n, m¢g azt is pontosan tudjuk, hogy az ¢nekesnûnek hÀny cs¢sze teÀt, a basszistÀnak hÀny pohÀr bort kell felhajtania ahhoz, hogy megfelelû hangulatba ker¡lj´n. JÂ, tudom, vannak egyes¡letek,
ahol az igazi zene szellem¢ben, ûszinte ÀhÁtattal gyakoroljÀk a tÀrsas muzsikÀlÀst, de
azok a hitvÀny pÀvÀskodÂk, azok a kikent-kifent... de nem akarok bosszankodni! ä
Tavaly, amikor idej´ttem, szeg¢ny Bettina ¢ppen divatban volt, ahogy mondani szoktÀk, kapÂs lett; szinte sehol sem lehetett Ãgy teÀzni, hogy ne jÀrt volna hozzÀ mindjÀrt egy spanyol romÀnc, egy olasz canzonetta vagy esetleg ¢pp a Souvent l'amour kezdetü francia dalocska: minderre BettinÀnak kellett vÀllalkoznia. Mondhatom, komolyan aggÂdtam amiatt, hogy ez a kedves gyermek v¢g¡l m¢g el fog s¡llyedni a tisztelet¢re ki´nt´tt tengernyi teavÁzben; nem s¡llyedt el, de a szerencs¢tlens¢g m¢gis bek´vetkezett.
ä Mif¢le szerencs¢tlens¢g? ä k¢rdezte egyszerre a doktor ¢s a karmester.
ä N¢zz¢k, kedves uraim ä folytatta a RajongÂ ä, szeg¢ny BettinÀn voltak¢ppen,
ahogy mondani szoktÀk, rontÀs vagy varÀzslat ¡l, s bÀrmily kÁnos, be kell vallanom,
¢n voltam az a gonosz varÀzslÂ, aki ezt müvelte vele, ¢s most Ãgy vagyok, mint a versbeli büv¢szinas: nem tudom, hogyan oldjam le rÂla a gonosz varÀzst.
ä Tr¢fa, vÀsÀri tr¢fa! Mi meg itt ¡l¡nk, ¢s teljes nyugalommal türj¡k, hogy az ironikus csib¢sz ÀmÁtson benn¡nket! ä kiÀltott a doktor, ¢s m¢rgesen felpattant.
ä De, az ´rd´gbe is, a szerencs¢tlens¢g, a szerencs¢tlens¢g...! ä Âb¢gatott a karmester.
ä Nyugodjanak meg, uraim ä mondta a RajongÂ ä, ami most j´n, az t¢ny, az¢rt
kezeskedem, m¢g ha egy¢bk¢nt tr¢fÀnak tartjÀk is a varÀzslÀsomat; ÀmbÀr idûnk¢nt
igencsak elnehez¡l a szÁvem attÂl, hogy tudtomon ¢s akaratomon kÁv¡l egy ismeretlen
lelki erû m¢diumÀvÀ vÀltam, s abban, hogy ilyen hatÀst fejthessen ki, illetve ilyen hatÀst
gyakorolhasson BettinÀra, ¢n k´zvetÁtettem neki. Mintegy a vezetûje lehettem, gondolom, Ãgy, ahogy az elektromos sorban az egyik vezetû Àtadja a mÀsiknak az Àram¡t¢st, de ezt egyÀltalÀn nem ´ntev¢kenyen vagy a sajÀt akaratÀbÂl csinÀlja.
ä HopplÀ, hopp! ä rikkantott a doktor. ä N¢zzenek oda, milyen remekeket ugrik a
vesszûparipa!
ä De a t´rt¢net... a t´rt¢net! ä k´vetelûz´tt a karmester.
ä Karmester ä folytatta a RajongÂ ä, maga emlÁtette, m¢g korÀbban, hogy Bettina,
mielûtt elvesztette a hangjÀt, a katolikus templomban ¢nekelt utoljÀra. Eml¢kezz¢k
csak vissza, ez tavaly, hÃsv¢tvasÀrnap t´rt¢nt. Maga a fekete dÁsz´lt´ny¢ben pompÀzott, ¢s Haydn fens¢ges d-moll mis¢j¢t vez¢nyelte. Egy csokorra valÂ, bÀjosan ´lt´z´tt,
hamvas leÀny tünt f´l a szoprÀnban, egy r¢sz¡k ¢nekelt is, mÀs r¢sz¡k nem. Ebben a
csoportban Àllt Bettina, û azokat a r´vid kis szÂlÂkat adta elû, bÀmulatosan erûs ¢s telt
hangon. Eml¢kszik: ¢n a tenorban tev¢kenykedtem; elkezdûd´tt a Sanctus, a legm¢lyebb ÀhÁtat borzongÀsa remegett v¢gig rajtam, amikor valami zavarÂ suhogÀs hallatszott m´g´ttem, ´nk¢ntelen¡l hÀtrafordultam, ¢s csodÀlkozÀsomra BettinÀt pillantottam meg: ott furakodott, a zen¢szek, ¢nekesek sorain Àt, Ãgy lÀtszott, tÀvozni k¢sz¡l.
àEl akar menni?Ê ä szÂlÁtottam meg. àLegfûbb ideje ä felelte û igen kedvesen ä, hogy
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a *** templomba induljak; egy kantÀtÀban ¢nekelek az ottaniakkal, megÁg¢rtem. AztÀn d¢lelûtt m¢g el kell prÂbÀlnom egy-k¢t duettet, amit ma este fogok elûadni ***¢kn¢l egy zen¢s teÀn, azutÀn vÀr m¢g egy szup¢ ***-¢knÀl is. Ugye, elj´n? Elûadunk
egypÀr kÂrust H¤ndel MessiÀsÀbÂl, meg a Figaro hÀzassÀgÀbÂl az elsû felvonÀs finÀl¢jÀt.Ê
Mik´zben ez a besz¢lget¢s folyt, v¢gig a Sanctus telt akkordjai zengtek, s az Àldozati
t´mj¢n felszÀllÂ f¡stje k¢k felhûkben ter¡lt sz¢t a magas boltÁvek alatt. àHÀt nem tudja
ä mondtam ä, hogy bün´s dolog, ¢s nem is marad b¡ntetlen¡l, ha az ember a Sanctus
alatt elhagyja a templomot?... Ha Ágy folytatja, a v¢g¢n nem fog t´bbet templomban
¢nekelni!Ê ä Ez tr¢fa akart lenni, nem is tudom, mitûl csengett a hangom egyszerre
olyan ¡nnep¢lyes komolysÀggal. Bettina elsÀpadt, ¢s n¢mÀn elindult kifel¢ a templombÂl. Ettûl a perctûl kezdve elvesztette a hangjÀt.
A doktor idûk´zben vissza¡lt a hely¢re, s most ÀllÀt a s¢tabot gombjÀra tÀmasztva
figyelt, de nem szÂlt semmit.
ä NahÀt! ä Àmuldozott a karmester. ä M¢g ilyet! D´bbenetes!
ä Tulajdonk¢ppen ä folytatta a RajongÂ ä, tulajdonk¢ppen semmi konkr¢t dologra
nem gondoltam akkor, amikor ezeket mondtam, ez csak Ãgy j´tt, ¢s az sem jutott
eszembe, hogy Bettina akkori hangtalansÀgÀt bÀrmi mÂdon kapcsolatba hozzam ezzel
a templomi esettel. Csak most, hogy ÃjbÂl itt vagyok, ¢s hallom magÀtÂl, doktor, hogy
Bettina m¢g mindig ebben a bosszantÂ nyavalyÀban szenved, csak most kezd derengeni, mi is motoszkÀlt akkor a fejemben, mert mintha m¢giscsak motoszkÀlt volna benne valami: egy t´rt¢net, amit egy r¢gi k´nyvben olvastam ¢vekkel ezelûtt, s amit most
ä mivel igen bÀjos ¢s meghatÂ t´rt¢netnek talÀlom ä el is mondan¢k maguknak.
ä Mes¢lje el ä mondta a karmester ä, hÀtha talÀlok benne valamit, ami alapanyagul
szolgÀlhat egy hatÀsos operÀhoz.
ä Ha meg tud zen¢sÁteni Àlmokat... sejtelmeket... delejes Àllapotokat ä vetette k´zbe
a doktor ä, akkor most jÂl jÀr, mert szinte biztosra vehetû, hogy a t´rt¢net megint
valami ilyesmire fog kilyukadni.
Az utazÂ RajongÂ, rÀ sem hederÁtve a doktor csipkelûd¢s¢re, megk´sz´r¡lte torkÀt,
¢s fennk´lt hangnemben elkezdte mondani:
ä Granada falai elûtt v¢gelÀthatatlan messzes¢gbe nyÃlt el Izabella ¢s AragÂniai FerdinÀnd tÀbora.
ä Egek ¢s f´ld ura! ä vÀgott a mes¢lû szavÀba a doktor ä, ez a mese Ãgy indul, mint
ami kilenc nap, kilenc ¢jjel mÃlva sem fog v¢get ¢rni, ¢n meg itt ¡l´k, mik´zben a
betegeim odaÀt m¢ltatlankodnak. Fityfen¢t t´rûd´m ¢n a maga mÂr t´rt¢net¢vel, ¢n
is olvastam a Gonsalvo de CordovÀt, hallottam azokat a seguidillÀkat Bettina elûadÀsÀban; k´sz´n´m, de nekem ennyi bûven el¢g, minden jÂt, uraim, isten vel¡k! ä A doktor
gyorsan kiugrott az ajtÂn.
ä Ez a t´rt¢net ä szÂlalt meg a karmester, aki tovÀbbra is nyugodtan ¡lt a hely¢n ä,
ha jÂl sejtem, abban a korban fog jÀtszÂdni, amikor a spanyolok a mÂrokkal hÀborÃztak; mÀr r¢gÂta szeretn¢k valami ilyen t¢mÀra zen¢t komponÀlni. ºtk´zetek... harci
forgatag... romÀncok... seregek felvonulÀsa... cintÀny¢rok... korÀlok... pergûdobok ¢s
¡stdobok... Â, ¡stdobok! Nos, ha mÀr Ágy ´sszej´tt¡nk, mes¢ljen, kedves RajongÂ, ez
az elbesz¢l¢s nekem ¢ppen kapÂra j´n, ki tudja, milyen magvakat ¡ltet el a lelkemben,
s mif¢le ÂriÀsliliomok sarjadnak majd belûle!
ä Karmester ä felelte a RajongÂ ä, maga mindenbûl mindjÀrt operÀt csinÀl. Az ¢peszü emberek ez¢rt bolondnak is tartjÀk n¢ha. Hisz az ¢peszü ember Ãgy van a zen¢vel
is, akÀr a jÂ erûs pÀlinkÀval: csak alkalomadtÀn, kis adagokban ¢l vele, ¢s csak mint

1442 ã Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: A Sanctus

gyomorerûsÁtût ¢lvezi. Mindegy, az¢rt elmondom a t´rt¢netet, s ha kedve kerekedik,
szÂljon csak bÀtran k´zbe egy-egy akkord erej¢ig.
E sorok ÁrÂja, mielûtt a RajongÂ szavait k´vetve idemÀsolnÀ az elbesz¢l¢st, k¢nytelen
eln¢z¢sedet k¢rni, nyÀjas olvasÂ, ami¢rt a r´vids¢g kedv¢¢rt csupÀn elûjelezni fogja a
karmester idûnk¢nt k´zbecsend¡lû akkordjait. TehÀt ahelyett, hogy: àEkkor megszÂlalt a karmesterÊ, mind´ssze ennyi szerepel majd a sz´vegben: àA karmesterÊ.
ä Granada szilÀrd falai elûtt v¢gelÀthatatlan messzes¢gbe nyÃlt el Izabella ¢s AragÂniai FerdinÀnd tÀbora. Minthogy hiÀba vÀrt a felmentû sereg ¢rkez¢s¢re, a vÀros
k´r¡l pedig egyre szorosabbra zÀrult a gyürü, a gyÀva Boabdil marad¢k rem¢nye is
elszÀllt; a megvetett uralkodÂ, akit a n¢p keserü gÃnnyal àa kis kirÀlyÊ csÃfn¢ven emlegetett, immÀr csak v¢rszomjas kegyetlens¢ggel lem¢szÀrolt Àldozataiban lelt pillanatnyi vigaszt. çm ahogy a granadai n¢p ¢s hadsereg soraibÂl naprÂl napra mind t´bbeket kerÁtett hatalmÀba a cs¡gged¢s ¢s a k¢ts¢gbees¢s, olyan m¢rt¢kben ¢l¢nk¡ltek
a gyûzelmi rem¢nyek, s ¢ledt fel vel¡k egy¡tt a harci kedv is a spanyolok tÀborÀban.
FerdinÀnd lÀtta, nincs sz¡ks¢g ostromra a vÀros bev¢tel¢hez. Megel¢gedett hÀt azzal,
hogy a falakat l´vette, ¢s visszaverte a v¢dûk kit´r¢seit. Ezek a kis ´sszecsapÀsok inkÀbb
vidÀm lovagi tornÀhoz hasonlÁtottak, mint komoly harcokhoz, ¢s m¢g a viadalban elesettek halÀla is felemelûen hatott a lelkekre, mert a halottak az ¡nnep¢lyes ¢s pompÀs
gyÀszszertartÀson felmagasztosulva, hit¡k v¢rtanÃik¢nt, szinte sugÀrzÂ dicsf¢nyben
jelentek meg. A kirÀlynû, miutÀn bevonult a tÀborba, mindjÀrt egy magas, tornyos
fa¢p¡letet Àcsoltatott annak k´zep¢n, a tornyok csÃcsÀn a keresztes lobogÂt lengette
a sz¢l. Belsej¢t kolostorrÀ ¢s templommÀ alakÁttatta ki, a kolostorba benc¢s rendi apÀcÀk k´lt´ztek be, akik naponta tartottak istentiszteletet. A kirÀlynû, lovagjai kÁs¢ret¢ben, minden reggel elj´tt, hogy meghallgassa a mis¢t; ezt gyÂntatÂatyja celebrÀlta, a
kÂrusban ´sszegyült apÀcÀk ¢nek¢nek tÀmogatÀsÀval. T´rt¢nt pedig egy reggel, hogy
Izabella egy csodÀlatos hangra lett figyelmes, amely harangzeng¢s¢vel szinte eln¢mÁtotta az eg¢sz kÂrust. ögy szÂlt ez az ¢nek, mint valami diadalmas csalogÀnycsattogÀs,
Ãgy, mint mikor a liget hercegnûje csendre inti ujjongÂ n¢p¢t. Holott a szavak idegenszerü ejt¢se, no meg az a k¡l´n´s, eg¢szen sajÀtos ¢nekl¢smÂd is elÀrulta, hogy az
¢nekesnû m¢g nyilvÀnvalÂan jÀratlan az egyhÀzi stÁlusban, sût talÀn ¢let¢ben elûsz´r
¢nekel mis¢t. Izabella elcsodÀlkozva n¢zett k´r¡l, ¢s lÀtta, hogy kÁs¢rete ugyanÃgy
Àmul ¢s bÀmul, mint û; azt, hogy netalÀn valami k¡l´n´s kaland is rejlik em´g´tt,
akkor kezdte csak gyanÁtani, amikor az ¢pp a kÁs¢ret¢ben l¢vû bÀtor hadvez¢rre, de
Aguilarra t¢vedt a pillantÀsa. Don Alonso ´sszekulcsolt k¢zzel t¢rdepelt az imazsÀmolyon, tekintet¢t a karzat rÀcsÀra f¡ggesztette, komor szem¢ben forrÂ vÀgyakozÀs izzott.
A mise utÀn Izabella a fûn´kasszony, donna Maria szobÀjÀba ment, ¢s megk¢rdezte,
ki ez az idegen ¢nekesnû. ä Nem eml¢kszik rÀ, fels¢ges asszonyom? ä mondta donna
Maria. ä Egy hÂnappal ezelûtt don Alonso rajta¡t¢ssel el akarta foglalni azt a pompÀs
terasszal dÁszÁtett k¡lsû erûdÁtm¢nyt, ahol a mÂrok szÂrakozni szoktak. °jszakÀnk¢nt,
akÀrha csÀbÁtÂ szir¢nhangok szÂlnÀnak, mindig idehallik a tÀborba a pogÀnyok buja
¢neke. Aguilar ez¢rt mer¢szen Ãgy d´nt´tt, hogy magÀt a bün f¢szk¢t szÀmolja fel.
MÀr be is vette az erûd´t, emberei m¢g a csata k´zben elvezett¢k a foglyul ejtett nûket,
amikor a mÂrok vÀratlanul erûsÁt¢st kaptak, s ez, bÀrmilyen bÀtran v¢dekezett is, v¢g¡l
a harc besz¡ntet¢s¢re, majd visszavonulÀsra k¢sztette don AlonsÂt. Az ellens¢g nem
merte ¡ld´zûbe venni, s Ágy t´rt¢nt, hogy a sok fogoly, a gazdag zsÀkmÀny mind az û
kez¢n maradt. Az egyik foglyul ejtett nû vigasztalan ¢s k¢ts¢gbeesett sÁrÀs-rÁvÀsÀval
felkeltette Aguilar figyelm¢t. BarÀti szavakkal k´zeledett a fÀtyol borÁtotta nûh´z, de
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az, mint aki csak az ¢nek nyelv¢n tudja elmes¢lni fÀjdalmÀt, elûbb lefogott n¢hÀny
fura akkordot citerÀjÀn ä a hangszer aranyszalagon lÂgott a nyakÀban ä, majd rÀzendÁtett egy romÀncra; a dal m¢ly sÂhajokban felt´rû, szÁvet t¢pû hangon sÁrta el a kedves¢tûl elszakÁtott, ´r´mtelens¢gre Át¢lt szerelmes bÀnatÀt. Aguilar, akit m¢lys¢gesen
megindÁtottak a csodÀlatos hangok, elhatÀrozta, hogy nyomban visszaviteti a nût GranadÀba; a fogoly hÀtrahajtotta fÀtylÀt, ¢s a lÀba el¢ borult. Aguilar szinte feldÃltan kiÀltotta: àUgye, te Zulema vagy, az ¢nek f¢nylû csillaga GranadÀban?Ê ValÂban, Zulema
volt az, a hadvez¢r egyszer k´vets¢gben jÀrt Boabdil udvarÀban, akkor talÀlkozott vele,
¢s Zulema csodÀs ¢neke a szÁv¢ben visszhangzott azÂta is. àVisszaadom a szabadsÀgodatÊ ä mondta Aguilar. àGondold meg, uram ä szÂlalt meg ekkor Agostino Sanchez tisztelendû atya, aki fesz¡lettel a kez¢ben vett r¢szt a hadivÀllalkozÀsban ä, gondold meg, nem Àrtasz-e a fogolynak azzal, hogy szabadon engeded; hiszen ha itt marad, ¢s elszakad a bÀlvÀny szolgÀlatÀtÂl, talÀn megvilÀgosÁtja az ör kegyelme, ¢s megt¢r
egyhÀzunk kebel¢be.Ê ä àNem bÀnom ä egyezett bele Aguilar ä, maradjon itt nÀlunk
egy hÂnapig, s ha addig nem t´lten¢ el Isten Szent Lelke, akkor vigy¢k vissza GranadÀba.Ê így t´rt¢nt, Â, Ãrnûm, hogy ZulemÀt befogadtuk kolostorunkba. Eleinte teljesen Àtengedte magÀt vigasztalhatatlan fÀjdalmÀnak, ¢s a kolostort hol hÀtborzongatÂan vad, hol pedig szÁvszaggatÂan panaszos romÀncok t´lt´tt¢k be; Zulema ÀthatÂan
zengû haranghangjÀt minden¡tt hallani lehetett. Egyszer aztÀn, midûn a templom
kÂrusÀban ´sszegyülve, Ferrera mester, a nagyszerü ¢nekszerzû ÃtmutatÀsa szerint
csodÀs, szent ÀhÁtattal ¢pp az ¢jf¢li hÂrÀt ¢nekelt¡k, a gyertyaf¢nyben ¢szrevettem:
Zulema ott Àll a kÂrus nyitott ajtajÀban, ¢s cs´ndben, ÀhÁtatosan figyel benn¡nket.
Amikor k¢sûbb pÀrosÀval visszavonultunk a kolostorba, lÀttam, hogy Zulema egy MÀria-szobor k´zel¢ben t¢rdel a folyosÂn. MÀsnap nem ¢nekelt romÀncokat, cs´ndes
volt, magÀba szÀllt. Egyszer csak a m¢lyre hangolt citerÀn annak az ¢jszaka hallott korÀlnak az akkordjait kezdte prÂbÀlgatni, aztÀn hallottam, hogy mÀr a dallamot is dÃdolja hozzÀ, sût m¢g az ¢nek sz´veg¢vel is megprÂbÀlkozott, a szavakat persze furcsÀn
ejtette ki, mintha csomÂt k´t´ttek volna a nyelv¢re. Sejtettem mÀr, hogy abban az
¢nekben az ör Lelke szÂlt hozzÀ szelÁd, vigasztalÂ hangon, ¢s hogy a leÀny ki fogja
tÀrni szÁv¢t az isteni kegyelemnek, elk¡ldtem hÀt hozzÀ az ¢nekkar vezetûj¢t, Emanuela nûv¢rt azzal, hogy abbÂl a lappangÂ szikrÀbÂl a t¡zet csiholja; Ágy t´rt¢nt, hogy a
lÀny szÁv¢ben a templomi szent ¢nekek ¢nekl¢se k´zben fellobbant a hit lÀngja. Zulema
m¢g nem lett megkeresztelve, m¢g nem nyert felv¢telt egyhÀzunk kebel¢be, de megengedt¡k neki, hogy az ¢nekkarhoz csatlakozva a mi Urunk dicsûs¢g¢re hallassa csodÀlatos hangjÀt. ä A kirÀlynû pontosan tudta mÀr, mi jÀtszÂdott le Aguilar lelk¢ben,
amikor Agostino rÀbesz¢l¢s¢re nem k¡ldte vissza ZulemÀt GranadÀba, hanem az apÀcÀk gondjaira bÁzta; Ágy hÀt csak m¢g jobban ´r¡lt annak, hogy a mÂr leÀny Àtt¢rt
Krisztus hit¢re. ZulemÀt n¢hÀny nap mÃlva megkeresztelt¢k, a kereszts¢gben a JÃlia
nevet kapta. Maga a kirÀlynû is tanÃja volt a szent aktusnak, jelen volt tovÀbbÀ CÀdiz
mÀrkija ¢s Enrique de Guzman, valamint Mendoza ¢s Villena hadvez¢rek. ä Az ember
azt hihette volna, hogy JÃlia ¢neke ettûl fogva m¢g ÀhÁtatosabban, m¢g hitelesebben
fogja hirdetni a hit dicsûs¢g¢t, s ez valÂban Ágy is t´rt¢nt, de csak egy r´vid ideig, mert
Emanuela csakhamar arra lett figyelmes, hogy JÃlia olykor furcsamÂd elt¢r a korÀltÂl,
¢s idegenszerü hangokat kever bele. Idûnk¢nt, hirtelen, vÀratlanul egy m¢lyre hangolt citera tompa pend¡l¢se zengett v¢gig a karzaton. Mintha a zÃgÂ vihar utÂhangja
rezgett volna a hÃrokban. JÃliÀn ilyenkor nyugtalansÀg lett ÃrrÀ, m¢g az is elûfordult,
hogy akaratlanul mÂr szavakat vegyÁtett a latin himnusz sz´veg¢be. Emanuela ugyan
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t´bbsz´r is figyelmeztette a nemr¢g Àtt¢rt leÀnyt, vigyÀzzon, Àlljon ellen szilÀrdan a
gonosz csÀbÁtÀsÀnak, Àm az intû szavakat JÃlia k´nnyelmüen eleresztette a f¡le mellett,
sût a nûv¢rek gyakori bosszÃsÀgÀra ä ¢pp mikor az ´reg Ferrera szent-komoly korÀljai
csend¡ltek f´l ä most mÀr enyelgû mÂr szerelmi dalokra zendÁtett rÀ, ÃjbÂl magasra
hangolt citerÀja kÁs¢ret¢vel. Furcsa mÂdon most annak a mÀsik, a karzat ¢nek¢t idûnk¢nt zÃgÂ akkordokkal megzavarÂ citerÀnak a hÃrjai is magasan szÂltak, m¢ghozzÀ
olyan kellemetlen¡l magas, mÀr-mÀr sivÁtÂ hangon, mint azok a kis mÂr fuvolÀk.
A karmester: Flauti piccoli ä kis oktÀvfuvolÀk. No de, kedvesem, eddig nem volt benne semmi, semmi, de semmi, amit az operÀhoz felhasznÀlhatn¢k... semmi expozÁciÂ,
pedig az a legfontosabb; viszont amit a citera m¢ly ¢s magas hangolÀsÀrÂl mondott,
az inspirÀlÂan hatott rÀm. Nem gondolja, hogy az ´rd´g ä tenorista? Mi mÀs¢rt adna
elû mindent falsettÂban, ha nem az¢rt, mert fals, vagyis hamis, mint ä mint maga az
´rd´g!
A RajongÂ: Mennyb¢li AtyaÃristen!... Karmester, maga naprÂl napra viccesebb lesz!
De igaza van, engedj¡nk csak Àt az ´rd´gi elvnek minden tÃlzÂan magas, minden
term¢szetellenes sivÁtÀst, nyivÀkolÀst stb. No de hadd folytassam az elbesz¢l¢st, mert
Ágy voltak¢pp kÁnkeserves lesz v¢gigmondanom, hiszen minden pillanatban az a vesz¢ly fenyeget, hogy esetleg Àtugrok egy figyelemre m¢ltÂ mozzanatot.
ä T´rt¢nt egyszer, hogy a kirÀlynû a tÀborbeli nemes hadvez¢rek kÁs¢ret¢ben a benc¢s apÀcÀk templomÀba igyekezett, hogy szokÀsa szerint meghallgassa a mis¢t. A templom kapuja elûtt egy nyomorult, rongyos koldus fek¡dt, a darabontok el akartÀk vonszolni az ÃtbÂl, f¢lig-meddig mÀr fel is emelt¢k, de kit¢pte magÀt a kez¡kbûl, fel¡v´lt´tt, s ahogy ism¢t f´ldre vetette magÀt, hozzÀ¢rt a kirÀlynûh´z. Aguilar d¡hbe gurult,
¢s odaugrott, hogy f¢lrerugdossa az ÃtbÂl a nyomorultat. Ekkor a koldus f¢lig f´lemelkedett a f´ldrûl, ¢s don Alonso fel¢ fordult: àTaposd el a kÁgyÂt, taposd el a kÁgyÂt,
k¡l´nben halÀlra mar!Ê ä rikoltotta, s hozzÀ megpendÁtette rongyai alÀ rejtett citerÀjÀt;
a megt¢pÀzott hÃrok bÀntÂan ¢les, sivÁtÂ hangjÀra r¢m¡lt borzadÀllyal hûk´lt vissza
mindenki. V¢g¡l a darabontok vonszoltÀk el az ijesztû kÁs¢rtetet; Ãgy hÁrlett, valami
fogsÀgba esett mÂr az illetû, teljesen t¢bolyodott, de a katonÀkat pompÀsan tudja mulattatni bolond tr¢fÀival ¢s ezzel a fura citerÀzÀssal. A kirÀlynû bement a templomba,
elkezdûd´tt a mise... A nûv¢rek rÀzendÁtettek a Sanctusra, mÀr JÃliÀn volt a sor, hogy
nagy erejü hangjÀval bel¢pjen: Pleni sunt coeli gloria tua..., amikor citera pend¡lt, ¢les
hangja vijjogva sivÁtott v¢gig a karzaton. JÃlia gyorsan ´sszecsapta a kottÀt, ¢s tÀvozni
k¢sz¡lt. àMit müvelsz?Ê ä szÂlt rÀ Emanuela. àñ ä felelte JÃlia ä, hÀt nem hallod, milyen
pompÀsan jÀtszik a mester? Nekem most ott nÀla, vele kell ¢nekelnem!Ê °s sietve az
ajtÂ fel¢ indult, de Emanuela utÀnaszÂlt: àBün´s l¢lek! ä mondta roppant komoly ¢s
¡nnep¢lyes hangon. ä Eredj innen, hisz csak megszents¢gtelenÁten¢d az ör szolgÀlatÀt, mert bÀr a szÀd az û dicsûs¢g¢t zengi, a szÁved nagyon is e vilÀgi gondolatokkal
van teli. Eredj hÀt, megt´rt benned az ¢nek ereje, eln¢multak lelkedben azok a csodÀlatos hangok, amiket az ör Lelke lobbantott lÀngra benne!Ê... Emanuela szavaitÂl
JÃlia szinte villÀmsÃjtottan tÀntorgott ki a templombÂl... K´zeledett az ¢jf¢li ÀhÁtat ideje, a nûv¢rek mÀr a mis¢re k¢sz¡lûdtek, amikor az isten hÀzÀt hirtelen gomolygÂ f¡st
lepte el. Nem telt sok idûbe, a lÀngok sziszegve ¢s sisteregve Àthatoltak a mell¢k¢p¡let
falain, ¢s elborÁtottÀk a kolostort is. Az apÀcÀknak nagy nehezen siker¡lt kimenek¡lni¡k, k¡rt riadt, trombita harsogott, tÀmolyogva keltek elsû ÀlmukbÂl a katonÀk. Aguilart megperzselûd´tt hajjal, f¢lig ´ssze¢gett ruhÀban lÀttÀk a kolostorbÂl kirohanni;
JÃlia hiÀnyzott m¢g, ût prÂbÀlta kimenteni a lÀngok k´z¡l, de hiÀba, JÃlia nyomtalanul
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eltünt. A tüz ellen minden k¡zdelem meddûnek bizonyult, idûk´zben viharos sz¢l tÀmadt, m¢g jobban elharapÂztak a lÀngok: Izabella eg¢sz tÀbora, a sok pompÀs holmi,
a gazdag felszerel¢s r´vid idûn bel¡l mind hamuvÀ ¢gett. A kereszt¢nyeket sÃjtÂ csapÀs
lÀttÀn a mÂrok, abban bÁzva, hogy a hadiszerencse ezÃttal nem hagyja cserben ûket,
jelentûs erûkkel kit´r¢sre szÀntÀk el magukat, Àm a spanyol fegyverek soha m¢g ily
f¢nyes diadalt nem arattak, mint ¢ppen ebben az ¡tk´zetben. A gyûztesek az ujjongÂ
trombitÀk rivalgÀsa k´zepette vonultak vissza v¢dûsÀncaik m´g¢, s ekkor Izabella kirÀlynû a szabad ¢g alatt felÀllÁtott trÂnra ¡lve elrendelte: ¢p¡lj´n kûbûl rakott vÀros a
porig ¢gett tÀbor hely¢n! Hadd lÀssÀk ebbûl is a mÂrok, hogy sohasem fogjÀk abbahagyni Granada ostromÀt!
A karmester: Csak merhetne az ember vallÀsi tÀrgyÃ darabot szÁnpadra ÀllÁtani! Hiszen mÀr attÂl is meggyülik a baja a kedves k´z´ns¢ggel, hogy itt-ott k´zbeszû n¢mi
kis korÀlt. Egy¢bk¢nt JÃlia: nem is lenne rossz szerep. K¢pzelje el, hogy csilloghat ebben
a kettûs stÁlusban; elûbb a romÀncok, aztÀn a templomi ¢nekek. N¢hÀny bübÀjos spanyol ¢s mÂr dallal mÀr el is k¢sz¡ltem, a kirÀlynû parancsÀt melodramatikusan szÀnd¢kozom kidolgozni; de hogy az eg¢sz hogy fog ´sszeÀllni, azt csak a jÂ ¢g tudja!... No
de mes¢ljen tovÀbb, t¢rj¡nk vissza JÃliÀra, rem¢lhetûleg nem lelte halÀlÀt a lÀngok k´zt.
A RajongÂ: Gondolja el, kedves karmester, az a vÀros, amit a spanyolok akkor, huszonegy nap leforgÀsa alatt f´l¢pÁtettek, ¢s fallal kerÁtettek k´r¡l, Santa F¢ n¢ven m¢g
ma is Àll! De ha Ágy k´zvetlen¡l magÀhoz int¢zem a szÂt, kiz´kkenek az emelkedett
hangnembûl, mÀrpedig ez illik egyed¡l ehhez a fennk´lt t¢mÀhoz. Szeretn¢m, ha
most eljÀtszana egyet Palestrina responsoriumai k´z¡l; a partitÃrÀja ott fekszik kinyitva a zongora kottatartÂjÀn.
A karmester eleget tett a k¢r¢snek, az utazÂ RajongÂ pedig a zene elhangzÀsa utÀn
imigyen folytatta:
ä AmÁg a vÀros ¢pÁt¢se folyt, a mÂrok sokf¢le mÂdon prÂbÀltÀk nyugtalanÁtani a
spanyolokat, az elkesered¢s mer¢sz haditettekre, vakmerû vÀllalkozÀsokra sarkallta
ûket, Ágy aztÀn minden eddigin¢l komolyabb harcok dÃltak. Egyszer egy mÂr lovasszÀzad rajta¡t´tt a spanyolok elûûrs¢n; Aguilar eg¢szen Granada falai m´g¢ üzte vissza
a tÀmadÂkat. ötban a tÀbor fel¢, nem messze az elsû sÀncvonalaktÂl, egy kis mirtuszerdû sz¢l¢n don Alonso megÀllt. KatonÀit tovÀbbk¡ldte, egyed¡l akart maradni borÃs
gondolataival, fÀjÂ eml¢keivel. JÃlia k¢pe jelent meg lelki szemei elûtt. MÀr az ¡tk´zet
k´zben is az û hangjÀt hallotta ä elûbb fenyegetûen csengett, majd panaszosan ä, s
most Ãgy r¢mlett neki: valami k¡l´n´s ¢nek, f¢lig mÂr dal, f¢lig kereszt¢ny korÀl susog
a mirtuszok s´t¢t lombjain Àt. Ekkor az erdûbûl hirtelen egy ez¡st pikkelyv¢rtes mÂr
vit¢z szÀguldott elû gyors arabs paripÀn, nyomban elhajÁtotta lÀndzsÀjÀt is, amely csak
hajszÀllal s¡vÁtett el Aguilar feje mellett. Don Alonso kirÀntotta kardjÀt, hogy megrohamozza az ellens¢get, de mÀr elr´p¡lt a mÀsodik lÀndzsa is, ¢s m¢lyen belefÃrÂdott
lova sz¡gy¢be; a lÂ felÀgaskodott d¡h¢ben ¢s fÀjdalmÀban, Aguilar, hogy hanyatt ne
zuhanjon, k¢nytelen volt a nyeregbûl kilend¡lve gyorsan leugrani rÂla. A mÂr odarÃgtatott, szablyÀval sÃjtott le Aguilar fedetlen fej¢re, de û ¡gyesen v¢dte a halÀlos
csapÀst, ¢s olyan erejü vÀgÀssal viszonozta, hogy a mÂr csak elhajolni tudott elûle, ez
mentette meg az ¢let¢t. A mÂr lova oly k´zel nyomult Aguilarhoz, hogy mÀsodszor
mÀr nem sÃjthatott le, a mÂr ekkor tûrt rÀntott, de m¢g mielûtt szÃrhatott volna vele,
Aguilar hatalmas erûvel megragadta, lerÀntotta a nyeregbûl, ¢s r´vid dulakodÀs utÀn
a f´ldre teperte. RÀt¢rdelt a mell¢re, baljÀval leszorÁtotta a mÂr jobb csuklÂjÀt, Ágy az
moccanni sem bÁrt; ekkor elûrÀntotta tûr¢t. MÀr lend¡lt a karja, hogy beled´fj´n az
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ellens¢g torkÀba, amikor a mÂr felh´rd¡lt: àZulema!Ê... Aguilar szoborrÀ merevedett, nem tudta bev¢gezni tett¢t. àBoldogtalan ä kiÀltotta ä, mif¢le nevet emlÁtesz?Ê ä
àD´fj le ä ny´g´tt f´l a mÂr ä, d´fj le, csak azt veszejted el, aki megesk¡d´tt, hogy
meg´l ¢s elpusztÁt t¢ged. Igen! Tudd meg, Àlnok kereszt¢ny, kivel van dolgod; HÁhem
vagyok, az Alhamarok utolsÂ sarja, tûlem raboltad el ZulemÀt!... Tudd meg, hogy az
az ûr¡ltnek lÀtszÂ koldus, aki a tÀborotokban csellengett, ¢n voltam, HÁhem; tudd
meg, hiÀba zÀrtÀtok s´t¢t t´ml´cbe, ti elvetem¡ltek, gondolataim napsugarÀt, siker¡lt
felgyÃjtanom a b´rt´nt, ¢s kiszabadÁtottam a rabsÀgbÂl kedvesemet, ZulemÀt.Ê ä àZulema... JÃlia ä ¢l?Ê ä d´bbent meg Aguilar. HÁhem ekkor hÀtborzongatÂ kacajt hallatott. àIgen, ¢l ä s¡v´lt´tte kegyetlen gÃnnyal ä, ¢l, de a ti v¢rzû, t´viskoronÀs bÀlvÀnyk¢petek valami Àtkos varÀzslattal a hatalmÀba kerÁtette, ¢s beburkolta ût, az ¢let t¡zesen illatozÂ virÀgÀt, azoknak az eszement n¢mbereknek a halotti lepl¢be, akiket ti a
bÀlvÀnyotok menyasszonyainak mondotok. Tudd meg, hogy szÁv¢ben azÂta elhalt a
zene, elhalt az ¢nek, mintha a szÀmum legyintette volna meg m¢rges fuvallatÀval. Zulema ¢desen ´mlû dalaival egy¡tt odalett az ¢n ¢letem minden ´r´me is; v¢gezz hÀt
velem, pusztÁts el, hiszen ¢n nem Àllhatok bosszÃt rajtad, te pedig mÀr Ãgyis elvetted
tûlem azt, aki az ¢letemn¢l is drÀgÀbb!Ê Aguilar eleresztette a mÂrt, f´lemelte kardjÀt
a f´ldrûl, ¢s lassan felÀllt. àHÁhem ä mondta ä, Zulema, aki a szent kereszts¢gben a
JÃlia nevet kapta, nyÁlt, becs¡letes k¡zdelemben lett a foglyom. ýt az ör kegyelme
vilÀgosÁtotta meg, ez¢rt mondott le Mahomet hitvÀny szolgÀlatÀrÂl, amit pedig te, elvakult mÂr, egy bÀlvÀnyk¢p gonosz varÀzslatÀnak hiszel, az csak a gonosz csÀbÁtÀsa
volt; annak nem tudott JÃlia ellenÀllni. Ha te ZulemÀt mondod kedvesednek, akkor
¢n a megt¢rt JÃliÀt nyilvÀnÁtom szÁvem h´lgy¢nek, s ezennel k¢sz vagyok ¢rte tisztes
pÀrbajban megvÁvni veled az igaz hit dicsûs¢g¢re. Rajta, fogj fegyvert, ¢s kezdd a tÀmadÀst, Ãgy, ahogy neked tetszik, ahogy szoktad.Ê HÁhem hamar kardot, pajzsot ragadott, mÀr rohamra is indult, de futtÀban hirtelen fel¡v´ltve hÀtratÀntorodott, majd
felpattant ¢pp mellette megÀllÂ lovÀra, ¢s sz¢lsebesen elnyargalt. Don Alonso nem tudta, mire v¢lje a dolgot, Àm ebben a pillanatban m´g´tte termett Agostino Sanchez, s
a tiszteletre m¢ltÂ aggastyÀn szelÁd mosollyal mondta: àTûlem retteg Ãgy HÁhem? Vagy
a bennem lakozÂ örtÂl, mert megveti szeretet¢t?Ê Aguilar elmes¢lt mindent, amit JÃliÀrÂl hallott, s most bizony mindkettej¡knek esz¢be jutott, milyen profetikus szavakat
mondott annak idej¢n Emanuela, midûn JÃlia, ki´lve lelk¢bûl az ÀhÁtat ¢rz¢s¢t, HÁhem citerÀjÀnak hangjaitÂl elcsÀbulvÀn, otthagyta a kÂrust a Sanctus alatt.
A karmester: OperÀra mÀr nem is gondolok, de a pikkelyv¢rtes mÂr HÁhem ¢s Aguilar hadvez¢r pÀrviadalÀnak minden hangja muzsikÀvÀ vÀltozott bennem... A pokolba!
...HÀt lehet zen¢ben k¢t ellenfelet jobban egymÀsnak ugrasztani annÀl, ahogy azt Mozart tette a Don Giovanniban? Ugye, eml¢kszik... az elsû...
Az utazÂ RajongÂ: Csitt, karmester! Hadd adjam meg a v¢gsû l´k¢st mÀr Ágy is tÃl
hosszÃra nyÃlt elbesz¢l¢semnek. M¢g annyi minden hÀtravan, ´ssze kell szednem a
gondolataimat, annÀl is inkÀbb, mert folyton BettinÀra gondolok, ¢s ez meglehetûsen
zavar. Azt aztÀn v¢gk¢pp nem szeretn¢m, hogy bÀrmi is a f¡l¢be jusson ebbûl az ¢n
spanyol t´rt¢netembûl, ¢s m¢gis, valahogy az az ¢rz¢sem, hogy ott Àll a m´g´tt az ajtÂ
m´g´tt, ¢s hallgatÂzik. De nyilvÀn csak k¢pzelûd´m. HÀt persze... Folytatom tehÀt.
ä A mÂrok egyik veres¢get szenvedt¢k a mÀsik utÀn, de szorongatta ûket a naprÂl
napra, sût ÂrÀrÂl ÂrÀra fenyegetûbb¢ vÀlÂ ¢hhalÀl r¢me is, Ágy aztÀn v¢g¡l k¢nytelenek
voltak letenni a fegyvert; Izabella ¢s FerdinÀnd ¡nnepi pompÀval, ÀgyÃd´rg¢s k´zepette bevonult GranadÀba. A nagymecsetet a papok katedrÀlissÀ szentelt¢k, arrafel¢
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h´mp´lyg´tt a menet, hogy ÀhÁtatos mis¢vel, ¡nnepi Te Deum laudamusszal mondjon
hÀlÀt a Seregek UrÀnak a hamis prÂf¢ta, Mahomet szolgÀi f´l´tt aratott dicsûs¢ges
gyûzelem¢rt. Mivel szÀmÁtani lehetett rÀ, hogy a mÂrok eddig is csak nehezen visszafojtott d¡he bÀrmikor felkorbÀcsolÂdhat, ez¢rt a fûutcÀn haladÂ menet ÃtjÀt harcra
k¢sz csapatok fedezt¢k a k´rnyezû utcÀkban cirkÀlva. Egyelûre nem t´rt¢nt semmi, a
mise rendben elkezdûd´tt. Aguilar, aki egy szakasz gyalogos ¢l¢n szint¢n a mell¢kutcÀkon jÀrûr´z´tt, ¢ppen indulni k¢sz¡lt a katedrÀlishoz, amikor hirtelen nyÁll´v¢s
¢rte, ¢s megsebesÁtette a bal vÀllÀn. Ugyanebben a pillanatban az egyik s´t¢t sikÀtorbÂl
mÂr fegyveresek csoportja rontott elû, ¢s elkeseredett d¡hvel tÀmadt a kereszt¢nyekre. HÁhem, az ¢l¡k´n, egyenesen Aguilar fel¢ rohant. Don Alonso, aki csak k´nnyebben sebes¡lt meg, f´l sem v¢ve a fÀjdalmat, ¡gyesen hÀrÁtotta a gyilkos erejü csapÀst,
s HÁhem mÀris kett¢hasÁtott koponyÀval hevert a lÀbÀnÀl. Az ÀrulÀson felbûsz¡lt spanyolok nekiestek a mÂroknak, azok ¡v´ltve menek¡ltek; egy kûhÀzba vett¢k be magukat, gyorsan elreteszelv¢n a kaput. A spanyolok rohamra indultak, Àm az ablakokbÂl
nyÁlzÀpor zÃdult rÀjuk, Aguilar ekkor megparancsolta: dobÀljanak be t¡zes csÂvÀkat.
MÀr magasra csaptak a lÀngok a tetû alÂl, amikor az ¢gû hÀzbÂl a fegyverropogÀson
Àt csodÀlatos ¢nekszÂ zend¡lt: àSanctus... sanctus Dominus Deus Sabaoth!Ê àJÃlia... JÃlia!
ä kiÀltotta Aguilar k¢ts¢gbeesett fÀjdalommal. Ekkor kitÀrult a kapu, ¢s JÃlia jelent
meg a benc¢s rendi apÀcÀk ruhÀjÀban, ¢s zengû hangon ¢nekelte: àSanctus... sanctus
Dominus Deus Sabaoth!Ê M´g´tte j´ttek, sorban, lehorgasztott fejjel, karjukat keresztbe
t¢ve mell¡k´n, a mÂrok. A spanyolok d´bbenten hÀtrÀltak, ¢s JÃlia a mÂrokkal egy¡tt
a fegyveresek sorain Àt a katedrÀlishoz vonult. Midûn bel¢pett, a Benedictus, qui venit
in nomine Domini csend¡lt f´l ajkÀrÂl. A n¢p ä mintha az ¢g k¡ldte volna a szent leÀnyt,
hogy igaz bizonysÀgot hirdessen az ör Àldottjainak ä ´nk¢ntelen¡l t¢rdet hajtott. JÃlia
¢gre emelt sugÀrzÂ tekintettel, bÀtran a fûoltÀrhoz ment, odal¢pett FerdinÀnd ¢s Izabella k´z¢, k´zben v¢gig a mis¢t ¢nekelte, s buzgÂ ÀhÁtattal tett eleget az istentiszteleti
szokÀsoknak. Mikor a Dona nobis pacem utolsÂ hangjaihoz ¢rt, al¢ltan rogyott a kirÀlynû
karjÀba. A JÃliÀt k´vetû mÂrok mindnyÀjan megt¢rtek, s m¢g aznap felvehett¢k a
szent kereszts¢get.
A RajongÂ ezzel be is fejezte a t´rt¢netet, ekkor toppant be, nagy d¢rrel-dÃrral, a
doktor; indulatosan koppantott botjÀval, ¢s haragosan kifakadt:
ä Itt ¡lnek m¢g mindig, bolond ¢s hajmeresztû t´rt¢neteket mes¢lnek egymÀsnak,
¡gyet sem vetve a szomsz¢dsÀgra, pedig ezzel csak m¢g jobban megbetegÁtik az embereket!
ä DrÀga barÀtom, hÀt mi t´rt¢nt mÀr megint? ä r¢m¡lt meg a karmester.
ä °n tudom, mi ä szÂlt k´zbe a RajongÂ rezzen¢stelen nyugalommal. ä Nem t´bb
¢s nem kevesebb, mint hogy Bettina meghallotta hangos szÂvÀltÀsunkat, bement oda,
abba a kis szobÀba, ¢s most mÀr tud mindent.
ä Ezt jÂl megcsinÀlta, maga hibbant RajongÂ! ä fortyogott a doktor. ä ¹sszevissza
fantaziÀl, k¢ptelen t´rt¢neteket kohol, ¢s mi az eredm¢ny? Megm¢rgezi, t´nkreteszi az
¢rz¢keny lelkeket az Àtkozott s¡letlens¢geivel. De ¢n v¢get vetek a mesterked¢seinek!
ä Ne heveskedj¢k Ãgy, drÀga doktor! ä csitÁtotta a RajongÂ. ä Gondoljon arra, hogy
Bettina lelki baja lelki gyÂgymÂdot kÁvÀn. HÀtha ¢pp az ¢n t´rt¢...
ä JÂ, jÂ ä vÀgott k´zbe a doktor, egyszeriben teljesen lehiggadva ä, szÂt se t´bbet,
tudom mÀr, mit akar mondani.
ä OperÀnak egyÀltalÀn nem valÂ, de az¢rt volt benne n¢hÀny fura ´sszecseng¢s ä
d¡nny´gte maga el¢ a karmester, azzal fogta a kalapjÀt, ¢s k´vette barÀtait.
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HÀrom hÂnappal k¢sûbb, amikor az utazÂ RajongÂ nagy-nagy ´r´mmel ¢s ÀhÁtatos
gy´ny´rüs¢ggel kezet csÂkolt az idûk´zben meggyÂgyult BettinÀnak ä a lÀny, fens¢ges
haranghangjÀn, ¢ppen Pergolesi Stabat mater¢t ¢nekelte el (igaz, nem a templomban,
csak abban a k´zepes nagysÀgÃ szobÀban) ä, Bettina mind´ssze ennyit mondott:
ä Nem varÀzslÂ Àm a tisztelt Ãr, csak egy kicsit kiÀllhatatlan n¢ha.
ä Mint ÀltalÀban a rajongÂk ä tette hozzÀ a karmester.

SzabÂ T. Anna

KAPU
Mint a filmszalag, ha k¢zzel
tekergetik r¢gi orsÂn,
a k¢p, mit a kapualjbÂl
lÀtok, lassan mozdul el ä
kitÀrt f¢lkapu ter¢ben
f¢nyes t¢li mozivÀszon,
kapualji f¢ls´t¢tbûl,
n¢zût¢rrûl figyelem:
meg-meglÂdul, majd lelassul,
aprÀnk¢nt csÃszik a lÀtvÀny,
s ahogy lassan k´zelÁtek,
egyre tÀgabb lesz a k¢p ä
¢s kil¢pek vagy bel¢pek
a ragyogÂ t¢li t¢rre
ä Ãj szereplû r¢gi filmen ä
¢s hunyorgok, ¢s megyek.

VONAT
K¢tf¢le ¢g kopÁrozÂdik
egymÀsra ¢s k¢tf¢le tÀj
fÀi haladnak libasorban
a t¡kr´zû ¡vegen Àt,
¢s k¢tfelûl s¡t ferde sugÀrban
az alkonyi egyf¢le nap,
¢s k¢toldalt a falvak aprÂ
hÀzai felsugÀrzanak.
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A f¢l-ablak ¢s f¢l-t¡k´rben
Ãgy siklik el a pillanat,
hogy sÁma, ¡res ¡veg¢n
a k¢pbûl semmi sem marad,
s ahogy a benti f¢ny kigyÃl
¢s megszünik a kinti f¢ny,
a lÀtÂ szem magÀra lÀt
a kettûs kinti k¢p hely¢n.

Luca Anna

ENGEM HIçBA
Engem hiÀba ijesztgetsz. F´l¢m nyomulsz
¢s kiszorul a levegû. S´t¢tlila lap, paplan,
felhûuszad¢kfa ä nem f¢lek. Nekem
nem g´rcs´l a szÁvem. Nem zavar,
hogy elfeketedik. Nem zavar a kÀrmin folt.
Az elektromos für¢szkattanÀsok. F´l¢m opÀlos
bura borul, porcelÀnnak lÀtszik, ¢s erûs, mint
a halÀl. Ez csak egy panorÀma-mozielûadÀs,
nem egy¢b. öj film az ¢let-sorozatban.
Nem ¢rhetnek a j¢gl´ved¢kek. Nem reped meg a bura.
F¢lk´rben vÀszon, egy sz¢kben ¡l¡nk, ¢s Isten az ¢let¡nket vetÁti.

LESPR°ZETT L°GY
Tiszta szerencse, hogy nem vagyok szerelmes.
Figyeld a helyzetet: û mÀst szeret
(ugyanaz¢rt nem engem, ami¢rt ¢n nem ût);
az ´r´k harmadik (mert a rem¢nytelen szerelem mind ´r´k)
szintÃgy nem szereti (az¢rt, ami¢rt ¢n sem):
egy ember szeret, kettû nem
(sem egymÀst, sem ä k¡l´n´sk¢pp ä amazt)
ä egy barÀtsÀg (ez egyre kÁnosabb) ä egy szerelem (lassan kibÁrhatatlan) ä
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Egyenlûtlen oldalÃ hÀromsz´gre hasonlÁtanÀnk,
ha egyÀltalÀn lenne olyan hÀromsz´g,
amelynek szÀrai
a term¢szet t´rv¢nyeit felborÁtva
sehol sem metszik egymÀst, mert nem ¢rnek ´ssze.
Lespr¢zett l¢gyk¢nt hÀrom bolond, irÀnytalan vektor kering
a v¢gtelennek tetszû, k¢tdimenziÂs n¢gyzethÀlÂs lapon.

SZýLýSZEM
Egy meleg szûlûszemben ¡l´k. KÁv¡l
s¡t a nap: tengerz´ldsÀrga dereng¢s.
Langyos falatokat szippantok a hÃsbÂl,
a szûlû borostyÀn hÃsÀbÂl, aprÂ falatonk¢nt mindig
t´bbet ¢s t´bbet (t¡relmes folyamat ä
az irracionÀlis idû furcsa egys¢ge sokszorozza magÀt),
mÁg a monstrum szûlûszem lassan ´sszet´pped,
bel¡l csak ¢n s a k´r¢m rÀncolÂdÂ
h¢j, a kifordÁtott l¢gg´mb
nedves gumijak¢nt k´r¢m roskadÂ, s´t¢t h¢j marad.

BalavÀny Gy´rgy

A DARçZS
A Szerzû kitalÀlt szem¢ly; mindennemü
hasonlÂsÀg kÀprÀzat, szemf¢nyveszt¢s.

Serenissime et Eminentissime Dux et Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinalis.
...a Saintbergi Lev¢ltÀrban talÀltam az alÀbbi k¢ziratot. TalÀltam, mert kerestem, lÀzasan, de szÂ szerint lÀzas betegen, hetekig, talÀn hÂnapokig, s csak mikor megtalÀltam, vÀlt nyilvÀnvalÂvÀ, hogy mit is kerestem voltak¢ppen. Nem szolgÀlhatok r¢szletes
magyarÀzattal a k´r¡lm¢nyekrûl, melyek a Lev¢ltÀrba vezettek; a magyarÀzattal EminenciÀd talÀn inkÀbb tisztÀban van, mint szerencs¢tlen jÂmagam, aki fÀradt vagyok s
megt´rt, csak ¡l´k naphosszat ezek k´zt a feh¢r falak k´zt szerzetesi megb¢k¢l¢sre
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vÀgyva. MagyarÀzattal tehÀt nem, csak az elûzm¢nyek r´vid f´lvÀzolÀsÀval kÁs¢rletezem, aztÀn elhallgattatom m¢ltatlan szem¢lyemet, besz¢ljenek a t¢nyek.
Theodorus ¢rsek Ãrral Àlmomban talÀlkoztam; a L¢lek ministrÀnsÀnak, majd Àtkozott bün´snek nevezett, megmutatvÀn, hogy ismeri emberi ¢s angyali term¢szetemet egyarÀnt. ý szÂlÁtott fel, hogy menjek Saintbergbe, ¢s kezdjem meg a kutatÀst. Meg sem k¢rdezhettem, hogy m¢gis mi az, amit kutatnom kell, mert ýeminenciÀja hirtelen lÀngra gyulladt, szeme megfeketedett, k¢t karjÀt kitÀrta, ¢s sz´rnyü büzt,
fojtÂ f¡st´t Àrasztva ¢gett. KiÀltva ¢bredtem. Eg¢sz nap az ¢rsek Ãr parancsa jÀrt a
fejemben; ´r´mmel ¢s f¢lelemmel t´lt´tt el a lehetûs¢g, hogy szolgÀlhatok, hogy a
munka talÀn megszabadÁt lelkem sÃlyÀtÂl. ötra keltem, ¢s, Saintbergbe ¢rkezve, azonnal munkÀhoz lÀttam: olvastam ¢s jegyzeteltem, olvastam ¢s jegyzeteltem, ´nem¢sztû
s csak olykor ingadozÂ elszÀntsÀggal; kerestem valamit, amirûl pedig fogalmam sem
volt, micsoda. A Saintbergi Lev¢ltÀr egy¢bk¢nt cs´ndes, nyugodt, szinte kihalt: ¢n voltam az egyetlen izgû-mozgÂ, kotorÀszÂ-matatÂ az Âdon ¢p¡letben, csak n¢hÀny Àlmos
diÀkkal meg Puffin Ãrral, a lev¢ltÀrossal, ezzel a fura, kocsonyÀs alakkal talÀlkoztam,
aki valamik¢ppen, ha nem k¡lsej¢ben, talÀn mozdulataiban vagy hanglejt¢s¢ben
Theodorus ¢rsek Ãrra eml¢keztetett, tisztess¢g ne ess¢k szÂlvÀn. Dolgoztam reggeltûl
estig, s n¢ha csakugyan elfogott a k¢tely, van-e ¢rtelme a munkÀmnak; e k¢telyt rendszerint Puffin Ãr oszlatta el, mondvÀn, àha neki volna lehetûs¢ge hasonlÂ megbÁzatÀs
teljesÁt¢s¢vel szolgÀlni az EgyhÀzat, boldog lenne, s nem vonakodnaÊ. Boldog nem
voltam, de az¢rt dolgoztam tovÀbb, idûk´zben megrend¡lt eg¢szs¢gemmel sem t´rûdve, mÁg megtalÀltam az alÀbbi k¢ziratot. V¢kony kis paksam¢ta volt, egy r¢gi fÂliÀns
bordÀi rejtett¢k, valaki a lapok k´z¢ csÃsztathatta, hogy mi volt a c¢lja vele, mÀig sem
tudom. Ahogy a kezembe vettem, lefÃjtam rÂla a port, ¢s beleolvastam, Ãgy ¢reztem,
rÀm kiÀltanak a sorok, hihetetlen gy´nges¢g fogott el. Amint jobban lettem, neki¡ltem, hogy Àtb´ng¢sszem ¢s ÀtmÀsoljam a sz´veget. A k¢zirat meglehetûsen t´red¢kes
volt, sok hely¡tt ¢rthetetlen, ilyenkor kieg¢szÁtettem, ÀtjavÁtottam, kommentÀrral lÀttam el, legjobb tudÀsom szerint. S most, hogy egykori gyÂntatÂm, szeg¢ny Theodorus
¢rsek Ãr meghalt, nem lehet mÀs vÀlasztÀsom, mint legalÀzatosabban EminenciÀdnak
elk¡ldeni e beszÀmolÂt; gyorsan fogyatkozÂ erûmbûl egyetlen vÀltozat elk¢szÁt¢s¢re
futotta, nyilvÀn maradtak benne hibÀk, t´k¢letlens¢gek, melyek¢rt EminenciÀd kegyes bocsÀnatÀt k¢rem. K´vetkezz¢k tehÀt a k¢zirat.
...a hetedik napon valami bÀgyadtsÀg lett ÃrrÀ rajtam ä villÀsreggelik, teÀk ¢s k´nnyü,
de k´nnyü borok, s persze mindenben a m¢rt¢k, mely valami hell¢n hedÂniÀt, ´szt´n´s epikureizmust takar (k¡l´n hitvesi szobÀk, a bÀrÂ olykor Àtkopog) ä napf¢nyes
besz¢lget¢sek a teraszon, s a mozdulatok, fûk¢pp a mozdulatok tartottÀk ¢bers¢gemet
hat napig, ahogy a bÀrÂn¢ elhessent egy darazsat a gy¡m´lcs´stÀlrÂl, majd m¢g egyet,
akÀrmennyit, a t¡relmetlens¢g legcsek¢lyebb jele n¢lk¡l; a kis baronesz t´k¢letes bokÀjÀnak villanÀsa, amint Àtveti egyik lÀbÀt a mÀsikon, pontosan tudva, hogy ruhÀtlan
is lehetne akÀr, nem ¢bresztene aljas f¢rfivÀgyat: sz¢ps¢ge a fÀk¢, virÀgok¢; vagy, amint
a bÀrÂ, ked¢lyes pillanatÀban, megpaskolja az erûlk´dû Atlasz szobrÀnak a combjÀt,
ahogy egy der¢k Àllatot szokÀs, ahogy a kutyÀit szokta, akik a hetedik nap d¢lelûttj¢n
ott hevertek a terasz elûtt a tiszta naps¡t¢sben. Marie leszedte a kÀv¢sszervizt, kihozta
a szivart. RÀgyÃjtottunk, a bÀrÂ hÀtradûlt, s mikor elcsitult Marie l¢pteinek zaja, megk´sz´ntem a figyelmes vend¢glÀtÀst, s hogy szabadon hasznÀlhattam a k´nyvtÀrat ä a
kast¢ly egy mÀllÂ vakolatÃ szÀrnyÀban volt a k´nyvtÀrterem; dohszag, f¢lhomÀly, ja-
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var¢szt ¢rdektelen müvek, tÃlhaladott term¢szettudomÀnyos munkÀk, b¢lyeggyüjt¢s,
lovak dresszÁrozÀsa ¢s rovartan ¢s rovartan, mindez a lehetû legpedÀnsabb rendben,
Ãgyhogy fûk¢nt szunyÂkÀlni jÀrtam oda: ¢jszakai ÀlmatlansÀgomat, mely voltak¢ppen
betegs¢g, nem lett volna illû felfednem ä a k´sz´netnyilvÀnÁtÀs k´zben a bÀrÂ a kutyÀit
n¢zte, akik tekintet¢re fesz¡lt ¢s alÀzatos pillantÀssal vÀlaszoltak ä, aztÀn k´z´ltem,
hogy elutazom, nemcsak az¢rt, mert tovÀbb maradnom a vend¢gszeretet¡kkel valÂ
vissza¢l¢s volna, hanem mert hÁrt kaptam beteg nagyn¢n¢mrûl; aggaszt az Àllapota,
meglÀtogatÀsÀt mÀr nem halaszthatom.
HosszÃ hallgatÀs k´vetkezett. A bÀrÂ mereven ¡lt, tekintet¢t az ¢gre emelve; ¢n a
kutyÀk szÀjÀbÂl ¡temesen hullÂ nyÀlcs´ppeket figyeltem.
ä Az ´n müv¢szi munkÀja, barÀtom ä szÂlalt meg v¢g¡l a bÀrÂ ä igen figyelemrem¢ltÂ. SajnÀlnÀm, ha tÀmogatÀs n¢lk¡l maradna egy ilyen kitünû ember. ä Azzal f´lÀllt, meghajolt ä vonÀsai a szokottnÀl kem¢nyebbnek tüntek ä, ¢s magamra hagyott.
KisvÀrtatva megjelent Marie; azt tudakolta, nincs-e sz¡ks¢gem valamire. Ha Marie
arcÀba n¢ztem, mindig Ãgy ¢reztem: ismerem valahonnan, de hiÀba kutattam eml¢keimben a hasonlÂan vonzÂ fiatalasszonyok k´zt, s lassan arra a k¢ptelen, Àm annÀl
izgalmasabb k´vetkeztet¢sre jutottam, hogy m¢g az eml¢kezetem elûtti idûkben talÀlkoztam vele. Les¡t´tt szemmel, egyenesen Àllt elûttem, a napf¢ny felnagyÁtotta arca
pih¢it; szerettem volna ujjaimat megs¢tÀltatni ruhÀja gombjain, ¢rezni mell¢t ¢s hasÀt
ä lehunytam a szemem, ¢s nemet intettem a fejemmel. FÀradtsÀg borult rÀm, ha nem
nyitom ki a szemem, talÀn azonnal elalszom; ´sszeszedtem magam, f´ln¢ztem. Marie
azt k¢rdezte, nincs-e sz¡ks¢gem valamire.
ä Mondja, Marie ä k¢rdeztem ä, besz¢lgethet maga velem?
Marie azt felelte, nem tiltottÀk meg neki, hogy besz¢lgessen velem; hanglejt¢se
azonban tudtomra adta, k¡l´n´snek tartja a k¢rd¢st.
ä Helyes ä mondtam. ä Akkor, Marie, azt mondja meg, nem talÀlkoztunk mi mÀr
valahol?
Marie azt felelte, nem hinn¢, hogy talÀlkoztunk volna.
ä Nem itt ä mondtam ä, hanem valahol mÀshol, ¢rti, Marie?
Marie azt felelte, nem eg¢szen ¢rti, û csecsemûkorÀban ker¡lt ide.
ä Rendben van ä mondtam ä, hagyjuk ezt. Hanem, Marie, kÁvÀncsi voln¢k a v¢lem¢ny¢re. ýszinte leszek magÀhoz: cser¢be diszkr¢ciÂjÀra szÀmÁtok. Mondja, lehets¢ges ez?
Marie azt felelte, term¢szetesen, lehets¢ges.
ä Nos ä mondtam ä, az im¢nt besz¢lgettem a bÀrÂ Ãrral; k´z´ltem vele, hogy r´videsen elutazom. Az ´n urÀnak ¢s parancsolÂjÀnak utolsÂ mondata, mielûtt fak¢pn¢l
hagyott, ez volt: sajnÀlnÀ, ha egy ilyen ember, mint ¢n, tÀmogatÀs n¢lk¡l maradna.
Mit szÂl ehhez, Marie?
Marie azt mondta, nem tudja, mit szÂljon, nem ¢rti pontosan, hogy mire vagyok
kÁvÀncsi.
ä Azt szeretn¢m tudni ä mondtam ä, hogy mi volt ez ´n szerint: Ág¢ret vagy fenyeget¢s?
Marie azt felelte, û igazÀn nem tudja, nem ismeri ¢s nem is ismerheti a k´r¡lm¢nyeket. AztÀn megk¢rdezte, Âhajtok-e m¢g valamit.
ä A botomat ä mondtam ä ¢s a k´penyemet, ha lenne szÁves. S¢tÀlni megyek.
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Nem szerettem a v¢n platÀnok k´zti kavicsos utat, l¢pteim csikorgÀsa sehogy sem illett
a d¢lelûtti csendhez; let¢rtem az ÃtrÂl, a friss pÀzsiton haladtam, azzal a szÀnd¢kkal,
hogy megker¡l´m a kast¢lyt. A bÀrÂ viselked¢s¢n s egy¢b furcsasÀgokon t´rtem a fejem; hogy milyen elhanyagolt Àllapotban van a kast¢ly, annak ellen¢re, hogy a bÀrÂ
dÃsgazdag, fogatai orszÀgos hÁrüek, hercegeknek, minisztereknek ajÀnd¢koz lovakat;
s Ãjra fel´tl´tt bennem a mÀsik k´r¡lm¢ny, a t¡kr´k hiÀnya, mely naponta foglalkoztatott ä sehol sem talÀltam t¡kr´t, egyetlen Àltalam lÀtogatott helyis¢gben sem, s ez
bosszantott is az elsû napokban. K¢rtem Marie-t, ÀllÁtson egy t¡kr´t a szobÀmba ä meg
kellett ism¢telnem a k¢r¢st, mert Ãgy tett, mintha nem ¢rten¢. AztÀn azt mondta,
sajnÀlja, nem lehet. Mi¢rt ne lehetne, k¢rdeztem, nincs a kast¢lyban t¡k´r? Nincs,
felelte Marie. HÀt ez hogyan lehet, k¢rdeztem. SajnÀlja, de nincs, mondta Marie; be
kellett ¢rnem ennyivel, de k¢ptelen voltam napirendre t¢rni a k¢rd¢s f´l´tt, gyül´l´m
a titkokat.
Gondolataimat csengû ¢nekhang ÀllÁtotta meg. Csak egy pillanattal k¢sûbb ¢szleltem a spin¢tkÁs¢retet; a baronesz nyitott ablakÀnÀl Àlltam, a baronesz nyilvÀn ¢nekleck¢t vett. Meg¢rintett ez a tiszta, Àt¢l¢s n¢lk¡li dallam; mindig viszolyogtam a kom¢diÀsoktÂl, a bonvivÀnoktÂl ¢s primadonnÀktÂl, akik nem ÀtalljÀk a sajÀt, k¢tes egy¢nis¢g¡kkel megfertûzni a müv¢szetet. Mintha a müv¢szetnek, amit a vÀsÀrra visznek,
k´ze volna az û alacsonyan kavargÂ ¢rzelmeikhez! Ha a müv¢szetnek ¢rzelmei lenn¢nek, azok a MegvÀltÂ szenved¢s¢hez volnÀnak hasonlatosak. A kis baronesz tisztasÀga
mÀr elsû pillantÀsra lenyüg´z´tt, s ha sohasem hallom, akkor is esk¡dni mertem volna,
hogy leheletfinom ¢rz¢ki mivoltÀt egyetlen mozdulattal k¢pes a hÀtt¢rbe parancsolni,
s hogy ajkÀn csak a dal szÂlal meg, csak a dal! De vÀratlanul otromba f¢rfihang vÀgott
k´zbe, egy Àttetszû trillÀt rombolva sz¢t, s felk¢rte a baroneszt, kit ilyen helyzetben
megszÂlÁtani sohasem mertem volna, hogy a harmadik sortÂl kezdje Ãjra ä s ¢n tovÀbbsiettem, ¢s fojtogatott a harag, zenetanÀr! BizonyÀra p¡ffedt, bagÂszagÃ f¢rfi, egy
ostoba lakÀj, ki mohÂn boncolja a sz¢ps¢get szÀmokkÀ ¢s hangjegyekk¢! ElhatÀroztam,
hogy besz¢lek a bÀrÂnûvel, ezzel a t´r¢keny, szellemdÃs asszonnyal, s feltÀrom neki,
a legnagyobb tisztelettel figyelmeztetem, minû praktikÀkba bocsÀtkoznak oly gyakran
az ilyen rekedtes, ¢ltes f¢rfiak, m¢g hogy zenetanÀr. A kast¢ly repk¢nnyel benûtt ¢szaki
homlokzatÀt megker¡lve egyenest a k´nyvtÀrba mentem, hogy elnyÃjtÂzhassak ¢s ´szszeszedhessem a gondolataimat.
¹sszetoltam k¢t recsegû karsz¢ket, f¢lig ¡lû, f¢lig fekvû helyzetet vettem f´l, s egy
szÃ perceg¢s¢t hallgatva csakhamar elnyomott az Àlom. çlmomban Marie s¡nd´rg´tt
k´r¡l´ttem, lÀbvizet hozott, s k´zben a baronesz hangjÀn ¢nekelt. BelÀttam k¢t melle
k´z¢, ahogy a lÀbamat mosta, s felmeredû f¢rfiassÀgom hirtelen kÁgyÂvÀ vÀltozott, elkaptam a kÁgyÂt a feje alatt, erûs volt, rÀngatta a kezem, harcoltunk, hemperegt¡nk
a f´ld´n, a lÀbvizet Marie arcÀba rÃgtam, aki azt ¢nekelte, mint egy szoprÀntragika:
tess¢k megnyugodni, tess¢k megnyugodni, s a kÁgyÂ zengû tenorral kÁs¢rte, mik´zben
rÀm csavarodott, mint egy k´t¢l, hogy a kezemet nem bÁrtam kihÃzni a hÂnom alÂl,
Marie pedig feh¢ren Àllt elûttem, kez¢ben lev¢lborÁt¢k, s azt mondta cs´ndesen, nagyn¢n¢mtûl j´tt, bizonyÀra fontos ¡zenet.
Tess¢k eln¢zni nekem, hogy itt, n¢hÀny mondat erej¢ig, beavatkozom; a rendelkez¢semre ÀllÂ adatok alapjÀn az illetû nagyn¢ni szem¢ly¢rûl lehetetlen volt a titok fÀtylÀt
f´llebbentenem. A vilÀgi ember gyakran tulajdonÁt hûz´ngû fontossÀgot olyan szem¢-
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lyeknek, akik nem is l¢teznek; van, aki ´nlelke emanÀciÂjÀt, vÀgyaibÂl kelt d¢mont
tesz meg ¢lete fûszereplûj¢v¢; EminenciÀd tudja ezt, hiszen egyhÀzi ember, ¢s ¢n is
tudom, mert vilÀgi ember vagyok. TalÀn jÂ lesz, ha a tovÀbbiakban a nagyn¢nit lÀthatatlan, de n¢lk¡l´zhetetlen k¡lsû pontnak tekintj¡k, amelyre ez a t´rt¢net f¡ggeszkedik, vagy k´z¢ppontnak, mely vonzÀsÀval ´sszetartja az elemeket; mindegy, m¢g egyszer bocsÀnatot k¢rek, mind´ssze ennyit akartam itt k´zbevetni.
K¢sû d¢lutÀn ¢bredtem, a f¢lig eresztett palettÀkon Àt arcomba s¡t´tt a nap. F´lkeltem, nyÃjtÂzkodtam, v¢grehajtottam n¢hÀny tornagyakorlatot. SzÁvesen megn¢ztem
volna magam egy t¡k´rben, kedveltem testalkatomat ¢s arcom vonÀsait; akkoriban
Ãgy gondoltam, aki ´nmagÀt szereti, szÀzszorosan, ezerszeresen l¢tezik.
ElhatÀroztam, hogy nem foglalkozom a bÀrÂ averziÂjÀval a tÀvozÀsommal kapcsolatban. BÀrhogy tiszteltem is a bÀrÂt, viselked¢s¢nek bizonyos mozzanatait ¢rthetetlennek ¢s eg¢szs¢gtelennek tartottam. N¢ha eg¢sz furcsÀn n¢zett rÀm: a r¢gi, hell¢n
nagyurak n¢zhettek Ágy fiÃszeretûikre; mÀskor hidegen kioktatott valamely filozÂfiai
k¢rd¢sben, s az ilyesmi sehogy sem volt Ányemre. A k´nyvtÀrban persze mÀs volt a
helyzet; ennek az intellektuÀlis limlomnak hiÀbavalÂsÀgÀt a makacs pedant¢ria sem
tudta elfedni, mellyel osztÀlyoztatott. Levettem valami rovartani k´nyvet a polcrÂl,
belelapoztam, visszal´ktem. BizonyÁtja ez a katalogizÀlt semmi, hogy a valÂdi ¢letnek
mennyire hÁjÀn van a bÀrÂ!
Otthagytam a k´nyvtÀrat, s a kast¢lyt Ãjra megker¡lve a teraszra igyekeztem. A
k´nyvtÀrbÂl csak zegzugos, ismeretlen folyosÂkon ¢s termeken Àt juthattam volna el
c¢lomig; megvolt a kijel´lt Ãtvonalam a kertben ¢s a kast¢lyban, s ¢n nem tudtam s
talÀn nem is mertem volna a bÀrÂnak ¢s csalÀdjÀnak ¢letter¢be l¢pni.
A teraszon nem talÀltam senkit, bel¢ptem hÀt a hallba. Marie, halkan dÃdolva, tollseprüvel tisztogatta a mellszobrokat; j´tt´mre megp´rd¡lt, s megk¢rdezte, miben segÁthet. A bÀrÂn¢ holl¢te irÀnt ¢rdeklûdtem; Marie azt mondta, f´nt van a szobÀjÀban,
s k¢rdezte, kÁvÀnok-e fel¡zenni. Azt mondtam, ne zavarjuk most a bÀrÂn¢t, nem olyan
s¡rgûs ä kiss¢ inamba szÀllt a bÀtorsÀgom, m¢g nem tudtam, mik¢pp Àlljak elû a kisasszony ¡gy¢vel. Gy´nges¢g fogott el, s Marie, aki ¢szrevette sÀpadÀsomat, le¡ltetett,
¢s vÁz¢rt szaladt. MÁg oda volt, megn¢ztem a mellszobrokat, s jÂlesû meglepet¢ssel tapasztaltam, hogy mindegyiket f´lismerem; sorra vettem az Àllamfûk, filozÂfusok ¢s
harcosok nev¢t, bizonyos voltam benne, hogy t¢ved¢s n¢lk¡l. Marie visszat¢rt a vÁzzel,
hozzÀm hajolt, kezembe adta a poharat; meghatott a szem¢ben t¡kr´zûdû aggodalom,
megsimogattam az ÀllÀt, k¢rtem, ¡lj´n le mell¢m, de û f´legyenesedett, hÀtrÀbb l¢pett,
s kijelentette, hogy ez igazÀn nem volna illû. öjra megk¢rdeztem, nem gondolja-e,
hogy r¢gebbrûl ismerj¡k egymÀst; hatÀrozott nemmel vÀlaszolt. Majd, egy percnyi
csend utÀn, melyet û zavara palÀstolÀsÀval, ¢n pedig ernyedt gy´ny´rk´d¢ssel t´lt´ttem, Marie azt mondta, most jut esz¢be, hogy levelet kaptam: bizonyÀra fontos ¡zenet.
Elszaladt, hozta a levelet, s miutÀn biztosÁtottam, hogy nem zavar, m¢giscsak le¡lt,
szemk´zt, egy kerevet sz¢l¢re, ¢n pedig letettem a poharat, ¢s felbontottam a borÁt¢kot. °melyÁtû illata volt, r´gt´n tudtam, hogy nagyn¢n¢m k¡ldte; egyszerüen nem
f¢r a fej¢be, hogyan gyül´lhetem a parf¡mjeit. A lev¢l tartalma k´r¡lbel¡l ez volt: nagyon hiÀnyzom, egyelûre nem tud meglÀtogatni, de majd rendezûdnek a dolgok; az
¢n ¡gyeimet int¢zi, ne f¢ljek, senki sem bÀnthat engem a miatt a fiatalember miatt,
aki magÀnak kereste a bajt; rem¢li, jobban vagyok, ¢s ezerszer csÂkol. V¢gezet¡l, mint
valami taknyos k´lyk´t, arra k¢rt, hogy viselkedjem rendesen. D¡h´sen ´sszegyürtem

BalavÀny Gy´rgy: A darÀzs ã 1455

a levelet. Marie, aki mindv¢gig az arcomat figyelte, most tapintatosan felt¢telezte,
hogy rossz hÁrt kaptam. Elmondtam neki, hogy nagyn¢n¢m elmezavarban szenved,
s most Ãgy tünik, Àllapota sÃlyosbodott; nekem mint egyetlen rokonnak mellette kell
lennem, s ez¢rt, bÀrhogy fÀjlalom is, r´videsen elhagyom a kast¢lyt. Marie megk¢rdezte, nem maradhatn¢k-e m¢g egy kis ideig, hiszen, Ãgy tudja, eredetileg egy eg¢sz
h¢tig szÀnd¢koztam maradni, s m¢g csak ´t´dik napja vagyok itt. FelvilÀgosÁtottam,
hogy t¢ved, ez a hetedik nap; û pedig a fej¢t rÀzta, utÀnaszÀmolt, s Ãjra csak azt mondta, lehetetlen, hogy ´t napnÀl hosszabb ideje ¢rkeztem. Kiss¢ fÀrasztott ez a t¢ma, megk¢rdeztem Marie-t, a bÀrÂ Ãr¢k nem tartjÀk-e illetlens¢gnek, hogy besz¢lget velem; û
azt mondta, nagyn¢n¢m meghagyta neki, mindenben Àlljon rendelkez¢semre. Nem
javÁtottam ki, bÀr ¢szrevettem, hogy butasÀgot mondott. FeltÀpÀszkodtam, Marie f´lugrott, megfogta a k´ny´k´m, de elhÀrÁtottam, mondvÀn, hogy mÀr jobban vagyok;
ki¡l´k a teraszra a vacsorÀig.
MarconÀk, vadak az ¢brenl¢t k¡sz´b¢nek ûrei, tudÀsunkat lehÀntjÀk rÂlunk, mint fÀrÂl a k¢rget, csupaszon, v¢dtelen¡l sz¢d¡l¡nk vissza a vilÀgba; ha hit¡nk nem volna,
nem volna semmink. EminenciÀd bizonyÀra eml¢kszik Puffin Ãrra, a lev¢ltÀrosra, akit
a bevezetûben emlÁtettem: most be kell vallanom, egyszerüen bizonyos vagyok benne,
hogy û volt a halott Theodorus ¢rsek, ne bÀnjuk, atyÀm, a logika csûdj¢t, û volt az, a
mozdulatai, a szeme, f´lismertem, s mivel f´lismertem, mÀr nem tudhatom, hogy az
¢brenl¢t vilÀgÀban vagy egy szemcs¢s Àlomban jÀrtam-e a Saintbergi Lev¢ltÀrban.
LeÀldozÂban volt a nap, sugarai Àt´ml´ttek a falombokon. Neh¢z levegû volt, esû elûtti
cs´nd. A kutyÀk Àrny¢kai a l¢pcsûre csÃsztak, hallottam liheg¢s¡ket. DarÀzs lebbent
az asztalra; botom fej¢vel rÀ¡t´ttem, undorÁtÂ kis cafatokkÀ morzsoltam sz¢t.
Elûvettem nagyn¢n¢m gombÂccÀ gyürt level¢t, azzal a szÀnd¢kkal, hogy kisimÁtom,
¢s elolvasom Ãjra. A f¢ny azonban gy´nge volt a teraszon, amÃgy sem lÀtok valami
jÂl; a l¢pcsûn¢l, a mÀrvÀnykariatidÀk k´zt elolvashattam volna a levelet, de nem akartam k´zeledni a kutyÀkhoz.
ä IgazÀn kÀr ä szÂlalt meg m´g´ttem a bÀrÂ ä, hogy elpusztult ez a szerencs¢tlen.
¹sszerÀndultam, kis hÁjÀn felkiÀltottam ijedtemben.
ä BocsÀsson meg, hogy megijesztettem ä szÂlt a bÀrÂ, ¢s le¡lt.
Azt feleltem, nem tesz semmit; egyszerüen azt hittem, egyed¡l vagyok.
ä Fogadjon el egy tanÀcsot ä mondta a bÀrÂ ä, sohase higgye, hogy egyed¡l van.
Ezen a vilÀgon senki sincs egyed¡l.
BÂlintottam, azt feleltem, ez sz¢p gondolat; viszont megk¢rtem a bÀrÂt, ism¢telje
meg az elsû mondatÀt.
ä ñ, semmi ä mondta a bÀrÂ ä, csak sajnÀlkoztam, hogy elpusztult szeg¢ny.
Kijelentettem, hogy nem tudom, kire gondol.
ä Ej, kire ä mondta a bÀrÂ ä, erre az Àrtatlan dongÂra ä ¢s az asztalon heverû sz¢tmorzsolt kis testre mutatott.
FelvilÀgosÁtottam, hogy ez nem dongÂ, hanem darÀzs, k´z´ns¢ges Vespida.
ä Csakugyan ä mondta a bÀrÂ ä, ne ¢rezz¡nk hÀt lelkifurdalÀst miatta. Nem volt
utunkban e k´z´ns¢ges rovar, nem is jelentett vesz¢lyt, m¢gis meg kellett ´ln¡nk. Term¢szet¡nknek tartoztunk ezzel.
Nem szÂltam, bÀr ¢reztem a bÀrÂ szavainak ¢l¢t; arra gondoltam, nevets¢ges volna
mentegetûzn´m egy elpusztÁtott darÀzs miatt.
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ä Az û sorsÀt megk´nnyÁtett¡k ä folytatta a bÀrÂ ä, magunkra vett¡k a bün¢t, hogy
tisztÀn ker¡lhessen a tÃlvilÀgi bÁrÂ el¢.
Megk¢rdeztem, hogy milyen bünt vettem ¢n magamra, mi¢rt volna bün´s egy
rovar?
ä Hatalmas a darazsak büne ä mondta a bÀrÂ ä, amik¢pp a pÀviÀnok¢ ¢s a lovak¢
is. Azt mondjÀk a papok, a term¢szet rabsÀg ¢s b¡ntet¢s; ¢n azt mondom, a term¢szet
maga a bün. çm ha valaki ÀldozattÀ vÀlik, az nem KÀin t´bb¢, hanem çbel: Àrtatlan,
tiszta l¢ny. °s ki tisztÁtotta meg? Ki tette ÀldozattÀ, ha nem a gyilkos? Gyilkosok n¢lk¡l
a megvÀltÀs elk¢pzelhetetlen.
Azt k¢rdeztem, hogy vajon mi lesz a gyilkosokkal, ûket ki fogja megvÀltani?
ä Senki ä felelt a bÀrÂ ä, a gyilkosokat nem kell megvÀltani. Volt ´n elsû ÀldozÂ?
Persze hogy volt. Micsoda olcsÂ karikatÃra! A gyilkos, barÀtom, az az elsû ÀldozÂ. A
gyilkos-pap. Istennek Àldoz. °s ezÀltal megvÀltja ´nmagÀt is; megszakÁtja az erk´lcsi
t´rv¢ny gravitÀciÂjÀt; egyszerüen kiveti magÀt a vilÀgbÂl.
Megk¢rdeztem a bÀrÂt, hogy mit gondol, mi van a vilÀgon kÁv¡l.
ä A gyilkossÀg egyszerü helycsere ä folytatta a bÀrÂ, ¡gyet sem vetve a k¢rd¢semre.
ä Ez a pompÀs kis Vespida az ´n hely¢re ker¡lt, hisz ´n magÀra vette a bün¢t, ami
ennek az ÀllatkÀnak a l¢nyege. Valahol, olyan m¢lyen, hogy ¢szre sem vette, ´n is meghalt az im¢nt. La petite mort, kicsiny halÀl, Ágy hÁvjuk a szerelem legmagasabb pillanatÀt, s minden gyilkossÀgnak ä az im¢ntinek is ä ez az ¢lm¢ny a v¢ge ¢s indÁtÂoka.
T´k¢letes ´sszeforrÀs, szerelem ¢s halÀl van egy ilyen pillanatban, m¢g abban is, ahogyan egy virÀgot let¢p¡nk. Meg kellett volna gondolnia az im¢nti tett¢t, s nem ´szt´n´sen, tudatosan v¢grehajtani. Tudja, mi¢rt ÀllÁtotta meg Isten çbrahÀm k¢st tartÂ
kez¢t? Mert çbrahÀm ¢rdemtelen volt arra, hogy felÀldozza IzsÀkot. Mert a vakhit
vezette, semmi mÀs. A hit pedig, barÀtom, ´szt´n; egy ´szt´n a sok k´z¡l, melyekkel
megvert minket a gondvisel¢s.
E szavak utÀn a bÀrÂ elhallgatott; egy darabig csak h¡mm´g´tt maga el¢, aztÀn
elnevette magÀt.
ä Tudja mit ä mondta ä, ne higgye egy szavamat sem.
S´t¢ts¢g ereszkedett a parkra, sz¢tfolytak benne a fÀk. Az eg¢sz teraszt bet´lt´tte a
kutyÀk liheg¢se. A hallbÂl kiszürûdû f¢ny megvilÀgÁtotta az asztalon heverû tetemet.
N¢mÀn ¡ltem, sokÀig; ¢szre sem vettem, amikor a bÀrÂ magamra hagyott.
Ne bÀnjuk a logika csûdj¢t, hÁvtam f´l EminenciÀd figyelm¢t az °rsek ör ýeminenciÀja ¢s Puffin Ãr azonossÀgÀval kapcsolatban; hÀt most azt mondom, ne bÀnjuk a logika eff¢le k¢tes diadalÀt. Tudjuk, honnan szÀrmazik az eff¢le logika. A pokol tornÀcÀra vezet az utunk, ahol bizony nem ugrÀlnak v´r´s ´rd´g´k, a pokol tornÀcÀt egy
k´z´ns¢ges tornÀctÂl megk¡l´nb´ztetni szinte lehetetlen ä nyissa ki Isten a szem¡nket
a veszedelemre, k¡l´nben ott felejtj¡k magunkat, s akkor m¢g az Isten is ott felejt
minket a pokol tornÀcÀn ¡ld´g¢lve, ahol lassan rÀnk esteledik, ¢s nem virrad fel soha
t´bb¢.
Citromos lazacot, fÀcÀnt, gy¡m´lcs´ket ¢s friss burgonyÀt vacsorÀztunk. Marie kifejez¢stelen arccal szolgÀlt f´l ä eszembe jutott, hogy a bÀrÂ nyilvÀn teljes szem¢lytelens¢get k´vetel tûle; Àm ¢n lÀttam Marie emberi arcÀt d¢lutÀn, s jÂllehet nem t´rt¢nt
k´zt¡nk semmi, ami kizÀrÂlag f¢rfi ¢s nû k´zt t´rt¢nhet, m¢gis: ¢reztem, k´z´s titkom
van vele. S mikor a lÀny a borospalackkal az asztal f´l¢ hajolt: ujjaimmal finoman meg-
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¢rintettem a csuklÂjÀt, csak egy pillanattal tovÀbb, mint hogy v¢letlennek higgye, ¢s
¢szrevettem, hogy megremeg az ¢rint¢semtûl.
A bÀrÂ szemben ¡lt velem, a bÀrÂn¢ ¢s a baronesz bal ¢s jobb kezem felûl. Mikor
eloszlottak Marie-val kapcsolatos gondolataim, vettem csak ¢szre, hogy ¢l¢nk tÀrsalgÀs
folyik. A bÀrÂn¢, l¢ny¢hez k¢pest meglepû intenzitÀssal, a tarotkÀrtyÀrÂl tartott kiselûadÀst; a baronesz csengû nevet¢se kÁs¢rte. A bÀrÂ komolyan bÂlogatott, majd valami
megjegyz¢st tett, ha jÂl eml¢kszem, ism¢t arrÂl, hogy a testi szerelem ¢s a halÀl voltak¢pp azonos dolgok ä k¢nyszeredetten mosolyogtam, lÀtvÀn, hogy a h´lgyek kacagnak, akÀrha egy jÂ tr¢fa hallatÀn. Jut eszembe, mondta a bÀrÂ, a barÀtunk ma levelet
kapott; rem¢li, tette hozzÀ, idej¢ben ¢rkezett, a posta a k´rny¢ken csapnivalÂ. Megnyugtattam a bÀrÂt, hogy idûben j´tt a lev¢l. A legjobb idûben s a legbÀjosabb illattal,
mondta a bÀrÂn¢ jÂindulatÃan mosolyogva. Elmondtam, hogy beteg nagyn¢n¢m Árt,
kinek meglÀtogatÀsÀt mÀr nem halaszthatom. A bÀrÂn¢ ûszint¢n sajnÀlta nagyn¢n¢met, azt mondta, ajÀnl egy kitünû orvost; elÀrultam, hogy nagyn¢n¢m bajÀra nincs
orvossÀg: elm¢je beteg.
Egy pillanatra cs´nd lett. BarÀtom, mondta a bÀrÂ, az ´n nagyn¢nje eg¢szs¢ges;
elmebetegs¢g ugyanis nem l¢tezik. BÀtorkodtam cÀfolattal ¢lni, mondvÀn, hogy nagyn¢n¢m betegs¢ge t¢ny; bizonyÁt¢kk¢nt emlÁtettem a levelet, amelybûl vilÀgosan kitünik, hogy az asszony kapcsolata a valÂsÀggal t´bb¢-kev¢sb¢ mÀr megszakadt; nem l¢tezû dolgokat emlÁt realitÀs gyanÀnt. A bÀrÂ azt mondta, nem lÀtta a levelet, Ágy k¢ptelens¢g megÁt¢lni; kiss¢ vonakodtam, de a bÀrÂn¢ kijelentette, hogy f¢rj¢nek alkalmasint igaza van, s ha nincsenek sÃlyos titkaim elûtt¡k, nem lÀtja be, mi¢rt ne mutathatnÀm meg azt a lev¢lk¢t. Azt feleltem, hogy nekem mint müv¢sznek nem is lehetnek
sÃlyos titkaim, hanyagul hÀtravetettem magam a sz¢ken, s a levelet az asztalra dobtam.
BravÂ!, kiÀltott a bÀrÂ, s Marie-t pezsgû¢rt k¡ldte. AztÀn kisimÁtotta a papÁrt, eml¢keztetett, hogy a lev¢l ez esetben pusztÀn demonstrandum, ¢s felolvasta nagyn¢n¢m
sorait.
Nos, mondta kis sz¡net utÀn, ¢n itt nem lÀtok semmi elmezavart. Nyoma sincs,
mondta a bÀrÂn¢, ´n f´l´slegesen aggÂdik, barÀtom. Azt feleltem, hogy a fiatalemberre tett c¢lzÀs, aki miatt nem kell nyugtalankodnom, merûben ¢rtelmetlen. A
bÀrÂ Ãjraolvasta a mondatot, homlokÀt rÀncolta, s kijelentette, hogy a mondat ¢rtelmes. T´k¢letesen, mondta a bÀrÂn¢. Ez a fiatalember nem l¢tezik, mondtam. Mi¢rt
ne l¢tezhetne, k¢rdezte a bÀrÂ. Egyszerüen nem l¢tezik, vÀgtam ki magam, s nincs
tudomÀsom rÂla, hogy nekem a nagyn¢n¢men kÁv¡l bÀrki miatt nyugtalankodnom
kellene. Hiszen ¢ppen azt Árja, hogy nem kell, vÀlaszolt a bÀrÂ. Ez a k´r¡lm¢ny csupÀn
egy hagymÀzos k¢pzelet sz¡l´tte, mondtam. Nincsen ez vagy az a k¢pzelet, mondta a
bÀrÂ, ´nnek mint müv¢sznek tudnia kell: àaÊ k¢pzelet van, melynek sz¡l´tte a valÂsÀg
maga. Ilyen elvont szinten, feleltem, ez talÀn igaz; Àm itt egy hÃs-v¢r beteg emberrûl
van szÂ, aki egyetlen rokonom, ¢s akin segÁtenem kell ä az emlÁtett fiatalemberrûl pedig Ãjra csak azt kell mondanom, nem l¢tezik. HÀt ha nem l¢tezik, mondta a bÀrÂn¢,
talÀn l¢tezett. Ugyan, mondta a bÀrÂ a feles¢g¢nek, megbocsÀsson, ez szofizma; a l¢tez¢st nem lehet mÃlt vagy j´vû idûbe tenni, mert a l¢tez¢snek az idûh´z semmi k´ze
nincsen. Marie meghozta a pezsgût, kibontotta, a bÀrÂ t´lt´tt mindenkinek. °s mondja, k¢rdezte fel¢m fordulva a bÀrÂ, mi¢rt gondolja, hogy az a fiatalember nem l¢tezik?
Nem gondolom, hanem tudom, feleltem; vannak l¢tezû ¢s nem l¢tezû dolgok, s az ¢p
elme meg tudja k¡l´nb´ztetni ûket. Hogyan, k¢rdezte a bÀrÂ, ´n azt ÀllÁtja, van a vilÀgon olyasmi, ami nem l¢tezik? Ez, k¢rem, k¢ptelens¢g. °reztem, hogy elv´r´s´d´m,
eltoltam a pezsgûspoharat, azt mondtam, megbocsÀssanak, fÀradt vagyok.
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ä Uram ä mondta a bÀrÂ ä, ´n meghÀtrÀl. çm legyen. M¢gis, ha revanche-ot Âhajtana venni, szolgÀlatÀra Àllok.
MindhÀrman nevettek. F´lÀlltam, meghajoltam.
ä BÀrÂ Ãr ä mondtam ä, m¢g egyszer k´sz´n´m, hogy ezt a hetet az ´n´k megtisztelû tÀrsasÀgÀban t´lthettem.
ä Mif¢le hetet ä csodÀlkozott a bÀrÂ ä, ez m¢g csak az ´t´dik nap.
ä Engedelmet, bÀrÂ Ãr, egy hete j´ttem ä feleltem.
ä A barÀtunk elszÀmolta magÀt ä szÂlt a bÀrÂn¢ ä, ¢ppen ´t napja ¢rkezett. çm ha
menni akar...
ä Hogy is mehetne? ä k¢rdezte a bÀrÂ. ä Gyalogszerrel nem biztonsÀgos a k´rny¢k,
s az Ãt igen hosszÃ.
ä çm ha a bÀrÂ Ãr felajÀnlanÀ egyik fogatÀt a vasÃtig ä mondtam, s ¢reztem, hogy
kiss¢ szemtelen vagyok ä, ahonnan, term¢szetesen, visszak¡lden¢m...
ä Nem volt szÀnd¢komban ´nt ajÀnd¢k n¢lk¡l elengedni ä mondta a bÀrÂ hüv´sen.
ä S ha k¢nyelmetlen¡l ¢rzi magÀt a hÀzamban, menjen, amikor jÂnak lÀtja.
Azzal cs´ngetett Marie-nak. öjra meghajoltam, elhagytam a szalont.
°gve hagytam ¢jjeliszekr¢nyemen a lÀmpÀst, a dÁvÀnyra ¡ltem, s hangosan doboltam
ujjaimmal, hogy kirekesszem a zajokkal teli ¢jszakÀt. Az ¢jszaka mindig ¢ber, mindig
csupa erû, csak az alvÂk rejtûzhetnek el, hogy el ne em¢ssze ûket; szÀmtalanszor elk¢pzeltem, hogy az ablakomnak fesz¡lû ¢jszaka ä fekete ÀrvÁz gyanÀnt ä bet´r, be´mlik
a szobÀmba, s kioltja a f¢nyt. S ha olykor erût vettem magamon, kinyitottam az ablakot,
s belehajoltam az ¢jbe, csak egy pillanatig ¢lvezhettem bÀtorsÀgomat; mintha ¢rdes
ujjak sÃroltÀk volna az arcom, s Ãgy ¢reztem, Àll m´g´ttem valaki ä aztÀn visszafordulni a gy´nge f¢nybe, let´r´lni arcomrÂl a verÁt¢ket, le¡lni s meredten bÀmulni az
ÂrÀt; az idû mÃlÀsa volt az egyetlen vigaszom ¢jszakÀnk¢nt, figyeltem az idût, Àt¢reztem minden porcikÀmmal, hallgattam az Âra kettyen¢seit, szÁvdobogÀsomat, a szerencs¢tlen rovarok koppanÀsÀt az ¡vegen, ezt a sz´rnyü, m¢gis a hajnal Ág¢ret¢t hordozÂ
zen¢t. Azon az ¢jszakÀn is az Àgyamon ¡ltem, doboltam ujjaimmal, szÀmoltam az ¡temet, amikor tompa zajra lettem figyelmes. A zaj fel¡t¢sre kezdûd´tt, s k´r¡lbel¡l tizenhat nyolcad hosszÃsÀgÃ volt; mintha valami neh¢z tÀrgyat toltak volna arr¢bb a
fejem f´l´tt. Abbahagytam a dobolÀst. Szemem sarkÀbÂl lÀttam, hogy az udvarra f¢ny
esik; r´gt´n ezutÀn a kutyÀk vonÁtani kezdtek. F´lkaptam a lÀmpÀst, kil¢ptem a folyosÂra. Ekkor meghallottam a bÀrÂn¢ k¢ts¢gbeesett kiÀltÀsÀt, melyet egy puskal´v¢s
k´vetett, majd m¢g egy ¢s megint egy, k´r¡lbel¡l tÁz mÀsodperces idûk´z´kben. Futni
kezdtem, f´l a l¢pcsûn, kanyargÂ folyosÂkon; k¡l´n´s mÂdon azonnal megtalÀltam
az utat a bÀrÂn¢ szobÀjÀhoz, pedig m¢g sohasem jÀrtam arra.
Az ajtÂ f¢lig nyitva volt; bel¢ptem. A bÀrÂn¢ feh¢r ruhÀban, mint a sÁrk´vek angyalai, a nimfÀkkal ¢kes baldachinoszlopnak dûlve ¡lt az ÀgyÀn. A bÀrÂ a kitÀrt ablaknÀl
Àllt, hÀttal nekem, kez¢ben k¢tcs´ves vadÀszfegyver; vÀlla f´l´tt a dermedt telihold.
ögy tünt, senki sem vesz tudomÀst a jelenl¢temrûl, s ¢n egy pillanatig arra gondoltam,
vissza k¢ne mennem a szobÀmba ä Àm a bÀrÂ megfordult, rÀm n¢zett: talÀn fÀradt
¢bers¢gem tette, hogy elûsz´r idegen, ´sszekeveredett vonÀsokat lÀttam, majd azok
forgÀsÀbÂl, ahogy a p´rgû kereket megÀllni lÀtjuk, Àllt ´ssze a bÀrÂ arca; igyekezett
megnyugtatni, hogy az ijeds¢g nagyobb volt, mint a baj; bet´rû prÂbÀlt behatolni a
szobÀba, alkalmasint valami k´rny¢kbeli paraszt; a fickÂ bel´kte az ablakot, s mikor
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lÀtta, hogy a bÀrÂn¢ ¢bren ¡l az ÀgyÀn, egy komÂddal prÂbÀlta eltorlaszolni az esetleges menek¡l¢s ÃtjÀt ä Àm a bÀrÂn¢ kiÀltott, a bÀrÂ fegyverrel Àtrohant, a fickÂ kiugrott az ablakon, a bÀrÂ utÀnalûtt, nem talÀlt; a fickÂ elinalt, vagy sz¢tt¢pt¢k a kutyÀk.
Mindenesetre megkapta a leck¢t, s aggodalomra ma mÀr semmi ok. BorzasztÂ, t´rdelte kez¢t a bÀrÂn¢. A bÀrÂ azt mondta, a bÀrÂn¢ meg fog nyugodni, mindjÀrt itt lesz
Marie, morfint hoz; egy¢birÀnt ez nem az elsû eset, a k´rny¢k parasztjai vadak, Àmde
gyÀvÀk, mint a farkasok. Ez az elvetem¡lt ifjÃ ä hÃsz¢vesn¢l nem lehetett idûsebb ä
magÀnak kereste a bajt, s a bÀrÂ elmondta, hogy legk´zelebb s´r¢tet hasznÀl.
ä Ha tehÀt nem lehetek szolgÀlatukra... ä mondtam.
ä Fek¡dj¢k le nyugodtan ä mondta a bÀrÂ. ä Ha megvÀrja, megk¢rj¡k Marie-t, vezesse vissza a szobÀjÀhoz.
ä Nem sz¡ks¢ges ä feleltem ä, magam is visszatalÀlok.
Meg kell szakÁtanom a t´rt¢net fonalÀt, mÁg nem gubancolÂdik ´ssze tÃlsÀgosan. ögy
¢rzem, ezen a ponton mÀr nem eg¢szen vilÀgos, ki a voltak¢ppeni fûszereplû: a kast¢ly
ifjÃ vend¢ge, a bÀrÂ vagy ¢pp az a fiatalember, aki az im¢nt ugrott ki az ablakon, ha
megengedi EminenciÀd ezt a felt¢telez¢st. A homÀlyos kil¢tü ¢s ä talÀn ä ¢ppoly homÀlyos tudatÃ nagyn¢ni szerep¢re a korÀbbiakban mÀr utaltam, ût kizÀrhatjuk; a bÀrÂn¢ ¢s a baronesz tulajdonk¢ppen elhanyagolhatÂk. Nem Ágy Marie, a puha-buja
szolgÀlÂ, kinek Àrtatlan viselked¢s¢t, mint k´telezû ÀlcÀt, csak a megfelelû impulzus
hÁjÀn nem feszÁti sz¢t a menÀdterm¢szet: igazi demi-vierge û, a JÂisten is szeretûnek
teremtette, megbocsÀsson EminenciÀd a szabadszÀjÃsÀgom¢rt ä e minûs¢ge azonban
term¢szetesen nem jogosÁtja fel, hogy fûszereplûnek k¢pzelje magÀt, s ezzel û maga is
tisztÀban van.
Ha a szerzetesi alÀzat, mely munkÀmhoz elengedhetetlen, f´lcser¢lhetû volna a lakÀjterm¢szettel, s nem lenne pusztÀn torzk¢pe utÂbbi az elûbbinek, azt mondanÀm:
Ãj szereplût kell bejelentenem. Csakugyan f´l kell hÁvnom EminenciÀd kegyes figyelm¢t egy szem¢lyre, aki szinte a semmibûl fog f´lbukkanni nemsokÀra, s aki az Ãjonnan
¢rkezûket bejelenteni nÀlam hivatottabb: egy komornyikra. Jelenl¢te, bÀr nem tÃl kellemes (vaskos, bÀrdolatlan fickÂ, parasztivad¢k), n¢lk¡l´zhetetlen. Hogy k¢pes-e zen¢t tanÁtani, mint azt az elbesz¢lû v¢lte, vagy csak szÂrakoztatta a kisasszonyt mint aff¢le pojÀca (tudjuk, az ilyen kisasszonyok a legegyszerübb Àllatban is jÀtszÂpajtÀst lÀtnak), vagy hogy valÂban hallott-e elbesz¢lûnk spin¢tes ¢nekÂrÀt (esetleg Àlmodozott
csupÀn), pillanatnyilag kiderÁthetetlen, s a tovÀbbiakban teljesen ¢rdektelenn¢ vÀlik.
MunkÀm kezdet¢n, mikor m¢g magam is csak a puszta k¡lsûs¢geket tapogattam, prÂbÀltam a lehetû legt´bbet megtudni a komornyik szem¢ly¢rûl, Àm ¢ppÃgy, mint a
nagyn¢nivel, vele is kudarcot vallottam. Marie elmondta, hogy a kast¢lyban van sz¡let¢se Âta; talÀn a lakÀjjal ugyanez a helyzet, hiszen ûk ´sszetartoznak (igen, igen!).
Marie-nak, azt hiszem, mosÂnû volt az anyja, a komornyiknak (Josephnek hÁvjÀk) k´z´ns¢ges aratÂasszony, ha van ilyen, apja jobb esetben tetûfedû. Mi¢rt fogadta be ûket
az idûsebb bÀrÂ, s hogyan hÀzasodtak ´ssze, az mÀr egy mÀsik t´rt¢net, amely, ha volna
is tÀn valami rokokÂ bÀja, nem l¢tezik; s mivel nem tartozik rÀnk, nem is fog l¢tezni
soha. Joseph tehÀt, aki lovÀsz ¢s komornyik (esetleg zenetanÀr), fel fog bukkanni nemsokÀra, s mi k¢nytelenek lesz¡nk elviselni a tÀrsasÀgÀt. Az ilyen zavaros helyzetekben
hajlamosak vagyunk teljes figyelemmel fordulni az Ãj szereplû fel¢; biztosÁthatom
EminenciÀdat, ezt Joseph semmik¢pp sem ¢rdemli meg.
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Szeles reggel volt. S¢ta k´zben diÀkkorom jutott eszembe; csakugyan, a szabadulÀs
derüj¢t ¢reztem, melyen kereszt¡l az internÀtus rendje szÀnalmassÀ vÀlik. El¢rz¢kenyÁtett, s f´lfokozta ¢bers¢gemet a halk avarropogÀs, a lombokon ÀtzÃgÂ sz¢l s persze
az olykor csiklandÂsan elûbÃjÂ gondolat, hogy r´videsen eny¢m lesz a bÀrÂ egyik fogata. Friss ¢tvÀggyal t¢rtem a nappaliba.
Marie ¢ppen reggelihez terÁtett. Gondterhelten, lassan dolgozott; nem vett ¢szre,
az ajtÂban Àlltam a hÀta m´g´tt, s egy vÀratlan, pajkos ´tlettûl vez¢relve visszabÃjtam a bejÀrat csipkef¡gg´nye m´g¢. F´lajzott az ¢lm¢ny, hogy kileshetem ût, aki egyed¡ll¢te tudatÀban mozog, s hagyja sz¢tcsÃszni a vonÀsait; eg¢szen a magam¢nak ¢reztem Ágy. N¢hÀny percig figyeltem, aztÀn diszkr¢ten k´h´gtem, nehogy megijedjen,
amikor elûl¢pek. Nem ijedt meg, voltak¢ppen ¡gyet sem vetett rÀm, csak a mozdulatai
gyorsultak fel kiss¢. BiztosÁtottam, hogy meg¢rtem rosszkedv¢t; talÀn ¢rdemes volna,
csevegtem tovÀbb, ûr´ket szerzûdtetni. Igaz is, k¢rdeztem, mi lett azzal az ifjÃ
gazemberrel? Nem t¢pt¢k sz¢t a kutyÀk? Nem, felelt Marie, s lÀttam, hogy k´nnycsepp g´rd¡l az arcÀn. Szeg¢ny teremt¢s, gondoltam; sarkon fordultam, ¢s kimentem
a teraszra.
Sz¡rke felhû vetette Àrny¢kÀt a parkra, a sz¢l f´lerûs´d´tt. TeleszÁvtam a t¡dûm
levegûvel, s Ãgy ¢reztem, erû ´mlik el a tagjaimban. Komoly szolgÀlÂmnak gondoltam
a szelet, aki most megragadja a fÀkat, s az irÀntam valÂ alÀzatra k¢nyszerÁti. V¢gigjÀrattam tekintetemet a parkon ä s megpillantottam a bÀrÂn¢t: egy idegen f¢rfi tÀrsasÀgÀban k´zeledett a teraszhoz.
Mintha ´k´llel mellbe vÀgtak volna. Meg kellett markolnom egy kariatida t¢rd¢t,
el ne essek. Szemem elfutotta a k´nny; homÀlyosan lÀttam, hogy a f¢rfi fut fel¢m. Tiltakozni akartam, de nem j´tt ki hang a torkomon; a f¢rfi karon ragadott, valami gÀncsolÀsszerü mozdulatot tett, hirtelen egy nÀdsz¢kben talÀltam magam. A bÀrÂn¢ is f´lszaladt a l¢pcsûn, s mÁg nyugtatni igyekezett, hogy csak mÃlÂ rosszull¢t, mindjÀrt orvossÀg¢rt k¡ld, kitisztult a lÀtÀsom; nem bÁrtam levenni a szemem a f¢rfi erûs, szûr´s
arcÀrÂl. Az az ¢gû ¢rz¢s, az a s¡rgetû d¢j¥ vu, ami Marie megpillantÀsakor ¢rt, most
az elviselhetetlens¢gig fokozÂdott.
Valahonnan elûker¡lt Marie, s bÀr heves mozdulatokkal jeleztem, hogy morfinnal
nem ¢lek, a f¢rfi segÁts¢g¢vel beinjekciÂzott.
Bizserg¢s futott v¢gig rajtam, fejem elûrebukott, s elk¢pzeltem, hogy leesik a nyakamrÂl, legurul a l¢pcsûn, inogva megÀll a füben; mÀris tÀmadnak a kutyÀk, fogaik
arcom hÃsÀba, nyakam zsigereibe m¢lyednek, v¢res labdak¢nt cibÀljÀk a fejemet.
ä SzÂ sincs rÂla ä mondta a bÀrÂn¢ ä, ezek kedves Àllatok.
F´ln¢ztem. Valamivel jobban ¢reztem magam, hÀla a morfinnak. A bÀrÂn¢t nem
lÀttam ä nyilvÀn a hÀtam m´g´tt Àllt ä, Marie ¢s a f¢rfi kedvesen mosolyogtak rÀm.
HÀtradûltem a sz¢ken, ´sszehÃzott szemmel megvizsgÀltam a f¢rfit, majd megk¢rdeztem, kihez van szerencs¢m.
A bÀrÂn¢ f´lnevetett a hÀtam m´g´tt, s elmondta, mennyire ´r¡l, hogy tr¢fÀs kedvem visszat¢rt; ez f¢lre¢rthetetlen¡l jelzi, hogy jobban vagyok. Kijelentettem, hogy
nincs ¢s nem volt komoly bajom, gy´nges¢geim megszokottak; mindazonÀltal k´sz´n´m a segÁts¢get, s most mÀr csak egy k´r¡lm¢ny zavar, hogy bÀr roppant ismerûs,
nem jut eszembe, ki ez az Ãr. A bÀrÂn¢ azt mondta, megfoghatatlan, hogy nem ismerem f´l Josephet, n¢zzem csak meg jobban. Megn¢ztem, a f¢rfi elûz¢kenyen megmutatta mindk¢t profiljÀt, de Ãjra csak azt kellett mondanom, fogalmam sincsen, hol talÀlkoztunk ¢s milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt. Hallottam, hogy a bÀrÂn¢ kacag, majd azt
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mondja, a kedvem¢rt szÁvesen belemegy a jÀt¢kba: ez itt Joseph, a hÀz kitünû mindenese, lovÀsz, komornyik ¢s zenetanÀr is egyben.
ä Eszerint û az ä mondtam elszorulÂ szÁvvel ä, aki a baronesznek ¢nekleck¢ket ad.
A bÀrÂn¢ vidÀm hangja azt felelte, hogy valÂban û, ¢s most, hogy f´lismertem, v¢get
vethet¡nk a jÀt¢knak; ha Marie befejezte a tÀlalÀst, mehet¡nk reggelizni. Marie ¢s
Joseph egyszerre hajoltak hozzÀm, megfogtak, f´l akartak tÀmogatni; inger¡lten elhÀrÁtottam a segÁts¢get.
Bel¢pt¡nk a nappaliba, letelepedt¡nk az asztal k´r¢. A bÀrÂ ¢s a baronesz is meg¢rkezett.
A reggelin¢l hiÀba prÂbÀltam Marie ¡res arcÀbÂl, szük szem¢bûl legalÀbb egy egy¡tt
¢rzû pillantÀst kicsikarni. A morfin elvette az ¢tvÀgyamat, s v¢gtelen¡l magÀnyosnak
¢reztem magam a bÀrÂ ¢l¢nken tÀplÀlkozÂ csalÀdja k´r¢ben. Joseph szobork¢nt Àllt a
kandallÂ sarkÀnÀl; ha elegendû bÀtorsÀg lett volna bennem, rÀrontok, let¢pem rÂla a
ruhÀt, s azt kiÀltom: n¢zz¢tek ezt az ocsmÀny, szûr´s testet! HÀt micsoda l¢lek lakhatik
egy ilyen testben? L¢lek? Nincs is benne l¢lek! ºres, mint a szem¢tdombra vetett korsÂ!
ä TehÀt, barÀtom? ä k¢rdezte a bÀrÂ.
Eln¢z¢st kellett k¢rnem, hogy elgondolkoztam kiss¢, nem figyeltem a tÀrsalgÀst.
ä A f¢rjem azt k¢rdezte, csakugyan itt szÀnd¢kozik-e hagyni minket ä mondta a
bÀrÂn¢.
Azt feleltem, hogy igen, bÀrhogy fÀjlalom, m¢g ma indulnom kell; igaz, szeles idûnk
van, de tiszta, s ha d¢lutÀn f´lkerekedem, el¢rhetem az esti vonatot. A postakocsinak,
mondtam, szÀmÁtÀsom szerint ma Ãjra j´nnie kell.
A bÀrÂ unottan babrÀlt egy szûlûf¡rt´n.
ä Semmif¢le postakocsi nem j´n ä mondta. ä Az ´n idûszÀmÁtÀsa kiss¢ elt¢r a szokvÀnyostÂl. Mi¢rt is ne? Melyik¡nk ÀllÁthatnÀ biztosan, hogy ma ez vagy az a nap van?
MindazonÀltal ¢n azt javaslom, maradjon, amÁg gyeng¢lkedik.
Kijelentettem, hogy semmi bajom, viszont tem¢rdek a tennivalÂm, Ãgyhogy mihamarabb Ãtra kell kelnem.
ä Nos, ha Ágy Àll a dolog ä mondta a bÀrÂ ä, k¢rem, d¢lutÀn vÀlasszon egyet a fogataim s kettût a lovaim k´z¡l; Joseph azonnal befog, amint ´n Ãgy rendelkezik. S ha
bÀrmilyen okbÂl addig meggondolnÀ magÀt: tegyen nyugodtan Ãgy, mintha szÂba
sem ker¡lt volna az elutazÀsa.
Megk´sz´ntem a nagylelküs¢get. A bÀrÂ bÂlintott, intett Marie-nak; a reggeli befejezûd´tt.
LassÃ l¢ptekkel, az eget k¢mlelve ûd´ngtem a parkban. A sz¢l alÀbbhagyott, kis¡t´tt
Ãjra a nap. A sz¢les, murvÀs ÃtrÂl kusza mell¢k´sv¢nyek Àgaztak sz¢t; vÀlasztottam
egyet, s megindultam rajta.
Az ´sv¢ny szaporÀn kanyargott, szinte k¢nyszerÁtett, hogy siessek. A filigrÀn ÀgacskÀk meg-megsimogattÀk az oldalam; ideges madarak rebbentek f´l, tüz´tt a nap, suhanÂ foltba gyült alattam az Àrny¢k.
R´videsen elhanyagolt tisztÀsra ¢rkeztem, t¢rdig ¢rt a gaz. Az erdû vegyes volt k´r¡l´ttem, t´lgyek ¢s fenyûk ¢s karcsÃ nyÁrfÀk; a kast¢ly mÀr nem lÀtszott. A tisztÀsrÂl
aprÂ ´sv¢nyek nyÁltak. TovÀbbhaladtam az egyiken, ¢s Ãjabb tisztÀson talÀltam magam, Ãjabb ´sv¢nyekkel; vadn´v¢nyekkel k´rbefogott bejÀratuk Ãgy tÀrulkozott el¢m,
mint megannyi homÀlyos, izgalmas kis barlang; nevetve befurakodtam az egyiken, s
szaladni kezdtem, futottam, nevettem, f´l´ttem olykor felvillant a nap.
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ZihÀlva Àlltam meg egy vastag t´lgyn¢l, nekivetettem a hÀtam. KifÃjtam magam,
let´r´ltem arcomrÂl a verÁt¢ket. Szabad vagyok, gondoltam. S ezt ki is mondtam hangosan, szabad vagyok! HÀtravetettem a fejem, belenevettem a napba, aztÀn elkiÀltottam magam, Ãjra meg Ãjra, szabad vagyok! V¢gigcsÃsztattam hÀtamat a fÀn, a f´ldre
¡ltem, ´lembe levelek hullottak. Szabad vagyok. N¢hÀny pillanatig l¢legzet-visszafojtva hallgatott az erdû, majd, ahogy a koncertteremben kit´r a taps, hirtelen megt¢bolyodott k´r¡l´ttem minden; lombos fej¡ket rÀztÀk a fÀk, tÀncoltak a füszÀlak, hasukat
mutatva henteregtek a gyÁkok. F´lkeltem, meghajoltam. Az erdû tombolÀsa alÀbbhagyott, elindultam visszafel¢. Megeredt az esû, kigombolkoztam, hadd ¢rje mellemet,
hasamat.
Nem tudom, meddig haladtam Ágy. K´r¡lbel¡l f¢l Âra mÃlva az esû elÀllt. SzÀz-k¢tszÀz m¢terenk¢nt magam m´g´tt hagytam egy tisztÀst, a fÀk Àrny¢kai megnyÃltak,
d¢lutÀnba hajlott az idû. RÀj´ttem, hogy rossz irÀnyba haladok, megfordultam, elindultam visszafel¢. A lombok k´z´mb´s zÃgÀsa s l¢pteim ritmusa kifÀrasztott; szerettem
volna, ha megÀll az idû, de az Àrny¢kok szinte lÀthatÂan csÃsztak elûre a f´ld´n. Az
´sv¢nyek ´sszegabalyodtak, majd kitekeredtek, s v¢g¡l egyetlen v¢kony ¢s egyenes
szÀllÀ fonÂdtak. Olyan sürü volt itt az erdû, hogy szinte ´sszenûttek a fÀk. L¢ptem,
l¢ptem, l¢ptem, csak a fat´rzsek szoros sorfalÀt lÀttam, s eszembe jutott, hogy tÀn egy
helyben jÀrok; s amint erre gondoltam, a talaj m¢ly¡lni kezdett, mintha le akarna nyelni az erdû.
Feh¢r nyÁrfÀk liget¢be jutottam. A tÀj gyerekkorom vad mes¢it juttatta eszembe;
lelassÁtottam a l¢pteimet, minden kis neszre odan¢ztem. S mikor kem¢nyen megrecscsent m´g´ttem egy Àg, s ¢n kiÀltva megfordultam, a nedves avarban elcsÃszott a lÀbam; a hÀtamra estem, l¢legzetem elakadt, s Ãgy lÀttam, a fÀk rÀm zuhannak, szÀrnyas,
fekete l¢ny rebben f´l a lezÃdulÂ t´rzsek k´z´tt, aztÀn els´t¢t¡lt elûttem a vilÀg.
Kidûlt fat´rzsn¢l heverve t¢rtem magamhoz. SzelÁd v´lgy aljÀban fek¡dtem, k´rben
nyÁrfÀk, ´sszeborulÂ koronÀjukat Àtt´rte a f¢ny, a sugarak gÂtikus geometriÀba rendezûdtek; s mik´zben v¢gigjÀrattam tekintetemet a koronÀk alkotta boltozaton, meghallottam a baronesz cs´ndes hangjÀt: ¡dv´z l¢gy, MÀria, malaszttal teljes; karnyÃjtÀsnyira lehetett tûlem, s mik´zben szavaira figyeltem, az erdûbûl orgonahangok k´zeledtek; ¡dv´z l¢gy, MÀria, malaszttal teljes... az ör van teveled... Àldott vagy te az
asszonyok k´z´tt... d¢lutÀn kettû lehet, gondoltam, a baronesz vissza fog vezetni, ´r´kre elmegyek innen; Àldott a te m¢hednek gy¡m´lcse... ´sszekulcsoltam k¢t kezemet,
az imÀt szÀjam mozgÀsÀval kÁs¢rtem: ¢s Àldott a te m¢hednek gy¡m´lcse, J¢zus. Fel¡ltem, hogy lÀssam a kisasszonyt, amint lehajtott fûvel t¢rdepel; de nem lÀttam senkit.
Az ima elhallgatott, megtorpantak az orgona hangjai, s felszisszentem, eg¢szen beg´rcs´ltek az ujjaim, alig bÁrtam sz¢tvÀlasztani ûket.
A kid´nt´tt fat´rzsek mint padok sorakoztak elûttem, oldalt s´t¢t sziklafal hÃzÂdott,
s messze, eg¢szen el´l, farakÀs oltÀr emelkedett. ZÃzott Áz¡leteimbe fÀjdalom nyilallt,
amint meghajoltam, ¢s keresztet vetettem. Elindultam elûre, s jobboldalt magas szÂsz¢ket vettem ¢szre.
A szÂsz¢ken Àllt valaki.
Megtorpantam egy pillanatra, de ´sszeszedtem magam, ¢s elindultam megint; a
szÂsz¢ken ÀllÂ alak egyre nûtt, szaladni kezdtem fel¢, egy f¢rfi alakja volt ä ¢s hirtelen
mintha lÀthatatlan falnak ¡tk´ztem volna; a f¢rfi leszegett fejjel Àllt, kez¢vel szorÁtotta
a korlÀtot, felsûteste mezÁtelen volt, ¢s csontig nyitott sebeibûl csorgott a v¢r; f´lemelte
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a fej¢t, rÀm n¢zett, f´lemelte a kez¢t, rÀm mutatott, ¢s felismertem az arcÀt, az arcomat,
a sajÀt arcomat; megfordultam, el akartam futni, de t¢rdre rogytam, kiÀltÀs szakadt
ki belûlem, de nem halkult el, a fejem k´r¡l suhogott ¢s csapkodott; roppant sÃly pr¢selte ´ssze a testem, kisajtolt belûlem mindent, v¢rt, zsigereket, ¡r¡l¢ket, mindent,
kiÀltÀsaimbÂl mÀr eg¢sz l¢giÂ keringett a fejem k´r¡l; kacagÂ f¢rfiszÀj jutott eszembe,
benne g´rbe, fekete fogak; s a testemet szorÁtÂ erû elengedett, megszünt vele a testem
is, csak valami hideg lebeg¢s maradt; a f¢rfiszÀj abbahagyta a nevet¢st, cs¡cs´rÁt¢sig
elkomolyodott, tisztÀn hallottam, hogy azt mondja, semmi baj, amitûl aztÀn Ãjra ¢rezni
kezdtem a testem, s rÀ¢bredtem, hogy a nedves f´ld´n fekszem, sÁrok ¢s reszketek, s
a f¢rfihang egyre csak azt ism¢telgeti, semmi baj, kiss¢ unottan, de kitartÂan. Szipogva
kÃsztam a hang fel¢, vastag lÀbszÀraknak ¡tk´ztem, k¢t nagy teny¢r simult a vÀllamra,
a f¢rfihang Ãjra azt mondta, semmi baj, aztÀn hÂnom alÀ nyÃlt k¢t teny¢r, f´lsegÁtett
a f´ldrûl; tÀmolyogva megÀlltam, ¢s kinyitottam a szemem.
Joseph Àllt elûttem, hideg nyugalommal n¢zett rÀm, ¢n pedig a maszatos arcomat
t´r´lgettem, ¢s percekig egy szÂt sem tudtam szÂlni.
Majd meghallottam a sajÀt remegû hangomat, amint arra k¢ri Josephet, n¢zze meg,
mi van a hÀtam m´g´tt.
ä Semmi ä felelte Joseph ä, egy farakÀs.
BÂlintottam, de az¢rt megk¢rtem, n¢zze meg jobban.
ä Csak egy farakÀs van ott ä felelte Joseph, ¢s megvonta a vÀllÀt ä, mi olyan furcsa
egy farakÀsban?
Azt feleltem, hogy valÂban, egy farakÀsban nincsen semmi furcsa.
ä Nos ä mondta Joseph ä, ´rvendek, hogy megtalÀltam v¢gre ´nt; ÂrÀk Âta jÀrom
az erdût. Kitünû ´tlet volt, hogy itt maradt, s megvÀrta, mÁg ide¢rkezem. Nagyban
megk´nnyÁtette a dolgomat. K´sz´n´m.
Azt feleltem, nem tesz semmit, ez term¢szetes. De mert Ãgy ¢reztem, magyarÀzattal
tartozom a viselked¢sem miatt, elmondtam, hogy k¡l´n´s ¢s r¢misztû dolgokat v¢ltem
lÀtni az im¢nt.
ä ñ ä mondta Joseph ä, ebben a v´lgyben eg¢szen k¡l´nlegesek a f¢nyviszonyok,
mÀsokkal is megt´rt¢nt mÀr, hogy fura dolgokat lÀttak itt, de ez csupÀn a k¡l´nleges
f¢nyviszonyoknak tudhatÂ be; nekem elhiheti, uram, itt nûttem f´l, mondhatni, ezek
k´zt a fÀk k´zt.
Azt mondtam, ez nagyon ¢rdekes, de ¢n nemcsak lÀttam, hallottam is valami nem
l¢tezût.
ä MÀr bocsÀnat, ami nem l¢tezik, azt nem hallani ä mondta Joseph ä, engem is csak
az¢rt tetszik hallani, mert l¢tezem.
BÂlintottam, mert nem volt kedvem vitÀba szÀllni ezzel a fajankÂval. Engedtem,
hogy bel¢m karoljon, ¢s kivezessen a katedrÀlisbÂl. A bejÀratnÀl visszan¢ztem; a szÂsz¢ken mÀr nem Àllt senki.
Teljesen megnyugodtam, s a meglepûen r´vid idû alatt, mÁg a kast¢lyhoz ¢rt¡nk,
elgondolkoztam a t´rt¢nteken. Arra a megÀllapÁtÀsra jutottam, hogy csupÀn fÀradt
¢rz¢keim jÀtszottak velem ä s e jÀt¢k sine qua nonja az az egyszerü t¢ny volt, hogy a
v´lgyben k¡l´nlegesek a f¢nyviszonyok.
A bÀrÂn¢ aggÂdva ¡dv´z´lt, k´z´lte, hogy kerek n¢gy ÂrÀt voltam tÀvol; jÀt¢kosan
megfenyegetett, hogy t´bb¢ ilyen ne legyen, mert û egyszerüen nem Àllhatja az izgalmakat. Engedelmet k¢rtem, s elvonultam tisztÀlkodni. Testem tele volt horzsolÀsokkal
¢s sebekkel, ¢gett a torkom, ¢s fÀradt voltam pokolian.
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Amint a szobÀmba ¢rtem, lerogytam egy ´bl´s karsz¢kbe, ¢s elaludtam; Àlomtalan,
fekete alvÀs volt, talÀn mÀsf¢l-k¢t ÂrÀig tarthatott.
ögy riadtam f´l, mint akit nev¢n szÂlÁtanak. Frissnek ¢reztem magam, a d¢lelûtti
morfinadag is kiszÀllt a fejembûl. F´lkeltem, megropogtattam a csontjaim, majd elhatÀroztam, ´sszecsomagolok az Ãtra. A ruhÀsszekr¢nyben azonban csak egy szÀnalmas
hÀlÂing lÂgott, vÀllÀn Àtvetve hÀlÂsipka ¢s bajuszk´tû, a jÀmbor Meier attribÃtumai;
arra gondoltam, meglehet, hogy mÀr ´sszecsomagoltam, csak nem eml¢kszem ä kinyitottam az utazÂtÀskÀmat, az is ¡res volt.
Legokosabbnak az lÀtszott, ha megkeresem Marie-t, ¢s magyarÀzatot k¢rek a ruhÀim eltün¢s¢re. Nem tudom, mi¢rt, de miutÀn sem a hallban, sem a teraszon nem
talÀltam, a k´nyvtÀr fel¢ vettem az irÀnyt. A kast¢ly ¢szakkeleti tornyÀnÀl kis hÁjÀn Josephnek ¡tk´ztem, vele pedig semmik¢pp sem akartam Ãjra talÀlkozni; hatalmas ruhÀskosarat cipelt, alig lÀtott ki m´g¡le, de Ágy is ¢szrevett volna, ha az utolsÂ pillanatban nem ugrom f¢lre, k¢t rododendronbokor k´z¢. Joseph fÃjtatva elment mellettem,
¢n pedig gyorsan, szinte sz´kellve haladtam a k´nyvtÀr fel¢, s Ãgy k¢pzeltem, ugyane
lend¡lettel szaladok majd be a szÀrnyas ajtÂn, de nekikoccantam, zÀrva volt.
ä Tudom ä mondta a bÀrÂ ä, hogy ´n fiatal ¢s erûs, de hogy be tudna ide t´rni, az
k¢ptelens¢g. Az ajtÂ vastag t´lgyfÀbÂl van, kÁv¡l-bel¡l megvasalva; k¢tszÀz ¢ve ûrzi a
k´nyvtÀrat, s kizÀrÂlag ennek a kulcsnak engedelmeskedik. Ne rÀngassa mÀr a kilincset, az nem tehet rÂla. ä Azzal elûvette a kulcsot, ¢s kinyitotta az ajtÂt.
ä Parancsoljon ä mutatott elûre.
Odabent, amint le¡lt¡nk, a bÀrÂ megk¢rdezte, ideges vagyok-e. Azt mondtam, nem
vagyok ideges, mire a bÀrÂ felt¢telezte, hogy akkor fÀradt vagyok; biztosÁtottam, hogy
friss vagyok, aludtam d¢lutÀn valamicsk¢t, mire k´zel hajolt, az arcomba n¢zett, mint
valami orvos, ¢s megk¢rdezte, nem unatkozom-e. Megk´sz´ntem, hogy aggÂdik ¢rtem, s megnyugtattam, hogy jÂl ¢rzem magam; ûszint¢n szÂlva e k¢rd¢sek egyr¢szt
megleptek, mÀsr¢szt eml¢keztettek nagyn¢n¢m gyakori okvetetlenked¢s¢re, amit pedig ki nem Àllhatok.
ä Csak az egyed¡ll¢t miatt gondoltam ä mondta a bÀrÂ ä, merthogy olyan sokat
van egyed¡l.
Azt feleltem, ami igaz, az igaz, de az egyed¡ll¢t ÀltalÀban nincs ellenemre. A bÀrÂ
megfogta a karfÀt, mintha f´l akarna Àllni, aztÀn m¢gis visszadûlt, s nagyot sÂhajtva
kijelentette, hogy az egyed¡ll¢t a legsz´rnyübb dolog a vilÀgon.
ä Milyen igaz ä bÂlintottam.
ä Ne vegye s¢rt¢snek ä mondta a bÀrÂ ä, ugyebÀr ´n a rovartanban nem jÀratos?
ä Nem ä feleltem ä, abban csakugyan nem.
ä Sem a botanikÀban ä folytatta a bÀrÂ a mennyezetet bÀmulva ä, sem a lÂteny¢szt¢sben; egyetlen k´nyvet sem nyitott ki itt, ahol kizÀrÂlag tudomÀnyos ¢rtekez¢seket
talÀlt, s ahol munka ¡r¡gy¢n a d¢lutÀnjait t´lti, igazam van?
°reztem, hogy elsÀpadok, nem tudtam vÀlaszolni; a bÀrÂ bocsÀnatomat k¢rte, azt
mondta, term¢szetesen arra hasznÀlom a k´nyvtÀrÀt, amire csak akarom. PÀr pillanatig hallgatott, majd megk´sz´r¡lte a torkÀt, ¢s a darazsakrÂl kezdett besz¢lni.
ä A darazsak ä mondta ä pompÀs kis Àllatok. Olyan tÀrsadalmat alkotnak, aminûrûl
az ember, sajnos, mÀr nem is Àlmodhat. Igazi ¢letet ¢lnek, mindegyik¡k pontosan tudja a szerep¢t; soha meg nem fordul a mikroszkopikus agyacskÀjukban, hogy mÀsk¢nt
is lehetn¢nek a dolgok, mint ahogyan vannak.
Eszembe jutott az az ocsmÀny kis rovar, melyet elûzû nap v¢geztem ki a teraszon,
s elfogott a kÁvÀncsisÀg, hovÀ akar a bÀrÂ kilyukadni.
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A bÀrÂ biztosÁtott, hogy a darazsak boldogok, az egyed¡ll¢tet legalÀbbis hÁrbûl sem
ismerik. Lehetetlen, fejtegette, hogy egy plebejus szÀrmazÀsÃ darÀzs arisztokratikus
¢letvitelrûl Àlmodozz¢k, vagy fordÁtva, hogy egy felsûbb kasztbeli egyed demokratikus
eszm¢ket hangoztasson. De bÀrmily t´k¢letlen a jelenkori emberi tÀrsadalom a darazsak¢hoz k¢pest, abbÂl a tudÀsbÂl, amely az û ¢let¡ket irÀnyÁtja, mi is hordunk valamit,
a tetteink, gondolataink m´g¢ rejtve, tehÀt a darazsakhoz k¢pest ¢ppen megfordÁtva.
Ennek a tudÀsnak aztÀn szÀmos megnyilatkozÀsi formÀja van, folytatta, s ezek k´z¡l,
n¢zett a szemembe, az egyik az etikett.
ä Az etikett ä mondtam.
Az etikett, mondta a bÀrÂ, arrÂl szÂl, hogyan tegy¡nk Ãgy, mintha tudnÀnk hely¡nket a vilÀgban. Az etikett tehÀt hazugsÀg, mondhatja erre ´n, mondta nekem a bÀrÂ,
¢ppen ellenkezûleg, mondom erre ¢n, folytatta. Elrejtett tudÀsunk tettekkel, mozdulatokkal f´lid¢zhetû. Persze az alsÂbb n¢posztÀlyok ¢let¢bûl az etikett mÀra teljesen
kiveszett, csak az arisztokrÀcia ûriz valamit belûle.
ä Szerencs¢re ä vetettem k´zbe.
ä Szerencs¢tlens¢g¡nkre ä mondta a bÀrÂ. ä A k´zn¢p egyedei k´zt az etikett hiÀnya
okozza az egyed¡ll¢tet. A plebejus nincs tisztÀban a szerep¢vel, ki akar tehÀt emelkedni
belûle; Ãgy vonzza a nemesi l¢t csillogÀsa, mint bogarat a f¢ny; sajÀt szerep¢n kÁv¡l
viszont semmit nem talÀl. A nemesember szeml¢lûd¢s¢nek mÀr hÀrom lehets¢ges irÀnya van: lefel¢, f´lfel¢ vagy befel¢. A lefel¢ szeml¢lûdûkkel teli vannak ezek az Ãjfajta
szabadkûmüves-pÀholyok; nem ¢rdemes rÀjuk szÂt vesztegetni, hallatnak magukrÂl
eleget. A f´lfel¢ szeml¢lûdûket maga hÁvûknek nevezn¢; ¢n azt gondolom, a hit irÀnyÀt, ha van ilyen egyÀltalÀn, csak jobb hÁjÀn ¢rezz¡k ¢s nevezz¡k f´lfel¢ hatÂnak ä a
hitbûl fakadÂ szeml¢lûd¢snek egyszerre kell f´lfel¢, lefel¢ ¢s befel¢ is hatnia; nos, be
kell vallanom, soha egyetlen emberrel sem talÀlkoztam, aki ilyen mindent ÀtfogÂ
szeml¢lûd¢sre k¢pes volna, Ãgyhogy azt gondolom, igazÀn hinni egyes-egyed¡l Isten
k¢pes, nek¡nk pedig nem marad, csak a gondolkodÀs.
ä Az arisztokrÀciÀnak v¢ge ä folytatta a bÀrÂ. ä Az arisztokrÀcia kivonult a vilÀgbÂl.
Csak n¢hÀny hozzÀm hasonlÂ bolond maradt itt, de az is lehet, hogy ¢n vagyok az
utolsÂ. Persze r´videsen nekem is tÀvoznom kell, az ´r´k´s´k mÀr az ajtÂban topognak, s bizony, ha nem megyek idûben, rÀm t´rik azt az ajtÂt. Nem azt, barÀtom ä mosolyodott el, lÀtvÀn, hogy aggÂdva pillantok a k´nyvtÀr ajtajÀra ä, az ajtÂt k¢pletesen
¢rtettem. NemsokÀra Àtveszi a hatalmat az ¢let. Az arisztokratÀnak rÀ kell j´nnie, hogy
egyed¡l ¢s csakis ´nmagÀval van azonos tÀrsadalmi szinten; ¢s hÀt hol itt a tÀrsadalom?
Sehol. Csak a bensûnkben ûrz´tt tudÀs van arrÂl, hogy a dolgok rendj¢ben igen magas
helyen vagyunk, m¢g akkor is, ha csak az a magas hely marad, ha eltüntek vagy megvÀltoztak a dolgok, ha elszivÀrgott a rend. Az ember befel¢ figyel, ¢s ez az egyed¡ll¢t
kezdete. K¡lsû dolgait elveszÁti lÀtÂter¢bûl, s lassan valamif¢le ¢teri l¢nny¢ vÀlik. Az
alacsonyrendüekkel szÂba sem Àll, eltüri, hogy enni hozzanak, elvigy¢k a marad¢kot.
Abba az Àllapotba ker¡l, amelyben az egyed¡ll¢t mÀr nem zavarÂ, hanem k´vetelm¢ny; s a perceket, melyeket hÃs-v¢r mivoltÀval, ezzel a kÁnos tÀrsasÀggal k¢nytelen
t´lteni, igyekszik pillanatokra szükÁteni.
ä Tudja ä k¢rdezte aztÀn hirtelen a bÀrÂ ä, hogy mi az elsû, amit meglÀt az ember,
ha ´nmagÀba m¢lyed?
Azt feleltem, nem tudom.
ä A vÀgyai ä mondta a bÀrÂ. ä Elûsz´r is: az asszony. Egyszer csak felbukkan az aszszony a semmibûl, mint valami szellem. Elûsz´r arca sincs, hangja sincs, csak lehelete,
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¢rint¢se van; de lassan szavai, mozdulatai lesznek. °s attÂl a pillanattÂl nem tudni, û
az illÃziÂ vagy az egyed¡ll¢t. Mindenesetre m¢ltÂ pÀrja az ¢teri l¢nynek, aki ¢jszakÀnk¢nt Àtkopog az asszonyhoz, kedv¢t leli a puha testben, Àlomba mer¡l a karja k´zt, s
reggel egyed¡l ¢bred egy ¡res, csatakos Àgyon.
Az asszony jelenl¢te lassacskÀn Àtsz´vi a nappalokat is. S az arisztokrata, akirûl itt
szÂ van, a bÀrÂ, ne n¢zzen ilyen r¢m¡lten, barÀtom, tehÀt a bÀrÂ meg sem lepûdik,
mikor egy hamvas fiatal leÀny jelenik meg elûtte, aki finom pukedlit csinÀl, mosolyogva ¢desatyjÀnak szÂlÁtja ût, s megk¢rdezi, kilovagolhat-e. A bÀrÂ csak bÂlint, a leÀny
sarkon fordul, ¢s megy. A bÀrÂ megÀllÁtja a teraszon Àtsietû Josephet, megk¢ri, vezesse
elû a kisebbik sz¡rk¢t a kisasszonynak, s m¢lyen a szolga arcÀba n¢z, de azon az arcon
a legkisebb csodÀlkozÀst sem tudja f´lfedezni.
Sz¢l tÀmadt odakint, megz´rgette az ablakot a bÀrÂ hÀta m´g´tt.
ä Nem kÁvÀncsi ä k¢rdezte a bÀrÂ ä a kedves Joseph ¢s a csinos Marie szerep¢re az
¢letemben? JÂ szÀnd¢kÃ ÀpolÂim ûk; bÀr Joseph n¢ha gyül´l, azt hiszem, m¢gis: esz¢be nem jutna kezet emelni rÀm, kiv¢ve persze, ha elveszÁtem a fejem, olyankor k¢nytelen megk´t´zni.
ä BÀrÂ Ãr ä szÂltam ä, nem tudom, a humor¢rz¢kemet vagy idegeim türûk¢pess¢g¢t
Âhajtja-e prÂbÀra tenni. Meg kell mondjam, az im¢nti t´rt¢net k¢ptelens¢ge mellett
is hÀtborzongatÂ, Àm szellemesnek sem, Ázl¢sesnek sem tudom nevezni. M¢lyen csodÀlkozom, ¢s azt kell mondjam, csak akkor hallgatom tovÀbb, ha a tovÀbbiakban nem
besz¢l ilyen sz´rnyüs¢geket.
ä Der¢k parven¡ magatartÀs ä mondta a bÀrÂ.
ä De uram! ä kiÀltottam.
ä Semmi baj ä mondta a bÀrÂ ä, felt¢telezem, hogy nem kÁvÀn pÀrbajra hÁvni, vagy
igen?
ä K¢rem ä mondtam ä, ¢n nem is tudom, mit mondjak, nem vagyok az ilyesmihez
szokva.
ä TehÀt nem pÀrbajozunk ä mondta a bÀrÂ ä, rendben van. N¢zze, barÀtom, prÂbÀlja elviselni, ha olyasmit hall tûlem, amire nem szÀmÁtott. Eszem ÀgÀban sincsen
megs¢rteni ´nt, hiszen kedvelem; m¢gis, van n¢hÀny dolog, amit el kell mondanom.
Kiss¢ megnyugodtam, s jeleztem, hogy bÀrmily k¢ptelennek tartom is az eddigieket, vÀrom a t´rt¢net folytatÀsÀt.
ä T´rt¢netrûl szÂ sincs ä mondta a bÀrÂ ä, t´rt¢netek nincsenek, csak a valÂsÀg van,
amint ez mindjÀrt kider¡l.
ä A t´rt¢netbûl ä mondtam.
ä A t´rt¢netbûl ä bÂlintott a bÀrÂ. ä Nos, egy sz¢p ûszi d¢lutÀnon, n¢hÀny nappal
ezelûtt, egy fiatalember ¢rkezett a kast¢lyba. D¢lceg, kellemes ifjÃ, ¢s igazi müv¢sz;
ÁrÂf¢le, de a zen¢hez ¢s a fest¢shez is ¢rt. Megejtûen ifjÃ kora ellen¢re mÀr nevet szerzett magÀnak, korÀntsem ¢rdemtelen¡l.
ä ¹n zavarba hoz ä mondtam.
ä A fûvÀrosban, nagyn¢n¢m szalonjÀban hallott rÂlam elûsz´r ä folytatta a bÀrÂ. ä
A vagyonomrÂl, gondolom, legalÀbb annyit besz¢lnek, mint az elmeÀllapotomrÂl. Igaz
ugyan, hogy a p¢nzt nagyn¢n¢m kezeli; de mi hatna inkÀbb egy jÂlelkü, buta k¢kharisnyÀra, mint egy ifjÃ müv¢sz ¢rdeklûd¢se a beteg rokon irÀnt? A fiatalember megÁg¢ri a nagyn¢ninek, hogy ellenûrzi az ÀpolÂk munkÀjÀt, a kast¢ly s a beteg ÀllapotÀt,
s egy h¢t mÃlva szem¢lyesen beszÀmol. Term¢szetesen a legnagyobb diszkr¢ciÂval.
N¢gyszemk´zt, akÀr egy gy´ng¢d pÀsztorÂra keret¢ben. Nem kell pironkodnia! Fel-
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nûttek vagyunk. MÀsr¢szt az a hÁr jÀrja, hogy a bÀrÂ tiszta pillanataiban maga is adakozÂ term¢szetü, fogatai s lovai hÁresek; mÀrpedig k¢t vihÀncolÂ teliv¢rrel meg egy
f¢nyes fogattal Àllni meg a hÀz elûtt, mely a sz¢p Yvette-nek vagy Babette-nek vagy
akÀrkinek a lakosztÀlyÀt rejti; ez ilyen korban s ilyen vagyoni helyzetben term¢szetes
ÀbrÀnd.
TiltakozÂ mozdulatot tettem, de a bÀrÂ leintett.
ä ElhatÀrozta, hogy t´rt¢netet hallgat ä mondta ä, legyen hÀt k´vetkezetes.
Arra k¢rtem a bÀrÂt, higgye el, akirûl besz¢l, nem ¢n vagyok.
ä Nem hiszem, tudom ä felelte. ä Hinni ´n hiszi.
ä BÀrÂ Ãr ä feleltem ä, ¢n v¢gighallgatom ´nt; de Ãjra meg kell jegyeznem, a t´rt¢nete egyÀltalÀn nem tetszik. A t´rt¢netek, meggyûzûd¢sem mondatja ezt velem, szÂrakoztatÀsra ¢s a l¢lek ¢p¡l¢s¢re szolgÀlnak. Itt pedig...
ä A szÂrakozÀs illÃziÂ ä vÀgott k´zbe a bÀrÂ ä, gonosz, kajÀn dolog, az ´rd´g talÀlta
ki egy epileptikus rohamÀban. A l¢lek pedig nem ¢pÁthetû ¢s le sem bonthatÂ; a l¢lek
van vagy nincs, a vÀlasztÀs szabad. Gondoljon a Biblia Ãgynevezett t´rt¢neteire: ¢ppÃgy hiÀnyzik belûl¡k a szÂrakoztatÀs vÀgya, mint a l¢lek ¢pÁt¢s¢nek az ig¢nye. A t´rt¢netek hazudnak, mert azt ÀllÁtjÀk, az idû mozgÀsa vÁzszintes, balrÂl jobbra t´rt¢nik,
eleje ¢s v¢ge van, sorokba t´rdelhetû, ¢s k¢zbe lehet venni. Ez k¢ptelens¢g. A BibliÀban
nincsenek t´rt¢netek; hogy a Biblia mes¢l, az cselvet¢s, a gyeng¢k megt¢veszt¢s¢re
szolgÀl. A Biblia ÀllÁt. Nem azt mondja, hogy KÀin meg´lte çbelt, hanem azt ÀllÁtja:
KÀin meg´li çbelt. Vagy gondoljon IzsÀkra. çbrahÀm f´l akarja Àldozni a fiÀt, IzsÀkot,
Isten parancsÀra. F´lemeli a k¢st, de Isten megÀllÁtja a kez¢t. Nem tudom, mi ebben
a szÂrakoztatÂ vagy l¢lek¢pÁtû.
Azt feleltem, az IzsÀk-t´rt¢net igen tanulsÀgos.
ä TanulsÀgos? ä k¢rdezte a bÀrÂ. ä Azt szoktÀk mondani, Isten kÁvÀncsi volt çbrahÀm hit¢re, ¢s çbrahÀm megÀllta a prÂbÀt; olyan erûs volt Isten irÀnti szeretete, hogy
k¢pes lett volna sajÀt fiÀt is f´lÀldozni. Ezt nevezi ´n tanulsÀgnak?
ä Term¢szetesen ä feleltem.
ä Ha lÀtni akar, barÀtom ä mondta a bÀrÂ ä, prÂbÀlkozz¢k elûsz´r a logikÀval, ezzel
a csodalÀmpÀssal, amellyel k´zelebb hajolhatunk a k¢phez, amit ´n t´rt¢netnek nevez.
¹n szerint çbrahÀm elhiszi, hogy a Teremtû az û fiÀnak v¢r¢t akarja? Ha çbrahÀm
csakugyan hisz ä amit persze badarsÀg volna k¢ts¢gbe vonni ä, akkor tudnia kell, hogy
Isten meg fogja ÀllÁtani a kez¢t. Isten miszt¢riumjÀt¢kot jÀtszhat çbrahÀmmal. Mint
mindenkivel. çbrahÀm az¢rt szent, mert vonakodÀs n¢lk¡l belemegy a jÀt¢kba. MÀst
persze nem is tehet, senki sem tehet mÀst, vagy eljÀtsszuk a szerep¡nket, vagy elpusztulunk. S az, hogy milyen m¢ly bele¢l¢ssel jÀtszunk, szabja meg, hogy a darab vÀsÀri
kom¢dia lesz-e, tisztÁtÂ erejü drÀma vagy grand guignol.
Kijelentettem, hogy egyre kev¢sb¢ ¢rtem, hovÀ akar a bÀrÂ Ãr kilyukadni, s javasoltam, t¢rj¡nk vissza a t´rt¢nethez.
ä ç, a t´rt¢net ä mondta a bÀrÂ. ä Hol is tartottunk? Igen, megvan. A fiatalember
meg¢rkezett a kast¢lyba. Marie vezette hozzÀm. Komolyan mondom, ritka olyan vonzÂ fiatalembert lÀtni; ifjÃkori ´nmagamra eml¢keztetett.
Nem tudom, hol a pillanat, amikor kil¢ptem a szerepembûl. Az ifjÃ ¢rkez¢se elûtt
leÀnyom ¢s feles¢gem tÀrsasÀgÀban ¡ltem a teraszon. Ahogy megjelent ¢s bemutatkozott, ¢szrevettem, hogy a karsz¢kek ¡resek mellettem. öjra magam voltam, s az ifjÃ
eln¢zû mosollyal n¢zett rÀm, ahogy az Àrtalmatlan bolondokra szokÀs. Megk¢rdeztem
Marie-t, nem lÀtta-e a bÀrÂn¢t ¢s a baroneszt; Marie sÂhajtva k´r¡ln¢zett, ¢s azt felelte:

1468 ã BalavÀny Gy´rgy: A darÀzs

nem, de ha gondolom, megkeresi ûket. A fiatalember nem vÀrta meg a vÀlaszomat,
k´zelebb l¢pett, Àtadta nagyn¢n¢m ajÀnlÂlevel¢t. Kitünû ifjÃ müv¢sz, sat´bbi, sat´bbi,
amint mÀr elmes¢ltem.
FûfÀjÀsra hivatkoztam, s eln¢z¢st k¢rtem, mondvÀn, hogy valÂszÁnüleg csak d¢lutÀn
leszek tÀrgyalÂk¢pes. UtasÁtottam Marie-t, vÀlassza ki a legszebb szobÀt a vend¢gnek.
A fiatalember szemtelen pillantÀsokat vetett Marie-ra, ¢s k´sz´nte sz¢pen.
A k´vetkezû napokat jÂr¢szt vele t´lt´ttem. Kiv¢telt k¢peztek a d¢lelûtt´k, mikor
û a k´nyvtÀrszobÀban aludt munka ¡r¡gy¢n; gondolom, Marie-val volt ¢jszakÀnk¢nt.
N¢ha emlÁt¢st tett feles¢gemrûl ¢s leÀnyomrÂl, elmondta, hogy csodÀlja, nagyra tartja
ûket; nyilvÀn Marie-tÂl hallott rÂluk, s Ãgy d´nt´tt, a kedvem¢rt belemegy a jÀt¢kba.
Ezt Ázl¢stelennek tartottam, a bÀrÂn¢t ¢s a baroneszt illetûen r´vid ¢s ´sszevissza vÀlaszokat adtam. Azokban a napokban nem lÀttam ûket.
Valamelyik reggel az ablakombÂl akaratom ellen¢re meglestem az ifjÃt. Szinte mezÁtelen volt, tornagyakorlatokat v¢gzett a pÀzsiton; izmai ficÀnkoltak sima, halvÀny bûre alatt. N¢hÀny fekvûtÀmasz utÀn f´lkelt, nyÃjtÂzott, megrÀzta hullÀmos hajÀt; mintha aprÂ ¢kk´veket rÀzott volna le rÂla, Ãgy csillogtak a napf¢nyben izzadsÀgcs´ppjei.
Elfordultam az ablaktÂl, s ¢reztem, r¢gÂta k¢sz¡lû vÀltozÀsok mennek v¢gbe bennem.
A mÀsnapi reggelin¢l az ifjÃ k´z´lte, r´videsen elutazik. PrÂbÀltam meg¢rtetni vele,
jobban teszi, ha marad. Azt mondta, egyetlen h¢tre j´tt, nem akar tovÀbb vissza¢lni a
vend¢gszeretetemmel.
Megk¢rtem Josephet ¢s Marie-t, tegy¢k kellemesebb¢ a vend¢g ittl¢t¢t, amire Marie
persze k´nnyen rÀÀllt; arra is kaphatÂ volt, hogy prÂbÀlja elhitetni vele, nem telt el
egy h¢t az ¢rkez¢se Âta ä Joseph viszont mogorvÀn fogadta a k¢r¢semet; k¢nytelen
voltam eml¢keztetni, hogy bÀrmily r¢gen van a hÀznÀl, m¢giscsak fizetett alkalmazott.
A legszebb fogatomat Ág¢rtem az ifjÃnak, s lev¢lben k¢rtem nagyn¢n¢met, utaltasson Àt szÀmlÀjÀra egy nagyobb ´sszeget. Valami felt¢tlen hÂdolatot figyeltem meg benne az arisztokrÀcia irÀnt, s persze n¢mi irigys¢get, amit v¢g¡l eg¢szs¢gesnek tartottam.
T´bbsz´r rÀmutattam, hogy a k¡l´nbs¢g k´zt¡nk valÂban nagy, de ä mint azt az antik
p¢lda, teszem azt: az erotikÀban megmutatkozÂ demokratikus szellem bizonyÁtja ä
nem Àthidalhatatlan, s û az ilyen, bevallom, tapintatlan megjegyz¢seimre legt´bbsz´r
zavaros kit¢r¢sekkel reagÀlt. A tÀvozÀsÀra vonatkozÂ megjegyz¢seit, ha tehettem, elengedtem a f¡lem mellett; egyszer azonban ellentmondÀst nem türû hangnemben
kijelentette, hogy mÀsnap Ãtra kel. Igazi n¢pi hang volt az, kem¢ny, mint az egyszeregy, s ha nem tettek volna elfogulttÀ az ¢rz¢seim, antropolÂgiai ¢rdekess¢get talÀltam
volna benne. Azzal ¢rveltem, a postakocsi mÀsnap nem j´n, csak egy nappal k¢sûbb,
gyalogszerrel pedig nem tanÀcsos nekivÀgni, mintha bizony nem Ág¢rtem volna fogatot; csalÂdott fintort vÀgott erre, majd valami kelletlen¡l megbocsÀtÂ arckifejez¢st,
amibûl kitetszett, megbÁzhatatlansÀgomat elmeÀllapotomnak tudja be. Kis hallgatÀs
utÀn, mint aki ritka kegyet gyakorol, azt mondta: rendben van, vÀr m¢g egy, de egyetlen napot. F´lemelkedtem, befejezettnek tekintve a besz¢lget¢st.
Ekkor az ifjÃ megfogta a csuklÂm. Egyszerüen ¢rintett meg, mint egy tÀrgyat, elûredûlt, ¢s alulrÂl n¢zett rÀm. Arra k¢rt, ¡ljek vissza egy kicsit. Kellemes modortalansÀg
volt ez, k¡l´nben is vissza kellett volna ¡ln´m, hiszen gerjedelmem f¡ggetlenÁtette
magÀt akaratomtÂl, s nem szerettem volna, ha ezt ¢szreveszi.
Megk¢rdeztem, miben lehetek a segÁts¢g¢re. Elengedte a csuklÂmat, ¢s besz¢lni
kezdett, gyerekkorÀrÂl, n¢lk¡l´z¢seirûl, müv¢szi elk¢pzel¢seirûl, meglehetûs laza´szszef¡gg¢sekkel. Elmondta, hogy sosem volt csalÀdja, anyja dologhÀzban halt meg, s û
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k¢nytelen volt koldulÀsbÂl f´nntartani magÀt; Árni-olvasni valami jÂsÀgos, ´reg szakÀcsnûtûl tanult, egy s¢tÀlgatÂ Ãriember figyelt f´l keny¢r¢rt k´ny´rgû versik¢j¢re,
magÀhoz vette, kitanÁttatta; arra nevelte, hogy a sz¢ps¢get csak a müv¢szetekben lehet
megtalÀlni, fûvÀrosi iskolÀba k¡ldte; e jÂtevû aztÀn vÀratlanul meghalt, az ´r´k´s´k
sz¢tmartÀk a vagyont, neki csak valami n¢hÀny frankos ¢letjÀrad¢k jutott, ¢s a t´bbi,
¢s a t´bbi, s most Ãgy ¢rzi, szem¢lyemben patrÂnusÀt, az igazi, lelki atyjÀt Ãjra megtalÀlta, bocsÀssak meg a mer¢szs¢g¢¢rt; v¢gtelen hÀlÀval tartozik nekem, csakhogy a
fûvÀrosban halaszthatatlan dolga van, s nagyn¢n¢mnek is megÁg¢rte, egy h¢t utÀn viszszat¢r; ¢s sajnÀlja, kezdte Ãjra, hogy a nemess¢g meg¢rt¢s¢hez soha f´l nem ¢rhet,
hisz a nemess¢g maga a sz¢ps¢g, a müv¢szetben is a nemess¢get csodÀljuk, Àm az û
müveinek sz¢ps¢ge nem mÀs, mint ¢pp a sz¢ps¢g hiÀnya f´l´tt ¢rzett fÀjdalom, s lehet
bÀr sikeres, ¢rzi, hogy bel¡l csupa otrombasÀg ¢s fek¢ly, valami sz¡letett lelki szifilisszel
k¢nytelen egy¡tt ¢lni, bocsÀssak meg, hogy Ágy elragadtatja magÀt.
N¢zze, mondtam, nincs mit megbocsÀtanom; Joseph a legszebb fogatomat k¢szÁti
elû k¢t lovammal, holnap Ãtra kelhet. SzÀnom ¢s meg¢rtem ´nt, mondtam rosszkedvüen, mire az ifjÃ kez¢be temette az arcÀt, ¢s sÁrva fakadt. RendkÁv¡l fÀradt voltam.
F´lkeltem, s magÀra hagytam az ifjÃt.
A szobÀmba ¢rve r´gt´n lefek¡dtem. A szÁvem olyan lassan dobogott, mintha meg
akart volna Àllni, Àlom azonban nem j´tt a szememre. Mozdulatlanul fek¡dtem, f¡lem
zÃgott a csendtûl, s el voltam k¢sz¡lve, hogy ez Ágy folytatÂdik reggelig; nem mertem
felcs´ngetni Marie-t, hogy morfint k¢rjek, attÂl tartottam, ¢pp a fiatalemberrel foglalkozik. Ne ¢rtsen f¢lre, a f¢lt¢kenys¢g paraszti udvariatlansÀg, a Joseph-f¢l¢knek valÂ; egyszerüen kÁnos lett volna megzavarnom ûket.
S ahogy ott fek¡dtem, n¢mÀn, merev tagokkal, hirtelen a bÀrÂn¢ hangja ¡t´tte meg
a f¡lemet. K¢ts¢gbeesett, zokogÀsba fÃlÂ hang volt. Meg´l! Meg´l! Ezt a szÂt ism¢telgette. Fel¡ltem. A bÀrÂn¢t nem lÀttam, csak a hangja volt a szobÀban; hol az arcom
el¢ libbent, hol tÀvolodott az ajtÂ irÀnyÀba. AztÀn kint, a folyosÂn szÂlalt meg, halkabban, de kivehetûen: meg´l...! meg´l...! F´lkeltem, papucsba, k´nt´sbe bÃjtam, s kimentem a folyosÂra. MegÀlltam a bÀrÂn¢ szobÀja elûtt; az ajtÂ ¢s a keret k´z´tti r¢sben
meg-meglobbanÂ f¢nycsÁk jelezte, hogy van odabent valaki. Nagy l¢legzetet vettem, s
bel´ktem az ajtÂt.
°les vilÀgossÀg ¢s zaj csapott rÀm, el kellett takarjam a szemem; ujjaim k´z¡l lÀttam
az ifjÃt der¢kig meztelen¡l, egyik harisnyÀmban; nyilvÀn a bÀrÂn¢ szekr¢ny¢bûl lopta,
ahol, Marie hanyagsÀgÀnak k´sz´nhetûen, az ¢n n¢hÀny ruhadarabom is megtalÀlhatÂ. Az ifjÃ ¢pp a komÂd fiÂkjÀban turkÀlt, gondolom, p¢nzt keresett, s most becsapta
a fiÂkot, ijedten n¢zett rÀm; beljebb l¢ptem, s az ifjÃ, nyilvÀn az esetleges inzultustÂl
megriadva, megtaszajtotta s el¢m l´kte a komÂdot, amelynek kinyÁlt az ajtaja, mindenf¢le papÁrdarabok, a jegyzeteim hullottak ki belûle, p¢nzt sohasem tartottam benne. Az ifjÃ k¢t ugrÀssal az ablaknÀl termett, visszan¢zett rÀm, s csak Àllt, mint egy mÀrvÀnyolimpikon, egyik lÀbÀt a pÀrkÀnyra vetve. Kis sz¡net utÀn megszÂlalt, valami
olyasmit mondott, hogy Ãgysem ¢rten¢m, ha magyarÀzkodni prÂbÀlna; talÀn el¢g lett
volna, ha Joseph tenyere tanÁtja mÂresre, vagy ha a kutyÀk fogaira bÁzom, de abban
a pillanatban valahogy egy¢rtelmünek tünt, mit kell tennem. A puskÀmat a szekr¢ny
m´g´tt tartom, ¢vekkel ezelûtt rejtettem oda ä Joseph minden fegyvert ´sszeszedett
a hÀzban, ezt az egyet siker¡lt megmentenem; egyszerü kis vadÀszflinta, csak az¢rt
tartottam, mert jÂlesett a tudat, hogy hasznÀlhatom bÀrmikor. A fiatalember, amint
meglÀtta kezemben a fegyvert, macska¡gyess¢ggel Àtlend¡lt a pÀrkÀnyon. Az ablak-
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hoz l¢ptem. Telihold volt, kitünûen lÀttam az ifjÃt, amint a villÀmhÀrÁtÂn ereszkedik
lefel¢. Az elsû l´v¢s a vÀllÀn talÀlta, k´r¡lbel¡l k¢t m¢tert zuhant hangtalanul. AzÂta
sem ¢rtem, mi¢rt nem kiÀltott, hiszen komoly fÀjdalmat okozhattam; mozgÂ c¢lpontra
el¢g gyeng¢n c¢lzok. Lezuhant, de azonnal f´lÀllt, futni kezdett a park fel¢, kez¢t a
vÀllÀra szorÁtva. Ha a fal ment¢n eloson, megmenek¡lhetett volna; nyilvÀn a pÀnik
okozta, hogy ilyen k´vetkezetlen¡l viselkedett. Der¢ktÀjon ¢rte a mÀsodik l´v¢s, futtÀban felbukott. Egy pillanatig Ãgy tünt, v¢geztem, de nem: f´lt¢rdelt, f´ln¢zett az
ablakra, s a kez¢vel jelzett, mintha szÂlni szeretne. EzÃttal hastÀjon talÀltam el; kez¢t
a sebre szorÁtotta, fekete v¢r buggyant ki a szÀjÀn, elûredûlt. Ekkor ¢rtek oda a kutyÀk,
k¢t r´ppenû, karcsÃ Àrny¢k. Elfordultam.
°pp visszadugtam a puskÀt a szekr¢ny m´g¢, mikor meghallottam Joseph l¢pteit.
Joseph rendkÁv¡l ideges volt. MegprÂbÀlt rÀvenni, Àruljam el, hovÀ rejtettem a fegyvert; persze a k¢r¢s¢t megtagadtam, mire û is feltÃrta a szobÀt, ¢n ott m¢g akkora
felfordulÀst nem lÀttam. Az, hogy a szekr¢ny m´g¢ ben¢zzen, nem jutott esz¢be. D¡h¢ben megfenyegetett, hogy lek´t´z; eml¢keztetnem kellett, hogy ehhez csak akkor
van joga, ha rohamom van, pillanatnyilag azonban jÂl vagyok, a fiatalember megtÀmadta a bÀrÂn¢t, k¢nytelen voltam ÀrtalmatlannÀ tenni, ennyi az eg¢sz. V¢g¡l is elvonult, hogy k´z´lje a l´v¢sektûl nyilvÀn holtr¢m¡lt Marie-val, mi t´rt¢nt.
Joseph tÀvozÀsa utÀn lefek¡dtem, s nyomban elaludtam. Ha ´nnek Ãgy tetszik, ez
lehetne a t´rt¢net v¢ge, hisz t´bb¢ nem ¢bredtem Ãgy, mint azelûtt. A t´rt¢net azonban mÀsnap Ãjrakezdûd´tt, ahogy, term¢szetesen, Ãjrakezdûdik holnap is: mert ez a
t´rt¢net, barÀtom, hiÀba n¢z rÀm ilyen ¢rtetlen¡l, maga a valÂsÀg. TanulsÀga pedig
nincs, bÀr ha ragaszkodik hozzÀ, az ´n szÀmÀra ¢rv¢nyes egyetlen tanulsÀg az, hogy
´n halott.
ä BocsÀsson meg ä mondtam ä, ezen a ponton elvesztettem a fonalat.
ä Term¢szetesen ä bÂlintott a bÀrÂ.
ä Azt hiszem ä mondtam ä, itt egy kicsit sürü a levegû, megfÀjdult a fejem. Ha megengedi, teszek egy s¢tÀt.
ä Parancsoljon ä mondta a bÀrÂ.
A kutyÀk mell¢m szegûdtek, n¢mÀn k´vettek a teraszig. A l¢pcsû egyik ´reg k´ve
kimozdult a lÀbam alÂl, hirtelen mozdulatomra a kutyÀk le¡ltek, okos szemekkel n¢ztek rÀm.
F´lvettem az asztalon ÀllÂ gyertyÀt, bel¢ptem a hallba. A f¢ny a fal pen¢szfoltjaira, a t´r´tt orrÃ szobrokra suhant, s ¢n megn¢ztem mindent, mintha elûsz´r jÀrtam
volna ott.
A szobÀmba ¢rve elkoppintottam a gyertyÀt, ruhÀstul az Àgyba dûltem. A nagy ablak
m¢g beengedett annyi f¢nyt, hogy meg tudjam k¡l´nb´ztetni a tÀrgyakat; az asztalt,
a sz¢ket, az ´reg szekr¢nyt bÀmultam, vÀrva, hogy teljesen bes´t¢tedj¢k; gondoltam,
akkor talÀn elnyom az Àlom. A sz¡rk¡let azonban megÀllt, kint ¢s bent is, mintha vÀrna
valamire.
Hirtelen megnyikkant az ajtÂ, a baronesz l¢pett a szobÀmba. A gyertya kanÂca meggyulladt, a baronesz fel¢m fordult, s azt mondta: tisztÀban van vele, hogy lÀtogatÀsa
nem szokvÀnyos ¢s talÀn nem is illû, azonban fontos ¢s halaszthatatlan k´zlendûje van.
Ha nem vettem volna ¢szre, ¢desapja elmebeteg, ¢spedig vesz¢lyes elmebeteg; gyakori
rohamai pokollÀ teszik a csalÀd ¢let¢t. S most Ãgy ¢rzi, mondta a baronesz, apja az
¢letemre t´r. Ne k¢rdezzek semmit, egyszerüen ¢rzi, nem tudja megmagyarÀzni; arra
k¢r tehÀt, reggel utazzak el, vÀgjak neki akÀr gyalog. LeÀnyomnak igaza van, vette Àt
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a szÂt a bÀrÂn¢. HovÀ tünt a baronesz, k¢rdeztem csodÀlkozva. A kisasszony elment,
nekem is mennem kell, ez az utolsÂ ¢jszaka, bÃgta a bÀrÂn¢, szinte lÀttam karcsÃ test¢t
a selyemruha alatt. A legokosabb, folytatta a bÀrÂn¢, ha ´n is tÀvozik, barÀtom, amÁg
nem k¢sû ä megigazÁtotta a hajÀt, esdeklûn n¢zett rÀm a nagy szem¢vel.
A bÀrÂn¢ aggÂdÂ arcÀrÂl a falon remegû gyertyaf¢nyre n¢ztem. Csattant az ajtÂkilincs, odakaptam a fejemet, a gyertya kialudt. Egyenletes, sz¡rke f¢ny t´lt´tte be a
szobÀt.
Az ajtÂban Marie Àllt.
ä JÂ reggelt, Marie ä mondtam.
ä JÂ reggelt, uram ä k´sz´nt Marie. ä Hogy aludt? ä k¢rdezte, az ablakhoz ment,
¢s sz¢thÃzta a f¡gg´nyt.
ä JÂl ä vÀlaszoltam.
ä °s milyen sokat! ä lelkendezett Marie. ä HiÀba, ez a jÂ levegû megteszi a magÀ¢t.
ä ögy lÀtszik ä mondtam. Marie megnyitotta az ablakot.
ä K¢pzelje ä mondtam ä, Àlmomban nÀlam jÀrt a bÀrÂn¢.
Marie elpirult.
ä Hogy maga mikre nem gondol ä mondtam.
ä Nem gondolok ¢n semmit ä felelt Marie v´r´sen. ä Milyen gy´ny´rü reggel ä
tette hozzÀ.
Fel¡ltem, ¢s kin¢ztem. PÀrÀs sz¢lcsend volt, neh¢z, ostoba felhûkkel. ä Ez magÀnak
tetszik? ä k¢rdeztem.
ä S¡t a nap ä felelt Marie.
ä Ez nem igazi naps¡t¢s ä mondtam ä, lagymatag, haldoklÂ naps¡t¢s ez. Valami
d´gszagot ¢rzek benne.
SÂhajtottam, nyÃjtÂzkodtam.
ä K¢rem, csomagolja ´ssze a ruhÀimat ä mondtam ä, ma elmegyek.
ä HÀt m¢gis itt hagy minket? ä k¢rdezte Marie.
ä K¢nytelen vagyok ä mondtam.
ä De mi¢rt? ä k¢rdezte Marie.
ä Itt az ideje ä feleltem ä, nem vitatkozom tovÀbb, maguknak volt igazuk, s akkor
a mai nap a hetedik. Egyetlen h¢tre j´ttem, kis Marie.
Marie vizet hozott, majd vidÀman t¢blÀbolt tovÀbb.
ä Kaphatn¢k egy t¡kr´t? ä k¢rdeztem.
ä De uram ä mondta Marie.
ä JÂ, nem kezdem Ãjra ä mondtam ä, viszont arra k¢rem, borotvÀljon meg.
ä A borotvÀlÀs Joseph dolga ä felelt Marie.
ä Brrr ä mondtam ä, ¢n nem szeretn¢m, ha Joseph borotvÀlna meg. Azt szeretn¢m,
ha maga borotvÀlna meg, Marie, azzal az ¢des kis kez¢vel.
Marie egy pillanatig gondolkozott.
ä HÀt jÂ ä mondta, ¢s kiment, de pÀr pillanat mÃltÀn visszat¢rt, s egy matt tÀlcÀn
borotvÀt, szappant, kendût hozott.
ä Ide tess¢k ¡lni ä mutatott az egyik sz¢kre. çt¡ltem, Marie megcsomÂzta a tarkÂmon a kendût, ¢s szappanozni kezdte az arcom.
ä Ugye ä k¢rdeztem ä a bÀrÂ Ãr miatt nincsenek t¡kr´k a kast¢lyban?
ä Ne tess¢k besz¢lni ä mondta Marie.
ä HÀt hagyja addig abba ä mondtam, s megfogtam a kez¢t. ä Mit csinÀlt? ä k¢rdeztem. ä ¹sszet´rette, kidobatta a t¡kr´ket? VÀlaszoljon!
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Elengedtem a kez¢t. Marie nem vÀlaszolt; beszappanozott, majd k´zelebb l¢pett,
combomon ¢reztem a t¢rd¢t.
ä Milyen k´zel van, Marie ä mondtam.
ä TÀvolrÂl nem tudom megborotvÀlni, uram ä felelt Marie.
ä Mes¢lek ´nnek valamit ä mondtam. ä K¢pzelje, azt Àlmodtam, hogy a bÀrÂn¢
bej´tt a szobÀmba, ¢s szeretkezni kÁvÀnt velem.
Marie kez¢ben megÀllt a borotva.
ä Rengeteg ruha volt rajta, csupa feh¢r selyem. Kibontottam, lassan, mint valami
ritka ¢dess¢get. Mi¢rt nem borotvÀl, Marie?
Marie azt felelte, f¢l, hogy megvÀg.
ä HÀt vigyÀzzon ä mondtam, s Marie Ãjra nekilÀtott.
ä F´lemeltem ä folytattam ä, ¢s az Àgyra fektettem, f¢lig levetkûztetve. Van fogalma
arrÂl, milyen k´nnyü a bÀrÂn¢?
Marie most megker¡lt, s ism¢t k´zel l¢pett hozzÀm, hasa a karomnak simult.
ä Tudja, van egy szokÀsom ä folytattam. ä A nyakam k´vetkezik? No, csak Âvatosan.
TehÀt, van egy szokÀsom: mikor, hasonlÂ helyzetben, egy nût megcsÂkolok, kezemet
k´zben a kis pÀrnÀcskÀra siklatom a lÀba k´zt, s ott kezdem simogatni.
F´lszisszentem, a borotva a hÃsomba szaladt.
ä Istenem ä sikkantott Marie ä, igazÀn nem akartam, de a bÀrÂ Ãr olyanokat besz¢l...
ä A kicsoda? ä k¢rdeztem.
ä Pardon ä mondta Marie.
Megtapogattam a sebet, semmis¢g volt, eret nem ¢rintett a penge; k¢rtem egy kis
timsÂt Marie-tÂl, s felszÂlÁtottam, fejezze be a borotvÀlÀst.
ä K¢szen vagyunk ä mondta Marie, leoldotta a kendût, ¢s megt´r´lte az arcom.
ä TehÀt ä folytattam ä a kezemet az emlÁtett helyre csÃsztattam, s megcsÂkoltam a
bÀrÂn¢t, aki viszont ä k¢pzelje ä vÀratlanul a nyelvembe harapott.
ä ñ ä mondta Marie.
ä S ez m¢g csak a kezdet. Mert miutÀn megharapott, ell´kte a kezem, s k´rm¢vel
az arcomba vÀgott. PrÂbÀltam leszorÁtani, de ficÀnkolt, s a f¢lig kibontott ruhÀja k´zben t´bb helyen felszakadt. A hiszt¢riÀs nûkkel szembeni egyetlen megoldÀshoz folyamodtam, arcul ¡t´ttem; elal¢lt, de amint folytattam a vetkûztet¢s¢t, magÀhoz t¢rt; tovÀbb ¡t´tt, rÃgott ¢s karmolt. El´nt´tt a harag, kezdtem leszaggatni a ruhÀt rÂla, zÀporoztak az ¡t¢sei, de ¢n csak t¢ptem a ruhÀjÀt, azt a hÂfeh¢r selyemruhÀt, azt a rengeteg hÂfeh¢r selyemruhÀt, mÁg ¢szre nem vettem, hogy egyed¡l vagyok az Àgyon,
¢rti, Marie, egyed¡l fetrengek az Àgyon, rengeteg feh¢r selyembe gabalyodva, ¢s nem
bÁrok lecsillapodni, csak t¢pem ¢s szaggatom a selymet, t¢pem ¢s szaggatom.
Marie reszketve Àllt elûttem.
ä Itt a v¢ge, fuss el v¢le ä mondtam. ä No, Marie, ne csacsiskodj¢k, csak tr¢fÀltam.
Sohasem volt ilyen Àlmom.
Marie nem vÀlaszolt.
ä MagÀt aztÀn k´nnyü megijeszteni ä mondtam, ¢s megfogtam a kez¢t. ä J´jj´n
csak k´zelebb. így ni. °s most vÀlaszoljon. A bÀrÂ dobatta ki a t¡kr´ket, igaz?
MegrÀzta a fej¢t.
ä Maga sohasem n¢z t¡k´rbe, Marie? °s Joseph? Tudja, azt hiszem, maguk a bolondjÀt jÀratjÀk velem. Semmi baj, nem haragszom; felsûbb utasÁtÀsra cselekszenek.
Elûsz´r fura fûÃri szesz¢lynek gondoltam, de rÀj´ttem az igazsÀgra. A bÀrÂ beteg. ýrj´ngeni kezd, ha t¡k´rbe n¢z. Nem tudja elviselni a sajÀt lÀtvÀnyÀt, igaz?
Marie hallgatott.
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ä Most mÀr csak egyet nem ¢rtek. °n mi¢rt nem kaphatok t¡kr´t? °n eg¢szs¢ges
vagyok. Mi¢rt nem adnak nekem t¡kr´t, Marie? VÀlaszoljon!
ä De hiszen... ä kezdte Marie, majd elhallgatott.
ä Folytassa ä mondtam.
Marie nem folytatta. K´zelebb l¢pett, eg¢sz a lÀbam k´z¢. Meg¢reztem olcsÂ parf¡mje illatÀt ¢s remegû lehelet¢t; magamhoz szorÁtottam, csÂkoltam, ahol ¢rtem, û
pedig hÀlÀsan ny¡sz´g´tt a karomban; f´lkeltem, felborult a sz¢k, megcsÂkoltam Marie szÀjÀt, s û lihegve csÂkolt vissza. Kibontakoztam, az Àgy fel¢ tereltem Marie-t; t¢tovÀzott, j´tt is, nem is. Megk¢rdeztem, mi a baj.
ä Nem volna szabad ä mondta Marie.
ä Ugyan mÀr, szabad, nem szabad ä mondtam, az Àgyhoz hÃztam, ¢s gy´ng¢den
le¡ltettem Marie-t, aztÀn egy csÂkkal feld´nt´ttem; k¢t-hÀrom csattal kellett csak elboldogulnom, ¢s kiszabadult a melle. Nem szabad, mondta Marie; felhÃztam a szoknyÀjÀt, kezem a lÀba k´z¢ siklott. Nem szabad, ism¢telte, hagyjon, mondta, ¢s ´sszeszorÁtotta a combjÀt. RÀszÂltam, hogy ne csacsiskodjon, a mell¢be markoltam, szÀjon
akartam csÂkolni, de elhÃzgÀlta a fej¢t, f´l akart emelkedni; visszanyomtam, kiÀltok,
mondta; dehogy kiÀltasz, mondtam az alsÂszoknyÀjÀt rÀncigÀlva, mire elkiÀltotta magÀt, meglepûen ¢les hangon, hogy Joseph; prÂbÀltam befogni a szÀjÀt, de az ujjamba
harapott. Kis ringyÂ, mondtam, ¢s pofon ¡t´ttem.
Ekkor meghallottam, hogy valaki bel´ki az ablaktÀblÀt. Nem tudom, hol ÂlÀlkodott
addig Joseph, lehet, hogy v¢gig hallgatÂzott; mire megfordultam, mÀr bent volt a szobÀban.
ä N¢zze, barÀtom... ä mondtam.
Joseph arca eg¢sz v´r´sre vÀltozott. MeglendÁtette a karjÀt, s meg¡t´tt; elk¢pesztû
kem¢ny ¡t¢s volt, visszazuhantam Marie-ra, s a v¢r sÂs Áze megt´lt´tte a szÀmat. Joseph
nem hagyta annyiban, f´lrÀntott a gall¢romnÀl fogva, majd elhajÁtott, mint egy rongybabÀt, hogy Àtrep¡ltem a felborult sz¢ken, ¢s az ajtÂig csÃsztam. Joseph n¢mÀn k´zeledett ¡veges szemmel; rÀj´ttem, menek¡ln´m kell. Kil´ktem az ajtÂt, kiugrottam a
folyosÂra, ¢s futÀsnak eredtem. Joseph utÀnam; mintha mÀzsÀs r´nk´k zuhogtak volna a padozatra. Csak arra szÀmÁthattam, hogy kifÀrad, arra mÀr nem, hogy megj´n
az esze, s f´lhagy szÀnd¢kÀval; legalÀbb valami fegyver volna nÀlam, egy nyomorult
pisztoly, gondoltam, rohantam, itt jobbra, ott balra, l¢pcsûn le, l¢pcsûn fel; be kellett
lÀtnom, ha nem t´rt¢nik valami, ¢n leszek az, aki kifÀrad, szinte ¢reztem a tarkÂmon
Joseph liheg¢s¢t, elk¢pzeltem, ahogy ´sszeroppantja a torkom, amikor meglÀttam a
bÀrÂ szobÀjÀnak ajtajÀt, kinyitottam, beugrottam, ¢s bereteszeltem magam m´g´tt.
Lihegve Àlltam, hÀtam az ajtÂnak nyomva. Amint kiss¢ alÀbbhagyott a szÁvdobogÀsom, k´r¡ln¢ztem ä Àgy, komÂd, kis ´lt´zûszekr¢ny ä, odal¢ptem a szekr¢nyhez,
kihÃztam a bÀrÂ puskÀjÀt m´g¡le. Ha Joseph berontana ide, gondoltam, kereszt¡ll´v´m.
A szekr¢nyajtÂ ä megl´khettem ä nyikorogva kinyÁlt, ¢s meglÀttam a bÀrÂt. FeldÃlt
volt, kÂcos, a szÀja v¢rzett. Kez¢ben puskÀt tartott.
A bÀrÂ f´lemelte a puskÀt, ¢s rÀm c¢lzott vele. A l´v¢s eld´rrent ä a t¡k´r darabjaira
hullott.
Odakint vonÁtottak a kutyÀk; Joseph d´ngve nekivÀgÂdott az ajtÂnak. Csak az ¢let
van, gondoltam, csak az ¢let; csak Marie van ¢s Joseph, aki Ãjra ¢s Ãjra az ajtÂnak
rohan, hogy belereccsen a zÀr; ä ä ä
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a szekr¢nynek dûltem, lerÃgtam a cipûm, ¢s szÀjamba vettem a puska cs´v¢t. Hüv´s
volt, valahogy savanykÀs. LÀbujjamat a ravaszra helyeztem; e pillanatban a zÀr felszakadt, a retesz elrep¡lt, Joseph bebillent az ajtÂn. Nem ¡t´tt meg, n¢zte, hogy egyensÃlyozok, szÀmban a puskÀm cs´ve, lÀbujjam a ravaszon. Lenyomtam a ravaszt. A puska azonban ¡resen kattant; vagy bed´gl´tt, vagy nem hagytam benne t´lt¢nyt legutÂbb.
Joseph elvette a puskÀt, visszarakta a szekr¢ny hÀta m´g¢. Mondott valamit, de nem
¢rtettem. AztÀn megfogott, lenyomott az Àgyam melletti sz¢kre, kezemet a hÂnom alÀ
rakta, elûhÃzta a szÁjakat, ¢s lek´t´z´tt.
Bel¢pett az ajtÂn Marie; melle m¢g mindig szabadon volt. MegcsÂkoltÀk egymÀst,
Joseph ¢s Marie ä behunytam a szemem, de k¢nytelen voltam kinyitni Ãjra, mert a
szemh¢jam m´g´tt perzselû lÀngok voltak, tagjaim pedig megmerevedtek, a fejemet
sem bÁrtam elmozdÁtani. Joseph az Àgy fel¢ fordÁtott sz¢kest¡l, hogy lÀssam, amint levetkûzteti Marie-t, majd levetkûzik maga is; Marie v¢gigcsÂkolta Joseph erûs, duzzadÂ
test¢t ä n¢znem kellett ûket, tekintetemmel k´vetni a szeretkez¢s¡k ritmusÀt s ahogy
elfordulnak egymÀson, majd vissza Ãjra, ¢s hallottam, ¢s azÂta is hallom boldog liheg¢s¡ket ¢s a kutyÀk szakadatlan vonÁtÀsÀt.

Illustrissime ac Reverendissime Domine,
a k¢zirat itt megszakad; krikszkraksz firkÀlmÀnyokat talÀltam m¢g s n¢hÀny tetszetûs,
hangzatos, Àm a tÀrgyhoz szervesen nem illû, azt inkÀbb elhomÀlyosÁtÂ r¢szletet; ezeket kigyomlÀltam s elhajÁtottam. VÀlj¢k, ami megmaradt, az EgyhÀznak s minden jÂ
szÀnd¢kÃ embernek hasznÀra, vagy vÀlj¢k szem¢tt¢, ¢n mÀr nem tehetek ¢rte semmit.
MunkÀm v¢gezt¢vel bÃcsÃt vettem a jÂ Puffin ÃrtÂl, s visszaindultam ide. Az Ãton
erût vett rajtam a lÀz, nemigen eml¢kszem, csak arra, hogy itt voltam Ãjra. Itt vagyok
azÂta is. Kapok enni, hoznak, s elviszik a marad¢kot; nem valami f¢nyes a koszt, az
idû is gyakran borongÂs errefel¢, de nem panaszkodom. V¢g¡l is nem bÀntanak, akÀr
s¢tÀlhatok is a termeken, folyosÂkon. Persze inkÀbb csak ¡ld´g¢lek, ¢s vÀrok, valami
jelre, hogy megbocsÀt az Isten, talÀn Ãjabb megbÁzatÀsra, nem tudom.

Simon BalÀzs

AKKOR
A felelûtlen nyÃjtÂzÀs
Kicsit ´reges, kicsit mint a
V¢gÂrÀn, vagy mint a sÂlyÀn
Hogyha engedik centink¢nt le,
SÁkos r¢zsün a nagy hajÂt, nem
Akad semmiben, mikor az ÀgypuhÀn
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°rzem a belsû hÃst, ahogy f´lenged
Renyh¢n, fûk¢nt vÁz, t¢tlen,
HalvÀny, Àrny¢kok fodrai, ¢s nincs
Mit ¢rteni, mint egy lazÀn
Lek´t´tt Gulliver, puttÂk kÁnÀlnak
KagylÂval, nem k¢rek semmit, nem
VÀrlak, nem hasÁt m¢g az eml¢k sem,
Egy r´vid nyÃjtÂzÀs, vÁzszintesen,
Szem¢rmetlen¡l egyszerü, akÀr egy
B´lcs mondÀs vagy ûsi szÀmÁtÀs,
Elbüv´l m¢gis, hogy lehet.

ALKONY
EdinÀnak

SzÀrnycsapÀsaik d¢lk´r´k
Voltak a foszforos kora ¢gen,
Sercent, ahogy lecsaptak,
Farkuk ollÂja szinte vÀgott,
°s az ûr¡lt csivogÀs hangosra
VÀltott, az elektromos, forrÂ
MadÀrguanÂ ´sszepettyezte a
Partot, ¢s ez volt a jel,
Mintha a sÃlytalan szÀrnyakon
Fordulna a F´ld Àt az egyre
S´t¢tebbe, ahol a part elveszti
Szokott vonalÀt, ¢s a vÁz sem az
MÀr, ahol elûbb m¢g f¡r´dt¡nk,
Egyre sürübb olaj, amit a t¡zek
°s a lÀmpÀk majd itt-ott lÀngra
GyÃjtanak, de ez a sz¡rke sÀv,
Ez a rebbenû Âranegyed a madarak¢
Volt, ha lehet, t´lts¢k meg eg¢szen
Izgalmukkal, mind kapkodÂbb, lÀzas
SuhanÀssal, a rend r¢sze volt ez
Is, mint a tüz, vagy a sÀtrakbÂl
ElûmÀszni, ha Ãjra.
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Pint¢r SÀndor

TAVASZ
Itt-ott mÀr nyÁlÂ-csukÂdÂ tavasz.
Ahogy a t¢li tÀj szobrait leleplezi.
°s mostantÂl minden az, ami, ´nmagÀt adva
FolytatÂdik a lev¢l az Àgon, mert nem hullt le
Egyetlen lev¢l se, egy lev¢l se ûsszel,
Maradt a hely¢n, ´r´kre ott, egy mÀsik gondolatban.
A vÀrakozÀs kinyÁlt, mondhatnÀnk virÀgnak,
Ha lenn¢nek pontos szavak, de nem, elzÃgott
Mind a c¢ltÀbla mellett. Csak a l¢p¢s
A lombsÀtor alatt, csak az a fontos, a n¢ma
Parancs, hogy n¢zni ¢s n¢zni, de nem
RostÀlni Àt. N¢zni, ahogy mozdul mozdulatlan,
Leborulni ¢s csodÀlni, lÀtni az elcsÃszÂ
K¢pet, ¢s megvakulni attÂl, ami m´g´tte van.

A KçRHOZOTTAK ISTENNýJE
Vonod magad m´g´tt roppant uszÀlyod,
Arcod fÀtyol rejti, s csak vonulsz, vonulsz
Termeid v¢gtelen sorÀn napestig, szÀmba v¢ve,
Ami m¢g maradt, a kÀrhozott lelkeket,
Kiknek istennûje lett¢l, elmormolod
Uradalmad valamennyi ÀrnyÀnak nev¢t, aztÀn csak
L¢psz egyre beljebb, ami mÀr egyed¡l te vagy, megÀllva
A t¡k´r elûtt, n¢zed kezed, az ´tszirmÃt,
Amivel csodÀkat tett¢l, n¢zed a halÀlhoz,
SzÀmba veszed rÀncaid, majd let¢pve s´t¢t
KoronÀd, kihajolsz az ablakon, ¢s lÀtod
Az Istent, mint egy sÁreml¢k, Ãgy lebeg fent a magasban,
°s felemeled ¢s iszol ¢s felemeled ¢s iszol,
Fen¢kig ¡rÁted a tegnapot, aztÀn
Magadra hÃzva csended, nyugovÂra t¢rsz,
Elt¢ve magad magad mell¢.
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Perneczky G¢za

A KULTöRA MINT SZOLGçLTATçS
°S AZ ESZT°TIKAI D¹NT°S MINT EMBERI JOG
Gondolatok a fekete lyukrÂl, ami a müv¢szetet elnyeli

1996 februÀrjÀban a budapesti Goethe Int¢zet nemzetk´zi szimpÂziumot rendezett
A MþV°SZET BEFOGADçSA °S A MþKRITIKA cÁmen, amelyen az ¢n feladatom az lett volna, hogy a kortÀrs müv¢szet ¢rt¢kel¢s¢hez nyÃjtsak ÀltalÀnos szempontbÂl megfogalmazott adal¢kokat, illetve (ahogy a programf¡zet ennek a d¢lutÀnnak a pontosabb
tartalmÀt megadta) a müv¢szet helyzet¢t megÁt¢lû krit¢riumaink esetleges vÀltozÀsÀrÂl
besz¢ljek. Mivel az utÂbbi idûben t´bb tanulmÀnyt is Ártam àa müv¢szet v¢g¢rûlÊ, k¢zenfekvû volt, hogy ha mÀr megadtÀk nekem a szÂt, hÀt ezt a gondolatot tegyem meg
a müv¢szethez valÂ k´zeled¢s¡nk alapkrit¢riumÀvÀ. Vagyis: Hogyan fogadjuk be a
müv¢szetet, ami tulajdonk¢ppen mÀr nincs is? °s mi¢rt nincs ma müv¢szet, legalÀbbis
abban az ¢rtelemben, ahogy azt m¢g a modernek is gondoltÀk, ¢s a mütermeik meg
is valÂsÁtottÀk?
Mivel ez n¢met konferencia volt, ¢s jÂmagam is N¢metorszÀgban ¢lek, elker¡lhetetlen volt, hogy p¢ldatÀram ¢s a probl¢mÀkhoz valÂ eg¢sz viszonyulÀsom ne a n¢met
müv¢szeti ¢letbûl vett p¢ldaszerü esetekre vagy az ott megjelenû publikÀciÂkra ¢p¡lj´n. Ez azonban nem lehet baj, hiszen a n¢met k¢pzûmüv¢szet a lÂhosszal vezetû amerikai utÀn ¢s az igen jelentûs olasz müv¢szet mellett tagadhatatlanul az utolsÂ k¢t-hÀrom ¢vtized legjelentûsebb teljesÁtm¢nyeivel dicsekedhet ä magyarÀn: tipikusnak tekinthetû. °s ami talÀn az ¢n dolgozatom szempontjÀbÂl m¢g fontosabb lehet: a n¢met
tÀrsadalom nyÃjtja az egyik legjobb p¢ldÀt arra, ahogyan az Ãgynevezett àDienstleistungsgesellschaftÊ az eg¢sz k´rnyezetet ¢s a mindennapok eg¢sz vilÀgÀt agyoneszt¢tizÀlja, ahogy az Àtlagember Àtlagidej¢t Àtlagosra hÁgÁtott Àtlag´r´mm¢ finomÁtja. °s ebben az Àtlagleisztungban m¢g a legÀtlagosabb dolog is a modern demokrÀciÀk konstrukciÂjÀnak a jellegzetess¢geit viseli magÀn, azaz nem spontÀn jelens¢g t´bb¢, hanem
jogilag is jÂl k´r¡lÁrhatÂ int¢zm¢ny. Ez pedig azt jelenti, hogy az eszt¢tikai d´nt¢s aktusa sem a müv¢szi alkotÂtev¢kenys¢g ilyen vagy olyan mozzanata mÀr, hanem tÀrsadalmi m¢retekben ÀltalÀnossÀ tett ¢s mindenkire kiterjesztett emberi jog.
Lehet, hogy olvasÂim egyszerüen parÂdiÀnak ¢rzik az eszt¢tikai ¢rz¢kenys¢g enynyire fontoskodÂ vagy b¡rokratikus Ázü kezel¢s¢t, ¢s nem ¢rtik, hogy mik¢nt lehet
¢ppen ezzel a mondvacsinÀlt probl¢mÀval egy komolyabb ambÁciÂkkal hivalkodÂ
nemzetk´zi konferenciÀn elûÀllni. De ez legfeljebb csak azt bizonyÁtja, hogy nem ¢lnek
a huszadik szÀzad v¢gi szupertechnicizÀlt demokrÀciÀk egyik¢ben, ¢s k¡l´n´sen nem
abban, amelyik egykoron Goeth¢t adta a vilÀgnak. Mert ugyan Goeth¢nek semmi k´ze
nem volt m¢g a modern Dienstleistungsgesellschafthoz, de mÀr û is racionÀlisan ÀltalÀnosÁthatÂ kategÂriÀkban gondolkodott, p¢ldÀul megteremtette a vilÀgirodalom fogalmÀt, ami ma mÀr nemcsak az irodalommal foglalkozÂk szem¢ben jelent valami
konkr¢t ¢rt¢kkategÂriÀt, hanem olyan k´zkincs, olyan k´zjogi ¢rtelemben vett fogÂdzÂ is, amiben int¢zm¢nyek ezrei kapaszkodnak meg szerte a vilÀgon.
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Most, hogy le¡l´k a g¢p el¢, hogy magyarra fordÁtsam a Goethe Int¢zet szÀmÀra
Árt beszÀmolÂmat, mÀris lÀtom, hogy mennyire elt¢rtem az eredeti sz´vegtûl. A tovÀbbiakban azonban igyekszem majd tartani magamat a n¢met nyelvü k¢zirathoz, bÀr
nem fogok szÂ szerinti fordÁtÀsra t´rekedni. °s azonnal elûre k´rvonalazom azt is,
hogy mirûl lesz szÂ. Dolgozatom elsû fel¢ben egy sor panaszt, reformjavaslatot ¢s a
kortÀrs müv¢szeti ¢letre vonatkozÂ egy¢b megfigyel¢st sorolok fel, amik egyÃttal mind
a jelenlegi nyugat-eurÂpai müv¢szeti fÂrumok divatos probl¢mÀi ¢s recens t¢mÀi is.
A mÀsodik, r´videbb r¢sz aztÀn egy elm¢letet k´rvonalaz majd, ami megadhatnÀ a
vÀlaszt arra, hogy mi¢rt van mindez Ágy. Ezt az elm¢letet az emlÁtett budapesti konferenciÀn adtam elû ilyen konkr¢t formÀban elûsz´r ä k¢rd¢s persze, hogy lesz-e majd
visszhangja mÀsutt is.
1
A hatvanas ¢vek v¢ge Âta egyre t´bb szÂ esik az avantgÀrd v¢g¢rûl, a hetvenes esztendûk
mÀsodik fele Âta pedig ugyanÁgy hallunk harangozni a müv¢szet v¢g¢rûl ÀltalÀban, ¢s
k´r¡lbel¡l a nyolcvanas ¢vek k´zepe Âta azt halljuk, hogy esetleg a müv¢szett´rt¢nelem
v¢g¢hez ¢rkezt¡nk volna, legalÀbbis abban az ¢rtelemben, ahogy a müv¢szetet ¢s annak
t´rt¢net¢t eurÂpai szemsz´gbûl eddig felm¢rt¡k.
Ebben az ´sszef¡gg¢sben szÂ esik arrÂl is, hogy az eurÂpaiak az egys¢ges ¢s egyetemes müv¢szett´rt¢nelem kidolgozÀsÀval, k´nnyen lehet, mÀr korÀbban is nagyon
egyoldalÃan ¢s ´ntelt mÂdon jÀrtak el. (Ez volna az az egyetemes müv¢szett´rt¢nelem,
amit a szakk´nyvekbûl is ismer¡nk.) Nagyon eurocentrikus szempontÃ müv¢szetfogalom lett ugyanis ennek a munkÀnak az eredm¢nye ä Ágy a kritika ä, ami adatait
tekintve is hiÀnyos, ¢s ami, ha ´sszevetj¡k a t´rt¢nelemrûl alkotott n¢zeteinkkel, amikkel napjainkban, a n¢pek egyenjogÃsÀgÀnak a korÀban rendelkez¡nk, egyszerüen tÃlhaladottnak tünik. EgyszÂval nem besz¢lhet¡nk semmif¢le vilÀgosan kirajzolÂdÂ ¢s
lineÀris esem¢nysor formÀjÀban k´vethetû müv¢szett´rt¢nelemrûl t´bb¢, legfeljebb
arrÂl, hogy mif¢le egymÀssal pÀrhuzamos müv¢szett´rt¢neti fonalakat bogozhatunk
ki a nagy tablÂbÂl. De a kortÀrs müv¢szeti jelens¢geket sem volna szabad valamif¢le
szilÀrd ¢rt¢khierarchia szerint szeml¢lni. Ezeket is inkÀbb egymÀs mell¢ ÀllÁtva kellene
bemutatnunk, Ãgy, ahogy azt az olyan produktumok meg¢rdemlik, amik v¢gsû soron
egy nagy vilÀgmüv¢szet egyenrangÃ dokumentumai.
Az ilyenfajta javaslatok term¢szetesen hÃsba vÀgÂk, ¢s ha t¢nyleg megvalÂsulnÀnak,
akkor a müv¢szeti ¢rt¢k ¢s normÀk vilÀga biztos nem maradhatna ugyanaz, mint ami
m¢g nem is olyan r¢gen, p¢ldÀul a hetvenes ¢vekben is volt. De egyÀltalÀn elfogadhatÂk-e ezek a javaslatok? Nos, a kritika, ami a hagyomÀnyos müv¢szett´rt¢nelmet
¢ri ä m¢g akkor is, ha n¢ha tÃlzottan is radikÀlisnak hangzik ä, sok r¢szlet¢ben nyilvÀnvalÂ igazsÀgokra ¢p¡l. MÀsr¢szt ne felejts¡k el, hogy tulajdonk¢ppen milyen k¢sûn
sz¡letett meg annak a ma mÀr klasszikusnak tünû müv¢szett´rt¢nelemnek a koncepciÂja, amit a vilÀg legterm¢szetesebb mÂdjÀn szoktunk kulturÀlis ´r´ks¢g¡nkh´z sorolni. Ez a koncepciÂ ugyanis alig t´bb mint szÀzesztendûs.
PrÂbÀljuk meg kiss¢ nagyobb tÀvolsÀgbÂl szeml¢lni a müv¢szettel ´sszef¡ggû dolgokat, s r´gt´n lÀtjuk, hogy mennyire r´vid lejÀratÃak a reflexeink. Az a legÃjabb felfogÀs p¢ldÀul, ami szerint mindaz, ami ¢rdekes ä a minûs¢g k¢rd¢s¢tûl f¡ggetlen¡l ä,
r´gt´n müv¢szetnek is szÀmÁt, ¢s adott esetben t¢nyleg mint müv¢szet ker¡l k´zk¢zre,
egyÀltalÀn nem olyan Ãj, hiszen sokban eml¢keztet azokra a szokÀsokra, amik a mo-

Perneczky G¢za: A kultÃra mint szolgÀltatÀs ¢s az eszt¢tikai d´nt¢s mint emberi jog ã 1479

dern müv¢szett´rt¢nelem kiformÀlÂdÀsa ¢s a szakszerü müv¢szeti int¢zm¢nyek megsz¡let¢se elûtti idûkben voltak elterjedtek. A XV I. ¢s XVIII. szÀzad k´zti korszakra
gondolok, amikor m¢g ismeretlenek voltak a mai ¢rtelemben vett mÃzeumok. Voltak
viszont mÀr akkor is müv¢szetbarÀtok ¢s mügyüjtûk, akik mindazt, amit sz¢pnek vagy
egzotikusnak talÀltak, vagy ami a formÀja ¢s a szÁne r¢v¢n vagy pedig az eredet¢t tekintve ¢rdekesnek tünt, az Ãgynevezett kuriÂzumkabinetjeikben gyüjt´tt¢k ´ssze. A àmüv¢szetÊ fogalma akkoriban m¢g nem rendelkezett szilÀrd k´rvonalakkal ä hasonlÂan
ahhoz, ahogy napjainkban is kezdi megint elveszÁteni a k´zmegegyez¢ses ¢rtelm¢t. °s
nem titkolom, hogy mÁg erre eml¢keztetek, az a gondolat foglalkoztat, hogy talÀn korunk müv¢szeti k´z¢let¢re is inkÀbb az lehetne az igazÀn jellemzû, hogy t´bb benne
a kuriÂzum vagy a szÂrakoztatÂ ¢rdekess¢g, mint az igazi müalkotÀs. A rokonsÀg a
r¢giekkel tagadhatatlan, m¢g akkor is, ha a kortÀrs müv¢szet bemutatÀsÀra szÀnt mÃzeumaink sokkal t´bb helyet k¢rnek, ¢s tartalmukat tekintve is teljesen mÀsk¢nt n¢znek ki, mint ahogy a kuriÂzumokkal teli vitrinek egykor tett¢k.
De t¢rj¡nk vissza az egyetemes müv¢szett´rt¢nelem alig szÀz- vagy k¢tszÀz ¢ves
konstrukciÂjÀhoz. Ahogy mÀr emlÁtettem, Goethe vilÀgirodalom-fogalma lehetne valami olyasmi, amit pÀrhuzamos jelens¢gk¢nt emlÁthetn¢nk ä ¢s v¢geredm¢nyben ez
is mennyire Ãj dolog! Eg¢szen biztos, hogy a XIX. szÀzad elûtt nem volt m¢g semmif¢le, a àvilÀgirodalomÊ mintÀjÀra megalkotott univerzÀlis jellegü àvilÀgmüv¢szetÊ,
amelyik a legfontosabb müveket fel´lelhette volna, ¢s amiben ä mint egy folyÂmederben ä az a bizonyos lineÀrisan elbesz¢lhetû müv¢szett´rt¢nelem rÀtalÀlhatott volna folyÀsÀnak irÀnyÀra. A klasszicizmus ¢s a romantika kezdetei utÀn tulajdonk¢ppen csak
a àb¢csi iskolaÊ k¢pviselûirûl, tehÀt BurckhardtrÂl, W´lfflinrûl, Rieglrûl ¢s Dvo±ÀkrÂl
mondhatjuk el, hogy ûk voltak azok, akik t¢nyleg kidolgoztÀk az egyetemes müv¢szet
fogalmÀt, ahogy azt ma ismerj¡k, ¢s leÁrtÀk krit¢riumait, valamint megalkottÀk r¢szletes t´rt¢nelm¢t is. A b¢csi iskola professzorai azonban 1900 k´r¡l publikÀltÀk a dolgaikat, s ennek m¢g szÀz ¢ve sincs.
MagyarÀn: a àmüv¢szett´rt¢nelemÊ gondolata ¢s az egyetemes ¢rtelemben vett
àmüv¢szetÊ fogalma csak r´vid ideje l¢tezû dolgok, melyek tulajdonk¢ppen csak a modern müv¢szet korszakÀban terjedtek el igazÀn. Majdnemhogy magÀtÂl ¢rtetûdû lenne tehÀt az is, ha a modernekkel egy¡tt tünn¢nek el megint a szÁnrûl. (Ennek a gondolatnak
a legtekint¢lyesebb k¢pviselûje Hans Belting, akinek a k´zelmÃltban megjelent ilyen
tÀrgyÃ ÁrÀsai nagy nemzetk´zi vitÀt kavartak, ¢s komoly meghasonlÀsokra vezettek a
müv¢szett´rt¢n¢szek tÀborÀn bel¡l.)
Ha az ember ezeket az ¢rveket hallja, hajlamos arra, hogy t¢nyleg k¢tkedve tekintsen a müv¢szett´rt¢net tudomÀnyÀra. M¢gis, nagyon meggondolandÂ, hogy csak Ãgy
egyszerüen elvess¡k most azokat az absztrakt ÀltalÀnosÁtÀsokat, mint amilyenek p¢ldÀul a W´lfflin nev¢hez füzûdû àalapfogalmakÊ is (ezek azok a hÁres àGrundbegriff¢kÊ). Ugyanis elk¢pzelhetetlen, hogy valami mÀs fogalomrendszerrel magyarÀzzuk
a müv¢szet formai vagy akÀr funkcionÀlis fel¢pÁt¢s¢t is, ¢s arra is alkalmasak voltak
eddig ezek a fogalmak, hogy egy lehets¢ges müv¢szett´rt¢neti kronolÂgia ä mÀr majdnem t´rt¢nelem! ä tartÂpill¢reit jelents¢k. °s ¢ppen az ilyenfajta fogalmakkal ¢s terminus technicusokkal kapcsolatban szÂ sem lehet arrÂl, hogy ezek valamif¢le stÁluseszme vagy Ázl¢s alapjÀn megalkotott fordulatok lenn¢nek, melyekre idûk´zben rÀrakÂdott volna a àt´rt¢nelem poraÊ. Nem, mert ezek ä legalÀbbis ami a t¢nyleg alapvetûnek tekinthetû fogalmakat illeti ä eg¢sz egyszerüen a k¢pzûmüv¢szetrûl alkotott analitikus gondolkodÀs legÀltalÀnosabb term¢kei.
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A k¢rd¢s m´g´tt az a nagy probl¢ma rejlik, hogy vajon biztosak lehet¡nk-e abban,
hogy az analitikus gondolkodÀs ¢s a logika segÁts¢g¢vel a müv¢szetet eddig t¢nyleg
meg¢rtett¡k valamennyire, ¢s bÁzhatunk-e abban, hogy alapfogalmaink el¢g szolidak
ahhoz, hogy vel¡k a müv¢szetet a j´vûben is eredm¢nyesen elemezhetj¡k ä vagy nem?
FennÀll ugyanis annak a lehetûs¢ge is, hogy elvess¡k az ´nt´rv¢nyü müv¢szetelemz¢s
minden eszk´z¢t ¢s vele egy¡tt magÀt a müv¢szetet is, legalÀbbis abban a formÀjÀban,
ahogy azt eddig interpretÀltuk vagy ismert¡k. Ezzel szabaddÀ tenn¢nk az utat afel¢,
hogy valami teljesen mÀs logika ¢s diszciplÁna alapjÀn magyarÀzzuk azt, amit eddig
oly sokÀig (¢s oly t¢vesen?) müv¢szetnek tekintett¡nk. Vagy m¢gsem volna kedv¡nk
e mellett az Ãjonnan megnyÁlÂ lehetûs¢g mellett d´nten¡nk?
Persze elhihetj¡k, hogy itt a müv¢szet v¢ge, illetve a müv¢szett´rt¢nelem befejez¢se,
vagy mondhatjuk, hogy csak lÀzÀlom az eg¢sz, m¢gsem t¢rhet¡nk ki az elûl, hogy belÀssuk, a kortÀrs müv¢szet megÁt¢l¢se sorÀn elterjedt jelenlegi krit¢riumok semmik¢pp sem tartjÀk magukat t´bb¢ a klasszikus normÀk alapjÀn elk¢pzelt egys¢ges ¢s
egyetemes müv¢szett´rt¢nelemhez.
Az utÂbbi idûben rendezett nemzetk´zi szimpÂziumok, de a napilapok ¢s szakfolyÂiratok cikkei is, valamint a legfrissebben napvilÀgot lÀtott k¢zik´nyvek ¢s gyüjtem¢nyes antolÂgiÀk mind Ãgy kezelik a müv¢szetet, mint valami olyan produktumot,
amit olyan f´ldrajzi ¢s szociolÂgiai fogalmakhoz k´t´tt csoportosulÀsok hoznak l¢tre,
amiket eddig ä legalÀbbis a müv¢szett´rt¢nelem ÁrÀsakor ä csak kev¢ss¢ m¢ltÀnyoltunk. Az eg¢sz folyamatot ahhoz hasonlÁthatnÀm, mintha egyre kisebb szigetekre hullanÀnak sz¢t a kontinensek a mai kultÃra vilÀgt¢rk¢p¢n.
A mai szakirodalom t¢nyleg csak abban a formÀban ismeri a müv¢szetet, mint az
ilyen aprÂ diaszpÂrÀk ¢s kisebbs¢gek müv¢t. Edward Lucie-Smith, az amerikai müv¢szeti ¢let egyik ismert szakÁrÂja az 1995-ben megjelent album alakÃ nagyszabÀsÃ
´sszefoglalÂ müv¢ben, amely az ART T ODAY cÁmet viseli, a pop-art, a minimal art, a
konceptuÀlis müv¢szet, a neodada vagy a neoexpresszionizmus mellett nemcsak a latin-amerikai müv¢szetrûl vagy a TÀvol-Keletrûl eml¢kezik meg mint müv¢szeti egys¢gekrûl, hanem egy-egy hasonlÂ rangÃ ¢s fel¢pÁt¢sü fejezetet szentel a perestrojka
artnak, a radikÀlis kisebbs¢gek produktumainak vagy a feminista müv¢szetnek is. David Hockneyt pedig az a megtiszteltet¢s ¢rte, hogy ebben a k´tetben a homoszexuÀlis
müv¢szetet k¢pviselheti, m¢gpedig egy olyan fejezetben, aminek sokat Ág¢rûen GAY
ART a cÁme.
Ha aztÀn tovÀbbi k´nyveket ¢s katalÂgusokat vesz¡nk a kez¡nkbe, akkor azokban
p¢ldÀul a àk¡lf´ldiekÊ müv¢szet¢re bukkanhatunk, n¢ha pedig akÀr a fogyat¢kosok
müv¢szet¢re is. °s term¢szetesen ott az Orient müv¢szete, de most mÀr inkÀbb Ãgy,
mint politikai ¢rtelemben vett zÂna (Kelet-EurÂpa, keleti t´mb stb.). öjabban pedig
igen komoly karriert futott be a D¢l is mint kulturÀlis fogalom, ami azonnal azt az
asszociÀciÂt ¢bresztheti, hogy ez esetben meg valÂszÁnüleg az egykori gyarmatok müv¢szet¢rûl lehet szÂ ä ¢s t¢nyleg meg¡ti a f¡l¡nket olykor àa kolonializmus korszaka
utÀni müv¢szetÊ Ãjfajta terminusa. Megh´kkentûen Ãj ez a kifejez¢s egyebek k´zt
az¢rt, mert a jelenlegi nyugat-eurÂpai vagy ¢szak-amerikai müv¢szetre vonatkoztatva
is hasznÀljÀk (ha valaki kÁvÀncsi rÀ, hogy hogyan, akkor igen tanulsÀgos az 1995-ben
Berlinben rendezett MARCO POLO-SZINDRñMA cÁmü nemzetk´zi szimpÂzium elûadÀsait v¢gigolvasnia). °s ha mÀr itt tartunk, nyugodtan megemlÁthetj¡k, hogy l¢tezik a
àCentrumÊ müv¢szete is, ¢s vele pÀrhuzamosan (vagy vele ellent¢tben?) term¢-
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szetesen a perif¢riÀk¢ (ahovÀ p¢ldÀul mi is tartozunk). °szrevehetû aztÀn, hogy az
ilyenfajta kategÂriÀk elsûsorban arra jÂk, hogy a centrumban l¢vûk egy kiss¢ hÂnuk
alÀ nyÃlhassanak a perif¢riÀkon ¢lû szeg¢nyebb rokonaiknak, ¢s megprÂbÀljanak az
û szÀmukra egy elk¡l´nÁtett ´vezetet ¢s sajÀtos, csak rÀjuk ¢rv¢nyes ¢rt¢kkategÂriÀkat
l¢trehozni. °s aztÀn m¢g ezenkÁv¡l is van egy sor sajÀtos müv¢szetf¢les¢g, amelyeknek
mindegyike egy-egy ´nmagÀ¢rt ¢lû szigetnek szÀmÁt.
Ha napjaink mindent nivellÀlÂ megatÀrsadalmÀra gondolunk, akkor talÀn az lehet
az elsû benyomÀsunk, hogy mennyire jÂt¢kony dolog ez a mikrostruktÃrÀra felbomlÂ
jelenlegi müv¢szeti helyzet, hiszen olyan talÀlmÀnyrÂl van itt szÂ, ami alkalmas lehet
arra, hogy m¢giscsak megûrizze a kultÃrÀk sokf¢les¢g¢t. Feltünû azonban, hogy
mennyire hiÀnyzik a müv¢szetet termelû k¡l´nb´zû csoportok emez inflÀciÂja mellûl
az, hogy egymÀssal ´sszevethetû ¢s valamennyire konzekvens ¢rt¢kskÀlÀt k´vetû fogalmakkal operÀljanak az illet¢kesek.
Mert ezek a kis egys¢gekre felaprÂzott müv¢szetf¢les¢gek egymÀs k´zt t¢nyleg semmif¢le ´sszehasonlÁtÀst nem türnek mÀr ä teljesen autonÂmok. M¢g akkor is f¡ggetlenek maradnak egymÀstÂl, ha csapatostul szÀlljÀk meg a biennÀl¢kat ¢s a nagy nemzetk´zi kiÀllÁtÀsokat. Az àindividuÀlis mitolÂgiÀkÊ felkarolÀsa Âta a kasseli dokumentatÀrlatokon lÀttunk mÀr t´bbsz´r is p¢ldÀt az ilyesmire, ¢s persze m¢g jellemzûbbek
voltak az utolsÂ ¢vtizedben rendezett velencei biennÀl¢k, hiszen elûfordult m¢g az is,
hogy p¢ldÀul àa müv¢szet nomÀdjaitÊ vonultattÀk fel ott. Ha komolyan vessz¡k az
ilyenfajta megjel´l¢seket, ¢s elhissz¡k, hogy t¢nyleg egy-egy izolÀlt ter¡leten nomadizÀlÂ alkotÂkrÂl van szÂ, akkor bele kell nyugodnunk abba is, hogy, Ãgy lÀtszik, a
szabadsÀg egy Ãjfajta minûs¢ge jelent meg a müv¢szetben, ¢s az ilyen müv¢szcsoportok ¢rt¢kel¢se is ki kell hogy mer¡lj´n abban, hogy elismerj¡k a puszta l¢t¡ket ä vagy
m¢g inkÀbb a puszta nev¡ket. Minden tovÀbbi ´sszevet¢s vagy t´rt¢nelmi besorolÀs
csak s¢rtû.
Az egykori kultÃra szilÀnkokra hullÀsa azonban t´bbnyire olyan jelszavak jegy¢ben
t´rt¢nik, amiknek valÂban ¢deskev¢s k´z¡k lehet mÀr a müv¢szet tulajdonk¢ppeni
l¢nyeg¢hez, ¢s m¢g csak nem is a kortÀrs kultÃra szembesz´kû vÀltozÀsainak az elemz¢se sorÀn mer¡ltek fel, hanem sokkal inkÀbb a tÀrsadalmi egy¡tt¢l¢s ter¡let¢rûl szÀrmaznak, vagy pedig egyenesen a politikai ¢letben dÁvÂ Àramlatokkal sodrÂdva ¢rkeztek. Olyan igen gyakran hasznÀlt szavakra gondolok itt, mint amilyen a pluralizmus ¢s
a regionalizmus.
Maguk e szavak ellen term¢szetesen semmi ellenvet¢s¡nk nem lehet, hiszen ezek,
hogy Ãgy mondjam, demokratikus vilÀgk¢p¡nk alapfogalmaihoz tartozÂ dolgok. Ami
bÀntÂ, az inkÀbb a vel¡k valÂ szÀmos vissza¢l¢s. NyilvÀnvalÂ, hogy ezek a fogalmak
csak veszÁtenek azzal, ha kiszakÁtjuk ûket a politikai ¢let ´sszef¡gg¢seibûl, ¢s etnolÂgiai,
tÀrsadaloml¢lektani vagy müv¢szetelm¢leti jelens¢gekre erûszakoljuk rÀ ûket. Mert a
mai müv¢szeti k´z¢letben csak Ãgy hemzsegnek az ilyen botcsinÀlta eszt¢tikai ¢rt¢kek.
°rdemes lenne tovÀbb szaporÁtani ûket? Pluralizmus lenne az, ha mÀs hangnemben
jÀtszanÀnk a himnuszt a nûk ¢s megint mÀs hangnemben a f¢rfiak r¢sz¢re? Vagy az
emberi viszonylatok gazdagodÀsÀt jelenten¢, ha a posta alkalmazottjait az ultramarink¢kre szenzibilizÀlnÀnk, mert ez a tipikusan àpostasÀrgaÊ szÁnÀrnyalat mindent jÂvÀtevû ¢s kiegyenlÁtû komplementere? Egy sor müv¢szetet lehetne kitalÀlni m¢g az ilyenfajta ´tletek mintÀjÀra, amik az elsû pillanatban mind nagyon alkalmasnak lÀtszanÀnak arra, hogy vel¡k a tÀrsadalom k¡l´nb´zû csoportjait megbecs¡lj¡k.
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ArrÂl is gyakran hallunk, hogy milyen jÂ lenne, ha a kortÀrs müv¢szethez az etnolÂgia
(vagyis a n¢prajz) mÂdszereivel k´zeledn¢nk. Ez a fordulat logikusan k´vetkezik a szilÀnkokra hullott ¢s periferikus csoportokra bomlott müv¢szeti tev¢kenys¢g ¢ppen f´lvÀzolt inflÀciÂjÀbÂl. Mivel nem sok jÂval biztatna, ha a kvalitÀsuk alapjÀn m¢rn¢nk
´ssze ûket, nem is maradhat mÀs hÀtra, mint hogy egyfajta jelenkori àn¢pmüv¢szetÊ
dokumentumaik¢nt kezelj¡k ûket ä ¢s ennek megfelelûen gyüjts¡k, klasszifikÀljuk ¢s
ÀllÁtsuk ki a müveket. V¢g¡l is a müv¢szet ¢vezredeken Àt ilyen spontÀnul megsz¡letett
tÀrgyak halmaza volt, ami azt jelenti, hogy k¡l´n´sebb megrÀzkÂdtatÀsok n¢lk¡l sorolhatnÀnk oda ma is az etnogrÀfia ter¡let¢hez.
Mibe ker¡lne ä mondhatnÀnk ä, ha a t´rt¢nelemtûl rÀnk maradt kulturÀlis ´r´ks¢get ¢s a jelenkori kreativitÀs tanÃjeleit is egyszerüen csak az eszt¢tikailag szenzibilizÀlt
¢letforma megnyilvÀnulÀsaik¢nt fognÀnk fel, vagy egyfajta sz¢lesebb n¢pszokÀsnak tekinten¢nk? Harald Szeemann mÀr kezdem¢nyezett valami hasonlÂt a kiÀllÁtÀsaival (mint
a JUNGGESELLENMASCHINEN-nel vagy a DER HANG ZUM GESAMTKUNSTWERK cÁmüvel), Hans Belting pedig meggyûzû ¢rvekkel szolgÀlt ahhoz, hogy egy olyan korszakban, amikor az eurÂpai müv¢szet amÃgy is azon van, hogy feloldÂdjon az idegen kontinensektûl fel¢nk ÀramlÂ tengernyi kulturÀlis ´r´ks¢gben, sajÀt produkciÂja pedig
egyre inkÀbb csak az alkalmazott videotechnikÀra ¢s a mikroelektronikÀval valÂ jÀt¢kokra szük¡l le, akkor talÀn jobb lenne, ha a zseniÀlis müv¢sz k¢p¢tûl v¢gre megszabadulhatnÀnk, ¢s kreatÁv k¢pess¢gekkel megÀldott kortÀrsainkban (tehÀt a festûkben,
az installÀciÂs müv¢szekben vagy a filmrendezûkben) is csupÀn a jelenkori anyagi kultÃra szÁvvel-l¢lekkel barkÀcsolgatÂ mesterembereit lÀtnÀnk. Ez a szeml¢let aztÀn az
Ãjfajta etnolÂgiÀt is r´gt´n elegendû kutatÀsi anyaggal lÀtnÀ el.
Eg¢szen jÂl ellenn¢nk egy ilyen etnolÂgiÀval addig, amÁg àn¢prajziÊ mük´d¢s¡nket
a skurill kiv¢telekre vagy pedig a mÀr t¢mavÀlasztÀs r¢v¢n is l¢legzetelÀllÁtÂnak Ág¢rkezû kiÀllÁtÀsi tÀrgyak egy¡ttes¢re szükÁten¢nk le ä ahogy azt Harald Szeemann is tette.
Az Àltala begyüjt´tt kiÀllÁtÀsi objektek valÂban meggyûzûk voltak, de sokszor ¢ppen
az¢rt tüntek olyan felejthetetleneknek, mert eleve müv¢szettel voltak Àtitatva, vagy
valamilyen müv¢sziv¢ stilizÀlt ¢s artisztikussÀ nemesÁtett à¢lettelÊ. Vagyis amit Szeemann kiÀllÁtott, azt aligha nevezhetn¢nk egy bizonyos kor (p¢ldÀul a szecessziÂ vagy
a Gr¡nderzeit) Àtlagos k¢p¢nek, sokkal inkÀbb besz¢lhet¡nk az akkori idûk ¢letstÁlusÀnak tanÃjeleirûl ä v¢geredm¢nyben egy vilÀgk¢p artisztikus hordozÂirÂl.
°s ¢ppen e szÂ, a àvilÀgk¢pÊ f´lbukkanÀsa ad alkalmat arra, hogy m¢g ¢lesebben
fogalmazzam meg a k¢telyeimet.
Van ugyanis az etnogrÀfiÀnak egy sÃlyos probl¢mÀja, ami l¢nyeg¢ben ugyanaz a
probl¢ma, mint ami a müv¢szetrûl szÂlva is gondot okozhat, ¢s ez a k´vetkezû: az igazi
n¢prajzi tÀrgyak (mint ahogy az igazi müv¢szeti alkotÀsok is) kisugÀrzÀssal, aurÀval
rendelkeznek. Ez az aura term¢szetesen nem azonos a Walter Benjamin-f¢le àegyedi
müÊ fetisizÀlt ¢rt¢k¢vel, tehÀt nem valami szociolÂgiai vagy mükereskedelmi fogalom.
Hanem annak a vilÀgk¢pnek a totalitÀsÀval ¢s teljess¢g¢vel magyarÀzhatÂ jegy, karizma,
illetve b¢lyeg, amely a szÂban forgÂ dolog sz¡let¢s¢t ä ¢s vele a formai fegyelm¢t, stilÀris egy¢rtelmüs¢g¢t is ä egyÀltalÀn lehetûv¢ tette. EtnolÂgia ¢s müv¢szett´rt¢nelem
k¢z a k¢zben jÀrnak, ha ennek a vilÀgk¢pnek a teljess¢ge a t¢t. Minden egyes mütÀrgy
ugyanis az Ágy kereknek ¢s zÀrtnak ¢rzett vilÀg tanÃja vagy koncentrÀlt pÀrlata. Csakis
azzal k¢pes hatni, ami ennek a zÀrtsÀgnak ¢s kizÀrÂlagossÀgnak a k´vetkezm¢nye.
Ezzel r´gt´n arra is magyarÀzatot lelt¡nk, hogy mi¢rt tünik olyan intolerÀnsnak,
annyira ´sszef¢rhetetlen term¢szetünek a hiteles folklÂr vagy az igazi müv¢szet, ha a
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tûle elt¢rû kultÃrÀk valamelyik¢vel ker¡l ¢rintkez¢sbe. A l¢nyeg¡ket adÂ monolitikus
vilÀgk¢p ¢s stilÀris egys¢g ugyanis Ãgy mük´dik benn¡k, mint valami àelûÁt¢letÊ. °s
ha m¢gis arra k¢nyszer¡ln¢nek, hogy valamilyen kever¢k kultÃrÀt szolgÀljanak, vagyis
egy idûben egyszerre t´bb vilÀgban is ¢ljenek, akkor inkÀbb meg sem sz¡letnek. Ez¢rt
sorolta Hegel a müv¢szetet ¢s a vele rokon formÀkat a r¢gi, mitologikus idûk kincseihez.
Ez a megÀllapÁtÀs term¢szetesen nagyon archaikusnak ¢s visszatetszû cseng¢sünek
tünhet, ha gondolkodÀsmÂdunkat a pluralizmus elv¢n iskolÀztuk, ¢s ha a demokratikus eszm¢nyekhez szoktattuk az ¢rzelmeinket. De talÀn ¢ppen itt bukkanunk rÀ annak magyarÀzatÀra, hogy mi¢rt, hogy ¢ppen a mi korunkban, amely k¡l´nben olyan
sokszÁnü, ¢s amelyben az int¢zm¢nyek a legk¡l´nb´zûbb fajta kulturÀlis javakkal büv¢szkednek, tehÀt, hogy mi¢rt ¢ppen napjainkban nem sz¡letnek hiteles aurÀjÃ n¢pmüv¢szeti tÀrgyak, ¢s mi¢rt, hogy a müv¢szet is azt a benyomÀst kelti, hogy lassÃ kihalÀsra van Át¢lve. ögy tünik, hogy a pluralizmus ¢s a regionalizmus, tovÀbbÀ a k¡l´nb´zû n¢pess¢gr¢tegek ¢s csoportok szoros k´zels¢ge, valamint a gondolatok ¢s a
kulturÀlis javak ÀllandÂ cser¢je ä amit egy¡ttv¢ve nagyon pozitÁv dolognak tekint¡nk ä, mindez megakadÀlyozza a müv¢szetet abban, hogy a maga kerek ¢s lezÀrt vilÀgÀhoz eljusson v¢gre. °s ezek a k´r¡lm¢nyek a n¢prajzi ¢rtelemben vett kultÃra objektumai szÀmÀra is lehetetlenn¢ teszik persze, hogy egyÀltalÀn megsz¡lethessenek.
Ez¢rt sÀntÁt az a javaslat, hogy a jelenkor müv¢szeti produktumait az etnogrÀfia
mÂdszereivel (¢s esetleg az ¢rt¢kszeml¢let¢vel) igyekezz¡nk megk´zelÁteni. A n¢prajznak sincs nagyobb jÀt¢ktere vagy tolerÀnsabb ¢rt¢krendje, mint a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett müv¢szetnek (¢s müv¢szett´rt¢nelemnek).
M¢g egy bejegyz¢s a legutÂbbi ¢vek müv¢szeti k´z¢let¢nek jegyzûk´nyv¢bûl:
A nyugat-eurÂpai kiÀllÁtÀslÀtogatÂk az utolsÂ ¢vekben t´bbsz´r is konfrontÀlÂdni
k¢nyszer¡ltek a müv¢szet ama formÀjÀval, amit tulajdonk¢ppen csak Ãgy lenne szabad ¢rtelmezn¡nk, mint az Ázl¢s¡k fonÀkjÀt, nevezetesen a diktatÃrÀk müv¢szet¢vel. Ez
ä Ágy ä egy vÀndorkiÀllÁtÀs cÁme is volt ezelûtt k¢t-hÀrom ¢vvel, ami B¢csbûl startolt,
¢s minden¡tt meglehetûsen ¢l¢nk sajtÂvisszhangot keltett. °s az embernek az a benyomÀsa tÀmadt, hogy a totalitÀrius rendszerek müv¢szete irÀnt fellobbanÂ vÀratlan
¢rdeklûd¢s nem csupÀn a mÀsodik vilÀghÀborÃ befejez¢s¢nek ¢s a nÀci rendszer bukÀsÀnak a f¢l ¢vszÀzados jubileumÀval magyarÀzhatÂ, hanem talÀn azzal is ´sszef¡gg¢sben lehet, hogy a diktatÃrÀk müv¢szete rigorÂzus vilÀgk¢pet k´zvetÁtett, ami, hÀla
a szigorÃ stilÀris elûÁrÀsainak ¢s a m¢g monotonabb tartalmÀnak, azt a benyomÀst kelthette a n¢zûben, mintha valami strammul szabÀlyozott ¢s k´nnyen olvashatÂ szÂrakoztatÂ müfajÃ müv¢szettel ismerkedne.
AkÀrmennyire barÀtsÀgtalan vagy k¢tes hatÀsÃ is az, amit a hitlerista ¢s sztÀlinista
müv¢szetbûl ´sszeÀllÁtott unalomtenger kÁnÀlhat a n¢zûnek, a jelenlegi publikumra
m¢gis vitathatatlan hatÀssal voltak a k¢pek. A posztmodern Àttekinthetetlens¢g ¢veiben ¢s egy olyan korszakban, amikor a stÁlus¢rz¢k megint annyira lehanyatlott, hogy
ez az Ázl¢s m¢g a jelenleg praktizÀlt banÀlis pszeudoakad¢mizmust is vilÀgszerte magÀhoz ´lelte, nos, ebben a helyzetben annyira le¢p¡ltek a trivialitÀsokkal szembeni
v¢dekezû´szt´n´k is, hogy egy ilyen kiÀllÁtÀst is mÀr meglehetûs k´z´nnyel, mi t´bb,
ûszinte ¢rdeklûd¢ssel lehet v¢gign¢zni. Nem akarok m¢lyebben elmer¡lni a k¢rd¢sben, hogy mire jÂ mindez, vagy hogy esetleg milyen vesz¢lyeket rejt m¢g magÀban
mindig ez a müv¢szet. Amit szeretn¢k kimondani, az csupÀn egy k¢rd¢s, amely Ágy
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hangzik: Vajon most, a diktatÃrÀk müv¢szet¢nek àÃjrafelfedez¢s¢velÊ a müv¢szetelm¢let nem ker¡lt-e k´zelebb ahhoz, hogy a XX. szÀzadi müv¢szet belsû struktÃrÀjÀt
valahogyan egys¢gesebben Át¢lje meg, mint ahogy eddig tette?
íme egy javaslat arra, hogyan lehetne ezt megprÂbÀlni:
Induljunk ki abbÂl, amit a modern kor müv¢szeti izmusaira visszatekintve mÀr
amÃgy is tisztÀn lÀtunk, nevezetesen, hogy a redukcionizmus elûrehaladÀsÀval, mÀs
szÂval a sz¡zs¢ elhagyÀsÀval, a tÀrgyi elemek ¢s a narratÁv fordulatok kizÀrÀsÀval, tovÀbbÀ a szenzuÀlis ingerek ¢s az anyagi hatÀsok eliminÀlÀsÀval, vagyis az eg¢sz lÀthatÂ
vilÀgnak a müv¢szetbûl valÂ szÀmüz¢s¢vel a modern müv¢szeti irÀnyzatok annyira
spekulatÁvak lettek, hogy v¢g¡l is oda jutottak, hogy mÀr csak a sajÀt l¢nyeg¡kre vonatkozÂ elm¢leti k¢rd¢sfeltev¢seket olvashatjuk ki belûl¡k ä egyszÂval: a müv¢szetbûl
filozÂfia lett.
Voltak, akik mÀr a kubizmusban f´lfedezt¢k az ilyen irÀnyÃ fejlûd¢s jeleit, mÀsok
viszont csak az absztrakcionizmussal vagy pedig Duchamp korai reade mades-jeivel
kapcsolatban ÀllapÁtottak meg hasonlÂ tendenciÀkat, a szakma sz¢lesebb k´rei azonban k¢ts¢gkÁv¡l csak a konceptuÀlis müv¢szet eset¢ben voltak hajlandÂk egy ennyire
elûrehaladott fÀzist konstatÀlni. A k¢rd¢ssel foglalkozÂ szakÁrÂk k´z¡l Arthur C. DantÂt emlÁten¢m meg k¡l´n is, akinek megÀllapÁtÀsa szerint Warhol bizonyos konzumcikkeket utÀnzÂ pop-art-müvei utÀn tulajdonk¢ppen csak a nyolcvanas ¢vek appropriÀciÂi (àmüv¢szi eltulajdonÁtÀsaiÊ) eset¢ben besz¢lhet¡nk arrÂl, hogy a müv¢szet
t¢nyleg egy sajÀt magÀra irÀnyulÂ filozÂfiai k¢rd¢sfeltev¢ss¢ vÀltozott Àt.
Ez a k´ny´rtelen¡l k´vetkezetes redukciÂ, amely v¢g¡l is csak a müv¢szet teoretikus
vÀzÀt hagyta rÀnk, olyan t´rt¢nelemmel rendelkezik, amely egyÃttal a folytonosan n´vekvû intolerancia t´rt¢nete is ä t¡relmetlens¢g mindazzal szemben, amit nem csontoztak le valamif¢le szÀraz eszt¢tikai megfontolÀssÀ. Sokan vannak, akik mÀr egyed¡l ebben az ´ngyilkos tendenciÀban kiel¢gÁtû magyarÀzatot lÀtnak arra vonatkozÂlag, hogy
a k¢pzûmüv¢szet mi¢rt vÀlt a XX. szÀzad folyamÀn egyre ´szt´v¢rebb¢, hogy nyomorÃsÀgosan a szem¡nk elûtt fejezze be halÀltusÀjÀt.
Nos, ¢n itt venn¢m fel a fonalat, ¢s l¢pn¢k m¢g egy l¢p¢ssel tovÀbb, m¢gpedig olyan
mÂdon, hogy segÁts¢g¢rt visszanyÃln¢k a francia nyelvü kanadai müv¢szetfilozÂfus,
Thierry de Duve egy gondolatÀhoz is. De Duve ugyanis Duchamp ¢letmüv¢vel kapcsolatban, valamint az absztrakt müv¢szetnek azt az ÀgÀt vizsgÀlva, amely a Shaped
Canvason ¢s a monokrÂmon Àt Joseph Kosuth tautologikus sz´vegtÀblÀiig fejlûd´tt,
arra a megÀllapÁtÀsra jutott, hogy a modern müv¢szet t´rt¢net¢nek egyik legfontosabb k¢rd¢se az Ãgynevezett eszt¢tikai Át¢let f´lbukkanÀsa ¢s egyre kiterjedtebb hasznÀlata.
Mi az eszt¢tikai Át¢let? Tulajdonk¢ppen nem mÀs, mint amirûl eddig is besz¢lt¡nk,
amikor a müv¢szetnek azt a legÃjabb szokÀsÀt tÀrgyaltuk, hogy sajÀt mibenl¢t¢t feszegetû filozofÀlgatÀssÀ vÀlt. ögy fejthetn¢m ki ezt pontosabban, hogy az eszt¢tikai Át¢let ä
s ez nyilvÀnvalÂ ä nem foglalkozhat stilÀris vagy kvalitÀsprobl¢mÀkkal (ezekre a k¢rd¢sekre ugyanis a müv¢szi Át¢let keres vÀlaszt), hanem szinte a jÂ ´reg Kant szellem¢ben
csak arra kÁvÀncsi, hogy egy bizonyos dolog müv¢szet-e vagy sem. Azt hiszem, egyet¢rthet¡nk abban, hogy bÀr egy ilyen k¢rd¢s (tehÀt hogy valamilyen dolog egyÀltalÀn
müv¢szet-e) a filozÂfiÀban ugyan mÀr jÂ ideje ismert fordulatnak szÀmÁt, m¢gis a mindennapok gyakorlatÀban, p¢ldÀul a festûk müterm¢ben vagy a kritikusok ÁrÂasztalÀnÀl elk¢pzelhetetlen lett volna, hogy fejt´r¢st okozzon a XX. szÀzadot megelûzû idûk
folyamÀn. Viszont a most v¢g¢hez ¢rkezû ¢vszÀzad alatt, Ãgy tünik, ez a k¢rd¢s lassacskÀn olyan fontossÀ vÀlt, hogy egy sor müv¢szeti irÀnyzat ä ¢s ¢ppen a legprog-
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resszÁvebbek ä szinte kizÀrÂlag azzal prÂbÀltak hatni, vagy azzal igyekezt¢k a l¢tjogosultsÀgukat bebizonyÁtani, hogy mintegy megtestesÁtettek egy-egy lehets¢ges vÀlaszt arra a
k¢rd¢sre, hogy àmi a müv¢szet?Ê, ¢s ehhez m¢g az is jÀrult, hogy a müv¢szet l¢t¢t
deklarÀlÂ munkÀjukat ek´zben olyan hajszÀlv¢kony hatÀrter¡letre szorÁtottÀk vissza,
annyira redukÀltÀk, hogy ott a müv¢szet ¢s a nem müv¢szet k´z´tti k¡l´nbs¢g pontos
meghatÀrozÀsa mÀr egy szaltÂ mortÀl¢val fel¢rû elm¢leti mutatvÀnnyÀ vÀlt.
Sem de Duve-nek, sem mÀsnak nem jutott azonban eddig esz¢be, hogy ez az ¢rdekes ¢s talÀlÂ megfigyel¢s, amely a modern müv¢szet paradox teljesÁtm¢nyeit t¢nyleg
meggyûzûen k¢pes magyarÀzni, esetleg arra is alkalmas lehet, hogy vele v¢gre kulcsot
kapjunk az eg¢sz XX. szÀzadi k¢pzûmüv¢szeti szcenÀriÂ magyarÀzatÀhoz ä hogy a polaritÀsok ¢s a skizmÀk feje f´l´tt v¢gre egys¢ges ¢s mindent Àtfedû kupolÀra talÀljunk.
A modernizmus ¢s az akad¢mizmus vagy az avantgÀrd ¢s a diktatÃrÀk müv¢szete mind
elf¢rne alatta egymÀs mellett, mi t´bb, talÀn Àrnyaltabb meg¢rt¢sre is talÀlna.
°spedig az¢rt, mert alig tagadhatÂ, hogy vannak rokon vonÀsok az avantgÀrd ¢s a
diktatÃrÀk müv¢szete k´z´tt. Hiszen a diktatÃrÀk szÀmÀra is igen fontos volt az eszt¢tikai Át¢let hasznÀlata, legfeljebb a visszÀjÀrÂl: a totalitÀrius rendszerek kultÃrpolitikusai is mindig fontosnak tartottÀk tudni, hogy mi a müv¢szet, mert tudni akartÀk, hogy
mi lehet vesz¢lyes a szÀmukra ä ¢s ezt nevezt¢k aztÀn àentartete KunstÊ-nak vagy àdekadenciÀnakÊ, illetve az àimperializmusÊ term¢k¢nek, ami az û terminolÂgiÀjukban
k´r¡lbel¡l ugyanazt jelentette, mint az, hogy nem müv¢szet. BelÀthatÂ, hogy az eszt¢tikai Át¢let egy vÀlfaja volt az, amit praktizÀltak.
°s tudjuk, a diktatÃrÀk is azon az Ãton jÀrtak, hogy egyre t´bb dolgot deklarÀltak
nem müv¢szetnek, ¢s tett¢k ezt olyan becsvÀgyÂ alapossÀggal, hogy a v¢g¢n alig maradt valamennyi müv¢szetpolitikai talaj a lÀbuk alatt. V¢geredm¢nyben afel¢ tendÀltak, hogy v¢g¡l csak egyetlenegy k¢p maradjon fenn, ami meg¢rdemli m¢g a müv¢szet
nevet ä s ez a mindenkori vez¢r arck¢pe lett volna. SztÀlin alatt mÀr majdnem eljutott
a rendszer egy ilyen fÀzisÀig. çm v¢g¡l egyetlen diktatÃra sem vitte idÀig, Ãgy lÀtszik,
a t´rt¢nelem valamilyen belsû t´rv¢nyszerüs¢ge mindig hamarabb k´zbel¢pett, ¢s
nem engedte, hogy a konceptualizmus e torzk¢pe (mert hiszen valami ilyesmirûl volt
szÂ!) valaha is valÂsÀggÀ vÀljon.
Arra, Ãgy gondolom, nem kell itt kit¢rnem, hogy mindeme pÀrhuzamok ¢s a redukcionizmushoz valÂ mÀniÀkus vonzÂdÀsa ellen¢re mi¢rt maradt az avantgÀrd m¢gis
jÂt¢kony emberi vigasz. Mi¢rt lehetett mened¢k a fantÀzia szÀmÀra, ¢s mi¢rt jelenthetett sokÀig magÀval ragadÂ utÂpiÀt, amely oszlopk¢nt magasodott a zavaros esem¢nyek f´l¢ ä mÁg a diktatÃrÀk müv¢szete merû fenyeget¢snek bizonyult, sivatagnak a fantÀzia szÀmÀra, ¢s ha volt valami ¡zenete, akkor a terror volt az, amit ¡zenni
tudott. Az intolerancia ¢s a redukcionizmus minden hasonlÂsÀga mellett is a k¡l´nbs¢gek ÂriÀsiak.
2
Nem k´vetem ennek a gondolatmenetnek a fonalÀt tovÀbb, hanem rÀt¢rn¢k arra, ami
tulajdonk¢ppeni t¢mÀm, nevezetesen, hogy Ãgy tünik, a jelenlegi helyzetben sem
lanyhult az a tendencia, hogy az eszt¢tikai Át¢let egyre n´vekvû szerephez jusson a XX.
szÀzad folyamÀn. Sût lehet, hogy talÀn az eszt¢tikai d´nt¢sek eme tÃlburjÀnzÀsÀnak
kritikus vizsgÀlata lesz majd az egyetlen eszk´z arra, hogy racionÀlis magyarÀzatot talÀljunk mindarra a dolgozatom elsû fel¢ben felsorolt egyoldalÃsÀgra vagy hiÀnyossÀg-
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ra, ami a legfejlettebb tÀrsadalmak müv¢szeti (vagy inkÀbb pszeudomüv¢szeti, illetve
müv¢szet n¢lk¡li?) ¢let¢t jellemzi manapsÀg. A k´vetkezûkben tehÀt azt igyekszem
majd felvÀzolni, hogy mindennapi ¢let¡nk is az eszt¢tikai Át¢let ÀllandÂ alkalmazÀsÀnak a jegy¢ben folyik mÀr. °s hogy az eszt¢tikai Át¢let jelk¢pes gyakorlÀsÀt a modern demokrÀciÀk k´z¡ggy¢ tett¢k, a nem eszt¢tikai term¢szetü d´nt¢sek ter¡let¢re is mintegy àmeghÁvtÀkÊ ¢s ÀtplÀntÀltÀk.
Ide tartozik term¢szetesen az a k¢rd¢s is, hogy àmi a müv¢szet?Ê, de nemcsak ez,
hanem mindaz, ami valamilyen mÂdon kapcsolatban van az olyan szem¢lyes d´nt¢sekkel, amik sorÀn egyszerüen k¡l´nb´zû dolgok k´z´tt kell vÀlasztanunk. Vagyis ide
tartozik mindaz, amit kapcsolatba hozhatunk Kant hÁres k¢rd¢s¢vel, àmi tetszik?Ê ä
ma Ágy mondanÀnk: na, mi kell, mi van? KantnÀl ez a k¢rd¢sk´r az emberi Át¢lûerûvel
foglalkozÂ munkÀjÀban mer¡l fel (a K RITIK DER URTEILSKRAFT-ban), ami r´gt´n elûlegezi azt az ¢rdekes t¢nyÀllÀst is, hogy Kant v¢gsû soron nem vÀlasztotta el a mindennapok prÂzai vilÀgÀban felmer¡lû szem¢lyes Ázü vÀlasztÀsokat (àmi tetszik?Ê) a müv¢szet vilÀgÀhoz sorolhatÂ eszt¢tikai d´nt¢sektûl (àmi sz¢p?Ê), hanem hajlott arra, hogy
e k¢t tartomÀnyt az emberi Át¢lûerû k´z´s ter¡letek¢nt kezelje ä ahogy ma interpretÀlhatjuk: az eszt¢tikai d´nt¢s aktusÀt v¢gsû soron a tÀrsadalomfilozÂfia ¢s a politika
k´zel¢be hozta!
Csak mintegy zÀrÂjelben jegyzem meg, hogy megfigyelhetûk persze jelentûs elt¢r¢sek is Kanthoz k¢pest, ami a XX. szÀzadot illeti. Az avantgÀrd ä de tulajdonk¢ppen
a diktatÃrÀk müv¢szete is ä a KantnÀl m¢g k¢t k¡l´n vilÀgot jelentû kategÂriÀkat, a
àsz¢petÊ ¢s a àfens¢gesetÊ (das Erhabene) egybemosta. A àsz¢pÊ az avantgÀrdban teljesen elvesztette eredeti jelent¢s¢t ¢s fontossÀgÀt, annÀl inkÀbb rajongtak a modernek
a fens¢ges majdnem csÃnya (vagy àrettenetesÊ) formÀi irÀnt (lÀsd GUERNICA), ¢s a diktatÃrÀk is kedvelt¢k a tetszetûsnek a f¢lelmet keltûen sz¢p vÀltozatÀt (lÀsd a sztÀlini
magas¢p¡leteket). K´nnyü kitalÀlnunk, hogy mi¢rt. Mert a maguk mÂdjÀn mind arra
t´rekedtek, hogy àmegrÀzzÀk a vilÀgotÊ.
M¢g kartÀvolsÀgnyira van tûl¡nk, jÂl eml¢ksz¡nk hÀt rÀ: a modernek v¢g¢rv¢nyes
lehanyatlÀsÀt szinte hihetetlen pontossÀggal k´vette a totalitarizmus vÀratlan ´sszeomlÀsa is. A tÃlhangsÃlyozott àfens¢gesÊ vagy àsz´rnyüs¢gesÊ eltün¢se utÀn vÀkuum
keletkezett, ¢s az embereknek mÂdjuk lett rÀ, hogy v¢gre fell¢legezzenek, s ezt nevezt¢k el posztmodernnek. Ha ezt a korszakvÀltÀst tartjuk szem elûtt, akkor csak nagyon
term¢szetesnek kell talÀlnunk, hogy ennek a megerûltetû ¢vszÀzadnak a v¢g¢n kicsit
pihenni szeretn¢nk, ¢s mÁg Ãjra magunkhoz vonjuk a àsz¢petÊ, veszni hagyjuk a fens¢ges ´sszes vÀltozatÀt. Vagyis hÀt most mÀr minden nagyon àsz¢pÊ ¢s tetszetûs lesz a
szÀmunkra ä a pÀtosz legenyh¢bb terhe n¢lk¡l. Ami term¢szetesen azt is jelenti, hogy
semmit sem kell igazÀn fontosnak tartanunk mÀr.
Ha az itt elûadott gondolatmenetben f´l´slegesnek ¢rzik olvasÂim a filozÂfiai ¢s t´rt¢nelmi hivatkozÀsok ballasztjÀt, Ãgy megfogalmazhatom a mondanivalÂmat n¢lk¡l¡k
is. Egyszerüen arrÂl van szÂ, hogy a k¢rd¢s, àmi a müv¢szet?Ê, a drÀmai szÁnezetü
àfens¢gesÊ nyomat¢ka n¢lk¡l is el¢g fontos dolog maradhat szÀmunkra, egyszerüen
az¢rt, mert garantÀlja, hogy van szem¢lyes Ázl¢s¡nk ä a szem¢lyes Ázl¢s¡nk pedig az¢rt
olyan fontos szÀmunkra, mert annak a tanÃbizonysÀga, hogy k¢pesek vagyunk ÀltalÀban v¢ve is Át¢lkezni ¢s d´nteni a dolgainkban. °s hogy ez utÂbbi mi¢rt fontos, azt
mÀr f´l´sleges is tÀrgyalnom. Facit: a gyakorlati ¢letben azzal szerz¡nk ¢rv¢nyt magunknak, hogy ¢rv¢nyesÁtj¡k az Ázl¢s¡nket ä ¢rv¢nyesÁtj¡k egy tÀgabb ¢rtelemben vett eszt¢tika szem¢lyes alkalmazÀsÀt.
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ögy is nevezhetn¢nk ezt az ¢letformÀt, mint napjaink (agyon-) szenzibilizÀlt tÀrsadalmÀnak vagy vilÀgrendj¢nek mindennapi gyakorlatÀt. Az mÀr csak a legterm¢szetesebb k´vetkezm¢nye ennek az ¢letformÀnak, hogy az eszt¢tikai ¢rt¢keket nem a mÃzeumokban keress¡k (¢s m¢g kev¢sb¢ a templomokban!), hanem egyszerüen a mindennapi dolgok ÀradatÀban; az ¢letet akarjuk gy´ny´rünek lÀtni, ¢s a dolgokat szeretn¢nk tetszetûsnek vagy ä egyszerüen ä sz¢pnek talÀlni. Ez a hozzÀÀllÀs a dolgokhoz
annak arÀnyÀban vÀlik a tÀrsadalom felszÁn¢n egyre dominÀlÂbb benyomÀssÀ, ahogy
az ember kelet felûl bel¢p EurÂpÀba, ¢s egyre nyugatabbra halad, s Àtkel az AtlantiÂceÀnon. A vilÀg nagy r¢sze persze nem r¢szes¡l azokban a javakban, amik egy ilyen
¢let¢rz¢st ¢s filozÂfiÀt egyÀltalÀn lehetûv¢ tenn¢nek, de k¢ts¢gtelen, hogy nincsen
olyan n¢p a f´ld´n manapsÀg, amely ne tudnÀ (¢s azonnal ne irigyeln¢ is), hogy l¢tezik
ez az ¢letfelfogÀs. Ez¢rt merem kimondani, hogy a szem¢lyes Ázl¢s k¢rd¢se ¢s vele kapcsolatban a mindennapi dolgok k´zti ÀllandÂ vÀlasztÀs lehetûs¢g¢nek a biztosÁtÀsa ä
magyarÀn: egy eszt¢tizÀlt ¢letstÁlus sz¢les k´rü gyakorlÀsa ä napjainkban olyan fontossÀgÃvÀ vÀlt, hogy nyugodtan lehet politikai k¢rd¢sk¢nt, alapvetû jogk¢nt szeml¢lni.
TalÀn nem tÃlzok, ha azt mondom, hogy az ilyen ¢rtelemben vett eszt¢tikai d´nt¢sjog
birtoklÀsa ¢s gyakorlÀsa a legfontosabb k¡lsû jele ma annak, hogy valaki autonÂm embernek szÀmÁt-e vagy nem. (MÀs lapra tartozik aztÀn, hogy valÂjÀban mi az emberi autonÂmia jelenlegi garanciÀja.)
Ha ezt tartjuk a szem¡nk elûtt, ¢s Ágy tekint¡nk vissza a XX. szÀzadra, akkor a k´vetkezû k¢pletbe sürÁthetj¡k ´ssze a benyomÀsainkat: NyilvÀnvalÂ, hogy az emberi
autonÂmia mÀr a szÀzad elsû ¢vtizedeibe bel¢pve igen vesz¢lyeztetett volt a XX. szÀzadban, ¢s Ágy ¢rthetû, hogy mind az igazi müv¢szet, mind pedig annak hamis vÀltozata az eszt¢tikai Át¢lethez valÂ jogÀt annyira komolyan vette; az avantgÀrd a v¢gsûkig
forszÁrozta, de a diktatÃrÀk is felismert¢k a fontossÀgÀt, ¢s csÁrÀjÀban prÂbÀltÀk elfojtani a gyakorlÀsÀt. Ma, amikor az eszt¢tikai d´nt¢sekhez valÂ jogunkat sem agyonstrapÀlni nem szeretn¢nk, sem pedig arra nincs semmi okunk, hogy elnyomjuk a gyakorlÀsÀt, paradox mÂdon m¢g fontosabbÀ vÀlt az ÀltalÀban vett eszt¢tikai Át¢letek szerepe a szÀmunkra. A mindennapi dolgokat illetû, percrûl percre bek´vetkezû vÀlasztÀssal ugyanis szem¢lyes Ázl¢s¡nk permanens megl¢t¢t igazoljuk, ¢s ez a reflexszerü
tev¢kenys¢g¡nk annyira magÀtÂl ¢rtetûdû ¢s k´telezû ¢rv¢nyü rÁtussÀ vÀlt, mintha
csak arrÂl lenne szÂ, hogy tovÀbbra is levegût vegy¡nk. Az eszt¢tikai d´nt¢sek permanens gyakorlÀsa reflexsz¢ vÀlt, ¢s azonos lett a permanens autonÂmia bizonyÁtÀsÀval.
így ¢rthetû, hogy a jÂl¢ti tÀrsadalmakban a szem¢lyes Ázl¢s fontossÀgÀt garantÀlÂ
d´nt¢sek annyira mindennapi rutinnÀ vÀltak, hogy nem tÃlzÀs, ha a tÀrsadalom szolgÀltatÀsaihoz soroljuk ûket. Ma mÀr a tÀrsadalom gondoskodik arrÂl, hogy az Àtlagember naponta szÀmtalanszor ker¡lj´n abba a helyzetbe, hogy szabadon ¢s hangsÃlyozottan a szem¢lyes Ázl¢s¢t szolgÀlva vÀlasszon magÀnak a lehetûs¢gek k´z¡l valamilyen
neki tetszû dolgot vagy megoldÀst. °s az is a tÀrsadalom munkÀja, hogy ezzel term¢szetesen a l¢t eg¢sz tartomÀnyÀt a szÂ legÀltalÀnosabb ¢rtelm¢ben eszt¢tikai szf¢rÀvÀ
emeli, agyoneszt¢tizÀlja. Sokan egyszerüen kellemesnek talÀljÀk ezt az ¢letformÀt, mÀsok esetleg unjÀk mÀr. ögy tünik azonban, hogy ezen tÃl mÀs hatÀsa is van az ilyen
¢rtelemben eszt¢tizÀlt k´rnyezetnek; valÂszÁnü, hogy ez az, ami lassan ki´li a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett müv¢szetet a vilÀgbÂl. Ez az Àtlagosra ¢s ÀllandÂra kondicionÀlt àsz¢pÊ vagy az, amire Ágy hivatkozunk: àaz Ázl¢semet szolgÀlÂÊ, mindez felûrli az
emberek ¢rz¢kenys¢g¢t, elkoptatja a müv¢szetre vonatkozÂ reflexeit, cs´m´rt okoz,
s kioltja a szomjÃsÀgÀt. A fejlett tÀrsadalmakban az eszt¢tikai nÁvÂ ÀllandÂsÁtÀsa ma
mÀr ¢jjel-nappal szolgÀltatÀs. Az eg¢sz rendszer a kozmolÂgia fekete lyukaira eml¢-
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keztet: min¢l t´bb eszt¢tikai ¢rt¢k hullik bele, annÀl nagyobb lesz a vonzereje, ¢s annÀl
t´bb Ãjabb kulturÀlis ¢s müv¢szeti dolgot vonz magÀhoz, hogy aztÀn ´r´kre elnyelje
¢s elt¡ntesse ezeket is.
Ism¢tlem: az eszt¢tizÀlÀsnak ez a halÀlos spirÀlja jÂhiszemü kezdem¢nyez¢seknek
k´sz´nheti a l¢t¢t, kezdetben csak arrÂl volt szÂ, hogy mindenki megkaphassa a szabad
d´nt¢shez valÂ jogÀt ä annÀl tanÀcstalanabbul n¢zz¡k most, hogy micsoda Moloch lett
az eg¢szbûl. Az eg¢sz roppant ellentmondÀsos ¢s teljes tanÀcstalansÀgban topogÂ helyzethez füzn¢k azonban m¢g n¢hÀny megfigyel¢st, ¢s ez lenne az utolsÂ pont a jelenlegi
t¢nyfelm¢rû munkÀmban.
Azt az ÀllÁtÀst szeretn¢m megkockÀztatni, hogy az ÀllandÂ redukcionizmus, amit a modern müv¢szet t´rt¢net¢bûl ismer¡nk, m¢g mindig hat¢kony erû a kultÃrÀnkban. A
hÃs ¢s v¢r tartalmak eliminÀlÀsa, ¢s mindannak, amit mondani szeretn¢nk, valami
eg¢szen v¢gletes t¢ziss¢ valÂ lecsontozÀsa, vagyis ez az eg¢sz avantgÀrd Ázü eszkapÀd
m¢g most, a modernizmus bealkonyulÀsa utÀn is tovÀbb megy elûre a maga ÃtjÀn.
Csakhogy most az eszt¢tikai Át¢letalkotÀs egy mÀsik ter¡let¢n figyelhetû meg a hatÀsa.
MiutÀn a müv¢szet mÀr semmi f´lÀldoznivalÂval nem szolgÀlhat, a redukcionizmus a
teÂriÀt vette c¢lba.
Az a k¢nyszeres reflex, amivel mindazt, aminek bÀrmilyen k´ze lehet a müv¢szethez, minden eddigin¢l t´m´rebben ¢s pontosabban szeretn¢nk reflektÀlni, nos ez
a szokÀsunk most arra vezetett, hogy a müv¢szett´rt¢nelem ¢s a müv¢szetelm¢let t¢ziseit tegy¡k nagyÁtÂ alÀ. Ennek sorÀn megÀllapÁthatjuk, hogy eltünt a k¢pmezûbûl a
diszciplÁnÀnk tÀrgya. A müv¢szett´rt¢nelem ¢s a müv¢szetelm¢let egy csapÀsra merû
fikciÂvÀ vÀlt, ¢s Ãgy esnek most ´ssze, mint egy kilyukasztott luftballon. Elvesztik tartalmukat, ¢s ä eg¢szen a k¢sei avantgÀrd monokrÂm k¢peinek mintÀjÀra ä annak a
felismer¢snek vÀlnak t¢zisszerü megfogalmazÀsÀvÀ, hogy, lÀm, az egykori tudomÀny
¡res keretein kÁv¡l nincs mit felmutatni t´bb¢. °s ez mÀr maga is figyelemre m¢ltÂ
mutatvÀny.
Komolyan azon a v¢lem¢nyen vagyok, hogy Belting k´nyve, amelyben a müv¢szett´rt¢nelem v¢g¢rûl elm¢lkedett, vagy Danto tanulmÀnyai, amelyekben a szerzû
azt vÀzolja, hogy mik¢nt ¢rkezett el a müv¢szett´rt¢nelem elmondÀsa a zÀrÂakkordhoz, szÂval ezek a bÃcsÃlev¢lhez hasonlÂ filolÂgiai teljesÁtm¢nyek Joseph Kosuth sz´vegtÀblÀi Âta a leg¢rdekesebb konceptuÀlis müv¢szeti munkÀk a vilÀgon. A maguk
mÂdjÀn roppant konzekvensek ¢s igen meggyûzûek, azonkÁv¡l oly m¢rt¢kben nonkonformistÀk, hogy Ãgy hatnak a jelenlegi pragmatikus l¢re f´leresztett posztmodern
vilÀgban, mint jÂt¢kony hatÀsÃ szigetek, ahovÀ csak a jobbaknak lehet joguk elzarÀndokolni. °s nem utolsÂsorban szÂrakoztatÂ olvasmÀnyok is ä igazi ´r´met biztosÁtanak
mindazoknak, akik intellektuÀlis ig¢nnyel vesznek k´nyvet a kez¡kbe.
M¢g azt sem mondanÀm, hogy negatÁv tartalmÃ prognÂzisukkal mell¢je talÀltak
volna az igazsÀgnak. Sok jele van annak, hogy t¢nyleg nem lesz t´bb¢ a r¢gi ¢rtelemben vett müv¢szetben r¢sz¡nk. °s Ãgy tünik, hogy ezek a most emlÁtett publikÀciÂk
is ä hasonlÂan ahhoz, ahogy egykor Clement Greenberg nem engedett a minimal art
folytonos redukciÂjÀbÂl ä csak azt tett¢k, hogy felismerve a dolgok kiker¡lhetetlen
tendenciÀjÀt, a teÂriÀt is alÀvetett¢k most egy sz¡ks¢gess¢ vÀlt minimalizÀlÀsnak. Ki
kellett mondani v¢gre, hogy a müv¢szet megszünt a szükebb ¢rtelemben vett eszt¢tikai
mondanivalÂk k´zlûje lenni. Ahogy ¢n lÀtom: helyette Àtvette azt a feladatot, hogy az
ÀltalÀban vett emberi Át¢lûerû szimbÂluma legyen. Garancia ¢s naponta megÃjÁtott biztonsÀgi int¢zked¢s arra vonatkozÂan, amit demokrÀciÀnak nevez¡nk. Az ÀltalÀnos vÀ-
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lasztÂjog szavatolÀsa a konzum ¢s a mindennapi szolgÀltatÀs dimenziÂiba Àtt¢ve, aprÂp¢nzre vÀltva.
Müv¢szet mint a mindennapok kenyere ä de most mÀr szÂ szerint (hiszen a Deutsche Supermarktban ´tvenf¢le van, ¢s valÂban minden elk¢pzelhetû Ázl¢st kiszolgÀlva). Mit nyert¡nk ezzel, ¢s mit veszÁthet¡nk ezzel? Nos, ha a müv¢szet a szem¢lyes
autonÂmia szimbÂlumÀvÀ vÀlik, vagy az egyenlûs¢g garanciÀjÀvÀ, akkor ez azt jelenti,
hogy mindenkinek kell, hogy jusson egy darab a müv¢szetbûl, mi t´bb, m¢g a müv¢szetcsinÀlÀsbÂl is (ami Joseph Beuys Âta t¢nyleg ÀltalÀnosan elterjedt felfogÀs). °s azt
is jelenti ez a fordulat, hogy minden tetszûleges esem¢ny vagy tÀrgy is alkalmas lehet
arra, hogy valaki a szem¢lyes Ázl¢s¢t ¢ppen vele kapcsolatban deklarÀlja, ¢s azt mondja:
szÀmomra ez a müv¢szet (ami meg, mint tudjuk, Andy Warhol kedvenc eljÀrÀsa volt).
Mindez persze a müv¢szet parttalan ÀradÀsÀhoz vezet ä ¢s a müv¢szetcsinÀlÂk soha
nem lÀtott inflÀciÂjÀhoz.
Az, amit a dolgozatom elsû fel¢ben elûadtam, s ami ott Ãgy hatott, mintha a müv¢szeti k´z¢let àpanaszk´nyv¢benÊ lapozgattunk volna, Ágy kap most hirtelen mÀs dimenziÂkat. Nemcsak olyan hÀtteret, ami sz¡ks¢gszerünek tünik, hanem mÀr majdnem pozitÁv elûjelü ¢rt¢kel¢st is. Mert ha t¢nyleg akarjuk a demokrÀciÀt, ¢s komolyan
vessz¡k az emberek napi sz¡ks¢gleteit, amik egy ilyen tÀrsadalmi berendezked¢ssel
kapcsolatosak, akkor annak Àra van. P¢ldÀul a müv¢szet felhÁgulÀsa ¢s az eszt¢tikai
tartomÀnyok devalvÀlÀsa, tÀrsadalmi m¢retekben gyakorolt reflexsz¢ t¢tele. A r¢gi
Àlom, hogy a modern kor oda vezet el majd, amit Ãgy fogalmaztunk meg, hogy a müv¢szetek demokratizÀlÀsa vagy tÀrsadalmi tulajdonba v¢tele, nos, ez az Àlom megint
elmaradt persze. Nem a müv¢szet demokratizÀlÀsa k´vetkezett be, hanem a demokrÀcia eszt¢tizÀlÀsa, àmüv¢szÁt¢seÊ.
így kÁvÀnta ezt annak az igazsÀgnak a k¢sei, de csak-csak bek´vetkezett ¢rv¢nyesÁt¢se, amit mÀr Kant felismert: az eszt¢tikai d´nt¢s v¢gsû soron mindennapi ¡gy, ¢s
mint ilyen legfeljebb a tÀrsadalom szÀmÀra lehet jelentûs aktus, de mint minûs¢g nem
igazÀn transzcendentÀlis.

B¢nyei TamÀs

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

KatasztrÂfa
Ha a reg¢ny ä mint ÀllÁtjuk ä valamik¢ppen a jelenl¢trûl, a jelenl¢t lehetûs¢g¢rûl szÂl,
¢s a teljes jelenl¢tre, a jelenl¢tre mint ´nmagunk jelent¢s¢nek feltÀrulkozÀsÀra, a jelen-lev¢sre valÂ k¢ptelens¢g t´rt¢nete, akkor az ¢rtelmezû vajon nem olyan k´z¢ppontot keres-e, amely fellelhetetlen? Amely a nem jelenl¢t k´z¢ppontja? Amely, k´z¢ppontk¢nt valÂ megalapÁtÀsÀnak pillanatÀban, visszavonÂdik, visszavontsÀgÀnak, hiÀnyÀnak pillanatÀban pedig r´gt´n Ãjra megalapÁtÂdik? Amely tiszteletben tartanÀ azt
a t¢nyt, hogy a SZçZ °V MAGçNY mint t´rt¢net elsûsorban eltel¢ssel teli t´rt¢net?
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Az ilyen k´z¢ppont Ãgy k´z¢ppont, hogy soha nincs teljesen jelen. ögy t´rt¢net,
hogy aff¢le metanarratÁvak¢nt alapozÂdik meg, amely magÀban foglalja, jelent¢ssel
(jelenl¢ttel) lÀtja el az ´sszes t´rt¢netet, s amellett minden t´rt¢netben, talÀn minden
pillanatban Ãjra megt´rt¢nik. Egyszerre esem¢ny ¢s t´rt¢net. Tartalmazza a reg¢ny k¢t,
a t´rt¢netnek a linearitÀs megnyugtatÂ lÀtszatÀt adÂ pontjÀt: a kezdetet ¢s a v¢get, a
teremt¢st (megnevez¢st) ¢s az apokalipszist. Mint esem¢ny, a kezdet ¢s az apokalipszis
k´z´tt van, de benne magÀban lejÀtszÂdik mindkettû: a kiz´kken¢s, felfordulÀs esem¢nye
¢s t´rt¢nete, amely valaminek a v¢ge ¢s valami mÀsnak a kezdete. Az ilyen esem¢nyt
¢s t´rt¢netet katasztrÂfÀnak nevezhetn¢nk. A katasztrÂfa segÁt t´rt¢netbe rendezni a
vilÀgot, àmegmagyarÀzzaÊ a jelenben mindig eleve ott l¢vû hiÀnyt, mint a mÀr nem
jelenl¢t hiÀnyÀt: k¢t r¢szre osztja a t´rt¢netet: egy elûttre ¢s egy utÀnra, de olyk¢ppen,
hogy az elûttnek ¢s az utÀnnak is minden pillanatÀban Ãjra megt´rt¢nik, mÀr mindig
megt´rt¢nt, ¢s mindig bek´vetkezendû. Amelynek mostja, jelen ideje ¢pp a jelen idût,
a jelenl¢tet teszi lehetetlenn¢.
A SZçZ °V MAGçNY -ban a katasztrÂfa a derridaiärousseau-i katasztrÂfa: az ÁrÀs megjelen¢se mint az eml¢kezet ¢s a jelenl¢t roncsolÂdÀsa. Ezzel voltak¢ppen a felejt¢st, a
felejtûkÂrt hatÀroztuk meg. A felejtûkÂr mint katasztrÂfa egy kÁv¡l l¢vû rossz brutÀlis
behatolÀsa a teljes jelenl¢tbe; a kÁv¡lrûl j´tt felejt¢s¢ az eml¢kez¢s teljess¢g¢be, az ÁrÀs¢
a jelenl¢t eml¢kezet Àltal kiteljesÁtett teljess¢g¢be. A felejt¢s ¢s az ÁrÀs mint bünbees¢s,
a logosszal valÂ k´zvetlen kapcsolatbÂl (a jelenl¢tbûl) valÂ kiz´kkent¢s, kitaszÁtÀs az
ÁrÀs mesters¢ges eml¢kezet¢be, a hiÀny ¢s a halÀl Àltal lakott, k´zvetett¢ tett eml¢kez¢sbe. A szaggatottsÀg, megszakÁtottsÀg logikÀja az elbesz¢l¢sben: a jelenl¢tben mÀr
mindig megl¢vû hiÀnyt, belsû k¡l´nb´zûs¢get, megkettûzûd¢st, megszakÁtottsÀgot
mindig Ãgy k¢pzelj¡k el, mint ami egyszer elkezdûd´tt, kezdet¢t (kÁv¡lrûl) vette, hogy
behatoljon a teljes jelenl¢tbe: mint egy elûttre ¢s utÀnra osztott t´rt¢net belsû hatÀrÀt,
mint ÀthÀghatatlan, jÂvÀtehetetlen t´r¢st. A katasztrÂfa utÀn minden eml¢kezet a katasztrÂfa eml¢kezete, a jelenbe be¢kelûd´tt v¢g, hiÀny, halÀl eml¢kezete, a j´vûre mint
bek´vetkezû v¢gre valÂ eml¢kez¢s.
A feledûkÂrt ¢s az ÁrÀst tehÀt mint katasztrÂfÀt fogjuk olvasni. Elûsz´r mint olyan,
a t´rt¢netszerüs¢g Àltal megk´vetelt t´r¢st, amely kett¢osztja a reg¢ny idej¢t, k¢sûbb
pedig mint olyan esem¢nyt, amely a reg¢nyidû minden pillanatÀba beiktatja a t´r¢st.
Sz¡ks¢gszerünek tekinthetj¡k-e azt, hogy a feledûkÂr elûzm¢nye az ÀlmatlansÀgi
kÂr ä illetve, hogy a feledûkÂr mint az ÀlmatlansÀgi kÂr t¡nete jelenik meg? à...az ÀlmatlansÀgi kÂrban nem az a legsz´rnyübb, hogy az ember k¢ptelen aludni, hiszen a test nem ¢rez
semmilyen fÀradtsÀgot, hanem egy enn¢l m¢g sÃlyosabb t¡net, amely elûbb-utÂbb k¢rlelhetetlen¡l
jelentkezik: a feled¢s. Tudniillik, amikor a beteg mÀr megszokta az ÀllandÂ virrasztÀst, elm¢j¢bûl
kezdenek kihullani a gyerekkori eml¢kek, majd a dolgok elnevez¢se ¢s fogalma, v¢g¡l pedig az
emberek azonosÁtÀsÀra is k¢ptelenn¢ vÀlik, sût a tulajdon ¢nj¢t sem ismeri t´bb¢, ¢s valamif¢le
mÃlt n¢lk¡li bambasÀgba s¡llyedÊ (àuna idiotez sin pasadoÊ) (58ä9; 99).
Van-e valamilyen logika, amely szerint a feled¢s elker¡lhetetlen¡l k´veti az ÀlmatlansÀgot? A nem alvÀs, nem ÀlmodÀs ¢s a felejt¢s k´z´tti kapcsolat talÀn azt sugallja,
hogy az alvÀs, az Àlom voltak¢ppen az eml¢kezet, a mÃlt eml¢kk¢pekbe valÂ lerakÂdÀsÀnak ideje, az ¢brenl¢t, az ¢bers¢g pedig nem mÀs, mint felejt¢s. Az ¢brenl¢t, a
vilÀgban valÂ aktÁv jelenl¢t csak a felf¡ggesztett jelenl¢t Àltal megszakÁtva, csak megszakÁtottsÀgÀban vÀlhat teljess¢; a folyamatos jelenl¢t, a v¢ge¢rhetetlen most, a mÃlttÂl,
az eml¢kezettûl valÂ megfosztottsÀg Àllapota s ekk¢nt a teljes jelenl¢t ¢s az eml¢kez¢s
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egy adott pillanatban ´sszef¢rhetetlenek. àMert a tudatossÀg ¢s az eml¢kezet ä Árta Freud
ä k´lcs´n´sen kizÀrjÀk egymÀst.Ê (Lev¢l Fliessnek, id¢zi Derrida: FREUD AND THE SCENE
OF W RITING. (WD., 206.)
Az elsû gyÂgymÂd, az elsû orvossÀg Ursula lelem¢nye; a sisakvirÀgfûzet azonban
nem az alvÀst mint az ¢brenl¢t jÂt¢kony megszakÁtÀsÀt hozza vissza, vagyis nem az eml¢kez¢s alvÀsban jelentkezû k¢pess¢g¢t, csak az Àlmok k¢peit (àimÀgenesÊ), Àlom ¢s ¢brenl¢t egyidejüs¢g¢t, ahol az Àlom, ahelyett, hogy elk¡l´n¡lten az eml¢kez¢s terepe
lehetne, mosttÀ vÀlva behatol az ¢brenl¢tbe: àKristÀlytiszta kÀprÀzatukban [Ïalucinada
lucidezÎ] nemcsak a sajÀt Àlomk¢peiket lÀttÀk, hanem azt is lÀtta mindenki, hogy mit Àlmodik a
mÀsik. Mintha lÀtogatÂkkal telt volna meg a hÀzÊ (59; 100). Az Àlmok k¢pp¢ vÀlva elszakadnak ÀlmodÂjuktÂl (az eml¢kezûtûl), ¢s k´z´s egyidejüs¢gben olvadnak f´l. VÀltakozÂ ¢brenl¢t- ¢s ÀlomperiÂdusok helyett a k¢t Àllapot minden egyes pillanatban egybemosÂdik ¢s elk¡l´n¡l, s az eredm¢ny az ¢brenl¢tre ¢s az Àlomra valÂ egyidejü k¢ptelens¢g. Nem v¢letlen, hogy ä ez az egyik elsû t¡net ä az idû t´rt¢netbe rendez¢s¢nek
k¢pess¢ge, a narratÁv funkciÂ s¢r¡l meg elsûk¢nt: a feledûkÂr idûszakÀnak jellemzû
àt´rt¢neteÊ a z´ld disznÂ (àgallo capÂnÊ) elmes¢lhetetlen t´rt¢nete (60), amely t´rt¢net
helyett v¢gtelen jÀt¢kkÀ, az elbesz¢lû besz¢dhelyzet jelen¢bûl kiszabadulni k¢ptelen,
´nmagÀba visszat¢rû mosttÀ vÀlik.
A felejt¢s elsû fokozata az eml¢kk¢pek kihullÀsa, a mÀsodik a dolgok nev¢nek elfelejt¢se, a harmadik az emberek nev¢nek elfelejt¢se, a negyedik pedig (s ez ´nazonossÀg ¢s eml¢kezet elvÀlaszthatatlansÀgÀt sugallja) az ´nfelejt¢s. A dolgok megnevez¢s¢re valÂ k¢ptelens¢gben vÀlik nyilvÀnvalÂvÀ a felejtûkÂr kapcsolata az ÁrÀssal mint
jel´l¢ssel: ha a dolgok nev¢nek elfelejt¢se, a megnevez¢s k¢pess¢g¢nek elveszt¢se lehetetlenn¢ teszi a dolgok hasznÀlatÀt, akkor a dolgokra valÂ eml¢kez¢s voltak¢ppen eleve
nem mÀs, mint a dolgok nev¢re valÂ eml¢kez¢s. Ami a felejtûkÂr idej¢n megjelenik, az
nem mÀs, mint az ¢szrevehetetlens¢g¢bûl, hasznÀlatÀt lehetûv¢ tevû ÀtlÀtszÂsÀgÀbÂl
kiszakÁtva anyagiasulÂ, materializÀlÂdÂ jel, szÂ, n¢v maga. Mint ami mindig is a megnevezû szubjektum ¢s a megnevezett dolog k´z´tt Àllt, minden jelenl¢tet mint jelent¢sadÀst mÀr mindig megkettûzve, ´nmagÀtÂl elszakÁtva. A jel elfeledetts¢g¢ben vÀlik
¢szrevehetûv¢, a dolog pedig a jel megjelen¢se Àltal vÀlik elfeledett¢.
Aureliano mÂdszere, a dolgoknak c¢dulÀkkal valÂ megjel´l¢se ¢s Jos¢ Arcadio BuendÁa forgÂ szÂtÀra (àeml¢kezû g¢pezeteÊ, 63) nem mÀs, mint a nyelvnek, a besz¢dnek
mÀr eleve ÁrÀsk¢nt valÂ tudatosulÀsa. Az Árott n¢v a gyeng¡lû eml¢kezet seg¢deszk´ze,
toldal¢ka: az anyagiasulÂ jel, amely magÀban hordozza a jelent¢s v¢gtelens¢g¢t ä s ez
a feled¢s v¢gtelens¢g¢nek (àlas infinitas posibilidades del olvidoÊ, 102) megfordÁtÀsa ä, a
nevet a dolgoktÂl elvÀlasztÂ szakad¢k ÀthÀghatatlansÀgÀt. àHanem a feled¢s korlÀtlan
lehetûs¢geit tanulmÀnyozva, [Jos¢ Arcadio BuendÁa] lassank¢nt rÀ¢bredt, hogy elj´het az idû,
amikor a feliratokrÂl rÀismernek ugyan a dolgokra, de mÀr nem tudjÀk, mire valÂk. Ekkor bûvebb
magyarÀzatokhoz folyamodott. Az a tÀbla is, amelyet egy teh¢n nyakÀba akasztott, kitünû p¢lda
lehetett rÀ, hogy Macondo lakossÀga milyen elszÀntan harcol a feled¢s ellen: Ez teh¢n: minden
reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon... így ¢ltek hÀt az illÂ valÂsÀgban, amely egyelûre
ugyan megakadt a szavak horgÀn, de menthetetlen¡l tova kellett siklania, mihelyt elfelejtik az
Árott szÂ jelent¢s¢tÊ (àvalores de la letra [vagyis betü] escritaÊ) (62; 103).
A nevek ä jelek, ÁrÀsjelek ä materializÀlÂdÀsÀnak eredm¢nye, hogy ´nÀllÂsulva, a
dolgokrÂl levÀlva, l¢trehozhatjÀk a sajÀt valÂsÀgukat, amely ä a felejtûkÂr kellûs k´zep¢n legalÀbbis ä fokozatosan helyettesÁtheti az àeredetiÊ valÂsÀgot: àsokakat rabul ejtett
egy k¢pzeletbeli valÂsÀg... E szemf¢nyveszt¢s legfûbb n¢pszerüsÁtûje Pilar Ternera volt, aki rÀj´tt,
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hogy a kÀrtya segÁts¢g¢vel a mÃltban is ¢ppÃgy tud olvasni, mint annak elûtte a j´vûben. így
t´rt¢nt, hogy az Àlmatlanok ¢lete most mÀr a kÀrtyafigurÀk k´d´s ¢s sokf¢le jelent¢sü vilÀgÀban
folyt tovÀbb...Ê (62ä3). Pilar Ternera kÀrtyÀi: a jelek, piktogramok vilÀga. A kÀrtyÀk a
k¢pek ¢s ÁrÀsjelek k´z´tti Àtmenet megtestesÁtûi, amelyek, levÀlva mind a jelent¢sadÂ
szubjektumrÂl, mind a jelek Àltal eredetileg jelzett tÀrgyakrÂl vagy szem¢lyekrûl, aff¢le
piktografikus Àb¢c¢k¢nt kezdenek el mük´dni ä Àtv¢ve (bitorolva) ezzel a àterm¢szetesÊ, jeleket ig¢nybe nem vevû eml¢kezet szerep¢t.
A feledûkÂr, a dolgok nev¢nek elfelejt¢se nem mÀs, mint a dolgok nev¢nek materializÀlÂdÀsa. Nem lehets¢ges, hogy a felejtûkÂr voltak¢ppen eml¢kezûkÂr, a jelek elfelejt¢s¢nek elfelejt¢se, a jelekre mint a szubjektum ¢s a vilÀg k´z´tti dolgokra valÂ hirtelen
eml¢kez¢s? Eml¢kez¢s arra, hogy a vilÀgban valÂ legmeghittebb ottl¢t¡nk, legteljesebbnek v¢lt jelenl¢t¡nk pillanata mÀr mindig eleve megkettûzûdik, mert elker¡lhetetlen¡l, jÂvÀtehetetlen¡l jelekre, ism¢tlûdû, ism¢tlûd¢sk¢nt l¢tezû s Ágy a pillanat egys¢g¢t sz¢tfeszÁtû jelekre (jelek eml¢k¢re) tÀmaszkodik? Hogy minden pillanatban mÀr
mindig ott van a feled¢s ¢s az eml¢kezet, mint a hiÀnynak, v¢gsû soron a halÀlnak a
jele? A feledûkÂr kellûs k´zep¢n MacondÂba visszat¢rû Melchiadest nem ismerik meg:
Melchiades àMeg¢rezte, hogy elfeledt¢k, s ez a feled¢s nem a szÁv¢, hiszen akkor jÂvÀ lehetne
tenni, hanem sokkal kegyetlenebb ¢s v¢glegesebb annÀl, egy mÀsik feled¢s, amelyet jÂl ismert,
mert ismerte a halÀltÊ (64).
S vajon mi az a csodaszer, amellyel a vÀratlanul visszat¢rû, a halÀlbÂl ¢rkezû Melchiades, hogy elfeledtesse ezt a jÂvÀtehetetlen feled¢st, megajÀnd¢kozza MacondÂt?
A feled¢st gyÂgyÁtÂ csodaszer, az àeml¢kezet varÀzseszk´zeÊ13 vajon nem kapcsolÂdik-e
´ssze Melchiades egy¢b adomÀnyaival (a halÀllal ¢s a k¢ziratokkal)? Vajon nem Aureliano ¢s Jos¢ Arcadio BuendÁa eml¢kezû g¢peinek t´k¢letesÁtett, ´nmagÀt elfeledtetni,
¢szrevehetetlenn¢ tenni k¢pes vÀltozata? OrvossÀgk¢nt adagolt ÁrÀs? Az ÁrÀs, amely
PlatÂntÂl kezdve az eml¢kezet kieg¢szÁt¢s¢t, pÂtszer¢t jelenti, MacondÂban ettûl a pillanattÂl kezdve Àtveszi a hatalmat, bitorolja a term¢szetes eml¢kezet hely¢t, àMert ¢ppen
feled¢st fog oltani azok lelk¢be, akik megtanuljÀk, mert nem gyakoroljÀk eml¢kezûtehets¢g¡ket ä
az ÁrÀsban bizakodva ugyanis kÁv¡lrûl, idegen jelek segÁts¢g¢vel, nem pedig bel¡lrûl, a maguk
erej¢bûl fognak visszaeml¢kezni. TehÀt nem az eml¢kezetnek, hanem az eml¢keztet¢snek a varÀzsszer¢t [ÏpharmakonÎ] talÀltad felÊ. (PlatÂn, 798.) Vajon ez a varÀzsszer nem m¢reg-e valÂjÀban?14 °s mi¢rt ¢ppen Melchiadestûl ¢rkezik?
Melchiades
Ha a felejtûkÂr, illetve Melchiades csodaszer¢nek alkalmazÀsa a t´rt¢netben a katasztrÂfa, akkor az a lehetûs¢g is felvetûdik, hogy Melchiadest tekints¡k a reg¢ny k´z¢pponti alakjÀnak. Ha Melchiadesszel kiv¢telt tesz¡nk, ¢s alakjÀt mitolÂgiai pÀrhuzam
segÁts¢g¢vel prÂbÀljuk meg ¢rtelmezni, ezt az¢rt tessz¡k, mert a reg¢ny vilÀga, mint
az ÁrÀs vilÀga, valamik¢ppen m¢gis ût teszi meg ä ha nem is demiurgosszÀ, de legalÀbbis
a reg¢nyvilÀg f´l´tt mindv¢gig ott lebegû f¢lig-meddig mitologikus alakkÀ. Ha az eredet
szÂt a SZçZ °V MAGçNY -ban megl¢vû ¢rtelemben vessz¡k (mint megkettûzûd´tt, sz¢tszÂrÂdott, hiÀnyk¢nt t¢telezûdû eredetet), Melchiades a reg¢ny k´z¢ppontja ¢s eredete. àMinden isten ä Árja Ker¢nyi KÀroly ä egy vilÀg eredete, amely n¢lk¡le lÀthatatlan volna.Ê15 Ker¢nyi ezt ¢pp azzal az istennel kapcsolatban Árja, aki valamik¢ppen Melchiades alakja m´g´tt is felsejlik: Herm¢szrûl (¢s ThothrÂl) van szÂ, s ez a pÀrhuzam mindenekelûtt Melchiades hely¢t segÁt meghatÀrozni, helyesebben meghatÀrozatlansÀgÀ-
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ban lÀtni. Melchiades vÀndorlÂ cigÀny, aki mindig minden¡tt otthon van, ¢s k´zben
sehol nincs otthon: àmindenekelûtt elsz´kûben van, ´nmagÀtÂl is. K´r¡l´tte minden kÁs¢rteties-valÂszerütlenn¢ vÀlik, ´nmagÀt is szinte kÁs¢rtetszerünek ¢rzi. Csaknem feloldÂdik az Ãton lev¢sben, de soha egy emberi k´z´ss¢gben, amely megk´tn¢... Az utazÂ Ãtk´zben van otthon, magÀn
az Ãton, amely itt nem a f´ld k¢t meghatÀrozott pontjÀnak ´sszek´tûje, hanem k¡l´n vilÀg... Egy
k´zb¡lsû birodalom, ...ahol az elsz´kûben levûnek minden¡v¢ szabad bejÀrÀsa van... [Herm¢sz]
mozdulatlanul is mozgÀsban van, ¡lû alakjÀban sem neh¢z felismerni a tovalebbenûtÊ (69ä70).
Melchiades jelenl¢te, Herm¢sz¢hez hasonlÂan, nemcsak az¢rt soha nem teljes, mert
az û vilÀgÀban, az Àltala meg-vilÀgÁtott vilÀgban minden, Macondo is, ÃttÀ, k´zb¡lsû vilÀggÀ, k´z´tt-t¢ vÀltozik, hanem az¢rt is, mert û maga sincs soha teljesen jelen: ism¢tlûdû halÀla ¢s Ãjramegjelen¢se (minden¡v¢ szabad bejÀrÀsa van) teljesen elmossa a
k¢t szf¢ra k´z´tti hatÀrvonalat, ¢s azt a sejt¢s¡nket erûsÁti meg, hogy talÀn mÀr elûsz´r
is mint nem teljesen ott l¢vû, mint kÁs¢rtet (egy nem jelenl¢t jelenl¢te) volt jelen. Melchiades hely¢re rÀillik, amit Derrida Ár ThothrÂl: àMindig olyan helyet foglal el, amely nem
az ´v¢, amelyet a halottak vagy bÀbutÀnzatok hely¢nek nevezhetn¢nk, nincs sem sajÀt helye, sem
sajÀt (tulajdon-) neve... Thoth soha nincs jelen. Sehol nem jelenik meg szem¢lyesen. Nincs olyan
ottl¢t, amelyet sajÀtosan az ´v¢nek nevezhetn¢nkÊ (Derrida, PP., 123). Melchiades az, aki
egyszerre leginkÀbb kÁv¡l van ä mint a tÀrsadalombÂl, mindenf¢le ÀllandÂ k´z´ss¢gbûl
kivetett (pharmakos) vÀndorcigÀny ä, s ugyanakkor leginkÀbb bel¡l is: û az egyetlen
idegen, aki a BuendÁa-hÀz lakÂja lesz, sût az û szobÀja vÀlik a hÀz (spirituÀlis) k´z¢ppontjÀvÀ, de Ãgy, hogy voltak¢ppen mintha ¢pp a kÁv¡lis¢gnek vÀjna ki helyet a BuendÁa-hÀzon bel¡l.
Melchiades mindig a dolgok k´z´tt van: birtoklÂja valami isteni hatalomnak (àa n¢gy
fiÃ [Jos¢ Arcadio barÀtai] bement a szobÀba, hogy elpusztÁtsa a pergameneket. De mihelyt rÀtett¢k kez¡ket a sÀrgult tekercsekre, egy angyali erû f´lemelte ûket a f´ldrûl, ¢s mind a n¢gy¡ket
lebegve tartotta a levegûben, amÁg Aureliano meg nem j´tt, hogy visszaragadja a pergameneketÊ
[383]), ugyanakkor az emberi test mulandÂsÀgÀnak, fizikalitÀsÀnak legvisszataszÁtÂbb
vonÀsaival bÁr (p¢ldÀul halhatatlannÀ vÀlÀsi kÁs¢rlet¢nek eredm¢nye, vagy a gyakran
ism¢telt k¢p: àa hûs¢gtûl megolvadt zsÁr v¢gigcsorog a halÀnt¢kÀnÊ [22]). Herm¢szhez, a
l¢lekvezetûh´z hasonlÂan szabad ÀtjÀrÀsa van ¢let ¢s halÀl k´z´tt; nemcsak arrÂl van
szÂ, hogy kedv¢re jÀrkÀl a halottak ¢s az ¢lûk birodalma k´z´tt, hiszen ez nemcsak az
û privil¢giuma, hanem arrÂl is, hogy û az elsû halott MacondÂban, ´v¢ az elsû temet¢s
(88) ä igaz, tovÀbbra is n¢mÀn bolyong a hÀz szobÀiban (89); sût mint Herm¢sz, Had¢sz
hÁrn´ke ä s ez az egyik ajÀnd¢ka MacondÂnak ä û adja a halÀlt is: àmert Macondo ismeretlen falu volt a halottak orszÀgÀban, mÁg Melchiades meg nem ¢rkezett, ¢s egy kis fekete ponttal
meg nem jel´lte a halÀl tarka t¢rk¢p¢nÊ (93). Az û ajÀnd¢ka teszi lehetûv¢, hogy megjelenjen a faluban Prudencio Aguilar (Jos¢ Arcadio BuendÁa ÀlmÀban maga is l¢lekvezetû)
kÁs¢rtete, akinek lÀtogatÀsa v¢gzetes k´vetkezm¢nyekkel jÀr: ekkor àromlik el az idû g¢pezeteÊ (93) a pÀtriÀrka szÀmÀra, ettûl a pillanattÂl kezdve k¢pzeli azt, hogy az idû megÀllt: àMicsoda katasztrÂfa ä mondta. ä N¢zd a levegût, hallgasd a nap zÃgÀsÀt: ugyanolyan,
mint tegnap ¢s mint tegnapelûtt. Ma is h¢tfû vanÊ (93).
Melchiades jelenl¢te ûsk¢p, eredet, ´r´klûdû eml¢kk¢p jÂ n¢hÀny BuendÁa szÀmÀra; olyan, megint a meghatÀrozatlan idûbûl kihasÁtott konkr¢tsÀgÃ pillanat (àa fullasztÂ
d¢li ÂrÀban, amikor a cigÀny f´lfedte titkaitÊ [21]), amely mÀr jelenidejüs¢g¢ben is mint
eml¢kk¢ vÀlÀs jelentûs: àAureliano... eg¢sz ¢let¢ben Ãgy eml¢kezett rÀ, ahogy azon a d¢lutÀnon
maga elûtt lÀtta... Jos¢ Arcadio, a bÀtyja pedig Ãgy adta tovÀbb a csodÀlatos k¢pet, mint valami
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´r´klûdû eml¢ket valamennyi utÂdjÀnak. UrsulÀban viszont rossz eml¢ket hagyott a lÀtogatÀs...
Az a marÂ büz ´r´kre az eml¢kezet¢be ÁrÂdott, Melchiades k¢p¢hez r´gzûdveÊ (22). A rendkÁv¡li
pontossÀggal bev¢sûdû pillanat az elbesz¢l¢sben mÀr mostk¢nt is mint k¢p, beÁrÂdÂ eml¢k t¢telezûdik, mint olyan eredet, amely mÀr ä hiÀnyk¢nt ä magÀban foglalja ism¢tl¢seit is. MÀsodik Jos¢ Arcadio, aki soha nem talÀlkozott az àeredetiÊ Melchiadesszel,
ûrzi az eml¢kk¢pet; de az eml¢kk¢pet, àaz ´regember¢t, aki idûtlen zek¢j¢ben ¢s hollÂszÀrnyÃ
kalapjÀban csodÀlatos dolgokat mes¢lt egy vakÁtÂan f¢nyes ablak elûtt, nem tudta elhelyezni az
idûben. ElmosÂdÂ eml¢k volt, minden tanulsÀg vagy nosztalgia n¢lk¡lÊ (277). Ez az eml¢k
tehÀt nem egyetlen pillanatnak az eml¢ke, hanem mint az idûben elhelyezhetetlen
eredet, mindenhol van: jelent¢se, hogy soha nem volt mÀs, mint eml¢kk¢p, hogy olyan
pillanatban hatÀrozza meg az eredetet, amely soha nem volt teljesen jelen. àHerm¢sznek
ä Árja Ker¢nyi ä sorstÂl rendelt tulajdonsÀga, hogy szÀmÀra ¢s jelenl¢t¢ben nincs ´nfeledts¢g.
Soha nem menek¡lhet el az eml¢kezet elûl, amely fogva tartja, ¢s amelyet magÀban hordoz mint
vele sz¡letett tudÀst mindenek ûsokairÂlÊ (82). Melchiades eml¢ke, amely sz¡let¢se pillanatÀban is minden jelen l¢vû BuendÁa szÀmÀra k¡l´nb´zû jelent¢sü jelk¢nt, k¢pk¢nt mük´dik, a jelenl¢t eml¢ke: àAmit nem vet¡nk alÀ az elk¡l´nb´zûd¢s folyamatÀnak, a jelenl¢t.
A jelen az, ahonnan, Ãgy hissz¡k, k¢pesek vagyunk elgondolni az idût, kit´r´lve a fordÁtott sz¡ks¢gszerüs¢get: hogy a jelent az idûbûl mint elk¡l´nb´zûd¢sbûl gondoljuk el... A helyettesÁtû jel nem
Ãgy teszi a halÀllal [Ïa jelben rejtûzû halÀlÎ] szemben sebezhetûv¢ a jelenl¢tet, hogy egy mÀr lehets¢ges jelenl¢tbe hatol be (affects). Az autoaffekciÂ Ãgy alapÁtja meg az ´nazonossÀgot, hogy
k´zben kett¢osztja azt. A tapasztalat, vagyis a jelenl¢t felt¢tele a jelenl¢ttûl valÂ megfosztottsÀg.Ê
(Derrida, G., 166.)
Melchiadesben, akinek a t´rt¢netben elfoglalt hely¢t ¢s idej¢t talÀn siker¡lt kellûk¢ppen meghatÀrozatlannÀ tenn¡nk, megtalÀlhatÂ a legt´bb herm¢szi attribÃtum: a
hollÂszÀrnyÃ kalap Herm¢sz (bokÀjÀn vagy sisakjÀn talÀlhatÂ) szÀrnyait id¢zi; Melchiades a technikai talÀlmÀnyok adomÀnyozÂja (nem v¢letlen, hogy Ursula aff¢le ´rd´gi
figurÀt gyanÁt benne, hiszen ha Ãgy tetszik, û hozza a tudÀst az Àrtatlan MacondÂba);
a kÂp¢sÀg sem idegen tûle (ennek p¢ldÀja a müfogsorepizÂd, amikor az idegen pÂtl¢kkal ifjÃvÀ varÀzsolja magÀt); ¢rt a j´vendûmondÀshoz (Nostradamust tanulmÀnyozza, pergamenjei pedig titkos orÀkulumok), az alkÁmiÀhoz, asztrolÂgiÀhoz, mÀgikus tudomÀnyokhoz, ¢s fûk¢ppen ûhozzÀ k´tûdik a reg¢nyben az ÁrÀs. DagerrotÁpiai
mühely¢nek bezÀrÀsa utÀn semmit sem tesz, csak Ár, v¢gtelen pergamenjein dolgozik.
Titkos, csak a beavatottak szÀmÀra megfejthetû (hermetikus) sz´veget Ár, ¢s az û k¢ziratainak megfejt¢se alapÁtja meg MacondÂban a hermeneutika tudomÀnyÀt, amely a reg¢nyben az utolsÂ tudomÀny. AlakjÀban ´sszekapcsolÂdik az ÁrÀs, a halÀl, az eml¢kez¢s
mint a jelenbe ¢kelûd´tt hiÀny, valamint a nem jelenl¢t motÁvuma. Ha a SZçZ °V MAGçNY vilÀga az û tev¢kenys¢g¢nek f¢ny¢ben (àorgonahangjÀval bevilÀgÁtja a k¢pzelet legs´t¢tebb tereitÊ [22]), Àltala meggyÂgyÁtva-megvilÀgÁtva jelenik meg, akkor ez a vilÀg a
nyelv, az ÁrÀs vilÀga. Melchiades az a àbesz¢des alakÊ, àaki mintegy magÀnak a vilÀgos, tagolt,
jÀt¢kosan talÀl¢kony ¢s ¢ppen ez¢rt elbüv´lû nyelvnek emberi-isteni megtestes¡l¢seÊ (Ker¢nyi,
121). Ahogy a reg¢ny egyik kritikusa, eg¢szen mÀs kontextusban Árja, àMelchiades alakja Ãgy t¡ntet fel mindent ebben a reg¢nyben, mint jelek ¢s mintÀk nyelv¢tÊ.16
A feledûkÂr gyÂgymÂdja, a csodaszer, ekk¢nt nem vÀlaszthatÂ el a katasztrÂfÀtÂl,
halÀltÂl, az ÁrÀstÂl mint mesters¢ges eml¢kezettûl ä mint ahogy a betegs¢g kezdete is
olyasvalakihez kapcsolÂdik, akinek megjelen¢se az ÁrÀsra ¢s a halÀlra is utal. Az ÀlmatlansÀgi ¢s feledûkÂr RebecÀval egy¡tt ¢rkezik, aki a betegs¢g mellett k¢t fontos dolgot
hoz magÀval: egy zsÀkot, benne sz¡leinek z´rgû csontjaival (Macondo elsû, importÀlt
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halottai), valamint egy Jos¢ Arcadio BuendÁÀnak cÁmzett levelet. A lev¢l ÁrÂja azt bizonygatja, hogy az Àrva Rebeca a BuendÁÀk rokona: àAz emlÁtett nevek t´k¢letesen olvashatÂk voltak, akÀrcsak a lev¢l alÀÁrÀsa, de sem Jos¢ Arcadio BuendÁa, sem Ursula nem eml¢kezett
rÀ, hogy ilyen nevü rokonaik lettek volna, ¢s senkit sem ismertek, akit Ãgy hÁvtak volna, mint a
feladÂtÊ (56); m¢gis befogadjÀk, ¢s a lev¢l alapjÀn RebecÀnak nevezik el: azt is mondhatnÀnk, a reg¢nyben ez az ÁrÀs mint mesters¢ges eml¢kezet elsû gyûzelme a term¢szetes eml¢kezet f´l´tt.17
A katasztrÂfa (vagyis a felejtûkÂr ¢s gyÂgymÂdja) nem a technikai ¢rtelemben vett
ÁrÀs megjelen¢se, hanem a derridai archi-¢criture-¢: az ÁrÀs a besz¢d, a tapasztalÀs, a
jelenl¢t mÀr mindig ott l¢vû eleme. A t´rt¢netnek mÀr a kezdet¢n is ismerik az ÁrÀst
MacondÂban: Jos¢ Arcadio BuendÁa k´nyvet Ár a napf¢nyhadvisel¢srûl, Melchiades
hasznÀlati utasÁtÀst mell¢kel a navigÀciÂs eszk´z´kh´z, Jos¢ Arcadio BuendÁa olvasni
tanÁtja k¢t fiÀt ä csakhogy a felejtûkÂrig az ÁrÀs ¢szrev¢tlen marad. A katasztrÂfa mint
az ÁrÀs megjelen¢se nem mÀs, mint egy àmesters¢ges technika behatolÀsa, egy teljesen Ãjszerü
erûszakos bet´r¢s, archetipikus erûszak: egy kÁv¡lis¢g berobbanÀsa az odabentbe, behatolva az
igazi logosz bensûs¢gess¢g¢be, a segÁts¢g, amelyet a besz¢d ´nmaga szÀmÀra nyÃjtÊ (Derrida,
G., 34). àA feled¢s erûszakossÀga. Az ÁrÀs, ez a mnemotechnikai seg¢deszk´z, amely Àtveszi a jÂ,
spontÀn eml¢kezet hely¢t, a feled¢st jelentiÊ (37).
A SZçZ °V MAGçNY -ban azonban a katasztrÂfa mÀr mindig megt´rt¢nt: az ÁrÀs megjelen¢se (a bünbees¢s) mint katasztrÂfa olyan k´z¢ppont, mint Melchiades eml¢kk¢pe:
minden¡tt ott van, mÀr mindig ott van, ¢s m¢gis, hogy a vilÀg t´rt¢netbe rendezhetû
legyen, egy elûtt ¢s egy utÀn k´z´tti t´r¢sk¢nt kell elhelyezni, helyet talÀlni neki. A SZçZ
°V MAGçNY t´rt¢netk¢nt, katasztrofÀlis t´rt¢netk¢nt mes¢li el az ÁrÀs megjelen¢s¢t, ezt
a t´rt¢netet, elûttre ¢s utÀnra valÂ sz¢tt´r¢st azonban minden pillanatban visszavonja az ÁrÀs mÀr mindig ottl¢te mint katasztrofÀlis esem¢ny, t¢ny. Vagyis: mik´zben
Ãgy olvassuk a reg¢nyt, mintha a katasztrÂfa t´rt¢nete lenne, amikor a t´rt¢net felkÁnÀlt logikÀjÀt k´vetve egy elûttre ¢s egy bünbe esett utÀnra osztjuk a reg¢ny idej¢t,
mindv¢gig tudnunk kell, hogy a katasztrÂfa mÀr minden pillanatban bek´vetkezett,
hogy esem¢nyk¢nt, t´rt¢netk¢nt leÁrhatatlan, hogy û maga az esem¢ny ¢s a t´rt¢net
felt¢tele.
Az ÁrÀs hatalma a besz¢d (¢s a spontÀn eml¢kezet) f´l´tt a felejtûkÂr utÀn egyre terjed; Jos¢ Arcadio BuendÁa m¢g magabiztosan mondhatja a àhivatalos ÁrÀstÊ (70) lobogtatÂ Apolinar Moscot¢nak (aki ànagy betükkel kiÁrta az ajtÂra: CorregidorÊ), hogy àEbben
a faluban nem szoktunk papÁrokkal parancsolgatniÊ (71), hamarosan m¢gis megjelennek
MacondÂban a csendûr´k. A falut ¢rt k¢sûbbi katasztrÂfÀk (az ´z´nvÁz ¢s a sz¢lvihar)
is az ÁrÀssal mint pÂteml¢kez¢ssel vannak kapcsolatban. Az ´z´nvÁz, a feled¢s korszaka
(UrsulÀnak esz¢be is juttatja a feledûkÂrt [327]), amelynek sorÀn Macondo felejt ¢s
elfeledtetik egyszerre, a banÀnsztrÀjk ¢s a t´megm¢szÀrlÀs utÀn kezdûdik, mintegy
Mr. Brown elrendel¢s¢re; az esem¢nyek csak MÀsodik Jos¢ Arcadio eml¢kezet¢ben
¢lnek tovÀbb, a kollektÁv eml¢kezetbûl az eg¢sz epizÂd kit´rlûdik, ¢s a hatÂsÀgok, k¢sûbb pedig a tank´nyvek hivatalos, Árott verziÂja (eml¢kezete) bitorolja az àigaziÊ eml¢kezet hely¢t. HasonlÂk¢ppen helyettesÁtûdik Aureliano ezredes ¢lû eml¢ke egy Árott
jellel, egy utcatÀblÀval, amely az utolsÂ Aureliano nev¢nek motivÀltsÀgÀt is egy hamis,
Árott n¢vadÀslogikÀval helyettesÁti: àSok ¢vvel ezelûtt volt itt egy ilyen nevü utca, s akkoriban
az volt a szokÀs, hogy a gyerekeket az utcÀkrÂl nevezt¢k elÊ (420). Aureliano Babilonia mÃltjÀt,
eml¢kezet¢t, eredet¢t keresve, a term¢szetes eml¢kezet jÂt¢kony lerakÂdÀsaitÂl megfosztva, csak a pl¢bÀnia iratai k´z´tt kutakodhat (420).18
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Az utolsÂ katasztrÂfa, az apokaliptikus sz¢lvihar mÀr csak egy olyan MacondÂt s´p´r el, àamit m¢g a madarak is elfelejtettekÊ (415). A sz¢lvihar erûs´d¢se pÀrhuzamos Melchiades iratainak v¢gsû megfejt¢s¢vel, a t´rt¢net v¢gleges ÁrÀssÀ vÀltoztatÀsÀval, s ennek megfelelûen egyszerre eml¢kezet ¢s feled¢s: àEkkor tÀmadt fel a sz¢l, lÀgyan ¢s langyosan, ¢s mÃltbeli hangokat hozott, ûsi gerÀniumok suttogÀsÀt, a legszÁvÂsabb nosztalgiÀknÀl is
r¢gebbi csalÂdÀsok sÂhajaitÊ (427). Ugyanakkor: àÃgy volt elrendelve, hogy a t¡kr´k (vagy
tr¡kk´k) vÀrosa sz¢tszÂrÂdik a sz¢lben, ¢s kihull az emberek eml¢kezet¢bûl...Ê (428).
A t´rt¢net mÀsodik fel¢t kÁs¢ri v¢gig Melchiades k¢ziratainak hosszadalmas megfejt¢se ä az Àltala meghatÀrozott szÀz ¢v voltak¢ppen az olvasÀs idûtartamÀban szabja
meg a hÀtral¢vû idût ä, ¢s ekkor veszi Àt a tudÀs szÂbeli Àt´r´kÁt¢s¢nek hely¢t az angol
nyelvü nagylexikon, a vilÀg Árott, alfabetikus elvü megism¢tl¢se-helyettesÁtûje; Aureliano Babilonia csodÀlatos mindentudÀsa egy eml¢kezet n¢lk¡li totÀlis tudÀs, amely
t´bb, mint az enciklop¢diÀban benne foglalt ismeretek ´sszess¢ge (394), ¢s csak azt
nem tartalmazza, ami eml¢k lehetne: Macondo ¢s a BuendÁÀk t´rt¢net¢t. Amikor, mÀr
majdnem felnûttk¢nt, elûsz´r l¢p ki az utcÀra, AurelianÂt ànem ¢rdekelte semmi, amit
Ãtk´zben lÀtott, talÀn az¢rt, mert nem hasonlÁthatta ´ssze semmif¢le eml¢kkelÊ (378). Az àidû
romlÀsÀtÊ (265), a àle¢rt¢kelûd´tt idûÊ (àmala clase del tiempoÊ, 261; 288) t¢rhÂdÁtÀsÀt jelzi
a àhosszÃ ¢vekkel k¢sûbbÊ szerkezet sorvadÀsa is (ennek persze az az egyszerü t¢ny is oka
lehet, hogy a BuendÁÀk ideje egyre fogy): a legt´bb ilyen tÁpusÃ mondatbÂl hiÀnyzik
az eml¢kez¢s mozzanata (343; 359); a 317. ¢s 319. oldalon a mondat eml¢kezû alanya
nem BuendÁa, hanem az a kisfiÃ, akinek az ¢let¢t MÀsodik Jos¢ Arcadio mentette meg
a t´megm¢szÀrlÀs alatt. Ezek a mondatok nem egy az eml¢kez¢s jelenek¢nt t¢telezett
j´vûbûl ugranak vissza, hanem fordÁtva: a m¢szÀrlÀs jelen¢bûl indulnak, ¢s l¢nyeg¡k
¢ppen az, hogy a fiÃnak senki nem fog hinni. A szerkezet az eml¢kez¢s helyett a felejt¢s
folyamatÀt sugallja.
Amn¢zia ¢s nosztalgia
Mit jelent az àelromlott idûÊ? Mennyiben katasztrÂfa utÀni idû ez ä ha elfogadjuk, hogy
a t´rt¢netbe rendez¢s a felejtûkÂrt, illetve az ÁrÀs megtestes¡l¢s¢t teszi meg katasztrÂfÀnak? Hogyan kapcsolÂdik ´ssze az ÁrÀs ¢s az idû meg¢rt¢s¢nek, meg¢l¢s¢nek a reg¢nyben t¢telezett legfontosabb terepe: az eml¢kez¢s? Milyen volt az az eml¢kez¢s,
amely a katasztrÂfa elûtti idû l¢tmeg¢rt¢s¢nek eszk´ze volt? °s milyen az Ãj, bünbe
esett, ÁrÀstÂl terhelt idû eml¢kezete? T¢telezhetû-e vajon ¢ppen itt valamif¢le oppozÁciÂ, azelûttre ¢s azutÀnra felosztott kronolÂgia? Ha Ãgy olvasunk, mintha a katasztrÂfa
elûtt ¢s utÀn k¢tf¢le eml¢kezet l¢tezne, nem neh¢z elk¢pzelni a kettû k¡l´nbs¢g¢t sem.
A jÂ idûben, a jelenl¢t idej¢ben az eml¢kezet mintegy be¢p¡l a most struktÃrÀjÀba, a
jelenl¢thez valÂ hozzÀadÂdÀsa nem egy kÁv¡lrûl j´tt elem behatolÀsa, hanem a jelen
´nmagÀban is teljes szerkezet¢nek kiteljesÁt¢se, amely folyamatossÀgot, a valaha teljes
jelenk¢nt meg¢lt mÃlt ¢szrev¢tlen beolvadÀsÀt (mint a felgyülû tudÀs beolvadÀsÀt is)
felt¢telezi.
A katasztrÂfa utÀni eml¢kezetben az eml¢kezet eml¢knyom: az eml¢kez¢s jelterm¢szete hatalmasodik el. A katasztrÂfa, a jel mint ÁrÀs megjelen¢se mindig ott van a jelen
¢s az eml¢k k´z´tt (ez¢rt vÀlnak a feledûkÂr idej¢n az eml¢kek k¢pp¢). Az eml¢k ezÀltal
radikÀlisan kÁv¡liv¢, idegenn¢ vÀlik, ¢s be¢p¡l¢se a jelen szerkezet¢be nem magÀtÂl
¢rtetûdû, spontÀn beolvadÀs, hanem erûszakos behatolÀs, be¢kelûd¢s: hiÀny, amely a
jelen pillanatot megfosztja teljess¢g¢tûl, illetve a benne eleve megl¢vû teljess¢ghiÀnyt
jelenti. Ha Ãgy tetszik, az eml¢kez¢s a halÀlra valÂ eml¢kez¢s (prÂf¢cia): eml¢kezni valakire annyi, mint hiÀnyÀban is tudni rÂla, hiÀnyÀban egy jellel-k¢ppel helyettesÁteni.
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Vagyis valakire eml¢kezni egy kicsit mindig annak a valakinek a halÀlÀra eml¢kezni,
valakit elfelejteni. Az ilyen eml¢kez¢s ideje elromlik, àmegvetemedikÊ, mert az eml¢kez¢s,
amely az idûnek mint jelenk¢nt meg¢lt pillanatok sorÀnak a folytonossÀgÀt biztosÁthatnÀ, ¢ppen a hiÀnyt, a jelenl¢t teljess¢g¢nek lehetetlens¢g¢t jelenti. Az alsÂbbrendü
idûben a BuendÁÀk mintha k¢t pÂlus, a mÃltat kizÀrÂ amn¢zia (a mÃltfeled¢s, a àmÃlt
n¢lk¡li idiotizmusÊ ä a felejtûkÂr, a katasztrÂfa pillanatÀnak v¢gtelenÁt¢se) ¢s a jelenfelejt¢s, a jelent mint teljes hiÀnyt (l¢thiÀnyt) t¢telezû abszolÃt nosztalgia k´z´tt vergûdn¢nek.19 A BuendÁÀk magÀnya a katasztrÂfa utÀn az amn¢zia vagy a nosztalgia magÀnya, s a k¢t pÂlus k´z´tt mintha nem maradt volna semmi.
A nosztalgia fÀjdalmat, egy megszakÁtottsÀg, egy ÀthÀghatatlan, abszolÃt hatÀr ÀthÀgÀsakor fell¢pû fÀjdalmat jelenti ä a szÂ eredeti jelent¢s¢ben is ez a k¢t dolog adÂdik
´ssze: nostos (àvisszat¢r¢sÊ) ¢s algos (àfÀjdalomÊ). A BuendÁÀk eml¢kezet¢nek katasztrÂfa utÀni k¢tpÂlusÃsÀga, a nosztalgia ¡zemmÂdjÀbÂl az amn¢zia ¡zemmÂdjÀba valÂ
teljes vÀltÀsok egyk¢ppen fÀjdalmasak ¢s pusztÁtÂ hatÀsÃak. A nosztalgia ¢s amn¢zia
k´z´tti abszolÃt vÀltÀsok logikÀjÀt jÂl szeml¢lteti Aureliano ezredes utolsÂ napja, amely
az ezredes ¢s a felt´rû, erûszakosan ÃtjÀba ker¡lû eml¢kek k¡zdelm¢vel telik. Aureliano
ezredes ¢rz¢stelenÁtette eml¢kezet¢t, szÀnd¢kosan igyekezve megfosztani magÀt az
eml¢kez¢s k¢pess¢g¢tûl, hiszen a herm¢szi eml¢kezet-ÁrÀs vilÀgÀban az eml¢kez¢s egyet
jelent a pusztÁtÂ nosztalgiÀval. Az ezredes k´vetkez¢sk¢ppen nem lÀtja, nem hallja apja
kÁs¢rtet¢t a gesztenyefa alatt: àAureliano ezredes azonban nem lÀtta, ahogy azelûtt sem lÀtta
soha, ¢s nem is hallotta azt az ¢rthetetlen mondatot, amit apja kÁs¢rtete int¢zett hozzÀÊ (278). Az
eml¢kez¢s mÀsodik tÀmadÀsa a dÀtum (oktÂber tizenegyedike) kapcsÀn ¢ri: àhirtelen
esz¢be jutott egy mÀsik oktÂber tizenegyedike, a hÀborÃ idej¢n, amikor arra a brutÀlis bizonyossÀgra riadt f´l, hogy a mellette fekvû nû halottÊ (278ä9). àDe bÀrmennyire feltÀmadt is az eml¢k,
ezÃttal sem lÀtta be, hogy mennyire elhagytÀk a jÂslatok, ¢s mik´zben forrt a kÀv¢, puszta ¢rdeklûd¢ssel, de a nosztalgia legcsek¢lyebb vesz¢lye n¢lk¡l gondolt tovÀbb a nûreÊ (279). A valÂdi
eml¢kez¢s lehetûs¢ge (amit a sz´veg nosztalgiÀval, kockÀzattal [àriesgoÊ] azonosÁt) Aureliano r¢gi jÂstehets¢g¢vel kapcsolÂdik ´ssze; a jÂslatok, akÀrcsak a valÂdi eml¢kek, egy
szerves idût, az egymÀsbÂl k´vetkezû, egymÀsra ¢p¡lû, egymÀssal (mÀgikus) kapcsolatban ÀllÂ jelen pillanatokbÂl ÀllÂ idû elveszett lehetûs¢g¢t jelentik. A jÂslatok, a j´vûre
vonatkozÂ eml¢kek elveszt¢se az eml¢kezet elveszt¢s¢nek, ¢rz¢stelenÁt¢s¢nek pÀrja.
Az ezredes elfelejti a halott nût, ¢s amn¢ziÀjÀnak v¢gtelen ism¢tlûd¢sk¢nt valÂ megtestes¡l¢s¢be, az aranyhalacskÀk gyÀrtÀsÀba ¢s beolvasztÀsÀba temetkezik.
Az eml¢kek k´vetkezû tÀmadÀsa a visszat¢rû Àlom: àçlmÀban esz¢be jutott, hogy az elûzû
¢jjel s az elmÃlt ¢vek sok-sok ¢jszakÀjÀn ugyanezt Àlmodta, ¢s tudta, hogy a k¢p azonnal sz¢tfoszlik
az eml¢kezet¢ben, amint fel¢bred, mert a visszat¢rû Àlomnak az a sajÀtossÀga, hogy csak Àlom
k´zben lehet eml¢kezni rÀÊ (280). Az Àlom, amely mÀr a feledûkÂr idej¢n is az eml¢kez¢s
k¢pess¢g¢vel kapcsolÂdott ´ssze, az eml¢kez¢snek az amn¢ziÀs-¢rz¢stelenÁtett ¢brenl¢tbûl kizÀrt, k´vetkez¢sk¢ppen Àrtalmatlan, kockÀzatmentes terepe. Az ezredes ¢bred¢se utÀn egy irrelevÀns hÀborÃs eml¢k a k´vetkezû behatolÂ (az ezredesnek minden eml¢ke a hÀborÃ eml¢ke), de Aureliano ezredes m¢g ennek is ellenÀll: àmivel mÀsra
nem tudott gondolni, megtanult hidegen gondolkodni, hogy az elker¡lhetetlen [ÏineludibleÎ] eml¢kek ne s¢rts¢k [ÏlastimaranÎ] az ¢rz¢kenys¢g¢tÊ (281; 307).
Az utolsÂ ä v¢gzetes ä nosztalgiaoffenzÁva a k´zeledû cirkusz zsivaja: àKiment az udvarra, n¢gy Âra tÁzkor, meghallotta a tÀvoli trombitaszÂt, dobpufogÀst ¢s gyerekzsivajt, ¢s beleesett
ä ifjÃkora Âta most elûsz´r, de tudatosan ä a mÃltba vÀgyÀs kelepc¢j¢be [Ïuna trampa de la nostalgiaÎ], ¢s ÃjbÂl Àt¢lte a cigÀnyok csodÀlatos d¢lutÀnjÀt, amikor az apja elvitte j¢gn¢zûbeÊ (281;
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308). A reg¢ny elsû mondatÀban sugallt eredet, amely a megnevez¢s kudarcÀnak, a
Melchiades halÀlhÁr¢t k´zlû visszhangnak a pillanata volt, most ÃjbÂl felbukkan: az
eml¢kezet, annak a pillanatnak az eml¢kezete az amn¢zia ¢s a nosztalgia k¢tosztatÃsÀgÀban csak a jelenbe valÂ erûszakos behatolÀs, a jelent felbomlasztÂ, sz¢tzilÀlÂ eml¢k
lehet: halÀlos eml¢k. àLÀtta a menet v¢g¢n szaltÂzÂ bohÂcokat, s aztÀn megint csak a maga
nyomorÃsÀgos magÀnyÀt szemtûl szembe, amikor mÀr mindenki elvonult, ¢s csak a f¢nyes ¡ress¢g
maradt az utcÀn... Ekkor, a cirkuszra gondolva odament a gesztenyefÀhoz, ¢s vizel¢s k´zben
is a cirkuszra szeretett volna gondolni, de mÀr nem lelte fel az eml¢k¢tÊ (281ä2).
A àmÀr nem lelte fel az eml¢k¢tÊ Ãgy is lefordÁthatÂ: meghalt. HalÀlÀnak oka: nosztalgia, amely sz¢troncsolja amn¢ziÀjÀnak v¢dûfalÀt ä de mÀsk¢ppen is olvashatjuk: halÀlÀnak oka az utolsÂ eml¢k elfelejt¢se, az amn¢zia szigorÀnak t´k¢letess¢ vÀlÀsa. Aureliano ezredes halÀla ä amely nem is halÀlk¢nt, hanem az utolsÂ eml¢k elveszt¢sek¢nt
szerepel az elbesz¢l¢sben ä az a szelÁd, szinte ¢szrev¢tlen Àtmenet, amikor az ezredes
ÀtcsÃszik a felejt¢snek, a jelenl¢t hiÀnyÀnak egy az elûzûtûl csak Àrnyalatnyival k¡l´nb´zû fÀzisÀba, Àm ¢pp ez az a parÀnyi k¡l´nbs¢g, hiÀnyt´bblet, ami utÀn mÀr odaÀt van.
Az ezredes halÀlÀnak (az eml¢kez¢s ¢s a halÀl viszonyÀt tekintve) aff¢le ellenpontja,
pÀr oldallal k¢sûbb, Amaranta halÀla. (A kettût a sz´veg is ´sszekapcsolja, hiszen a
t´bbsz´ri visszautalÀs mellett Amaranta t´rt¢net¢re az ezredes halÀlÀnak idûpontjÀhoz valÂ visszat¢r¢ssel vÀlt [290].) Amaranta fordÁtott utat jÀr be, amely hasonlÂan v¢gzetesnek ä ÀmbÀr mÀsk¢ppen, derüsebben v¢gzetesnek ä bizonyul: a nosztalgiÀtÂl, jelenfeled¢stûl jut el valamif¢le ¢rz¢stelenÁtetts¢gig, amn¢ziÀig. àAmaranta... belebonyolÂdott eml¢keinek hÀlÂjÀba... Minden nosztalgiÀjÀt elevenen vitte magÀval az ´regs¢gbeÊ (290).
Amaranta nosztalgiÀja a jelen sz¢trombolÀsa, a halÀlra valÂ eml¢kez¢s, Rebeca halÀlÀnak vÀgya. àMint ahogy Aureliano BuendÁa ezredesnek akaratlanul is mindig a hÀborÃra
kellett gondolnia, Ãgy gondolt Amaranta RebecÀra. De amÁg bÀtyjÀnak siker¡lt fertûtlenÁtenie
[ÏesterilizarÎ] az eml¢keit, û csak felhevÁtette ûket [ÏescaldarÎ]Ê (291; 317). Nem v¢letlen, hogy
¢ppen ûelûtte jelenik meg a halÀl allegorikus alakja, a Melchiades-eml¢kk¢p mindenkori napszakÀban, àegy forrÂ d¢li ÂrÀbanÊ (293), ¢s felajÀnlja neki az amn¢ziÀt, a feled¢st:
az aranyhalacskÀk k¢szÁt¢s¢hez hasonlatos szemfed¢lvarrÀst. àEkkor ¢rtette meg, hogy mif¢le bün´s k´rben forgott Aureliano BuendÁa ezredes az aranyhalacskÀival. A vilÀg most mÀr
nem hatolhatott Àt a bûre felszÁn¢n, s belseje v¢dve maradt minden keserüs¢gtûlÊ (293). Az û
ajÀnd¢kba kapott ¢rz¢stelenÁtett eml¢kezete azonban nem t´k¢letes amn¢zia: az ´nmaga Àltal kiszabott ¢letidû (a szemfedû elk¢szÁt¢se), az a t¢ny, hogy mintegy a v¢gsû
katasztrÂfÀn, a halÀlon tÃlrÂl, kÁv¡lrûl eml¢kezhet, megvilÀgosodÀssal jÀr, az eml¢kek
(tÃl k¢sûi) megtisztÁtÀsÀval (àpurificarÊ), miÀltal àÃj f¢nyben ¢pÁthette ÃjjÀ a vilÀgmindens¢getÊ (293; 314). AmarantÀnak megadatik az abszolÃt nosztalgia ¢s az abszolÃt amn¢zia k´z´tti eml¢kez¢s, de csak az¢rt, mert az û eml¢kez¢se mindkettû: a mÃltnak ¢s a
jelennek egyszerre valÂ elfelejt¢se ¢s eml¢ke, a mÃlttÂl ¢s jelentûl valÂ teljes elk¡l´n¡l¢s, ami nem mÀs, mint az elûlegezett halÀl Àllapota. Amaranta a halÀl allegorikus
alakjÀnak megjelen¢s¢tûl kezdve halott, mert mindenen kÁv¡l van, a àhatÀrtalan meg¢rt¢sÊ privil¢giumÀnak birtokÀban (293), s ez¢rt fizikai halÀla (ennyiben megism¢tli
Aureliano ezredes halÀlÀt) semmif¢le radikÀlis, hirtelen vÀltozÀst nem hoz: egyszerüen
egy elûre kijel´lt idûpontban, int¢zm¢nyes formÀban kel Àt azon a hatÀron, amelynek
mÀr addig is a tÃlsÂ oldalÀn volt.
A katasztrÂfa utÀn tehÀt a BuendÁÀk vagy totÀlis amn¢ziÀban, vagy totÀlis nosztalgiÀban ¢lnek: Amaranta (a halÀl megjelen¢s¢ig) a nosztalgiÀban, a sz¢p Remedios ¢s
Aureliano ezredes az amn¢ziÀban. A k¢t lehets¢ges Àllapot a àmÃlt-talan idiotizmusÊ ¢s
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a ànosztalgia v¢gzetes csapdÀjaÊ. Az eml¢kez¢s, mint az ÀthÀghatatlan hatÀron tÃli mÃlt
be¢kelûd¢se az elkopÂ jelenbe, t´rv¢nyszerüen pusztÁt, rombol. A nosztalgia egy mÀsik
Àldozata àaz eml¢kektûl megroppant lakosokÊ (395) k´z´tt a katalÀn tudÂs, aki macondÂi
szÀmüzet¢s¢ben valÂjÀban SpanyolorszÀgban ¢l, s miutÀn Àtesett a àfÀjdalomteli viszszat¢r¢senÊ, ¢s hazat¢r, MacondÂban ¢l tovÀbb: àA k¢t nosztalgia pÀrhuzamos t¡krei k´zt
sz¢delegve elvesztette csodÀlatos irrealitÀs¢rz¢k¢tÊ (413), ¢s v¢g¡l az amn¢ziÀban keres mened¢ket. Azt tanÀcsolja AurelianÂnak ¢s barÀtainak, hogy àfelejts¢k el mindazt, amit a
vilÀgrÂl ¢s az emberi szÁvrûl tanÁtott nekikÊ (413), ¢s tagadja a nosztalgia mint visszat¢r¢s
lehetûs¢g¢t: àaz eml¢kezet nem ismer visszautat... minden r¢gi tavasz visszahozhatatlanul elveszettÊ (413). Fernanda, aki Aureliano ezredeshez hasonlÂan az ¢rz¢stelenÁtett felejt¢s
¢s a nosztalgia k´z´tt ingadozik, a feled¢s v¢gtelen jelen¢ben olykor enged¢lyezi magÀnak a nosztalgia kockÀzatos pillanatait: magÀra veszi a karnevÀlon viselt jelmez¢t:
àa kirÀlyi jelv¢nyeket ÀtalakÁtotta az eml¢kez¢s masinÀjÀvÀÊ (àuna mÀquina de recordarÊ) (376;
398). Megint az eml¢kezûg¢p-metafora, ¢s megint a mÃltnak a jelenbe behatolÂ jelv¢nyei, jelei. Az elsû alkalommal fizikai fÀjdalmat ¢rez, àa lelke kikristÀlyosodott az elveszett
Àlmok fÀjdalmÀban (àla nostalgia los suenos perdidosÊ) (376; 398), szÁve a sajgÂ eml¢kez¢s
elsû fuvallatÀra ´sszeomlott (àse desmoronÂ a los primeros embates de la nostalgiaÊ) (376;
398; az àembateÊ [àcsapÀsÊ] jÂval erûsebb, mint a àfuvallatÊ). °let¢nek utolsÂ ¢vei az amn¢zia ¢s a nosztalgia vÀltakozÀsÀban telnek el, s a halÀl tulajdonk¢ppen nem mÀs, mint
a nosztalgia gyûzelme, az ÀthÀghatatlan hatÀron tÃli, katasztrÂfa elûtti mÃlt teljes behatolÀsa, amely annyira uralkodÂvÀ vÀlik, hogy fokozatosan elt´rli a rossz, le¢rt¢kelûd´tt jelen idût. Erre, egy nosztalgiapillanatban valÂ v¢gleges ottmaradÀsra utal az
is, hogy halÀla utÀn nem ´regszik, teste nem porlad sz¢t: àAmikor Jos¢ Arcadio n¢gy hÂnappal k¢sûbb haza¢rkezett, m¢g mindig ott talÀlta, ¢pen ¢s ¢rintetlen¡lÊ (377), kirÀlynûi jelmez¢ben. A nosztalgia Àldozatai Aureliano Jos¢ ¢s a pÀpajel´lt Jos¢ Arcadio is, akik az
Amaranta irÀnti v¢rfertûzû vÀgy eml¢k¢t viszik magukkal mindenhovÀ, mindig ezen
az eml¢ken bel¡l maradva.
Az utolsÂ fejezet egyszerre a nosztalgia ¢s az amn¢zia eluralkodÀsa. A nosztalgia itt
mintegy az amn¢zia elfelejt¢se; Amaranta Ursula ¢s Aureliano Babilonia paradicsoma
a kezdetnek, egy k¢pzelt, Árott kezdetnek csak megism¢tl¢se, ¢s nem Ãjrateremt¢se
vagy visszanyer¢se lehet. Nem az ´z´nvÁz elûtti paradicsomrÂl van szÂ, hanem ¢ppens¢ggel àaz ´z´nvÁz elveszett paradicsomÀnakÊ (419) visszanyer¢s¢rûl ä ami nem mÀs, mint
a felejt¢s paradicsoma, hiszen az ´z´nvÁz ¢ppen a katasztrÂfa, a felejtûkÂr megism¢tl¢se volt. Az utolsÂ fejezet paradicsoma ekk¢nt a feled¢s nosztalgiÀjÀnak sz¡l´tte.
írÀs: feltÀrulkozÀs
K¢t k¢rd¢s mer¡lhet fel ezek utÀn: elûsz´r is, a katasztrÂfa utÀni eml¢kez¢s, az ÁrÀseml¢kez¢s v¢gzetes k¢tosztatÃsÀgÀban vajon van-e helye a k´ztes eml¢kez¢snek, a jelent nem sz¢trombolÂ, abba nem hiÀnyt beoltÂ eml¢kez¢snek, a nem jelk¢nt, hanem
jelenl¢tk¢nt mük´dû eml¢kez¢snek? MÀsodszor: a katasztrÂfa Àltal kett¢osztott vilÀgban vajon volt-e valaha katasztrÂfa elûtti, a jelenl¢tet kiteljesÁtû eml¢kez¢s? MÀsk¢ppen
fogalmazva: szÂlni kell UrsulÀrÂl.
ý az egyetlen szereplû, aki a le¢rt¢kelûd´tt idûben is k¢pes ´sszekapcsolni a jelenl¢tet az eml¢kez¢ssel; vaksÀga, Ãgy tünik, megfosztja a jelenl¢t lehetûs¢g¢tûl (igaz, az
olvasÀs¢tÂl is) ä û azonban az eml¢kezetbûl csinÀl pÂtl¢kot. Ahogyan mÀsoknÀl a lÀtÀs,
mint k¢pek, jelek lÀtÀsa, az eml¢kezet eszk´z¢v¢ vÀlik, Ãgy vÀltoztatja û az eml¢kezetet
a lÀtÀs szerv¢v¢: àT¡relmes, titkos tanulÀsba fogott, hogy felismerje a tÀrgyak ¢s az emberi han-
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gok tÀvolsÀgÀt, ¢s eml¢kezet¢vel lÀssa mindazt, amit a hÀlyog f¡gg´nye eltakar elûleÊ (261).
Emellett û az egyetlen, akinek ¢lete nem àtudÀs n¢lk¡li ism¢tl¢sÊ (Derrida, PP., 115), akinek szÀmÀra az eml¢kezet f´lhalmozÂdÀsa a meg¢rt¢s n´veked¢s¢vel, az AmarantÀban
csak elszalasztott lehetûs¢gk¢nt felmer¡lû mÃltrekonstruÀlÀssal jÀr egy¡tt (Ãjra¢rtelmezi BuendÁa ezredes, Amaranta ¢s Rebeca t´rt¢net¢t is [263ä4]); egyÀltalÀn, szinte
û az egyetlen BuendÁa, aki gondolkodik a t´bbiekrûl, megkÁs¢rli meg¢rteni ûket, akÀr
csak Ãgy is, mint a magÀny elszigetelt, egy¢ni vÀltozataiban szenvedû embereket ä
vagyis a magÀny egyed¡l nÀla vÀlik, ha nem is mÀssal megoszthatÂ jelenl¢tt¢, de legalÀbbis a mÀsik magÀny irÀnti, eml¢kezettûl Àthatott r¢szv¢tt¢. Ha a jelszerü, jelenl¢trombolÂ eml¢kezetet Herm¢szäMelchiades vilÀgÁtja meg, akkor, mondhatnÀnk, a lerakÂdÂ, meg¢rt¢st hozÂ eml¢kezet v¢dn´ke Mn¢mosz¡n¢äUrsula, aki nemcsak az
eml¢kez¢st adja, hanem ä ami ugyanaz ä a jÂt¢t feled¢st is (Ker¢nyi, 81). Ha Mn¢mosz¡n¢ az eml¢kezet felvigyÀzÂja, az eml¢kez¢sben ànem ´nmagÀt veszÁti el az ember, csak
azt, ami felejtenivalÂÊ (Ker¢nyi, 81ä2). Tekinthetû-e hÀt Ursula a katasztrÂfa elûtti eml¢kez¢s ûrzûj¢nek az ÁrÀssÀ vÀlt eml¢kezet pusztÁtÂ idej¢ben? Ursula test¢nek zsugorodÀsa vajon nem a jÂ eml¢kezet pusztulÀsÀnak metaforÀja-e?
Az elsû fejezet egyik r´vid jelenete mintha ¢ppen ennek az oppozÁciÂnak, a k¢tf¢le
eml¢kez¢s ellent¢t¢nek parabolÀja volna. Jos¢ Arcadio BuendÁa, miutÀn Ãgy talÀlta,
hogy Macondo menthetetlen¡l elmaradottsÀgba ¢s elszigetelts¢gbe s¡llyedt, el akarja
hagyni a falut. Ursula azonban Ágy vÀlaszol:
àä Nem megy¡nk el ä mondta. ä Itt maradunk, mert itt sz¡letett a gyermek¡nk.
ä De nincs m¢g halottunk ä mondta a f¢rje. ä Az ember addig nem tartozik sehovÀ, amÁg nincs
a f´ldben halottja.Ê (29.)
Ursula szÀmÀra az igazi alapÁtÀs, az ittl¢t megalapÁtÀsa a sz¡let¢sre valÂ eml¢kez¢s.
Jos¢ Arcadio BuendÁa szerint az alapÁtÀs, a jelenl¢t institÃciÂja a halÀlrÂl valÂ megeml¢kez¢s, a halÀlra valÂ eml¢kez¢s. Mintha a k¢tf¢le eml¢kezet csapna itt ´ssze. Nem
v¢letlen, hogy Jos¢ Arcadio ekkor ä sokkal, nagyon sokkal a katasztrÂfa elûtt ä vÀlik
elûsz´r az eml¢kez¢s mint hiÀny ÀldozatÀvÀ: rÀn¢z k¢t fiÀra, akik mintha csak àUrsula
varÀzsig¢itûl fogantak volna, s csupÀn attÂl a pillanattÂl fogva l¢tezn¢nek. °s akkor lejÀtszÂdott
benne valami: valami titokzatos ¢s d´ntû folyamat, mely kiszakÁtotta a jelenbûl, ¢s az eml¢kek
felderÁtetlen tÀjai fel¢ sodortaÊ (29). A j¢gn¢z¢s, a megnevez¢s kudarca mÀr jÂval ezutÀn
t´rt¢nik, ¢s Jos¢ Arcadio BuendÁa v¢glegesen csak a feledûkÂr ¢s Melchiades halÀla
utÀn s¡pped bele ´r´k´s amn¢ziÀjÀba, amely egyben egy csak Árott nyelv, a latin tudÀsÀt (a rÀ valÂ hirtelen eml¢kez¢s kezdet¢t) is jelenti. Vajon mi az k¢t fiÀnak lÀtvÀnyÀban, ami ilyen drÀmai hatÀssal van Jos¢ Arcadio BuendÁÀra? Mi az, amire fiait
szeml¢lve rÀd´bben? TalÀn nem mÀs, mint az apasÀg t¢nye, a k´z´s n¢v felelûss¢ge,
a genealÂgia jelentûs¢ge. A genealÂgia az a t´rv¢ny, amely elk¡l´nÁti a BuendÁÀkat ¢s
a nem BuendÁÀkat, a BuendÁa n¢v viselûit mindenki mÀstÂl. Vajon nem a n¢vadÀsban,
a genealÂgiÀban (¢s incesztustabuban) mÀr eleve ott l¢vû ÁrÀs felismer¢se az, ami kiszakÁtja a jelenbûl? àMa mÀr bizonyosnak tekinthetû ä Árja Derrida ä, hogy az ÁrÀs (a k´znapi
¢rtelemben vett ÁrÀs) sz¡let¢se majdnem mindenhol ¢s a leggyakrabban a genealÂgiÀt illetû szorongÀssal kapcsolÂdott ´sszeÊ (Derrida, G., 124). Vajon nem a csalÀd t´rv¢ny¢re figyelmeztetik-e Ursula varÀzsig¢i? S vajon nem adÂdik-e itt alkalom, hogy UrsulÀnak az
eml¢kez¢sben bet´lt´tt szerep¢t mÀsk¢ppen, mÀshonnan olvassuk?
Ursula, mint lÀttuk, az aktÁv, term¢keny, a mÃltat tudÀssÀ ¢s meg¢rt¢ss¢ vÀltoztatÂ
eml¢kezet. De vajon mire eml¢kszik (¢s eml¢keztet) elsûsorban Ursula? Eml¢kezete
olyan, hogy abban minden, ami rendhagyÂ, ugyanannak a dolognak a jele: a disznÂ-

B¢nyei TamÀs: Jelent¢sek k´nyve (II) ã 1501

farkÃ csecsemût id¢zi fel benne Aureliano k¡l´n´s jÂstehets¢ge ¢ppÃgy, mint Jos¢ Arcadio p¢ldÀtlan m¢retü f¢rfiassÀga ¢s a csalÀd tagjainak minden, a normÀlistÂl el¡tû
vonÀsa. Ursula az incesztustabu ûrzûje (eml¢kezûje), a BuendÁÀk ¢s nem BuendÁÀk
elk¡l´nÁtûje, annak a t´rv¢nynek a v¢delmezûje, amely mÀr mindig a derridai ¢rtelemben vett ÁrÀsk¢nt (elk¡l´nb´zûd¢sk¢nt, az egy¢nt mint egy csoport tagjÀt n¢vvel
azonosÁtÂ jelk¢nt) mük´dik. Az incesztustabu t´rv¢ny¢rûl, Árja Lacan, àel¢gg¢ egy¢rtelmüen kivilÀglik, hogy azonos a nyelv rendj¢vel. A rokonsÀgi kapcsolatok megnevez¢se n¢lk¡l
ugyanis nem l¢tezik olyan hatalom, amely k¢pes a preferenciÀk ¢s tabuk rendj¢nek ¢rv¢nyesÁt¢s¢reÊ.20 Ursula eml¢kezete ekk¢nt mÀr eleve ÁrÀs-eml¢kezet; az Àltala k¢pviselt (katasztrÂfa elûtti) korszak mÀr àa szupplementum, az artikulÀciÂ, a jelek, a reprezentÀciÂ-k¢pviselet
kora. Vagyis az incesztus tiltÀsÀnak korszakaÊ (Derrida, G., 263). °s vajon nem ¢ppen ez
az ÁrÀs-eml¢kezet, az egy¢n jelenl¢t¢t a genealÂgia, az incesztustabu nevekben, nevek
elk¡l´n¡l¢s¢ben ¢s azonossÀgÀban megnyilvÀnulÂ hatalmÀnak alÀrendelû eml¢kezet az,
ami a halogatÀshoz, a tabu ÀthÀgÀsÀnak elhalasztÀsÀhoz ¢s ezzel a rituÀlis gyilkossÀghoz vezet? Vajon nem Ursula eml¢kezete az, amely a csalÀdfÀnak, a BuendÁa-genealÂgia Árott t´rv¢ny¢nek engedelmeskedve a jelenl¢tet mint mindig mÀr jelektûl megosztott, ´nmagÀval nem azonos ism¢tl¢ss¢, mÀs nem jelenl¢tek jel´ltj¢v¢ teszi? S vajon
nem ez¢rt k¢ptelen-e Ursula a feledûkÂr gyÂgyÁtÀsÀra?
Aligha lehet szÂ tehÀt katasztrÂfa elûtti teljes jelenl¢trûl, az ÁrÀs megjelen¢se elûtti
eml¢kezetrûl; a katasztrÂfa, az ÁrÀs megjelen¢se olyan term¢szetü, hogy mÀr mindig
megt´rt¢nt. A csodaszert, Melchiades varÀzsitalÀt nem ig¢nylû eml¢kezet egy eredet
Àlma, amelyet talÀn minden t´rt¢netbe rendezetts¢g ig¢nyel, amelyre minden nem jelenl¢tnek sz¡ks¢ge van, hogy, ´nmagÀt elk¢settnek, az azutÀn idej¢be belevetettnek lÀtva,
az ´nmagÀba ¢kelûdve felfedezett hiÀnyt k¡lsû beavatkozÀsnak, behatolÀsnak, utÂlag
alkalmazott pÂtszernek tekinthesse. A t´rt¢net tere kezdettûl fogva az ÁrÀs szemiotizÀlt
tere, a t´rt¢net ideje mindig is az ÁrÀs ideje, amely mindig katasztrÂfa utÀni ä de csak
abban a (nem kronologikus) ¢rtelemben, hogy a katasztrÂfa mÀr mindig megt´rt¢nt.
A reg¢ny elsû mondata, amelyhez visszat¢rn¡nk itt ism¢t sz¡ks¢gesnek lÀtszik, katasztrÂfa utÀni mondat: szerkezete a nem jelenl¢t, a hiÀny szerkezete, amelyben àa halÀlhoz
füzûdû kapcsolat... az ¢lû jelen konkr¢t struktÃrÀjaÊ (Derrida, G., 71). Az elsû mondat, akÀr
az ´sszes t´bbi, a v¢get jelenti-jelzi, a v¢g eml¢kezet¢t, amelyben a mondat àhûseÊ ¢s
az elbesz¢lû egyarÀnt r¢szesedik, s amely a teljes jelenl¢t hiÀnyÀt (amit magÀnynak is
nevezhet¡nk) kezdettûl fogva bevezeti. àAttÂl fogva, hogy mÀr nem tudjuk, ki besz¢l ¢s ki
Ár, a sz´veg apokaliptikussÀ vÀlik.Ê21
S itt nem ker¡lhetû el t´bb¢, hogy visszat¢rj¡nk Melchiadeshez, a sz´veg soha jelen
nem l¢vû k´z¢ppontjÀhoz, a k¢ziratok szerzûj¢hez, s Ágy az olvasÀssal a sz´veg v¢g¢n
v¢gezz¡nk. Az apokalipszissel ¢s az Apokalipszissel. Mert nem lehet k¢ts¢ges, hogy Macondo apokaliptikus pusztulÀsÀnak ¢s a pergamenek megfejt¢s¢nek egyidejüs¢ge a
puszta egyidejüs¢gn¢l t´bbet jelent. Vajon mennyiben Apokalipszis Melchiades sz´vege, ¢s vajon ez a k¢rd¢s mennyiben vÀltoztatja meg a jelen ÁrÀs elej¢n feltett k¢rd¢sek
¢rtelm¢t?
Melchiades j´vûbe lÀtÂ k¢ziratai, a szÂbeli prÂf¢tai hagyomÀnnyal ellent¢tben,
hangsÃlyozottan Árott sz´vegek; nyelv¡k a szanszkrit, ez a fûk¢ppen Árott formÀban
l¢tezû hieratikus nyelv, amely jeleinek idegenszerüs¢g¢vel (a sorok a szÀradni akasztott
ruhÀkra eml¢keztetik az olvasÀsukra vÀllalkozÂ BuendÁÀkat) kiemeli Árott, materiÀlis
jelleg¢t. A sz´veg megÁrÀsa (Melchiades r¢sze) voltak¢ppen a sz´veg elrejt¢se volt: a
sifrÁrozÀs a nyelvnek csakis Árott sz´vegben lehets¢ges rejtjelez¢s¢t, jelekbe rejt¢s¢t
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hajtja v¢gre (p¢ldÀul a k¢tf¢le kÂd vÀltakozÀsÀt a sorok hossza, az ÁrÀs v¢letlenszerü
fizikai sajÀtossÀga szabja meg).
Az utolsÂ oldalak t´rt¢nete, a pergamenek olvasÀsa ekk¢ppen vitathatatlanul apokalipszis (vagyis, a szÂ eredeti ¢rtelm¢ben, felfed¢s, feltÀrÀs), mint az Árott sz´vegnek
´nmagÀba kÂdolt elrejtetts¢ge alÂli elûtün¢se, feltÀrulkozÀsa. Egy titok feltÀrÀsa, egy
titok¢, amelyet rejtjelezetts¢ge, elrejtetts¢ge, feltÀrulÀsÀnak neh¢zs¢ge eleve az igazsÀg
privil¢giumaival ruhÀz fel. Az igazsÀg eszerint nem mÀs, mint revelÀciÂ, feltÀrulkozÀs,
az ÁrÀsban rejlû titok felfed¢se: àmert a j´vû ä v¢li Aureliano Babilonia ä igenis Àttetszûv¢
vÀlik az idûben, ¢s lÀthatÂ lesz, akÀrcsak a f¢ny el¢ tartott papÁrlap hÀtoldalÀn az ÁrÀsÊ (403).
Vajon a sz´vegnek elrejtetts¢g¢bûl valÂ feltÀrulkozÀsa mennyiben a BuendÁÀk t´rt¢net¢nek igazsÀga? A k¢rd¢s hely¢nvalÂsÀgÀt ä az eksztatikus tÂnus mellett ä az a metaforikus kapcsolat is jelzi, amelyet a sz´veg l¢tesÁt a legutolsÂ BuendÁa, a àkiszÀradt
bûrt´mlûreÊ (àpellejoÊ) (426; 446) eml¢keztetû halott csecsemû ¢s Melchiades pergamenjei k´z´tt. Erre a kapcsolatra jÂ n¢hÀny ¢rtelmezû felfigyelt, ¢s ä bizonyÀra helyesen
ä a reg¢ny ´nmagÀba zÀrtsÀgÀnak metaforÀjÀt v¢lt¢k felfedezni e hasonlÂsÀgban. àA
reg¢ny ´nreflexivitÀsa itt burkoltan az incesztusban, a tudÀson tÃl talÀlhatÂ ´nmagunkrÂl valÂ
tudÀshoz vÀlik hasonlÂvÀÊ (GonzÀlez EchevarrÁa, 27). Az incesztus, a csalÀd ´nmagÀba
zÀrtsÀga ekk¢nt a sz´vegnek mint ´nmagÀrÂl szÂlÂ ÁrÀsnak v¢rfertûzû, narcisztikus
magÀba zÀrtsÀgÀval, k´rk´r´ss¢g¢vel alkot aff¢le zÀrt lÀncot. Enn¢l azonban talÀn
messzebbre is mer¢szkedhet¡nk: a sz´veg felfedett igazsÀga az ÁrÀs felfed¢s¢nek, titkÀnak igazsÀga; ha a sz´veg igazsÀga a BuendÁÀk t´rt¢net¢nek igazsÀga, akkor a t´rt¢net igazsÀgÀt mint az ÁrÀs igazsÀgÀt tÀrja fel. Nem el¢g tehÀt annak megÀllapÁtÀsa,
hogy a SZçZ °V MAGçNY metafikciÂs reg¢ny, hogy ´nmagÀrÂl szÂl, hogy a revelÀciÂ,
mint Emir RodrÁguez Monegal Árja, annak felismer¢se, hogy Aureliano ´r´k´sen a
befalazott szobÀban marad mint fiktÁv szereplû, felruhÀzva àa fiktÁv alakok ism¢telhetû
halhatatlansÀgÀvalÊ (134). A feltÀrulÀs igazsÀgÀnak talÀn nem az a l¢nyege, hogy Aureliano ´nmagÀrÂl olvas, hanem az, hogy ´nmagÀrÂl olvas. Mit jelent ez a revelÀciÂ?
Ha a reg¢ny vilÀga a jelenl¢tbe behatolt ÁrÀs vilÀga, az el¢rhetetlen teljes jelenl¢t,
most vilÀga, akkor vajon az ÁrÀs, amely ennek a vilÀgnak a kulcsÀt tartalmazza, nem
´nmaga-e a kulcs mint feltÀrulkozÂ ÁrÀs? Nem az Àltala kÁnÀlt le¢rt¢kelûd´tt, elromlott
jelenl¢t-e a vilÀgban valÂ egyetlen lehets¢ges jelenl¢t? A revelÀciÂ, a feltÀrulkozÀs nem
az olvasÀs v¢g¢n k´vetkezik be; Aureliano mÀr elûre tudja, amit felfedezett. A felfed¢s
pillanata a most olvasÀsÀnak, a jelenl¢t pillanatÀnak olvasÀsa, a jelenl¢t pillanatÀt olvasÂ
olvasÀsÀnak az olvasÀsa: àazt a pillanatot kezdte megfejteni, amelyet ¢pp Àt¢lt, egyszerre haladva a megfejt¢sben ¢s az Àt¢l¢sben... mintha egy besz¢lû t¡k´rbe pillantanaÊ (427). EzutÀn
Aureliano m¢g tovÀbb olvas, de Ãgy, hogy mÀr tud. Ez volna hÀt a revelÀciÂ pillanata,
a jelenl¢t, a t´bbi BuendÁa Àltal soha el nem ¢rt teljes jelenl¢t pillanata? Mi ennek a
pillanatnak az igazsÀga? A pillanatban valÂ jelenl¢tnek az igazsÀga? Vajon nem a megfejt¢s, az olvasÀs maga? Annak felismer¢se, hogy minden pillanat mÀr mindig az olvasÀs-megfejt¢s pillanata, vagyis a jelenl¢t minden pillanatÀban mÀr jelen van az ÁrÀs
(mint eml¢kez¢s, mint a jelenl¢t jelek Àltali megkettûzûd¢se)? Hogy nincs reflektÀlatlan, megkettûzûd¢s n¢lk¡li jelenl¢t, hogy a besz¢lû t¡k´r (a k¢pk¢nt, jelk¢nt duplikÀlÂdott jelenl¢t) mindig, minden pillanatban ott van, hogy a jelenl¢t ¢pp az¢rt nem lehets¢ges, mert minden pillanat egyszerre Àt¢lt ¢s megfejtett pillanat? Melchiades Apokalipszise ekk¢nt a minden pillanatban ott l¢vû v¢g felfed¢se, apokalipszise.
Melchiades k¢ziratai, megism¢telve szerzûj¡k hely¢t, amely egyszerre van kint ¢s
bent, egyszerre hiÀny ¢s jelenl¢t, kÁv¡l ¢s bel¡l is vannak a BuendÁÀk t´rt¢net¢n ¢s a
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SZçZ °V MAGçNY -on. Minden pillanatban ott van a pergameneken talÀlhatÂ ÁrÀs: mindig jelen van mint kÁv¡lrûl behatolt, de mÀr mindig odabent l¢vû kÁv¡lis¢g. SzÀz ¢ven
Àt odabent van, mint az ´r´k´s jelen megfejtendû (Árott, a v¢get jelzû, apokaliptikuseszkatologikus) r¢sze. A szÀz ¢v a k¢ziratok megfejthetetlens¢g¢nek, elrejtetts¢g¢nek
idûtartama: a szÀz ¢v az, ami hÀtravan. A bünbe esett, katasztrÂfa utÀni eml¢kezet ideje,
amely a katasztrÂfa elûtti teljes idû ¢s jÂ eml¢kezet ig¢zet¢ben (nosztalgiÀjÀval) ¢l, ¢s
elfelejti eleve volt ÁrottsÀgÀt. S vajon MacondÂnak a Melchiades k¢zirataiban (?) elrendelt elfeled¢se (àmert Ãgy volt elrendelve, hogy a t¡kr´k [vagy tr¡kk´k] vÀrosa sz¢tszÂrÂdik a
sz¢lben, ¢s kihull az emberek eml¢kezet¢bûl, mihelyt Aureliano Babilonia v¢gez a pergamenek
megfejt¢s¢velÊ [428]) nem azt jelenti-e, hogy Macondo az olvasÀs befejezt¢vel ä de csakis
akkor ä egyszer s mindenkorra teljesen ÁrottÀ vÀlik, mert az eml¢kezet szerep¢t immÀr
t´k¢letesen Àtveszi az ÁrÀs? S vajon az utolsÂ mondat (àmindaz, ami Árva van benn¡k,
´r´ktûl fogva ¢s mind´r´kre megism¢telhetetlen, mert az olyan nemzets¢gnek, amely szÀz ¢v magÀnyra van Át¢lve, nem adatik meg m¢g egy es¢ly ezen a vilÀgonÊ [428]) nem tekinthetû-e
m¢gis valamif¢le megvÀltÀsnak, hisz a t´rt¢net megism¢telhetetlens¢g¢nek fenyeget¢se (vagy Ág¢rete) talÀn nem mÀs, mint az ism¢telhetûs¢g, az ism¢tl¢s vilÀgÀbÂl, az
ÁrÀsbÂl valÂ megszabadulÀs?
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OrbÀn OttÂ

JAPçN BIRS
Elûzû ¢letemben nagyvilÀgi ¢letet ¢ltem.
Harminc¢ves korom k´r¡l kiszabadultam, noha csak idûrûl idûre ¢s sohasem teljesen
(azaz l¢lekben is: hogy mÀst ne mondjak, az ´ntudatlanul f´lvett szokÀsaimban p¢ldÀul) a l¢tezû szocializmus rozsdÀs vaskalitkÀjÀbÂl, ¢s a rÀm szegezûdû, szigorÃ tekintetek keresztt¡z¢ben r´pk´dni kezdtem a tÀgabb kalitkÀban, az utazÂk vilÀgÀban, mint
egy hipotetikusan szabad madÀr. Rabok, b´rt´nûr´k, tudjuk, hogy van ez. BerÃg a
szabadulÂ a szabadsÀgtÂl, aztÀn csak n¢z, hogy visszaker¡l oda, ahonn¢t elindult...
°n mindenesetre fen¢kig ¡rÁtettem a mÀmor poharÀt. Mint annyi mÀs magyarnak
az ¢n korosztÀlyombÂl, nekem is a nyelvtudÀs volt a mumusom. Nem az, hogy egyÀltalÀn nem tudtam angolul, hanem az, ahogy tudtam, hogy a tudÀsom nem volt hitelesÁtve, mert nem tehettem prÂbÀra term¢szetes k´r¡lm¢nyek k´z´tt, ahogy ma az
orszÀghatÀrokon farmerben Àts¢tÀlÂ fiatalsÀg teheti prÂbÀra a magÀ¢t, enn¢lfogva a
kellet¢n¢l jobban szorongtam, ¢s folyton Nicolas Guill¢nnek We´res SÀndor fordÁtotta
vers¢t hÃzta a f¡lembe a Castro elûtti idûk kubai tÀnczenekara: àAmit angolul te tudsz,
/ Vito Manu¢, / azzal m¢g annyit se tudsz / kimondani: j¢!Ê
Nem csoda hÀt, hogy vÁgan k´r´ztem a f´ldgolyÂ k´r¡l, mint az ¢gbolton f¢nyes
tüzpontnak lÀtszÂ müholdak egyike, ¢s egy idû utÀn azt az ´nel¢g¡lt ¡zenetet k´zvetÁtettem szem¢lyis¢gem irÀnyÁtÂ k´zpontjÀba: àOrbÀn OttÂ, te tudsz angolul! Bip,
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bip... OrbÀn OttÂ, te konferenciÀzol angolul! Bip, bip... OrbÀn OttÂ, te besz¢lsz angolul! Bip, bip... v¢ge, v¢tel...Ê
V¢gre rÀj´hettem arra, hogy az ember, ha h¡lye, nem attÂl h¡lye, hogy magyar,
hanem attÂl, hogy û maga a maga legsajÀtabb mÂdjÀn h¡lye, ¢s hogy normÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lve (amire persze a vilÀgnak ezen a pontjÀn vajmi kev¢s az es¢ly¡nk)
mi is olyanok vagyunk, vagy legalÀbbis lehetn¢nk, mint a nagy kiterjed¢sü orszÀgok
¢s a nagy l¢lekszÀmÃ n¢pek sz¡l´ttei, jÂk, rosszak, tehets¢gesek, tehets¢gtelenek, mÀr
ahogy ez k´zt¡nk, emberek k´z´tt szokÀs.
E nagy f´lismer¢s f¢ny¢tûl kÀprÀzÂ szemmel nem lÀttam a csillagok ÀllÀsÀba rejtett
baljÂs lehetûs¢get, el nem hanyagolhatÂ es¢ly¢t annak, hogy ezen az Ãton a nemzetk´zi k´ltûtalÀlkozÂk playboya is vÀlhat belûlem.
ä Maga egyszerüen remekelt ä suttogja a mediterrÀn ¢jszakÀban a k´lt¢szet szerelmese, egy ¢gû szemü h´lgy, maga is k´ltem¢nyek szerzûje, a nemzetk´zi irodalom pÀrtolÂ tagja. Cselekedni nem akar, legalÀbbis ott r´gt´n, az autÂbuszban, a nagyszÀmÃ
k´ltû k´zt z´tyk´lûdve nem, bÀr ki tudja, a nû szÁv¢t ki ismeri, mindenesetre az ´l¢bûl
ÀradÂ sugÀrzÀstÂl megvadulna a legk´z´ny´sebb GeigeräM¡ller-szÀmlÀlÂ is.
AztÀn elragadja tûlem a Paphoszban fogyasztott nagy mennyis¢gü v´r´sbor, ¢s NicosiÀig ¢desen, aprÂkat horkantva, idûnk¢nt a vÀllamnak zuhanva alszik. A g´r´g mitolÂgiÀban jÀrtasak mÀr r¢g kitalÀltÀk, hogy nem a BalkÀn-f¢lsziget d¢li, g´r´g´k lakta
r¢sz¢n, hanem az Àllatias szexbûl (pfuj!) kil¢pû f¢nytiszta, isteni ¢rzelem e vilÀgi megjelen¢s¢nek (lÀtni, hogy csurog v¢gig mÀrvÀnytest¢n a langyos tengervÁz) topogrÀfiailag meghatÀrozhatÂ pontjÀn, Aphrodit¢ sz¡lûhely¢n, Ciprus sziget¢n jÀrunk.
KazukÂval mindazonÀltal nem ott talÀlkoztam, hanem az ¢rkez¢sem utÀni elsû vagy
mÀsodik napon Iowa Cityben, az amerikai K´z¢p-Nyugat kis egyetemi vÀrosÀban. Ott
is a Mayflower nevet viselû ¡reges betonkocka m¢ly¢n, a Bauhaus ¢s a Sing-Sing fegyhÀz frigy¢nek e sz´rnysz¡l´tt gy¡m´lcs¢ben, megalapozatlan v¢lem¢nyek szerint aff¢le, egyetemistÀk szÀmÀra is megfizethetû diÀkszÀllÂban, melynek ked¢lyes otthonossÀgÀrÂl leginkÀbb akkor alkothatunk fogalmat magunknak, ha Petûfi SÀndor, a tizenkilencedik szÀzadban ¢lt nagy magyar k´ltû ¢s szabadsÀghûs JçNOS VIT°Z cÁmü, ¢s
megjelen¢se Âta a magyar olvasÂk k´r¢ben rendkÁv¡l n¢pszerü elbesz¢lû k´ltem¢ny¢nek kûharapÂ ÂriÀsait k¢pzelj¡k egy Ãt menti ÂriÀsmotelbe managementnek; mondom,
itt, az ¡reges kocka alagsorÀban, az alagsorba telepÁtett uszoda medenc¢j¢ben, ennek
kegyetlen¡l klÂrozott viz¢tûl f¢lig megvakulva (irodalmiaskodni, konferenciÀzni,
utazni mÀr türhetûen tudok angolul, de a sportszerboltban m¢g nem tudom, hogy
minek mondjÀk AmerikÀban az ÃszÂszem¡veget; gogglesnek, nagyokos!), de f¢lvakon
is daliÀsan pillangÂzva (butterfly) lÀtok egy feltünûen jÂ alakÃ, mandulaszemü diÀklÀnyt egy atl¢tatermetü, fekete srÀccal halacskÀzni a vÁznek csÃfolt, m¢rgezett mosogatÂl¢ben. Nincs szem¡veg¡k, nem ¢geti ûket a vÁz, ûk ¢getik a vizet, a lÀny halk sikolyokkal koloratÃrÀzik, a fiÃ m¢ly torokhangokat hallat. A lÀtvÀny ¢s a hangok f´l¢bresztik bennem a balsors t¢pte magyart (nek¡nk MohÀcs kell!), de az intellektuÀlis
k´ltût is, mert Ãgy szÀllok ki a medenc¢bûl, mintha a medence idû volna, ¢s a medence
sarkÀn La Rochefoucauld vÀrna (Eliot, a helyzethez alkalmazva), ¢s azt gondolom:
àPillangÂzhatsz itt, ´reg, mint egy Dugovics Titusz, ezek egymÀssal kef¢lnek!Ê, ami
k¢ts¢gkÁv¡l a nemzed¢keket elvÀlasztÂ szakad¢k (generation gap) merûben Ãjszerü
megk´zelÁt¢se.
Dilip, Bombayban szerzett indiai barÀtom, akirûl mÀsutt bûvebben szÂltam, megemlÁtve azt is, hogy IowÀban lakÀsszomsz¢dok voltunk a Mayflowerben, g´c´gve nevet
uszodai megvilÀgosodÀsomon.
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ä Az a diÀklÀny Kazuko, japÀn k´ltûnû, egykorÃ veled, ha nem idûsebb nÀlad. Vannak Àzsiai nûk, fûk¢nt a kÁnaiak, de m¢g a japÀnok k´zt is ä kezd bele n¢pnevelû elûadÀsainak egyik¢be ä, akik olyanok, mint az idûjÀrÀs itt, IowÀban, ahol egy eg¢sz d¢lutÀnon Àt tart az ûsz. SokÀig lÀtszanak hÃsz¢vesnek, n¢melyik¡k m¢g ´tvenen f´l¡l
is, hogy aztÀn egy szempillantÀs alatt vÀltozzanak Àt ûsz anyÂkÀvÀ. Kazuko is ilyen,
hÀt ´r¡l, amÁg ´r¡lhet, tartÂztatja a fiatalsÀgÀt, amÁg teheti. AmÃgy jÂszÁvü ¢s rendes
csaj, ha bajban vagy, szÀmÁthatsz rÀ.
Dilip, mÀsutt ezt is elmondtam rÂla, nagy igazsÀgok tudÂja volt nû- ¢s çzsia-¡gyekben, nem emlÁtve a k´lt¢szet mellett legfûbb hobbijÀt, az indiai belpolitikÀt.
Ami engem illet, bajban nem voltam, KazukÂval viszont olyan teameghÁvÀsos barÀtsÀg alakult ki k´zt¡nk. Egy csapatban jÀtszottunk, az Iowai VilÀgvÀlogatottban, û
elûretolt, dzsesszkÁs¢rettel sikoltozÂ csatÀrt, ¢n megfontolt labdÀkat osztÂ eurÂpai k´z¢ppÀlyÀst; nekem û egy kicsit harsÀny volt, neki ¢n egy kicsit unalmas lehettem, de
mind a ketten f´lfogtuk, hogy f¢l ¢vig egymÀs tÀrsasÀgÀban kell l¢tezn¡nk, ¢s ezen a
kukoricaf´ldek k´z¢ ¢kelûd´tt edzûpÀlyÀn kell csillogtatnunk k¢pess¢geinket: egy¡tt
sÁrunk, nevet¡nk ä ennyi.
M¢gis n¢hÀny ¢v mÃlva, mikor Âbudai lakÀsunkban megcs´rrent a telefonom, ¢s
egy nûi hang az angolul besz¢lû japÀnok jellegzetes selypÁt¢s¢vel azt mondta: ä Itt Kazuko! ä ¢rthetetlen ´r´m fogott el.
ä Szia, hÀt te? Honnan besz¢lsz, New YorkbÂl vagy TokiÂbÂl?
A Gell¢rt SzÀllÂbÂl hÁvott. EurÂpÀban turn¢zott, k´zelebbrûl VarsÂban, mint a nemzetk´zi k´ltûtalÀlkozÂk egyik ´r´k´s meghÁvottja; gondolt egyet, ¢s Àtugrott Budapestre.
Mondtam mÀr, hogy akkoriban nagyvilÀgi ¢letet ¢ltem, m¢g vezethettem is. Ginsberget, amikor itt jÀrt, egy p´f´gû, sÀrga Wartburggal fuvaroztam, KazukÂt egy cs´ndesebb jÀrÀsÃ, drapp LadÀval; a vak is lÀthatta, hogy haladunk. Elûsz´r f´l a szomsz¢dos Gell¢rthegyre, a panorÀmÀ¢rt, aztÀn kereszt¡l-kasul a vÀrosban, v¢g¡l irÀny
Szentendre. SzÀztÁzzel t¢ptem az orszÀgÃton, Kazuko rÀm szÂlt, hogy lassabban, f¢l a
sebess¢gtûl. Valahol megeb¢deltettem, aztÀn hazavittem, hozzÀnk, hogy lÀsson k´zelrûl egy csalÀdot, bel¡lrûl egy lakÀst. Vagy ez nem is û volt, hanem egy mÀsik lÀtogatÂ?
Valamelyik vilÀgÁtÂ fogsorÃ indiai a kulturÀlis cseref¢rfiak k´z¡l? Ashok, a magas beosztÀsÃ kormÀnyhivatalnok BhopalbÂl? Nem eml¢kszem mÀr minden lÀtogatÀs minden r¢szlet¢re, nagy volt nÀlam a forgalom. De arra jÂl eml¢kszem, hogy este, amikor
visszavittem a szÀllodÀba, Kazuko meg´lelt ¢s ´sszecsÂkolt. Gy´ny´rü nap volt, mondta, viszlÀt TokiÂban.
Mit tesz isten, megt´rt¢nt. °n a tokiÂi Edmont Hotelbûl hÁvtam KazukÂt, ahol a
k´zponti szÀmÁtÂg¢p nyitotta-zÀrta a szobÀm ajtajÀt, tudatta velem ¢s a recepciÂval,
hogy honn vagyok-¢ vagy sem, van-e postÀm vagy sem, szÁvbûl szeretem-e a Nagy Testv¢rt vagy sem; megbÁzhatÂsÀgÀban egy percig sem k¢telkedhettem, hideg ¢s gyakorlatilag v¢gtelen memÂriÀjÀban k´ny´rtelen¡l r´gzÁtette volna azt a szomorÃ t¢nyt is,
hogy megt¢bolyodtam, ha t´rt¢netesen csakugyan megt¢bolyodtam volna, ¢s hozzÀnyÃltam volna a minibÀrnak nevezett szobai hütûszekr¢ny csÀbÁtÂan csillogÂ, a szÂ
szoros ¢rtelm¢ben m¢regdrÀga ¡vegcs¢i k´z¡l akÀr csak egyhez is. àApage SatanasÊ,
csaptam be a pokol j¢gpÀrÀs kapujÀt, ¢s Àldottam a magyar sorseszemet, hogy m¢g
Ferihegyen vettem egy lapos ¡veg whiskyt, r´gt´n meg is hÃztam a vilÀgjÀrÂ magyar
e hü tÀrsÀt, ¢s ettûl mÀris el¢g bÀtornak ¢reztem magam ahhoz, hogy nekivÀgjak a
pilÂtaf¡lk¢k müszerrengeteg¢re eml¢keztetû telefonk¢sz¡l¢k nyomÂgomb-labirintu-
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sÀnak. Elûsz´rre siker¡lt is felhÁvnom a szÀlloda mosodÀjÀt, bÀr nincs kizÀrva, hogy a
k´rzeti tüzoltÂsÀggal besz¢ltem, illetve ûk besz¢ltek velem, valaki nagyon magyarÀzott
valamit japÀnul, ¢n meg legjobb tudÀsom szerint igyekeztem a mondottakat angolul
is, magyarul is megszÁvlelni, mondanom sem kell, hogy milyen eredm¢nnyel, de v¢g¡l
m¢giscsak siker koronÀzta vÀllalkozÀsomat, ¢s n¢mi ism¢telt japÀn madÀrcsicserg¢s
utÀn ä bÀtrak¢ a szerencse; milyen igaz! ä egy ismerûs hang angolul szÂlt bele a kagylÂba: ä Itt Kazuko!
Taxival j´tt ¢rtem, kocsija nincs, mondta, TokiÂban k¡l´nben is ûr¡let autÂzni, haladni, parkolni nem lehet, rosszabb, mint New York. A taxi ek´zben egy nagy folyÂ
egyik hullÀmak¢nt, tehetetlen¡l sodrÂdott valamerre, amerre a forgalom vitte, lÀttam
a csÀszÀri palotÀt ´vezû falat, errûl m¢g tudtam, merre van, aztÀn elnyelt benn¡nket a
sok ezer aprÂ falubÂl ´sszerakÂdott vÀrossz´rnyeteg, f´l-le, jobbra, balra, hidak, magasÃt,
f´ljÀrÂk, lehajtÂk, aluljÀrÂk, ´sv¢nyn¢l alig sz¢lesebb, kanyargÂs utcÀk, az egyikben megÀllunk, itt lakik Burt Blume, mindkettûnk amerikai ismerûse, az Iowai Nemzetk´zi írÂprogram volt titkÀra, az egykori hippi, akibûl menû ¡zletember lett JapÀnban.
V¢letlen¡l ¢pp a JapÀnban idûzû iowai veterÀnok r¢gÂta tervezett talÀlkozÂja elûtt
egy nappal hÁvtam f´l KazukÂt, aki meglepet¢snek vitt magÀval a bulira, volt is nagy
nicsak-az-ottÂzÀs, hÀtba vereget¢s, magasra emelt pohÀr. Most lÀttam KazukÂn, hogy
´regszik, m¢g mindig nem az arcÀn, csak t¢tovÀvÀ sz¢d¡lt mozdulatain. Egy csomÂ
homÀlyos rendeltet¢sü ÀruhÀzi müanyag szatyorban ezer aprÂsÀgot cipelt magÀval,
ajÀnd¢knak szÀnt m¡ty¡r´ket, mindenf¢le papÁrt, kendût, rÃzst, ki tudja, m¢g mit,
folyton kotorÀszott k´zt¡k, ¢s mindig ¢pp azt nem talÀlta, amit keresett, szÁnes kendûk
felhûje ´rv¢nylett k´r¡l´tte, Ãgy lÀtszott, els¡llyed benne, a vilÀgban. Hirtelen megcsapott valami r¢szv¢ttel vegyes szeretet, hogy nofene, hÀt nem Ãjra egy csapatban
jÀtszunk! ä ¢pp csak annyi a k¡l´nbs¢g, hogy most nem a szezon fel¢re vagyunk szerzûdtetve, hanem az eg¢szre, amÁg bÁrjuk, mik´zben bennem is, benne is egyre s´t¢tebb
Àrny¢kot vet az idû.
A bulirÂl, ami k¡l´nben eg¢sz eml¢kezetesre sikeredett, ¢jf¢ltÀjt fuvarozott haza,
mÀrmint az Edmont SzÀlloda fûbejÀrata el¢. K¢t puszi az arcÀn, jobbrÂl egy, balrÂl
egy, azÂta nem lÀttam KazukÂt. Hallani sem hallottam rÂla k¢t hÂnappal ezelûttig.
Hazafel¢ MoszkvÀban meg kellett aludnunk SeremetyevÂn, a hasonnevü szÀllodÀban, melynek ilyet¢n minûsÁt¢se a tokiÂi Edmont Hotel utÀn erûs tÃlzÀsnak tetszhet,
nem v¢letlen¡l nevezi a magyar k´zbesz¢d ezt az int¢zm¢nyt ä hihetûleg sÃlyos t´rt¢nelmi tapasztalatok alapjÀn ä SehunamotyÂnak.
°tterem van, ¢tel nincs. °tkez¢si kuponunkon a pinc¢r jÂt der¡l, hogy milyen vicces
n¢ps¢g vagyunk mi, magyarok, aztÀn kihoz valami haltÀpÁzü, kem¢nyre fagyott csontot, mely ¢lû korÀban talÀn sert¢sborda lehetett. A nyolcvanas ¢vek modern szovjet
tranzitszÀllÂjÀban k¢t dolog folytonos jelenl¢te nyÃjt biztonsÀg¢rzetet a rÀzÃdulÂ informÀciÂ´z´nben szilÀrd pontra vÀgyÂ utazÂnak, a tÀny¢rsapkÀ¢ ¢s az ¢p¡let minden
pÂrusÀbÂl büzlû rovarirtÂ¢. ºl¡nk a m¢g kem¢nyen l¢tezû szocializmus egyik lehasznÀlt szobÀjÀban, a àNyinocska, te ÂcskaÊ tÁpusÃ heverû sz¢l¢n, ¢s whiskym fogytÀn a
V¢szi Ãr kiskûr´si illetûs¢gü szilvapÀlinkÀjÀt isszuk, melyet elûrelÀtÂ hazÀmfiak¢nt vÀlsÀg eset¢re (p¢ldÀnak okÀ¢rt Ferihegyen leltÀrozzÀk a vÀmmentes italokat; a marhÀk!
dollÀr¢rt! nyitva tartÀs helyett!) egy csavaros kupakÃ, lapos ¡vegben minden utazÀsomra magammal viszek, ¢s nem bÀnunk semmit, azt sem, hogy ajtÂnk elûtt a folyosÂn
´rm¢nyek vagy grÃzok k¢selik egymÀst, majd abbahagyjÀk, ha akarjÀk, vagy mert szeg¢ny ¢desanyjuk beteg.
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Ha Anonymus a honfoglalÀs minden esem¢ny¢rûl beszÀmolhatott volna, f´lt¢tlen¡l
megemlÁtette volna azt a k¡l´n´sen a n¢prajzosok szÀmÀra sokatmondÂ t¢nyt, hogy
a honfoglalÂ magyarok egy csoportjÀnak, egy JapÀnbÂl haza¢rkezû kulturÀlis k¡ld´tts¢gnek ÀthatÂ szilvaszaga volt.
M¢g k¢t ¢v van hÀtra kalandozÀsaim korÀbÂl.
AztÀn rÀm csapja magÀnzÀrkÀm ajtajÀt, soha ki nem nyitandÂ, egy a politikÀnÀl is
szigorÃbb foglÀr, az elhatalmasodÂ betegs¢g.
*
A kilencvenes ¢vekben k¢t fontos esem¢ny is t´rt¢nt MagyarorszÀgon, megbukott a
kommunizmus, ¢s TakÀcs ZsuzsÀrÂl kider¡lt, hogy nem egy finom Ãrinû, hanem ´nt´rv¢nyü, megrÀzÂ erejü k´ltû. Elismerem, kiss¢ szokatlan pÀrosÁtÀsa ez az esem¢nyeknek, hÀt m¢g ha hozzÀtessz¡k azt is, hogy a mi sajÀtos n¢zûpontunkbÂl tekintve
az utÂbbi a fontosabb.
TakÀcs ZsuzsÀrÂl tudni illik, hogy a kÁnai horoszkÂp szerint az û Àllat´vi jegye a
tigris. TovÀbbÀ azt, hogy minden Àltalam ismert tigris k´z¡l (pedig ezek sorÀba bevettem a MicimackÂ Tigris¢t is) û az egyed¡li, aki raccsol. De hogyan! Meg kell a szÁvnek
hasadni! Ahol mÀs egy k´z´ns¢ges r hangot p´rget, û egy v ¢s h k´z´tti, sÂhajszerü
hangot hallat, mely angyalszÀrnyon suhan a magasba, ¢s lebeg, mint br¡sszeli csipke
a sz¢lben. MondjÀk, a tigrisnû egyszer bement a tejboltba, ¢s k¢rt k¢t joghurtot meg
egy kar¢j kenyeret, mire az eladÂlÀny tÀgra nyÁlt szemmel bÀmult a formÀs fenevadra,
¢s azt k¢rdezte: ä K¢t kilÂ tÃrÂt egy szelet keny¢rhez? Az ilyesmi ´nirÂniÀra neveli az
embert, m¢g ha l¢lekben a dzsungel kirÀlynûje is. Nem v¢letlen¡l fedezik f´l mind
t´bben a TakÀcs Zsuzsa vilÀgÀt ben¢pesÁtû szellemek hÃs-v¢r l¢nyekhez illû k´tûd¢s¢t
bizonyos helyszÁnekhez, t´rt¢netekhez. Vagyis a br¡sszeli csipke csakugyan Àtszellem¡lten lebeg, de az¢rt az sem elhanyagolandÂ k´r¡lm¢ny, hogy a cs¡csk¢t egy realista
tigris tartja a szÀjÀban.
Mindez valamik¢pp a vilÀg tudomÀsÀra is juthatott, mert TakÀcs ZsuzsÀt Ãjabban
szokÀs meghÁvni k¡l´nf¢le nemzetk´zi rendezv¢nyekre, melyeken a vilÀgk´lt¢szet
dolgairÂl esik szÂ.
LegutÂbb SpanyolorszÀgba hÁvtÀk, valami kast¢lyba, ahol ki mÀssal hozta ´ssze a
sors, mint KazukÂval. ýk persze nem ismert¢k egymÀst, de hamar kider¡lt, hogy
mindketten ismernek engem, ettûl fogva nem volt gÀtja a tÀrsalgÀsnak.
Kazuko akÀr a sors rendel¢s¢nek is vehette ezt a talÀlkozÀst. Vele volt legÃjabb, k¡l´nlegesen sz¢p kiÀllÁtÀsÃ k´tete, mely egy angol festû absztrakt k¢peinek tÀrsasÀgÀban
Kazuko verseit tartalmazza k¢t nyelven, japÀnul ¢s angolul, k´zt¡k egyet, amelyik rÂlam szÂl. A k´tet huszadik oldalÀn, a japÀn ÁrÀsjelek k´zt latin betükkel Árva olvashatÂ
a nevem: OTTO, ¢pp csak kilencven fokkal elfordÁtva, mert a japÀnok jobbrÂl balra
¢s f´ntrûl lefel¢ rÂjÀk a sorokat.
Ki vagyok ¡tve. Azt hittem, Kazuko igazÀbÂl senkire sem figyel sajÀt magÀn kÁv¡l,
¢s most tess¢k, egy a tokiÂi veterÀnbulin enyh¢n bork´zi Àllapotban elejtett megjegyz¢sem k´sz´n vissza a vers¢bûl. Egy Àtgondolatlan r´gt´nz¢s, kimerevÁtve, v¢glegesÁtve. Ezredszer ¢lem Àt azt, hogy mindent tudok a mesters¢gemrûl, kiv¢ve a l¢nyeget,
hogy mikor mibûl ¢s mi¢rt lesz vagy nem lesz vers. Belûlem, illetve abbÂl, aminek
Kazuko lÀtott engem, most lett, Ágy ¢s ez lett, ¢s ¢rjem be ennyivel.
Egy frÀszt. Abban a vilÀgban, ahol tigrisek is k¢zbesÁthetik a postai k¡ldem¢nyeket,
igazÀn semmis¢g megid¢znem N. Scott Momadayt (nem vicc, t¢nyleg Ágy hÁvjÀk, kis
rÀhagyÀssal AnyÀknapjÀnak), a k¡l´nf¢le indiÀn rezervÀtumok iskolÀiban felnûtt mo-
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dern t´rzsi ¢nekmondÂt ¢s Pulitzer-dÁjas reg¢nyÁrÂt, a termet¢re n¢zve mÀris k´ltûÂriÀst, aki OklahomÀban r¢szegen ugyan, de merû barÀtsÀgbÂl Ãgy vÀgott hÀtba, hogy
majdnem belukadt a hÀtam, mik´zben azt b´mb´lte a disztingvÀlt ¢jszakai bÀr le-lecsuklÂ fejjel kornyadozÂ k´z´ns¢g¢nek:
ä This man has a presence!
Amivel valami olyasmit akarhatott a vilÀg tudomÀsÀra hozni, hogy abban az ¢n jelenl¢temnek sÃlya van.
Ha valaki megÁt¢lhette ezt, û igen. Az Àltala naponta elfogyasztott nagy mennyis¢gü
alkohol sÃlyÀt leszÀmÁtva, nettÂ sÃlyban is t´bbet nyomott szÀz kilÂnÀl, amikor pedig
d´ngû l¢ptekkel elindult valamerre, sejthetûleg a mosdÂba, jÀrÀs k´zben kilengett,
mint f´ldreng¢s idej¢n a felhûkarcolÂk.
*
°jszaka persze ÀtszÂlok Kormosnak a tÃlvilÀgra:
ä Ok¢, rÂlad k¢tezer magyar k´ltû Árt verset, de mutass f´l egy japÀn k´ltûnût!
Cs´nd, nem felel.
TalÀn nincs is, aki feleljen.
De ha van, ¢s van tÃlvilÀg is, lefogadom, hogy amire oda¢rek, a kapujÀra egy c¢dula
lesz kirajzsz´gezve:
àRÂlam tizenn¢gy indon¢z ÁrÂnû Árt reg¢nyt! Sût¢r IstvÀn akad¢mikus.Ê
*
Jut eszembe az akad¢miÀrÂl...
SzÂcikk a VilÀgirodalmi Lexikon majdani pÂtk´tet¢hez:
Shiraishi Kazuko; Siraisi KazukÂ (Vancouver, 1931ä) kanadai emigrÀciÂban sz¡letett
japÀn k´ltûnû. Ahhoz a k´ltûnemzed¢khez tartozik, melynek elemi ¢lm¢nye a hÀborÃs
veres¢g utÀn JapÀnba bet´rû amerikai t´megkultÃra. Korai korszakÀnak avantgÀrd
hang¡t¢s¢re a beat k´ltûk ¢s a dzsessz voltak nagy hatÀssal, de az a k´zszÀjon forgÂ
jellemz¢se, hogy û a japÀn Ginsberg, nem egy¢b hangzatos szamÀrsÀgnÀl. K¢sûbbi verseiben mindinkÀbb lÀthatÂvÀ vÀlnak k´lt¢szet¢nek japÀn vonÀsai, a t´rekv¢s a kev¢s
szÂra, az ¢les rajzra, a t´rt¢netnek csÃcspontjaiban valÂ megjelenÁt¢s¢re. JapÀn nyelvü
k´tetein kÁv¡l angol fordÁtott versei fûk¢pp az Egyes¡lt çllamokban jelentek meg, terjedelmes anyaggal szerepel Hadzsima Kidzsime A HçBORö UTçNI JAPçN K¹LT°SZETE
cÁmü, a maga nem¢ben egyed¡lÀllÂ, angol nyelvü antolÂgiÀjÀban is.
*
A japÀn birs a rÂzsaf¢l¢k nagy csalÀdjÀba tartozÂ dÁszcserje. Noha bÁbor virÀgÀt mindenki egybehangzÂan a kertek ¢kess¢g¢nek mondja, m¢g sincs k´r¡l´tte minden
rendben, latin neve egyesek szerint Cydonia japonica, mÀsok, akik szerint japÀn birs
a csalÀdon bel¡l k¡l´n nemzets¢get alkot, Chaenomeles japonicÀnak hÁvjÀk, sût akadnak olyanok is, akik egyszerüen csak MÂzes ¢gû bokrak¢nt emlÁtik. Ez utÂbbi elnevez¢s
k´ltûileg bÀrmennyire meggyûzû is, t´rt¢netileg biztosan t¢ves; a n´v¢ny a hozzÀ¢rtûk
szerint csak a tizennyolcadik szÀzadban ker¡lt JapÀnbÂl EurÂpÀba; valÂszÁnütlen,
hogy Isten egy egyedi importbokrot lobbantott volna lÀngra MÂzes elûtt. A k´ltûi
v¢nÀjÃ f¡v¢szt f´ltehetûleg a bÁbor lÀngolÀs kÀprÀztatta el, talÀn nem is a kertben virulÂ dÁszn´v¢ny¢, hanem az ¢vrûl ¢vre kivirÀgzÂ ¢s Ágy a maga ravasz mÂdjÀn ´r´k
fiatalsÀg¢.
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Shiraishi Kazuko

°Gý MEGVILçGOSODçS
¢gû megvilÀgosodÀs vagyok
egy vÁzben tocsogÂ szigetet rejtegetek magamban
vizimadarak lakjÀk ¢s az ¢gre f´lÃszÂ telihold
nÁlusi krokodiloknak adok szÀllÀst
megvilÀgosodÀsom m¢gsem k¢k mint a vÁz
de a szem¡kbûl t¡zelû
vÀgyaktÂl v´r´s
a jÂÁzü napot zabÀltatom f´l vel¡k
¢s elaltatom ûket
¢gû megvilÀgosodÀs az ¢letem
hallom a hangtalan hullÀmver¢st
a vÁzben tocsogÂ sziget k´r¡l

VíZ
àa gy´ngy kett¢hasadt
keleti fel¢bûl lettek a japÀnok
nyugati fel¢bûl lettek a magyarokÊ
mondta OttÂ
szeme mÀr vÁzbe mer¡lt
bort kortyintgat a f´ld´n a nyugati palota poharÀbÂl
szûke hajat mos a v¢rfolyÂban
Ãjra meg Ãjra
szÀzadokon kereszt¡l
de
ha nagy ritkÀn megszÂlal k¢t szava k´zt
¢rzem a lucerna illatÀt
versenyzû viharok szele fÃj keletrûl
a szÀzadok f´l´tt egy ember
kif¢s¡lte a szellemek s´r¢ny¢t
m¢g ott Àll s mÀr eltünik kez¢ben f¢süvel
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°Lý
volt valami hasonlÂ az amazoniai domboldalon
¢s az indon¢z dzsungelben
k´nnyed¢n szÀllt szinte nem is mozdÁtva a szÀrnyÀt
¢s eleny¢szett mint a mÀsodperc t´red¢k¢ig tartÂ utazÀs utÀni sz¢d¡let
de
m¢gis l¢tezett
mint f¢ny ¢s Àrny r´pt¢ben pÀrosodott
¢pp csak megrezdÁtve a mozdulatlan n¢ma levegût

VADRIZS
MinnesotÀban tÁzezer tÂ van
vadrizs az ami itt nû nem nÀd
egy napon
siklÂ kenujÀn
megj´n az indiÀn
learat
megt´r kûmozsarÀban
megfûz ¢s megesz
bÃvÀrmadarak bÀmuljÀk
a feh¢r embernek nyoma sincs m¢g
melyik ¢vszÀzad lehetett ez?
hÀnyszor tÁzezer ¢ve
j´ttek az indiÀnok hogy learassÀk
¢s azÂta
a gyomrukban az agyukban
fesz¡lû izmaikban ¢s pigmentsejtjeikben
lapulÂ vadrizs hallja mit ¢nekelnek
a sÀmÀnok
mit a sz¢l
a z´ld
a fÀk
ma fÂliÀba pakolnak c¢dulÀt biggyesztenek rÀm
f´lraknak a minnesotai eml¢ktÀrgyakat ÀrulÂ boltban a polcra
egy szakÀcsk´nyv
a Vadrizses ¢telek mell¢
a boltban nincs tÂ
a kit´m´tt bÃvÀrmadarak k´z¢ f¡ggesztve
indiÀn festûk k¢pei vÀrjÀk a naiv müv¢szetre bukÂ vevût
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HARKçLY
egy harkÀly j´n szorgoskodik
lyukat vÀg a fahÀz falÀn
a f¢rfi kirohan hogy elhessegesse
nyolc ¢vig ¢pÁtette
a hÀzÀt
a feles¢g¢nek meg a k¢t fiÀnak
a nyolcadik ¢v letelte utÀn
mielûtt m¢g a harkÀly kilyukaszthatta volna a hÀz falÀt
egy lÀthatatlan harkÀly fÃrt lyukat
a feles¢g fej¢be
az asszony Ãgy ahogy volt
kirep¡lt a hÀzbÂl
nem lÀtta t´bb¢ soha senki
egy harkÀly j´n szorgoskodik
kopogtat az ember hÀza falÀn

TEJöT
tegnap ¢jszaka Kitakamiban jÂ nagyot ittunk Kikucsi-szannal
visszarep¡lt¡nk vagy ´tezer ¢vet
a Szahara csodÀs pillangÂi meg az akkor ¢lû emberek k´z¢
csontokrÂl tÀrsalogtunk
hÀzak k´r¢ emelt bÀstyafalakrÂl
´tezer ¢v mÃlva
Kikucsi-szan meg ¢n
a TejÃton fogunk krumplibort piÀlni
¢s lÀtjuk majd magunk k´r¡l
pillangÂk mÂdjÀra f´l-le tünni csapongani az ¢gitesteket
nincs mÂd arra hogy Kikucsi-szan meg ¢n lelett¢ k´v¡lj¡nk
nem illetheti k¢z a k¢pzelet k´lt¢szet¢t
k¡l´nben is tegnapelûtt ¢jszaka
´tvenezer ¢vig meg sem Àlltunk
OrbÀn OttÂ fordÁtÀsai
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K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
Szegedy-MaszÀk MihÀly: àMinta a szûnyegenÊ.
A mü¢rtelmez¢s es¢lyei
Balassi, 1995. 268 oldal, 600 Ft
I
1. A tanulmÀnyk´tet fedûlapjÀn azonos szed¢ssel k¢t cÁm olvashatÂ. Az elsû id¢zûjelek
k´z¢ fogva Henry Jamestûl valÂ Ãgynevezett
fantÀziacÁm. A mÀsodik a k´nyv tulajdonk¢ppeni tartalmÀnak ¢s c¢ljÀnak pontos megjel´l¢se. Annyiban azonban kieg¢szÁtik egymÀst, amennyiben egyes szerzûk ¢s irÀnyok
müvei ´sszetevûinek, ´sszesz´v¢si mÂdjainak
ama sajÀtsÀgait kÁvÀnja a k´tet felmutatni,
amelyek Àltal azok ´nelvü, organikus l¢tezûv¢ s eszt¢tikai hatÂt¢nyezûv¢ vÀlnak.
A gyüjtem¢ny, mint a szerzû mondja, mÀsf¢l ¢vtized term¢s¢t nyÃjtja. Ez kÁnÀlja az olvasÂnak annak megfigyel¢s¢t, milyenre alakult a szerzû szeml¢letmÂdja, vizsgÀlÂdÀsÀnak k´re, kritikusi magatartÀsa, elûadÀsÀnak stÁlusa. A k´vetkezûkben elsûsorban erre
´sszpontosÁtjuk figyelm¡nket.
2. Az elsû müvelts¢g¢nek szokatlanul sz¢les k´re ¢s sokr¢tüs¢ge. A hazai ¢s eurÂpai
müv¢szet- ¢s müvelûd¢st´rt¢net sokf¢le ÀgÀban mutat f´l valÂdi jÀrtassÀgot. Legnagyobbat az irodalomban ¢s a zen¢ben; de a fest¢szetben is otthonos. Az irodalomban, legalÀbbis e k´tet¢ben, elsûsorban az epikÀban,
kivÀlt a reg¢nyben. S mÁg korÀbbi ÁrÀsaiban
nem volt ritka a puszta utalÀsra szorÁtkozÀs,
most szÀmuk inkÀbb fogy, mint emelkedik;
szerep¡k viszont kibontottÀ, funkcionÀlisan
¢rtelmezûv¢ vÀlik. Nem lÀtvÀny- s dÁszÁtûelem t´bb¢, hanem szerves tartoz¢k.
MÀsodik vonÀsa alakulÀsÀnak a filozÂfiai
alapozÀs erûs´d¢se s m¢ly¡l¢se. Ez ugyanakkor magÀval hozza a hivatkozottak, a szÀmba
vettek k´r¢nek cs´kken¢s¢t s egyben hatÀrozottabb irÀnyzatÃ s nagyobb fajsÃlyÃ vÀlo-

gatÀsÀt. Olyan szerzûk, akik a gombamÂd
szaporodÂ neopozitivista kommunikÀciÂ- ¢s
nyelvelm¢letek jegy¢ben kÁvÀnnak mü¢rtelmez¢st adni, visszaszorultak. Azok nyertek
nagyobb es¢lyt, akik oly ontologikus-antropologikus szemsz´gü b´lcseleti rendszerre
¢pÁtettek, amely t´rt¢net- ¢s tÀrsadalomfilozÂfiÀvÀ bûv¡lhet. Az eszt¢tikai ¢rt¢kü müvek
foganÀsÀt, megalkotÀsÀt, befogadÀsÀt nem
egyszerüen biografikus-biopszicholÂgiai vagy
k´zvetlen tÀrsadalmi indÁtÀsÃ ¢s lezajlÀsÃ folyamatk¢nt magyarÀzza, hanem egyben ¢s
hangsÃlyosan l¢tszeml¢leti eredez¢s ¢s eszm¢lked¢s szÀmbav¢tel¢vel is.
°rdemes ezt hangsÃlyozni. Mert a b´lcseletis¢g a hazai irodalom t´bbs¢g¢ben k´zvetlen tÀrsadalom- ¢s t´rt¢netb´lcseletet jelentett. Jellemzû erre a hatÀrozottan (s joggal)
filozofikusnak tartott, a romantika ¢s pozitivizmus hatÀrÀn ÀllÂ E´tv´s magatartÀsa.
Amidûn idûs korÀban Kantot kezdett olvasni,
Ãgy v¢lte, ha ilyen a nem szorosan vett tÀrsadalomfilozÂfia, nem vesztett sokat olvasÀsÀnak hiÀnyÀval. S fiÀt is, midûn az K´nigsberget, ahovÀ f¢l ¢vre az ontologikus, metafizikus filozÂfiÀval ismerkedni ment, n¢hÀny h¢t
mÃltÀn odahagyta, teljes meg¢rt¢s¢rûl biztosÁtotta. Ami persze nem jelenti azt, hogy nagy
k´ltûinket, mondjuk V´r´smartyt, Aranyt,
Babitsot, KosztolÀnyit, JÂzsef AttilÀt ne hatottÀk volna Àt m¢lyen a l¢trûl valÂ eszm¢lked¢s
neh¢z k¢rd¢sei. K´lcsey ¢s Babits k´z´tt
azonban kev¢s az, amit ily ¢rtelmü b´lcseleti
olvasottsÀgnak mondhatnÀnk.
A harmadik jellemzû vonÀsa a k´tetnek a
f´lt¢teles, a megengedû, a vagylagos ÀllÀspont, k´vetkeztet¢s. ManapsÀg, amidûn egyegy szezon¢rv¢nyü elm¢let, egy-egy id¢nyt
kit´ltû zseni teÂriÀja nyomÀn megf´llebbezhetetlen Át¢leteket mondanak müvekrûl, szerzûkrûl, irÀnyokrÂl ¢s ¢rtelmezû elûd´krûl egyarÀnt, rokonszenves ¢s valÂdi tÀj¢kozottsÀgbÂl
adÂdÂ ez a kondicionÀlis magatartÀs. çllÀst
foglal, hatÀrozott a v¢leked¢se, de nem tartja
azt az egyed¡l lehets¢ges ¢s helyes ÀllÀspontnak, v¢leked¢snek. Figyelemre m¢ltÂ, ahogy
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p¢ldÀul a komparatisztika sz¡ks¢g¢t ¢s neh¢zs¢geit tÀrgyalja. K¡l´n´sen a kis nyelvek,
fûleg a nagy nyelvekkel rokonsÀgban nem ÀllÂ kis nyelvek eset¢ben. Vagy annak az ´r´k´s k¢rd¢snek sokr¢tü bemutatÀsa is: a vÀltozÀs ¢s a fejlûd¢s fogalmÀnak s az egymÀsra
k´vetkezû irÀnyzatoknak ¢rt¢k´sszem¢r¢se
milyen buktatÂkba ¡tk´zik, ¡tk´zhet. S menynyire hibÀs lehet a t´rt¢neti menet szerint valÂ alÀ- s f´l¢rendel¢s. S v¢le egy¡tt az is, ha
bÀrmely irÀnyzatot megtesz¡nk a t´bbi ¢rt¢kminûsÁt¢s¢re m¢rc¢nek. HasonlÂan meggondolt a korszak- vagy irÀnyzati Ãgynevezett kÀnon k¢rd¢s¢ben. (Ezt a divatszÂt,
amely marxistÀn dogmÀs, egyhÀzias jelleget
visel magÀn, n¢mileg tÀn tÃl is futtatja.)
3. T´bbnyire, mint az ma szokÀs, û is befogadÀsrÂl, recepciÂrÂl besz¢l. M¢gsem Jausshoz Àll igazÀban k´zel, hanem a sokkal tÀgabb k´rü, m¢lyebb filozÂfiai alapozottsÀgÃ
Gadamerhez. Ez¢rt ¢rezz¡k n¢mileg meglepûnek, hogy Dilthey e tekintetben oly fontos
fogalmÀt, az ¢lm¢nyt, Ãgy tetszik, nem tartja
el¢gg¢ àtudomÀnyosnakÊ. ValÂ igaz, hogy az
¢lm¢nyt, a àbefogadottsÀgotÊ a nyelvi megalkotottsÀg milyens¢ge vÀltja ki. çm a legelm¢letibb olvasÂ is aligha ennek tudÂs figyelemmel kÁs¢r¢se nyomÀn teszi le azzal a minûsÁt¢ssel a k´nyvet, hogy az kitünû, Àtlagos vagy
gy´nge. Csak amikor spontÀn, ¢lm¢nyalapÃ
Át¢let¢t megokolja, akkor tudatosÁtja elm¢leti
mÂdon, egyebek k´zt, sût elsûsorban a nyelvszerkezeti, a nyelvhasznÀlati megalkotottsÀg,
k´zvetÁtûk¢pess¢g minûs¢g¢t Át¢lete megokolÀsÀra. Nemcsak Max Weber ä hogy tekint¢ly¢rvüek legy¡nk ä, hanem Gadamer is
Dilthey alapvetû ¢rdem¢nek tartja kitünû,
p¢ldÀs adatoltsÀga ellen¢re is t´m´r hermeneutika-´sszefoglalÀsÀban, hogy az az alkotÀspozitivista keletkez¢srekonstrukciÂs àÃjra¢l¢s¢reÊ, àÃjra¢let¢s¢reÊ szorÁtkozÂ mü¢rtelmez¢st, illetûleg befogadtatÀst´rekv¢st elutasÁtja. A àbefogadottÀ lev¢sÊ, az ¢lm¢nyminûs¢gg¢ vÀlÀs folyamatÀt azonban, Gadamer
szerint, Dilthey ä mint r¢szben a keletkez¢s¢t
is ä t´rt¢neti s antropolÂgiai szellemi-lelki ¢lm¢nytÁpusok alkotÀsÀval, szellemi-lelki ¢lm¢nytÁpusokba sorolÀsÀval v¢lte megoldhatni. Amit aztÀn Jaspers fiatalkori hÁres müv¢vel, A V ILçGN°ZETEK L°LEKTANç-val koncepciÂvÀ igyekezett ki¢pÁteni. De amennyire
nem fogadja ezt el Gadamer, annyira m¢ltÀ-

nyolja az e tekintetben Dilthey-elûd, a nagy
ÂkortudÂs, A. Boeckh t¢zis¢t, àa megismert Ãj
megismer¢s¢Ê-t s a kortÀrs Spranger¢t: a àBegreifen, was uns ergreiftÊ-et (àMeg¢rteni, ami benn¡nket megragadÊ). Maga pedig azt mondja:
àAz ¢rtelmezû term¢keny hozzÀjÀrulÀsa megsz¡ntethetetlen mÂdon magÀhoz a meg¢rt¢s ¢rtelm¢hez tartozik.Ê Majd meg azt hangsÃlyozza, hogy a befogadtatÂ k´zvetÁt¢s¢ben az interpretÀlÂ ¢rtelmez¢s¢nek kiiktathatatlan szerepe van, tev¢kenys¢ge maga is ànyelvi esem¢nyÊ. àA reprodukciÂ ¢rtelmi tartalmÀt nem korlÀtozhatjuk arra
az ¢rtelemre, amelyet a szerzû tudatosan k´lcs´nz´tt
munkÀjÀnak.Ê
EgyszÂval: nem tartjuk ugyan hibÀnak az
¢lm¢ny fogalmÀnak mellûz¢s¢t, de Ãgy v¢lj¡k, mellûz¢s¢vel egy fontos kategÂriÀtÂl, ¢rtelmez¢si mozzanattÂl, lÀncszemtûl fosztjuk
meg magunkat. El¢g, ha Dilthey szellemi-t´rt¢neti tÁpustanÀtÂl elhatÀrolÂdunk ä bÀr m¢g
annak is lehet a meg¢rt¢sben s a meg¢rtet¢sben bizonyos szerepe. EgyÀltalÀn: Ãgy v¢lj¡k,
azokbÂl az irÀnyzatokbÂl, amelyek bet´lt´tt¢k sajÀt koruk kÁvÀnalmait, amaz elemeket,
amelyek k´vetkezû korok k´vetkezû irÀnyaiba is hasznosan beilleszthetûk, a sz¡ks¢gnek
megfelelûen mÂdosÁtva, term¢keny ¢s okos
Àtvenni. Az àirodalomtudÂsÊ nemcsak a mai
nap szÀmÀra ¢rtelmezû, hanem irodalomt´rt¢n¢sz is kell hogy legyen egyÃttal. S mint
ilyennek, kellû müvelûd¢s- ¢s tÀrsadalomt´rt¢neti kitÀgÁtÀssal ä p¢ldÀul m¢g a pozitivista
keletkez¢srekonstrukciÂs mÂdszer ¢s eljÀrÀs
elemeivel is ä ¢lnie nemcsak lehet, de kell is.
4. Egyes irÀnyzati t´rekv¢sekre, egyes
müvekre vonatkozÂ ¢szrev¢telekre mÀr nemigen jut itt hely. P¢ldÀul arra, hogy Henry
James jÂl el¢nk ÀllÁtott reg¢nyepikai ÃjÁtÀsai
ellen¢re sem tetszik olyan jelentûs¢gü ÁrÂnak,
mint aminûnek a k´tet mutatja. S MÀrai (s
egyben a hazai prÂza) valÂban egyik legjelentûsebb alkotÀsa a V ALLOMçSOK elsû k´tete, de
a korÀbbiak k´z´tt is akad kitünû, p¢ldÀul az
elmagÀnyosodÀst remek ´ncsÃfolÂ irÂniÀval
¢s l¢lektannal kutyahistÂriÀba pakolt rajza, a
CSUTORA, vagy a kamaszl¢lek fesz¡lts¢geit,
zavarait el¢nk tÀrÂ ZENDºLýK . S igaz, hogy
elsûsorban leÁrÂ r¢szeiben erûs a l¢lekrajza,
de a dialÂgust is kitünûen hasznÀlja erre; a
k¢t asszony vagy a t´rv¢nysz¢k riposztjai A
KASSAI POLGçROK -ban t´k¢letesen c¢lba talÀlÂk. S talÀn jÂ lett volna a reg¢nyÁrÂ Koszto-

Figyelû ã 1515

lÀnyit a nagyszerü lÁrikussal r¢szletesebben
szembesÁteni. De az eff¢l¢kre ne pazaroljuk
itt a helyet.
5. K¢t k¢rd¢st pendÁts¡nk meg inkÀbb. A
k´tet is ¢l a posztmodern irÀnyzati megjel´l¢ssel. TehÀt volt egy irÀnyzat, amelyet a àmodernÊ fogalma alÀ lehet rendelni? Mikor kezdûd´tt, mik voltak az ism¢rvei, kik a k¢pviselûi? Mely nyelvter¡letek a dominÀns megvalÂsÁtÂi? Baudelaire, George, Eliot, Pessoa,
Benn? HozzÀjuk k¢pest poszt a poszt? AztÀn
az ¢pÁt¢szetben: a Bauhaus tisztÀn praktikus
funkcionalitÀsra csupaszÁtott vÀlfaja? Hisz a
àposztmodernÊ ¢pp ellenkezût müvel; a biedermeierig nyÃl vissza tornyocskÀk¢rt, alkÂvok¢rt, hajlatok¢rt, tetûformÀk¢rt stb. stb.
MÁg az irodalomban a àmodernÊ-nek mondott formai s tartalmi elemeket hajszolja s
torzÁtja az extremitÀsokig a àposztmodernÊ.
Mihez k¢pest poszt tehÀt a poszt? Morgenstern¢k is bûven ¢ltek utcai s halandzsanyelvvel, s Marinetti¢k is betükbûl alkotott k¢pverssel s hasonlÂkkal.
Azt olvashatni a k´tetben, talÀn Nietzsche
a teleolÂgiÀra m¢rt csapÀssal egyik elûzm¢nye s indikÀlÂja a posztmodernnek. Meg lehet semmisÁteni a teleolÂgiÀt, az utÂpiagyÀrtÀst? Egyesek gondolkodÀsÀban igen, mÀsok¢ban soha. A comte-it, a marxit, a spencerit
majd mÀsok, helyiek ¢s egyetemesek k´vetik;
kert-magyarorszÀgiak, isten-Àllamiak, vilÀguniÂsok. Nem lehet, de nem is kell ûket kiiktatni. Csak annak kell tekinteni ûket, amik;
s k¢pzelg¢seiket f¢lretolva, reÀlis elemeiket
hasznosÁtani. Mert m¢giscsak lehet valami
igaza Dilthey szellem- s l¢lektipolÂgiÀjÀnak is.
S mily problematikus, sût groteszk lehet a teÂriagyÀrtÂkra hivatkozÀs a t¢nyekkel szemben: AdornÂt egy idûben p¢ldÀul k´telezû
volt id¢zni: t´bb¢ nem lehet verset Árni; s
Nelly Sachs, hogy csak Adorno hazÀjÀt emlÁts¡k, ekkor Árta Nobel-dÁjas verseit, Celan ¢lni
nem, de gy´ny´rü verseket Árni tudott, Benn
megÁrta a STATIKUS V ERSEK k´tet¢t, amelynek jegy¢ben Montane Eliotot s ût mondta a
korszak legnagyobb k´ltûj¢nek. SzigorÃ klaszszikus formÀba fogott versek, ellent¢tben korai expresszionizmusÀval. R´viden: pÂtszÂ
ez, amelynek irÀnyzati àkÀnonjÀtÊ keresni
legalÀbbis k¢ts¢ges; a legellent¢tesebb ¢s teljesen tisztÀzatlan jelens¢gek gyüjtûneve.
M¢g a stÁlusrÂl valamit. E tanulmÀnyok fo-

galmisÀgÀban, nyelvhasznÀlatÀban, r¢szarÀnyaiban a szakember szÀmÀra semmi kivetnivalÂ nincs. Az persze jÂ volna, ha az irodalom
elm¢leti k¢rd¢seit ¢s eredm¢nyeit a szorosabban vett ¢s n¢lk¡l´zhetetlen teoretikus tanulmÀnyok mellett a müvelt nagyk´z´ns¢g Àltal
is foghatÂ, sût szellemileg ¢lvezhetû elûadÀsban tudnÀnk nyÃjtani. Az essz¢ sokaknÀl lÀthatÂ elhÁgulÀsa ä neveket ne emlÁts¡nk ä
nem lehet ok a müfaj elvet¢s¢re. Az eredm¢nyk´zvetÁt¢s, a kapcsolatûrz¢s kitünû eszk´ze volt ¢s maradt (s maradjon is) az essz¢.
V¢g¡l egy tudomÀnyos k´z¢leti k¢rd¢srûl
egy szÂt. Hallhatni, hogy az az irÀny, az a t´rekv¢s, melyhez a szerzû is eminensen tartozik, t¡relmetlen, kisajÀtÁtÂ, kizÀrÂ magatartÀsÃ mÀs irÀnyokkal szemben. Hogy a napi irodalmi-kritikai k´z¢letben Ágy van-e ez, nem
tudom. Abba nem szÁvesen bonyolÂdom bel¢.
De ha valÂban Ágy volna, nem ´r¡ln¢k neki;
ehhez a szellemi f´lk¢sz¡lts¢ghez ¢s müv¢szi
¢rz¢kenys¢ghez nem illen¢k; annak hitel¢t
venn¢. Ebben a k´tetben mindenesetre nem
lÀtom nyomÀt. A hangsÃlyos f´lt¢teless¢g ´nmagÀval szemben egyenesen ellentmond neki. Legyen p¢lda, a hitvitÀzÂk helyett, KosztolÀnyi; û, a tÀrca, az essz¢ (ha kell, ironikus)
nagymestere, mily nyugodt szak- ¢s tÀrgyszerüs¢ggel hÀrÁtotta el MÂricz¢k ä mondjuk
szelÁden Ágy ä sajÀtos Arany-felfogÀsÀt.
N¢meth G. B¢la

II
A K¹RºLTEKINTý TUDñS
Ha Szegedy-MaszÀk MihÀly irodalomelm¢leti-irodalomt´rt¢neti munkÀit egyetlen jelzûvel kellene illetni, valÂszÁnüleg a àk´r¡ltekintûÊ mellett d´nten¢k. SzÀmÁtÀsba venn¢m
m¢g a àm¢rt¢ktartÂÊ, mi t´bb, az àelûvigyÀzatosÊ vagy a àvisszafogottÊ kit¢teleket is. Az
àÂvatosÊ jelzûtûl viszont mÀr Âvakodn¢k.
Mert bÀr a lÀtszat ellene szÂl, Szegedy-MaszÀk, olykor kider¡l, a legkev¢sb¢ sem f¢l a
hatÀrozott ÀllÀsfoglalÀsoktÂl, csak ¢ppen ritkÀn ¢l vel¡k. Szellemileg igencsak tÀvol Àll tûle a gyÀvasÀg, de arra az¢rt mindig gondosan
¡gyel, hogy ne vesse el a sulykot. SzÂval, k´r¡ltekintû. E jelzû elûnye, hogy talÀn k¢pes
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¢rz¢keltetni, hogy megfontoltsÀga mellett
mennyire sz¢les irodalmi-irodalomelm¢letib´lcseleti mezû az, melyet a szerzû belÀt. Poloniusszal szÂlva, Genette nem el¢g k´nnyü,
Nietzsche nem el¢g neh¢z neki. ögy tünik,
mindent olvasott. °s minden eurÂpai nyelven! Ki ismeri rajta kÁv¡l p¢ldÀul Coover B EGINNINGS cÁmü à´n¢rtelmezû novellÀjÀÊ-t?! RÀadÀsul zenei ismeretei sem akÀrmilyenek.
Tûle megtudhatjuk, mit kell felt¢tlen¡l elolvasnunk nek¡nk is, mi ¢ppen àinÊ, ¢s mi az,
ami mÀr àoutÊ. K´nyv¢bûl rengeteget lehet
tanulni. °s ez t¢nyleg nem csek¢lys¢g. BÀr ha
udvariatlanabbak vagyunk, feltehetj¡k a k¢rd¢st: nem erûfitogtatÀs n¢ha ez a bÀmulatos
olvasottsÀg? Nem a pregnÀns gondolkodÀs
hiÀnyÀt fedi ilyenkor a tÃlzott k´r¡ltekint¢s?
Bizonyos, hogy Wyndham Lewis k¢t reg¢ny¢vel lehet a legfrappÀnsabban bizonyÁtani
azt az egy¢bk¢nt sem tÃlzottan faszcinÀlÂ kijelent¢st: àA moderns¢g irÀnyÀt nem lehet egy¢rtelmüen megÀllapÁtaniÊ? Lewis ide vagy oda, de
mintha eddig is gyanÁtottunk volna valami
hasonlÂt... Az ¢n Ázl¢semnek egy¢bk¢nt sok a
Nietzsche-id¢zet. Szegedy-MaszÀk nyelv¢n
szÂlva: ugyan ki vitatnÀ, hogy a MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES szerzûje lÀng¢sz
volt? De manapsÀg sokszor vissza¢lnek gondolataival, ¢s arra is hasznÀljÀk, hogy egy
mellbevÀgÂ kijelent¢s¢t beid¢zve elt´mjenek
komoly szellemi hiÀtusokat. N¢ha szerzûnk is
ezt teszi.
Szegedy-MaszÀk elsûsorban komoly tudÂs, nem tartozik az Ãgynevezett nagy svÀdÀjÃ essz¢istÀk k´r¢be, stÁlusa korÀntsem sziporkÀzÂan szellemes vagy szÂk¢pdÃs, nyelvezete nem tÃlzottan ¢rz¢kletes vagy mozg¢kony, talÀn emiatt nem v¢rbeli kritikus, ¢s lÀthatÂlag nem is ambicionÀlja, hogy az legyen.
°s nem is igazÀn kenyere az Át¢lkez¢s. N¢ha
szinte komikus, hogy mennyire: àLehets¢ges,
hogy Edwin Fischer meggyûzûbben tolmÀcsolja az
APPASSIONATç -t, mint Glenn GouldÊ, Árja egy
helyen. (19. o.) HÀt igen, lehets¢ges. De lehets¢ges az ellenkezûje is. Sût m¢g az is, hogy
teszem azt, Szvjatoszlav Richter a legmeggyûzûbb. °s Ágy tovÀbb. K¢rd¢s, lehet-e ¢rtelmesen megfogalmazni eff¢le k¢telyeket. Vagy
ilyeneket: àRichard Strauss 1948-ban fejezte be
a N°GY UTOLSñ °NEK -et, k¢t ¢vvel azutÀn, hogy
Boulez megÁrta ELSý ZONGORASZONçTç-jÀt,
m¢gsem bizonyos, hogy van sok ¢rtelme megk¢rdez-

ni, melyik a jobb zenemü.Ê (98. o.) PusztÀn az¢rt,
mert Boulez, jÂllehet, kortÀrsa volt, avantgarde zeneszerzû Richard Strausshoz k¢pest,
valÂban nincs ¢rtelme feltenni a k¢rd¢st. De
mÀsk¢nt n¢zve, talÀn m¢gsem eg¢szen ¢rtelmetlen a probl¢ma. çm szerzûnk t´bbnyire
Ágy szÂl magÀban: vÀrjuk ki a v¢g¢t... Egy
mübÁrÀlÂtÂl tÀn joggal vÀrhatnÀnk el n¢mileg
nagyobb lend¡letet, kevesebb m¢ricsk¢l¢st,
harsÀnyabban hangszerelt intonÀciÂt. Viszont az irodalomteoretikus jÂ, ha inkÀbb
pontos szavÃ, k´r¡ltekintû. °s Szegedy-MaszÀk e tekintetben igen megbÁzhatÂ.
Mindamellett elemz¢sei ä talÀn e folytonos
k´r¡ltekint¢s miatt ä t´bbnyire igencsak sovÀnyka eredm¢nyeket hoznak. Mindent elolvasott ¢s Àtgondolt, de k¢rd¢s, vannak-e valÂban eredeti gondolatai. A legkimerÁtûbben
KosztolÀnyi epikÀjÀval foglalkozik k´nyv¢ben, gÂrcsû alÀ veszi a PACSIRTç -t, az ARANYSçRKçNY -t, a NERO, A V °RES K¹LTý-t. Reg¢nyelemz¢seket Ág¢r, de szavÀt nem igazÀn
vÀltja be. àMirûl is szÂl a PACSIRTA?Ê ä teszi fel
hatÀrozottan a k¢rd¢st egyik tanulmÀnya elsû
mondatÀban. T¢nyleg, mirûl is, mondtam
magamban, ¢s nekizuhantam az olvasÀsnak.
Nem kaptam vÀlaszt sem Szegedy-MaszÀk,
sem a magam k¢rd¢seire. àT¢telezz¡k fel, hogy
a reg¢ny egyebek mellett az idûvel, pontosabban annak sz¡ks¢gszerü t´bb¢rtelmüs¢g¢vel is foglalkozik.
LegalÀbbis hatf¢le: k¡lsû ¢s belsû, kozmikus ¢s t´rt¢neti, c¢lelvüen elûrehaladÂ ¢s k´rk´r´sen ´nmagÀba visszat¢rû idû k´lcs´nhatÀsa ¢rv¢nyes¡l a PACSIRTç -ban.Ê Azt hiszem, ez jogos hipot¢zis.
çm bizonyÀra ¢rv¢nyes mondjuk a SELLý A
PECS°TGYþRþN idûkezel¢s¢re is. Nem vagyok
k¢pes belÀtni, hogy mi¢rt ¢ppen a PACSIRTA.
Ha a k´nyv alcÁm¢t (A Mþ°RTELMEZ°S ES°LYEI ) szembesÁtj¡k a szerzû Àltal felmutatott
eredm¢nyekkel, talÀn nem lesz eg¢szen jogtalan a szarkasztikus megjegyz¢s: hÀt Ágy nem
sok es¢lye van a mü¢rtelmez¢snek... Szegedy-MaszÀk ¢rveirûl, szempontjairÂl Tandori r¢gi sora jut eszembe: àugyanez elmondhatÂ bÀrmirûlÊ. Id¢z¢stechnikÀja hasonlÂ utakon jÀr. Mivel müvelts¢ge valÂban rendkÁv¡li, ÀllandÂan a legk¡l´nf¢l¢bb sz´vegek ny¡zs´gnek a fej¢ben, id¢z is belûl¡k sz¢p szÀmmal, csak ¢ppen nem mindig tudni, mi¢rt ¢ppen ez a hivatkozÀs ugrott be. Az emlÁtett PACSIRTA-tanulmÀnyban elhangzik egy mondat: àMajdnem teljesen hiÀnyzik a c¢lelv a cselek-
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m¢nybûl, vagyis a PACSIRTA ¢rezhetûen elt¢r a nevel¢si reg¢ny eszm¢ny¢tûl, mely nemcsak olyan nagy
terjedelmü alkotÀsokra nyomta rÀ b¢lyeg¢t, mint a
T OM JONES, a W ILHELM MEISTERS LEHRJAHRE vagy a HçBORö °S B°KE, de olyan müvekre
is, mint az EMMA, az ADOLPHE vagy akÀr az EGY
R°GI UDVARHçZ UTOLSñ GAZDçJA, melyek a PACSIRTç -hoz hasonlÂ m¢retüek.Ê Megint nem ¢rtem a hivatkozÀsokat. Hogy j´n ide a TOM
JONES? Ki ÀllÁtotta, hogy a PACSIRTA nem t¢r
el a nevel¢si reg¢ny eszm¢ny¢tûl? Vagy hogy
a c¢lelv hatÀrozza meg a cselekm¢nyt? E k¢rd¢sek annyira evidensnek tünnek, hogy komoly megtÀrgyalÀsuknak nem sok ¢rtelme
akad. Mintha nagyÀgyÃkkal mondjuk amellett akarn¢k ¢rvelni, hogy Berzsenyire nem
hatott H´lderlin. Azt bizonyÁtani, hogy àa
k´rk´r´s idûszeml¢let lÀtszik diadalmaskodniÊ a reg¢nyben, csak ilyen mÂdon lehet? (Itt egy¢bk¢nt ism¢t tanÀcstalanul olvasom a hivatkozÀsokat: àT´rt¢netileg KosztolÀnyi mintegy f¢lÃton
Àll f´lfogÀsÀval egyfelûl Henry James, mÀsfelûl
Alain Robbe-Grillet k´z´tt...Ê Hogy ker¡lhet ide
Robbe-Grillet?!) Ha nem àk´rk´r´sÊ, akkor
ànevel¢siÊ? De biztos, hogy ez az idûszeml¢let
k´rk´r´s? Ugyan ki mern¢ ÀllÁtani, hogy Vajkay çkos ¢letszeml¢let¢ben semmif¢le vÀltozÀst nem hozott az a r´vid idûszakasz, amÁg
Pacsirta tÀvol volt? HÀt nem ¢ppen ezalatt ismeri fel çkos, hogy nem szereti a lÀnyÀt? HÀt
nem ¢ppen ennek hatÀsÀra ragaszkodik tovÀbbra is az ´ncsalÀshoz, pontosabban tudja
immÀr, hogy ¢let¢t egy hazugsÀg hatÀrozza
meg? Hogy innen tudatosan ¢lje ´ncsalÂ ¢let¢t? Ez nem ànevelûd¢sÊ? çkos t¢nyleg nem
jutott el valahonn¢t valahova? Nem szeretn¢k belebonyolÂdni a k´nyv analÁzis¢be, csak
n¢hÀny k¢rd¢st prÂbÀltam feltenni. SzegedyMaszÀk azt Árja, hogy àa reg¢ny v¢g¢n kifejezett
Àllapot l¢nyeg¢ben nem k¡l´nb´zik a kezdetitûlÊ.
De mi az, hogy àl¢nyeg¢benÊ? Azt hiszem, el¢gg¢ nyilvÀnvalÂ, hogy a k´nyv v¢g¢re a fûhûs´k jÂ n¢hÀny komoly tapasztalattal lettek
gazdagabbak. TalÀn ¢ppen ezen ismeretek
megszerz¢s¢rûl szÂl a reg¢ny. Mindamellett
lehet, hogy t¢vedek. Csak azt szerettem volna
felvÀzolni, mennyire keveset lehet kezdeni
Szegedy-MaszÀk kategÂriÀival. Hogy menynyire ÀltalÀnosak ¢s ¡resek. Elemz¢sei ÀltalÀban sem Àrulkodnak tÃlzott k¢pzelûerûrûl.
Sokszor doktriner mÂdon ragaszkodik kiindulÂ kategÂriÀihoz, aztÀn ä ahogy r¢gi mate-

matikatanÀrom mondta ä àbarbÀr mÂdon behelyettesÁtÊ, ¢s megn¢zi, mi j´tt ki az egyenletbûl. (N°ZýPONT °S °RT°KSZERKEZET A V °RES K¹LTýBEN; I Dý, N°ZýPONT °S °RT°KSZERKEZET AZ ARANYSçRKçNYBAN.) Szeret pÀros
fogalmakban gondolkodni: okozatisÀg ¢s c¢lelvüs¢g, halmazszerüs¢g ¢s aleatÂria, szerep
¢s mü, tragikum ¢s irÂnia. Mindez gÃzsba k´ti fantÀziÀjÀt. Pedig ha elengedi magÀt, nagyszerü teljesÁtm¢nyekre k¢pes, p¢lda rÀ a
KosztolÀnyi nyelvszeml¢let¢rûl szÂlÂ tanulmÀny. A MÀrai ¢letmüv¢rûl szÂlÂ ÁrÀs is okos
gondolatokkal, nagy lend¡lettel tart a v¢gkifejlet fel¢, de aztÀn mintegy tudomÀnyos ¢rvekkel alÀtÀmasztva veszi vissza a tempÂt:
àAmennyiben a reg¢nyolvasÀs nem annyira k´z´ss¢gi, mint inkÀbb egy¢ni tapasztalat ä s ez a megszokÀs ´sszef¡gghet azzal a f´ltev¢ssel, hogy minden ÁrÂnak egy¢ni hangot kell talÀlnia ä, v¢gk´vetkeztet¢sem nem lehet t´bb, mint annak r´gzÁt¢se,
mik¢nt ¢rt¢kelne egyetlen olvasÂ, olyan Ázl¢ssel,
amelynek korlÀtait, a müvelts¢g s a nyelvtudÀs hiÀnyÀbÂl, alkati adottsÀgokbÂl ¢s eszmei elfogultsÀgokbÂl szÀrmazÂ fogyat¢kossÀgait meg lehet ÀllapÁtani.Ê Megmondom nyÁltan, engem bÀnt ez a
fÀd, teoretikusan kimÂdolt szer¢nys¢g. Van,
amikor ¡dv´sebb n¢mileg t´bb nagyk¢püs¢g, hatÀrozottsÀg. AnnÀl inkÀbb, mert az
id¢zett hosszÃ feszeng¢s utÀn kimondja,
hogy MÀrai àmÀsodlagos ÁrÂÊ KrÃdyhoz, KosztolÀnyihoz k¢pest.
Nem er¢nye a komponÀlÀs. TalÀn az¢rt
nem, mert tÃl sokat tud, tÃl sok mell¢kszÀl
jut esz¢be. Hogy hÂdoljak zenerajongÀsÀnak:
tanulmÀnyaiban, mint a romantikus zongoraszonÀtÀkban, t´bbnyire eluralkodik a
àDurchf¡hrungÊ, a kidolgozÀsi r¢sz. JÂ p¢lda
erre a TRAGIKUM °S IRñNIA K EM°NY ZSIGT¹RT°NELEMSZEML°LET°BEN
cÁmü
MOND
ÁrÀs. Az elej¢n lesz´gezi, hogy Kem¢ny k¢t
reg¢nyt´red¢k¢t fogja tÀrgyalni àaz ÁrÂ munkÀssÀgÀt nagy ÀltalÀnossÀgban ¢rintû gondolatmenethezÊ kapcsolÂdva. Ugyanakkor kijelenti,
hogy e fragmentumok ¢ppen t´red¢kes mivoltuk miatt nem tÀrgyalhatÂk sz¢pirodalmi
teljesÁtm¢nyk¢nt. Viszont utÂbb k¢ts¢gkÁv¡l
irodalmi müvekk¢nt elemzi ûket, igaz, meglehetûsen vÀzlatosan. (Nem is ¢rtem egy¢bk¢nt, hogy egy t´red¢ket mi¢rt ne lehetne
müv¢szi alkotÀsk¢nt elemezni. Szerencs¢re
Szegedy-MaszÀk nem ragaszkodik alapt¢zis¢hez.) Ezek utÀn hosszan korholja LukÀcsot,
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aki nyilvÀnvalÂan csak fel¡letesen ismerte
Kem¢ny munkÀssÀgÀt. Ezt Szegedy-MaszÀk
meggyûzûen bizonyÁtja, de ha ez Ágy van, mi¢rt kell olyan sok mondatot Àldozni LukÀcs
cÀfolatÀra? ý aztÀn t¢nyleg nem volt kompetens ebben a k¢rd¢sben. Itt mÀr elveszettnek
¢reztem magam az olvasÀs sorÀn. V¢gre rÀt¢r
voltak¢ppeni tÀrgyÀra: az irÂnia ¢s a tragikum feltÀrÀsa Kem¢ny t´rt¢netfilozÂfiÀjÀban.
E r¢sz legfûbb ¢rt¢ke az a pompÀs id¢zet,
amely Kem¢ny Toldy Ferenchez Árt level¢bûl
szÀrmazik. (135. o.) Mindenkinek figyelm¢be
ajÀnlom, aki nyilvÀnos vitÀba keveredik. M¢g
szÂ esik Ranke ¢s Kem¢ny viszonyÀrÂl, aztÀn
a cikk egy Kem¢ny hagyat¢kÀra vonatkozÂ
fÀradt futammal le is zÀrul. Pedig mennyi
mindent Ág¢rt az elej¢n. De a sok modulÀciÂ
valahogy elrejtette a fût¢mÀt.
K´nyve egy¢bk¢nt egy komoly elvi k¢rd¢s
feltev¢s¢re is alkalmat teremt. R´viden ¢s
durvÀn: lehet-e magyarul müvelni az irodalomelm¢letet? °s milyen, mÀs tÀjakon is
szÀmba vehetû tudomÀnyos eredm¢nyekkel
kecsegtethet az ilyesf¢le stÃdium? Persze Szegedy-MaszÀk nagyon vilÀgosan lÀtja a probl¢mÀkat. TalÀn ez¢rt is hoz annyi zenei p¢ldÀt. Hisz nyilvÀnvalÂan tudja, hogy van zenetudomÀny. °s a zene modern, 1945-ig terjedû t´rt¢nete, ¢ppen nemzetek f´l´tti l¢tmÂdja miatt, ¢s mivel van belsû fejlûd¢si logikÀja, igenis leÁrhatÂ n¢hÀny n¢vvel (Bach,
Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner, Debussy, BartÂk, Stravinsky, Sch´nberg, Berg, Webern ä
e lista legfeljebb ugyanennyi n¢vvel bûvÁthetû), mÁg az irodalomban az ilyesmit m¢g elgondolni is abszolÃt k¢ptelens¢g. Egy Mozart-zongoraverseny kadenciÀja elûtt felhangzÂ kvart-szextakkord ugyanÃgy szÂl
Londonban, mint Budapesten. Vagy legalÀbbis neh¢z ¢rtelmesen k¢telkedni ebben a
kijelent¢sben. (Ilyenkor term¢szetesen zÀrÂjelbe teszem az elûadÂ-müv¢szet probl¢mÀit,
vagyis ama k¢rd¢st, ki tolmÀcsolja hÁvebben
az APPASSIONATç -t.) De hogy l¢tezik-e irodalomtudomÀny abban az ¢rtelemben, ahogy
muzikolÂgia, ez korÀntsem evidencia. àNapjainkban a legt´bb nemzeti irodalom kutatÂi igyekeznek a nemzetk´zi szaknyelvhez alkalmazkodni.
A mi irodalmunk korszakolÀsa, müfajokat jel´lû kifejez¢seink, az egyes müvek ¢rtelmez¢sekor hasznÀlt
nyelv olykor nehezen ¡ltethetûk Àt mÀs nyelvre.Ê

(17. o.) °s ez persze fordÁtva is elmondhatÂ:
a sokszor id¢zett Derrida, Genette vagy Iser
fogalmai igencsak nehezen ¡ltethetûk Àt magyarra, ha egyÀltalÀn. (A mostanÀban mindenki Àltal agyonid¢zett Heidegger a lehetû
legkomikusabban szÂl nyelv¡nk´n, ugyanakkor persze kalapot le fordÁtÂink heroikus
erûfeszÁt¢sei elûtt.) Komoly narratolÂgiai kutatÀst csakis a mü eredeti, nem fordÁtott sz´veg¢nek hasznÀlatÀval lehet elgondolni.
(LegutÂbb magyarul megjelent k´nyv¢ben
Umberto Eco arrÂl panaszkodik, hogy G¢rard de Nerval SYLV IE cÁmü kisreg¢ny¢nek
mÀr az elsû mondatÀt is lehetetlen t´k¢letesen interpretÀlni angolul. [HAT S°TA A FIKCIñ
ERDEJ°BEN. EurÂpa, 1996. 22. o.] HÀt m¢g
magyarul! ä tehetn¢nk hozzÀ.) E tekintetben
szerzûnk ´ncsalÀs Àldozata. Az elûszÂban Ãgy
v¢li, az irodalmÀr àv¢gsû szÂtÀrÀt a hagyomÀny
szabja meg, ez pedig elvÀlaszthatatlan attÂl a
nyelvtûl, amelyen ÁrÊ. Gondolom, ez igaz. De a
k´vetkezû mondat mÀr nem: àAz ¢n ´szt´nzûim is elsûsorban magyar ¢rtekezûk voltak.Ê Ha
megn¢zz¡k k´nyve hivatkozÀsi listÀjÀt, fogalmi arzenÀljÀt, k´nnyü megcÀfolni e v¢leked¢st. Nem, a Szegedy-MaszÀk Àltal preferÀlt
teÂriÀk szinte mind nyugat-eurÂpai, amerikai k´rnyezetben sz¡lettek, m¢ly kontextuÀlis ´sszef¡gg¢sben az adott vilÀgok kultÃrÀjÀval, irodalmi sz´vegeivel. Az ottani fogalmak
csak a legnagyobb ÂvatossÀggal alkalmazhatÂk a magyar irodalomra. °s ¢ppen ez¢rt
aligha vÀrhatunk komoly, mÀs nyelvi, müv¢szeti k´zegben is relevÀns tudomÀnyos eredm¢nyeket KrÃdy vagy MÀrai müveinek vizsgÀlatÀtÂl. Hiszen mÀr az alapsz´vegek lefordÁtÀsa is t´k¢letesen rem¢nytelen. TudomÀsul kell venn¡nk, hogy irodalmunk a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben sincs jelen abban a k´zegben, melybûl Szegedy-MaszÀk p¢ldÀinak tucatjÀt veszi. Szerzûnk vilÀgosan lÀt, de mintha
nem mern¢ levonni a konzekvenciÀkat: à...a
romantikÀrÂl szÂlÂ legfontosabb müveket k¡lf´ld´n
ÁrtÀk, s a fogalom meghatÀrozÀsakor nem vett¢k figyelembe a magyar kultÃrÀt.Ê (119. o.) °s keserüen szaporÁthatnÀnk azoknak a fogalmaknak a szÀmÀt, melyek megalkotÀsakor t´k¢letesen ignorÀltÀk müv¢szet¡nket. TehÀt ha
mÀr a sz´vegek sem ker¡lhetnek bele a nemzetk´zi tudomÀnyossÀgba, mennyi es¢ly¡k
marad a rÂluk szÂlÂ elemz¢seknek? ögy ¢rzem, Szegedy-MaszÀk titkon tudja a vÀlaszt,
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de m¢gis rem¢nykedik. Csak abban nem vagyok biztos, vajon nem csalfa-e ez a rem¢ny.
Szerzûnk kiss¢ k¢tlelkü tehÀt, ¢s ez rÀnyomja
b¢lyeg¢t a k´nyv sz´veg¢nek gondozÀsÀra is.
Mintha nem volna bizonyos benne, hogy magyar k´z´ns¢ghez szÂl. Egyszer ezt olvassuk:
DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN, mÀskor
meg: A TULAJDONSçGOK N°LKºLI EMBER. N¢ha zÀrÂjelben megadja a mü eredeti cÁm¢t
vagy a magyar megfelelût, n¢ha nem. çm itt
is teljes a kÀosz: Djuna Barnes remekmüve,
a NIGHTW OOD, a k´nyvben °JSZAKAERDý cÁmen szerepel, holott °JERDý cÁmmel megjelent magyarul, t´rt¢netesen Szegedy-MaszÀk
MihÀly utÂszavÀval. Egyszer n¢met¡l (franciÀul, angolul) id¢z, megint mÀskor magyarul, teljesen f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a hivatkozott munkÀnak van-e fordÁtÀsa. De ha
m¢gis magyarul citÀl, akkor meg nem mindig tudni, hogy a àbevettÊ vagy a sajÀt fordÁtÀsÀban adja meg a sz´veget, de ez sem abszolÃt ¢rv¢nyü, hiszen p¢ldÀul a 76. oldalon
odaÁrja: àa sajÀt fordÁtÀsomÊ. MÀr szinte komikus, hogy Baudelaire egyik mondatÀt egyszer franciÀul (191. o.), mÀskor meg magyarul id¢zi (241. o.). Egy tudomÀnyos ig¢nyü
k´nyv szerkesztûj¢tûl t´bbet vÀrunk el, n¢mi
egys¢gesÁt¢st, n¢mi koncepciÂt. Mindez az¢rt
is bÀntÂ, mert egy¢bk¢nt a k´nyv sz¢p, a betütÁpus jÂ Ázl¢ssel megvÀlasztott, a t´rdel¢s
szellûs, a sz´veg jÂl olvashatÂ, ¢s helyesÁrÀsi
hibÀt egyet sem talÀltam az oldalakon.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

A SALAKEMBER VALLOMçSA
Hamvai Korn¢l: MÀrton partjelzû fÀzik
AB OVO, 1995. 286 oldal, 470 Ft
K¢t-hÀrom ¢ve egy vid¢ki m¢rkûz¢sen bajba
jutott a kies¢s sz¢l¢re sodrÂdott fûvÀrosi csapat. Ekkor az Át¢letei miatt mÀr addig is szidalmazott Marton (vagy MÀrton) nevü partjelzû jelezte, hogy valamivel megdobtÀk. SzotyolÀs papÁrcsomaggal dobhattÀk meg, a papÁrcsomagot hosszan keresg¢lt¢k a füben. A
vezetû bÁrÂ lefÃjta a meccset, majd àz´ld asz-

talnÀlÊ a fûvÀrosi csapatnak Át¢lt¢k a gyûzelmet.
UtÂjÀt¢k: egy h¢t mÃlva egy mÀsik pÀlyÀn az
ugyanÁgy jÀrt (mÀsik) partjelzû az¢rt nem jelezte, hogy szotyolÀs papÁrcsomaggal dobÀljÀk,
mert jegyzûk´nyvbe ker¡lt ÀllÁtÀsa szerint àa hideg miatt fekete dressze alatt vastag trikÂt viselt, ¢s a
dobÀlÀst nem ¢rezteÊ. Mindez meglehetûs visszhangot keltett: az ¹rk¢ny tollÀra m¢ltÂ magyar
abszurd a maga zavaros id¢tlens¢g¢vel jÂl t¡kr´zte a hazai futball helyzet¢t.
Hamvai Korn¢l reg¢nye valÂszÁnüleg ennek az esetnek k´sz´nheti a cÁm¢t. CsupÀn a
cÁmet ¢s hûs¢nek egykori hobbifoglalkozÀsÀt:
mÀst nemigen. A k´nyv, bÀr fontos ¢s korid¢zû futballutalÀsokat is tartalmaz, term¢szetesen egyÀltalÀn nem a labdarÃgÀsrÂl szÂl,
m¢g annyira sem arrÂl, mint egykor MÀndy
futballtÀrgyÃ k´nyve Csepme-Pemp¢vel, A
PçLYA SZ°L°N.
A reg¢ny àbesz¢lûjeÊ (s ez itt igazÀn szÂ
szerint ¢rtendû) egy hetvennyolc ¢ves, beteg,
kicsit szenilis, magÀnyos figura. LakÀsa van
ugyan, de hajl¢ktalan mÂdjÀn bolyong a vÀrosban. Besz¢dk¢nyszer gy´tri, fünek-fÀnak
felrÂkÀzza szurtos eml¢keit.
A Nyugati pÀlyaudvar ¡vegtetej¢n Àllva
kezdi kusza ¢letmondÂkÀjÀt: kivÀlÂ hang¡t¢s
ez, ¢s a figura rajza fejezetrûl fejezetre gazdagodik: mozaikk¢pk¢nt rakÂdik ´ssze mÃltja ¢s jelene. Belsû monolÂgok ¢s ÀlmonolÂgok keverednek, hangos sz´vegt´red¢kek
k¢pzelt vagy valÂdi hallgatÂknak. Az ´regember mondja-mondja koldusnak, rendûrnek,
papnak (egy mÀsik àfekete ruhÀs foglalkozÀsÊ ä
a partjelzû is szerzetesi pÀlyÀra vÀgyott), vall
orvosnak, r¢gi futball- ¢s kocsmai barÀtjÀnak,
egykori iskolatÀrsÀnak (vagy ezek k¢pzeletben megjelenû szellem¢nek). S ha mÀr megid¢zett holtak: a partjelzûnek fûk¢nt Denisezel, a harminchÀrom ¢ve eltünt feles¢g¢vel
van szÀmon k¢rû besz¢lnivalÂja.
A t´rt¢net (a monolÂgok) ideje 1990, s ez
a dÀtum nem v¢letlen vagy esetleges adat. A
szerzû indirekten t´bbsz´r elÀrulja, t´bbsz´r
utal az ¢vszÀmra, csak ´sszeadni kell tudnunk. °rdekes szÀmÁtgatÀs: MÀrton partjelzû
hetvennyolc ¢ves, vagyis 1912-ben sz¡letett.
Zagyva, hosszÃ ´nigazolÂ mondÂkÀja ¢ppolyan, mint az ugyanekkor sz¡letett, korszakmeghatÀrozÂ magyar politikus¢ volt egy csak
nemr¢g megismert utolsÂ, sz¢thullÂan kusza
besz¢d¢ben (mely Kornis MihÀly izgalmas
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drÀmaanyagÀvÀ vÀltozhat). Hallgassuk csak
nem a politikust, de Hamvai reg¢nyfigurÀjÀt:
àMinek-minek. HosszÃ a sora. Nem vagyok k´teles
beszÀmolni, vagy talÀn igen? De amit ¢n elmondok,
az Ãgy van, ¢s amit nem mondok el, az is Ãgy van.Ê
MÀrton partjelzû szÂcsapongÀsÀbÂl kisszerüen szennyes ¢letÃt elevenedik meg. Mint
dacosan ¢s b¡szk¢n hivalkodva mondja, û
nemcsak k´z´ns¢ges raktÀrosk¢nt dolgozott,
de àb¢eÊ volt k¢t ¢vtizedig. àB¢eÊ, vagyis bizalmi egy¢n. Figyelt, feljelentû leveleket Árt,
s nemcsak parancsra, olykor magÀnszorgalombÂl is. Fûk¢nt feles¢g¢t jelentgette fel
ezekben, bÀr aff¢le pÂtcselekv¢sk¢nt: megÁrÀsuk utÀn m¢gsem tovÀbbÁtotta ûket.
Hamvai legnagyobb eredm¢nye, hogy ez
a halÀlra k¢sz¡lû emberi roncs m¢g ma is fenyegetû; n¢hol madÀrijesztûnek lÀtszik, de
nem az: korlÀtoltan is ravasz, fogatlanul is
harapni k¢sz alak. MÀra megroggyant, de valaha szolgalelküen ocsmÀny tettekre is k¢sz,
obskÃrus mÃltÃ ¢s jellemü figura. Hamvai
¡gyesen ¢s jÂ ¢rz¢kkel, n¢hol bravÃros aprÂsÀgokkal, nyelvi ¢s gondolattÀrsÁtÀsos, utalÀsi
megoldÀsokkal ¢rz¢keltet szolgai hatalmÀbÂl
valamit... el¢g sokat.
Hamvai Korn¢l ä mÀs n¢ven ä elûsz´r novellÀkkal jelentkezett. Reg¢nye is novellaf¡z¢r inkÀbb, s ezt nem elmarasztalÂan mondom. Azt mÀr talÀn inkÀbb, hogy nem minden epizÂd (fejezet) egyforma erûs, n¢hÀnyuk halvÀny, feledhetû, k´zhelyes. çrulkodÂ, hogy a k´nyv mÀr emlÁtett elsû darabja a
legjobb: itt MÀrton partjelzû a Nyugati pÀlyaudvar ¡vegtetej¢n, f¢lh¡ly¢n vagy f¢lr¢szegen, nevets¢gesen ¢s m¢gis kiss¢ fenyegetûen
handabandÀzik: a tucatk´zrendûr´k nem
tudnak se mozdulataival, se besz¢d¢vel mit
kezdeni. MÀrton partjelzû silÀnysÀgÀban van
valami hatalom. Ilyen erejü fejezet nincs t´bb
a k´nyvben.
A k´nyvet jÂl fogadta n¢hÀny napilapkritika; magvasabb, nagyobb l¢legzetü bÁrÀlat
kev¢s jelent meg rÂla. (TalÀn most, a BrÂdy
SÀndor-dÁj utÀn.) KÀrolyi Csaba °S-beli kritikÀja (1996. jÃnius 14.) bizonyos elismer¢s
mellett elmarasztalÂan ÀllapÁtja meg, hogy:
ànem ¢rezni a hÀtt¢rben az ÁrÂi reflexiÂ megl¢t¢tÊ.
Az ¢n hiÀny¢rzetemet nem annyira az ÁrÂi
reflexiÂ v¢lt hiÀnya okozza, inkÀbb az, hogy
a k´nyvben mindenkire rÀtelepszik a fûalak.
A hÀtt¢r sÀpatag (nekem nem az ÁrÂi reflexi-

Âk, hanem jÂl megrajzolt mell¢kalakok hiÀnyoznak onnan).
A tehets¢ges nyelven, gazdasÀgosan, jÂ ritmusban megÁrt reg¢nyben roppant halovÀnyra siker¡ltek a mell¢kfigurÀk. MÀrton lerobbant cimborÀja, az esûben halÀlra ÀzÂ
nyomorult Mikola nem ¢rdektelen, de ez az
alak ¢pp csak kÁs¢rû szem¢ly volna, egyike a
t´bbi hÀtt¢rfigurÀnak. A t´bbi hÀtt¢rfigura
azonban sz¢tmÀllik a papÁron. Vagy halva
sz¡letnek. BosszantÂan siker¡letlen egy orvos alakja p¢ldÀul, akire az ÁrÂ (talÀn) valamifajta ellenpontszerepet osztana (elbesz¢li
rÂmai kurvakalandjÀt), s e pÀrhuzamosan vÀgott monolÂg (bet¢t) k¡l´n´sen iskolÀs, semmitmondÂ ¢s felesleges. IgazÀn egyvalaki
lenne a hÀtt¢rben (a hÀtt¢rbûl kiemelkedve)
fontos: Denise, a r¢g meghalt (vagy eltünt)
feles¢g. °rdekes a fel nem oldott rejt¢ly, a homÀlyos mÃltb¢li ¡gy: vajon meg´lte az ût elhagyni k¢sz¡lû asszonyt a szerelmes f¢rj? Eltünt? Szinte a legjobb e k¢rd¢s ¡gyes nyitva
hagyÀsa. Sajnos a feles¢g nem tud reg¢nyellenf¢ll¢, m¢g csak kieg¢szÁtû szÁnn¢ sem vÀlni. àMacheÊ, mondanÀnk a r¢g hallott szÂt
mÀr nev¢re is: ÁrÂi csinÀlmÀny ez a Denise a
nev¢vel egy¡tt, hiÀba motivÀlja Hamvai. Elûkelûsk´dû kalauznû valaha, f¢rj¢t hidegen
nem szereti, hidegs¢g¢vel gy´tri. Ez talÀn
el¢g volna indÁtÀsul, alaphelyzetk¢nt, de Denise nem gomolyodik elû plasztikusan a
mÃltbÂl. A figura nincs kidolgozva, nem elevenedik meg, halovÀny Àrny marad, pedig
nemcsak a v¢nembert k¢ne nyugtalanÁtania,
hanem az olvasÂt is. Valami hiÀnyzik innen.
àNincs kitalÀlvaÊ, mondjuk megint nyersen.
Hanem a fûalak! Eml¢kezetes ÁrÂi teljesÁtm¢ny.
MÀr maga a foglalkozÀs, a àpartjelzûs¢gÊ
kivÀlÂ, metaforikus talÀlat. A partjelzû ugyanis aff¢le alantas seg¢dhatalom, akinek a jÀt¢k
sorÀn nemritkÀn (lesszabÀlyok megÁt¢l¢se)
nagyobb d´nt¢si szerepe van, mint az elsû
szÀmÃ Át¢lethozÂnak, a sÁpmesternek. (A
szurkolÂk jÂl tudjÀk, hogy ÀltalÀban gyül´letesebb, mint a fûn´ke: a n¢zûk legnagyobb
indulattal ût pfujoljÀk.) A metaforikus ´tletn¢l is siker¡ltebb, hogy a t´rt¢net m¢gsem
vÀlik sterilen metaforikussÀ. Az ´regember
talÀn csak k¢pzeleg fontossÀgÀrÂl, de ha igazat mond, akkor is esendû senki: d´nt¢shozÂ
a hÀtsÂ salakon csak.
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àEg¢sz ¢letemben azt tettem, amire a lelkiismeretem vez¢relt, ¢s hogy sokaknak nem tetszett, nem
az ¢n hibÀm. Megmondom ûszint¢n, hogy sok gazembert ¢s csirkefogÂt segÁtettem a meg¢rdemelt hely¢re. De korrekt jelent¢seket Ártam, ¢s nem hazudtam soha. Nekem viszont ´r´kk¢ mindenki hazudott.Ê
KÁs¢rteties. Az elmÃlt ¢vtizedek t´megember¢nek hangja, szÂljon az titkos pÀrt¢rtekezleten vagy fÀzÂs ¢s szennyes utcasarkon.
Hogy ezt a figurÀt ÁrÂja meg tudta rajzolni,
hangjÀt meghallani, sz´veg¢t megszÂlaltatni
¢s dallamÀt lekottÀzni ä halvÀnyabb lapjai ¢s
igazi mell¢kfigurÀk hiÀnya ellen¢re is figyelemre m¢ltÂvÀ, ¢rt¢kess¢ teszi Hamvai Korn¢l elsû reg¢ny¢t.
BikÀcsy Gergely

RITUçLIS MAGçNYOSSçG
Brok¢s çgnes: JÂ hely. Versek 1976-tÂl 1990-ig
Magvetû, 1996. 170 oldal, 600 Ft
Brok¢s çgnes versei k¢t okbÂl ejtik zavarba
az olvasÂt. Egyr¢szt az¢rt, mert nehezen kapcsolhatja egy k´ltûi hagyomÀnyhoz, mÀsr¢szt
az¢rt, mert ezt tÃlsÀgosan is k´nnyen teheti
meg. Az a fajta àma ¢ppen ez jutott eszembe, tehÀt
megverseltemÊ alapelvü verstermel¢s, aminek
az eredm¢nyeivel a Jñ HELY lapjain talÀlkozunk, igen tÀvol Àll attÂl a ma uralkodÂnak
lÀtszÂ k´ltûi besz¢drendtûl, amely a neoavantgÀrd nyelvkritikÀjÀnak ¢s a posztmodern nyelvk´zpontÃsÀgÀnak ambivalenciÀja
ment¢n igen tudatosan szervezûdik, radikÀlisan stilizÀl, ¢s az ¢let esem¢nyeit ¢s az azokra reflektÀlÂ ¢rzelmeket, indulatokat csak
egyfajta ä t´bbnyire ironikus ä tÀvolsÀgtartÀssal engedi sz´vegeibûl kitetszeni; mÁg ahhoz
a ä dilettantizmus vesz¢ly¢vel nem t´rûdû ä
romantikus-reflektÁv, mindig kiv¢telesnek,
egyszerinek (¢s korszerütlennek) tünû hagyomÀnyhoz, amit Emily Dickinson vagy (k´zelebbi p¢ldÀval) Dalos Rimma alakja k´r¢
k¢pzelhet¡nk, tÃlontÃl k´zvetlen k´ze lÀtszik
lenni. Ennek azonban ellene mond, hogy a
versek narrÀtorÀval valÂ azonosulÀsa sokkal
k´zvetettebb, k´vetkezetlenebb ¢s gyakran

problematikusabb, mint azok¢. K´lt¢szete
ambiciÂzusabb az ig¢nyes hÀztartÀsi lÁrÀnÀl ¢s
az ´regecske kislÀnyok k´z¢rzeti k´lt¢szet¢n¢l, sût futÂ kapcsolÂdÀsokat mutat olyan,
erûsen ironizÀlÂ szerzûkkel, mint Handke,
Jandl vagy Lewis Carroll (akik egyik¢tûl sem
Àll tÀvol persze a keresett infantilizmus pÂza),
¢s ig¢ny mutatkozik benne a kortÀrs lÁra besz¢dmÂdjÀhoz t´rt¢nû kapcsolÂdÀsra is. ¹nfejü, de k´tûdûk¢sz versel¢s ez, aminek tartÂs
fiÂkban maradÀsÀ¢rt egyarÀnt felelûs a po¢tikai gondossÀg hiÀnya ¢s az ´nbizalom¢.
A f¡lsz´vegbûl megtudhatÂ, hogy a k´tet
anyaga nagyjÀbÂl 1971 Âta alakul, k´r¡lbel¡l
hÀromezer versbûl ¢s t´red¢kbûl szerkesztette a szerzû t´bb¢vi munkÀval ä amely szerkeszt¢s alighanem javÁtÀsokkal, hÃzÀsokkal,
korrekciÂkkal is egy¡tt jÀrt. Ez magyarÀzza
azt a sajÀtossÀgot, hogy a k´tet sz´vegminûs¢ge t´bb¢-kev¢sb¢ egyenletesnek mondhatÂ. A t´r¢svonalak nem egyes korszakok k´z´tt, sokkal inkÀbb egyes verseken bel¡l hÃzÂdnak. (Persze az is lehet, hogy nem t´rt¢nt
ilyen beavatkozÀs. Ebben az esetben Brok¢s
sz´vegformÀlÀsÀnak sajÀtossÀga, hogy impulzÁvabb ¢s megformÀlÀsukban g´rd¡l¢kenyebb, de invenciÂtlanabb darabokbÂl tevûdnek ´ssze ä fûk¢nt hosszabb ä versei.)
Eff¢le gyüjtem¢nyes k´tet, ilyen nagyszÀmÃ vers kibocsÀtÀsa utÀn az olvasÂ Âhatatlanul is megprÂbÀl valamif¢le ¢letrajzot konstruÀlni a sz´vegek alapjÀn. A Jñ HELY eset¢ben ez a t´rekv¢s eredm¢nytelen marad.
Nemcsak a versek, de a versek folyama sem
mond el semmif¢le t´rt¢netet. Sût: a versek
m´g´tti epikum hiÀnyÀn tÃl, gyakran magukban a versekben sem mutatkozik a legelemibb ´sszef¡gg¢s sem az ott sorakozÂ gondolatok, kijelent¢sek k´z´tt. MeghatÀrozhatatlan az ok, ami a sorok egymÀsutÀnjÀt meghatÀrozza; legt´bbsz´r nem is ¢szleln¢nk a
vÀltozÀst, ha valamelyik hosszabb vers sorait
felcser¢ln¢nk, ´sszekevern¢nk. Minden darabot a maga pillanata ihletett, a keletkezû sz´veg azonban nagyjÀbÂl mindig ugyanarrÂl az
(àihletettÊ) lelkiÀllapotrÂl szÂl; az idûfolyam,
amelybe ezek a k¡l´nleges pillanatok ÀgyazÂdnak, ebben az esetben l¢nyegtelen. LegalÀbbis a szerzû Ágy gondolja.
Lehet-e egyÀltalÀn valami pontosat mondani ezekrûl a nehezen vagy ¢ppens¢ggel sehogyan sem ¢rtelmezhetû sz´vegekrûl? AttÂl
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tartok, a kritikus ¢ppÃgy fragmentumgyÀrtÀsra k¢nytelen szorÁtkozni, mint ahogy maguk a müvek is jÂr¢szt t´red¢kek. K¢t jelens¢get mindenk¢ppen megfigyelhet¡nk: egyfelûl a mozaikjÀt¢kra eml¢keztetû variÀlÂ jÀt¢kossÀgot, mÀsfelûl az ellenûrizetlen ihlet
(vagy ha Ãgy tetszik: a rejtûzk´dû l¢lek, a tudatalatti) munkÀjÀt. Brok¢s çgnes valÂszÁnüleg maga sem ¢rti a verseit (ami persze nem
minûsÁt¢s); attÂl tartok, hogy tudatos tev¢kenys¢gnek csak a rakosgatÀs, variÀlÀs tekinthetû. A t´bbi csak Ãgy esz¢be jut. (°s ez sem
minûsÁt¢s.)
Ebbûl persze az k´vetkezik, hogy rendkÁv¡l ingatag ¢pÁtm¢nyek ezek a versek.
Ennyiben Brok¢s hasonlÁt az ¢lete utolsÂ ¢veit ¢lû Adyra. (Eln¢z¢st: ez m¢g mindig nem
minûsÁt¢s.) EgymÀs mellett Àllnak kreatÁv
megoldÀsok ¢s sztereotÁpiÀk. Elûbbibûl van
kevesebb. T´megesen fordulnak elû konvencionÀlisan àk´ltûiÊ jelzûs szerkezetek (t´mj¢nillatÃ ¢j, zÀporos, holdas k¢pzelet), frÀzisok, eml¢kk´nyvbe illû szentenciÀk (àTehetetlen az emberszÁv / Ha elhagyja ût az ´r´mÊ, àAz
¢let oly magÀnyosÊ, àFÀj a szÁvem / Nagylelküs¢g
utÀnÊ stb.), ami nem lenne baj, ha tudhatnÀnk, hogy mire vonatkoznak (hiszen V´r´smarty sem restellt n¢ha eff¢l¢ket leÁrni, neki
m¢gis megbocsÀtjuk). De, mint mondtam,
bÀr a versek szemlÀtomÀst ´sszef¡ggnek ¢letrajzi esem¢nyekkel, lelki ¢s k¡lvilÀgi-magÀn¢leti t´rt¢n¢sekkel, ezekrûl a versek ÀltalÀnossÀgoknÀl t´bbet (tehÀt hogy vannak bün´k, van magÀny, kudarc, szeretetlens¢g, szeretet, boldogsÀg, transzcendens ¢s nonszensz
lelkiÀllapotok, ¢s a k´ltû Àt¢lt ilyeneket) nem
Àrulnak el. Az az egyensÃly, ami a versben talÀlhatÂ ÀltalÀnossÀgok ¢s az egy¢ni ¢let t´rt¢n¢seinek, benyomÀsainak ezen ÀltalÀnossÀgok k´z¢ ÀramlÀsa k´z´tt fennÀll, akÀr a jÂ
vers m¢rûszÀma is lehetne (ha meg lehetne
m¢rni az ilyesmit). AkÀr az egyik, akÀr a mÀsik tÃlsÃlya dilettantizmusra utalÂ jegy. Brok¢s çgnes verseit olvasva gyakran tÀmadhat
az a benyomÀsunk, hogy ez az egyensÃly felborul; magyarÀn, hogy egy dilettÀns versezeteit olvassuk.
HasonlÂ ¢rz¢seket kelthetnek a gyakran
megjelenû, szimbolikusnak lÀtszÂ figurÀk
vagy t´rt¢n¢sek. Ezek hozzÀvetûleges meghatÀrozÀsa ä ha term¢szetesen jelent¢s¡k t´-

k¢letes megfejt¢se nem is lehets¢ges, hiszen
akkor nem lenn¢nek szimbÂlumok ä az olvasÂ term¢szetes ig¢nye. Ezekben a versekben
erre nincs mÂd, Ágy az ilyen helyek groteszk
vagy nonszensz hatÀst keltenek; bÀr ha a vers
eg¢sze is egyfajta nonszensz logika szerint
¢pÁtkezik, akkor nincs semmi baj, legfeljebb
kiss¢ tÃlhajtottnak fogjuk ¢rezni.
A versk¢pzet megjelenÁt¢s¢nek triviÀlis eszk´ze a refr¢nszerüs¢g, k¡l´nb´zû ism¢tl¢si,
visszat¢r¢si sziszt¢mÀk alkalmazÀsa. Ha verssork¢nt is ¢rtelmezhetû szÂf¡z¢reket lÀncba
ÀllÁtunk, ¢s egyes r¢szeiket lehetûleg hangsÃlyos pozÁciÂban megism¢telj¡k (strÂfanyitÀs, strÂfazÀrÀs, mindig azonos sorszÀmÃ sor
stb.), m¢g ha ¢rtelmezni nem tudjuk is, a sz´veg versszerü hatÀst fog kelteni. Nagy k´ltûk
¢s amatûr´k egyarÀnt kedvelik ezt az eljÀrÀst,
bÀr az Ãjabb magyar k´lt¢szetben nem eml¢kszem igazÀn siker¡lt alkalmazÀsÀra. ModorossÀgnak ¢rezz¡k.
°s most mindezekre n¢hÀny p¢lda.
àMint ama pÀrduc
K´rbe ¢s k´rbe
K´rbe ¢s k´rbe
K´rbe ¢s k´rbe
Nagyoperett
Mint az az Àllat
T´rve ¢s t´rve
T´rve ¢s t´rve
T´rve ¢s t´rve
Megt´retettÊ
NyilvÀnvalÂ a vers csinÀltsÀga, a àNagyoperettÊ
sor ¢rtelmezhetetlens¢ge (ha a rÁmk¢nyszertûl eltekint¡nk), megformÀlÀsÀnak kezdetlegess¢ge. M¢gis hat az olvasÂra, eg¢sz¢ben
vers¢lm¢nyt szerez. AkÀrcsak ez:
àHoldf¢ny¡, holtarany lev¢l
V¢rÀgas, holdtalan vilÀg
NagyÃri monopÂlium
ZÀrtkertbe t¢vedt hebridÀkÊ
A cirkalmas kifejez¢sek feledtetik, hogy nem
tartja ´ssze ûket semmi: a dÁszÁt¢sek egymÀst
dÁszÁtik. A k´vetkezûben a nagybetüzû adyzmus vÀlt ki groteszk hatÀst:
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àHatalmasan d¡nny´g´k
Takaritok, s´pr´g¢szek
VÀrom ût, az ýsbizalmat
Esû is j´tt, d´rg¢s is j´tt,
A szomsz¢dok szomsz¢dolnak
ýt vÀrom: az ýsbizalmatÊ
A àd¡nny´g´kÊ, às´pr´g¢szekÊ ig¢k bizarr ellent¢tben Àllnak az ýsbizalomra valÂ vÀrakozÀs
meglehetûs passzivitÀst sejtetû tev¢kenys¢g¢vel. Ez az a bizonyos nonszensz szimbolizmus, amit nem tudunk ¢rtelmezni, de k¢ts¢gkÁv¡l valami eredeti hangulatot ¢reztet
meg az olvasÂval.
Enn¢l l¢nyegesen k¢tesebb eredm¢nyhez
vezet az Ady (AZ çGYAM HíV OGAT cÁmü) vers¢re k´lt´tt Àtirat:
àCsÂk-sÀtor, fa-nudli,
Fa nudli, ´k´rlÀb,
¹k´rlÀb, csÂk-sÀtor,
CsÂk-nudli ´k´rsÀr...Ê stb.
Ez az¢rt talÀn mÀr Ázl¢stelens¢g. AkÀrcsak a
nem tÃl gyakran, de mindig zavarÂan alkalmazott jassznyelvi fordulatok: àA hÀboru bizvÀst szuperÊ, à°tkezni totÀl mÀgikusÊ, àMegvalÂsulni fasza!Ê stb. M¢g egy verset id¢zek eg¢sz¢ben:
àBronzos bev¢rzett r¢malak
KutyÀnszki k¢j, kivÀntalak
Hegyeken tÃl a kutya-tÂ
Bronzos, bev¢rzett nyaralÂ

l¢ssel valÂ versimitÀciÂ, modoros k´ltûi felkiÀltÀs, rÁmk¢nyszer ¢s sÀntÁtÂ ellent¢t. Sokan
mondjÀk azt, hogy a vers kritikus pontja a
kezdûsor. Ez igaz. De ez a vers bizonyÁtja,
hogy a vers k´vetkezû kritikus pontjai pedig
a k´vetkezû sorok. Mind, kiv¢tel n¢lk¡l.
A nagyobb formai egys¢gek esetleges kidolgozÀsÀval szemben a sz´veg kisebb ¢pÁtûelemei azok, amelyek Brok¢s çgnes k´lt¢szet¢ben leginkÀbb megtartjÀk a vers terh¢t. A
hangzÂk zeneis¢ge, a ritmika ¢rz¢keny menetei, ellenpontozÀsai, verslÀbfordÁtÀsai, tudatosan be¢pÁtett z´kkenûi komoly formakultÃrÀrÂl, jÂ hallÀsrÂl Àrulkodnak. A sz´vegalakÁtÀs, versformÀlÀs, a versbesz¢d elhitetû
ereje k¢ts¢gtelenn¢ teszi, hogy a k´tet verseit
igazi tehets¢g alkotta meg.
Ami pedig a felsorolt ellenvet¢seket illeti,
azokat talÀn ¢rthetûbb¢ teszi egy kulcsdarabk¢nt is ¢rthetû n¢gysoros:
àA faun teste csupa l¢lek.
Borzong mint a vizfÃtta sz¢l
Mint csÂkzÀpor alatt a lÀny
RituÀlis magÀnyossÀga.Ê
Ez a magÀnyossÀg, akÀr tudatosan vÀllalt
program, akÀr ´nbeteljesÁtû jÂslat, megakadÀlyozza a szerzût abban, hogy k´ltû mÂdjÀra
dolgozzon sz´vegein, logikÀjukat Àtgondolja,
Ávet hajlÁtson f´l¢j¡k. Persze lehet, hogy ezzel
az ÁrÀsmÂddal is àjÂ helyetÊ lehet talÀlni a
magyar k´lt¢szetben. °s az ember talÀn nem
is Árhat mÀsk¢pp, mint ahogy Árnia adatott.
Bodor B¢la

Hegyeken tÃl szellemi tÀj
Bronzos, bev¢rzett kuplerÀj
KutyÀnszki KutykÂ jÂ falat
PÀvai k¢j, kivÀntalak

FORRADALMI DRçMA
MagassÀg, v¢gre l¢gy eny¢m
Bronzos, bev¢rzett r¢zed¢ny
°s d¢rre d¢r ¢s hÂra hÂ
Bronzos, bev¢rzett dÀridÂÊ
A vers indÁtÀsa nagyon jÂ. F´lfel¢ ¢s lefel¢ stilizÀlÀst enn¢l pontosabb arÀny¢rz¢kkel megoldani aligha lehet. A folytatÀsban aztÀn minden van: mechanikus behelyettesÁt¢s, ism¢t-

Angyal IstvÀn sajÀt kezü vallomÀsai
(1956. december)
K´zli: E´rsi LÀszlÂ
MÃltunk ä politikat´rt¢neti folyÂirat, 1995/4.
133ä182. oldal
A vallomÀsok szerzûj¢t a k´zreadÂ a TüzoltÂ
utcai forradalmÀrok àlegendÀs parancsnokÀnakÊ nevezi. Angyal valÂban legenda lett, a
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szocialista forradalmÀr prototÁpusa, 1956 radikÀlis forradalmi hagyat¢kÀnak jelk¢pe.
Eszm¢inek egyszerüs¢ge, jellem¢nek egyeness¢ge, tetteinek hûsiess¢ge, kommunista
pÀtosza ¢s ÀrtatlansÀga, t´rt¢net¢nek tragikus
elbesz¢lhetûs¢ge (a tizenhat ¢ves fiÃt Auschwitzba hurcoljÀk ä a harminc¢ves f¢rfit kiv¢gzik) teszi p¢ldÀzatossÀ alakjÀt. Nagy Imre p¢ldÀzatÀnak pandanja, de egyben komplementerje is az ´v¢. A politikai vezetûk felsû k´reihez tartozÂ àvonakodÂ, t¢tova, s¢rtett f¢rfiÊ
(ahogy Petri Árja) visszatalÀlt a forradalmi szocializmushoz, ¢s halÀlÀban, amelyet kompromisszumra nem hajlÂ magatartÀsÀval maga
vÁvott ki, megigazult. A tÀrsadalom alsÂbb r¢giÂiban ¢lû, sût intranzigenciÀja miatt peremre szorult àpÀrtonkÁv¡li bolsevikÊ Angyal
ideÀlis k´vetel¢seinek a sors egy pillanatra
t¢rt nyitott, ¢s ût magÀt egy harcolÂ felkelûegys¢g ¢l¢re dobta. Ahogy Nagy Imre Ãjratemet¢se a rendszervÀltÀs szimbolikus aktusa
lett, Ãgy integrÀlÂdott Angyal szÀllÂig¢v¢ lett
v¢gakarata (a àcsûcsel¢kÊ eml¢kmüv¢rûl) a
rendszervÀltÀs szimbolikus nagy müalkotÀsÀba, JovÀnovics Gy´rgy '56-os sÁreml¢k¢be.
Szabad legyen azt is megemlÁteni, hogy a
Holmi elsû, 1989. oktÂberi szÀma k´z´lt elûsz´r
r¢szletet Angyal korÀbbi, de mÀr szint¢n a
b´rt´nben Árott eml¢kiratÀbÂl, E´rsi IstvÀn
kommentÀrjÀval.
Amikor Angyal legendÀjÀrÂl besz¢lek, k¢t
dolgot el akarok ker¡lni: a legenda szertefoszlatÀsÀt ¢s aktualizÀlÀsÀt. Vannak persze
hamis ¢s hazug legendÀk, amelyeket le kell
leplezni, de az ´v¢ nem ilyen; esete igaz elemek kiemel¢se, csoportosÁtÀsa, s az igazsÀgot
ezen elbesz¢lûtechnikÀkkal sem meghamisÁtÂ
elrendez¢se r¢v¢n vÀlt narratÁvÀvÀ, legendaszerü p¢ldÀzatos elbesz¢l¢ss¢ a t´rt¢nelmi
eml¢kezetben. Ahogyan az elfoglalt Parlamentben g¢pelû BibÂ IstvÀn Àllamminiszter
t´rt¢nete is igaz legenda. Ugyanakkor a p¢ldÀzatnak nincs aktualitÀsa abban az ¢rtelemben, hogy a benne foglalt magatartÀs, a forradalmi szocialista radikalizmus aktuÀlis volna. Persze valamilyen aktualitÀs n¢lk¡l nincs
fenntartott, megûrz´tt ¢s befogadott elbesz¢l¢s, ¢s Angyal IstvÀn t´rt¢net¢ben is szÀmos
aktualitÀst talÀlhatunk. Az elvontabb, morÀlis
p¢ldÀt. Annak a k¢rd¢snek a megvÀlaszolÀsÀt, hogy mik¢ppen lehetett valaki ideÀlis
kommunista. Azt az egyszerre t´rt¢nelemtu-

domÀnyi ¢s aktuÀlpolitikai probl¢mÀt, hogy
a forradalom radikÀlis szocialista eleme nem
perelhetû el. Ha nem is abban a sematikus
formÀban, ahogyan Angyal gondolta: àígy fejlûd´tt ki az MDP mellett, annak vezet¢s¢vel szemben ÀllÂ forradalmi ¢s szocialista kollektÁva, mely a
szocializmus¢rt, a pÀrt megÃjhodÀsÀ¢rt harcolt,
foglalta el az utcÀt ¢s fogott fegyvert a nemzeti f¡ggetlens¢g jelszava alatt: a szocializmus¢rt.Ê
Ezzel az id¢zettel jutunk el a k´z´lt dokumentumokhoz. Az 1956. november 16-Àn letartÂztatott Angyal elsû vallomÀsÀt k´vetûen
decemberben vetette papÁrra ezeket. HÀrom
ÁrÀsrÂl van szÂ: az elsû, december 4-rûl keltezett vallomÀs TüzoltÂ utcai tÀrsainak jellemz¢se. A mÀsodik ä december 8-rÂl ä z´mmel azoknak az embereknek a portr¢ja, akikkel a P¢terfy SÀndor Utcai KÂrhÀzban talÀlkozott, ahol àa harcok befejezt¢vel, november 8ÀtÂl... fegyvertelen¡l folytatta az ellenÀllÀstÊ. A
harmadik mÀs müfajÃ ÁrÀs, a forradalom
okainak àelm¢letiÊ elemz¢se.
Az elsû kettû, amelyekrûl a tovÀbbiakban
szÂ lesz, mint forradalmi arck¢pcsarnok, irodalmi sz´vegnek is tekinthetû, noha irodalmi
¢rt¢ke nincs vagy igen csek¢ly. Angyal a b´lcs¢szkarra iratkozott be, ahonnan 1949-ben
politikai okok miatt kirÃgtÀk. Irodalmi, illetve müv¢szi ambÁciÂi voltak; az, hogy verset
Árt ¢s mükedvelû szÁnjÀtszÂ volt, sz´veg¢bûl
is kider¡l. Mint ahogy az is, hogy ÁrÂ barÀtai
voltak ä GÀli JÂzsef, E´rsi IstvÀn ä, s ÀhÁtatosan tisztelte az irodalmat.
Nyitott k¢rd¢s, hogy a b´rt´nben Árott
sz´vegek olvasÀsakor figyelembe kell-e venn¡nk valami rejtett intenciÂt, amely mÂdosÁtja az ÁrÀsok ¢rtelm¢t. Ez elsû k´zelÁt¢sben t´rt¢neti probl¢ma, hiszen Angyal a forradalom
idej¢n fûk¢pp KÀdÀr JÀnossal tÀrgyalt, s sz´vegeiben KÀdÀrrÂl jÂindulattal, bÀr minden
hajbÂkolÀs n¢lk¡l, f¡ggetlen emberk¢nt Ár.
SajÀt àt´rt¢nelmiÊ bün¢nek azt tartja, hogy
nem erûszakolta ki KÀdÀr Ág¢ret¢nek megtartÀsÀt, ¢s nem vitte magÀval a TüzoltÂ utcÀba, àM¡nnichhel egy¡tt, hogy onnan irÀnyÁtsÀk
a forradalmatÊ. Sût ezutÀn egy olyan f¢lmondat k´vetkezik, amelyet E´rsi LÀszlÂ Ãgy ¢rtelmez, hogy àeszerint Angyal ekkor mÀr Ãgy v¢lte, hogy a Ïszolnoki kormÀnyÎ Àtvette a forradalom
irÀnyÁtÀsÀtÊ. A k¢rd¢s term¢szetesen az, hogy
Angyal Ágy gondolta-e, vagy valami v¢dekez¢si taktikai megfontolÀs vezette a tollÀt, s en-
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nek eld´nt¢se az eg¢sz sz´veg megÁt¢l¢s¢t befolyÀsolja. Apa s fia v¢lem¢nye itt k¡l´nb´zik.
E´rsi IstvÀn 1989-ben arra hajlott, hogy ez
v¢gzetes taktikÀzÀs volt; v¢gzetes, mert àa KÀdÀrra hivatkozÂ forradalmÀrnak volt a legkevesebb
es¢lye az ¢letben maradÀsraÊ. E´rsi LÀszlÂ ezzel
szemben Ágy Ár: àNem tudhatjuk, mi jÀtszÂdhatott
le benne fogsÀgÀnak elsû idûszakÀban. Taktikai
megfontolÀsokrÂl azonban szÂ sem lehet, mivel ez
minden mÀs k´r¡lm¢nynek teljesen ellentmondana.
El¢g csak arra utalni, hogy a barÀtai nev¢nek emlÁt¢sekor sem manûverezett, magÀt pedig m¢g kev¢sb¢ akarta menteni (ennek legfûbb bizonyÁt¢ka, hogy
a halÀlos Át¢let kihirdet¢sekor nem k¢rt kegyelmet).Ê
Nekem is az a meggyûzûd¢sem a sz´veg alapjÀn, hogy Angyal nem taktikÀzott. Sokkal reflektÀlatlanabbul, mint BibÂ, sût ¢letvesz¢lyes
¢s nemcsak magÀra n¢zve ¢letvesz¢lyes naivitÀssal ä hiszen mÀsok forradalmi tev¢kenys¢g¢rûl is beszÀmolt ä a fenntartÀs n¢lk¡li
ûszintes¢g ÀllÀspontjÀra helyezkedett.
AnnÀl d´bbenetesebb, hogy az esem¢nyek
utÀn alig n¢hÀny h¢ttel Árott eml¢kiratok sz´vege a megt´rt¢nt esem¢nyek m´g´tt
mennyire mÀs, korÀbbi sz´vegeket ä reg¢nyeket, irodalomkritikÀkat, filmeket, kÀderjellemz¢seket, elvtÀrsi ¢rt¢kel¢seket ä id¢z az
eml¢kezetbe. Persze nem tudjuk ezeket megnevezni, kiv¢ve, ha Angyal maga megteszi
(à°n lÀttam az ÏEzerarcÃ hûsÎ cÁmü szovjet filmet:
ahogy besz¢lt, hirtelen az jutott eszembeÊ; àMintha
MÂricz Zsigmond ÏRÂzsa SÀndorÎ-jÀbÂl l¢pett volna el¢m az egyik szeg¢nyleg¢nyÊ), de mindenkit,
aki ismeri az ´tvenes ¢vek sematikus filmjeit,
irodalmÀt ¢s recepciÂjÀt, azonnal megcsap
annak levegûje.
P¢ldÀk. à¹sszegezve: Rajczi LÀszlÂt a munkÀsforradalmÀr reg¢nybe termett alakjÀnak lÀtom, aki
a munkÀban, a szervez¢sben, a harcokban egyarÀnt
hüs¢gesen szolgÀlta ¢s szolgÀlja orszÀgÀt.Ê àSummÀzva: ÏG´nd´rtÎ a ker¡let egyik igen kivÀlÂ harcosÀnak s olyan fiatalnak lÀttam, aki jÂ barÀtja l¢v¢n a munkÀs ifjÃsÀggal [sic!], a forradalom gyûzelme utÀn a jampeckedû fiataltÂl a legcsendesebb
¢s legjÀmborabb fiatalig ´nmagÀt is k¢pezve ¢s nevelve, szem¢lyes p¢ldÀjÀval (amit a forradalom
alatt mutatott) a szocializmus Ãj ember¢v¢ tudja
majd nevelni azokat, akik r¢gen Ilkovicshoz jÀrtak,
vagy esetleg nem ¢rdeklûdtek hazÀnk tÀrsadalmi,
politikai probl¢mÀi irÀnt, a szocialista emberr¢ vÀlÀs Ãtja irÀnt.Ê àígy Àll elûttem SzabÂ JÀnos parasztforradalmÀr, a z´ld IFA kocsi sofûrje, akiben

isten tudja, ¢n m¢giscsak a munkÀs-paraszt sz´vets¢g, a falu-vÀros ellent¢t megsz¡ntet¢s¢nek nagyszerü harcosÀt lÀttam, akkor is, ha a TüzoltÂ utca
nem az orszÀg k´zepe volt a forradalomban. Hiszem, hogy az û munkÀja is hozzÀjÀrulÀs volt ahhoz, hogy let´r´lj¡k a parasztsÀg korai rÀncait a
j´vendû parasztsÀg arcÀrÂl.Ê
Angyal IstvÀn a forradalmat drÀmÀnak tekinti. Forradalmi drÀmÀnak (vagy filmnek).
Ebben a müalkotÀsban a tÀrsadalom minden
r¢teg¢nek szerepelnie kell, m¢ghozzÀ tipikus
formÀban. àSzem¢ly¡kkel mintegy k¢pviselve volt
a TüzoltÂ utcÀban a n¢pi demokrÀcia tisztikara...Ê
àEzzel a kommunista orvos tÁpusÀt szeretteti meg
az emberekkel.Ê àSz´szit a dolgozÂ ifjÃsÀg egyik sajÀtos tÁpusÀbÂl ä a divatbÂl jampeckedû tÁpusbÂl ä
valÂnak ismertem.Ê Csongovai Per Olaf a forradalmi ¢rtelmis¢g k¢pviselûje. Az alakokat
szimbolikus jelentûs¢ggel kell felruhÀzni. àA
kÂrhÀzban û jelentette a helyi forradalmÀrt a szememben.Ê àögy jelenik meg elûttem, mint a nemzeti
´sszefogÀs jelk¢pe, Ãgy is marad meg.Ê Ugyanakkor arra is vigyÀzni kell, hogy a hûs´k ne csak
tÁpusuk, szimbolikus jelent¢s¡k megjelenÁtûi
legyenek, mert ez esetben a sematizmus vesz¢lye fenyeget. àTÁz forradalmÀrrÂl mondtam el
eddigi ismereteimet, meglÀtÀsaimat. ögy t¡ntettem
fel ûket, mintha mindegyik bÀrÀnyfeh¢rs¢gü ¢s tisztasÀgÃ, egy¢ni ¢rdekeit megvetû, sz¡letett altruista
lenne, aki sz¡let¢se pillanatÀtÂl e sorok bezÀrÀsÀig
csak a k´zjÂn, a haza javÀn, a szocializmus ¡gy¢n
fÀradozott, s mindegyik mintha szerzetesi esk¡t fogadott volna: forradalomra, ´nzetlens¢gre, halÀlig
valÂ kitartÀsra, egy¢ni ¢letc¢ljÀnak, polgÀri ¢let¢nek feled¢s¢re. Nem, nem Ágy van. Ha Ágy lenne,
csupa hasznÀlhatatlan g¢pember tev¢kenykedett
volna a forradalomban, s nem is mer¡lhettek volna
fel probl¢mÀk, amit megoldani ¢ppen a forradalom
hivatott. Igenis mind a tÁz embernek ´nzû, egy¢ni
c¢ljai is voltak, ezek¢rt a c¢lok¢rt harcoltak, de ezek
a c¢lok egybeestek a forradalom c¢lkitüz¢seivel...Ê
Az ¢lt ¢s elk¢pzelt münek felelnie kell arra
a sÃlyos k¢rd¢sre, hogy mik¢ppen harcolhatnak a forradalmÀrok a felszabadÁtÂ szovjet
katonÀk ellen. Angyalt magÀt is a szovjet hadsereg szabadÁtotta fel Sachsenhausenben.
Ez¢rt van szÀmÀra olyan jelentûs¢ge annak a
rejt¢lyes szovjet tisztnek, aki egy¡tt volt vel¡k
a TüzoltÂ utcÀban. àPavel Vaszil Petrovics a
szovjet tiszt szem¢vel, ¢n a szocializmusban t´retlen¡l hÁvû magyar ¢pÁt¢sz szem¢vel n¢ztem, ¢s lÀttam.
De egy¡tt, egy¢rt harcoltunk; az¢rt, hogy megerû-
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s´dj¢k a szocialista vilÀg egys¢ge, hogy ¢rjen v¢get
az ´nk¢nyeskedû kiskirÀlyok, a mi bûr¡nk´n ¢s v¢r¡nk´n hÁzott Ãj urak, a szektÀnssÀg, a sztÀlini ´nk¢ny, a berijai terror ¢s a rÀkosista mÂdszerek kora...Ê A lÀbjegyzetÁrÂ lakonikusan annyit füz
ehhez hozzÀ: àÏVaszilÎ feltehetûleg szovjet k¢m
volt.Ê A sz´vegbûl kitetszik, hogy e tekintetben a b´rt´nben mÀr Angyal sem volt teljesen gyanÃtlan, de mivel nem az reÀlis, ami
megt´rt¢nik, hanem ami tipikus, ez¢rt nem
t´rt¢nhetett Ãgy, ahogyan t´rt¢nt. Angyal tehÀt k´lti drÀmÀjÀt. Amikor ezt Árja: àPavlov
Vaszil Petrovics remek¡l viselkedett, bÀr sokszor
f¢lt...Ê, akkor azt iktatja ki a valÂsÀgbÂl a drÀma szintj¢n, hogy az orosz tiszt gyÀva volt. S
az, hogy a forradalom utÀn àlefogott egy csomÂ
fiÃt a ker¡letbenÊ (ezt Árja a novemberi eml¢kiratban), Ágy jelenik meg a decemberi sz´vegben: àMes¢lt¢k, hogy Vaszil szovjet harckocsin
szedte ´ssze a TüzoltÂ utcai forradalmÀrokat, ¢s engem is keresett napokig. Tüv¢ tette a ker¡letet ¢rtem. Az IstvÀn kÂrhÀzban is volt. Nem tudom, mit
akart, jÂt vagy rosszat. °n hiszem, hogy jÂt, mert
a barÀtsÀgnak, a mi kettûnk¢nek is ¢s a k¢t n¢p¢nek
is, csak ez lehet hasznos.Ê
A vilÀgt´rt¢nelmi szimbÂlum kedv¢¢rt Angyal itt rajtafoghatÂan sz¢pÁt, az àigazatÊ
mondja, nem a valÂdit. De m¢lyen Àt¢lt
ûszintes¢g¢t nem csorbÁtja, hogy sematikus
jelenetekben ¢s tÁpusokban fogja fel ¢lete
csÃcspontjÀt. Erre vall, hogy eml¢kez¢s¢nek
legintimebb vonatkozÀsa is hasonlÂ stilizÀciÂn megy kereszt¡l. Angyal ugyanis a kÂrhÀzban szerelmes lesz. Ezt a k´vetkezû portr¢
szem¢rmes utalÀsÀbÂl tudjuk meg: àErzsi:
Magas, igen sz¢p barna ÀpolÂnû. November 8-a
utÀn ismertem meg. A vezet¢knev¢t nem tudom. Azt
hiszem, a gyermekgyÂgyÀszaton dolgozott. A nap
legnagyobb r¢sz¢t is ott t´lt´tte. De a forradalomban jelentûs szerepe volt, mindenkit ismert,
mintegy ´sszefogta ´nmagÀban az ´sszes embert. A
k¢sz r´plapok egy r¢sz¢t mindig û vitte el, ¢s juttatta
tovÀbb a vÀros k¡l´nb´zû r¢szeibe, hallatlan energiÀval szervezve a forradalmat. JÂformÀn semmit
sem tudok rÂla, de besz¢de, a k´rnyezettel valÂ
¢rintkez¢se, az a szeretet, amivel mindenki k´r¡lvette ût ¢s bÀjos, tiszta sz¢ps¢ge nagy hatÀssal voltak
rÀm. Mindig terveztem, hogy szakÁtok egy f¢lÂrÀt
arra, hogy besz¢ljek vele, de nem volt idûm ehhez.
M¢gis furdalt a kÁvÀncsisÀg, hogy kivel Àllok szemben, s r´viden Ágy oldottam meg a dolgot: ÏErzsi,
mondd, pÀrttag vagy te?Î Ezt vÀlaszolta: ÏNem-

csak pÀrttag, de kommunista is. Ugye lÀtszik rajtam?Î Igen, nagyon meglÀtszott. Azt hiszem, ¢letem
egyik legnagyobb vesztes¢ge, hogy k´zelebbrûl nem
ismertem meg.Ê
Ennek a minden jel szerint ¢rz¢keny ¢s kivÀlÂ embernek egyszerüen nem volt mÀs
nyelve, mint az ´tvenes ¢vek sematikus irodalmi nyelve. Forradalmi romantikÀjÀbÂl a
csodÀs elem sem hiÀnyzott: à°s valÂban, mintha nem fogott volna a golyÂ rajtunk...Ê A legendÀt, ami lett belûle, û is csinÀlta ¢s ¢lte. °s
halta: a sematikus forradalmi drÀmÀban a
hûs nem k¢rhet kegyelmet. De a silÀny irodalmi minta mit sem csorbÁt a valÂdi hûsiess¢gen.
RadnÂti SÀndor

A HOLMI POSTçJçBñL
íGY NE!
Elolvasva a MOST íGY cÁmü, NÀdas P¢ter
essz¢it bÁrÀlat tÀrgyÀvÀ tevû sz´veget, egy ideig nem leltem magyarÀzatÀt annak, hogy mi¢rt v¢lem kifejezetten viszolyogtatÂnak, ellenszenvesnek a dolgozatot.
V¢gt¢re is jÂ kis alkalmazott DerridÀrÂl
van szÂ: mesterek akkurÀt megemlÁtve, t¢zisek biflÀsan felmondva ä elismerem: eredetis¢g is lazÁtja az iskolÀs igyekezetet ä, tÀn csak
Lyotard meg ¢pp a GRAMMATOLñGIA szerzûje
hiÀnyzik a szokott n¢vsorbÂl. El¢g illusztratÁvak az ilyen k´zbevet¢sek: àezt legtisztÀbban talÀn a lacani elgondolÀsok alapjÀn lehetne megmutatni... Ezt Foucault sem Árhatta volna szebben...
Rorty p¢ldÀul joggal s¢rtûdne meg... Michel Foucault, aki a fogalmat szint¢n nem korlÀtozza...Ê
Meg Plehanov, aki aztÀn v¢gk¢pp nem.
Vagyis ha egy kijelent¢s, megÀllapÁtÀs
az id¢zett szerzûk ä meg term¢szetesen a
Barthes-tÂl Paul de Manig automatikusan
mell¢j¡k ¢rtendû t´bbiek ä elm¢leti munkÀssÀgÀhoz passzÁthatÂ, akkor revelÀciÂ, ha nem,
akkor kapitÀlis h¡lyes¢g. Nos, Ãgy v¢lem, ez
az attitüd ä a megfellebbezhetetlen¡l kinyilatkoztatÂ¢, a cÀfolhatatlanul Át¢lkezû¢ ä homlokegyenest ellenkezik a hivatkozott tekint¢-
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lyek intencionÀlt szellemis¢g¢vel. Ugyanis ha
szerzûnkre valÂban term¢kenyen hatottak
volna az irodalmi alkotÀsok ¢rtelmezhetûs¢g¢nek pluralizmusÀrÂl, a müvekkel folytatandÂ
dialÂgus sz¡ks¢gszerüs¢g¢rûl Árottak, ha a
diszkurzivitÀs logikÀja meg a dekonstrukciÂ
nem puszta szakzsargon volna szÀmÀra, akkor
gondolkodÀsÀban felfedezhetûk volnÀnak a
k¢tely, a t´preng¢s, a tolerancia jelei. De hÀt
abbÂl csak az tud kibukni, hogy ¢criture.
így siker¡l dogmÀvÀ merevÁtenie azt a t¢telt, hogy nincsenek dogmÀk, axiÂmÀvÀ r´gzÁtenie azt a tant, hogy nincsenek cÀfolhatatlan Át¢letek, kodifikÀlnia azt a t¢zist, hogy
nincs vitathatatlan egy igazsÀg, s mindennek
¢gisze alatt megÁrnia az utÂbbi idûk egyik
legvadabbul intolerÀns, kizÀrÂlagos Át¢letek
t´meg¢t sorjÀztatÂ dolgozatÀt. (MÀr-mÀr
szinte nevets¢ges, ahogyan a divatos katekizmus elvÀrÀsainak megfelelve odabiggyeszti
az ÁrÀs v¢g¢re azt a bizonyos appendixet,
amely szerint, lehet, û csak fecseg ´sszevissza.
Mer' nyitottnak k´ll lenni, most az az Ãzus,
deklarÀlni, hogy tisztelj¡k az egy¢b lehets¢ges n¢zûpontokat. Posztmodern v´r´s farok!
Beh sz¢p!)
Amellett, hogy lesz´geztetik: NÀdas skolasztikÀja àhallatlanul fÀrasztÂ ¢s unalmasÊ, csak
Ãgy zÀporoznak az ellentmondÀst nem türû
kijelent¢sek arrÂl, hogy az apollÂni b´lcs pÂzÀban tetszelgû NÀdas mindenf¢le badarsÀgot firkÀl ´ssze, mivel ¡res ÀltalÀnossÀgokban
gondolkodik, ÀlformÀllogikai klis¢kkel operÀl, tartalmatlan duÀlis fogalompÀrokat alkalmaz, hisz az egyetlen igazsÀgban, az
egy¢rtelmü jelent¢sben, ebbûl k´vetkezûen
tarthatatlanul kategorikus kijelent¢seket tesz,
megfellebbezhetetlennek v¢lt erk´lcsi Át¢leteket hoz, s egyÀltalÀn olyan jelentûs valakinek
k¢pzeli magÀt, aki k¢nyszeresen birkÂzik a
v¢gsû k¢rd¢sekkel, abban a t¢vhitben, hogy
tudja rÀjuk a vÀlaszt. Ism¢tlem: ex cathedra
Át¢letek sokasÀgÀt implikÀlva hangzanak el
ezek a kifogÀsok, hogy csak arra utaljak, amikor szerzûnk a tudatlan NÀdast egy ha-akkorcsak (!) logikai struktÃrÀjÃ mondat keret¢ben
oktatja ki arrÂl, hogy kizÀrÂlag mely felt¢telek teljes¡l¢se eset¢n tehetûk fel morÀlpragmatikai k¢rd¢sek.
Az igazi gy´ngyszem, az opus kulminatÁv
r¢sze azonban az, amikor Át¢sz¡nk elûbb a
k´tet m¢lypontjÀnak nyilvÀnÁtja NÀdas ama

t´rekv¢s¢t, hogy hovatovÀbb àmegmondja, milyen Ïa tisztess¢ges mondatÎÊ, majd t¢vedhetetlen¡l megmondja, milyen lenne a tisztess¢ges
NÀdas-essz¢. Hogy az EML°KIRATOK K¹NYV E
sz¢pÁrÂk¢nt megveregetett vÀllÃ alkotÂja mik¢nt is tudna jÂ ¢rtekezû prÂzÀt Árni.
Mert most nem tud. Ahogy magyarul se
rendesen. Essz¢nyelve àny´gvenyelûs, k´r¡lm¢nyes, akad¢mikus, sz¢pelgû ¢s erûtlenÊ. Nos ilyesmit ÀllÁtani ¢ppen NÀdasrÂl ä nem akÀrmi.
VirtuÂz nyelvzsonglûrnek, stilisztazseninek
muszÀj annak lennie, aki ilyesmit magabÁzÂn
megkockÀztat. MegvizsgÀltam hÀt k´zelebbrûl, anyanyelv¢t mely fokon bÁrja a v¢rszemes
szerzû. Az eredm¢nyt ¢ppen a NÀdas besz¢dmÂdjÀnak avÁttsÀgÀt, term¢szetelleness¢g¢t
ÀllÁtÂ mondattal, az elaborÀtum ultima ratiÂjÀval p¢ldÀznÀm: à°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.Ê Akkor kives¢zve megism¢teln¢m: a hangfekv¢s, amelynek Áze, szaga van
¢s m¢g foltos is. Mondhatni: Ázes, szagos, m¢retes k¢pzavar.
S ha m¢g telhetetlenkedni akarn¢k, lehetne id¢zni az ¢rz¢kelhetûen tudatosan kimunkÀlt essz¢nyelvbûl, az egy¢ni szerzûi stÁl bearanyozta passzusokbÂl. P¢ldÀul ilyesmit:
à...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 Ïmodern individuumÎ egomegÂvÂ hisztije, amely szÀmÀra p¢ldÀul
(ahogy AmerikÀban mondjÀk) Ïa szexuÀlis orientÀciÂ probl¢mÀjaÎ olyan v¢gzetesen nagy cucc.Ê Hiszti meg cucc, plusz Thomas Mann. Sz¢p teljesÁtm¢ny nem ¢szlelni, hogy a traktÀtusi neh¢zkess¢get a narancsos zsurnÀlpo¢nkodÀs
nem oldja, hanem szimplÀn k´z´ns¢gess¢ silÀnyÁtja. Az meg mintha kontrollÀlatlan pubertÀsreflex volna, hogy a szerzû egy effajta
tudÀkos dolgozatban leÁrvÀn, hogy Proszerpina, meg nem Àllja az utolsÂ k¢t szÂtag kurzivÀlÀsÀt. (Mindenesetre a regisztert, amelyet
interpretÀtorunk favorizÀl ä mutatis mutandis ä FÀbry Sanyi besz¢li sÀrmosan ¢s ¢lvezetesen. N¢ha a FilmvilÀgban is. Lehet tanulmÀnyozni!)
°s itt nyugodt szÁvvel abbahagyhatnÀm ezt
a kelletlen replikÀt. Hogy m¢gsem teszem,
annak az az oka, hogy e bÁrÀlat kapcsÀn felfedezni v¢lek egy, irodalmi ¢let¡nkben eleddig nem tapasztalt jelens¢get. Ez pedig a
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szerzû attitüdje, mentalitÀsa, tÀrgyÀhoz, a
sz´veghez, egyÀltalÀn az irodalomhoz valÂ viszonya, ami ä nincs ide jobb szavam, igaz,
nem is kerestem ä bÀrdolatlan.
Azt ÀllÁtom ä sajÀt normÀim szerint k¢ts¢gkÁv¡l udvariatlanul ä, hogy a dolgozat szerzûje k¢ptelen megk¡l´nb´ztetni a finom irÂniÀt a megsz¢gyenÁtû gÃnytÂl, a k´nnyed jÀt¢kossÀgot az alpÀri nyegles¢gtûl, a talÀlÂ bÁrÀlatot az otromba s¢rt¢stûl. Az p¢ldÀul,
ahogy NÀdas v¢lt nyelvi sutasÀgaira ¢s sz¢pelg¢seire ä az unalomig ism¢telve a àtruvÀjtÊ ä
rÀjÀtszik, ahogy id¢tlen r´hincs¢l¢snek hatÂ
¢lvezettel persziflÀlja azokat, az szÀmomra
visszatetszû ¢s ellenszenves.
Errûl a hÀnyaveti attitüdrûl, az akad¢mikus modorossÀggal kevercselt flegma tÂnusrÂl v¢gig az volt a benyomÀsom, mintha a
szerzû rÀgÂgumit motollÀztatva szÀjÀban,
renyhe artikulÀciÂval p´khendin b´kn¢ oda:
àHÀt bame', ez a NÀdas el¢g av¢t. Mit g´rcs´l
itt a Nagy NarratÁvÀkkal, tudhatnÀ, hogy
anything goes.Ê
Lehet, hogy egyszerüen csak hiÀnyzik belûle a nobilitÀs ¢rz¢ke, az ´szt´n´s elegancia,
a von Haus aus pall¢rozottsÀg, jÂ Ázl¢s, ami
annÀl furcsÀbb, mert sz´vege rendkÁv¡l olvasott, eszes figurÀt mutat.

Lehet azonban az is ä mint ez egy generÀciÂs probl¢mÀra utalÂ f¢lmondatÀbÂl kitetszik ä, hogy valÂjÀban szocializÀciÂnk t¢r el
annyira (nem hasznÀlt TGM ÂvÀsa, hogy gyerekek, ne jÀrjatok ezekre az acid partykra, m¢g megÀrt), kulturÀlis preferenciÀink
esnek oly messze egymÀs¢itÂl, hogy szerzûnk
egyszerüen nem is ¢rti, mirûl kÀrÀlok itt,
mit veszkûd´k holmi stÁlussal, habitussal.
V¢gt¢re is ez a gyÀri kiszerel¢sben kaphatÂ, kicsit egy¢niesen turbÂsÁtott kÂd nagyon
O. K., mi a tÃrÂt vakernak a nyugdÁjas sz¢plelkek?
AmÃgy term¢szetesen egyÀltalÀn nem hiszem, hogy NÀdas essz¢irûl ne lehetne bÁrÀlÂlag megnyilatkozni, ha eltekinten¢k az ominÂzus dolgozat faragatlansÀgÀtÂl, bizony talÀln¢k benne megfontolÀsra ¢rdemes ¢szrev¢teleket. De nem tekintek el. Mert a magam
konzervatÁv mÂdjÀn azt gondolom, hogy ebben a àhangfekv¢sbenÊ besz¢lni müvekrûl,
irodalomrÂl nem ildomos.
Ha m¢gis, akkor a perzekutor eszt¢tika
bev¢gezt¢vel a TerminÀtor eszt¢tika kora k´sz´nt rÀnk.
S akkor t¢nyleg anything goes.
MÀtyÀs Gyûzû
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