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RÀba Gy´rgy

FEJEMBE VERT T¹RT°NELEM

Ha fogsÀgba esel Ágy szÂlt apÀm
mikor behÁvtak Po francuszki mondd
r´gt´n Tolsztoj- Csehov-müvek nyomÀn
buzdult f´l ¢s ¢n fiatal bolond
a kucsmÀs jÀrûr k¢p¢be azonnal
engedelmesen szajkÂztam utÀna
a büv´s jelszÂ m¢gsem jÀrt haszonnal
mert jobbrÂl-balrÂl fegyver¡k tusÀja
verte fejembe hogy ¢rtelmezik
a szÂtÀrt ûk ¢s ez nem egyezett
szÂkincsemmel bocsÀssa meg nekik
a Teremt¢s a legfûbb szÂszedet
s a f¢lre¢rt¢s folyt. k´v. vojna vojna
d´rm´gt¢k Àm majd egy ¢vig nem Âlmot
osztottak mintha RÂbert bÀcsi volna
mind s ¢n hajl¢ktalan bendûm ha korgott
poshadÂ kÀposztalevet kapott
naponta k¢tszer s tizen´t dekÀs
borsÂbÂl ûr´lt keny¢radagot
tet¢zte ezt szabadsÀgmegvonÀs
szigorÃ osztÀlyzat hanyag diÀknak
de okultam elûzû nemzed¢k
¢s egy m¢g ifjabb k´z´tt takarmÀnynak
morzsol ´ssze a k¢t malomker¢k

BOSZORKçNY

BoszorkÀny te ¢rdek n¢lk¡li gonosz
kivetkûztett¢l emberi sorsombÂl
a f´ldbe büv´lt¢l eleven fat´rzzs¢
s m¢g csak szÀmon se tartottad
hogy nyÃltam ny´gtem nyujtÂztam fel¢d
sziszegtem lev¢l-ujjaimmal kapkodtam utÀnad
Àm gy´kerem horgonynÀl is erûsebben
s min¢l inkÀbb Àgaskodtam annÀl inkÀbb k´t´tt
te mÀr elillantÀl tÀvol hitegett¢l mÀsokat
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¢n meg pattoghattam mostoha idûmre
ny´sz´r´ghettem panaszomat az ¢jszakÀnak
nappalra pedig nekem mi maradt
tüzrevalÂt t´rtem magambÂl a tallÂzÂnak
a fulladozÂt Àrny¢kom t¢rÁtette magÀhoz
a harapÂs t¢lben Àgaim szesz¢lyes
szokatlan rajzolataival sz¡rk¡letig
mulattattam a vÀltozatossÀg zarÀndokait
belûl¡k a füvel kivert ´sv¢nyen ezerszÀm
akad a f¢ny himnuszÀt d´ngics¢lû zeneszerszÀm
k´zben az ¢vek g´cs´rt´kkel megjegyeztek
vadhajtÀsokkal megcsÃfoltak
tÀrsasÀgom a leromlott gyep n´vend¢kei
mikor aztÀn sudaram merû borda csupa pÀnt
megj´ssz kÀr´rvendû rajtad az idû nem fogott
ig¢zetedet is f´loldottad akÀr k´vesselek
de mÀra mÀr ropognak szÀradÂ rostjaim
noha vÀgyam ¢rted egy cs´ppet se lanyhult
hogy sz´kkenjek nyomodba kidûln¢k egyenest
boszorkÀny voltÀl az maradtÀl
m¢g arcvonÀsaidat is vÀltogatod

CASANOVA ¹REGKORA

MÀstÂl m¢gsem k¢rdezhetem
ennek neve m¢g szerelem
hiszen ¢bred¢skor f´l´ttem
arca lebeg bÀr mintha k´dben
s tagadhatatlan itt meg ott
foltok ÀrnyaljÀk e napot
nem f¢ny¢vnyi a kora persze
de szemh¢jÀra kell a kence
m¢gis nappal felhûk m´g¡l
ez az ¢gitest rÀm der¡l

Errefel¢ hirtelenkedve
nyÁlt pusztÀk mÃltÀn ketrecembe
hasonszûrü vad mÀr ide
nem l¢p golyÂ kÂr t´rte le
aminek tartanak csak Ármag
kiveszûben levûnek hÁvnak
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s noha nem lÀttam Ãgy sosem
itt most aktjÀt k¢pzelgetem
ha lencs¢s szeplûs s m¢rt ne bûre
cirÂgatok a levegûbe

Ha meg napom visszhangtalan
k¢rd¢seimre untalan
felelet¡l hallom ki csengû
altjÀt az embertelen csendbûl
k´zt¡nk m¢rf´ld tÁz szÀz ezer
s pÀrbesz¢d¡nk nem hallgat el
igaz k´zt¡nk p´rleked¢s se
tÀn ez k¢t nem ¢rintkez¢se
vagy higgyem inkÀbb szÃ ha percen
egymÀsra gondolunk e percben

Akinek mÀs nyelven besz¢l
a vÀgyakozÀs szenved¢ly
dadogÀsomra f¡le sincs hÀt
megfejteni se tudja titkÀt
hogy ennek neve szerelem
foka nem kataklizma nem
csak annyi egy csillÀr kileng ¢s
pohÀr koccan Àm neve reng¢s
hol talpalatnyi otthonom
szük idûm innen szÀmitom

Lator LÀszlÂ

A KLINIKçN M°G EGYSZER
LçTNI KELLETT

A klinikÀn m¢g egyszer lÀtni kellett
amit de mÀsk¢pp n¢hÀny napja volt csak
hogy emelkedik s¡llyed pûre melled
g¢p segÁtette hogy l¢gszomjad oltsad
simogattam k¢k folttal tele vÀnyadt
karodat s inger¡lt fÀjdalmam aljÀn
tÃlfel¢n a reakciÂhiÀnynak
¢reztem m¢gis ott a fiatal lÀny
s kÁvÀntalak iszonyÃ szerelemmel
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1534 ã Bartos Tibor: EgymÀst ¢rtelmezû magyar szavak ¢s fordulatok tÀra

TÀn bolyonghatott m¢g valami l¢lek-
formÀjÃ benned vagy mit tudom ¢n mi
hisz rÀszedett szÁved m¢g egyre bÁrta
bÀr koponyÀdbÂl csorgott el a v¢red
a k¢pernyûre makacsul az ¢let
talÀn szabÀlyos cikcakkjait Árta
de ami¢rt ¢rtelme volna ¢lni
vak ÃtjÀn mÀr nem volt mÂdom be¢rni

Hisz tudtam ¢n r¢gÂta ´reges lett
jÀrÀsod lett aminek lenni kellett
hogy lazult-romlott ez vagy az a r¢szlet
de ´regen is szerettem a tested
a m¢giscsak hibÀtlan sz¢p eg¢szet
t´rt¢nhetett s t´rt¢nhet m¢g akÀrmi
tudtam hÃsodban Ázedben szagodban
megism¢telhetetlen alakodban
marad a pusztulÀsnak ellenÀllni
bevehetetlen m¢g valami f¢szek
ifjÃsÀgod vad ¢dess¢ge ott van
s ha meztelennek lÀttalak az ¢hes
kÁvÀnsÀg ugyanÃgy ajzotta testem
a k´z´s¡l¢s kiismerhetetlen
a r¢szletekben teljes gy´ny´r¢hez

Bartos Tibor

EGYMçST °RTELMEZý MAGYAR SZAVAK
°S FORDULATOK TçRA

 
Ez a szÂtÀr, ha meg¢rem, hÀrom ¢v mÃlva elk¢sz¡l,
Ágy vÀllaltam tÀmogatÂimnÀl. AmÁg k¢sz¡l, minden
v¢lem¢nyt, a leggorombÀbbat is, minden adal¢kot, a
legsovÀnyabbat is, hÀlÀs szÁvvel fogadok. Csak akkor
nem maradhatna ki belûle semmi, ha a teljes tÀrsa-
dalom dolgozna rajta, nem ¢n, egy szÀl magam.

SzÂtÀr¢rtelmezû

Mikor a modern ¢pÁt¢szet Ez¡st Hercege, Walter Gropius a FormÀlÀs FûiskolÀjÀt ala-
pÁtotta MoszkvÀban, ezzel nyitotta meg: Hogy a fûiskola mi? TudjÀk ´n´k is. Hogy a
formÀlÀs mi? Magam sem tudom.

JÂ, nem volt a szavak embere. De a szÂtÀrszerkesztû mit ¢r, ha nem tudja maga se,
mit szerkeszt? Hogy a szÂtÀr mi, tudjÀk ´n´k is. S a szinonimatÀr?



Ejnye! HÀt rokon ¢rtelmü szavak tÀra! ä pirÁt rÀm az elsû b´lcs¢szgÂlya. Csakhogy
a szavak nem rokon ¢rtelmüek eleve. CsupÀn hÀzasÁtjuk ûket naponta, akik egy nyel-
vet besz¢l¡nk ä szükebb hazÀnk nyelve jÀrÀsa s a tÀj sz¡l´tteinek szavajÀrÀsa szerint,
de m¢gis. TÀrsgondolatok sincsenek k¢szen, jÂvÀhagyottan. Maradnak gondolattÀr-
sÁtÀsnak, ha ki-ki tÀrsÁtja is az esze jÀrÀsa szerint besz¢lget¢sekben naphosszat, ÀlmÀban
¢jhosszat.

Eszerint mindnyÀjan szinonimatÀron dolgozunk? Ha ez igaz, ki is csaphatjuk az
asztalra egyszer, mint bÀrki emberfia az ¢lete k¢sz reg¢ny¢t. MÀr ha idûnk engedi,
ugye. TalÀn nem vagyunk rÀ¢rûs nemzet, hogy nem rukkoltunk ki orszÀgraszÂlÂan
bûs¢ges szinonimatÀrral mindeddig?

Vagy olyasmibe mi nem vÀgunk, amirûl nem tudjuk, mirûl jÂ? HÀt a r¢giek akkor
hÀlyogkovÀcsok voltak? Az Àb¢c¢rendbe szedett szÂtÀr Ãjabb talÀlmÀny, de az 1400
tÀjÀn szerkesztett SCHL®GLI SZñJEGYZ°K mÀr szinonimatÀr: 2140 szavÀt harminck¢t
fogalomk´rbe osztja sz¢t ä ilyenekbe, hogy Isten, VilÀg, Ember, Vizek, Szûlûk, Erdûk,
Konyha, SzerszÀmok, Harcosok. A papnak tanult, de vilÀgi embernek megmaradt
Pesti Mizs¢r GÀbor, a teljes öJSZ¹VETS°G ¢s AiszÂposz fabulÀinak fordÁtÂja meg mÀr
hatvann¢gy fogalomk´rbe sorolja ´tnyelvü szÂtÀrÀnak szavait 1531-ben. Vagy bugy-
libicskÀra vall-e f´ldim, BarÂti SzabÂ DÀvid jambusokba szedett szinonimatÀra, az
1784-bûl valÂ KISDED SZñTçR?

EgymÀst ¢rtelmezû magyar szavak ¢s fordulatok tÀrÀnak sz¡ks¢ge kÁs¢rtett engem
is, korombelieket is mind¢letemben. Itt volt pedig a mostanÀban Ãjra meg Ãjra nyo-
mott szÀzadfordulÂs PÂra, A PñRA nyolcszÀz fogalomk´r¢vel. ApÀm, ha a csalÀdi be-
sz¢lget¢sben vagy iskolai fogalmazvÀnyomban elakadtam, elûhozatta kulcsos k´nyv-
szekr¢ny¢bûl, lapozott benne egy darabig, majd cifra kÀromkodÀsok k´zepette
visszat¢tette. F¡st MilÀnnal egy¡tt dolgozvÀn Walt Whitman-fordÁtÀsÀn, ugyancsak hi-
Àba kerest¡k A PñRA segÁts¢g¢t. ýsz mesterem a p¢ldÀnyÀba minden alkalommal bele
is rÂtta tehetetlen szitkait vaskos ÀcsceruzÀval. Ottlik G¢zÀval sem jÀrtunk k¡l´nb¡l,
valahÀnyszor elûkaptuk A PñRç-t. Nem is tudom, melyik¡k mondta, hogy nem t´bb
PÂrÀnak az esze, mint amennyit egy pesti polgÀri iskolai igazgatÂ lovas szobrÀba ́ nteni
szokÀs. çrtatlan leÀnykÀkkal b´ng¢sztetni ´ssze egy szinonimatÀrat! Mire aztÀn a sza-
vaimat ä iskolÀban tanult, verselemz¢seken csiszolt saljÀt szavaimat mÀr tÁzvalahÀny
szerkesztûs¢gi ¢vbe ¢s Dickens, Franklin Benjamin meg a modernek fordÁtÀsÀba mind
belegazoltam, rÀvezetett egy marcali fog- ¢s nyelvorvos, Tiszamarti Frey Antal, mi lesz
a teendûm. ý A PñRç-jÀnak lapjai k´z¢ selyempapÁrokat ragasztott ugyanis, ¢s nem
kiteremtett¢zte a lapsz¢leket, hanem pÂtolgatott Àttetszûen, t¡relmesen. Az û sorait
nyÃjtottam tovÀbb, s mire a magam p¢ldÀnyÀnak k¢tfelûl toldott lapjai is sürün meg-
teltek, meg¢rkezett a f¢nymÀsolÂ. S bÀr h¢t lakat alatt ûrizt¢k, mind a hetet leudva-
roltam, ¢s lehetett mÀsolni a gyüjtem¢nyt nagyobb lepedûkre, s ragasztani k´z¢ Ãjabb
albumlapokat. IlyenformÀn mind hosszabb sorokat pÀsztÀztam, nem p´rgettem ¢le-
temben c¢dulakatalÂgust.

Aki fordÁt, szerkeszt, Ár, annak lehetû hosszÃ sorokon kell a szem¢t legeltetnie. Hi-
szen ha tudnÀ az ilyen, mit keres a szÂtÀrban, nem is kellene keresnie. Ha egyszer
tudja. De a tudÀs sejtelme vezeti inkÀbb, s hiszi, hogy jÂ nyomon. Majd amire v¢let-
len¡l bukkan, az kell neki ¢ppen. Merû mÀs, mint amit keresett. R¢gebben csak elin-
dultam hazulrÂl, s mire a sarokig jutottam, rÀ is talÀltam. Mikor mÀr szÂtÀrba gyüj-
t´ttem, eljÀrhattam vele messzibbre. ApÀm, F¡st MilÀn vagy Ottlik voltak¢ppen lehe-
tetlent k´vetelt A PñRç-tÂl. Sose egyetlen szÂn fenekl¡nk meg. Az Àb¢c¢rendes szino-
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nimatÀrat is az¢rt csapjuk be dolgunkv¢gezetlen, mert k¢t-hÀrom tÀrsÁthatÂ szÂ ap-
rajÀval fizet ki. Ahol a b´kkenû tÀmad a tollforgatÂ fej¢ben, ott bizony lazÁtandÂ a teljes
k´rny¢k, csak Ãgy g´rd¡lhet el az ÃtbÂl, aminek az angol neve ÁrÀstorlasz.

A PñRç-nÀl alig bizonyult hasznavehetûbbnek k´z´s mintÀnk ¢s kaptafÀnk, A RO-
GET. Onnan gondolom, hogy hÀtalÂ angol ¢s amerikai diÀkok zsÀkjÀbÂl ker¡lt ki-
dobott homokzsÀkk¢nt a tulajdonomba t´bb p¢ldÀnya is a hatvanas ¢vek egyetemi,
papÁrf´deles vÀltozataibÂl. Roget, a rendszerelm¢leti hajlandÂsÀgÃ hajÂorvos vagy
szÀz´tven esztendeje kerek ezer rokon, ellent¢tes ¢s kiegyenlÁtû ¢rtelmü fogalomk´r-
be osztÀlyozta ¢vtizedes tengeri hÀnyattatÀsa sorÀn mindazt, amit az û vilÀgnyelve be-
fogott a vilÀgbÂl. TÀn k¢tannyi szÂt is, mint a pesti leÀnykÀk t¢rdig a rÂzsÀban. M¢g-
pedig diÀkok hÀtizsÀkjÀba csemp¢szendû k´vetkezetess¢ggel, annyira, hogy a mÀra
szÀz´tven esztendûs THESAURUS-a szinte annyi kiadÀst meg¢rt, mint ¢vet. Azon-
ban fogalomk´reinek szÀma az elsû ´tven ¢v ÀtdolgozÀsai sorÀn annyi apÀlyt ¢s da-
gÀlyt lÀtott, hogy a fogalomk´r´k mell¢ A ¢s B alcsoportok ker¡ltek, majd akÀr egyet-
len szÂval ÀrvÀlkodtak ott, holott az Àrva sorsa ¢ppen a rokontalansÀg. A vaslogika
baj volt mÀr kezdetben. Roget olyan b´lcseleti tisztasÀgra t´rt, mintha nem is hajÂ
orvosa, hanem vilÀgÁtÂtorony ûre lett volna. S azok nem k´zl¢kenys¢g¡kh´z vÀlaszta-
nak hivatÀst.

A nyelv burjÀnzÂ, ¢s legjobb a sürüj¢ben. Soha szÂt aszerint nem keres¡nk, hogy
egy rendszerelm¢let vektordiagramjÀban merre helyezkedik el. Eszm¢lt Roget is, ¢s
PÂrÀval meg t´bb mÀs, n¢met ¢s angol k´vetûj¢vel egy¡tt azzal kecsegteti fogalmi szÂ-
gyüjtem¢ny¢nek forgatÂit, hogy majd kuszasÀgaikat kif¢s¡lik, csikorgÂ nyelv¡ket ola-
jozzÀk, s mindig a talÀlÂ szÂval. AkÀr a szerelmi levelezû. Nem is jutottak a nyelvtu-
domÀny virÀgkosarÀba. Az ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA legjobb kiadÀsai meg sem
emlÁtik se Rogetet, se a szinonimÀkat. Hogy aztÀn minÀlunk a szinonimika (a rokon
¢rtelmünek nevezett szavakkal foglalkozÂ tudomÀny ä de m¢g hol az antonimika vagy
a metonimika, hogy megvillantsam: kupÀlÂdtam ¢n az¢rt!) se tart sehol, annak oka
igen egyszerü. A PñRA, mire friss utÀnnyomÀsÀnak elûszava az O. NagyäRuzsiczky-f¢le
betürendes SZINONIMA-SZñTçR k´zvetlen elûdj¢nek jel´li, addig mÀr bosszantott hÀ-
rom ember´ltût, k´zben m¢gsem gyült k¡l´nb szÂanyag, amire elemzû elm¢ket rÀ
lehetett volna szabadÁtani. A r¢szegs¢g hÀromezer magyar szava vagy az ¢szbeli gyar-
lÂsÀg k´tetnyi fordulata a hazafias nyelv¢szet vasÀrnapi erûmutatvÀnya.

A vÀlogatott besz¢d szÀnd¢ka tegnapi mindenk¢ppen. Aki szembûl olvas, az tudja
a szÀlka meg a gerenda p¢ldÀzatÀt k¢tezer ¢ve. Aki szÂbÂl ¢rtene, annak mai tanulsÀg,
hogy el¢bb kukulunk, mintsem s¡ket¡ln¢nk. Nyelv¡nk rÀjÀr a hamisra, f¡l¡nk azon-
ban kritikusan hegyes. így tÀmad akÀr esti hÁrek, akÀr parlamenti vez¢rszÂnoklatok
hallatÀn olyan viszolygÀsunk, amilyet EurÂpÀban az egyetlen angol osztÀlytÀrsadalom
ûriz k´zmondÀsÀban: Valahol a szÀjÀt szÂra nyitja egy angol, a mÀsik mÀr k´pne bele.
Ez az Ãj szinonimatÀr a talÀlÂ szÂ helyett abban segÁtene inkÀbb, hogy bÀcsikÀnk ez¡st
tÁzp´ngûssel sÃlyosÁtott int¢s¢nek megfelelhess¡nk: Csak aztÀn Ãgy besz¢lj, hogy ne-
kem is tess¢k!

De ha mÀr talÀlÂ kell, egyed¡l ¡dv´zÁtû, legalÀbb a bûs¢gbûl ä ezzel bûvÁtgettem
fordÁtÂi puskÀmat naponta. így vilÀgosodott k´zben a sz¡ks¢g term¢szete is. FordÁtÂi
¢letem negyven esztendej¢ben sok minden t´rt¢nt, m¢g t´bb minden nem t´rt¢nt
meg vel¡nk. A k¢tf¢le sok mindenrûl az ÃjsÀgok nyersfordÁtÀssal sem szolgÀltak ol-
vasÂiknak. HÁrzÀrlatban ¢lt¡nk. Az¢rt jÂ szimata volt, aki az ÃjsÀgtÂl a modern sz¢p-
irodalomhoz pÀrtolt, ami itt kellette magÀt türten ¢s tÀmogatottan. K´z¡l¡k a nyu-

1536 ã Bartos Tibor: EgymÀst ¢rtelmezû magyar szavak ¢s fordulatok tÀra



gatiak a l'art pour l'art pipesked¢se utÀn m¢giscsak elszegûdtek r¢vkalauznak abba
a hÁr´z´nbe, amelyet mitûl¡nk vasf¡gg´ny rekesztett el. ¹z´nnek az¢rt tetszett,
mert az ottani tÀrsadalmak sem em¢szthett¢k a hÁrt, ahogy illik. Hol vannak mÀr a
korÀn kelû ´regurak, akik fennhangon olvastÀk legkedvesebb ÃjsÀgjuk megpirosce-
ruzÀzott-megfelkiÀltÂjelezett cikkeit a csalÀdnak reggelin¢l, k¢sûbb a trafikosn¢nak,
m¢g k¢sûbb t´rzsasztaluk d´rget¢se k´zben! Pedig a jÂ tÀrsadalmi em¢szt¢s ilyen ter-
m¢szetü.

A legt´bb hÁrhez persze onnan jutott a reg¢nyolvasÂ, ahol a legt´bb tÀmadt, ¢s ahol
a legpusztÁtÂbb tornÀdÂk s´p´rt¢k el a vid¢ki tÀrsadalmakat ÃjsÀgjaikkal egy¡tt: Ame-
rikÀbÂl ¢s az Amerikai SzÀzad irodalmÀbÂl. Fûk¢nt ennek a hÁreit fordÁtottam magyar
szÂra, a napi fogalomtisztÀzÀsok lelkigyakorlatÀban, hazÀnkba lÀtogatÂ amerikaiak l¢-
giÂinak segÁts¢g¢vel. MÀsik l¢giÂmat orszÀgszerte toboroztam r¢givilÀgbeli emberek-
bûl, akik nÀlam jobban tudtÀk, hova tolmÀcsolom a hÁrt. A Mississippi lapos fenekü
hajÂinak gûzorgona-¢pÁtûj¢hez, egy Mark Twainbûl kimetszett amerikai ÂriÀs mell¢,
aki egy¢bk¢nt a varÀzslÂk vilÀgsz´vets¢g¢nek oszloposa is volt, ¢s a szivarf¡stkarika-
fÃvÀs vilÀgbajnoka, talÀlnom kellett egy t´p´rtyüv¢ aszott mÀtraszentimrei Àcsmestert,
aki ¢jente a csillagos eget vizsgÀlta f¢lk¢sz fed¢lsz¢kei k´z¡l.

ñriÀshoz a t´rp¢t? Nem, nem. HajÂ¢pÁtûh´z Àcsot! A fordÁtÀs nem szÂra tett szÂ,
szÁnre szÁn. A szÀmÁtÂg¢p mÀr kiszorÁtotta volna a fordÁtÂt akkor. Ha a hÁre ÃjsÀg, amit
fordÁtani ¢rdemes, bizony az ÃjsÀghoz nyelvet fognia a legjobb, k¢met, megszentelt
magyar szokÀs szerint. JÀrtam a t´rt¢nelmi MagyarorszÀgot amerikaiakkal, ¢s ûk ¢r-
telmeztek az ¢n javamra, ¢n meg az û javukra, ameddig eljuthattam vilÀgraszÂlÂ Ãti-
lapu n¢lk¡l.

Egy nagycsalÀdos müfordÁtÂnk az °s olvasÂit (se °let, se Irodalom: az ¢st olvashattÀk
csak) szÂrakoztatta vagy egy ¢vtizedig a fordÁtÂi ¢s takarÁtÂnûi becs¡let ́ sszehasonlÁtÂ
ÀrfolyamÀval. A takarÁtÂnûk¢ nûtt, a fordÁtÂk¢ lebegett. FordÁtÂ ilyenkor a k¢rd¢sen
fordÁt. Ha, mondja, hazÀm ilyen tÀj¢kozott, hogy az Ãj¢rt hitvÀnyan fizet, akkor nem
lÂgatom ki a nyelvemet, hanem szem¢lyes leszek, mert az mulattat. Nemhogy forgat-
nom nem kell szÂtÀrt naphosszat, akÀr Árhatok is egyet, ha mÀr benne vagyunk a dÁj-
talansÀgban. Ugyanis a legjobb szÂtÀrak takarÁtÂnûi porrongyra szorulnak idûvel. Ta-
nulÂk az ¢n istenem szerint csakis t¢rden jÀrulhatnÀnak OrszÀgh LÀszlÂ angol ¢s ma-
gyar szÂtÀraihoz ä hanem n¢melyik müve mÀr a negyvenet elhagyta, ¢s mi t´rt¢nt
azÂta angol, amerikai, ausztrÀliai nyelvter¡leteken, nem is szÂlva a mi t¢rfel¡nkrûl!
Mindenkori eredetim, ha Mark Twain¢, ha Dos Passos¢, ha Tom Wolfe-¢, vez¢rfonal-
k¢nt szolgÀlt szÂk¢mlû Ãtjaimon.

K¢mnek nem lapÁtani kell, hanem kacskaringÂzni. Olyan nincs, hogy ugyan, ke-
resztanyÀm, hogyan fordÁtanÀ magyarra a Mississippit? HajÂra nem szÀllt vilÀg¢let¢-
ben, a Tisza tÃlsÂ partjÀra ha Àtjutott a lÂnyai r¢ven. De temploma volt. Ahova a k´-
ny´knyi kulcsot hozta keresztanyÀm, ¢s mikor û fordÁtott, mÀrmint kulcsÀn a szÀzados
zÀrban, b¡szk¢n mutatta a kapu kûkÀvÀjÀn az ´sszevissza rovÀtkÀkat, hogy itt k´sz´-
r¡lt¢k a kardjukat a tatÀrok. Itt ¢s minden¡tt, Szegedtûl SzamostatÀrfalvÀig. HÀt ke-
resztanyÀm is itt szokta k´sz´r¡lni a k¢seit? Jaj, fiam, dehogy! Isten szentelt hajl¢kÀn?
HÀt igen, ezt nem tudtÀk a kutyafejü tatÀrok. Meg honnan tudnÀ tatÀr, hogy ha kû-
kÀvÀba v¢s a kardjÀval, az nem ¢lesedik, hanem tompul. Ha nem csorbul. HÀt akinek
sok volt a gyereke, az olyan v¢rmes emberre mondtÀk-e itt, keresztanyÀm, hogy nem
Àsta meg a templom oldalÀt? Meg hogy a r¢giek egy¢b bajokrÂl is foganatosnak v¢lt¢k
a templomport? Hogyne hallotta volna! S mÀr t´lt´tte a szÂtÀram. Tudakolnom sem
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kellett, ker¡l-e Àcs a templom javÁtÀsÀhoz, vagy legalÀbb Àcsszemü ember¡k. Elvitt en-
gem a jÂ arÀny¢rz¢kü mesterkedûj¡kh´z k¢zen fogva.

Ker¡lt majd minden¡tt Àcs, aki f´lfordÁtott hajÂt ¢pÁt f´del¢¡l, h¢jÀul, hajÀul Isten
hajl¢kÀnak ä mi mÀs¢rt is nevezt¢k hajÂnak a templomok gy¡lekezeti hÀzÀt, m¢g az-
elûtt, hogy kûmüvesek elboltoztÀk volna a padlÀster¢t, a hiÃt a hÁvek szeme elûl. Vagyis
a vizet jÀrÂ hajÂ bÂkonyainak rendj¢t, gyomrÀt. A hajÂÀcs csak Àcs, elv¢gre kutya a
hÀtÃszÂ kutya is.

Ilyeneket k¢mleltem napk´zben, aztÀn ott helyben dûltem neki este a meg¢lhet¢s-
nek. °s kider¡lt, hogy aznapi leck¢m az ÁrÂg¢pn¢l f¢lannyi idûbe nem telik, mint ha
a s¡kets¢gbe fordÁtok bele odahaza. A mesterember a vilÀg teremt¢se Âta mind okos
ember, az tudni valÂ. Ha mÀsbÂl nem, hÀt abbÂl, hogy besz¢des. Nem kellett k¢rdû-
Ávekkel szorongatnom. AkÀr kezembe adogatta f¢ltett szerszÀmait, ¢s szeml¢ltette ig¢k
sokasÀgÀval, mit s hogyan tesz ez a tanult szerszÀm. MesterszÂkincs¢nek igebûs¢ge
vezetett rÀ ¢ppen, hogy mi, ÁrÀstudÂk ä akiket faluhelyen hol Árott-olvasottnak, hol
tudÀkosnak neveznek, m¢ltÀn ä, mi a fûnevek mÃzeumaiban ¢l¡nk. S az¢rt nem ele-
vened¡nk meg, mivel ig¢nk nincs elegendû. Tekerg¢seim idej¢n, a k¢nyszerü iparo-
sÁtÀs korÀban d´ngûnek Át¢ltem Kossuth szavÀt, mely szerint ipar n¢lk¡l a nemzet f¢l-
karÃ ÂriÀs. Vagy nem KazincbarcikÀt ¢rtette, hanem mesteremberek hadait? Magam
v¢g¡l Ãgy d´nt´ttem, hogy ipar n¢lk¡l sz¢l¡t´tt a nyelv. KaszÀl ernyedten, k¢zzel-lÀb-
bal, nem ragad meg semmit. SzÂ se rÂla, cvikli-vaklizik-valcnin besz¢dekkel az iparos
is csak olyan, mint a n¢ger t´rzsfû vekkerrel a nyakÀban. Hanem amikor mesters¢gek
k´z´s fogÀsaira f¡rge, c¢lrat´rû ig¢k tanÁtottak, akkor kezdtem megvilÀgosodni, hogy
¢lû szinonimatÀr az ipar. Akkor jegyezhettem ÃtinaplÂmba, hogy a mesters¢geken pal-
l¢rozott k´znyelv utÂv¢gre megtanÁtja cipû, ruha, kocsi, hordÂ k¢szÁt¢s¢re a legbutÀbb
gyermek¢t is.

Iparosok k´zt is legf´nnebb az Àcs Àllt az ¢n lelkem rangl¢trÀjÀn. Hogy az architek-
ton fûÀcsot jelentett a r¢gi g´r´g´knek, arra legyintettem, hiszen Àcsot nem sz¡ks¢ges
¢pÁt¢ssz¢ elûl¢ptetni. Aki mÀr rajzolt a nyÁrbÀtori Szent Gy´rgy-templom f´d¢lsz¢k¢-
nek MÀtyÀs kori t´lgyerdeje k´zt a tulajdon tÂcsÀjÀban, az meg¢rti, hogy az àegy ko-
vÀcs nem kovÀcs, k¢t kovÀcs f¢l kovÀcs, hÀrom kovÀcs egy kovÀcsÊ aranyszabÀlya az
Àcson teljesedik be: egy bandÀnÀl kevesebb Àcs sz¡ks¢gbûl Àcs csak. Kalotaszegi ban-
dÀik, ha csürt ¢pÁtettek, ny¡zs´gtek a vÀzÀn, akÀrcsak a kenderszakÀllÃ-szalmakalapos
pennsylvaniai amishok, a mi hajdani Ãjrakeresztelûink, Âszombati vagy alvinci Ãjke-
reszt¢nyeink. Kurta szavak pattogtak a gerendÀk emel¢se-ÀllÁtÀsa-f¢szkel¢se k´zepett.
Nem vez¢nyszavak, csak vilÀgosak, mint a szerkezet maga. Mert amÁg az helyt nem Àll,
szakadatlan az ¢letvesz¢ly. Az ¢n ́ reg mÀtraszentimrei csillagvizsgÀlÂ Àcsommal egyszer
sudÀr szÀl gerendÀt kellett leemeln¡nk a magasbÂl kettûnknek. CiterÀztam bÀr, de el-
szÀnakoztam erûsen: ha beleszakadok is, cs´ndben a t´bbi k´z¢ fektetj¡k. Na lÀtja, di-
cs¢rt az ´reg v¢g¡l, maga kitanulhat nÀlam! Mert ha elereszti, lesodor engem is. Inas-
gyerekekkel tettem ezt a prÂbÀt mindig. Igaz, ¢n sem maradtam magamra a f¢lsszel a
gerenda boldogtalanabbik v¢g¢n, mert rakta el¢m az utat a mester sipÀkolÂn, kurta
ig¢kbûl. Az ilyen pillanatok messzi eligazÁtottak aztÀn k¢zirataim kazlÀban.

Ahogy feljÀratos lettem a fed¢lsz¢kekbe, eszm¢ltem arra is ä ki tudja, hÀnyadikk¢nt
JankÂ JÀnos ¢s Cs. Sebesty¢n KÀroly utÀn ä, hogy a szerkezeteik szinonimÀi egymÀs-
nak. Mi¢rt ne? Az Àcsok sz¢rüje, az Àcst¢r, a komÀromi çcstesz¢r, a honti ¢s nyitrai
Tesz¢rek, a somogyi TaszÀr szinonimÀja a pÀhÂnak ä de Ágy nevezt¢k nyÁlt szÁni mü-
hely¡ket a tÁmÀrok is, innen a k¢t veszpr¢mi PÀhok... Mire meg¢p¡lt a nyÁrbÀtori,
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LÀncosnak is nevezett templom, mÀr a schl¤gli szinonimatÀr osztÀlyozta szer-
szÀmk¢szlet¡ket, Àcsul a szerd¢k¡ket: feize (fejsze), bard, furo, zalu (szalukapa), chakan
(csÀkÀnyuk vagy horgasfejsz¢j¡k), harlo (zsendelyhÀrlÂ vagy hasÁtÂvas), vise (v¢sû). Re-
mek¡k, fatornyos falunk tornya, az fatorony NyÁrbÀtorban, Sz¢kelyf´ld´n meg a sÀ-
rosi TrÂcsÀnyban is. Az¢rt nem leiterjakab, hogy Melius JuhÀsz P¢ter 1565-´s biblia-
fordÁtÀsa Salamon kirÀly palotÀjÀnak f¢nyess¢g¢t magyaros Àcsmük¢nt, tornyos ¢s ke-
rengûs tornÀccal ÀllÁtja kegyes olvasÂja el¢.

Akkor tÀjaink mi¢rt nem lehetnek szinonimÀk a magyar k´zoktatÀs, szÁnivilÀg, iro-
dalom Át¢lûsz¢ke elûtt? Ez lett a k´vetkezû k¢rd¢sem. A MarczibÀnyi-dÁj kuratÂriuma
Ágy rÂja meg A PñRç-t 1896-ban: àMint puszta anyaggyüjtem¢nyben kifogÀs alÀ esik benne
az, hogy a tÀjszavak f´lv¢tel¢ben nem tudott a szerzû m¢rt¢ket tartani.Ê Pesti polgÀrista virÀg-
szÀlak az igazgatÂ Ãr keze alatt! Egy centenÀriummal od¢bb ¢n is legf´ljebb szÁnezhet-
n¢m tÀjszavakkal fordÁtÀsaimat, akkor is, ha teljes tÀjnyelvet k´vetelne az angol vagy
amerikai eredeti. S ha mÀr itt tartunk, mi¢rt, hogy megjelenûben l¢vû Ãj tÀjszÂtÀrunk
Pestet, a kiszÂlÀsok ¢s beny´g¢sek nagytÀjÀt s benne a kisebbeket tÀjÀnak nem tekinti?
Mi¢rt elfogadhatÂbb metaforÀnak, hogy lerÁ rÂla, mint hogy kik´ny´k´l a pofÀjÀn a r¢-
m¡let? Hogy a pesti megveti a hathÃszassal j´tt, fakofferes tÀjit, azt m¢g meg¢rtem. A
nagyvÀros pimaszsÀga. A szÀszorszÀginak is kapany¢l Àll ki a szÀjÀbÂl Berlinben. De a
berlini berlinerezhet, mint mondjÀk, a szÀsz szÀszozhat vastagon, akÀrmilyen tudÂs tÀr-
sasÀgban. SzÀjsz´glet legf´ljebb megvonaglik egy-egy. NÀlunk prÂbÀlnÀnak kerek-
asztalt ́ ssze¡ltetni a televÁziÂban: egy pÀlÀÂc, egy sz´gedi, egy csÁki, egy vazsi, egy haj-
dÃ tÀrgyalnÀ a piacgazdasÀgot! Ilyen pedig lÀthatÂ ¢s hallhatÂ minden vasÀrnap este
a k¢pernyûn Berlinbûl, az Interconti tornyÀbÂl. Sût nemcsak tÀjnyelv¡kkel ¢lû tudÂ-
sok vitatkoznak ott, hanem a tÀjnak egy-egy r¢tegnyelve is k¢pviselt p¢kek, esztergÀ-
lyosok jÂzan szavÀval. Van ott mindenf¢le, csak besz¢dhibÀs nincs. Ilyet cigÀnyaink
k´zt se talÀltam soha, sem t´rzsi nyelveik megszÂlaltatÂi, sem a magyarul besz¢lûk
k´zt. Iskola nem sok kÀrt tett benn¡k, az mÀr igaz. Nem foglalkozott p¢ldÀul a SzÁn-
müv¢szeti Fûiskola zÀrt ©-j¡k kiirtÀsÀval ä mert magyar besz¢dpedagÂgus nem tudja,
hogy © n¢lk¡l nyugati nyelven besz¢lni nem lehets¢ges, magyarul is csak elfÃlÂan, ba-
kikkal, l¡ktet¢s n¢lk¡l.

¹r´m volt tapasztalni, hogy a müvelt illedelem a pesti tÀj nyelv¢t meg nem rend-
szabÀlyozhatta, mert a magyar szÂra fordÁtott nyugati, nagyvÀrosi irodalmak hÃsz
aranyesztendej¢hez ¢pp az kellett, amit jassznak, apacsnak, fattyÃnak b¢lyegeztek
nyelv¢szeink. A nyugati irodalom mosta be Pestet falfeh¢r irodalmi nyelv¡nkbe, szleng
cÁm¢n ä itt burjÀnzott pedig, mÁg a tank szÀntotta pesti aszfalt ny¡zsg¢se ¢vente sze-
gednyi vÀros l¢lekszÀmÀval bûv¡lt.

MÀs tÀjaink nyelv¢nek rovÀsÀra persze ä az¢rt mind messzibb eljÀrtam hazulrÂl.
N¢met mesters¢gek tÀjmüveinek ¢s tÀjszavainak hasonlÁtgatÀsa sorÀn kezdett aztÀn
derengeni, ha nem is, hogy a szinonimÀk mik, mert azt mÀig nem tudom, de legalÀbb:
hogyan tÀmadnak, ¢s mire valÂk. M¡nzer TamÀs fallal kerÁtett vÀrosÀban, a t¡ringiai
M¡hlhausenban akadt egy virÀgos besz¢dü barÀtn¢m. LÀnynak is sz¢p volt, az¢rt idû
kellett, hogy a hibÀjÀt f´lfedezzem. Sz¢l simÁtotta. A s¢tÀja f¢lrehordott egy cs´ppet.
M¢g t´bb idûmbe telt, amÁg virÀgos besz¢d¢ben a javas erût f´lfedeztem. TalÀn lec-
k¢ztet ez a Petra mint idegent, gondoltam elûsz´r tanÀros genitivusai hallatÀn, ami-
lyeneket csak t´rt¢nelmi eml¢khelyeken ¢lvezhettem, cirmozott hajÃ hajdani romel-
takarÁtÂ asszonyok magyarÀzataiban. Nemhogy hangrÂl hangra ¢rthettem a sz¢p Pet-
ra besz¢d¢t, el¢be is lestem a mondÂkÀjÀnak olykor. De mÀskor nem a nyilvÀnvalÂ
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szÂval pecs¢telte meg szÀnd¢kÀt, hanem gurulni kezdett vÀratlan vilÀgok irÀnt, mint
KrÃdy Àlmai, orgonavirÀgos ker¢ken a lehets¢ges szinonimasor v¢g¢ig. AztÀn beug-
rott az a szÂ, amit ¢n vÀrtam mint nyilvÀnvalÂt. Akkor csillapodott Petra Viel, ¢s di-
daktikus lett megint. Majd hirtelen kunkorulat, sebess¢gvÀltÀs, a besz¢d lÀzg´rb¢j¢nek
sz´kell¢sei, ¢s hegyeznem kellett a f¡lemet, mert a t¡ringiai erdûbûl visszhangzott a
besz¢de, nem gyûztem kapaszkodni utÀna. SokÀra ocsÃdtam, hogy meghibÀsodott be-
sz¢dk´zpontja ¢pp azt teszi, amit ¢n ajÀnlok szinonimatÀramhoz: k´rbelazÁtani a b´k-
kenût, nem fejjel a gondolati torlasznak! De a m¡hlhauseni mÂdszer meg is tetszett
annyira, hogy formÀltam a tanÀcson. Sz¢lrûl legeljetek! Mint amikor a vÀrossal feli-
be-harmadÀba ´sszeszokott fakofferes d¡hbe gurul, ¢s dûlni kezd belûle a hazai. A
b´lcs term¢szet müve, hogy a lÂdobogÀs kihallatszik a szÀjÀbÂl, mert amit a vÀros v¢-
kony vakolatot ûrÀ hordott, az ugyan egybe nem tartanÀ, s ha hirtelen vissza nem talÀl
r¢gi biztonsÀgÀba, annak a v¢ge lehet emberhalÀl.

Csak hÀt az illem! Repes¢s, sikoltozÀsig, hovÀ vezet ez? MÀs nemzet mintha inkÀbb
megbocsÀtanÀ fiÀnak-lÀnyÀnak a v¢rtolulÀst, nem kell se emberhalÀl, se ûr¡lt spanyol,
se operai olasz. A televÁziÂk sürü n¢met vagy keszeg angol hÁrmondÂja nem marad
veszteg egy ¡ltû hely¢ben, n¢melyikje majd beleugrik a k¢pernyûbe. ErûfeszÁt¢snek
is, erûvesztes¢gnek is mennyivel nagyobb, hogy a mi esti hÁrgÂlem¡nk meg¡tk´zve
¡l, bakikba sz¢gyen¡lten. Idegen koll¢gÀja mÀr r¢g bocsÀnatot ä nem eln¢z¢st ä k¢rt,
¢s a hetedik hatÀrban jÀr! Sz¢l¡t´ttnek el¢bb ´tlik esz¢be valami a besz¢d sodrÀban,
mint a legeszesebb egyhangÃnak.

Nem mintha ilyen fennen jÀrhatott-kelhetett volna az ember akkoriban. AjÀnlato-
sabb volt cs´ndesk¢n, az orszÀg szÀjÀra ker¡lt tÀjszÂ tanÀcsa szerint: fü alatt. HÀnyszor
szÀllÁtott le k´rzeti rendûr az ¡t´tt-kopott ker¢kpÀromrÂl, hÀnyszor igazoltam lakatja
kulcsÀval, hogy nem vagyok tolvaj! Erd¢ly magyarjai ¢s szÀszai k´zt inkÀbb az amerikai
inda-telefon jÀrta. Jelezt¡k azt is jÂ elûre BarÂton, hogy az erdûvid¢ki Olasztelekrûl
majd k¢t gyerekkori cimborÀmmal b¢ballagunk a vÀroska tudÂs ÂrÀsmester¢hez. En-
gem meg sürü hunyorÁtÀsok k´zt tudÂsÁtott a k¢t gÂb¢, hogy KÀszonyi GÀspÀr mester
bizony kicsiny, de hatalmas. AztÀn m¢g tisztÀzandÂ volt a mühely¢ben megÀllva, hogy
G´rgey, Guyon, Perczel ´sszek´tû tisztj¢nek, a legendÀs NÀdor-huszÀrok hazahozÂ-
jÀnak, a k¢sûbbi Kossuth-emigrÀciÂ k¡l¡gyminiszter¢nek, KÀszonyi DÀnielnek roko-
nÀhoz van szerencs¢m. Majd ajÀnlÂlev¢l helyett elûadtam, hogy birtokomban a hûs
fia, KÀszonyi Ferenc n¢met¡l Árott munkÀja (annÀl a lipcsei kiadÂnÀl jelentette meg,
ahol apja az eml¢kiratait), a Duna-v´lgy k´z´s sz¢ps¢geszm¢ny¢rûl szÂlÂ embertana,
keze ÁrÀsÀval a felsûhÀz hÀznagyÀnak, Rakovszky Endr¢nek ajÀnlva. Ennyi mÀr meg-
nyitotta a legifjabb s legkisebb KÀszonyi ¡vegezett tornÀcÀt, ahovÀ erdûvid¢kiek hord-
tak be ûskori leletektûl a legÃjabb koriakig mindent, amit csak barÀzda vagy padlÀs
kivetett. M¢ltÂ ¡ke volt az aprÂ ÂrÀs a r¢gi komm¡nÀrnak ¢s anarchistÀnak, aki E´tv´s
KÀroly bÃcsÃztatÂja szerint csakis DÂzsÀtÂl fogadott el tanÀcsot. OlÀhok kez¢re nem
adjuk, mondta, ¢s igaza volt. Hogyne rejtett¢k volna a papok is t´bbszÀzados matri-
kulÀikat a hivatalos begyüjt¢s elûl, amikor RomÀniÀban nem volt m¢g Àllami lev¢ltÀr!
Egy futamodÀssal od¢bb, a k¢zdisz¢ki Szentf´ld aljÀban, Gelenc¢n szemnyitogatÂnak
bizonyult bizalmas betekint¢sem az elrejtett egyhÀzi k´nyvekbe. Gelence a katolikus
¢s reformÀtus Sz¢kelyf´ld k´z´tt sokÀig maradt egyetlen szigete a keleti keresz-
t¢nys¢get vallÂ sz¢kelyeknek. ñtemploma bûven szeml¢ltette Szent LÀszlÂ cserhalmi
¡tk´zet¢nek, Antiokhiai Margit ¢s Szent KÀlmÀn legendÀjÀnak falfestm¢nysorozatÀval
a ritka keleti k´z´ss¢get. 1922-ig. Akkor az Ãj romÀn kormÀnyzat azt mondta nekik:
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g´r´gkeletiek vagytok, romÀn pÂpÀt kaptok. MÀsnapra katolizÀlt a teljes k´zs¢g. AzÂta
a k´zleked¢s¡k ä ahogy a pesti ¢rintkez¢st nevezik Gelenc¢tûl Beregig ä fü alatt t´rt¢nt.

De hol nem? A mi b¡ntetû t´rv¢nyk´nyv¡nk csupÀn 1979-ig nem tekintette izga-
tÀsra alkalmasnak a n¢gyszemk´zti besz¢lget¢st. Akkor kimondta: àNem sz¡ks¢ges azon-
ban, hogy legalÀbb k¢t szem¢ly legyen jelen a cselekm¢ny elk´vet¢s¢n¢l.Ê A puhulÂ parancs-
uralom lÀtta, hogy alattvalÂja a maga izgatÀsÀra szorul. Nem panaszkodom, mert hasz-
not hÃztam abbÂl, hogy ¢letem jÂ r¢sz¢ben f¢lretettem az ÁrÀsbelis¢get. A àtudta, de
nem jelentetteÊ fenyeget¢s¢nek Àrny¢kÀban ¢rthettem meg, hogy a szÂt nem is papi-
rosra tervezt¢k. Hanem mÀra lÀtni nyilvÀn: a lexikon- ¢s szÂtÀrcikkelyezûk lassultak,
¢s ezt a negyvenvalahÀny ¢vet utol sem ¢rhetik mÀr.

No, ha mÀr BarÂton jÀrunk, megk¢rdem BarÂti SzabÂ DÀvidot! Meddû ÂrÀn az û
KISDED SZñTçR-Àhoz fordultam mindig, ¢s hosszÃ szÂsoraival segÁtett is legt´bbsz´r
ez a nyelvÃjÁtÀst megelûzû, ´tletes KISDED. VÀrosunk sz¡l´tte persze, pattant a tudÂs
ÂrÀs k¢szs¢gesen. Mutatom a sz¡lûhÀzÀt, menj¡nk. Hanem azt ¢ppen bontottÀk. De
legalÀbb megismerhettem a bontÀst v¢gzû hÀlÀs utÂdokat, ha nem is a legegyenesebb
Àgon, hiszen jezsuita volt a KISDED atyja. S a rokonok is tÂdultak vel¡nk a parÂkiÀra,
ahol, mondtÀk, ott lÂg az atya arcmÀsa ecetben-olajban.

SzigorÃ szerkesztû volt, az meglÀtszott a k¢p¢n, de nem amennyire Kazinczy lefes-
tette: v¢kony, szederjes arcÃ embernek, ́ lt´zet¢ben piszkosnak, sût nyomat¢kul mocs-
kosnak. Nem rajongtak egymÀs¢rt az akkori literÀtorok sem. Persze ¢n mÀr vÀlasztot-
tam r¢gen kettej¡k k´z¡l, ¢s KazinczytÂl csak annyit jegyeztem meg: àMagyarorszÀg
nem ismeri Erd¢lyt.Ê Agg szÂ, de igaz. MÀs k¢rd¢s, hogy MagyarorszÀg MagyarorszÀgot
se ismeri, Erd¢lyt meg itt a sz¢kely atyafisÀg se. A pap ¢ppens¢ggel BarÂti SzabÂ DÀ-
vidot sem ismerte. Mentûk´t¢l¡l vetettem neki, hogy nem is csoda, hiszen Felsû-Ma-
gyarorszÀgra rendelt¢k az ´reg szerzetest, hÀt ott alkotott ä de a pap k¢sz kÀdenciÀval
l´kte f¢lre: LÀtja, ilyen a sz¢kely! Kimegy Erd¢lybûl, vissza se n¢z! HÀt ez nem igaz,
hazudtoltam meg a hÁvei elûtt. Mert ameddig tanulni jÀrt Trencs¢ntûl ZsolnÀig meg
SzakolcÀig, majd tanÁtott BesztercebÀnyÀn, ¢s szerkesztette KassÀn elsû irodalmi la-
punkat, a Magyar Museumot, az Erdûvid¢k nyelv¢n szÂlt minden¡tt. Annak lett fogla-
lata a KISDED SZñTçR is. S ha nyelvÃjÁtÂk annyit forgatjÀk, mint Szily KÀlmÀn, aki
viszont az û munkÀssÀgukat foglalta szÂtÀrba, akkor m¢g lÀthattÀk volna idejekorÀn,
hogy minden harmadik szavuk f´l´sleges. Szily k¢tk´tetes müv¢nek minden lapjÀn
id¢zi BarÂti SzabÂ DÀvidot.

A pap kupicÀkat rakott el¢b¡nk, ¢s t´lt´getett a fenyûviz¢bûl. Hogy gyalogfenyû
vizet ereszt BarÂton, a borÂka borovicskÀt Trencs¢nben, az a mi hasznunk, BarÂti Sza-
bÂ DÀvid! AztÀn, ha mÀr az û nyomdokain vissza is j´hettem Erd¢lybe, mes¢ltem az
itteni segesvÀrival szinonim b¢lpoklos-kÀpolnÀrÂl ZsolnÀn, Szakolca vid¢k¢nek çr-
pÀd-kori, keleti kereszt¢ny sz¢kely telepeirûl, a pap javÀra ecsetelhettem a brassai Bor-
bÀla-falk¢p meg a besztercebÀnyai BorbÀla-oltÀr rokonsÀgÀt ä ́ sszehasonlÁtÂ felvid¢ki
utazÀs lett belûle a gÂb¢kkal, a mesterrel, a pappal, mivel n¢gy¡k k´z¡l kettû Duna-
deltÀt viselt, lÀbukat ki nem tehett¢k innen, a Hargita aljÀbÂl. HÁrhordozÂ voltam
megint, ÁrÀsbelis¢g hÁjÀn k¢m ¢s tolmÀcs.

Az emberi ÁrÀsbelis¢get ¢rtem. JapÀn tudÂsok hegyi majomfalkÀkkal tudattÀk volna
azt a hÁrt, hogy a cukor jÂ. S mivel az ÀllatvilÀg a rangrendben inkÀbb bÁzik, mint az
elvekben, az egyik falka elej¢nek, alfÀjÀnak, jÂfej¢nek adtak cukrot mutatÂba, a mÀsik
falka utoljÀnak, gammÀjÀnak. S az alfa-postÀsÃ falka hÀrom nap mÃltÀn teljes szÀmban
jelentkezett a tudÂsoknÀl cukor¢rt, a gamma-postÀsÃ meg hÀrom h¢t mÃltÀn. Ezt a
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tanulsÀgot s¢tÀim v¢st¢k eszembe a szegedi Tisza-parton BÀlint SÀndorral ä mi mezei
hadak, jellemzett minket, ́ r´k ÃtonjÀrÂkat-kinnrekedûket a szent Professzor ä ¢s Kas-
sÀkkal az AmfiteÀtrum k´r¡l ñbudÀn ä kibÀsztÀk vel¡nk, mÀgyÀrokkÀl, de mindegy, urÀm,
¢n elmenn¢k mÀgÀvÀl biciklizni! Sz¡lûf´ldj¡k tÀjhangjain szÂltak mind a ketten, ez¢rt lep-
hetem meg OlvasÂmat v¢gt¢re azzal a hÁrrel, hogy az anyanyelv ¢des.

öti jegyzeteimet, fordÁtÂi puskÀmat ugyan az Isten rendbe nem szedi, ha szÀmÁtÂ-
g¢p nem segÁt, ¢s a szÀmÁtÂg¢pn¢l Szalai °va, rep¡lûg¢p-müszer¢sz, az angol meg a
magyar nyelv tanÀra, tipogrÀfus, szÁvÂs ¢s szÂtlan. PÂra Ferenc szÀz ¢ve c¢ljÀnak val-
lotta ¢ppens¢ggel, hogy szinonimatÀrÀt minden müvelt magyar h´lgy pirulÀs n¢lk¡l
forgathassa, s hogy az¢rt kirekesszen belûle minden aljas, trÀgÀr, szem¢rems¢rtû szÂt.
Lestem napi munkÀnk k´zben Szalai °va arcÀt, mint elsû olvasÂm¢t, s mivel pÁr nem
´nt´tte el, meggondoltam: ha mÀr tÀjaink felvonultatÀsÀval Ãgysem szÀmÁthatok
MarczibÀnyi-dÁjra, nem rekesztem ki aljas ¢s trÀgÀr nemem nyelv¢t se. PirulÂ k´sz´-
netem az ´v¢, meg a munkÀnkat tÀmogatÂ Nemzeti KulturÀlis Alap¢.

195. HATçR

HatÀr, hatÀra, ¢le, sz¢le, pereme, fokhegye (kantni), v¢ge. HatÀrvonal (demarkÀciÂs
vonal), vÀlasztÂvonal, zÀrÂvonal. Ker¡let, k´rvonal, k´rrajz (kontÃr). VÀlasztÂvonal,
ûrvonal (kordon), hatÀrsz¢l, megye, m´gye, megya, megyek´z (G´csej), mezsgye, mes-
gye, mesde (AbaÃj), muzsda (CsÁk), meddûf´ld (Udvarhely), muzsd¢j, k´rÁt¢s (enyh¢n
pirÁtott fokhagyma korpaecetben, olÀhecetben, s¡lt´n, HÀromsz¢k), muzsgy¢ (Kalota-
szeg), kerÁt¢s, kertel¢s, kert, keret. HatÀrvid¢k, peremvid¢k, peremker¡let, peremvÀ-
ros (perif¢ria), gyepü (belsû), gyepüelve (k¡lsû), Erd¢ly (r¢g: Erdûelve), Havaselve,
Havasalf´ld (a KÀrpÀtokon tÃl, Munt¢nia ¢s Olt¢nia), HÁdelve (kolozsvÀri vÀrosr¢sz),
VÁzelve (a NyÀrÀdon tÃl, 1751), v¢gek, v¢gvid¢k, hatÀrsÀv, ́ v, ́ vezet (zÂna), z´ldhatÀr,
Duna-mell¢k, SÀrmell¢k (a Fej¢r megyei SÀrr¢t), hatÀr mente, Tisza mente, Àrt¢r, Du-
na-jÀrÀs, Tisza-jÀrÀs, Szamoskert, part, mart, karima, tengernek karimÀja (KÀroli GÀs-
pÀr), partvonal, oldalvonal, keret, szeg¢s, szeg¢ly, lapsz¢l (margÂ), papÁrkeret (pasz-
partu), szeg¢lyl¢c (lejsztni), foglalat. ã HatÀrkarÂ, p¢ce, tilalomfa, hatÀrkû, megyekû
(Balaton-mell¢k), korlÀt, korlÀtozÀs (limit, limitÀciÂ), megszorÁtÀs, rekesz, rÀcs, sorom-
pÂ, sarampÂ, gÀt, fal, torlasz (barikÀd), hatÀrzÀr, müszaki zÀr, netovÀbb, tilos, tilalmas,
zsilip, tiltÂ (NyÁrs¢g), kÁnai nagy fal, berlini fal, vasf¡gg´ny, ostromzÀr, vesztegzÀr, zÀr-
lat (blokÀd). ã K´z, t¢rk´z, sÁkidom, ter¡let, t¢rs¢g, Àllam, birodalom, orszÀg, tarto-
mÀny, haza, szükebb haza (pÀtria), k´rny¢k, tÀj, tÀjegys¢g, vid¢k, DunaäTisza k´ze,
Tiszazug, birtok, telek, hÀzhely, sÁrhely (parcella), t¡k´r (K¹NYVNYOMTATçS). ã Ha-
tÀrter¡let (hatÀreset), hatÀrk¢rd¢s (tudomÀnyok¢), hatÀr¢rt¢k (limes ä mennyis¢gta-
ni), felsû, alsÂ hatÀr, k¡sz´b, tudatk¡sz´b, ingerk¡sz´b, k¡sz´b¢rt¢k, hatÀrhaszon, Àr-
szabÀs (r¢g: limitÀciÂ), Àrr¢s (k´zgazdasÀgi). ã IdûhatÀr, hatÀridû, hatÀrnap. Tür¢sha-
tÀr, v¢gsû hatÀr, v¢ghatÀr. ã Sz¢lsûs¢g, v¢glet, sz¢lsûs¢ges, v¢gletes helyzet, hatÀrhely-
zet, kalandor-, katasztrÂfapolitika (the lunatic fringe; brinkmanship). ã  Front, szemben-
ÀllÀs, arcvonal, senki f´ldje, frontbet´r¢s (METEOROLñGIA).

Innensû, innetsû, inn¢tsû, inneksû, belsû, err¡lsû, fel¢nk tekintû, n¢zû (esû) fele (ol-
dala csak soksz´gnek), hatÀron inneni, TiszÀn inneni (reformÀtus egyhÀzker¡let). Ha-
tÀr menti, Duna mell¢ki. HatÀros, szomsz¢dos, mesgy¢s (KiskunsÀg, R¢ts¢g). MÀsik, on-
nansÂ, sz¢lsû, legsz¢lsû, tÃlsÂ, tÃlfelûli, hatÀron tÃli, dunÀntÃli, tÃlatiszai (Szentes). K´z-
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tes, k´z´tti, k´zti, k´zb¡lsû, DunaäTisza k´zi (r¢g: k¢tvÁzk´zi). Szent, s¢rthetetlen, ki-
m¢rt, k´t´tt, jÂl k´rvonalazott, vilÀgos, ¢les, tisztÀzott, szabatos (t¡zetes), feszes, hatÀ-
rozott, kerÁtett, kulcsos, zÀros, korlÀtozott (behatÀrolt), zÀrt k´rü (exkluzÁv), szük,
szükre szabott, elszigetelt, korlÀtolt, ostoba.

Innen, inn¢n, ¡nnen, innet, inn¢t, innejd, innenfel¡l, ide, ideÀt, errûl, err¡lfel¡l. Mel-
l¢k¢n, melly¢k¢n, ment¢n, ment¢ben, mell¢, mellett, mellûl, hatÀrÀbÂl, szomsz¢dsÀ-
gÀbÂl. TÃl, tÃlnan, tÃnnat, a szomsz¢dban, DunÀntÃl, DunÀntÃlon, TÃladunÀra (Ba-
ja), Àltal, Àtal, kereszt¡l. Mettûl meddig? innen, innentül odÀig, addig. HatÀrÀn, k¡-
sz´b¢n, a kertek alatt. Kettû k´z¢, k´z¢be, k´z¢ben, k´z´tt, k´zt, k´z´tt¡k, benn, bel¡l,
b¢v¡l. IdûhatÀron bel¡l, k´zben (alatt), addig-addig, amÁg, mindaddig.

Term¢szetes hatÀr: lÀtÂhatÀr (szemhatÀr), lÀtÂk´r, horizont, ameddig a szem ellÀt.
Hegy, hegyvonulat, lÀnc, vÁzvÀlasztÂ hegygerinc, a KÀrpÀtok koszorÃja, HÀrmasha-
tÀr-hegy, Hegyeshalom (Hegyes Halm, 1451), ÀllÂvÁz, tenger, part, sziget, szigetor-
szÀg, szigetvilÀg. FolyÂvÁz, hatÀrfolyÂ sodrÀnak k´zepe. çtl¢pte a Rubicont (a mai Ru-
gone-t, Gallia ¢s ItÀlia hatÀrviz¢t, Julius Caesar). Holtmeder, holtÀg, morotva, halvÀny,
halovÀny, s¢d, horhÂ (a tihanyi apÀtsÀg alapÁtÂlevele, 1055). RÂkalyuk, ravaszlik. Fa, ha-
tÀrfa, hagyÀsfa, vackor, k´rtv¢ly, k´rtefa (1055). Szûr´smezsgye, szûr´sgyepü (bokros,
gazos madÀrbÃvÂhely a dülûk k´zt, SzamoshÀt), ¢lûgyepü.

Egyezm¢nyes hatÀr: politikai, t´rt¢nelmi, ezer¢ves, trianoni Àllam-, orszÀghatÀr, fel-
s¢gjog (szuverenitÀs), vÀmhatÀr, Àllamter¡let. K´zigazgatÀsi, illet¢kess¢gi (jurisdiction),
megye-, jÀrÀs-, vÀroshatÀr, k´zs¢g, falu hatÀra. BirtokhatÀr, dülû, tÀbla, tag, telek, kert
hatÀra.

HatÀrjelek: halom (1055), kunhalom (tumulus, Alf´ld), testhalom (Alf´ld, Erd¢ly),
domb, homp, megyehomp, f´ldhÀnyÀs, Àrok (1055), sÀnc (sz¢kely), barÀzda, megye-
barÀzda. NÀdkomp (csÃcsÀt lehajtva ´sszek´t´tt ¢lû nÀdcsomÂ, Velencei-tÂ), csÂva, kû,
kûrakÀs, bÀlvÀny (1055), bÀlvÀnykû, gombos kapubÀlvÀny, zÀb¢ (sz¢kely), hatÀrk¢p,
jÀszk¢p, kunk¢p (helyi viseletü ember fa-, kûszobra), karÂ, pÂzna, c´vek, c´l´p, bitÂ,
hatÀroszlop, cobor (Pozsony, Gyûr, HÀromsz¢k), hatÀrfa, kereszt, megkeresztezett, nye-
sett, v¢sett, megsz´gelt ¢lûfa, gyepüfa (Erd¢ly), cÁmerfa, tÀbla, zÀszlÂ, partjelzû, gall¢r,
szegûl¢c, perem, karima, kÀva, kÀmva, kÃt kalÀcsa (Moldva), szegûzsinÂr, sz¢lvarrÀs,
paszomÀnt, paszomÀny, paszomÀnyos mester (limbularius). KerÁt¢s, kert, kertel¢s, fa-
lukerÁt¢s, faluÀrok, kertek alja, palÀnk, porgolÀt (¢lû vagy fonott s´v¢ny a falubeli Àl-
latok berekeszt¢s¢re), tanorok (karÀm, akol, kaszÀlÂ kerÁt¢se), hatÀrkert, tanor-kapu,
vet¢skapu, mezûkapu, porgolÀtkapu, garÀd, t¡ske, s´v¢ny, vesszûkert (sz¢kely), sÀncos-
kert (Àsott Àrokba fektetett csapfa vagy ¡ltetett ¢lûfa, GyergyÂ), barÀzda, hatÀrborozdalÂ
nagy eke (1720), hatÀrhÀnyÀs, f´ldhÀnyÀs (benne tÀrgyak: k¢s, nyÁlhegy, serleg, ma-
lomkû), kerthelyi (kerÁtett) tilalmas (GyergyÂ, 1760). ã S´v¢ny, ¢lû eleven ä fagyal, mo-
gyorÂbokor, galagonya, k´k¢ny; lep¢nyfa, gledicsia, zsidÂtakony (CserkÃt) ä füz, re-
kettye (vÁzmosÀs, suvadÀs megk´t¢s¢re is). ã SzÀrazkerÁt¢s, l¢c-, rost¢lykerÁt¢s (Szeged),
l¢ckert, l¢szÀskert (vesszûbûl font ¢s fedett s´v¢ny, sz¢kely), ver¢ce, verûce (NagykunsÀg),
deszkapalÀnk, kû-, kûlÀbas-, kûkert (kerÁt¢s term¢skûbûl, sz¢kely), t¢gla-, beton-, vas-
kerÁt¢s, drÂts´v¢ny, drÂtkerÁt¢s, sodronykerÁt¢s, sz´gesdrÂt, t¡sk¢sdrÂt, drÂtakadÀly,
rÀcs, vaskerÁt¢s. ã GarÀd, garÀgya, gerÀgya (trÀgyÀbÂl, f´ldbûl, szalmÀbÂl hÀnyt, SÀr-
r¢t, Àrkolt hatÀr, HajdÃsÀg), diÀks´v¢ny (Torna), gÀm, gÀmor (gallybÂl, t´visbûl villÀval
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felhÀnyt kerÁt¢s, mint a KÀm, KÀmon helyn¢vben ä Sz¢kelyf´ld, Moldva), hÀrÀm (t´visbûl,
sz¢kely). Boronakert (t´rzs´k´kbûl rÂtt kerÁt¢s, sz¢kely), burd¢k (s´v¢ny leveles ÀgakbÂl,
sz¢kely), r¢ny (Nyitra, Szeged), csaposkert (fektetett faÀgakbÂl, fiatal fenyûkbûl, sz¢kely),
taraba (SzlavÂnia). Csipkekert, t¡skekert, deszkakert, gyepü, jÀszolkert (k¢tsoros s´-
v¢nygÀt, k´ze k´vekkel t´lt´tt). Levegetû, vetegetû (kerÁt¢s bejÀrÂul szolgÀlÂ szakasza,
le- s visszaakasztjÀk, sz¢kely), libitÀros (mozgathatÂ l¢ckerÁt¢s, sz¢kely), r¢s-kert (vastag
gallyakkal font s´v¢ny, sz¢kely), sÀtoros kert (t´vissel vagy szalmÀval f´d´tt vesszûkerÁ-
t¢s, sz¢kely), ÀtjÀrÂ, Àtalkapu (a szomsz¢dba szolgÀlÂ, sz¢kely), ver¢cke (Àltalkapu, Nyitra),
ver´cke (KomÀrom), Vereckei-hÀgÂ, Ver¢ce (a Tisza v´lgy¢nek alf´ldi kapujÀban, Ugo-
csa), Verûce (a nÂgrÀdi meg a szlavÂniai megye, vÀr, vÀros Vitrovica).

Megl¢pi, kil¢pi, megjÀrja, ker¡li, k´r¡ljÀrja, kitapossa, m¢ri, jel´li, Àrkol, sÀncol (ro-
sÁroz), elbÀstyÀz, k´r¡lbÀstyÀz, dombol, hompol, kitüz, kip¢c¢z, csÂvÀz, kicsÂvÀz, ki-
csÂvÀl, kic¢g¢rez, kikarÂz, cibakol (CibakhÀt, hatÀrkarÂk dülûje, SÀrk´z), c´vekel. C´-
veked¢st tett volt Sebe Gergely ellen (1603). Megvonja (meghÃzza), megÀllapÁtja a ha-
tÀrt (limitÀl), felsû hatÀrt (maximÀl), hatÀrt vet, szab, megszab, elhatÀrol, hatÀroz (Gyer-
gyÂ), k´r¡lhatÀrol, kanyarÁt, vÀzol, k´rvonalaz, meghatÀroz (definiÀl), tisztÀz, rendez,
igazÁt (kiigazÁt), korlÀtoz, megszorÁt (limitÀl), hatÀrok k´z¢ szorÁt, elhÀrÁt, tilt. ElhatÀ-
rolja magÀt, kirekeszt (kik¡sz´b´l), kizÀr, torlaszol, torlaszt. Szeg (endliz), szeg¢lyez,
k´zre-, k´r¡l-, k´rbefog, k´r¡lvesz, elvÀlaszt, elk¡l´nÁt (internÀl), zÀr, elvÀg a vilÀgtÂl,
rekeszt (s´v¢nyt fon, SzamoshÀt), elrekeszt, kerÁt, kertel (Erd¢ly), bekerÁt, gyep¡l, gÀn-
csol (gÀncs: Àgas-bogas fa, NÂgrÀd), gÀnyol (s´v¢nnyel bekerÁt: gÀnya-, kÀnyafa, mol-
nÀrcseresnye, Viburnum Lantana L.), gÀtat, gÀncsot vet. BiztosÁtja, ûrzi, v¢di, megerû-
sÁti, lÀtogatja, bejÀrja (ellenûrzi). ã çtl¢p, sÀvot vÀlt, Àtkel, Àtk¢l, bej´n, kimegy, ÀtjÀr.
ã Kering, ker¡lgeti, mint macska a forrÂ kÀsÀt, kertel, hÁmez-hÀmoz, ´t´l-hatol, k´n-
t´rfalaz, k´nt´l-farol, oldalog, megk´rny¢kez, megker¡li a k¢rd¢st. KisodrÂdik, sz¢lre
szorul (marginalizÀlÂdik).

T¢rk¢p, hatÀrk´nyv, telekk´nyv. IspÀn, poroszlÂ, hiteleshely, kÀptalan. HatÀrper, ha-
tÀrs¢rt¢s (incidens), hatÀrvillongÀs, hatÀrrontÀs, birtokhÀborÁtÀs, hatÀrrendez¢s, bir-
tokrendez¢s (kiigazÁtÀs), tagosÁtÀs, hatÀrvet¢s (K¢zdisz¢k). F´ldm¢rû, inzsell¢r, hatÀrozÂ
(a moldvai PokolpatakÀn). HatÀrgazda, hatÀrbÁrÂ, pusztabÁrÂ, ûr, csûsz, hatÀrpÀsztor,
hatÀrker¡lû. HatÀrjÀrÀs, gyepüjÀrÀs, ker¡l¢s (Szent Gy´rgykor a KiskunsÀgban, hÃs-
v¢tkor ZalÀban), tavaszi hatÀrjÀrÂ k´rmenet, megye napja: gyerekek megcsapÀsa,
megvesszûz¢se, meghompolÀsa, hancsikoknÀl, hatÀrhalmoknÀl seggre ejteget¢se,
hogy megemlegess¢k (Kisk¡k¡llû) ä az ûsi telekk´nyv. HatÀrlÀtÂ, megesketett idûs
(1347), hatÀrtudÂ emberek (Udvarhely, 1590), megv¢nhettek ¢s itt sz¡lettek (1517).
Az vÀlasztott uraim (tanÀcsosok, esk¡dtek) az gÀt-lÀtni ¢s az hatÀr-lÀtni hÀrom kocsin
voltak (KolozsvÀr, 1585). Esk¡, f´ldesk¡ mezÁtlÀb, g´d´rben, f´lddel a fej¢n. Arany JÀ-
nos hamis tanÃja, a v¢n MÀrkus ladÀnyi f´ldet tett a bocskorÀba, Ãgy esk¡d´tt hamisan
a tarcsai hatÀrban. IstenÁt¢let, bajvÁvÀs. Megy¢znek, hazajÀrnak ¢s a mezsgy¢t keresik
azok az elkÀrhozott lelkek, akik a szomsz¢d f´ldj¢t elszÀntottÀk (G´csej).

çtl¢pi a k¡sz´b¢t, bel¢p, elkezdi, f¢rkûzik, s¢rt, ÀthÀg, Àthatol, szabadul, kit´r, sz´kik,
megugrik, megpattan, dobbant, disszent (disszidÀl, a lÀbÀval szavaz, Lenin), tÃll¢p,
meghalad, elbÃcsÃzik a kapuf¢lfÀtÂl, elszakad, kivÀndorol. KijÀtssza, megker¡li, be-
szivÀrog, bevÀndorol. A mÀs kertj¢be gÀzol, belekaszÀl a r¢tj¢be, elszÀntja a f´ldj¢t.
Villong (ember-Àllat acsarog), villang (G´m´r), virrong (Sz¢kelyf´ld), vÁ, vÁv, ostromol,
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vÁtat, elfoglal, megvesz, bet´r, benyomul, bevonul, ellepi, el´z´nli, rabszÁjra füz, elhur-
col, rabsÀgba, rabigÀba hajt, kertet, kerÁt¢st, gyepüt elhÀny, falat bont, ront, fosztogat,
megsarcol, dÃl, felperzsel, foglal, bekebelez, elc´vekel (a maga birtokÀhoz csatol,
1603), elcsatol, elszakÁt, kihasÁt.

HatÀrv¢delem, hatÀrûrz¢s: az orszÀg kapui, gyepükapuk, KapuvÀr (a hajdani Han-
sÀgban), Vaskapu (az AlsÂ-DunÀn, Orsova alatt), Kûkapu (a Zempl¢ni-hegys¢gben ¢s
a MÀria Ter¢zia tisztelet¢re ¢p¡lt, a n¢met p¡sp´ki vÀrost a magyar NÂgrÀdtÂl elvÀ-
lasztÂ diadalkapu VÀcott), ÀtjÀrÂ, Àtkelû, r¢v, LÂr¢v, LÂr¢ (Porta Equorum, 1259, Cse-
pel-sziget), hÀgÂ, szoros, hatÀrÀllomÀs, hatÀrvÀr (BrassÂ mÀig ÀllÂ hatÀrûrzû vÀra,
T´rcsvÀr, T́ rtzburg, Bran a T´rcsvÀri-szorosban). ýrs¢g (Evrsgh, 1451, magyar ¢s oszt-
rÀk, Vas megye ¢s Burgenland ûrÀllÂi, ûrfalvai, speculatores), Felsûûr, Oberwart, AlsÂûr,
Unterwart, ýrisziget, Siget (hÀrom burgenlandi magyar n¢psziget). ýsi hatÀrv¢dû
szent¡nk, LÀszlÂ kirÀly kerl¢si, cserhalmi ¡tk´zet¢nek falk¢pei, freskÂi G´m´rben, a
g´m´rûr´k (Ila BÀlint), ¢s Szepesben, Szepess¢gben (Zips), a szepesi lÀndzsÀsok temp-
lomaiban, a sz¢kelyek kora çrpÀd-kori, nyugati ûrvonalÀn a csallÂk´zi Gutorban ¢s
SzentmihÀlyfÀn, majd szerte a Sz¢kelyf´ld´n, az osztrÀk ýrs¢gben Felsûl´vûn (Ober-
sch¡tzen), Szlov¢niÀban BÀntornyÀn (Turnisce, 1383), holdbÀrdos, ÀllÂ lovagalakja, a
nagytÂtlaki (Selo) kerek templom kupolÀja alatt ¢s a magyar ýrs¢gben Velem¢ren
(Aquila JÀnos festm¢nye, 1378). Az osztrÀk (Ostmark) hatÀrv¢dû, Szent Ulrik zarÀn-
dokkÃtja VasszentkÃton (Heiligenbrunn). ã HatÀrbÀnsÀgaink, v¢gvid¢ki bÀnsÀgok, d¢-
li gyepüelve (a k´z¢pkorban a SzÀvÀtÂl, a DunÀtÂl ¢s a KÀrpÀtoktÂl d¢lre), az ozorai
(a VerbÀsz ¢s a Boszna folyÂ k´zt, erûss¢ge Banja Luka), sÂi (a Boszna ¢s a Drina k´zt,
1312ä1496, erûss¢ge SÂ, Tuzla), macsÂi (a SzÀvÀtÂl, a DunÀtÂl d¢lre, keletre, erûss¢gei
SabÀc, NÀndorfeh¢rvÀr, LÀndorfeh¢rvÀr, BolgÀrfeh¢rvÀr, BelgrÀd; V¢g-Szendrû, Ga-
lambÂc), bodoni, vidini, sz´r¢nyi bÀnsÀg (a DunaäOltäD¢li-KÀrpÀtok v¢delm¢re,
erûss¢gei Sz´r¢nyvÀra, Turnu Severin, 1233ä1524). A temesi bÀnsÀg, BÀnÀt (t´r´k kor
utÀni, 1718ä1872) a MarosäTiszaäDuna hatÀrolta ter¡leten, a DunaäTiszaäDrÀva tor-
kolatvid¢k¢n a titeli sajkÀsok ker¡let¢vel. HatÀrûr, hatÀrvadÀsz, granicsÀrok, krÀnicok
(OrmÀnsÀgban a DrÀvÀn tÃliak neve); hÀzk´z´ss¢geik, a zadrugÀk ingatlanvagyona a
csalÀdtagok mindenkori hadrafoghatÂsÀga ellen¢ben oszthatatlan ¢s nem elidegenÁt-
hetû (HorvÀt-SzlavÂnorszÀg, 1873-ig). Magyarät´r´k, oszmÀn, ottomÀn v¢gvid¢k, v¢g-
hely, v¢gvÀr, v¢ghÀz: vÀrak, vÀracsok, vÀrdÀk, erûss¢gek (erûd´k), templomkast¢lyok
(Keszthely, JÀszber¢ny), pÀrkÀnyok (PÀrkÀny, ótÃrovo, Igal pÀrkÀn, 1641), palÀnkok,
palÀnkvÀrak, hajdÃpalÀnkok, palÀnkÀk (fÀbÂl ¢s f´ldbûl ¢p¡lt) lÀnca. V¢gvÀri vit¢zek,
v¢gvÀriak, v¢gbeliek: vÀrkapitÀny, vÀrnagy (castellanus), porkolÀb (a kapu vigyÀzÂja),
vÀrûrs¢g. Eger, DobÂ IstvÀn (GÀrdonyi); SzigetvÀr, ZrÁnyi MiklÂs; Dr¢gely, Szondy
Gy´rgy (TinÂdi, K´lcsey, Czuczor, Arany); Kûszeg, Jurisich MiklÂs; VÀrpalota, Kanizsa,
TÃri Gy´rgy. Az jÂ hÁr¢rt-n¢v¢rt S az sz¢p tisztess¢g¢rt ýk mindent hÀtra hadnak,
Embers¢gbûl p¢ldÀt, Vit¢zs¢grûl formÀt Mindeneknek ûk adnak, Midûn mint jÂ sÂly-
mok Mezûn sz¢llel jÀrnak, Vagdalkoznak, futtatnak (Balassi). Nagy csintalansÀgokat
tesznek (nÂgrÀdi megyegyül¢s, F¡lek, 1664). ã Vit¢zlû rend (nemes katonasÀg), hu-
szÀrok (lovassÀg). BajvÁvÀs, viadal, vit¢zi prÂba, kopjat´r¢s. HajdÃk (gyalogsÀg), ka-
tonaparasztok (szolgÀltatÀsoktÂl, adÂktÂl mentesek, exemptusok), szeg¢nyleg¢nyek.
Szabadcsapatok (nem regulÀris katonÀk, partizÀnok), mezei hadak (nem vÀrban ta-
nyÀzÂk ä vagy insurgensek, keresztes f´lkelûk; erd¢lyi gy¡lekezûhely¡k volt a hunyadi
Keny¢rmezû, a Torda melletti Keresztesmezû, a hÀromsz¢ki Sz¢pmezû, SzabÂ T. Attila).
MartalÂcok (t´r´kn¢l szolgÀlÂ kereszt¢ny, rÀc katonÀk, hajÂsok), levent¢k (albÀn vit¢-



zek, szkipetÀrok), poturok (katolizÀlt bosnyÀk, Poturluk p¢csi vÀrosnegyed). ã Vit¢zi
mesters¢g, mezei munka (TakÀts SÀndor): portya, portyÀzÀs (csapatos felderÁt¢s), rab-
szedû portya, rajta¡t¢s, vÀsÀr¡t¢s, csetepat¢, csatÀrozÀs, lesvet¢s, hajdÃles (a hÀrom-
fel¢ osztott csapatbÂl a martal¢k s az el´l jÀrÂk l¢pre csaltÀk, lesre vitt¢k az ellens¢get,
majd a les magva, a der¢kles bekerÁtette, elfogta), pr¢dÀlÀs, sarcolÀs, zsÀkmÀnyolÀs.
ZsÀkmÀny, pr¢da, fogoly, rab, rabvÀltÀs, vÀltsÀg, vÀltsÀgdÁj, sarclev¢l, kezess¢g, kÂtya-
vetye, vit¢zi vÀsÀr, embervÀsÀr.

VÀm, adÂ, d¢zsma, vÀmfizet¢si k´telezetts¢g, vÀmterhek, vÀmillet¢kek, m¢rlegp¢nz,
tÀrolÀsi dÁj. ã HatÀrsz¢li, behozatali, kiviteli, p¢nz¡gyi vÀm. HarmincadvÀm (kincstÀri,
kirÀlyi). Ipari, mezûgazdasÀgi, v¢dûvÀm. VÀm, vÀmszedû hely, vÀmhÀz, vÀmhivatal,
a vÀmûrs¢g, p¢nz¡gyûrs¢g (r¢g: harmincadhivatal) helyi kirendelts¢ge. VÀmtiszt,
vÀmûr, p¢nz¡gyûr, finÀnc, vÀmos, vÀmszedû. VÀmjog, vÀmszabÀlyok, vÀmter¡let. Az
orszÀgos vÀmhatÀron, vÀmsorompÂn bel¢pett vÀmÀru, vÀmk´teles Àru a vÀmvizsgÀlat
utÀn vÀmudvarban, vÀmraktÀrban vÀr vÀmeljÀrÀsra, vÀmt¢telek, vÀmtarifa szerinti
vÀmkezel¢sre, elvÀmolÀsra. ã VÀmkedvezm¢ny, vÀmuniÂ, k´z´s vÀmpolitika. VÀm-
hÀborÃ. ã MegmunkÀlÀsra behozott, majd kivitt Àrun a b¢rmunkÀt vÀmszabad ter¡-
leten, vÀmk¡lf´ld´n v¢gzik. çtrakodÀs szabadkik´tûben (porto franco). VÀmmentes-
s¢g. ã Belsû, k´zbensû, k´zb¡lsû vÀmok (toll, Maut): ÃtvÀm (autÂpÀlya-hasznÀlati dÁj),
r¢vvÀm, hÁdp¢nz, helyp¢nz, vÀsÀri vÀm, szÀrazvÀm, kapup¢nz. VÀmhely, Ãtk¢nyszer,
ÀrumegÀllÁtÀsi jog (ius stapuli). ã Csemp¢szet, vÀmmegker¡l¢s, csemp¢sz, csemp¢sz-
Àru, dugÀru, kontrabont.

Bizonnyal tudom, hogy ez kis Àrok az d¢si hatÀrnak az szÁle (1572). Az der¢k b¢rcet
tartottuk m¡ hatÀrunknak (Geges, 1591). Az pataknak az innetfele farkaslaki hatÀr, az
tÃlsÂ oroszhegyi (Farkaslaka, 1606). A patak folyamjÀt (folyÀsÀt) hagyÀk naphalatra
(nyugatra) hatÀrnak (GyergyÂremete, 1748). Az hatÀrdombokat az szamosfalviakkal vÁ-
tassÀk meg (KolozsvÀr, 1570). Vitatott hatÀrr¢szek neve mÀig: VillongÂ, Peres, Perkû
(K¢zdivÀsÀrhely kerek templomos, Szent IstvÀn-napi zarÀndokhelye). A Veszekedû er-
dût ¢s f¡vet (legelût) egyarÀnt ¢lhess¢k (SzentgÀl, 1641). MutogattÀk az hatÀrkeresztes
(kereszttel megjel´lt) fÀkat (Szinye, 1597). Cserefa (t´lgy), gyürüfa (v´r´sgyürü, v´r´s-
gyürüs som, gy¡rkefa, csontfa, Cornus Sanghuinea), almafa, nyÀrfa, aszÃ (kiszÀradt)
hatÀrcsutak (t´nk), csutkÂ, vackorfa (vadk´rte), kettû ´sszefonva, ezek mellett meg-
hatÀroztatott, hompoztatott (Mezûmadaras, 1754). Hatodik hatÀrdombot hÀnyattuk
ugyanazon osztÂf´ldek k´z´tt, kinek az fenekin egy nagy hatÀr kovÀcskû vagyon fog-
lalva (hatÀrvet¢s a belsû-szolnoki Kûfarka ¢s K´z¢pfalva k´z´tt, 1569). MindnyÀjan tud-
juk, hogy minekutÀnna ezen kenderf´ldet kijÀrtuk (kil¢pt¡k) ¢s k¡r¡des-k´r¡l a ma-
ga valÂsÀgos hatÀrborozdÀjÀt kicsÂvÀztuk, GombÀs Ferenc uram n¢gy borozdÀnyi
hellyet a maga f´ld¢hez szÀntvÀn elfoglalt (PÀnc¢lcseh, 1803). A kert hÀtul el van gye-
p¡lve (se fü, se fa kerÁt¢ssel, Balaton-mell¢k). Az füz(es) az espotÀly (kÂrhÀz) molnÀtÂl
(malmÀtÂl) fogva a K¢tvÁzk´zben minden¡tt az nagygÀtiglan tilalmas legyen (Kolozs-
vÀr, 1584). Tilalmasnak rontÂi szoktak b¡ntetûdni (TorockÂ, 1743). Eddig s ne tovÀbb!
Ez mÀr m¢giscsak sok! Mindennek megvan a hatÀra! Az ¢jf¢lnek innensû felin lÀssalak,
mert a lÀbt´rlûn alszol! (hatvani asszony bÃcsÃja urÀtÂl). Se kinn, se benn, mint a k¡-
sz´b, kisz´g (Mezûk´vesd), k¡sz´g (Besenyûtelek), ajtÂf¢l. TÃl van û mÀr az innenen (meg-
ette a kenyere javÀt). Szeged hÁres vÀros, TÀp¢val hatÀros (n¢pdal). A pimaszsÀggal
hatÀros, hogy Szeged ettûl hÁres!
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196. BENN

Benn, bent, idebenn, idebe, odabenn, odabe, benne, bel¡l, belûl, b¢v¡l, b¢j¡l l¢vû,
hazai, honi, itthoni, hÀzi, hÀztÀji, szobai. Bele, be, b¢, befel¢, beljebb, bennebb, ben-
necsk¢bb (Moldva). Belsû, b¢v¡lsû fel¢n, r¢sz¢n, hatÀron, birtokon, hÀzon bel¡l, hÀ-
zunk tÀjÀn, k´r¡l, portÀnkon, idehaza, itthon, odahaza, otthon, otthonÀban, k¡sz´-
b´n, falakon bel¡l, fed¢l alatt, a lakÀsÀn, fedett, v¢dett, zÀrt helyen, t¢rben. K´r¡nk-
ben, k´zt¡nk, mindnyÀjan, bensûs¢gesen. Belûle, bentrûl, bel¡lrûl, b¢v¡lrûl, b¢v¡n-
net (KolozsvÀr). Belûl¡nk, k´z¡l¡nk, k´z¡letek.

Belseje, k´zepe, kebele, f¢szke, tüzf¢szke, gÂca (sz¢kely hÀzi tüz, tüzhely, gÂcalj, gÂg,
gÂgÀny), magva, szÁve, lelke, java, magva, veleje, bele, b¢le (fÀ¢, gy¡m´lcs¢, keny¢r¢,
ceruzÀ¢), kanÂca (m¢cs¢, gyertyÀ¢, lÀmpÀ¢), bodzaÀg v´lgye, fa gesztje, b¢ldeszka (fü-
r¢szfÀ¢, ek¢¢), b¢lfa (jÀrom osztÂfÀja), belsû zseb, b¢l¢s. S¡tût´k, sÀrgadinnye bele, sza-
lonnÀja (SzamoshÀt). Belsû r¢szek, nemes, nemesebb r¢szek (mell- ¢s has¡regben): szÁv,
t¡dû (pÀjsli), mÀj, l¢p, epe, vese, gyomor, bendû, b´ndû, zsigerek, belek, belsû elvÀ-
lasztÀsÃ mirigyek, belgyÂgyÀszat. ã Belsûs¢g, bel¡lvalÂ (M°SZçROS, HENTES), velû, ve-
sevelû, szalont¡dû, zÃza (baromfi zÃzÂgyomra), pacal (marha, juh rec¢s gyomra), pa-
calp´rk´lt, g´mb´c, g´mbec, d´mbic (disznÂgyomor), pucor (lÂ, marha, sert¢s gyom-
ra), pÀlanya, pÀlannya (disznÂ nyombele, patkÂbele), b¢le, hÃrja. Hurka, mÀjas, t¡-
dûs, v¢res hurka, v¢rmes, l´k´ttes. T́ ltel¢ke, zsemlye, zs´mle, rizs, kÀsa, Àrpagy´ngy
(gersli). KolbÀsz, disznÂsajt, bûrkesajt, kÀlvinistasajt, t¡tt¡s, t¡ttûs (PalÂcf´ld). KÂstolÂ,
disznÂtoros, disznÂsÀg, disznÂkûtts¢g (Erd¢ly). Szent¢ly: rÂmai katolikus templom¢,
egyhÀz¢ (kÂrus, sanctuarium), a gy¡lekezet hÀzÀtÂl, hajÂjÀtÂl, hajÂitÂl falazott, faragott
diadalÁvvel, fa, kû, vas szent¢lykorlÀttal, rÀccsal (balusztrÀd), a k´z¢pkorban emeletes
karzattal, szent¢lyrekesztû fallal (lectorium, Lettner) elvÀlasztott, l¢pcsûvel megemelt pa-
pi hÀz (presbit¢rium), fûoltÀra asztalÀn (mensa) emelt ¢pÁtm¢nyben (tabernÀkulum),
vagy kûbûl faragott szents¢ghÀzban (pastoforium) ûrz´tt oltÀriszents¢g hajl¢ka. Keleti
kereszt¢ny, g´r´gkeleti ¢s g´r´g katolikus, unitus templom szent¢ly¢t mennyezetig
emelkedû, oldalajtÂs, k´z¢pen k¢tszÀrnyÃ kapus, k¢pekkel, faragvÀnyokkal dÁszes
k¢pfal (ikonosztÀz, ikonosztÀzion) k¡l´nÁti el a hajÂtÂl. ZsinagÂgÀban a tÂraszekr¢ny,
frigyszekr¢ny, frigylÀda helye. Haza, hajl¢k, otthon. BejÀrat, bebocsÀtÀs, vÁzum, be-
hozatal (import). HÀzunk tÀja, hÀzhely, porta, belsû telek (beltelek, r¢g: fundus, ¡l¢s),
belsûs¢g (udvar, gazdasÀgi udvar, sz¢rüskert, vetem¢nyeskert, gy¡m´lcs´s), bennvalÂ,
¢let (sz¢kely), ¢ps¢g (Bodrogk´z, Sz¢kelyf´ld).

HÀz belseje, v¢dett, zÀrt, szent, szentelt hely: hÀz (kemenc¢vel füt´tt szoba, a pitvar
ellent¢te), elsû hÀz (utcÀra n¢zû szoba), tisztaszoba, nagyhÀz (sz¢kely), parÀd¢s szoba,
tess¢kszoba (palÂc), belsû hÀz, palota (terem, eb¢dlûterem, sz¢kely), bel¡l fütûs, bel¡l
szenelû (szobÀbÂl füt´tt) kÀlyha. PolgÀri hÀz, lakÀs szobÀi, lakÂszobÀi, helyis¢gei: do-
hÀnyzÂ, Ãriszoba, kÀrtyaszoba, k´nyvtÀrszoba, nappali szoba, nappali, az eb¢dlû, a tÀr-
salgÂ, fogadÂszoba (szalon). Mell¢khelyis¢gei: konyha, kamra, ¢l¢s, ¢l¢skamra (spÀjz),
´lt´zûszoba, benyÁlÂ, f¡lke, vakszoba (hall), f¡rdûszoba, illemhely, v¢c¢, v¢ce, klozet,
klotyÂ. HÀlÂszoba, hÀlÂf¡lke, a hÀlÂ, hÀlÂkamra, mÀshÀz (Erd¢ly), csalÀdi Àgy, szent¢ly.
ZÀrt, belsû t¢r, kebele, ´ble, l¢gt¢r, belvilÀg, belsû vilÀgossÀg (belvilÀg), t¢rfogat, l¢g-
k´bm¢ter, ürtartalom, szoba belseje (enteriûr), bÃtora, bÃtorzata (berendez¢s), k¢pe.
Belsû¢pÁt¢sz, tervez¢s (interior design), iparmüv¢sz, kÀrpitos ¢s dÁszÁtû. Mütermi (ateli-
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er-) fest¢szet, gal¢riatÂnus, s´t¢tbarna. Belsû vÀros, belsû ter¡let (belter¡let, belvÀros),
ÂvÀros, vÀrosmag, a vÀros szÁve (k´zpont, centrum), piac, piact¢r, piacszer (Ring). Bel-
sû vÀr, felsûvÀr, ÂvÀr, fellegvÀr, lakÂtorony (VisegrÀd alsÂvÀrÀban a Salamon tornya,
SÀrospatak vÀrÀban a Veres-torony), ´regtorony (donzson: NagyvÀzsony, VÀzsonkû).
ErûdÁtett templom, templomkast¢ly (erûdtemplom) volt a magva, ostromban felleg-
vÀra SÀrospatak, Keszthely, K¢smÀrk, Nagyszeben vÀrosÀnak, a hajdÃvÀrosoknak, er-
d¢lyi szÀsz ¢s sz¢kely falvaknak, KisnÀna vÀrÀnak. Belsû vilÀg (mikrokozmosz), csalÀdi
k´r, hÀza n¢pe, rokonsÀg, retyerutya, rokonteny¢szet (belteny¢szet, endogÀmia), ¢r-
dekv¢delem, kamra, pÀholy, ¢pÁtûpÀholy (Bauh¡tte, Bauhaus), c¢h (brancs), szakma,
´sszeesk¡v¢s, bünsz´vetkezet (maffia, pakli), virÀgkosÀr, tojÀs. Anyakulcs, mesterjel (a
k´z¢pkori °PíT°SZETben), mesterszÂkincs (müszavak), szakzsargon (legalese, medicale-
se, Fach-chinesisch). Belsû ¡gy, bel¡gy, bel¡gyminiszter, bel¡gy¢r, szigorÃan bizalmas,
Àllamtitok, titokv¢delem, k¢melhÀrÁtÀs, belsû elhÀrÁtÀs (a C¢g, III/III., çllamv¢delmi
OsztÀly, çVO, çllamv¢delmi HatÂsÀg, çVH), titkosszolgÀlat, NemzetbiztonsÀgi Hiva-
tal, besÃgÂ (spicli), t¢gla (vamzer). Szem¢lyes dolog, magÀn¡gy (intern), suskus, csa-
lÀdi szennyes. K´zeli, k´zelÀllÂ, szoros, belsû, kebelbeli. Becen¢v, ragadvÀnyn¢v, hÀzi
n¢v (osztrÀk ýrs¢g). Bizalmas ember, meghitt (intim), bensû, bensûs¢ges, szÁvb¢li ba-
rÀtsÀg, testi-lelki jÂ barÀt (kebelbarÀt). BejÀratos, bennfentes, bevÀgÂdott, benyalatos,
bizalmas ember. Belsû, szem¢lyes szolgÀlatra rendelt komornyik, inas, komorna, ben-
ti leÀny, szolgÀlÂ, szobalÀny, bejÀrÂnû, benndolgos (Somogy, Zala). Belsû tanÀcs (szabad
kirÀlyi vÀrosaink vÀlasztott vezetû test¡lete, szenÀtus), kirÀlyi, udvari, belsû titkos,
aranykulcsos tanÀcsos, bennl¢vû (k´zs¢ghÀzÀn, k´zalkalmazott, HajdÃsÀg). Bennkosz-
tos (munkahely¢n ¢tkezû), bennlakÂ (diÀk, n´vend¢k), belsû munkatÀrs (a szerkesz-
tûs¢g ÀllomÀnyÀban dolgozÂ ÃjsÀgÁrÂ), belsûs (beltag), bentes (a faluban, nem a ha-
tÀrban dolgozÂ, KomÀdi). ã HÀz k´r¡li munka, vÁgezûdÁs (çtÀny). Belsû legelûk, mezûk
(a helys¢ghez k´zeliek), csordajÀrÀs, (naponta hazahajtott) csorda, cs¡rhe, hÀmos lo-
vak m¢nese, binya (Heves), belsû pÀsztorok (KiskunsÀg), belterjes (intenzÁv) gazdÀlko-
dÀs. CsalÀdi perpatvar, viszÀly, viszÀlykodÀs, villongÀs (belvillongÀs, belviszÀly, belhÀ-
borÃ), polgÀrhÀborÃ.

Katlan, tengerszem, tÂ, beltenger, belvÁz, enklÀv¢, vÀr, mentsvÀr, mened¢k, szek¢rtÀ-
bor, kutyaszorÁtÂ. Int¢zet (internÀtus), zÀrt int¢zet, elmegyÂgyint¢zet, bolondokhÀza,
t¢bolyda, LipÂtmezû, Mezei LipÂt, a sÀrga hÀz, dilihÀz, vigyorgÂ (Pest, funny farm), d¡-
h´ngû, gumiszoba-gumidominÂ, zÀrka, cella, monostor, kolostor, zÀrda, rendhÀz, fog-
hÀz, b´rt´n, fegyhÀz, t´ml´c, t´mlec, duttyÀn, dutyi, kÂter, sitt (vagÀny).

Benyit, ben¢z, bekukkant, bebakkan (JÀszsÀg), bevetûdik, beÀllÁt, behatol, beszemte-
lenkedik, bepofÀtlankodik, megmelegszik, benûs¡l, bef¢szkelûdik. Belebotlik, bele-
kÂstol, belekap, belevÀg, besorol, el¢be vÀg, elûz. Belesz¡letik, bele¡l. Beleavatkozik,
beleÀrtakozik (beleÀrtja magÀt), csatlakozik (bel¢p), beleker¡l, belekeveredik. Betaka-
rÁt, gyüjt, rejt, titkol, zÀr, dugdos, takargat, melenget, behÃzÂdik, megbÃjik, zÀrkÂzik,
berekeszkedik (1570), elvonul a vilÀgtÂl, elszigetelûdik, bennszorul, bennreked, elto-
kosodik (betokosodik), belenyugszik, meghasonlik, beleûsz¡l, belerokkan, belev¢sz,
bennv¢sz, benn¢g, belehal.

Bevezet, beavat, f´lvesz, bevon, megsÃg, besÃg, befÃj (bemÂszerol), kitanÁt, soraiba
iktat, f´lszentel, f´lken.
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Honos, hazai, otthonos, jÀrtas, jÀratos, c¢hbeli (brancsb¢li), avatott (beavatott). Bel-
sû, benti, hÀzi, szobai, meghitt, csalÀdi, csalÀdias, k¢nyelmes, lakÀlyos, otthonias, me-
leg, bensû, bizalmas, szÁv¢lyes, szÁvb¢li, bensûs¢ges, barÀti, rokoni, belterjes, r¢gi gye-
rek, a mi kutyÀnk k´lke. TÀgas, bû, f¢rûs, ´bl´s, bendûs, nagyb¢lü, nagyehetûs, b¢l-
poklos, haspÂk. Szük, szoros, f¡lledt, Àporodott, dohos, fojtÂ.

SzÀjon Àt, bev¢telre, egy nyelet (adag), l´vet (injekciÂ), kanalas orvossÀg, bogyÂ, dili-
bogyÂ, labdacs, golyÂcska, kapszula, tabletta, pirula, pilula, pasztilla (korongcsa), v¢g-
b¢lkÃp, h¡velytabletta (belsûleg). ºvegben, k¢mcsûben, lombikban, laboratÂriumi
vizsgÀlattal, in vitro. M¢hen bel¡li (intrauterin), magzati.

B¢, te, b¢! B¢ ¡lûre, b¢, b¢! (tyÃkterelû). Se h¡ccski, se hajbe (nincs jÂszÀguk, szeg¢ny-
emberek). Tess¢k bes¢tÀlni! Ker¡lj´n beljebb, belûl (HÂdmezûvÀsÀrhely). Belûl kerÁtet-
t¢k (betess¢kelt¢k, VÀncsod ). A be- ä akÀr a hova? k¢rd¢sre felelû ki-, f´l-, le- ä a mozgÀs,
cselekv¢s irÀnyÀt jel´li. A becser¢l c¢ltalan, akÀrcsak a kicser¢l, lecser¢l, f´lcser¢l, mert va-
lÂsÀgos irÀnya egyiknek sincsen. C¢lra a cser¢l, elcser¢l, megcser¢l vezet. A hiÀbavalÂ
igek´tû olyan, akÀr az elfordÁtott Ãtjelzû. Nyelv¡nk term¢szete szerint nyomat¢kos rÀ-
adÀsul.

197. KINN

Kinn, kint, k¡nn, k¡nt, kijjebb, kiebb, k¡j¢bb, k¡nnebb (sz¢kely), kÁv¡l, tÀjÀn, tÀj¢kÀn,
k´rny¢k¢n, vid¢k¢n, k´r¡l, k´r´s-k´r¡l, sz¢lt¢ben, szerte. K¡lsû fel¢n, r¢sz¢n, el´l,
szem elûtt, kinn a vilÀgban, nagyvilÀgban, az ¢letben (a k¡lvilÀg, out there), ameddig a
szem ellÀt. Itt kinn, idekinn, ideki, ott kinn, odakinn, odaki, kÁv¡l, k¡ll¡l (DunÀntÃl),
küjel (Udvarhely, HÀromsz¢k), küv¡lt (CsÁk), szerte, el´l, szem elûtt, szeme lÀttÀra, nyil-
vÀnosan, a k´rny¢ken, kinn, a hatÀrban, szabadban, szabad t¢ren, nyÁlt szÁnen, szabad
tüz´n, nyÀrson, a szabad ¢g, Isten szabad ege alatt, a term¢szet lÀgy ´l¢n, a Mauth-
nerban (vagÀny), nyÁlt vÁzen, tengeren, a hatÀrban, szabadon (szabadlÀbon). OtthontÂl
tÀvol, a hatÀron tÃl, idegenben (k¡lf´ld´n). Bentrûl ki, kifel¢, kintrûl, kÁv¡lrûl, kinnût
(Torda-Aranyos). NyÁltan, tÀrt kapuval, szÁvvel, sisakkal, meztelen¡l, mezÁtlen¡l, puc¢-
ran, nyilvÀn, nyilvÀnvalÂan, leplezetlen¡l, becs¡letesen (ûszint¢n), kereken, egyene-
sen, kertel¢s, sz¢pÁt¢s n¢lk¡l (Àperte), magyarÀn, vilÀgosan, szembesz´kûen, magyar-
miskÀsan.

Kinti, kÁv¡lsû, k¡sz´b´n, kapun, kerÁt¢sen tÃli, kÁv¡li. Szabad, nyitott, nyÁlt szÁni, fe-
detlen, meztelen, mezÁtelen, puc¢r, pûre, csÂr¢, mer¢sz, nyÁlt, nyilvÀnos, hozzÀf¢rhetû,
nyilvÀnvalÂ, lÀtnivalÂ. NyÁlt (nyitott), nyÁltszÁvü, tÀrtlelkü, szabadszÀjÃ, leplezetlen, k´-
tetlen, egyenes, vilÀgos, kendûzetlen (ûszinte), igaz. VÀndor (nomÀd), ÃtonjÀrÂ, csa-
vargÂ, kÂbor, kivert.

Feslik, nyÁlik, fakad. Mutatkozik, meglÀtszik, kitetszik, bizonyul. KiÀll, kil¢p, kiker¡l,
jÀr-kel. Kider¡l, kiszivÀrog, kipattan, kitudÂdik, napvilÀgra, nyilvÀnossÀgra, piacra
ker¡l, napvilÀgot lÀt, f¢ny der¡l rÀ, megjelenik, fell¢p, jelentkezik, kibÃjik a szeg a
zsÀkbÂl, kivilÀglik, tÀrul, tÀtong, ter¡l, rajzik. Kiruccan (kirÀndul), kicsap, kit´r, kilÀbal
(kigyÂgyul), szabadul, megk´nnyebb¡l, levegûzik, f´ll¢legzik.
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Nyit, tÀr (kitÀr, feltÀr), tÀt, mutat, szeml¢ltet, visel. Kimondja, kib´ki, kivÀgja (kirukkol
vele), megmondja az ûszint¢t (Pest), ki´nti a szÁv¢t (kipakol), megvall, kiterÁti a lapjait,
kirak, kirakodik, szeml¢ltet, nyilvÀnÁt (kinyilvÀnÁt), kiszivÀrogtat, szellûztet, megszel-
lûztet, kikotyog, k¡rt´l, hÁresztel, szabadÁt, megszabadÁt, elszabadÁt, vadÁt.

Az ¢letben, ¢lû szervezetben (in vivo, ORVOS). NyÁlt t´r¢s, nyitott seb. Hintûpor (pÃ-
der), kenûcs, balzsam (k¡lsûleg ä g¢l, zsel¢, emulziÂ). ã K¡ldet¢s, kiszÀllÀs, nyÁlt pa-
rancs, kijÀrat, kil¢pû, Ãtlev¢l, kivitel (export), kinnl¢vûs¢g, be nem hajtott tartozÀs,
k¡lsû munka, terepmunka. Szabadt¢ri szÁnpad, szabadk¢zi rajz. TÀjk¢p, tÀjfestû, kinn-
festû (plein air), tÀbori ÀllvÀny, viharkabÀt. TÀborozÀs (kempingez¢s), bogrÀcs, kond¢r,
kulacs, csutora, sÀtor, ponyva, ernyû, ekhÂs szek¢r, tarisznya, szûrtarisznya, szeredÀs,
Àtalvetû, borjÃ. VÀndor¢let, betyÀr¢let, cigÀny¢let, pÀsztortüz. VÀsÀr, lacikonyha,
duttyÀn (Szeged, OroshÀza, KiskunsÀg), lacipecsenye, cigÀnypecsenye, kofapecsenye, pi-
ac, fÂrum, nyilvÀnossÀg, k´zv¢lem¢ny, k´z´ns¢g, nagyk´z´ns¢g, n¢p, a jÂn¢p, t¢r,
nyÁlt t¢r (rovat az ÃjsÀgban), utca, az utca n¢pe. SÀtorfa, cÂkmÂk, betyÀrbÃtor, vÀn-
dorcirkusz. ã SzÁn, lÀtszat, k¡lsû, viselked¢s. Fed¢l, f´d¢l, fedû, f´dû, vakolat (pucc),
dÁsz, kirakat, k¡lseje, szÁne, lÀtszata, csomagolÀs, borÁtÀs, g´ngy´leg, bevonat, mÀz
(glazÃr), haj, h¢j, bûr, hÀm, hÀncs, szijÀcs, burok, h¡vely, tok, kopÀncs. Szeg¢ly, sz¢l,
sz¢ldeszka, perem, karima, pÀrkÀny, orom. Homlokzat, homlokn¢zet, homlokt¢r, cÁm,
cÁmlap. K´nt´s, k´peny (autÂgumi), borÁtÂlap, tÀbla, gerinc (k´nyv¢). Kijelent¢s, nyi-
latkozat, k´zlem¢ny, kiÀltvÀny.

KÁv¡lÀllÂ, avatatlan (laikus ä r¢g: parasztbarÀt, KÀldy ä harmadrendb¢li ferences ä pa-
rasztpap, f¢lpap), jÀratlan, kontÀr, tÀj¢kozatlan, vid¢ki, pancser, pimf (Pest), müv¢sz-
kedû (amatûr), mükedvelû (dilettÀns), civil, illet¢ktelen (outsider). MÀs vid¢k, f´ld, or-
szÀg sz¡l´tte, idegen, hÁvatlan vend¢g, j´vev¢ny. Vele egy¡tt mÀs idegen fiak is a kuruc
vilÀg utÀn telepedtek D¢shÀzÀra (1752). K¡lpolitika, k¡l¡gyek, k¡l¡gyminiszt¢rium,
k¡l¡gy¢r, k¡lk¢pviselet, k´vet. K¡lsû ember, vÀroson kÁv¡li, bejÀrÂ (externus). Az
templomban copulÀlandÂktÂl (´sszeadandÂk Àltal) is 3-3 mÀrjÀs fizettetik, mint ed-
dig... Ha d¢si asszonyt vagy l¢Ànyt k¡lsû (vÀroson kÁv¡li) helyrûl valÂ szem¢ly venne
el, vagy ha d¢si f¢rfiÃ k¡lsû helyrûl valÂ szem¢lyt (nût, menyasszonyt) hozand, csak 1
tall¢rral tartozik (a betelep¡l¢st serkentû sÂbÀnyÀsz D¢s, 1734). ã Kinndolgos (mezei
munkÀs, Zala, Somogy), kinnlakos (tanyai ember, HÂdmezûvÀsÀrhely), kinntelelû, rideg
(gulya), szilaj (m¢nes). VÀndorlÂ, k¢tlegelûs (transzhumance: transzmigrÀciÂs ä t¢len
sÁk vid¢ken, nyÀron havasi tisztÀsokon, irtÀsokon, lÀzokon legeltetû) pÀsztorok (vla-
chok, birszÀnok Nagyszeben ¢s BrassÂ vid¢k¢n). PostÀs, lev¢lhordÂ, hajdÃ, hajtÂ, m¢-
szÀros (r¢gi idûk postÀsai), talyigÀs, gyorsparaszt. Fuvarosok, szekeresek, szeker¢szek,
vilÀgjÀrÂ, vilÀglÀtott emberek, hÀnyatott, csÀngÀlÂ ¢let (H¢tfalu ä szatmÀri falucsÃfolÂ-
juk: KisszekeresäNagyszekeres, mind megissza, amit keres). VÀndormester, k´sz´rüs,
ablakos-, drÂtostÂt (a trencs¢ni Budatin tÀjÀrÂl: DrÂtoznyi, fÂtoznyi!), teknûvÀjÂ, ¡st-
foltozÂ cigÀny, lÂkupec, lÂdoktor. HÀzalÂk, vÀsÀrozÂk, vÀsÀrosok, csÁki deszkÀs, mÀ-
ramarosi sÂs (kûsÂ, marhasÂ) szekerek, kaszÀs-, vasastÂt (tÂtkasza), gyolcsos tÂt (Àrvai),
olejkÀr (gyÂgykenûcsei, olajai, a tÃrÂci BlatnicÀrÂl), fazekastÂt (lÀngÀllÂ fazekai ZÂlyom-
bÂl), d¢zsÀs olÀh, f¡ty¡lûs zsidÂ (rongyot, csontot, disznÂsert¢t vÀsÀrolt, maga csinÀlta
füzfa sÁpot fÃjt ¢rkez¢s¢t hirdetve), bugyros (Somogy ä r¢g: hÀtaskalmÀr, aki ÀrujÀt nyÀr-
fa hordÂban: kalmÀr-berbenc¢ben, berzenc¢ben, b´rb´nc¢ben vagy bugyorban, bÃ-
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tyorban hordozva hÀzrÂl hÀzra, vÀsÀrrÂl vÀsÀrra jÀrt), batyus, gyürüs zsidÂ (r¢z jegy-
gyürüket adott el), bosnyÀk (Bauchh¤ndler: SzarajevÂ feliratÃ, csuka formÀjÃ bicsak,
beretva, f¢sü ä utcai-vÀsÀri hÁvogatÂja: SÀrgÀrigÂ-kÀnvirÁb, Gyüjjenek csÀk k´zelÁbb!),
vÀndor istÂriÀs (histÂriÀs k´nyvet, vûf¢ny-k´nyvet, szerelmi levelezût, kalendÀriumot,
Àlmosk´nyvet Àrult), k¢pmutogatÂ, mutatvÀnyos, kom¢diÀs, pecsenyes¡t´getû. VÀn-
dormunkÀsok, banda, csapat, parti, kompÀnia: favÀgÂk, Àcsok, kubikosok, kubisok,
aratÂk, r¢szesaratÂk, summÀsok. VÀndormadÀr, ÃtonjÀrÂ (nomÀd), barÀber, alkalmi
munkÀs, rideg leg¢ny, ember (nûtlen, magÀnak valÂ), betyÀr, betyÀrlÀny (kisegÁtû nap-
szÀmos, Kiskunf¢legyhÀza), futÂbetyÀr, futosÂ apostol (beghard, begina, Mezey LÀszlÂ).
SzÀmüz´tt, szÀmkivetett, jogfosztott, az alkotmÀny sÀncain (t´rv¢nyen) kÁv¡li, csavar-
gÂ, tekergû, vagÀny, vagabund, zsivÀny, haramia, ÃtonÀllÂ, szabadlÀny, szem¢ly (kur-
va). Az alvilÀg nyelve: csib¢sz-, apacs-, jassz-, vagÀnynyelv, dodonai duma, hadova,
vaker (cigÀny). ã  K¡lsû munkatÀrs, k¡lsûs (nem a szerkesztûs¢g ÀllomÀnyÀban dolgo-
zÂ) ÃjsÀgÁrÂ, bedolgozÂ. Mezei jogÀsz (elûadÀst-szeminÀriumot nem lÀtogatÂ, csak
vizsgÀzni bejÀrÂ), b´lcs¢sz, teolÂgushallgatÂ. Mezei k¢pviselûk (vid¢kiek, akiket tÀvirat
szÂlÁtott az orszÀggyül¢sbe, MikszÀth).

HÀz, ¢p¡let homloka, homlokzata, homlokfala (frontja). K¡lsû, kilsû, kÁv¡lsû, kinti,
kifel¢ utcÀra tekintû, nyÁlÂ, szolgÀlÂ, n¢zû, verû oldala. ã KiugrÂ (rizalit, °PíT°S). Ki-
l¢p, ki¡tk´zik, kisz´kik, ki´tlik a fal szÁn¢bûl, az ¢p¡let homlokzatÀbÂl, hÀz komlokÀ-
bÂl. Torkos pajta (kapuja kiugrÂ, Zala, Vas). K´z¢prizalitos, erk¢lyes (balkonos), ku-
polÀs, ÀlkupolÀs, Grassalkovich-stÁlusÃnak nevezett barokk kast¢lyok (G´d´llû, P¢cel,
Nagyt¢t¢ny), kocsifelhajtÂs (veszpr¢mi p¡sp´ki palota, Fellner Jakab, 1765ä76). Oszlop-
csarnok (porticus, a Magyar Nemzeti MÃzeum, Pollack MihÀly, 1837ä40, klasszicista osz-
loprendes, timpanonja szobordÁszes, l¢pcsûs ä l¢pcsûpofÀjÀn szavalta Petûfi a NEMZETI
DAL-t). çmbitus, hambitus, Àmbit, hambit (a porticus kisnemesi, kuriÀlis alkalmazÀsa,
KiskunsÀg, Nyugat-DunÀntÃl). TornÀc (paraszthÀz¢, vasÃtÀllomÀs peronja). Homlok-
tornÀc, ÀsÁtÂ (utcÀra tekintû, K´mlû), oldaltornÀc (az udvarra), k´rtornÀc (a hÀzat k´r-
befogÂ, Erd¢ly), t´rt tornÀc (a hÀzbÂl kihasÁtott szegletben, NagykunsÀg), lopott tornÀc
(beugrÂ a hÀz hosszanti falÀban, loggia), Áves (boltÁves-ÀrkÀdos, Balaton-vid¢k), oszlopos
(a kûben szeg¢ny NagykunsÀgon szalmak´t¢llel becsavart ¢s vakolt faoszlopos, mÀsutt
kûbûl, t¢glÀbÂl), r¢delyes (esztergÀlt) kem¢nyfa oszlopai, a tornÀc lÀba, fÀja, Àmbitfa,
f¡les c´l´p, szarvas oszlop (a koszorÃfa tartÀsÀhoz), ereszet-Àgas, culÀp, szulÀp (Szat-
mÀr), lÂk´tû (Moldva), k´zt¡k a k´ny´klû, korlÀt, gerenda, mellv¢d, Àmbitdeszka (bar-
kÂ), udvarlÂ tornÀc. Toldott a tornÀc, ha nem a hÀztetû fedi, hanem vÁzcsendesÁtûs
kiereszt¢s. A kÂdisÀllÀs pill¢res, l¢pcsûs, elsû tornÀc a pitvar, konyha elûtt (ýrs¢g, G´-
csej). A Nagyalf´ld´n szeg¢nys¢gi bizonyÁtvÀny volt a tornÀc n¢lk¡li hÀz, suta a neve a
Kisk¡k¡llû ment¢n is. A Kisalf´ld´n nem dÁvott: boltÁvet, boltÀst, gÀdort, csonkagÀdort
¢pÁtettek a hÀz ajtaja el¢, s mivel az bÃcsÃzÂhelynek szÀmÁtott, leg¢nyfogÂnak nevez-
t¢k. Sokfel¢ tornÀc szerepü a kerÁt¢s fedeles, pados kiskapuja, a szÀrazkapu (TÀp¢) .
Eresz, ereszet, ereszet-csorgÀs, szÁncsorgÀs (Szeged), csepeg¢s, ereszalja, szÁnalja (TÀ -
p¢),  eszterja (ñszentivÀn), kisgerenda alja (SzajÀn), pitvar, pitar. ºst´k´s, buggyos hÀz
(verû oldala f´l¢ buktatott tetejü, Mezûk´vesd), kalabukkos tetû (a pajtakapu f´l¢ bukÂ tetû,
ýrs¢g), alatta t´lt¢s, pad vÀlyogbÂl, tûcik (SzilÀgysÀg). Az hÀz alatt k¡nn ¡lûnk vala (Ko-
lozsvÀr, 1597). MiklÂs a hÀz eresz¢be egy kurvÀval fekszik (Udvarhely, 1591). LÀbashÀz:
emeletes polgÀri, vÀrosi hÀz, f´ldszinti homlokzatÀt lÀbak, pill¢rek, Ávek vÀltjÀk ki ä
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k´z¢pkori lÀbashÀzaink ZsolnÀn, Lûcs¢n, K¢smÀrkon, Eperjesen, megmaradt egy-egy
Gyûrben, Sopronban. çrkÀdosÁtÀs: az '56-ban sz¢tlûtt Pest helyreÀllÁtÀsakor a RÀkÂczi
Ãton, k¢sûbb ÃttestbûvÁt¢s c¢ljÀval Hild JÂzsef JÂzsef nÀdor t¢ri hÀzÀnak (1824) oldal-
hosszÀban. FolyosÂ, ÀtjÀrÂ, hÁd, f¡ggûfolyosÂ (gang). ã GyÀmkû, konzol, pÀrkÀny ki-
szeg¡l, ki´tlik. ZÀrt erk¢ly, vigyÀzÂhÀz, vigyÀzÂcska (SÀrospatak, a VÀrkast¢ly d¢li hom-
lokzatÀn LorÀntffy Zsuzsanna cÁmer¢vel, 1643), filegÂria (tornyos, 1652), szakÀllszÀ-
rasztÂ (S¡meg, 1572), morgÂszÁn (toronyerk¢ly, a csarodai çrpÀd-kori templomtor-
nyon, a nyÁrbÀtori fa harangtornyon, 1686, a Szentendr¢n felÀllÁtott nemesborzovai ha-
rangtornyon), zÀrt sarokerk¢ly (copf, Gyûr; modern, emeleteken f´lhÃzÂdÂ, öjlipÂt-
vÀros: Chicago baywindow; posztmodern, LEGO ¢p¡letelem). ã FilagÂria (fÀbÂl ¢p¡lt
soksz´gü kerti hÀz, szaletli), szÁn (1685), mulatÂerk¢ly (Gy´ngy´s, Orczy-kast¢ly kerÁ-
t¢sfalÀn, P¢cs, kanonokhÀzak kertj¢ben, Sz¢cs¢ny, kast¢ly; reformkori neve: gy´ny´r-
de), lugas (pergola), leveles Àrny¢k (E´tv´s KÀroly, a Vajda), kert, kerthelyis¢g, lev¢lszÁn
(lakodalmas lombsÀtor), leveles (HajdÃsÀg) leveles sÀtor (LovÀszpatona).

K¡lsû orszÀg (a mÀs megye SomogyorszÀg, RosseborszÀg szem¢ben). K¡lsû-Somogy (a
megye ¢szaki, Balatonnak tekintû fele). K¡lsz¢l (¢szaki, ¢szakkeleti sz¢l, Somogy). K¡lsû
(igÀban a bal felûli lÂ, a nyerges, a csÀs ´k´r), k¡lsû, haladÂ sÀv (autÂpÀlyÀn a jobb
felûli, Kriechspur), müszaki (leÀllÂ) sÀv. Elsûkert (elûkert), elsûudvar, elsûvÀr, elsûto-
rony, kapuv¢dû torony, barbakÀn. Kinti, kifel¢ n¢zû, hÀzon kÁv¡li, a hatÀrban l¢vû,
sz¢lsû. K¡lsû vÀr, huszÀrvÀr (a lovassÀg¢), PalÀnk (Szeged). Ker¢t¢se, amely PalÀnknak
is neveztetik, a vÀr (felvonÂ-)hÁdjÀn kÁv¡l mind a n¢gy oldalrÂl kûbûl rakatott (Vajda-
hunyad, 1681). Az Poklos (b¢lpoklos, leprÀs, fener¡hes) utcÀban, az küsû vÀrbeli hÀ-
zÀnÀl (MarosvÀsÀrhely, 1647). PeremvÀros, peremker¡let, peremvid¢k, gyepü elve, ha-
tÀrsÀv, elûvÀros, kertvÀros. Latorkert (vÀr, vÀros legk¡lsû karÂs kerÁt¢se rablÂk ellen,
XVIäXVII. sz.). TarisznyavÀr (v¢gvÀrak falakon kÁv¡li, megfigyelûerûss¢ge ä szolgÀ-
latos ûrei tarisznyÀban vitt¢k ki napi ¢lelm¡ket). K¡lsû kert, szÀllÀskert, akol, akÂkert,
Âlaskert, majorkert, sz¢rüskertek, kerts¢g (a hajdÃvÀrosokban). HÂstÀt, hostÀt (Ott
kinn a hostÀtban, KolozsvÀr, 1600), hostÀnc, hustÀnc (SÀrospatak), hostya (a vÀros ha-
tÀrÀn, falÀn kÁv¡li, birtokÀn bel¡li szolgÀltatÂ telep¡l¢s). HostÀtiak, zsell¢rek. K¡lsû
vÀros, PolgÀrvÀros (suburbium, Keszthely, 1715), a vÀros pereme (k¡lvÀros, k¡lter¡let,
k¡ltelek, r¢g:) b¢cs ä a becû r¢gibb formÀja ä, ma mÀr csak mint cigÀnyb¢cs (MakÂ),
cigÀnyszeg, cigÀnysereg (Rimaszombat, ma: Romaszombat), cigÀnynegyed, p¢rÂ (cigÀny),
Limbus (a pokol tornÀca, tisztÁtÂtüz, VÀc , Jimmy Carter HabitatjÀnak ker¡lete ä in the
limbo, out in the boonies, sticks), Kandia (BeregszÀsz, Debrecen, KolozsvÀr, Miskolc, F¡zesgyar-
mat), kandiÀsok (szeg¢nynegyedek lakÂi), TabÀn (Buda, VÀc, Hatvan), Tripolisz (Pest,
Angyalf´ld). K¡lsû telek, k¡lsûs¢g, k¡nnvalÂ (a belsû telken, belsûs¢gen, bennvalÂn,
hÀztÀjon kÁv¡li f´ld, birtok, sz¢kely), tanya (°rmell¢k). K¡lsû, nagyobb tanÀcs (polgÀr-
joggal bÁrÂ vÀroslakÂk utcÀnk¢nt, fertÀlyonk¢nt vÀlasztott test¡lete, magisztrÀtus).
K¡lsû (hatÀrban, tanyÀn, erdûben v¢gzett paraszti) munka. Z´ldvÀsÀr (a kerÁtett vÀ-
sÀrhelyen kÁv¡l, vÀm ¢s helyp¢nz n¢lk¡l ä ami nagyon eladÂ volt, lopott holmi, Àllat),
futÂvÀsÀr, betyÀrvÀsÀr (a r¢gi HortobÀgyon).

K¡lterjes (extenzÁv) gazdÀlkodÀs, Àllatteny¢szt¢s, szilaj lÂtartÀs, rideg pÀsztorkodÀs:
sz¡rke magyar marha, rackajuh, szalontai ¢s bakonyi sert¢s r¢ti legeltet¢se ¢vhosszat,
nyÀri, t¢li legelû, nyaralÂ, telelû, enyhhely, szÀrny¢k, karÀm, akol ä vagy ûsztûl tavaszig
a nem tejelû, nem hizlalt, nem igÀzott vagy meddû, her¢lt tûkemarhÀt, heverûmarhÀt,
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kupecmarhÀt tartottÀk k¡lsû legelûk´n. K¡lsû tehets¢g volt a gazda kinnhÀlÂ, kinn-
hÀlÀlÂ, kinntelelû, kinnvalÂ jÂszÀga: szilajm¢nes, ridegbarom, gulya, konda. ýrzûje a
kinnhÀlÂ szilajcsikÂs, m¢nespÀsztor, gulyÀs, ridegjuhÀsz, nyÀjjuhÀsz, kanÀsz (DunÀn-
tÃl), kondÀs (DunaäTisza k´ze, TiszÀntÃl).

Ki vele! (dobjÀtok ki! ä vagy ä halljuk az igazat!). KÁv¡l tÀgasabb! Kifel¢! Takarodj!
Pusztulj a hÀztÂl! çllatnak: m¢sz ki! mars ki! h¡ccs ki! Kifel¢ Àll a szekere rÃdja (ha-
marosan elcsapjÀk). Az cigÀnyt Ãgy rÀntÀ be az kajÀntai ember, hogy minden szem¢-
remteste k¡nn vala (KolozsvÀr, 1568). ¹szvelapult a feje, agya veleje is k¡nn volt (Ko-
lozsvÀr, 1582). Kiment a hÀz az ablakon (kitudÂdott a csalÀdi titok). Kinn vagyunk a
vÁzbûl, az ´sszes vizekbûl! (Ennyi nem el¢g az ¡dv´ss¢ghez.) Vagyon ezen dobolÂ bÀs-
tyÀnak szegletin kûbûl ¢s t¢glÀbÂl rakva, gombos-sendelyes h¢jazat alatt egy dobolÂ
filegÂria, melyben vagyon pÀlcÀstul egy pÀros (k¢tfenekü) dob (Fogaras, 1676). Se
kinn, se benn, mint a kapuf¢l (akinek az ¡gye elint¢zetlen, f¡ggûben). A ki- igek´tû
is, akÀr a t´bbi, a cselekv¢s irÀnyÀt szabja meg. KibûvÁt, mert be nem bûvÁthet ä de
minek a ki? Kipiheni magÀt ä hova? Kisepri, kitakarÁtja a lakÀst, kimossa a szennyest ä lehetne
pedig a tiszta lakÀs is, a mosott ruha is jÂ m¢g valamire. A szennyet, a piszkot, azt lehet,
akÀr gy´keresen: kigan¢zni ä de nem kitartÂan, mert hova tart ki vagy mit? Az elsû
k¡lfecske ä paganus: k¡lf´ldi (Calepinus latinämagyar szÂtÀra, 1585) ä utÀn j´tt a nyelv-
ÃjÁtÂi k¡lvÀros (1781), k¡lvilÀg (Kazinczy, 1794), k¡lpolitika ¢s k¡l¡gy (Helmeczy, 1832).
A k¡lszÁn, k¡llem, k¡lalak f´l´sleges voltÀra belszÁn? bellem? belalak? k¢rd¢se vall. A k¡l-
honon (ugyancsak Helmeczy ä ki a szÂkat elmetszi ä 1833) mÀr V´r´smarty nevetett. A
legÃjabb k¡lgazdasÀg, k¡lpiac veretesnek szÀnt politikai korrekts¢ge (p. c.) pedig arra,
hogy k¡lnyelvet tanulni ugyan nem akarÂdzik, hanem a belnyelvet felejtj¡k rendesen,
tovÀbbra is.

GÀbor MiklÂs

ROSSZKEDVºNK °VE: 1955 (IV)

D¢lelûtt hÃsv¢t volt nÀlunk.
Itt volt a becs¡letes O., itt volt a hosszÃra nyÃlt, sz¢p Andriska, lej´ttek Sarkadi Erzsi¢k
is, ¢s beÀllÁtott a pisze RomÀn Kati, Ãtt´rû-egyenruhÀban ¢s sapkÀban, k¢t varkocsÀ-
ban piros szalag, csinossÀga ¡nneplû tudatÀban, k´v¢r ¢s piros volt, ÀllandÂan neve-
tett, az ember rÀn¢zett, ¢s muszÀj volt vele nevetni. °s itt volt Julika, megh´kkentû
pofijÀval, jÂkedvü fûszereplûk¢nt. °nekelt, mondogatta versik¢it, ugrÀlt, nevetett,
gyerekvend¢geivel foglalkozott ä ¢lt. Ha m¢rges lett, azt mondta: ä A kutyafÀjÀt! ä ha
Ilonka azt mondta: ä Tele van a szÁvem bÃval-bÀnattal! ä Juli r´gt´n k´zbeszÂlt: ä Ne-
kem is az a bajom. ä A dallamos hangja, ahogy mondta: ä Nem m¢sz el? ä m¢ly, magas,
k´z¢p ä , a l¢ptek zaja, ahogy futott, Àt a szobÀkon, ¢s idehallatszott az ajtÂn kereszt¡l
is az asztalomhoz! N¢ha egy-egy puffanÀs: gyakran elest¡nk, n¢ha a fej¡nk is nagyot
szÂlt a szekr¢nyajtÂban. De nem sÁrtunk, legfeljebb, ha a hegyes asztalsarkÀnak men-
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t¡nk neki fejjel. Eb¢d utÀn megjelent Emma k¢t rokona, a k¢t n¢ni, annyira egyfor-
mÀn h¢tr¢t g´rb¡lve, mintha egymÀst vicceln¢k ki. Csak a mesebeli halÀlra lehetett
gondolni, ha megjelentek. SaskiÀval lesz´kt¡nk az utcÀra. Kicsit esett, hüv´s sz¢l volt.
Kiment¡nk a Margit hÁdra. Szerettem ezt a tÀgas hidat, nagy ¢s nagyvÀrosi lÀthatÀrÀt
a RÂzsadombbal, amely az idûk t¡kre, mint egy tÂt¡k´r. A Duna a hÁdrÂl olyan sz¢les,
szabad ¢s kalandos! Este pedig szÁnhÀzba k¢sz¡lt¡nk, Saskia divatos fekete koszt¡m´t
vett, a divatos fekete szalmakalappal. Taxival ment¡nk a szÁnhÀzig, villamosra ilyen
elegÀnsan nem mert¡nk szÀllni. A BERNARDA ALBA HçZç-t n¢zt¡k meg.

çprilis v¢ge volt,
didergûs, fagyos tavasz. Olyan volt az ¢let¡nk, hogy benne egy mÀsf¢l ÂrÀs H°V-utazÀs
mÀr kalandnak szÀmÁtott. MÀriÀssy JucÂ filmet Árt SaskiÀnak, a forgatÂk´nyv´n a Film-
gyÀr leÀnyfalusi ¡d¡lûj¢ben dolgoztak F¢lixszel, hozzÀjuk utaztunk ki a H°V-vel. Az
Ãton csak bÀmultam a Duna-part kanyarjaiban a mÀr lev¢lkezdem¢nyektûl z´ld
pettyes fÀkat, ¢s a folyÂ tÀgassÀga valÂsÀggal elkÀprÀztatta szobai, legfeljebb k´rÃti
perspektÁvÀkhoz szokott szemem. Elborult, meg Ãjra kis¡t´tt a nap. A felhûk fekete
magjÀbÂl n¢ha pÀr csepp esû is hullott. Az emberek a H°V-en, az Âbudai utcÀkon
meg a gyÀrak elûtt, a sÁn szaggatta tereken mind szeg¢ny emberek voltak, itt ¢ltek,
ebben a kopÀr vilÀgban, ûk ¡res lÀbasuk fenek¢t bÀmultÀk itt, ûk nem a k´zeli erdûket,
a Duna kanyarjait n¢zt¢k, szÀmukra ez nem a szabad term¢szet vid¢ke volt, pedig ¢n
a H°V-kocsi ablakÀbÂl lÀttam, hogy a f¢ny felhûrûl felhûre v¢gre ide¢rt, ¢s egyszerre
minden sz¢p lett, m¢g a mozgalmi feliratok pirosa is a gyÀrak homlokzatÀn, csillogni
kezdett a tÀj, szÁnesek lettek a homokbÀnya csonka t´r¢sei, a k´r¡lkerÁtett kertek, a
hÀzikÂk ¢s dombok, az aprÂ gy¡m´lcsfÀk m¢g feket¢k voltak, de ebben a f¢nyben ez
a fekete is csillogott, mint a legtelibb szÁn. Az ¡d¡lûben most csak F¢lix¢k laktak, elû-
kelû dolog volt ez Ágy, mintha fûÃr¢knÀl lett¡nk volna vend¢gs¢gben, a meleg szalon-
ban, nagy fotelek m¢ly¢n besz¢lgett¡nk a film terv¢rûl, majd pingpongoztunk a nyi-
tott teraszon, ¢s sokat nevett¡nk. AztÀn ism¢t az Ãt hazafel¢. Az alkony egyetlen arany-
lÂ folt volt az ¢gen, ¢s k¢t-hÀrom v´r´s folt egy-egy hÀz falÀn. De lenn, a kertekben,
a kis csatornÀkon, a megnyÁrt fÀk ¢gnek meredû, csonka ´klein mÀr nem volt f¢ny,
minden kopÀr volt most, lapos ¢s semmitmondÂ. ä A fÀk t¢len olyanok, mint a csir-
kelÀb, iszonyÃak ä mondta Saskia ä, most meg minden fa, pedig ilyenkor m¢g nem
is lÀtni a bimbÂkat, m¢gis minden fa egyszerre mintha felfel¢ akarna, mint egy tÀncos-
nû. ä °s mozdulattal mutatta, hogy gondolja, milyen is az, ahogy a sok kis alig-bimbÂ
az Àgakon f¡ggûlegesen elnyÃjtja a fa k´rvonalait, mint ezer meg ezer kis ejtûernyû,
lebegve emeli az ¢g fel¢ a t´rzset, az Àgat, az eg¢sz fÀt. °s j´ttek az ¡res telkek, idûnk¢nt
egy-egy gyÀr. S ahogy a Margit hÁdhoz k´zeledt¡nk, minden egyre csÃnyÀbb ¢s ko-
pÀrabb lett. A fÀk k´zt azok az ijesztû villÀk, amelyeket, hihetetlen, de sz¢pnek lÀtott,
aki valaha ¢pÁttette, ¢s most mÀr k´r¡l´tt¡k a lakatlansÀg, a kÁs¢rtet jÀrta leromlÀs
iszonyata is. A tornyaik! Itt-ott, szabad mezûk k´zep¢n egy-egy b¢rhÀz ÂriÀs t´mbje
emelkedett idomtalanul, komor vakfalaival, lÀbuknÀl a vedlett fübe kiv¢gzûosztagot
sorakoztatott a k¢pzelet, bek´t´tt szemmel ́ sszerogyÂ szabadsÀgharcos v¢r¢t a sÀrba.
A hÀzak itt m¢g k¡l´n Àlltak, vÀlluk m¢g nem ¢rt ´ssze, Ãgy lÀttuk ûket, k¡l´n-k¡l´n,
ahogy benn a vÀrosban soha. Milyen hatalmasak! Ezek a korom lepte, rÃt emberi
odÃk, ezek a vasrÀcsok a m¢lys¢g f´l´tt, a gangok ¢s a s´t¢t ajtÂk sorai emeletenk¢nt!

ä Ha az emberek lÀtnÀk a hÀzakat, amelyekben ¢lnek!
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°s a szem¢t! Milyen piszokban ¢l¡nk s meghalunk! °s k´zben m¢gis itt volt az al-
konyi pÀra, a gyÀrak f¡stj¢be l´vellt a nap, mind sürübben tolongtak a hÀzak, a tetûk,
egymÀs hegy¢n-hÀtÀn tolakodtak mÀr a sz´gek meg a sarkok, ¢s most mÀr a szomorÃ
embereket is lÀttuk egyenk¢nt, mint azt a gyereklÀnyt ott a magasban, ahogy Àlmo-
dozva a gang rÀcsÀra tÀmaszkodott k¢t k´ny´k¢vel, gyanÃtlan, gyeng¢d kicsi leÀny az
istenverte tÀjban.

Saskia most is az embereket n¢zte, itt, a H°V kocsijÀn bel¡l, nem a kinti tÀjat. Szem-
ben vel¡nk egy kislÀny ¡lt fiatal mamÀja sovÀny csÁpûj¢hez tapadva, ¢s sÁrt az eg¢sz
utazÀs alatt, sz¡net n¢lk¡l szinte. Anya ¢s lÀnya, mindketten rongyosak, sût mosdat-
lanok voltak, a mama m¢gis, bÀr egy-k¢t foga hiÀnyzott, bÀr feleslegesen, szinte oda
se figyelve, mint egy felhÃzott g¢pezet, szinte szÂrakozottan hol kÁnozta, hol k¢nyez-
tette gyermek¢t, palÀntÀzta, Àpolgatta ́ ntudatlanul kislÀnya neurÂzisÀt, szerencs¢tlen
f¢rfiak elj´vendû gy´trelmeit, ez az asszony erotikus ¢s bÀjos volt m¢gis, fiatal nû, szÀja
m¢g a hiÀnyos fogsorÀval is ¢rz¢ki odÃ, ¢rz¢ki, koszos kis mama! Csinos nûcske lesz a
kislÀnybÂl is, ha felnû. Mellett¡k, ha lefel¢ fordÁtottam a tekintetem, egy bÀrsonynad-
rÀgon, a t¢rd kopÀsÀn hatalmas k¢z nyugodott, itt, az ¢n t¢rdemhez eg¢szen k´zel,
velem szemben ennek az ´reg munkÀsnak cserzett keze, mint egy nedves f´ld m¢ly¢-
bûl kiÀsott szobort´red¢k. Ism¢t a tÀjat n¢ztem, azzal a nem k´zvetlen ¢rzelemmel,
azzal az intellektuÀlis izgalommal, amelyet nemzed¢kem, az eml¢kez¢s ¢s nosztalgiÀk
hÀborÃ csÃfolta nemzed¢ke ProusttÂl tanult.

VÀratlanul itt volt a nyÀr.
Kedves ¢s nevets¢ges volt, hogy id¢n mi, f¢rfiak ´lt´zt¡nk ki, nem is a nûk. Kicsit fe-
szengt¡nk Ãj, vilÀgos ruhÀinkban, m¢lyen, a hason a k´ld´kn¢l lejjebb gombolt sport-
zakÂinkban, a magas gumitalpÃ cipûben, ilyet hordott akkor, aki adott magÀra. MÀjus
elsej¢n Julival meg SaskiÀval a Szigetre ment¡nk d¢lelûtt. Igen, valÂsÀgos nyÀr volt
mÀr, ingujjban is tÃl meleg. A pinc¢rek mÀr felk¢sz¡ltek a csapolÀsra, az autÂbuszok
t´mve voltak, a füben fekve, ¡ld´g¢lve csalÀdok ́ r¡ltek a napnak, a hirtelen kibomlott
lomboknak, tüz´tt a nap, a vÁzen evezûs´k, de ¢n csak Julit n¢ztem, ahogy kis ingben
pancsolt, szaladgÀlt, ¢s arcÀn a naptÂl, a jÀt¢ktÂl, az ÀthatÂ testi boldogsÀgtÂl k¢t piros
folt jelent meg. LezÃzta a t¢rd¢t, jajgatott, de percenk¢nt elfeledkezett fÀjdalmÀrÂl.
KÀromkodott. ä Recefice, recefice! ä A frissen megtanult emberi mondatok, a vÀratlan
¢rzelmi kit´r¢sek, a tiszta, sz¢p, kicsi test, az azonnal begyÂgyulÂ sebek, a kislÀny za-
vartalanul nyÁlt ́ nz¢se, ÀtlÀtszÂ ravaszsÀgai ¢s ¡gyetlen affektÀlÀsa, no meg az egy¡v¢
tartozÀsunk szokatlan ¢rz¢se bennem, mindez olyan volt szÀmomra, mint maga a mÀ-
jusi nap. Este utcabÀlok voltak mindenfel¢, lampionok, tÀncversenyek, Horvai¢kkal
meg Cini¢kkel a Duna-parton s¢tÀltunk, le¡lt¡nk egy teraszon, SaskiÀval m¢g tÀncol-
tunk is a t´megben, sok piros lÀmpÀval s¢tahajÂ oldalazott a parthoz, sz¢p volt a hold,
mint ez szokÀsa, meleg volt. BarÀtaink pletykÀltak, el¢gedetlenkedtek, de ¹csi¢k kû-
kem¢ny logikÀja utÀn szÀmomra a sok szÂ csak ¡r¡gynek tünt, hogy k´nnyebben al-
kudhassunk meg azzal, amit szidunk, Àm errûl nem szÂltam.

A NagyszÀllÂ hallja s´t¢t,
csendje vagy inkÀbb fojtott duruzsolÀsa nemzetk´zien elegÀns. A portÀs pultja elûtt fiatal f¢rfiak
ÀlldogÀlnak. FutballistÀk, B¢csbe k¢sz¡lnek, a nagy meccsre, k´r¡l´tt¡k mindenf¢le n¢ps¢g, ad-
minisztrÀtorok vagy egyszerüen sodrÂdÂk, talÀn ¡zletemberek, de hol itt az ¡zlet? Errûl bizony
¢n mit se tudok. Egy anya ¢s egy feles¢g k´z´tt, hatalmas fotel m¢ly¢be s¡ppedve r´vid hajÃ, bamba
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leg¢ny ¡l, szÂtlanok ¢s mozdulatlanok, mint egy parasztcsalÀd, amikor a fiÃt katonÀnak viszik.
Egy fiatal atl¢ta Ãgy siet Àt a hallon, mint egy miniszter, valaki szalad az oldalÀn, kiss¢ megg´r-
nyedve azon igyekszik, hogy elcsÁpje egy pillantÀsÀt, de û legfeljebb egy-egy szÂt vet oda, pillantÀst
mÀr nem. °ppen vel¡nk szemben ¡l a Nagy CsatÀr, a legnagyobb sztÀr, PuskÀs ¹csi maga, egy
vastag fiatalember. A kislÀnya ä tenyeres-talpas, mint az apja, nejloncuccban, mint az anyja ä
ott jÀtszogat elûtt¡k a szûnyegen. TudjÀk, hogy ûket figyelik. CsalÀdot jÀtszanak, ilyen helyzetben
mindenki a Szent CsalÀdot utÀnozza. N¢ha Julika is produkÀl valami kedveset, ott a mi lÀbunk-
nÀl. Ilyenkor Àtpillantanak hozzÀnk, barÀtsÀgosan mosolyognak, egy-egy kedves szÂt is odavet-
nek, hisz mi is sztÀrok vagyunk mÀr, ha nem is oly nagyok, mint ûk. Egy fajta vagyunk: ember,
akit n¢znek.

Saskia abban hasonlÁt leginkÀbb a mamÀjÀra
ä mondta a festûmüv¢sz ä, hogy besz¢lget¢s k´zben egyszerre elkezd nem figyelni, ¢s
magÀban ¢nekelget.

Este az Àgyban olvastam:
UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL. Karinthy nyugtalan, falÀnk, lÀzas. Minden Ágy t´rt¢nt,
ahogy leÁrta, elhiszem neki a megsejt¢seket, a csodÀkat, az elûjeleket ¢s k¡l´n´s talÀl-
kozÀsokat, mindent. Olyan ember volt, akivel ilyesmik t´rt¢nnek. Ez a rettenthetetlen
¢s hiÀbavalÂ racionalizmus, amely mindig a k¡l´n´s, a fantasztikus vilÀgÀban kalan-
dozik! HÂdÁtÂan rokonszenves l¢lek, pedig milyen vÀllaltan esendû! Abbahagytam az
olvasÀst, eloltottam a villanyt, de f¢lÀlomban folytattam a k´nyvet, illetve Àlmaim stÁ-
lusa volt a k´nyv¢, ¢s ekkor egy r¢mÁtû csattanÀs, utÀna hosszan elnyÃlÂ moraj, mintha
egy felrobbant ¢p¡let falai omlanÀnak egymÀsba, l¢pcsûzetesen k´zeledû, v¢g¡l tom-
pÀn sz¢tfolyÂ robaj. Erre Saskia is fel¢bredt. ä Valami felrobbant ä mondtam ä, meg-
ijedt¢l? ä f¢rfias komolysÀggal k¢rdeztem ezt, ami nevets¢ges volt, hisz Saskia csak
¢pp a mÀsik oldalÀra fordult, ¢s mÀr aludt is tovÀbb, ¢n meg hosszÃ ideig f¡lelve la-
pultam a s´t¢tben, szÁvem felriadt dobogÀsÀtÂl fulladozva, megdermedt tagokkal, ¢s
vÀrtam a sz´rnyüs¢g folytatÀsÀt: felrobbant a Margit hÁd? atom? rep¡lûg¢p zÃg itt a
fej¡nk felett? Ehelyett: hisz ez egy villamos...! az erk¢lyajtÂ ¡veg¢n egymÀs utÀn vil-
lÀmok gyors f¢nyei... csak egy vihar! mÀr itt is volt, kurtÀn lesÃjtÂ vÁzt´meg, szakadt
az esû, ¢lû futamokat kavart az erk¢ly k´v¢n, az ablakpÀrkÀnyon. A levegû megtelt
villamossÀggal. Nem t´rt¢nt semmi. Csak az ¢let. Ez a gyors, majd mostanÀban nap-
s¡t¢s n¢lk¡li nyÀr, ez a sok esû, ezek az irracionÀlis viharok, ezek a k´z´tt¡nk ¢s k´-
r´tt¡nk csapkodÂ villÀmok ä atomkorszak. M¢g Karinthynak ez a k´nyve is, m¢g ez
is otthonosabb, emberszabÀsÃbb vilÀgban jÀtszÂdott, pedig akkor mÀr fasizmus volt.
A hÀborÃra kellett gondolnom, a halÀlra ¢s a megûr¡l¢sre. Villanyt gyÃjtottam, ¢s v¢-
gigolvastam a k´nyvet. Riadalmam megszelÁd¡lt, fÀradt szomorÃsÀggÀ szelÁd¡lt. Mi-
lyen szomorÃ ez a k´nyv! Nem eml¢keztem rÀ, hogy ilyen szomorÃ! Mindig olyan
k´nyvet keresek, amely nem szomorÃ, de milyen neh¢z, szinte lehetetlen ilyenre ta-
lÀlni. EzutÀn beleolvastam Moliªre-be, hÀtha û? ý is tele keserüs¢ggel, mit k¢pzeltem?
m¢gsem tett rem¢nytelenn¢. TalÀn mert szÁnhÀz?

AztÀn Julika n¢hÀny napig nÀthÀs volt,
s a szokottnÀl t´bbet nyafogott. ä Ha nem az ¢n lÀnyom volna, ¢s nem szeretn¢m any-
nyira, nagyon utÀlatos kislÀnynak tartanÀm ä mondtam komolyan àaz asztalnÀlÊ, el-
gondolkozva lÀnyom j´vûj¢rûl. Saskia ¢ppen a leves¢t ette. Erre felemelte a fe- j¢t, rÀm
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n¢zett, arcÀn nem lÀtszott semmi ä majd vÀratlanul elfancsalodÂ pofÀval hangosan
bûgni kezdett. ä MÀsok nem fogjÀk szeretni... utÀlni fogjÀk! ä zokogta hangosan.

Juli a nÀthÀtÂl k´nnyezett.
ä Ki´nt´ttem a szemem ä mondta.

Nagyobb lakÀst kerest¡nk.
A Honv¢delmi Miniszt¢rium lakÀsosztÀlya n¢hÀny l¢p¢sre volt tûl¡nk, a miniszt¢rium
mellett, egy k´z´ns¢ges lakÂhÀz f´ldszintj¢n, ide kellett fordulnunk k¢relm¡nkkel,
hisz Saskia a N¢phadsereg SzÁnhÀza tagja volt. Ha bel¢pt¢l a kapu alÀ, majd a k´vezett
udvarra, ahol minden olyan volt, mint bÀrmelyik pesti b¢rhÀzban, talÀn csak egy kicsit
tisztÀbban tartott, itt a sÀrga k´vezet mindig csillogott a friss felmosÀs viz¢tûl, ¢s ha
balra fordultÀl, ott feh¢r rÀcs zÀrta el az udvarra nyÁlÂ f´ldszinti lakÀs bejÀratÀt. Ha
ez a rÀcs ¢s a konyhaajtÂra eml¢keztetû, de bemeszelt ablakÃ bejÀrat n¢mi igazoltatÀ-
sok utÀn megnyÁlt elûtted, mindenf¢le folyosÂkra ker¡lt¢l, ¡res hivatali helyis¢geken
ment¢l kereszt¡l, ÁrÂasztalok k´z´tt, amelyek mellett senki sem ¡lt, olyan szobÀkon ¢s
termeken Àt, amelyek valamikor, mielûtt Àtt´rt¢k a falakat, tÀn f´ldszinti ¡zlethelyis¢-
gek voltak, vagy hÀzmesterlakÀsok, minden szaglott a friss m¢sztûl meg a hÂfeh¢r olaj-
fest¢ktûl, ¢s a kÁs¢rû katonÀn kÁv¡l senkit se lÀttunk sehol, n¢hÀny l¢p¢s utÀn valahogy
az volt az ¢rz¢sem, hogy labirintusba ker¡lt¡nk, mintha egyszerre a f´ld alatt vezettek
volna tovÀbb minket, nem is tudtuk, mekkora ter¡leten, mint egy bunkerben. HÀny
ilyen van ebben a vÀrosban?, k¢rdezte a naplÂm, àhivatalÊ, rejtûzk´dû katonai nem tudom
micsoda. V¢g¡l is egy fûhadnagy fogadott minket, v´r´sesszûke ¢s v´r´ses bûrü, jÂl
megtermett parasztgyerek, ÁrÂasztal m´g´tt, mint egy iskolaigazgatÂ, eg¢szben v´r´s
¢s, mintha gondosan kit´mt¢k volna kem¢nyre az izmait, hurkaszerüen merev, hiva-
talosan barÀtsÀgos ¢s megk´zelÁthetetlen volt, sz¡net n¢lk¡l sajÀt fontossÀga tudatÀ-
ban, aff¢le tovÀbbszolgÀlÂ. Itt ¡l ez a sonkakezü, jÂindulatÃ ¢s ostoba sz´rny, egyenruhÀban,
mint valamikor egy katona, ¢s hivatalnokoskodik, de egy hûs ́ ntudatÀval, mivel az ellen ott van
minden¡tt. Felsûbb utasÁtÀsokat k´vetve elosztja a lakÀsokat tÀbornoknak, tiszteknek, magunk-
fajta müv¢szeknek ¢s egy¢b protekciÂsoknak, hisz hazÀnkban a kivÀlÂsÀg jutalma a protekciÂ ¢s
a hivatali lakÀs, mint valamikor a MçV-alkalmazottaknak. Szerencs¢tlen, falusi fiÃ, aki karriert
csinÀlt. így szÂlt rÂla a naplÂm. SzÂba ker¡lt kettûnk k´zt a k´nyvtÀram is mint helyet
ig¢nylû t¢nyezû, amelyet a kiutalandÂ lakÀsnÀl szÀmÁtÀsba kell venni, ¢s akkor a fû-
hadnagy Ãgy mell¢kesen megemlÁtette, hogy neki is van mÀr otthon szÀzhatvan k´tet
k´nyve, erre rendkÁv¡l b¡szke, mivelhogy legt´bbj¢t szellemi munkÀval szerezte, ti.
jutalomk¢ppen kapta rejtv¢nymegfejt¢sek¢rt, m¢gpedig igen neh¢z rejtv¢nyeket fej-
tett meg, p¢ldÀul hogy mi Gajdar szovjet reg¢nyÁrÂ teljes neve, meg hogy ki A 13-AS
SZçMö ºGYN¹K cÁmü szovjet film rendezûje. A Nûk LapjÀba is bek¡ld n¢ha megfejt¢-
seket, de oda a feles¢ge nev¢n, ilyen aprÂ csalafintasÀg megengedhetû. ¹ntudatos
volt, a rendszer oszlopa, de Ãgy lÀtszik, û se volt ment a hiÃsÀgtÂl, ezzel a sz¢p k´nyv-
tÀrral m¢giscsak elhencegett. Kegyesen meghallgatta ig¢nyeinket, csaknem barÀtsÀ-
gos szavakkal elbocsÀtott, ¢s, Áme, egy nap Saskia, v¢gre is a N¢phadsereg SzÁnhÀza si-
keres ¡dv´sk¢je, kez¢ben kulccsal ¢rkezett haza a N¢phadsereg szÁnhÀzÀbÂl: ha meg-
felel, a Rippl-RÂnai utcÀban megkaphatunk egy lakÀst, n¢zz¡k meg s¡rgûsen!

Ketten azonnal megjÀrtuk a Rippl-RÂnai utcÀt. Egy azelûtt szovjet tiszti lakÀsrÂl
volt szÂ, ¢s megfelelt, hibÀtlanul megfelelûnek talÀltuk, el¢g nagy volt az eg¢sz csalÀd-
nak, sût kettûnknek is k¡l´n-k¡l´n szoba jutott, gyûztesk¢nt vagy megajÀnd¢kozott-
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k¢nt mÀr siett¡nk is hazafel¢ a nagy hÁrrel, van mÀr megfelelû lakÀsunk! de ez a fan-
tasztikus boldogsÀg egyszerüen nem jelent meg benn¡nk, ¢s a r¢gi hÀz kapuja elûtt
m¢g megÀlltunk egy l¢legzetv¢telre: tudtuk, hogy ebbûl a vÀratlan ÀldÀsbÂl sok baj
leszen m¢g. A legszebb szobÀt term¢szetesen neki szÀntuk, m¢gis elsûsorban attÂl szo-
rongtunk, mit szÂl majd û? MÀrmint: mit szÂl majd az anyÀm? ä ögy teszek, mint
annak idej¢n apÀm, nem hagyom tiltakozni, csak viszem! ä mondtam nevetve, de
cs´ppet sem jÂkedvüen. Mami n¢mÀn hallgatta v¢gig kicsit talÀn tÃlzottan is lelken-
dezû beszÀmolÂnkat a lakÀsrÂl, ¢s az elsû szavaknÀl mÀr megjelent arcÀn a lemondÂ,
a szenvedû vonÀs, az, amelyet vÀrtam, az a szenvedû arckifejez¢s, ¢pp az. K¢sûbb Emma
¢s a festûmüv¢sz megsÃgta, hogy Mami szerint az Ãj lakÀs àmesszeÊ van, neki àodaÊ
¢jjel, elûadÀs utÀn kellene kijÀrnia. ä De hiszen a k´zleked¢s nagyon jÂ! ä kiÀltottam.
ä Mami, gyere be; besz¢lgess¡nk ä hÁvtam hÁzelkedûn. ä Mirûl? Nincs mirûl besz¢lni!
ä vÀlaszolta Mami. çlljunk meg. Ez az eg¢sz nekem egyszerüen maga volt a pokol.
Maga az ¢let leleplezûd¢se volt, a tragikum a teljes meztelens¢g¢ben, a csupasz kÁn ¢s
megalÀzÀs, minden ́ r´m tagadÀsa, a f´rtelem, igen, minden leleplezûd´tt, egy pillanat
alatt, minden hazugsÀg, a rondasÀg, innen csak menek¡lni lehet, de hisz ez maga az
¢let, innen nincs menekv¢s, mindenhol ilyen, nincs mÀsfajta hely, minden hely ilyen,
minden¡tt ilyen, minden hazugsÀg! Sz´rnyüs¢g volt, amit ilyenkor Àt¢ltem. Igen, ilyen-
kor. Hisz ez is csak ilyenkor volt, egyik ilyenkor a t´bbi ilyenkorok k´z´tt, nem t´rt¢nt
semmi Ãj, ilyen szokott lenni ilyenkor, hisz m¢g csak n¢zegett¡k annak a lakÀsnak a
szobÀit, ¢s mÀr tudtuk, hogy ez k´vetkezik, az¢rt nem ´r¡lt¡nk mÀr akkor se, amikor
m¢g el se kezdûd´tt, hisz mindent tud az ember, nem kell beletanulni a f´rtelembe,
a hamissÀg gy´trelmeibe, tudjuk, rÀismer¡nk, az ¢let mindig Ãjra leleplezûdik, mi
mind, mindig leleplezûd¡nk! Ilyesmi volt ez. Mami Ãgy viselkedett, mint akinek àsem-
mi bajaÊ, de vigyÀzott, nehogy ezt valÂban elhiggy¡k neki. HÀt igen, messze van,
mondta anyÀm. Nincs messze, magyarÀztam ¢n. ä Majd meglÀtjuk. ä De hÀt te magad
mondtad mindig, hogy ezt a lakÀst mÀr nem lehet elviselni! Most m¢gis Àldozatot ho-
zol, ha mÀshova k´lt´z´l? ä Nem kÁvÀnhatod, hogy ujjongjak... ä MÀr mi¢rt ne kÁvÀn-
hattam volna? ä CsodÀlom, hogy kibÁrod az anyÀmat ä mondtam SaskiÀnak, amikor
kettesben maradtunk, ¢s ¢n azt a kÁnzÂ undort ¢reztem, amit a kamasz ¢rez, ha sz¡lei
nem jÀtsszÀk el a szerepet, amelyet û osztott rÀjuk, mintha mÀr elûre tudnÀ, hogy soha
senki se fogja eljÀtszani a szerepet, amelyet rÀosztanÀnk. Mami nem akar elk´lt´zni,
hisz itt a festûmüv¢sszel egy hÀzban lakik, mondta Saskia, neki enn¢l jobb mi lenne?
Igen, ez az egyik ok. De talÀn m¢g inkÀbb a f¢lelem a szokatlantÂl, megriadt, hogy
autÂbuszra kell majd szÀllnia, Ãj eszpresszÂt megszoknia, a bezÀrkÂzÀs t¢bolya ez, ir-
tÂzÀs az emberektûl, attÂl, hogy meg kell mozdulnia. ögy ¢reztem, beleûr¡l´k, hogy
semmi vÀratlan nem t´rt¢nik! Saskia filmezett, mÀsnap d¢lelûtt csak ¢n mentem el a
k¢t mamÀval ¢s a festûvel megn¢zni a lakÀst. Nem tetszett nekik, term¢szetesen nem
tetszett nekik, kÀlyhÀkat kell venni, ezt meg ezt rendbe hozni, rengetegbe fog ker¡lni
ä ¢s àmessze vanÊ. AnyÀm szavaival kellett hiÀbavalÂ csatÀt vÁvnom, mik´zben, Ágy v¢l-
tem akkor, mind tudjuk, hogy nem k´zleked¢srûl ¢s kÀlyhÀkrÂl van szÂ, hanem, mint
mindig, az eg¢sz javÁthatatlan, v¢glegesen elrontott ¢let¡nkrûl. M¢g d¢lelûtt fell¢ptem
valahol, hÀla az istennek, eg¢sz d¢lelûtt´met idegenek k´zt t´lthettem, de mire haza-
t¢rtem, a csalÀdi eb¢dlûasztal k´r¡l mÀr folyt a vita. AnyÀm Ãj ¢rveket mÀr nem talÀlt,
csak ugyanazokat a szavakat ism¢telte, mint a r´geszm¢sek. °s mi ugyanazokkal a sza-
vakkal vÀlaszoltunk neki, mint a r´geszm¢sek. Saskia kimer¡lt volt, rettegett, hogy
soha nem ker¡l¡nk emberibb k´r¡lm¢nyek k´z¢, Ágy ¢l¡nk mÀr, amÁg ¢l¡nk, ´ssze-
zÀrva ebbe a hÀrom szobÀba. Ha idûnk¢nt kettesben maradtunk, szinte jajongtunk
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mindketten. ä Holnap elmegy¡nk a tanÀcshoz, ¢s t¢rden Àllva k´ny´rg¡nk, hogy ne-
k¡nk kettûnknek adjanak Ãj lakÀst! ä jajvesz¢kelt Saskia. °s mÀr teljes csalÀdi k´rben
elszÀntan kit´rt: ä °pp tegnap mondta R., hogy csodÀlja, hogyan bÁrom ki Mamival!
ä puff! V¢g¡l is û àbukott leÊ tehÀt, Saskia mondott elsûnek valami csaknem jÂvÀte-
hetetlent, Mami gyûz´tt, ût s¢rtett¢k meg! R. ugyanis az ¢n elsû, az elvÀlt feles¢gem
volt. AnyÀm azonnal felugrott az asztaltÂl, ¢s diadalmas fÀjdalommal rikÀcsolt: R.-nek
¢n a segg¢t is kinyaltam, de nem j´tt¡nk ki, mert egy utolsÂ kurva volt! ä AztÀn m¢g
mindenf¢l¢t kiabÀlt, ¢s berohant a szobÀjÀba. A festû, aki az eg¢sz jelenet alatt n¢mÀn
lapult az asztal sarkÀban, utÀnasurrant. ä Nem! ä Ágy Saskia EmmÀnak meg nekem,
û nem bÁrja ezt tovÀbb, û nem bÁrja tovÀbb, hogy Mami k´r¡l forog a vilÀg! ä ñ, û az
erûsebb, olyan erûs, hogy...! Mindig az t´rt¢nik, amit û akar! ä Bementem anyÀmhoz,
n¢hÀny mondat utÀn hiszt¢rikusan kirohantam, ilyenkor elvesztettem az eszm¢lete-
met, csak a testem handabandÀzott, kapÀlÂzott, rÀngott ¢s v¢gzett bizonyos mozgÀso-
kat, a testem futott velem egyik szobÀbÂl a mÀsikba, f´ldh´z vÀgott valamit, ami da-
rabokra t´rt, majd n¢hÀny perc mÃlva lecsillapodva Ãjra visszavitt a testem, ¢s engem
is hagyott szÂhoz jutni. K´zben Mami hangos csuklÀsokkal zokogott, idûnk¢nt fel-
emelte a hangjÀt, hogy Saskia is hallhassa a szomsz¢d szobÀban: ä Nem kÁvÀnom Sas-
kiÀnak, hogy az ¢let Ãgy megtapossa, mint engem! Ezt ¢n nem tudom elfelejteni, ami
SaskiÀbÂl most kij´tt! Nem, ez nem csak a hirtelen harag, ¢rzem ¢n ezt mÀr r¢gen.
¹sszeÀll trafikÀlni R.-rel! Aki annyiszor bel¢m rÃgott, akire mostam, vasaltam, dol-
goztam, mint egy Àllat, de azt gondoltam, nem baj, csak a fiam legyen boldog... de ezt
¢n nem tür´m tovÀbb, hogy engem rugdossanak a te boldogsÀgod miatt... Kiveszek
valahol egy kis szobÀt... Mi¢rt? Mi¢rt? Mert azt szerettem volna, ha egy ilyen nagy
vÀltozÀst k´z´sen megbesz¢l¡nk?... ez¢rt hÃzÂdtam ¢n vissza, hogy a szavamat se hall-
jÀtok, ha valami bajom van... ä Mami minden szava hazugsÀg!, Ártam azon nyomban,
inger¡lten a naplÂmba, hiszen k´r¡l´tte tÀncol az eg¢sz hÀz! Ha kicsit elfelhûs´dik a homloka,
mÀr mindenki lÀbujjhegyen jÀr, ¢s hÁzelegve d¢delgeti. ä Rendben van, MamikÀm, szerz¡nk
neked egy szobÀt, ha Ãgy boldogabb leszel. ä Nem, nem leszek boldogabb! Nem a
magam boldogsÀga miatt szeretn¢m, isten lÀtja lelkemet, csak az¢rt, hogy a ti boldog-
sÀgtokat ne zavarjam. ä Akkor is meg tud maradni Àldozatnak, ha minden a kÁvÀnsÀga szerint
t´rt¢nik! ä °n szenvedni fogok ott is, tudom, ¢n mÀr soha t´bb¢ nem leszek boldog...
ä Gyül´lk´dû, diplomatikus pÀrbesz¢d volt ez, nem meg¢rt¢sre t´rekedt¡nk, hanem
gyûzelemre, arrÂl vitÀztunk, ki az Àldozat. K´zben tudtam, hogy Mami hazudik ugyan,
Mami ugyan nem mondja ki az igazat, sose mondja ki, de Ágy van, Saskia boldogabb
lenne n¢lk¡le, talÀn m¢g ¢n is boldogabb lenn¢k n¢lk¡le! Mami is hazudik, Saskia is
hazudik, ¢n is hazudok, Ártam abba a bizonyos naplÂba, mindannyian szenved¡nk, mert nem
tudjuk igazÀn szeretni egymÀst, mert kegyetlenek vagyunk, mert kÁnozzuk azokat, akiket nem tu-
dunk nem kÁnozni. Maminak a szÁnhÀzba kellett mennie. BÃcsÃszava ez volt, egy kiÀltÀs,
kit´rû k´nnyek k´z´tt: ä Mi¢rt hagyott itt Api? ä ûszinte fÀjdalma, elhagyatottsÀga
kiÀltott belûle, de a v¢gsû gyûzelem diadalkiÀltÀsa is volt ez a rÁkatÂ mondat, hatÀsos
àabgangÊ. Saskia mÀr elûbb elment, de egy c¢dulÀt hagyott nekem: àNe haragudj, hogy
nem mentem be bocsÀnatot k¢rni... Nem akarom, hogy megint kib¢k¡l¢s legyen a v¢ge, ¢s maradjon
minden a r¢giben.Ê K¢t napig jÀrtuk Ágy a bolondjÀt, majd k´nnyes jelenetekben m¢g-
iscsak az lett a v¢ge, kib¢k¡l¢s, ahogy t´rt¢nik ilyenkor, kib¢k¡lt¡nk, mindenki min-
denkivel kib¢k¡lt. °s hirtelen b¢ke lett. Este Mami benn ¡lt a szobÀjÀban, Saskia meg
Mami, k¢t nû, bizalmasan suttogtak. ä Egyed¡l vagyok ä mondta halkan anyÀm Sas-
kiÀnak. ä Mind egyed¡l vagyunk, minden ember egyed¡l van ä Ágy vÀlaszolt halkan
Saskia ä, legfeljebb maga mell¢ vesz valakit. De az¢rt is mennyire meg kell dolgozni!
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HÀt tegy¡k elviselhetûbb¢ a magÀnyt, ezt a neh¢z ¢letet. ä Meg´leltem, magamhoz
szorÁtottam anyÀmat, de ism¢t itt volt a fÀradtsÀg, amely mindig megakadÀlyozott,
hogy rÀtalÀljak a vigasz, a meg¢rt¢s igazi hangjaira. àMajd holnap mÀsk¢nt viselke-
dem, de ma oly neh¢z napom volt!Ê ä Ágy szÂlt bennem ilyenkor a k´z´ny. Egy-egy
percre el´nt´tt az ¢rzelem, de mÁg SaskiÀban a szeretet aktÁv, teremtû-meg¢rtû folya-
matban jelen volt, az ¢n ¢rzelmeim skÀlÀja: ÀlmodozÀs ¢s vizsgÀlÂdÀs, ennyi volt, nem
t´bb. Saskia szavai pedig ä àTegy¡k elviselhetûv¢Ê ä hÀt mÀr nem a boldogsÀgrÂl van
szÂ? ä Mi nagyon sokÀig voltunk gyerekek, ¢s ezt talÀn a mamÀknak k´sz´nhetj¡k ä
mondta Saskia az alvÀsra k¢sz¡lûd¢s kimer¡lt perceiben. De v¢g¡l is mÀsnap arra ¢b-
redt¡nk, hogy Mami m¢gsem gyûz´tt, a Rippl-RÂnai utcai lakÀs m¢gis a mi¢nk! Lan-
gyos, ¢des, vÀratlan tavasz is j´tt, azzal a bizonyos szaggal, nem s¡t´tt a nap, de minden
nyugtalan ¢s nyugtalanÁtÂ volt. TÀrgyaltunk a kÀlyhÀssal, komoly, gyakorlati probl¢-
mÀkkal foglalkoztunk, ¢s izgatottan, vÀgyakozva ment¡nk Ãjra megn¢zni azt a lakÀst,
ism¢t kettesben, Saskia ¢s ¢n, hogy most aztÀn megn¢zz¡k v¢gre. Dobogott a szÁv¡nk,
ahogy kibÃjtunk a f´ldalattibÂl a fÀradt d¢lutÀni f¢nyben langyosan k´dlû AndrÀssy
Ãtra. AztÀn befordultunk a Rippl-RÂnai utcÀba. Ez az utca most csupa hüv´s ¢s nyirkos
Àrny¢k volt. A hÀz mintha messzebb lett volna az AndrÀssy ÃttÂl, mint eml¢kezt¡nk.
Elhanyagolt volt ez az ¢des kertek ¢s szobÀk festûj¢rûl elnevezett utca. HÀtunk m´g´tt,
az AndrÀssy Ãt mÀsik oldalÀn, a D¢libÀb utca vid¢k¢n, ott sz¢pek a villÀk, az Ãri ker¡let,
az sz¢p, ott a kertek, ott az erk¢lyek, ott ÃrikislÀnyok laknak, meg Ãrigyerekek, de
elûtt¡nk ez a Szondy utca, ez a mosdatlan kispolgÀrok alvilÀga. °s az a bizonyos hÀz,
amelynek kik´vezett udvarÀba most bel¢pt¡nk ketten, ez a k´ves kis udvar, hÀrom
emeletes ¢p¡let k´z¢ szorÁtva, Ágy k¢sû d¢lutÀn oly rideg volt meg annyira csÃnya!
çrvÀnak ¢rezt¡k magunkat. çcsorogtunk egy kicsit. A tavaszszagÃ AndrÀssy Ãt utÀn
itt fÀztunk. HÀt itt keress¡k mi a boldogsÀgunkat? Az udvarban hÀtul egy tÀbla mutatta
az irÀnyt valahova: àBejÀrat a kerti r¢szhez.Ê Rem¢nykedni kezdt¡nk. Egy falhoz szo-
rÁtott sikÀtoron Àt nedves, keskeny kis f´ldsÀvra jutottunk, se fa, se fü, csak fekete sÀr,
egy szakadtan lÂgÂ drÂtkerÁt¢s, amelyen nyilvÀn az orosz gyerekek szoktak ÀtbÃjni,
ha valamelyik hÀzmester kergette ûket, a lÂgÂ drÂt m´g´tt pedig szomsz¢d hÀzak hÀta,
a tüzfalak. Minduntalan megÀlltunk, ott maradtunk, ahol ¢ppen voltunk, topogtunk
egyik lÀbunkrÂl a mÀsikra, ¢s n¢zt¡k, ami ¢ppen el¢nk ker¡lt, n¢zt¡k a falat. Az udvar
keramitkockÀit. A hÀzmester szobÀja szük volt ¢s rossz szagÃ. A hÀzmester n¢vtelen
cigarettÀval kÁnÀlt, ezeket a szovjet àvend¢geknekÊ gyÀrtjuk, mondta, ¢s gyorsan tu-
domÀsunkra hozta, hogy û a hÀzmegbÁzott is, tulajdonk¢ppen hivatalnok, nem hÀz-
mester, k´v¢r, nagy f¢rfiÃ volt, akÀr igazi, akÀr ideiglenes hÀzmester, olyan, mint a
mesebeli hÀzmesterek mind, kapzsi ¢s ravasz. Mindig f¢ltem az ilyenektûl. Ettûl is f¢l-
tem, az oroszok hÀzmester¢tûl. A lakÀsrÂl mÀr àv¢ghatÀrozatÊ is van, k´z´lte vel¡nk,
a szerencs¢s boldogokkal, a lakÀs a mi¢nk, ¢s hogy teljesen megnyugodjunk, akkurÀ-
tusan bevezette nev¡nket egy szÂ szerint nagy k´nyv rubrikÀiba. EzutÀn a feles¢ge fel-
vezetett minket a lakÀsba is, n¢zz¡k meg m¢g egyszer, lÀssuk Aladdin barlangjÀt m¢g
egyszer. HÀt igen, a lakÀs most is megfelelûnek lÀtszott. °ppen hogy megfelelûnek. Hide-
gebb ¢s nedvesebb volt, mint mÃltkor. Az egyik szoba udvari volt, ezt a mÃltkor nem
vett¡k ¢szre. °s lÂgtak a rolÂk. ä Pedig tavaly csinÀltÀk meg az oroszok ä mondta a
hÀzmestern¢. Mif¢le n¢ps¢g ez, hogy minden¡tt szem¢t ¢s megrongÀlt tÀrgyak ma-
radnak utÀnuk? N¢zegett¡nk, Àcsorogtunk az ¡res szobÀk k´zep¢n. FÀradtan m¢g
tervezgett¡nk. ögy tett¡nk, mint akik tervezgetnek. V¢g¡l pedig rÀkattintottuk a mi
Ãjonnan vÀsÀrolt lakatunkat a mi ajtÂnkra: ez most mÀr visszavonhatatlanul a mi¢nk?
JÂvÀtehetetlen¡l? BÃcsÃzÀsnÀl haboztam, adjak-e borravalÂt a hÀzmesternek. MÃlt-
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kor nem fogadta el... nem adtam. Az utcÀn megÀlltunk a hÀz kerÁt¢se elûtt, ÀlldogÀl-
tunk. Topogtunk. Visszan¢zt¡nk. ä Az¢rt ragaszkodtam annyira ehhez a lakÀshoz ä
szÂlt Saskia csendesen ä, mert ha te egy ilyennek ennyire ´r¡lsz, akkor nagyon eleged
lehet a Falk Miksa utcÀbÂl, akkor mÀr nagyon boldogtalan lehetsz te ott. ä °s ezzel a
vallomÀssal el is bÃcsÃztunk ettûl a volt szovjet lakÀstÂl.

A legfurcsÀbb az volt, hogy az eg¢szben, mindenben az ¢n anyÀmnak volt igaza, a
Maminak. (NemsokÀra volt Ãj lakÀs is, nem àmesszeÊ, àk´zelebbÊ, mint a Falk Miksa
utcai, n¢hÀny l¢p¢sre a N¢phadsereg SzÁnhÀzÀtÂl, ez a lakÀs, amelyben ma is lakom
Hendrikj¢vel, 1996-ban.)

Saskia Lausanne-ba utazott
az AnyÀk Nemzetk´zi KongresszusÀra. A lakÀs felfordult, a holmijai szerte, elegÀns
akart lenni, sÁrt is, f¢lt is az ÃttÂl, m¢g soha nem tette ki a lÀbÀt az orszÀgbÂl, m¢g
sosem utazott egyed¡l sehova! ElûadÀs utÀn siettem ki az Arlberg expresszhez. A Ke-
letiben, kis csoportosulÀs k´zep¢n ¢ppen egy idûsebb nû mondott mikrofonba szÂla-
mokat a magyar anyÀkrÂl. Felfedeztem SaskiÀt, Ãj, lÀnyos kalapjÀban olyan volt, mint-
ha int¢zetbe indulna SvÀjcba. Utat engedtek hozzÀ. Magn¢ziumf¢ny villant, ahogy
megcsÂkoltuk egymÀst, Saskia talÀn az orszÀg legn¢pszerübb szÁn¢sznûje volt e pilla-
natban, az emberek ny¡zs´gve igyekeztek, hogy kedvesek legyenek hozzÀnk, minden
olyan volt, mintha igazi filmsztÀrok volnÀnk, ¢s mi ́ szt´n´sen alkalmazkodtunk a sze-
rephez, eljÀtszottuk a bÀjos fiatal müv¢szpÀr szerep¢t, ahogy kÁvÀntÀk. A k¢t mama is
ott volt, idegesek, kapkodÂk, ûk is szerepeltek, Saskia mamÀja a k¡ld´tts¢get vezetû
Vas elvtÀrsnû k´zel¢be f¢rkûz´tt, ¢s egy Âvatlan pillanatban megk´sz´nte n¢ki, hogy
SaskiÀt magukkal viszik, sose szabadult meg ijedt ¢s ravasz szervilizmusÀtÂl, mindig a
gyerekszÁn¢sznû szeg¢ny mamÀja maradt, aki az ¡gyelûk kegy¢t kereste, hogy lÀnya
szerepet kapjon. AztÀn elindult a vonat. Futottam mellette egy darabig az ablak alatt,
amelybûl Saskia integetett bÃcsÃt.

Az ÃjsÀgban hÁrek:
Tito, Nehru, n¢gyhatalmi ¢rtekezlet, mintha a b¢ke fel¢ haladnÀnk, de Gimes MiklÂst,
Fazekast kizÀrtÀk a PÀrtbÂl, VÀsÀrhelyi MiklÂst kirÃgtÀk az ÀllÀsÀbÂl, mert a taggyü-
l¢sen magyarÀzatot k´veteltek, hogy a magyar k¡lpolitika mi¢rt marad el a szovjet
m´g´tt, s hogy mi is volt az a Rajk-perrel. MÀsokat (p¢ldÀul BoldizsÀr IvÀnt) ki¢hez-
tettek, nem engedtek ÀllÀsba.

ElûadÀs utÀn Horvai¢kkal ¢s BozÂky¢kkal
a Duna ¢tterem teraszÀn ¡ld´g¢lt¡nk. Horvai szerint Thomas Mann Schiller-besz¢de
nevets¢ges, Mann idej¢tmÃlt jelens¢g, ideÀi a goethei szellemrûl ma mÀr komikusak.
°n v¢dtem az ¢n Thomas Mannomat: ¢ppen az elmÃlt tÁz ¢v mutatta meg, hogy a
marxizmussal is vissza lehet ¢lni, az elnyomÀs igazolÀsÀra lehet hasznÀlni, igenis, sz¡k-
s¢g¡nk van a naiv, àidealistaÊ alkotÂi szabadsÀgra, k´veteln¡nk kell, mondtam.

Saskia csalÂdottan ¢s d¡h´ngve t¢rt vissza
Lausanne-bÂl. ötitÀrsai, az MNDSZ-nûk eg¢sz ÃtjÀt t´nkretett¢k. A b¢csi ÀllomÀson
a vonat hÀrom Âra hosszat Àllt, de nekik nem volt szabad kiszÀllniuk. Az elsû napokban
egy centime-ot sem kaptak, Saskia vitt magÀval egy levelet ottani ismerûs´knek, akik-
tûl p¢nzt rem¢lt, az egyik tolmÀcsnûtûl prÂbÀlt p¢nzt k¢rni b¢lyegre, a tolmÀcsnû vÀl-
lalta, hogy majd û bedobja a levelet, amelyet aztÀn hÀrom nap mÃlva a k¡ld´tts¢g



vezetûje adott vissza SaskiÀnak, ¢s megrÂtta az àillegÀlisÊ kÁs¢rlet miatt. Saskia lÀtta a
plakÀtokon, hogy negyedÂrÀra tûl¡k UtrilloäToulouse-Lautrec-kiÀllÁtÀs van, de meg-
n¢zni nem tudta, mert a k¡ld´tts¢g t´bbi tagjÀt nem ¢rdekelte, ¢s egyed¡l szinte egyet-
len pillanatra se hagytÀk. Voltak ketten-hÀrman, akikkel ´sszebarÀtkozott, de ha csak
percekre k¡l´nvÀltak a t´bbiektûl, mÀr megjelent valaki, ¢s hÁvta ûket vissza a àkol-
lektÁvÀbaÊ.

ä Egy nû m¢g itthon figyelmeztetett benn¡nket, hogy ne vÀsÀroljunk gyÂgyszert,
hiszen nÀlunk is mindent lehet kapni. °s meg¢rkez¢s¡nk utÀn negyedÂrÀval ¢ppen
û mÀr rohant is, hogy valamilyen oltÂanyagot vegyen a gyerek¢nek.

ä LegalÀbb beolvastÀl neki?
ä Nem, de a k¡ld´tts¢g minden tagjÀnak elpletykÀltam.
Voltak, akik mÀr a mÀsodik napon felsÂhajtottak a reggelin¢l: ä Jaj de hiÀnyzik a

Szabad N¢p! ä A Genfi-tÂ partjÀn!
ä Nem kell olyan hangosan meg´r¡lni a grape fruitnak! ä figyelmeztett¢k SaskiÀt.

Az utcÀn: ä Vedd el Vasn¢ csomagjÀt ä sÃgta oda az egyik nû SaskiÀnak. ä Kicsoda?
°n? ä k¢rdezte Saskia, mert nem akart hinni a f¡l¢nek. ä Olyan sokat dolgozik sze-
g¢ny! ä mondta az alÀzatossÀgtÂl lihegve a nû. Vasn¢ negyven k´r¡li, de idûsebbnek
tünû, ûsz¡lû, a maga mÂdjÀn sz¢p asszony. ä Valami¢rt m¢g rokonszenves is ä mondta
rÂla Saskia, munkÀsasszony volt valamikor, sokat n¢lk¡l´z´tt, de mÀra megszokta a
fejedelemasszony szerep¢t, Ãgy besz¢lt proletÀrmÃltjÀrÂl, mint egy arisztokrata az
ûseirûl. Amikor Saskia megemlÁtette, hogy a kÂrhÀzban mennyi virÀgot kapott, Vasn¢
azonnal odaszÂlt a kÁs¢rûj¢nek: ä Nekem is mennyi virÀgot k¡ldtek a KÃtv´lgyibe,
ugye, elvtÀrsnû? ä çllandÂan provokÀciÂtÂl rettegett, mert ezek hisznek a kapitalista
mumusban, elk¢pzel¢s¡k az àellens¢grûlÊ olyan naiv, mint egy v¢nkisasszony¢ az ut-
calÀnyrÂl. A k¡ld´tts¢gek mind megajÀnd¢kozgattÀk egymÀst, a magyarok is sok ajÀn-
d¢kot kaptak, az egyik k¡ld´tt szÀllodaszobÀjÀban gyültek ´ssze, hogy sz¢tosszÀk ma-
guk k´zt a babÀkat, sÀlakat, vÀzÀkat meg kendûket. Az amÃgy is zsÃfolt ¢s zajos szo-
bÀban b´mb´lt a rÀdiÂ, Saskia szÂlt, hogy zÀrjÀk el, de leintett¢k, ¢s valaki megsÃgta:
a rÀdiÂ az¢rt szÂl, hogy megzavarja a falban esetleg elrejtett mikrofont. Milyen titkokat
is besz¢ltek meg? ä Ez a sapkÀcska jÂ lesz G. JulikÀnak, ezt a szûnyeget adjuk a VII.
ker¡leti szervezetnek ä ¢s hasonlÂkat. Egyik este villamoson j´ttek haza szÀllÀsukra, s
egyszerre a villamost lÀnyok-fiÃk csûd¡lete ÀllÁtotta le, ¢nekeltek, szavalÂkÂrusok kia-
bÀltak, a fiatalok felmÀsztak a rendûr kis galambdÃcÀba is, onnan tartottak besz¢deket,
Saskia ¢rdeklûdne, hogy mi is t´rt¢nik itt, de Vasn¢ hiszt¢rikusan terelte ´ssze a k¡l-
d´tts¢g tagjait: ä Ez provokÀciÂ ellen¡nk! ä MÀsnap megtudtÀk, hogy levizsgÀzott diÀ-
kok k´sz´nt´tt¢k helyi szokÀs szerint Ãj szabadsÀgukat. ä Nek¡nk akartÀk megmutat-
ni, hogy ûk milyen szabadok! ä mondta erre az egyik nû.

ä De mi van m´g´tte! ä mondtÀk a gazdag kirakatok elûtt.
Saskia egy reggel Ãj, tüsarkÃ olasz cipûben jelent meg. ä Tess¢k n¢zni, Vas elvtÀrsnû,

Saskia elvtÀrsnû mÀr asszimilÀlÂdik! ä mondta ep¢sen mosolyogva a tÀrsasÀg egyik
tagja. ä Egy szÁn¢sznû ¢ppen olyan nû, mint mi ä jegyezte meg a mÀsik. ä Nem eg¢szen
ä vÀlaszolta Saskia pukkadva ä, mert, lÀtja, elvtÀrsnû, ha ¢n olyan k´v¢r voln¢k, mint
maga, nem jÀtszhatnÀm a ZiliÀt. ä N¢ha megszÂlÁtottÀk ûket kinn ¢lû magyarok. ä Nem
kell olyan kedvesnek lenni hozzÀjuk ä figyelmeztett¢k SaskiÀt ä, ezek disszidensek. ä
Nem hasznosabb, ha kedvesek vagyunk vel¡k? ä AkasszÀk fel magukat! ä mondta a
b¢keharcos h´lgy. SaskiÀt az elsû k¢t napon meghatotta a b¢kegyül¢s, m¢g sÁrt is, ami-
kor az oradouri vagy japÀn nûk besz¢deit hallgatta. De aztÀn zavarni kezdte a rendez¢s:
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ä AkÀr egy itthoni, jÂl elûk¢szÁtett b¢kegyül¢s. A svÀjci lapok azt ÁrtÀk rÂlunk, hogy az
eg¢sz kongresszus kommunista rendezv¢ny, ¢s igazat kellett adnom nekik. A szovjet
k¡ld´tts¢get itt is ¡temes tapssal k´sz´nt´tt¢k, a legszebb ajÀnd¢kokat ûk kaptÀk, a
àdemokratikus tÀborÊ besz¢dei tele voltak dicsekv¢ssel, tetszetûs statisztikai adatokkal,
mintha a vilÀg pokolbÂl ¢s mennyorszÀgbÂl Àllna, ¢s term¢szetesen mi lenn¢nk a
mennyorszÀg. Sz¢gyelltem magam. ä BÀr az ¡l¢s rendezûs¢g¢nek magyar tagja meg-
prÂbÀlta lebesz¢lni, egy holland nû elmondta, hogy nÀluk teljes szÂlÀsszabadsÀg van,
a magyar tolmÀcsok aztÀn b¡szk¢n dicsekedtek Vasn¢nak, hogy ezeket a mondatokat
ä minden utasÁtÀs n¢lk¡l! egyszerüen magas politikai k¢pzetts¢g¡ktûl vezettetve! ä
nem fordÁtottÀk le. A magyar k¡ld´tts¢g barackpÀlinkÀt is hozott az ajÀnd¢kok k´z´tt.
Saskia az egyik nyugati k¡ld´ttnek azzal adta Àt az ¡veget, hogy ez nem k´z´ns¢ges
pÀlinka Àm, ez valamikor a walesi herceg kedvenc itala volt. ä Ezt nem fordÁtom ä
mondta a tolmÀcsnû ä, ez nem haladÂ hagyomÀny. ä SaskiÀnak sokat jÀrt a szÀja. ä
K´nnyü neked ä mondta n¢gyszemk´zt a tolmÀcsnû ä, ZiliÀt senki se jÀtssza el Ãgy,
mint te, de ¢n k´nnyen elvesztem az ÀllÀsomat. ä K¡ldet¢s¡k befejez¢sek¢nt aztÀn a
vezetûk megbÁrÀltÀk a k¡ld´tts¢g fiataljait ¢s az ¢rtelmis¢gieket, mert k¡l´nvÀltak,
nem segÁtett¢k el¢gg¢ a k¡ld´tts¢g munkÀjÀt. UtolsÂ nap a k¡ld´tts¢g egyik tagja, aki
¢rtett franciÀul, hallotta, hogy a hotel k¢t szobalÀnya, k¢t svÀjci proletÀr besz¢lget a
folyosÂn: ä Mikor utazik mÀr el ez a n¢ps¢g?

Ezeken az ¢lm¢nyeken kÁv¡l Saskia csak a sz¢p tÀjakrÂl, a nûi divatrÂl, az ÀrakrÂl
¢s egy lokÀlban jÀtszÂdÂ francia bün¡gyi filmrûl besz¢lt, amelyben ny¡zs´gtek a mez-
telen nûk.

VÀrkonyi filmj¢ben
a Sch´nherzet jÀtszÂ Bessenyei az àemberiÊ forgatÂk´nyv szerint azt mondta volna,
hogy a funkcionÀriusnûk k´z´tt kev¢s a csinos. KihÃzattÀk, ÀllÁtÂlag Andics Erzs¢bet
utasÁtÀsÀra.

MÀriÀssy F¢lix reggel hÀrom fel¢
azt mondta: ä Az atomkorszak mindent felforgat k´r¡l´tt¡nk, Ãj vilÀg kezdûdik, a ma-
terializmus alapjai megrend¡lnek, mi pedig itt MagyarorszÀgon errûl nem vesz¡nk
tudomÀst.

Tihanyban voltunk egy napig,
Àt¢lt¡k a Balaton egy napjÀt k¢t viharral, s´t¢ted¢skor lÀttuk a feh¢r testü vitorlÀsokat
a kik´tû ´bl¢ben, a kabinok v¢dett f¢szkeibûl itt is, ott is f¢nyecsk¢k szürûdtek ki, a
kalandorok, a vÁzen ¢lûk f¢nyei. MÀsnap a filmgyÀri autÂ felv¢tel utÀn hazafel¢ a Liget
mellett kanyarodott el, nagy, v´r´s nap nyugodott le a fÀk m´g´tt, ÃtitÀrsaim az alkony
sz¢ps¢g¢rûl besz¢ltek, ¢n nem szÂltam, szeg¢nyesnek talÀltam ezt a vÀrosi napnyugtÀt
a Balaton hatalmas ¢s idilli panorÀmÀja utÀn. Milyen lecsÃszott a nyÀr Balaton n¢lk¡l!

Az EGY PIKOLñ VILçGOS-sal mindig baj van.
Darvas miniszter letelefonÀlt F¢lixnek, hogy ût nem lehet Àtejteni, majd û megmutat-
ja, hogy àbaszÀs pedig nem lesz a bokorbanÊ. A bokorjelenet n¢lk¡l a film langyos
limonÀd¢vÀ puhul! Saskia, F¢lix, JucÂ, mindenki elkeseredett. Nekem azonnal fÀjni
kezdett a gyomrom.
Az utcÀn valaki hÀtulrÂl
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bokÀn rÃgott, elkezdte t¢pni rajtam az amerikai santungnadrÀgot, tapogatta, hogy ez
mif¢le anyag, mik´zben nagy hangon kiabÀlt ¢s szavalt: Bessenyei Ferivel talÀlkoztam.
Mintha egy Âkori prÂf¢tÀval futna ´ssze az ember a sarkon. Kicsit kÁnos, tulajdonk¢p-
pen ¢rdekes, nem lehet tudni, ûr¡lt-e, zseni-e vagy egyszerüen ripacs, aki csak sajÀt
hangjÀra kÁvÀncsi, az arra jÀrÂk megfordultak erre a hangra. HÀta m´g´tt ÀlldogÀlt
KÀllai Feri, ¢s szÂ n¢lk¡l, komolyan ism¢telgette barÀtja gesztusait. RÀkosi MÀtyÀstÂl
j´ttek ¢ppen, a haza atyja fogadta a Nemzeti müv¢szeit. ä Kedves, szellemes, bÀjos ¢s
okos ember ä mondta Bessenyei ä, de mintha csak a f¢l agya fejlûd´tt volna ki. Illy¢st,
N¢meth LÀszlÂt egy mondattal elint¢zi, ezeken a probl¢mÀkon mÀr tÃl vagyunk, k¢sz.
G´rgey? Kossuth? DÂzsa? Kit ¢rdekel ma mÀr? Mi, szÁn¢szek, nyaggassuk csak mi is
az ÁrÂkat, hogy mai t¢mÀkrÂl Árjanak. Azt mondja, hogy az ÁrÂk az¢rt nem tudnak Árni,
mert nem olvasnak SztÀlint meg Lenint, Petûfire hivatkozott, hogy û bizony falta a
francia forradalom t´rt¢net¢t. Persze mi is beolvastunk neki, de mit szÀmÁt, falra hÀnyt
borsÂ. Eddig azt hittem, hogy itt valami titok van, hogy valamit mi nem tudunk, de
nincs titok, ez Ágy van, ez ilyen! ezeknek fogalmuk sincs semmirûl! Megnyugtatott ben-
n¡nket, hogy ami az anyagi helyzet¡nket illeti, az nem javul, az Ágy lesz m¢g ´tven
¢vig. Na, gondoltam, ¢n kiutazom B¢csbe, aztÀn Árok neki, hogy ne is vÀrjon vissza,
´tven ¢v nekem kicsit sok. Ezzel az eg¢sszel nem szabad t´rûdni, autÂt kell venni, meg
kell szerezni magunknak, amit csak lehet, ¢s annyi klasszikust jÀtszani, amennyit lehet.
Gell¢rt Bandi sÁrt, amikor kij´tt¡nk. HÀt ez¢rt dolgoztunk tÁz ¢vig?

A N¢phadsereg SzÁnhÀza Ãj igazgatÂja, Magyar BÀlint,
valamikor a Nemzeti SzÁnhÀz csendes ¢s Àrtalmatlannak tünû fûtitkÀra volt. Sokat szid-
tuk akkor mi, kommunistÀk, Ãj kÀdereket szerett¡nk volna lÀtni minden¡tt a r¢gi àb¡-
rokratÀkÊ hely¢n, most a N¢phadsereg SzÁnhÀzÀban mindenki ´r´mmel ¡dv´z´lte
mint r¢gi szakembert, egyszerre mindenki felfedezte, mennyire müvelt, mindenki
t´bb ¢vtizedes szÁnhÀzi tapasztalatÀt emlegette, ¢s hogy a Nemzeti SzÁnhÀz csak az¢rt
tudott mük´dni, mert û ott volt. Hallgatag ¢s kiismerhetetlen ember volt, mint egy
kÁnai a reg¢nyekben, erûs ¢s hatÀrozott, û majd rendet csinÀl a hÀnyatott sorsÃ szÁn-
hÀzban. IgazgatÀsa elsû napjaiban ellÀtogatott hozzÀnk, hogy SaskiÀval elbesz¢lgessen.
MegemlÁtette, hogy Major TamÀs neki r¢gi barÀtja. Major àklikkÊ-j¢t egyszerre hü ba-
rÀtok hasznos, ¢rt¢kes ´sszetartÀsÀnak lÀttam, az intrikus Major helyett, Áme, egy hü-
s¢ges barÀt ä Major TamÀs! Vesz¢lyes Át¢lkezni, az elvek k´nnyen igazolnak ¢s felmen-
tenek, a r¢gi vÀgÀsÃ hüs¢g ¢s becs¡let tisztess¢gesebb vezetûnk, tanulgattam.

Saskia ¢s ¢n a sarkon
a hatos autÂbuszra vÀrakozÂk sürü t´meg¢ben sodrÂdtunk, amikor a busz beÀllt. Egy
vak z´rg´tt feh¢r botjÀval az elsû ajtÂ ¡veg¢n, hogy a vezetû nyissa ki neki a àleszÀl-
lÂÊ-ajtÂt, mert a kÁm¢letlen¡l tolakodÂ felszÀllÂk k´zt û sose jut fel. A vezetû nem nyi-
totta ki a vaknak a àleszÀllÂÊ-ajtÂt, fel¢je se n¢zett, mintha nem hallotta volna a bot
kopogtatÀsÀt. Egy perc mÃlva hÀrom-n¢gyen is vert¢k a vezetûf¡lke ablakÀt: àNyissa
ki! Nyissa ki! Nem lÀtja, hogy vak? ä ¡v´lt´tt¢k eltorzult pofÀval, ¢s szenved¢lyes jÂ-
indulatukban durvÀn kÀromkodtak. Csak a vak Àllt k´zt¡k n¢mÀn, ¢s mosolygott. A
vezetû beintett nekik, most mÀr nem engedett. ä °n is vak vagyok ä kiÀltott vissza csÃ-
folÂdva az ¡vegen Àt, ¢s a busz elrobogott, ott hagyta a lÀmpaoszlopnÀl a mosolygÂ
vakot ¢s engem. Levegû utÀn kapkodtam, fulladoztam a tehetetlen, de gyilkos harag-
tÂl, egy olyan ¢rz¢stûl, amelyet kamaszkorom Âta ismertem, ¢s amely valahogy ha-
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zÀmhoz kapcsolÂdott, mivel Ãgy lÀttam, itt mindig k¢szen Àllnak mÀsok megalÀzÀsÀra
a n¢pek, ¢s elûbb-utÂbb mindig lehetûs¢get is kapnak mÀsok megalÀzÀsÀra. AztÀn egy-
szerre kijÂzanodtam. Ekkor vettem ¢szre, hogy kettesben maradtunk a vak meg ¢n,
hogy a t´meggel egy¡tt SaskiÀt is elvitte a busz, hogy Saskia bÃcsÃ n¢lk¡l eltünt, nem
tudtam, mikor szÀllt fel a t´m´tt buszra ¢s hogyan. A megÀllÂ kihalt volt, most ¢rkeztek
az elsû, m¢g t¡relmes utasai a k´vetkezû jÀratnak. Od¢bbkÂdorogtam, egyed¡l. Nem
vÀrtam meg a k´vetkezû buszt. Nem mentem Àt BudÀra. Nem tudom, mi lett a vakkal.
Nem ¢rdekelt.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

HatÀr Gyûzû

NYUGDíJAS

kÀra? haszna? kalapja botja cucca ä
  ¢n? kit ¢rdekel bosszant vagy zavar:
nem hiÀnyol se kaszinÂ sem utca
  se jogi m¢rn´ki orvosi kar

iskola k´zhivatal gyÀr tej¡zem
  szalad fut ki-be-ÀtszÀll: eleven
de se portÀs se direktor sem ´z´n
  mÀs nem akar talÀlkozni velem

elûkelûs¢g a k¢sûnkelûs¢g?
  vagy sz¢gyen a lompos fellazulÀs?
valaha nekem szalutÀlt az ûrs¢g
  hozzÀm igazodott a Nap a hÀz

hÀt semmittev¢s a semmit nem tev¢s?
  dologtalansÀg hogy nem dolgozom?
kinyÃjtÂzom hosszÃ-mozdulatlan ¢s
  led´nt´tt szobromban gondolkozom

szÀz ¢ve ¢lhetetlen-telhetetlen
  hÃstest! hol hogy b´rt´n¢t lakom:
elûlesek belûle ´nfeledten
  szemr¢s szük¡l homÀlylÂ ablakon

nincs çbelem s bennem ezer KÀin:
  ´l´k ´lnek r¢mÀrkon-bokron Àt
hÂnap-¢vem! tÁznapos ¢jszakÀim ä
  Àlmodom a l¢t CatalaunumÀt
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HöSV°T

zÀrva a templom
sztrÀjkol a pap
ilyenkor ´r¡lnek a

hÃs
v¢t
nak

alszik a paplak
nem s¡t a p¢k
lubickol az ¢gben az

is
ten
s¢g

SELEJT

selejtnek sz¡let¡nk
  selejtk¢nt halunk meg
egyike se rangos
  pirosbetüs ¡nnep

aki selejt nem k´ll
  elhull kidobÂdik
t´bb¢ nem z´r´mb´l
  nem zaklat nem ordÁt

nÂgatja a vÀltÀs:
  no k´v¢r no cingÀr!
ä egy-k¢t v¢szkiÀltÀs
  s t´bb¢ nem kalimpÀl

amit vÀltig sejt¡nk
  selejt minden sejt¡nk
rohanvÀst felejt¡nk:
  ha ki eltünt eltünt
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selejtnek sz¡let¡nk
  selejtk¢nt megy¡nk el
mindenest¡l-selejt
  selejt-minden¡nkkel

LEV°L

ma mindenhova
  ahol csak ¢lnek
¢let feladom
  magam lev¢lnek

mennem amÁg Ãton
  lennem lehet:
mindenkihez szÂlÂ
  zÀrt ¡zenet

ma mindenhova
  ahol csak laknak
fel ä lepecs¢telt
  postacsomagnak

feladom magam
  ahol csak ¢lnek
meghitt csalÀdi
  bÃcsÃlev¢lnek

SZ°P ERNý ISMERETLEN LEVELE

Igen tisztelt Doktor ör!
Ennek a kis k´nyvnek magam vagyok a kiadÂja. PapÁrnak, nyomdÀnak mai drÀgasÀ-
gÀra valÂ tekintettel a k´nyvecske bolti ÀrÀt ´t pengûben kellett megszabni.

Tegnap ÃjsÀgolta egy Ãri barÀtom, hogy ´t pengût adott egy citrom¢rt.
Ha sehogy se kÁvÀnnÀ a k´nyvecsk¢t, sz¢pen k¢rj¡k, m¢ltÂztass¢k a May JÀnos-f¢le

nyomda cÁm¢re (IV., Sz¢cs¢nyi rakpart 7.) visszak¡ldeni ¢s megbocsÀjtani, azaz elfe-
lejteni, hogy ¹nnek ezt az alkalmatlansÀgot szerezt¡k.

Tisztelû hÁve: Sz¢p Ernû



Ezt a g¢piratot 1994 nyarÀn talÀltam, egy antikvÀriumban vÀsÀrolt Sz¢p Ernû-k´tet-
bûl esett ki. A tÁz elbesz¢l¢sbûl ÀllÂ ZºMZºM cÁmü gyüjtem¢ny 1942-ben jelent meg
Budapesten. A k´nyvnek, mik¢nt level¢ben is emlÁti, maga a szerzû volt a felelûs ki-
adÂja.

A lev¢l sz´veg¢t normÀl m¢retü g¢ppapÁrra fekete szÁnü szalaggal g¢pelte ÁrÂja,
minden bizonnyal Sz¢p Ernû. Az alÀÁrÀs autogrÀf; g¢pelt ¡zenet¢t fekete tintÀval Árta
alÀ a k´nyvecske szerzûje. A szignÂ jÂl olvashatÂ, bizonyosan Sz¢p Ernû sajÀt kezü
ÁrÀsa.

A àDoktor örÊ nyilvÀn megtartotta a k´tetet, a levelet pedig ́ sszehajtotta, ¢s a lapok
k´z¢ tette. így ker¡lhetett aztÀn mindkettû az antikvÀriumba, illetve hozzÀm. Elûzû
tulajdonosai aligha lapozgattÀk a ZºMZºM-´t, k¡l´nben ¢szre kellett volna venni¡k a
benne lapulÂ levelet.

K´nyv vagy citrom? °r-e ¹nnek e k´tet annyit, mint amennyit egy d¢ligy¡m´lcs¢rt
fizetne? Fanyar ajÀnlÀs. Hogy a cÁmzett savanyÃ arccal olvasta-e, vagy pedig mosoly-
gott, amikor v¢gigb´ng¢szte, nem tudhatÂ. Az azonban valÂszÁnü, hogy Sz¢p Ernû
keserüen g¢pelte ezt a frissen megjelent k´nyv¢t ajÀnlÂ mÀr-mÀr cinikus levelet. Az
irodalom kelendûs¢g¢ben nem hitt igazÀn, mint ahogy azt sem tapasztalta addigi ¢lete
sorÀn, hogy meg lehetne ¢lni belûle. De hogy egy k´nyv ¢rt¢ke azonos legyen egy
citrom¢val, minden bizonnyal sohasem gondolta volna.

Mindenesetre jelk¢pesnek talÀlhatta, amikor legÃjabb k´nyv¢t kÁnÀlta megv¢telre.

SÀnta GÀbor

Samuel Beckett

OHIO IMPROMPTU
Dobay Dezsû fordÁtÀsa

H ä HallgatÂ
O ä OlvasÂ

Megjelen¢s¡k annyira hasonlÁt egymÀsra, amennyire csak lehets¢ges.
A f¢ny a szÁnpad k´zep¢n l¢vû asztalon. A szÁnpad t´bbi r¢sze s´t¢t.
Egyszerü, feh¢r fenyûfa asztal, k´r¡lbel¡l 2,5 x 1,5 m¢ter.
K¢t egyszerü, karfa n¢lk¡li, feh¢r fenyûfa sz¢k.
H az asztal hosszÃ oldalÀnak v¢ge fel¢ ¡l, a n¢zût¢rrel szemben, jobb k¢z felûl. Lehajtott feje a
jobb kez¢n tÀmaszkodik. Arca rejtve. Bal keze az asztalon. HosszÃ fekete kabÀt. HosszÃ feh¢r haj.
O az asztal r´vid oldalÀnak k´zep¢n¢l ¡l, profilban, jobb k¢z felûl. Lehajtott feje a jobb kez¢n
tÀmaszkodik. Bal keze az asztalon. Elûtte az asztalon az utolsÂ oldalaknÀl nyitott k´nyv. HosszÃ
fekete kabÀt. HosszÃ feh¢r haj.
Az asztal k´zep¢n fekete, sz¢les karimÀjÃ kalap.
A f¢ny fokozatosan felerûs´dik.
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TÁz mÀsodperc.
O lapoz egyet.
Sz¡net

O (olvas) Alig maradt mÀr, mi elmondhatÂ. Egy utolsÂ ä

H bal kez¢vel kopog az asztalon

Alig maradt mÀr, mi elmondhatÂ.

Sz¡net. KopogÀs

Egy utolsÂ kÁs¢rletk¢nt, hogy megnyugvÀst talÀljon: elk´lt´z´tt arrÂl a helyrûl, ahol
oly sokÀig voltak egy¡tt, egy szobÀba a tÀvoli folyÂparton. Az egyetlen ablakbÂl lÀthatta
a HattyÃk Sziget¢nek alsÂ csÃcsÀt.

Sz¡net

A megnyugvÀst az ismeretlens¢gtûl rem¢lte. Az ismeretlen szobÀtÂl. Az ismeretlen
helytûl. El oda, ahol semmi sem volt megosztva egykor. Vissza oda, ahol semmi sem
volt megosztva egykor. Valaha f¢lig-meddig ettûl rem¢lt n¢mi megnyugvÀst.

Sz¡net

Nap nap utÀn neh¢zkes l¢ptekkel jÀrta a szigetet. ñraszÀm. HosszÃ fekete kabÀtjÀban,
dacolva az idûvel, ÂdivatÃ, fekete, sz¢les karimÀjÃ kalapjÀban. A csÃcsnÀl mindig el-
idûz´tt, ¢s n¢zte a tÀvolodÂ folyÂt. Ahogy k¢t karja boldog ´rv¢nyl¢sben ´ssze´lelke-
zett, majd tovafutott. AzutÀn megfordult, ¢s lassan visszat¢rt ugyanazon az Ãton.

Sz¡net

Az Àlmai ä

KopogÀs

AzutÀn megfordult, ¢s lassan visszat¢rt ugyanazon az Ãton.

Sz¡net. KopogÀs

Az Àlmai ÂvtÀk ettûl a vÀltozÀstÂl. LÀtta a kedves arcot, ¢s hallotta a ki nem mondott
szavakat: Maradj itt, ahol oly sokÀig voltunk egy¡tt egyed¡l, Àrnyam megnyugvÀst ad.

Sz¡net

Nem fordulhatna ä

KopogÀs



LÀtta a kedves arcot, ¢s hallotta a ki nem mondott szavakat: Maradj itt, ahol oly sokÀig
voltunk egy¡tt egyed¡l, Àrnyam megnyugvÀst ad.

Sz¡net. KopogÀs

Nem fordulhatna most m¢gis vissza? Elismerve t¢ved¢s¢t, visszat¢rne arra a helyre,
ahol valaha oly sokÀig voltak egy¡tt egyed¡l. Egyed¡l egy¡tt, oly sok mindent meg-
osztva. Nem. Nem tünhet el, amit egyed¡l tett. Semmi sem t¡ntethetû el, amit valaha
egyed¡l tett. Egyed¡l nem.

Sz¡net

Az ¢jszakÀtÂl valÂ retteg¢se most ism¢t rÀt´rt. Oly sok idû utÀn mintha sohasem l¢te-
zett volna. (Sz¡net. K´zelebb hajol) Igen, oly sok idû utÀn mintha sohasem l¢tezett volna.
Most kettûz´tt erûvel t´rt rÀ a negyvenedik oldal negyedik bekezd¢s¢ben r¢szletesen
leÁrt f¢lelmetes t¡net. (Elkezd visszafel¢ lapozni. H bal kez¢vel megÀllÁtja. Folytatja a f¢lbe-
hagyott oldalt) Most ism¢t a feh¢r ¢jszakÀk. AkÀrcsak mikor fiatal volt. Nincs alvÀs, nincs
enyh¡l¢st hozÂ Àlom ä (lapoz) ä hajnalig.

Sz¡net

Alig maradt mÀr, mi elmondhatÂ. Egy ¢jjel ä

KopogÀs

Alig maradt mÀr, mi elmondhatÂ.

Sz¡net. KopogÀs

Egy ¢jjel, mikor remegû fej¢t kez¢be tÀmasztva ¡lt, egy f¢rfi jelent meg teljes valÂjÀ-
ban, ¢s azt mondta, ý k¡ld´tt ä ¢s akkor megnevezte a kedves nevet ä, hogy meg-
nyugvÀst hozzak. Majd hosszÃ fekete kabÀtja zseb¢bûl elûhÃzott egy elnyütt k´nyvet,
le¡lt, ¢s olvasott hajnalig. AzutÀn eltünt egy szÂ n¢lk¡l.

Sz¡net

Egy bizonyos idû mÃltÀn Ãjra elj´tt, ugyanabban az ÂrÀban, ugyanazzal a k´nyvvel,
ezÃttal minden magyarÀzat n¢lk¡l le¡lt, ¢s v¢gigolvasta Ãjra a hosszÃ ¢jszakÀn Àt. Az-
utÀn eltünt egy szÂ n¢lk¡l.

Sz¡net

Egy szÂ n¢lk¡l Ágy vÀltak lassan eggy¢.

Sz¡net
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V¢g¡l elj´tt az az ¢jszaka, mikor becsukvÀn a k´nyvet, a hajnal mÀr k´zelgett, nem
tünt el, csak ¡lt tovÀbb egy szÂ n¢lk¡l.

Sz¡net

AzutÀn azt mondta, ý ä ¢s akkor megnevezte a kedves nevet ä azt ¡zente, hogy t´bb¢
ne j´jjek. LÀttam a kedves arcot, ¢s hallottam a ki nem mondott szavakat. Nem kell
t´bb¢ hozzÀ menned, m¢g ha tehetn¢d, akkor sem.

Sz¡net

így a szomorÃ ä

KopogÀs

LÀttam a kedves arcot, ¢s hallottam a ki nem mondott szavakat: Nem kell t´bb¢ hozzÀ
menned, m¢g ha tehetn¢d, akkor sem.

Sz¡net. KopogÀs

így a szomorÃ t´rt¢net utoljÀra hangzott el, ¢s ûk csak ¡ltek, mintha kûv¢ vÀltak volna.
Nem ¢rkezett hajnali f¢ny az egyetlen ablakon Àt. Nem hallatszottak a hajnal hangjai
az utcÀrÂl. Vagy mindez csak ki tudja milyen gondolatok m´g¢ rejtûz´tt, mikre nem
figyeltek? A hajnal f¢ny¢re. A hajnal hangjaira. Ki tudja, milyen gondolatok m´g¢.
Gondolatok m´g¢, nem, nem gondolatok m´g¢. Az ¢rtelem m¢ly¢re. Minden az ¢r-
telem ki tudja milyen m¢lys¢geiben temetûd´tt el. Az eltünt ¢rtelem m¢lys¢geiben.
AhovÀ nem ¢r el f¢ny. Se hang. °s ûk csak ¡ltek, mintha kûv¢ vÀltak volna. A szomorÃ
t´rt¢net utoljÀra hangzott el.

Sz¡net

Semmi sincs mÀr, mi elmondhatÂ.

Sz¡net. O kezdi becsukni a k´nyvet.
KopogÀs. A k´nyv f¢lig csukva

Semmi sincs mÀr, mi elmondhatÂ.

Sz¡net. O becsukja a k´nyvet.
KopogÀs.
Csend. ¹t mÀsodperc.
Mindketten egyszerre leengedik a jobb kez¡ket az asztalra, felemelik a fej¡ket, ¢s egymÀsra n¢znek.
Szemrebben¢s n¢lk¡l. Kifejez¢stelen¡l.
TÁz mÀsodperc.
A f¢ny fokozatosan kialszik



RINGATñ
Dobay Dezsû fordÁtÀsa

F¢ny:
TompÁtott f¢ny a sz¢ken. A szÁnpad t´bbi r¢sze s´t¢t. Az arcon az eg¢sz darab alatt vÀltozatlan
csÃcsf¢ny. El¢g sz¢les ahhoz, hogy a hintÀzÀs ideje alatt is befedje az arcot, nyugalmi helyzetben
¢s k´zepes leng¢sekn¢l pedig az arcra koncentrÀlÂdik. A sz´veg alatt az arc hol elhagyja egy kicsit,
hol meg visszaker¡l a f¢ny k´r¢be.
Kezdûf¢ny: elûsz´r csak a csÃcsf¢ny az arcon, hosszÃ sz¡net, azutÀn f¢ny a sz¢ken is.
ZÀrÂf¢ny: Elûsz´r a sz¢krûl tünik el a f¢ny, hosszÃ sz¡net, mik´zben a csÃcsf¢ny az arcon, a fej
lassan lehajlik, majd megÀll, a csÃcsf¢ny is kialszik

N:
Korav¢n. F¢s¡letlen ûsz haj. Hatalmas szem, feh¢r, kifejez¢stelen arc. A k¢t feh¢r k¢z a karfa
v¢g¢t fogja

Szem:
Hol csukva, hol nyitva, merev, szemrebben¢s n¢lk¡li tekintet. K´r¡lbel¡l egyenlû arÀnyban nyit-
va, illetve csukva az elsû r¢szben, n´vekvû m¢rt¢kben csukva a mÀsodikban ¢s a harmadikban,
nagyr¢szt csukva a negyedik r¢sz alatt

Jelmez:
Fekete, csipk¢s, magas nyakÃ, hosszÃ ujjÃ est¢lyi ruha. A flitterek csillognak hintÀzÀs k´zben.
Bizarr, k´nnyü, f¢lrecsÃszott fejdÁsz extravagÀns dÁszekkel, melyek meg-megcsillannak hintÀzÀs
k´zben

TesttartÀs:
A test teljesen mozdulatlan, mÁg a f¢ny el nem tünik a sz¢krûl, akkor a csÃcsf¢nyben a fej lassan
lehajlik

Sz¢k:
SzÁntelen, erûsen polÁrozott fa hintasz¢k, hintÀzÀs k´zben felf¢nylik. LÀbtartÂ. F¡ggûleges hÀt-
tÀmla. A g´rbÁtett, befel¢ hajlÂ karfÀk ´lelû karokra eml¢keztetnek

HintÀzÀs:
LassÃ, kis leng¢sek. A sz¢k N segÁts¢ge n¢lk¡l, mechanikusan mozgatott

Hang:
A negyedik r¢sz v¢g¢n, k´r¡lbel¡l a àmagÀnak mondtÀÊ-tÂl fokozatosan lÀgyabb ¢s halkabb. A
dûlt betüs sorokat N ¢s H egy¡tt mondja. Minden visszat¢r¢sn¢l egyre lÀgyabban ¢s halkabban.
N a àTovÀbbÊ-ot minden alkalommal egy kicsit lÀgyabban ¢s halkabban mondja

N ä Nû a sz¢kben
H ä N hangja magnetofonszalagrÂl
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A f¢ny felerûs´dik, N a hintasz¢kben, szemk´zt, a szÁnpad k´zep¢tûl egy kicsit balra ¢s elûre.
HosszÃ sz¡net

N TovÀbb.

Sz¡net. HintÀzÀs ¢s hang egy¡tt

H mÁg v¢g¡l
elj´tt az a nap
elj´tt v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢ge
mikor azt mondta
magÀnak
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr
jÀrkÀlni f´l s alÀ
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsik
egy mÀsik akÀrcsak û
egy mÀsik teremtm¢ny akÀrcsak û
hasonlÂ kiss¢
jÀrkÀlni f´l s alÀ
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsik
v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
magÀnak
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr
jÀrkÀlni f´l s alÀ
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsik
egy mÀsik ¢rzû l¢lek
jÀrkÀlni f´l s alÀ
minden szem akÀrcsak az ´v¢
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsik
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egy mÀsik akÀrcsak û
hasonlÂ kiss¢
jÀrkÀlni f´l s alÀ
v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
magÀnak
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
jÀrkÀlni f´l s alÀ
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr

Egyszerre t´rt¢nik: a àlegyen v¢ge mÀrÊ ism¢tlûdik, a hintÀzÀs abbamarad, a f¢ny egy kiss¢ hal-
vÀnyul.
HosszÃ sz¡net

N TovÀbb.

Sz¡net. HintÀzÀs ¢s hang egy¡tt

H Ágy v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
visszament
visszament v¢g¡l
magÀnak mondta
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr
jÀrkÀlni f´l s alÀ
ideje odamenni ¢s le¡lni
az ablakhoz
szÂtlanul az ablakhoz
szemk´zt a t´bbi ablak
Ágy v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
v¢g¡l ment ¢s le¡lt
visszament ¢s le¡lt
az ablakhoz
felengedte a rolÂt ¢s le¡lt
szÂtlanul az ablakhoz
a magÀnyos ablakhoz
szemk´zt a t´bbi ablak
a t´bbi magÀnyos ablak
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsik
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az ablaknÀl
egy mÀsik akÀrcsak û
hasonlÂ kiss¢
egy mÀsik ¢rzû l¢lek
a mÀsik ¢rzû l¢lek
az ablakhoz
ment akÀrcsak û
visszament
v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
magÀnak mondta
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr
jÀrkÀlni f´l s alÀ
ideje odamenni ¢s le¡lni
az ablakhoz
szÂtlanul az ablakhoz
a magÀnyos ablakhoz
szemk´zt a t´bbi ablak
a t´bbi magÀnyos ablak
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsik
egy mÀsik akÀrcsak û
hasonlÂ kiss¢
egy mÀsik ¢rzû l¢lek
a mÀsik ¢rzû l¢lek

Egy¡tt t´rt¢nik: az à¢rzû l¢lekÊ ism¢tlûdik, a hintÀzÀs abbamarad, a f¢ny egy kiss¢ gyeng¡l.
HosszÃ sz¡net

N TovÀbb.

Sz¡net. HintÀzÀs ¢s hang egy¡tt

H mÁg v¢g¡l
elj´tt az a nap
elj´tt v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢ge
az ablaknÀl ¡lve
szÂtlanul az ablaknÀl
a magÀnyos ablaknÀl
szemk´zt a t´bbi ablak
a t´bbi magÀnyos ablak
minden rolÂ lent
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egy sincs fent
csak az ´v¢
elj´tt az a nap
elj´tt v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢ge
az ablaknÀl ¡lve
szÂtlanul az ablaknÀl
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
egy mÀsikra vÀrva
egyetlenegyre
nem t´bbre
mindegy hogy milyen arc
az ¡veg m´g´tt
tÀrstalan szemek
akÀrcsak az ´v¢
hogy lÀssa
hogy lÀssÀk
nem
egy sincs fent
akÀrcsak az ´v¢
hasonlÂ kiss¢
egyetlenegyre nem t´bbre
egy mÀsik teremtm¢ny
valahol
az ¡veg m´g´tt
egy mÀsik ¢rzû l¢lek
a mÀsik ¢rzû l¢lek
elj´tt az a nap
elj´tt v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢ge
mikor azt mondta
magÀnak
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr
az ablaknÀl ¡lve
szÂtlanul az ablaknÀl
a magÀnyos ablaknÀl
szemk´zt a t´bbi ablak
a t´bbi magÀnyos ablak
minden szem
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
legyen v¢ge mÀr
legyen v¢ge mÀr



Egy¡tt t´rt¢nik: az àideje mÀr hogy befejezzeÊ ism¢tlûdik, a hintÀzÀs abbamarad, a f¢ny egy kiss¢
gyeng¡l.
HosszÃ sz¡net

N TovÀbb.

Sz¡net. HintÀzÀs ¢s hang egy¡tt

H Ágy v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
lement
lement v¢g¡l
a meredek l¢pcsûn
leengedte a rolÂt ¢s lement
egyenesen le
az Âdon hintasz¢khez
anya hintasz¢k¢hez
amelyben anya hintÀzott
¢veken Àt
feket¢ben
fekete ¡nneplûj¢ben
¡lt ¢s hintÀzott
hintÀzott
v¢g¡l meghalt
meghalt v¢g¡l
t¢bolyult mondtÀk
megt¢bolyult
szelÁden
csendesen
meghalt egy nap
nem
egy ¢jjel
meghalt egy ¢jjel
a hintasz¢kben
fekete ¡nneplûj¢ben
feje lehanyatlott
a sz¢k ringott
ringott tovÀbb
Ágy v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
lement
lement v¢g¡l
a meredek l¢pcsûn
leengedte a rolÂt ¢s lement
egyenesen le
az Âdon hintasz¢khez
azok a karok v¢gre
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¢s hintÀzott
hintÀzott
lezÀrt szemekkel
lecsukÂdÂ szemekkel
û ki oly sokÀig nyitott szemekkel
tÀrstalan szemekkel
minden oldalrÂl
fent ¢s lent
f´l s alÀ
az ablaknÀl
hogy lÀssa
hogy lÀssÀk
v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
magÀnak
kinek mÀsnak
legyen v¢ge mÀr
ideje hogy leengedje a rolÂt
hogy lemenjen
a meredek l¢pcsûn
egyenesen le
û volt a mÀsik
a mÀsik ¢rzû l¢lek
Ágy v¢g¡l
egy hosszÃ nap v¢g¢n
lement
a meredek l¢pcsûn
leengedte a rolÂt ¢s lement
egyenesen le
az Âdon hintasz¢khez
¢s hintÀzott
hintÀzott
magÀnak mondta
nem
el¢g ebbûl
a hintÀzÀsbÂl
azok a karok v¢gre
Ágy szÂltak a hintasz¢khez
ringasd el
zÀrd le a szem¢t
rohadt ¢let
zÀrd le a szem¢t
ringasd el
ringasd el

Egy¡tt t´rt¢nik: a àringasd elÊ ism¢tlûdik, a hintÀzÀs abbamarad, a f¢ny lassan kialszik
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Egri P¢ter

°RT°K °S ABSZURDITçS:
A MçSIK BECKETT

°rt¢kelm¢leti szempontbÂl a müalkotÀs ¢rz¢kletes ¢rt¢kÁt¢let. Nem b¡ntetûjogi ¢rte-
lemben, bÀr a münek ilyen tartalma ¢s k´vetkezm¢nye is lehet. Nem is pusztÀn etikai
n¢zûpontbÂl, bÀr az ¢rt¢kÁt¢let mindig valamire vonatkozÂ Át¢let, s ez¢rt pozitÁv vagy
negatÁv erk´lcsi t´lt¢se is van. Nem is szikÀran logikai szemsz´gbûl, bÀr az ¢rt¢kÁt¢let
ÀllÁtÀsokat ¢s tagadÀsokat foglal vagy rejt magÀban. A mü a szÂnak ama legtÀgabb je-
lent¢se szerint ¢rz¢kletes ¢rt¢kÁt¢let, amely a teljes szem¢lyis¢gnek a vilÀgra valÂ ä ¢r-
zelmi, ¢rtelmi, k¢pzeleti, akarati ¢s cselekvû ä vÀlaszait tartalmazza. Aki az ¢rt¢ket a
jelens¢gek emberi jelentûs¢g¢nek tekinti, az sz¡ks¢gk¢ppen az ¢rt¢kek sokasÀgÀt, sok-
f¢les¢g¢t, sût ellent¢t¢t t¢telezi fel. K´z´tt¡k ä egy-egy adott helyzetben, vonatkozÀs-
ban s c¢l szerint, tÀrsadalmi k´zvetÁt¢ssel ¢s t´rt¢nelmi fokon ä a szem¢lyis¢g fejlûd¢-
s¢nek, az emberis¢g ¢rdekeinek szempontja vÀlogat ¢s rangsorol.

BÀrmennyire ´sszef¡gg is egymÀssal a müv¢szi alkotÀsokon kÁv¡li ¢s bel¡li ¢rt¢k,
bÀrmennyire l¢nyeges is az elûbbi minûs¢ge ¢s nyomat¢ka az utÂbbi szÀmÀra, az em-
beri ¢rt¢k a müv¢szi ¢rt¢knek csak nyersanyaga lehet. Ez az a pont, ahol a forma n¢l-
k¡l´zhetetlenn¢ vÀlik. A müv¢szi formÀnak nem egyszerüen az a szerepe, hogy àma-
gÀba zÀrjaÊ az emberi vilÀg jelens¢geit, hanem az, hogy kivÀlassza, sürÁtse, ¢rz¢kletess¢
tegye, alakÁtsa ¢s ÀtalakÁtsa, ÀltalÀnosÁtsa ¢s ¢rt¢kelje azokat. A szerzûk, müvek, müfa-
jok, münemek, müv¢szeti Àgak, irÀnyzatok ¢s korok szerint vÀltozÂ folyamatot az ¢r-
t¢kel¢s vez¢rli. Felt¢telezhetû, hogy a formaadÀs l¢nyege ¢s a müv¢szet l¢tjogosultsÀga
¢ppen az adott ́ sszef¡gg¢sben l¢nyeges ¢rt¢kek csillagk¢p¢nek marad¢ktalan ¢rv¢ny-
re juttatÀsa. Az ¢rt¢k ¢s az ¢rt¢kel¢s formÀt teremt. A forma fÂkuszba ÀllÁtja az ¢rt¢ket
¢s ¢rt¢kel¢st. °rt¢k ¢s forma k´lcs´n´sen kristÀlyosÁtja egymÀst.

E tanulmÀny ¢rt¢knek ¢s formÀnak ezt az elgondolÀsÀt alkalmazza az abszurditÀs
keletkez¢s¢nek ¢s feloldÂdÀsÀnak folyamatÀra Beckett n¢hÀny darabjÀnak szoros ol-
vasÀsÀval, dekonstrukciÂ ¢s rekonstrukciÂ sarkpontjai k´z´tt, jelent¢s ¢s jelentûs¢g
vÀltozÂ koordinÀtÀinak felrajzolÀsÀval.

Amikor Vivian Mercier szellemesen ¢s talÀnyosan megjegyezte, hogy a GODOT-RA
VçRVA olyan drÀma, amelyben àa semmi k¢tszer t´rt¢nikÊ,1 egyÃttal Beckett hÁrnev¢t is
megalapozta: Áme az egzisztencialista drÀmaÁrÂ, aki a Semmi vÀltozatait abszurd alak-
zatokban, az emberi Àllapot k¢ptelen k¢peik¢nt ¢s jelk¢peik¢nt, megszÀllott k´vetke-
zetess¢ggel ism¢telgeti.2 Beckett viszonylag terjedelmesebb drÀmÀi, a GODOT-n kÁv¡l
A JçTSZMA V°GE, a MINDEN ELESENDýK vagy az ñ, AZOK A SZ°P NAPOK!, Ãgy tünik,
megerûsÁtik ezt a jellemz¢st.

R´videbb darabjai k´z¡l is szÀmos ilyen (MONDD, JOE; FILM). A redukciÂ t´rekv¢se
mÀr testesebb drÀmÀiban is ott lappang: ahol a Semmi k¢tszer vagy t´bbsz´r t´rt¢nik,
ott a hagyomÀnyos jellem lebomlik, s a tradicionÀlis cselekm¢ny szertefoszlik. Kenneth
Tynan miniparÂdiÀja, a SLAMM UTOLSñ KOPPANTçSA AZ UTOLSñ TEKERCS-et veszi c¢l-
ba, de A JçTSZMA V°G°-t vagy az ñ, AZOK A SZ°P NAPOK! cÁmü darabot is eltalÀlja, ami-
kor a drÀmai zsugorÁtÀs k´vetkezm¢nyeit karikÁrozza:



àAz elût¢rben vak ¢s d´lyf´s nyomor¢k, felszÁnes modorossÀgokkal. [...] Lefür¢szelt sz¡lûk kukÀk-
ban jobbra, csoszogÂ szolga minden¡tt. [...]

SLAMM Ez az eg¢sz kritika, amit kap?
SECK Ez az eg¢sz darab, amit Árt.
SLAMM De lÀngelme. Te k¢pes lenn¢l ilyen sokra?
SECK Ilyen sokra nem. Csak ilyen kev¢sre.Ê3

çm a terjedelem korlÀtozÀsa nem sz¡ks¢gk¢ppen jÀr egy¡tt a minûs¢g megcsappa-
nÀsÀval ¢s az ¢rt¢k megfogyatkozÀsÀval. A redukciÂ rÀmutatÀs is, ¢s a kiemel¢s valami
mÀst is hangsÃlyozhat, mint a l¢t abszurditÀsÀt. Olykor a k¢ptelens¢g eredet¢t ¢s tor-
kolatÀt, keletkez¢s¢t ¢s feloldÂdÀsÀt is magyarÀzÂ f¢nybe ÀllÁthatja. Beckett pantomim-
ja, az egyetlen szÁn¢szre Árt N°MAJçT°K I az abszurditÀs oknyomozÂ genezis¢t nyÃjtja
p¢ldÀs, sût mÀr-mÀr p¢ldÀtlan t´m´rs¢ggel. A darab 1956-ban k¢sz¡lt, franciÀul ÁrÂ-
dott, PÀrizsban jelent meg elûsz´r 1957-ben, Beckett maga fordÁtotta angolra, 1957.
Àprilis 3-Àn mutatta be a Royal Court Theatre Londonban, a szerzû unokatestv¢r¢nek,
John Beckettnek kÁs¢rûzen¢j¢vel. Az angol vÀltozat 1958-ban mÀr nyomtatÀsban is
napvilÀgot lÀtott.

MÁg Beckett szÀmos jelenet¢nek szÁnhelye annyira kopÀr, hogy mÀr-mÀr olyan, mint
a pusztasÀg, a N°MAJçT°K szÁntere maga a pusztasÀg. T. S. Eliot THE WASTE LAND-je,
az çTOKF¹LDJE, A PUSZTA ORSZçG, v¢gsû lepusztultsÀgÀban. A festû Francis Bacon
1982-es kozmikus k¢p¢nek, a PUSZTA F¹LDDARAB-nak elûk¢pe, sivÀr sivatag. A meg-
k´zelÁtû hasonlatot itt a jelk¢pes felhangÃ metafora fel¢ siklatja a drÀmai redukciÂ ¢s
a p¢ldÀzatszerü t´m´rÁt¢s. A fizikai a metafizikaira utal. A metafizikai a fizikaiban ´lt
testet.

A szÁnhely azonnal vÀrakozÀst kelt. A vakÁtÂ vilÀgossÀg, amely a sivatagot elÀrasztja,
oly term¢szetes, mint a kÁn a kiszikkadt sÁksÀgon, ¢s oly term¢szetellenes, mint a pokol
a szenvedûnek. Egyelûre azonban ¢letnek nincs jele. A pusztasÀg n¢ptelen.

Az elsû drÀmai esem¢ny drasztikus ¢s erûszakos: egy f¢rfit jobbrÂl el¢nk l´knek,
vagy m¢g inkÀbb a f¢rfit, a N°MAJçT°K egyetlen lÀthatÂ szereplûj¢t bependerÁtik a
szÁnpadra. V¢dtelens¢ge hangsÃlyos: hÀttal taszÁtjÀk elûre, û megtÀntorodik, s elesik.
Ki lehet? Semmit sem tudunk rÂla. Lehet bÀrki, bÀrmilyen ember, mi magunk, min-
denki. Ha a r¢gi moralitÀsdrÀma Mindenkij¢nek modern alakvÀltozata, Heidegger
magÀnyos egy¢n¢t is lÀthatjuk benne, akit valamilyen rosszindulatÃ hatalom az ellen-
s¢ges l¢tbe l´k. TalÀn a francia egzisztencialistÀk elszigetelt szem¢lyis¢ge, akit a Sem-
mivel szemk´zt magÀnyba falaztak, vagy szabadsÀgra Át¢ltek? Vagy valami rosszabbra,
vesz¢lyesebbre, v¢gzetesebbre Át¢lt¢k? Lehet, hogy cirkuszi bohÂcot lÀtunk?

çm ha azt, k¡l´nleges bohÂcot, akit nem egyszerüen jobbrÂl, hanem jobb oldalrÂl,
sût a jobboldalrÂl penderÁtenek a vilÀgot jelentû deszkÀkra. A kifejez¢s Ágy egyszerre
szÁnhÀzi ¢s politikai. A k¢pzetk´t¢sek sÁkja nyitott, mint a f¢nyben f¡rdû, szemet verû
sivatag.

AkÀrhogy van is, a f¢rfi nem adja f´l. Ha f´ldh´z vÀgjÀk, azonnal f´lkel, visszapat-
tan, mint a labda. A pusztasÀg pora nem az û hona: leporolja magÀt, elfordul, prÂbÀlja
meg¢rteni helyzet¢t. çllÀspontja egyelûre tÀvol esik a nincs mit tenni rem¢nytelens¢-
g¢tûl, Estragon cs¡ggedt ¢s esendû ÀltalÀnosÁtÀsÀtÂl a GODOT legelsû mondatÀban.4
Nem is pusztÀn a Semmivel talÀlja magÀt szembe: valamilyen t¢nyleges, bÀr lÀthatatlan
erû igazgatja, amint a jobbrÂl, pontosabban jobb oldalrÂl ¢rkezû f¡ttyszÂ sugallja. A

1580 ã Egri P¢ter: °rt¢k ¢s abszurditÀs: a mÀsik Beckett



f¢rfi engedelmeskedik a f¡tty´s parancsnak, s jobbra tÀvozik, Àm a rejtett erû, a rej-
tûzk´dû hatalom azonnal visszapenderÁti. Mivel ugyanÃgy bÀnnak vele, mint elsû Áz-
ben, a f¢rfi is ugyanÃgy viselkedik, mint elûsz´r: nem adja be a derekÀt, t¡st¢nt felkel,
leporolja magÀt, f¢lrefordul, gondolkodik, tisztÀzni akarja a t´rt¢nteket.

Van min gondolkodnia. A f¡tty ism¢t felhangzik, ezÃttal balrÂl, pontosabban ä me-
gint szÁnhÀzi ¢s politikai felhanggal ä bal oldalrÂl, sût a baloldalrÂl. Mivel a hÁvÂjel s
a parancs most balrÂl j´tt, a f¢rfi n¢mi tünûd¢s utÀn balra megy ki. Mihelyt elhagyja
a szÁnteret, visszal´kik a szÁnpadra. Most is elesik, most sem adja f´l, most is felkel,
leporolja magÀt, f¢lrefordul, gondolkodik. Van min tünûdnie.

Azonosak a sz¢lsûjobb k´vetel¢sei a sz¢lsûbal k´vetelm¢nyeivel? Egyik a mÀsik t¡-
k´rk¢pe? A f¢rfi a jobb oldal ¢s a bal oldal szimmetriatengely¢ben Àll? AlÀ kell-e vetnie
magÀt sz´rnyü szimmetriÀjuknak? Amikor Ãjra felharsan a f¡tty balrÂl, pontosabban
bal oldalrÂl, a f¢rfi àgondolkodik, elindul balra, habozik, meggondolja magÀt, megtorpan, f¢l-
refordul, gondolkodikÊ.5 Ha a sz¢lsûbal ¢s a sz¢lsûjobb erûszakos cselekedeteinek met-
sz¢spontja az okozott fÀjdalom, sz¢lsûs¢ges ellent¢t¡k a szenvedû szem¢ben viszony-
lagossÀ vÀlik. VÁzszintes vonalon a sarkpontok sz¢ttartanak. K´rpÀlyÀn k´zelednek ¢s
talÀlkoznak. A f¢rfi v¢g¡l nem felel a f¡ttyszÂ felhÁvÀsÀra, nem k´veti a f¡tty irÀnyÀt
¢s ÃtmutatÀsÀt, nem engedelmeskedik parancsÀnak, nem hajlandÂ tovÀbb mozogni
a cselekv¢s ¢s cselvet¢s vÁzszintes tengely¢n. Mi ¢rtelme van rendre k´vetni az utasÁ-
tÀsokat a kiismerhetetlen rendetlens¢gben? A f¢rfi tovÀbbra is tev¢keny, k¢sz vÀlaszol-
ni a sors kihÁvÀsaira, de nem kÁvÀn labda lenni a sz¢lsûbal ¢s a sz¢lsûjobb jÀt¢kÀban.
Ha szÂlnÀnak hozzÀ, ¢rtene a szÂbÂl. Ha f¡ty¡lnek neki, ¢rt a f¡ttybûl is. Ha csak ido-
mÁtjÀk, nem idomul. Gondolkodik. RekapitulÀl, nem kapitulÀl.

A f¢rfival szemben ÀllÂ hatalom nem kev¢sb¢ talÀl¢kony. Ha a vÁzszintes tengelyen
csûd´t mondott, Àtt¢r a f¡ggûleges tengelyre. Kis pÀlmafÀt bocsÀt alÀ a zsinÂrpadlÀs-
rÂl. Egyetlen ÀgÀrÂl a lev¢l k´rk´r´s Àrny¢kot vet. Ugyanaz a hatalom ez? Ugyanaz a
f¡ttyszÂ. EzÃttal fel¡lrûl szÂl. TaktikÀt is vÀltoztat, amikor irÀnyt vÀltoztat? HangjÀban
most mintha volna valami csalogatÂ. Kellemes lenne be¡lni az Àrny¢kba. Villog a f¢ny,
¢s perzsel a hû a poros pusztasÀgban. JÂ szÀnd¢kot mutat a hatalom? Mindenesetre
k¡ld egy szabÂollÂt a zsinÂrpadlÀsrÂl. Az ollÂ nem felt¢tlen¡l sivatagba valÂ, de az em-
ber legalÀbb ki tudja igazÁtani vele a k´rm¢t. Lehets¢ges, hogy a f¡ttyszÂ ezutÀn kel-
lemes dolgokra figyelmeztet? BÀr a pÀlmalevelek ´sszecsukÂdnak, mint valami nap-
ernyû, ¢s àaz Àrny¢k eltünikÊ,6 aprÂ vizeskancsÂ ereszkedik alÀ a zsinÂrpadlÀsrÂl, ¢rke-
z¢s¢t f¡tty jelzi. Semmi sem fontosabb az izzÂ sivatagban, mint a tiszta vÁz. A vÁz az ¢let.
MÀr-mÀr a kegyelem jele s a megvÀltÀs Ág¢rete. °rdemes k¡zdeni ¢rte. °rdemes is, kell
is: a vizeskancsÂ a f´ldtûl k´r¡lbel¡l hÀrom yardra Àll meg, s Ágy a f¢rfi nem ¢ri el. Szom-
jÃhozza a vizet, n¢zi a kancsÂt, lÀtja a bajt. A hatalom jelekkel csalogatÂ, jelz¢sekkel
Ág¢rgetû taktikÀja folytatÂdik. A zsinÂrpadlÀsrÂl nagy kocka k¢p¢ben segÁts¢g ¢rkezik.
J´tt¢t f¡tty nyomat¢kosÁtja. A f¢rfi felismeri a lehetûs¢get, a kancsÂ alÀ szÀllÁtja a kockÀt,
rÀÀll, belÀtja, hogy Ágy sem ¢ri el a kancsÂt, s hely¢re viszi a kockÀt. Szereti a rendet.

TovÀbbi segÁts¢gre van sz¡ks¢g, s az, Áme, csodÀk csodÀja, el is j´n: a zsinÂrpadlÀsrÂl
kisebb kockÀt eresztenek le, ezÃttal eg¢szen a f´ldig, term¢szetesen f¡ttyszÂ kÁs¢ret¢-
ben. A f¢rfi kisebb tünûd¢s utÀn lÀzas tev¢kenys¢gbe fog:

àMegfordul, meglÀtja a mÀsodik kockÀt, rÀn¢z, a kancsÂra n¢z, odamegy a mÀsodik kockÀhoz,
felemeli, odaviszi a kancsÂ alÀ, ¢s leteszi a f´ldre, kiprÂbÀlja, mennyire szilÀrdan Àll, felmÀszik
rÀ, hiÀba prÂbÀlja el¢rni a kancsÂt, feladja, lemÀszik, felemeli a mÀsodik kockÀt, hogy visszavigye
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a hely¢re, habozik, meggondolja magÀt, Ãjra leteszi, odamegy a nagy kockÀhoz, felemeli, odaviszi
a kis kockÀhoz, rÀteszi, kiprÂbÀlja, mennyire szilÀrdan Àllnak, felmÀszik rÀjuk, a kockÀk ´ssze-
dûlnek, a f¢rfi leesik, nyomban f´lkel, leporolja magÀt, gondolkodik.
F´lemeli a kis kockÀt, rÀteszi a nagyra, kiprÂbÀlja, mennyire szilÀrdan Àllnak, felmÀszik rÀjuk,
¢s ¢ppen el¢rn¢ a kancsÂt, mikor azt egy kicsivel feljebb hÃzzÀk, ¢s kartÀvolsÀgon tÃl Àllapo-
dik meg.Ê7

A lÀthatatlan, bÀr hallhatÂ hatalom talÀn m¢gsem annyira jÂindulatÃ. íme a f¢rfi ä
mint aff¢le modern Szisz¡phosz, vagy cirkuszi bohÂc, vagy jÀt¢kos majom ä belÀtta
elsû t¢ved¢s¢t, jÂvÀtette eredendû bohÂsÀgÀt, s megcser¢lte a kockÀk sorrendj¢t, Àm
c¢ljÀt, a vizeskancsÂt m¢gsem ¢rte el. Lehets¢ges, hogy a hibÀs tett ellent¢te is hiÀba-
valÂ? Hogy az ¢sszerü cselekv¢s is sziszifuszi kudarcra van Át¢lve? Hogy az ember akkor
is bolondnak bizonyul, amikor okosan cselekszik? Hogy bÀrmit tesz is, valamilyen ka-
jÀn k¢nyszer, egyetemes irÂnia a bolondjÀt jÀratja vele? A f¢rfi le is vonja a k´vetkez-
tet¢st: amikor egy harmadik, m¢g kisebb kocka is alÀszÀll a zsinÂrpadlÀsrÂl, elgondol-
kodik, de nem nyÃl hozzÀ, bÀr hallja a f¡tty´t. A harmadik kockÀt hasznÀlatlanul hÃz-
zÀk vissza.

A f¢rfi m¢gsem, m¢g most sem adja be a derekÀt. Amikor a zsinÂrpadlÀsrÂl k´telet
bocsÀtanak alÀ a kancsÂ k´zel¢be, szerencs¢t prÂbÀl, ¢l a lehetûs¢ggel, hallgat a f¡ttyre,
megragadja a k´telet, felmÀszik rÀ, mÀr-mÀr el¢ri a kancsÂt, de ekkor a k´telet lejjebb
eresztik, s a f¢rfi lehuppan a f´ldre.

TovÀbb gondolkodik, tovÀbb prÂbÀlkozik, lelem¢nyes. Ha a k´t¢l tÃl hosszÃnak bi-
zonyult, r´videbbre kell vÀgni. Felveszi az ollÂt, hogy megkurtÁtsa a k´telet, felhÃzzÀk
a k´t¢llel egy¡tt, elvÀgja a k´telet, ¢s leesik a f´ldre.

Nem adja fel, felkel, leporolja magÀt, tovÀbb harcol. A levÀgott k´t¢ldarabbÂl lasszÂt
csinÀl, megprÂbÀlja hurokra kapni a kancsÂt. Az azonban sebesen eltünik a zsinÂr-
padlÀson.

A f¢rfi ´sszeszedi minden erej¢t, ´sszpontosÁtja figyelm¢t, ´sszeszÀmlÀlja lehetûs¢-
geit. A vizeskancsÂt felhÃztÀk, ha tehÀt vizet akar, neki is felfel¢ kell t´rekednie. A koc-
kÀk ¢s a lasszÂ k¡l´n-k¡l´n nem voltak hasznÀra. Egy¡ttesen talÀn hasznukat veszi.
öjabb elkeseredetten komoly bohÂcmutatvÀnyok k´vetkeznek:

àLasszÂval a kez¢ben odamegy a fÀhoz, feln¢z az Àgra, megfordul, ¢s a kockÀra n¢z, megint
feln¢z az Àgra, leejti a lasszÂt, odamegy a kockÀkhoz, felemeli a kicsit, odaviszi a fÀhoz, ¢s leteszi
az Àg alÀ, visszamegy a nagy¢rt, felemeli, ¢s odaviszi az Àg alÀ, rÀ akarja tenni a kicsire, habozik,
meggondolja, leteszi, f´lemeli a kicsit, ¢s rÀteszi a nagyra, kiprÂbÀlja, mennyire szilÀrdan Àllnak,
f¢lrefordul, ¢s lehajol, hogy felvegye a lasszÂt.Ê8

BÀr a vizeskancsÂ e pillanatban nem lÀthatÂ, eddig minduntalan megjelent, s ha Ãjra
feltünik ¢s les¡llyed, a f¢rfi a k¢t kocka ¢s a faÀg segÁts¢g¢vel felmÀszhat ¢rte, s a lasszÂval
becserk¢szheti. EzÃttal azonban nem a kancsÂ szÀll alÀ, hanem az Àg konyul le.

A f¢rfi gondolkodik. BÀr korÀbbi tapasztalatait felhasznÀlta k¢sûbbi feladatai meg-
oldÀsakor, megcser¢lte a felcser¢lt kockÀkat, a kisebbet tette a nagyobbra, s m¢g szi-
lÀrdsÀgukat is kiprÂbÀlta, m¢gsem jutott sehovÀ, m¢gsem ment semmire. Egyik esz-
k´z¢vel sem ¢rte el a c¢ljÀt. A segÁts¢g¢re k¡ld´tt tÀrgyak nem segÁtettek rajta. Kom-
binÀlhatta ûket: hasztalan. Mit lehet tenni? Hely¡kre hordja a kockÀkat, a lasszÂt a
kockÀkhoz viszi, ¢s àgondosan feltekercselve rÀhelyezi a kisebbikreÊ.9 Eszk´zei hasznÀlha-
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tatlanok. Sohasem tudja el¢rni a vizeskancsÂt. A f¡ggûleges dimenziÂ ¢ppen olyan
megbÁzhatatlan, mint a vÁzszintes volt. Aki felfel¢ t´r, alÀhull. Ami lent hasznos, azt
felhÃzzÀk. A àfentÊ ¢s àlentÊ ugyanolyan ¢rtelmetlen ¢s ¢rtelmezhetetlen, mint a àbalÊ
¢s a àjobbÊ.

Hogy a kapcsolat ¢s a k´vetkeztet¢s f¢lre¢rthetetlen legyen, m¢g egyszer felharsan
a f¡tty jobbrÂl, pontosabban jobb oldalrÂl. A f¢rfi gondolkodik, majd ä mintegy ki-
prÂbÀlva ¢s ´sszek´tve a àfentÊ-rûl ¢s àlentÊ-rûl szerzett Ãjabb tapasztalatait a sz¢lsû
àjobbÊ-rÂl ¢s àbalÊ-rÂl kapott korÀbbi benyomÀsaival ä jobbra tÀvozik. Amikor azonnal
visszal´kik ¢s elbuktatjÀk, a k¢t dimenziÂ komisz hasznÀlhatatlansÀga ¢s k´z´s hasz-
talansÀga v¢g¢rv¢nyesen bebizonyosodik.

BÀr m¢g egyszer felkel, ¢s leporolja magÀt, amikor a f¡tty balrÂl, jobban mondva
bal oldalrÂl megszÂlal, a f¢rfi nem enged a hÁvÀsnak, nem engedelmeskedik a parancsnak.

El¢g volt, elege van. Mit is tehetne? BÁbelûdj¢k a tÀrgyakkal, melyek nem visznek
k´zelebb c¢ljÀhoz? Ennek semmi ¢rtelme. TalÀlomra felveszi az ollÂt, elkezdi vÀgni a
k´rm¢t, de az ollÂ, a kis kocka ¢s a k´t¢l eltünik a zsinÂrpadlÀson. Le¡l a nagy kockÀra,
de kibillentik alÂla. A kockÀt felhÃzzÀk, a f¢rfi leesik. A rendelkez¢s¢re bocsÀtott tÀr-
gyak felett is a felsûbb hatalom rendelkezik.

A f¢rfi mÀr nem kel fel, nem porolja le magÀt, nem vÀlaszol a hÁvÂjelre, nem enge-
delmeskedik a parancsnak. Az oldalÀn fekszik, ¢s maga el¢ bÀmul. Mire is f¡ggeszt-
hetn¢ tekintet¢t? C¢ljai nincsenek. °rt¢kei elhagytÀk. Az irÀnyok sehovÀ sem vezet-
nek. A cselekv¢s ¢rtelmetlen. Jelent¢s ¢s jelentûs¢g dekonstruÀlÂdott. A meghatÀro-
zottsÀg tÃlsÃlyÀt felvÀltotta a meghatÀrozatlansÀg nullsÃlya, az analÁzist az aporia, a
kutatÀst a k´z´ny, az ¢rtelmezû megjel´l¢st, t¢telt ¢s k¡l´nbs¢gt¢telt a halasztÂ hatÀlyÃ
elk¡l´nb´zûd¢s (diff¢rance, sic).10 A k¡lvilÀg (vagy az eml¢kezet ¢s k¢pzelet) kÁs¢rti a
f¢rfit, a lÀthatatlan erû ¢rezhetû irÂniÀja kÁs¢ri. A vizeskancsÂ visszat¢r, el¢rhetû k´-
zels¢gben Àll meg, de a f¢rfi nem mozdul. A kancsÂ m¢g k´zelebb ereszkedik, arca
elûtt himbÀlÂdzik, de a f¢rfi nem mozdul. A pÀlmaÀg kiegyenesedik, visszaÀll a vÁz-
szintesbe, a levelek sz¢tter¡lnek ¢s Àrny¢kot vetnek, de a f¢rfi nem mozdul. A f¡tty
felharsan fel¡lrûl, de a f¢rfi nem mozdul. ögy viselkedik, mint Vladimir ¢s Estragon,
aki a GODOT mindk¢t felvonÀsÀnak v¢g¢n eljÀtszik a gondolattal: elmegy ä de nem
mozdul. Abszurd vilÀgban nincs hova menni. A vizeskancsÂt is v¢glegesen visszahÃz-
zÀk a zsinÂrpadlÀsra, s eltünik a fa is.11 A f¢rfi lefel¢ pillant, àa kez¢t n¢ziÊ.12 V¢gsû szÀm-
vet¢se nyilvÀnvalÂan Estragon elsû ¢s ÀllandÂ gondolata: nincs mit tenni.13

De nagy k¡l´nbs¢g, ha valaki kezdettûl fogva Ágy gondolkodik, vagy v¢gsû konk-
lÃziÂk¢nt vonja le a tanulsÀgot; ha eleve Ágy lÀt, vagy ha erre a k´vetkeztet¢sre jut. Az
elsû esetben az abszurditÀs maga az emberi l¢t. A mÀsodikban a k¢ptelens¢g megha-
tÀrozott okok meghatÀrozott k´vetkezm¢nye. Az elûbbiben az abszurditÀs abszolÃt ¢r-
v¢nyü. Az utÂbbiban viszonylagos ¢s felt¢teles: a viszonyokon mÃlik, a felt¢telektûl
f¡gg. Az elsû drÀmai p¢ldasor vÀltozhatatlansÀgot sugall. A mÀsodik p¢ldÀzat magÀ-
ban rejti a vÀltoztatÀs elvi eshetûs¢g¢t. E lehetûs¢g lehet csek¢ly, pillanatnyilag bizony-
talan, tÀvoli, valÂszÁnütlen vagy akÀr kivihetetlen, de mivel megokolt konstellÀciÂ k´-
vetkezm¢nye, megvalÂsulhat, ha a konstellÀciÂ megvÀltozik.

A N°MAJçT°K-ban Beckett egyszersmind az abszurd drÀma keletkez¢s¢t is drama-
tizÀlja. V¢gt¢re is pÀlyafutÀsÀt Proust ragyogÂ kritikusak¢nt kezdte,14 ¢s k¢sûbb is Árt
kritikÀt ÁrÂkrÂl, filozÂfusokrÂl ¢s festûkrûl: Dant¢rÂl, BrunÂrÂl, VicÂrÂl, Joyce-rÂl,
M´rik¢rûl, Rilk¢rûl, McGreevyrûl, Ezra PoundrÂl, PapinirÂl, O'Caseyrûl, Denis Dev-
linrûl, Jack B. Yeatsrûl, Geer van Veld¢rûl, Henri Haydenrûl, Tal CoatrÂl, MassonrÂl,
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Bram van Veld¢rûl ¢s ä nagy belsû ellenkez¢ssel, t´red¢kesen, rejt¢lyesen ¢s rejtv¢ny-
szerüen ä koronk¢nt ´nmagÀrÂl is.15 A N°MAJçT°K-ban, Ãgy tetszik, egyes¡l a drÀ-
maÁrÂ ¢s a kritikus, hogy megadja az abszurd drÀma kritikai genezis¢t. PantomimjÀt
Martin Esslinnek az abszurd szÁnhÀzrÂl Árt klasszikus müfajmonogrÀfiÀjÀval egy¡tt ¢r-
demes olvasni.16

1956 november¢nek elej¢re, amikor N°MAJçT°K-Àt megÁrta, Beckettnek bûs¢ges
tapasztalata volt a kortÀrsi t´rt¢nelem relativizÀlÂ k¢ptelens¢geirûl. BÀr sohasem volt
politikailag elk´telezett szerzû, r¢szt vett a francia antifasiszta ellenÀllÀsi mozgalomban
(1941ä42), s Ágy tudta, milyen ¢rz¢s, ha egy embert jobb oldalrÂl, hÀttal elûre bepen-
derÁtenek a szÁnt¢rre, bel´knek a szÁnpadra.17 Tudott a sztÀlini perek abszurditÀsÀrÂl
is. A GODOT elsû (francia) vÀltozatÀban Estragon megemlÁti Bimet ¢s Bomot, àa komikus
sztalinistÀkatÊ,18 s bÀr k¢sûbb az utalÀst tÃlsÀgosan k´zvetlennek talÀlta ¢s t´r´lte, k¢sei
darabjÀban, a MIT HOL-ban (1983) Bim ¢s Bom ism¢t feltünik, ezÃttal Bam ¢s Ben
tÀrsasÀgÀban. MindnyÀjan hosszÃ, sz¡rke k´penyt viselnek, mindnek hosszÃ, sz¡rke
haja van, ¢s mindegyik abszurd vallomÀst igyekszik kicsikarni a mÀsikbÂl olyasvala-
mirûl, amirûl egyik¡knek sincs fogalma. Olykor helyet cser¢lnek: amikor a vallatÂnak
nem siker¡l kinyernie a vallomÀst ÀldozatÀbÂl, a vallatÂt is vallatÂra fogjÀk. Beckett
tehÀt azt is jÂl tudta, milyen az, amikor az embert bal oldalrÂl, vagyis a sztÀlini sz¢lsûbal
irÀnyÀbÂl taszÁtjÀk hÀttal elûre.19 Nem valÂszÁnü, hogy sohasem nyitotta ki a rÀdiÂt,
sohasem vett ÃjsÀgot a kez¢be 1956 oktÂber¢nek v¢g¢n Z¡richben, vagy 1956 novem-
ber¢nek elej¢n PÀrizsban. így k´vetnie kellett a magyar forradalmi esem¢nyeket ok-
tÂber 23-tÂl november 4-ig ¢s a forradalom lever¢s¢nek krÂnikÀjÀt november 4-e
utÀn. Mivel minden rÀdiÂ hÁradÀsa ¢s minden ÃjsÀg hÁranyaga szakadatlanul k´zve-
tÁtette a t´rt¢nteket, az esem¢nyek vargabetüi aligha hagyhattÀk ¢rintetlen¡l az ¢ppen
e napokban Árt N°MAJçT°K ¢lm¢nyanyagÀt.20

A N°MAJçT°K nem az egyetlen Beckett-darab, amelyen a kortÀrsi kelet-eurÂpai t´r-
t¢nelem rajtahagyta ujjlenyomatÀt. Ilyen mü a KATASZTRñFA is, mely 1982-ben fran-
ciÀul k¢sz¡lt el, az avignoni fesztivÀlon ker¡lt szÁnre, 1983. januÀr 10-¢n a The New
Yorkerben jelent meg angolul, ¢s az ÁrÂ gyüjtem¢nyes k´teteiben is olvashatÂ.21 A mi-
nidrÀma elsû pillantÀsra pusztÀn szÁnhÀzi esem¢ny, egy szÁndarab utolsÂ jelenet¢nek
fûprÂbÀja. K´veti, felÃjÁtja ¢s az abszurd szÁnhÀz szellem¢ben megÃjÁtja a drÀmÀba
foglalt drÀma r¢gi hagyomÀnyÀt,22 s Ágy a maga mÂdjÀn folytatja, amit Shakespeare
a SZENTIVçN°JI çLOM-ban ¢s a HAMLET-ben, Shaw az öJRABEFEJEZETT CYMBELINE-
ben, Pirandello a HAT SZEREP KERES EGY SZERZýT cÁmü szÁnmüben, D¡rrenmatt a
PLAY STRINDBERG-ben vagy Stoppard a Shakespeare ¢s Beckett ihlette ROSENCRANTZ
°S GUILDENSTERN HALOTT keretei k´z´tt vagy a Wilde-ra tÀmaszkodÂ TRAVESZTIçK-
ban kimunkÀlt. A KATASZTRñFç-ban a r¢sz jelenÁti meg az eg¢szet, a nagyobb egys¢g
csupÀn Àttünik a kisebben.

Ennek megfelelûen a KATASZTRñFA szÁntere a puszta szÁnpad; szem¢lyei a Rendezû
(R), asszisztensnûje, a seg¢drendezû (S), a Fûszereplû (F) ¢s LukÀcs (L), a vilÀgosÁtÂ;
àcselekm¢nyeÊ nagyobbr¢szt a Rendezû utasÁtÀsainak sora s a Fûszereplû beÀllÁtÀsÀnak
gondja; ¢s zÀrÂaktusa a k´z´ns¢g tapsa, melyet a Rendezû alkalmasint csak k¢pzel,
de az igazi k´z´ns¢g is hall.

Beckett KATASZTRñFç-jÀnak tÀrsadalmi hatÂsugara azonban tÃlterjed egy szÁnhÀzi
fûprÂba szokvÀnyos keretein. MÁg a Rendezû f¢nyüzû pr¢mekben feszÁt, ¢s karos-
sz¢kben ¡l, a Seg¢drendezû hajadonfûtt Àll mellette, ¢s feh¢r overallt visel, s a Fûsze-
replû fekete fatuskÂn Àll a szÁnpad k´zep¢n mezÁtlÀb, rajta hosszÃ fekete k´peny ¢s
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fekete kalap. Az ¡lû ¢s ÀllÂ helyzet, a jÂ ¢s rossz ruha, a feh¢r ¢s fekete szÁn, a szabadon
vÀlasztott hely ¢s a k¢nyszerhelyzet, a megfigyel¢s ¢s megfigyeltet¢s ellent¢te azonnal
hatalmi rangsort sugall: a Rendezû a hierarchia csÃcsÀn helyezkedik el, a Seg¢dren-
dezû rendelkez¢s¢re Àll, a Fûszereplû pedig szolgÀjuk vagy rabszolgÀjuk.

Beckett müv¢szet¢nek festûtÀrsa s egyben-mÀsban rokona, az ugyancsak dublini
sz¡let¢sü Francis Bacon szint¢n gyakran fejez ki lid¢rcnyomÀsos korlÀtozottsÀgot
klausztrofÂbiÀs bezÀrtsÀggal, elszigetelts¢get elk¡l´nÁt¢ssel, amint ezt nyomasztÂan
k´r¡lhatÀrolt ¢s erûszakosan helyhez k´t´tt portr¢inak szük tere sugallja: FEJ IäVI
(1948ä49), PçPA I, PçPA II (1951), TANULMçNY VELçZQUEZ X. INCE PçPA PORTR°JA
UTçN (1953), ALAKOK TçJBAN (1956ä57), TRIPTICHON T. S. ELIOT àSWEENEY AGO-
NISTESÊ CíMþ K¹LTEM°NY°NEK IHLET°S°RE (1967), MOZGñ ALAK (1976), SZFINX ä
MURIEL BELCHER K°PMçSA (1979) ¢s TRIPTICHON AISZKHºLOSZ àORESZTEIçÊ-JçNAK
IHLET°S°RE (1981).

A KATASZTRñFA kezdûk¢p¢ben meghatÀrozott rangsort a Rendezû ¢les ¢s kurta uta-
sÁtÀsai is megerûsÁtik. Parancsait a Seg¢drendezû azonnal lejegyzi, ¢s halad¢ktalanul
v¢grehajtja. A Rendezû Ãgy besz¢l, ahogy egy ism¢tlûfegyver lû. A Seg¢drendezû Ãgy
engedelmeskedik, ahogy egy talÀlatot kapott ember rÀng. ReakciÂi abszurdan g¢pie-
sek, k¢szs¢gess¢ge a jÂl begyakorolt k¢szs¢g fokÀn automatikus. ValahÀnyszor a Ren-
dezû szivarra akar gyÃjtani, ¢s ostorcsapÀsszerü gyors szÂval ä ahogyan Pozzo besz¢l
Luckyval ä t¡zet k¢r, a Seg¢drendezû n¢mÀn t¡zet ad.

A Rendezû ingerl¢keny. A Seg¢drendezûnek adott instrukciÂi egyre igazgatjÀk a
Fûszereplût. Vegye ki a zseb¢bûl a kez¢t! Ne szorÁtsa ́ k´lbe! Vegye le a k´peny¢t! FÀzik
hamusz¡rke pizsamÀjÀban? Sebaj. Vegye le a kalapjÀt! KoponyÀjÀt ¢s kez¢t be kell me-
szelni! ¹sszekulcsolt kez¢t fel kell emelni! MellmagassÀgig, hogy k´ny´r´gj´n! çllvÀ-
nyÀt magasabbra! MezÁtelen lÀbujjait a zs´llye elsû sorÀbÂl is lÀtni kell! Nyakat mez-
telenre! Fejet lehajtani! NadrÀgot feltürni! LÀbat bemeszelni! Hogy a lÀtvÀnyt a t´k¢-
letess¢g abszurd fokÀra emelje, a Rendezû utasÁtja a vilÀgosÁtÂt, hogy s´t¢tÁtse el a szÁn-
padot, ¢s irÀnyÁtsa a f¢nyt a Fûszereplû lehajtott fej¢re. így lesz jÂ. A Rendezû el¢ge-
dett. Rohanhat a jel´lûbizottsÀgba. K´rmeit kimutatta. HatalmÀt ¢rv¢nyesÁtette. Sike-
r¢t biztosÁtotta.

A lehajlÂ fej Bacon k¢peire is jellemzû, s k¡l´nf¢le mÂdokon portr¢in is egy¡tt jÀr
az emberi arckifejez¢s eltorzÁtÀsÀval, elt´rl¢s¢vel. A HçROM ALAKTANULMçNY A KE-
RESZTFA T¹V°BEN (1944) a keresztre feszÁt¢s kÁnjÀt a lecs¡ngû fej arcfelbontÀsÀval, il-
letve arctalansÀgÀval is kifejezi. Az elsû figura kÁnban fesz¡lû profilk¢p¢t szemk´zt sejlû
groteszk arc eg¢szÁti ki; a mÀsodik ¢s harmadik alaknak csak felnyÁlt, vicsorgÂ szÀja
van, szeme, orra nincsen. A rût k´rnyezetbe helyezett s´t¢t ALAKTANULMçNY I (1945ä
46) g´rnyedt ¢s k¢tes figurÀjÀnak fej¢t, arcÀt kalap takarja; az ALAKTANULMçNY II
feje f´l´tt ernyû, szeme s orra hely¢n fekete Àrny¢k, tÀgra nyÁlt, ¡reges szÀjÀban z´lden
foszforeszkÀlÂ fogsor. A leszegett nyakÃ GUGGOLñ ALAKTANULMçNY (1952) fejetlen
¢s arctalan; korlÀton kuporgÂ alakja vesz¢lyeztetett ¢s v¢dtelen, s a vitrinszerü kalitka
szük ter¢ben f¢lig-meddig kiÀllÁtÀsi tÀrggyÀ dologiasult ä akÀrcsak Beckett KATASZT-
RñFç-jÀnak feh¢rre meszelt Fûszereplûje. Az ALAKOK TçJBAN (1956ä57) ¡lû figurÀja
magatehetetlen¡l elûreroskad, feje elûrecsuklik, arca lÀthatatlan. Fekete Àrny¢k me-
red vissza rÀ. A nyugtalan, felszÃrÂ sÀsokkal vibrÀlÂ expresszionista tÀj egyben szÁn-
padszerü szobabelsû is, melyet k¢kes redûz¢sü s´t¢tsz¡rke f¡gg´ny zÀr le.

Beckett KATASZTRñFç-jÀban a tÀrsadalmi polarizÀciÂt tovÀbb n´veli a Fûszereplû
kez¢nek alkalmi bemutatÀsa. A k¢z karomszerü, nyomor¢k, izomrostjai elsorvadtak.23
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Az odavetett c¢lzÀsbÂl k¢rd¢sek sora sarjad. A jelenet csupÀn fûprÂba, vagy kihallgatÀs
is? A Rendezû csak szÁnhÀzi ember, vagy nyomozÂ ¢s kÁnvallatÂ is? A Seg¢drendezû a
vallatÀsban is seg¢dkezik? A Fûszereplû egyszerü szÁn¢sz, aki v¢grehajtja mindenhatÂ
Rendezûj¢nek utasÁtÀsait, vagy kiszolgÀltatott rab is, akit vallatÂja annyira alattvalÂjÀ-
nak tekint, hogy puszta tÀrgyk¢nt kezel? LukÀcs pusztÀn szÁnhÀzi vilÀgosÁtÂ, vagy ä
bibliai neve s annak f¢nyre utalÂ latin etimolÂgiÀja ellen¢re ä valamilyen s´t¢t hatalom
eszk´ze is? ý s a Rendezû ironikusan a àf¢nyhozÂÊ Lucifert testesÁti meg? A KATASZT-
RñFç-nak nemcsak sz´vege, hanem sz´veg´sszef¡gg¢se is megenged ilyen k¢pzettÀr-
sÁtÀsokat: pÀrhuzamos figurÀk megfelelû darabokban hasonlÂ szerepet jÀtszanak. A
VçZLAT RçDIñRA II cÁmü jelenetnyi drÀmÀban az AnimÀtor (A), a KATASZTRñFA Ren-
dezûj¢nek pÀrja, k¢ts¢gkÁv¡l kÁnvallatÂ. A GyorsÁrÂ, mint a Rendezû asszisztense, f¢l-
re¢rthetetlen¡l vallatÀsban asszisztÀl, m¢g ha ä mint a Seg¢drendezû ä ¢rez is olykor
rokonszenvet az Àldozat irÀnt. Fox (F), a KATASZTRñFA Fûszereplûj¢vel pÀrhuzamos
alak, nyilvÀnvalÂan megkÁnzott rab, s Ágy segÁthet meg¢rteni, mitûl sorvadnak a Fû-
szereplû kez¢nek izomrostjai. Az eg¢sz jelenet nyÁltan abszurd kihallgatÀs, melyen a
kihallgatÂnak fogalma sincs, mit mondhatna a rab, ¢s Dick, az AnimÀtor brutÀlis ve-
rûleg¢nye, gyakran hasznÀlja a bikacs´k´t. A kÁnzÂeszk´z darabrÂl darabra vÀltozik.
A N°MAJçT°K II-ben hegyes ´szt´ke. Az ñ, AZOK A SZ°P NAPOK!-ban ¢les csenget¢s,
amely a buckÀba s¡ppedû Winnie-t nem hagyja aludni. A JçT°K-ban szÃrÂf¢ny, amely
a jellegtelen arcÃ, nyakig sz¡rke urnÀkba temetett k¢t AsszonybÂl (A1, A2) ¢s egy F¢r-
fibÂl (F) vallomÀst csikar ki. Mindezekben a darabokban, mint a KATASZTRñFç-ban is,
a szereplûket besz¢lû nevek azonosÁtjÀk, akÀrcsak a k´z¢pkori moralitÀsjÀt¢kokban
vagy a modern szimbolista ¢s expresszionista drÀmÀkban, ¢s a neveket kezdûbetük
r´vidÁtik, mik¢nt Kafka reg¢nyeiben.

Mivel a KATASZTRñFA Rendezûje karossz¢kben terpeszkedik, pr¢mbundÀt ¢s pr¢m-
sapkÀt hord, mÁg a didergû Fûszereplû fekete tuskÂn Àll, ¢s fekete k´penyt visel (mÁg
azt is le nem parancsoljÀk rÂla); s mivel Beckett a darabot VÀclav Havelnek dedikÀlta,
aki akkor a prÀgai Pankrac-b´rt´nben raboskodott àfelforgatÂ-Ê, azaz emberjogi te-
v¢kenys¢g¢¢rt kiszabott b¡ntet¢s¢t t´ltve,24 a Rendezû ¢s a Fûszereplû k´z´tti ellent¢t
nemzeti szÁnezetet is kap. Beckett Ár ¢rz¢kenys¢ge k´zrejÀtszhatott annak meg¢rt¢s¢-
ben ¢s ¢rz¢keltet¢s¢ben, hogyan ¢l egy kis nemzet egy nagyhatalom Àrny¢kÀban.25

A minidarab minicselekm¢nye abszurd katasztrÂfa drÀmai k¢p¢ben ´sszpontosul.
A Fûszereplû ä amint a kopÀr ¢s s´t¢t szÁnpad k´zep¢n leszegett fejjel, elt´r´lt arccal,
feh¢rre meszelt, megvilÀgÁtott koponyÀval, felgyürt nadrÀgszÀrral ¢s meztelen lÀbbal
Àll az emelv¢nyen ä elk¡l´nÁtett, eldologiasodott, elidegenedett ¢s megalÀzott figura
benyomÀsÀt kelti. Komoran groteszk ¢s szÀnalmasan abszurd alak: az egyetemes ka-
tasztrÂfa k¢pe ¢s jelk¢pe. A Rendezû is ilyennek lÀtja, s a lÀtvÀnyt elismer¢ssel nyug-
tÀzza: àHÀt ez a mi katasztrÂfÀnk, nem egy¢b! M¢g egyszer, ¢s mÀr itt sem vagyok.Ê26

A komor jelenet komikus ́ sszetevûje k¡l´n figyelmet ¢rdemel. Nem magyarÀzhatÂ
meg pusztÀn az abszurd helyzetekben ÀltalÀban jelen l¢vû irÂniÀval.27 Nem is csupÀn
lelki v¢dekez¢s a fÀjdalmas tapasztalat ellen, melyet eltÀvoztatni ugyan nem lehet, de
ideig-ÂrÀig tÀvol tartani, a szem¢lyis¢g belsû vilÀgÀtÂl idegennek nyilvÀnÁtani ¢rde-
mes. Nem is csak Ãjabb megnyilatkozÀsa annak, amit a GODOT-val kapcsolatban Be-
ckett Ãgy fogalmaz meg, hogy àsemmi sem groteszkebb, mint a tragikumÊ,28 ¢s amit A JçTSZ-
MA V°G°-ben Nell egy kukÀbÂl kiszÂlva megism¢tel ¢s megerûsÁt: àSemmi sem olyan mu-
latsÀgos, mint a nyomorÃsÀg.Ê29 A klasszikus g´r´g drÀmÀban tragikum ¢s komikum el-
k¡l´n¡lt, a reneszÀnsz drÀmÀban elkeveredett, az Ibsentûl Csehovon Àt O'Neillig ¢s
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Millerig Ávelû korszakban elvegy¡lt, s az abszurd drÀmÀban egyik a mÀsik vet¡lete. Ez
a becketti abszurd csapda.

De a KATASZTRñFA-drÀma v¢g¢n a katasztrÂfajelenet kil¢p e csapdÀbÂl. Nemcsak
Ãgy, hogy az irÂniÀt ´nirÂniÀval pÀrosÁtja ä ezt szÀmos mÀs Beckett-mü is megteszi ä,
hanem Ãgy is, hogy karikatÃrÀt rajzol a Rendezûrûl, aki szÀnd¢kosan teremt kataszt-
rÂfahelyzetet àszÀmukraÊ, vagyis az elk¢pzelt k´z´ns¢g szÀmÀra, hogy talpra ÀllÁtsa a
publikumot, elnyerje tetsz¢s¢t, kivÀltsa tapsÀt. A drÀmaian bemutatott abszurd helyzet
bizonyul itt abszurdnak: a katasztrÂfa mesters¢ges jÀt¢k.

E ritka t¡nem¢nyre a KATASZTRñFA utolsÂ szÁniutasÁtÀsa adja meg a magyarÀzatot:

àSz¡net. TÀvoli taps zaja. F f´lemeli fej¢t, a k´z´ns¢get n¢zi. A taps akadozik, majd elhal.
HosszÃ sz¡net.
A fej lassan elmer¡l a s´t¢tben.Ê30

A fûprÂba sorÀn a Rendezû mindv¢gig megk´vetelte, hogy a Fûszereplû oly m¢lyre
hajtsa le fej¢t, ahogy csak lehet. A prÂba kezdet¢n F àfeje lehajtvaÊ.31 Fekete, sz¢les
karimÀjÃ kalapja elfedi arcÀt. A szem¢lytelen hatalom nem türi a szem¢lyess¢get: sze-
m¢ben a szem¢lyis¢g megnyilatkozÀsa, az emberi arc szem¢lyess¢ge merû arcÀtlansÀg.
F-nek, tudjuk, tilos ́ k´lbe szorÁtania kez¢t. Az erûgyüjt¢s ellenÀllÀs, s a szembeszeg¡l¢s
lÀzadÀs. Az Àldozat keze legyen laza, ernyedt ¢s bemeszelt, kulcsolÂdj¢k ¢s emelkedj¢k
k´ny´rgû mozdulattal. Amikor a Rendezû a zs´llye elsû sorÀbÂl megpillantja F arcÀt,
azonnal utasÁtja, hajtsa le fej¢t. Mikor a Seg¢drendezû bÀtortalanul megk¢rdi, àMi len-
ne, ha... esetleg... felemeln¢ a fej¢t... egyetlen pillanatra... hogy lÀssuk az arcÀt... csak egy pilla-
natraÊ,32 a Rendezû t¡st¢nt vÀlaszol, ¢s ellentmondÀst nem türû hangon mordul rÀ:
àMicsoda?! HÀt m¢g mit nem! M¢g hogy a fej¢t? Mit gondolsz, hol vagyunk? TalÀn PatagÂni-
Àban? M¢g hogy emelje f´l a fej¢t! Micsoda ́ tlet!Ê33 Ha megtenn¢, megtehetn¢, lerombolnÀ
az abszurd katasztrÂfa k¢p¢t ¢s jelk¢p¢t, meghiÃsÁtanÀ a Rendezû szÀnd¢kÀt, elron-
tanÀ a beÀllÁtÀs hatÀsÀt, megsemmisÁten¢ a fûprÂba c¢ljÀt, t´nkretenn¢ az elûadÀst.

Ebben a hÀtt¢rben ¢s helyzetben vÀlik jelentûss¢, hogy a Fûszereplû m¢gis felszegi
fej¢t, ¢s farkasszemet n¢z a k´z´ns¢ggel. A gesztus kihÁvÂan lÀzadÂ ¢s kem¢nyen ka-
tartikus. A mozdulat a szem¢lyes autonÂmia visszanyer¢s¢t jelzi. àAz elszem¢lytelened¢s
k¢pe szem¢lyess¢ vÀlik, a korÀbbi t´rt¢n¢s ironikusan a visszÀjÀra fordul.Ê34 Az ellenÀllÀs elüzi
az abszurditÀst. A szembeszeg¡l¢s szembeszÀll a katasztrÂfÀval. A jelent¢s ¢s jelentûs¢g
visszat¢r. A dekonstrukciÂt felvÀltja a rekonstrukciÂ. Az utolsÂ pillanatban. LegalÀbb
egy pillanatra. E dacos gesztus elsû moccanÀsa lehet egy felszabadÁtÂ mozgalomnak.

A KATASZTRñFA zÀrÂk¢pe ily mÂdon egyetemes jelentûs¢gre emelkedik. Beckett
mÀr korÀbbi drÀmÀit is Ãgy szerkesztette, hogy benn¡k a cselekv¢s lehetetlens¢ge a
cselekv¢s sz¡ks¢gess¢g¢re vonatkozz¢k. így mentette meg a cselekv¢s elv¢t a cselek-
v¢sk¢ptelens¢g k´zeg¢ben, s Ágy Âvta meg a drÀmÀt a hagyomÀnyos drÀmai dinamika
redukciÂjÀnak szükÁtett ter¢ben. A KATASZTRñFç-ban a fej¢t felszegû Fûszereplû moz-
dulata ezt a mozzanatot emeli ki. A felsejlû perspektÁva a megelûzû darabok abszurd
dramaturgiÀjÀnak term¢szet¢re is ¢rtelmezû f¢nysugarat vet.

A lehajtott ¢s felemelt fej k¢pe Beckett drÀmai vilÀgegyetem¢nek visszat¢rû szim-
bolikus eleme. Jelent¢s¢t ez¢rt szakadatlanul vÀltoztatja, ahogyan sz´veg ¢s sz´veg-
´sszef¡gg¢s, hallhatÂ hang ¢s felsejlû felhang, tÁpus ¢s archetÁpus, hagyomÀnyk´ve-
t¢s ¢s hagyomÀnyt´r¢s, hely ¢s helyzet megkÁvÀnja. Nem csupÀn egy mü egyik motÁ-
vuma, hanem az ¢letmü vez¢rmotÁvuma. A motÁvumot Beckett mÀr-mÀr zenei ¢rz¢-
kenys¢ggel komponÀlja meg, ¢s mintÀzza bele a drÀma sz´vet¢be. A KATASZTRñFç-t



megelûzû darabokban feltünû, hogy nemcsak a lehajtott fej fejez ki elesetts¢get, re-
m¢nytelens¢get, ki¡resed¢st ¢s veres¢get, hanem gyakran a felszegett fej is hiÀbava-
lÂsÀgot, megcsalattatÀst ¢s fÀjdalmat sugall vagy k¢szÁt elû.35 Amikor Estragon ¢s Vla-
dimir n¢mÀn ¢s mozdulatlanul, àmell¡kre ejtett ÀllalÊ36 vÀrjÀk Godot-t, lecs¡ggesztett
fej¡k fizikai ¢s metafizikai helyzet¡ket p¢ldÀzza. Amikor Vladimir àfelemeli a karjÀtÊ37

s vele term¢szetesen a fej¢t, Estragont figyelemre inti, s a k¢t csavargÂ eg¢sz test¢ben
groteszk¡l megmerevedve felfigyel, a felt´rekvû mozdulat sehova sem vezet: semmit
sem hallanak, ¢s Estragon elveszÁti egyensÃlyÀt, s majdnem elesik. Pozzo pÂrÀzzal
k¢nyszerÁti Luckyt, hogy n¢zzen fel az ¢gre. Mikor Estragon àa szÁnpad sz¢l¢ig megy, ...a
k´z´ns¢gre tekintÊ, s megÀllapÁtja, àMosolygÂ tÀjÊ, majd hozzÀteszi, àMenj¡nk inn¢t!Ê,38 ak-
kor szarkasztikusan, sût metafizikusan ironikus. V¢g¡l is nincs mit tenni, àBele kell nyu-
godniÊ.39 Amikor azonban a KATASZTRñFA v¢g¢n, tehÀt szerkezetileg hangsÃlyos he-
lyen a Fûszereplû emeli fel a fej¢t ¢s n¢z szembe a k´z´ns¢ggel,40 akkor a mozdulat
lend¡letes, lÀzadÂ ¢s jelentûs. Ez¢rt diszkvalifikÀlÂdik a Rendezû, ez¢rt hal el az ab-
szurd katasztrÂfÀnak kijÀrÂ elk¢pzelt taps, s ez¢rt hangzik majd fel, elk¢pzelhetj¡k, a
szÁniutasÁtÀsban elûÁrt hosszÃ sz¡net utÀn a szeml¢lûbûl cselekvûv¢ tett valÂdi k´z´n-
s¢g valÂdi tapsa.

Ahol az abszurditÀs uralkodik, ott a àjobbÊ ¢s àbalÊ, a àfentÊ ¢s àlentÊ, az àelûreÊ ¢s
àhÀtraÊ k´z´tti k¡l´nbs¢g viszonylagossÀ vÀlik, s belev¢sz az ¢rt¢k ¢s ¢rtelem n¢lk¡li
azonossÀgba. Ahol az irÀnyok szimbolikÀja visszat¢r, ott az abszurditÀs metafizikÀja ka-
tartikusan ¢rv¢ny¢t veszti. LegalÀbbis a katarzis pillanatÀban.
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Sz¢kely Magda

ERñZIñ

Nincs kiv¢deni semmi mÂd
az em¢sztû erÂziÂt

ahogy mind magabiztosabban
terjeszkedik benn a tudatban

az indulÂ gondolatot
elt¢rÁtik a torlaszok

a szavak foszlÀnnyÀ eny¢szve
sz¢thull szÀnd¢kuk sz´ved¢ke

mintha t´bb¢ nem volna mÀs
csak folytonos fogyatkozÀs



de m¢gis valami belûlem
van egyre inkÀbb ¢ledûben

¢s lehajol f¢nylû f´l¢nye
a v¢ges pusztulÀs f´l¢be

MOZDULATLAN

Mert elmozdulni sose vÀgytam
megÀlltam a magam hely¢n
voln¢k fa fÃjhatna a sz¢l fenn
tartana lenn a telev¢ny

LEHETýS°G

Egy l¢lekzetnyi lehetûs¢g
vÀratlan r¢s a k¢nyszeren
mindig adÂdott valahogy
¢s ennyi el¢g volt nekem

LÀszlÂ No¢mi

PONTOSSçG

Csak azt: fenyûfa hogy hasad,
nap merre tüz, meddig, mi¢rt,
sziklÀban merre visz az ¢r,
a zajban hogy k´vesd magad;
csak azt tudod: a hang hovÀ
hajolt, a vÁz honnan szakadt,
f¡ggûleges k´vek k´z´tt
a m¢retek hol alszanak;

LÀszlÂ No¢mi: Versek ã 1591
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vonal vonalba hol talÀl,
a pengeÀrny¢k merre jÀr,

csak azt tudod: ha c¢lba ¢r,
f´ldtûl vagy ¢gtûl f¡gg az ¢l,
s hogy m¢g valÂdi, m¢g remek.

BabonÀk nem kÁs¢rtenek.

çTHALLçS

mikor az Àrny¢k elindult fel¢m
ha megbicsaklott elviselte vÀllam
sok Àg hajolt fordult sok arc utÀnam
az eml¢kezet f´ldi tengely¢n

f¡vek k´z´tt helyemre nem talÀltam
sok furcsa n¢v ragadt rÀm idegen
szavak k´r¢be vitt ig¢zetem
maradtam ott is akkor is hazÀtlan

mikor lev¢ltûl lassan elszakadt
a suttogÀs ¢s f´ldre hullt a f¢ny
az ember¢let ÃtjÀnak fel¢n
kigyÃlt a lomb s ¢n megn¢multan Àlltam

ThurÂczy Katalin

HçROM NYULAK

Csak kibÁrjam r´h´g¢s n¢lk¡l, add, Uramisten, hogy kibÁrjam, ¢s ne ¡ljek le a jÀrda-
szeg¢lyre, t¢rdem k´z¢ szorÁtva a müanyag szatyrot, ¢s ne vihogjak bele a hÀrom nyÃl-
d´g puha szûr¢be, add, Uramisten!

Amint ÀtszÂltak, hogy van hÀrom nyÃl, menjek ¢rt¡k, indultam. °ppen csak szebb-
re cser¢ltem az otthoni kopott tornacipût, hogy m¢gsem abban, ha este tÁz Âra van,
ez akkor is az AndrÀssy Ãt, egy elegÀns, patinÀs, meg szembej´het bÀrki, Ãgyhogy f´l-
vettem a szebbiket, ¢s Àtballagtam.



A HajÂs utca ilyenkor ¢pp ugyanolyan, mint mindig, csak s´t¢tebb, ¢s a kocsi cso-
magtartÂjÀban ott fek¡dtek hosszan kinyÃlva a nyulak. HÀrman. Eszembe jutott a me-
se, ¢s ettûl pokoli kedvem kerekedett ä amolyan pusztÁtÂ jÂkedv, amelynek semmi k´ze
a kellemes, joviÀlis, polgÀri jÂkedvhez, inkÀbb ablakt´rû, fejsz¢t ragadÂ vidÀmsÀg, ha
f¢rfi voln¢k a szÀzad elej¢n, a pezsgû utÀn megenn¢m a poharat, v¢res szÀjjal mor-
cogtatva a gravÁrozott ¡veget. Ha birtokom volna, elkÀrtyÀznÀm, vadÀszpuskÀmra tÀ-
masztanÀm a halÀnt¢kom, ¢s szÀz cigÀny hÃznÀ, amikor v¢res fejjel a damasztabroszra
bukom, jobbomon Caisse d'escalopes de Saumon ¥ la Mariniªre, balomon Pigeons
aux pointes d'asperges, szemben feldûlt francia pezsgû... Dom P¢rignon vagy valami
hasonlÂ, bÀr a mÀrka mÀsodlagos, de hÀt nekem nem maradt mÀs, csak a mese...

à...adjon isten, hÀrom nyulak! ögy ¡lt´k itt, mint az urak.
ä Urak, bizony! Urak lesz¡nk, reggelre rÂkahÃst esz¡nk!
Ennek a fele se mÂka! ä Iszkolt is hamar a rÂka...Ê

...¢s ettûl rÀm j´tt a r´h´g¢s. Valahonnan gyomortÀjrÂl indult, ¢s g´rcs´s hullÀmok-
ban s´p´rt v¢gig a testemen, hiÀba prÂbÀltam nem odan¢zni, hiÀba meresztettem a
szemem, mint katona a vÀrtÀn: mindig csak elûre, a szatyor ott j´tt mellettem, ¢s ebbûl
a szatyorbÂl hÀrom feh¢r bolyhos nyÃlsegg kandikÀlt bele az ¢jszakÀba, ¢s hÀrom pÀr
ä azaz hat darab ä hidegg¢ meredt nyÃllÀb mutatott az ¢gre vÀdlÂn. Ettûl j´tt rÀm a
r´h´g¢s annyira. PrÂbÀltam nem kÁv¡lrûl lÀtni magam, ahogy ott kocogok hÃgyszagÃ
hÀzak ÀrnyÀn az AndrÀssy Ãt fel¢ a szebbik tornacipûmben, sÃlyos szatyrombÂl der-
medt nyÃlcÁmerek lÂgnak, ¢n igazÀn megprÂbÀltam, de min¢l inkÀbb akartam nem
lÀtni magam, annÀl inkÀbb szembej´tt velem szarkasztikus alteregÂm, ¢s mocskos
szÀnd¢ktÂl vez¢relve direkte r´h´gtetett.

így ¢rtem az Opera el¢. A k´z´ns¢g ¢ppen tÂdult kifel¢, arcukon Àtszellem¡lts¢g,
vÀllukra ÀhÁtatosan csatoltÀk fel szÀrnyaikat ä a n¢zût¢rre tilos bevinni ä, n¢melyiken
m¢g ott fityegett a rajta felejtett ruhatÀri szÀm, aztÀn k´nnyed¢n a levegûbe sz´kkenve
elsuhogtak, ki a BelvÀros, ki KûbÀnya, Angyalf´ld, Kispest fel¢, csak a megr´gz´tt
Wagner-rajongÂk kocogtak egykedvüen, ¢n meg ott, a cekkerbûl meredû nyulakkal.

...a tÀrsasÀg nem volt sem jobb, sem rosszabb a szokÀsosnÀl. Mint a lepk¢k, mindenki eltÀncolta
a maga tÀncÀt, szesz¢lyes szellemi arabeszkeket rajzolva a semmibe, g´rcs´sen prÂbÀlt olyannak
lÀtszani, amilyennek elvÀrtÀk tûle, csattantak a po¢nok, ¢s hosszÃ, hÀlÀs r´h´g¢s kÁs¢rte mind-
ahÀnyat, hÀlÀs, mert addig sem kellett okosakat mondani, hosszÃ, mert jÂlesett valamivel kit´lteni
a mÃlÂ idût. Az idû pedig mÃlt szorgalmasan...

Bezuhantam a kapun, hÀtamat nekitÀmasztottam a vastag tej¡vegnek, melyet sze-
sz¢lyes vaslevelek v¢dtek kÁv¡lrûl, ¢s m¢lyet l¢legeztem a maratoni futÂk h´rgû l¢leg-
zet¢vel, ahogy az utolsÂ csepp oxig¢n¢rt k¡zdenek fulladÀs elûtt... A liftben elmÃlt az
eg¢sz, ¢s mire a konyhÀba ¢rtem, csak valami fura ¡ress¢g maradt utÀna, elûttem meg
a feladat: ezeket a d´g´ket meg kell nyÃznom.

N¢gyen voltunk a konyhÀban, a nyulak meg ¢n...
...r´gt´n az elej¢n bosszantott, kicsit minden tÃlontÃli volt rajta: a haja tÃl g´nd´r, a mosolya

tÃl sÀrmos, az alakja tÃl fiÃs, sehol semmi s´rhas, semmi tÀska a szeme alatt, semmi lomhasÀg,
ami m¢giscsak pimaszsÀg az û korÀban, ha legalÀbb a pulÂver¢n lett volna egy folt, vagy az
elszakadt cipûfüzûje bogra k´tve, de semmi. Fesztelen¡l ¡lt le bÀrki mell¢, ¢s ahova le¡lt, mindenki
mosolygott, r´pk´dtek k´r¡l´tte a szellemes szÂjÀt¢kok, t´rt¢netek, anekdotÀk, bÀrhova ment, min-
den¡tt csak rÀ s¡t´tt a nap, egyszÂval pillanatokon bel¡l tiszta szÁvembûl utÀltam. Mint a k¢nsav
mart bel¡lrûl a keserüs¢g, k¢sûbb bevallottam, hogy inkÀbb az irigys¢g, ami¢rt olyan tudott lenni,
amilyen mindig szerettem volna, ¢s ami mÀr sosem adatik meg, mert szÀrnyaljon bÀr akÀrhogy

ThurÂczy Katalin: HÀrom nyulak ã 1593



szellemem, legyek bÀr bel¡lrûl karcsÃ ¢s l¢gies, der¢kig ¢rû lÀngv´r´s lelki hajamba kapjon bÀr
bele a sz¢l, a valÂsÀg: bensûm ormÂtlan tokja, a sÃlyos csontok, rejtett zsÁrpÀrnÀk, a sz¢les, erûs
csuklÂ, a parasztosan kerek ÀbrÀzat visszarÀnt, agyagba d´ng´l, k¢t vÀllra fektet, megfojt ¢s t´nk-
retesz, mint ama gaz bitang, akinek ez elûre megfontolt szÀnd¢ka, egyszÂval... knock out...

...n¢zt¡k egymÀst, ûk hÀrman meg¡vegesedett, ¢n f¢nylû, k¢ts¢gbeesett szemmel.
V´r´sbor. Ez jutott eszembe: sok v´r´sbor. A dugÂ Ãgy pukkant, mintha orosz ru-

letten vakt´lt¢nyt csettintettem volna, mintha az ¢letemet nyertem volna vissza. ögy
hajtottam le egy pohÀrral, ahogy a GrÀlbÂl kortyoltam volna az ¢let viz¢t, v¢g¡l is mit
nekem hÀrom nyulak! NyÃztam ¢n mÀr rabsicûzet is!

...a tÀrgyi felk¢sz¡lts¢ge viszont lenyüg´z´tt. Ha valamivel el lehet kÀprÀztatni a magamfajta
f¢lmüvelt tyÃkot, az a t¢teles tudÀs. Az pedig volt neki...

F¢lÂra mÃlva ott fek¡dt elûttem a hÀrom anyasz¡lt meztelen Àllat. Pontosabban
m¢g annÀl is meztelenebb, mert bûr n¢lk¡li. Szem¢rmetlen kitÀrulkozÀsukat csak ¢let-
telen voltuk mentette a k´z´ns¢gess¢gtûl. A feszes hÃst gy´ngyf¢nyü hÀrtya borÁtotta,
¢s akÀr Leonardo anatÂmiai ÀbrÀin, finoman elk¡l´n¡ltek egymÀstÂl a csontok, az
inak, az izmok, az eg¢sz t´k¢letes rendszerben fesz¡lû sz´vev¢ny, amelynek egyetlen
c¢lja, hogy biztosÁtsa a leggyorsabb, legfondorlatosabb, legkacskaringÂsabb ¢s legcik-
cakkosabb futÀst, a menek¡l¢s egyed¡li lehetûs¢g¢t...

...este tÁzkor mÀr az eg¢sz tÀrsasÀg r¢szeg volt kicsit, na nem dugÂr¢szeg, csak elegÀnsan sza-
lonspicces, vagyis mindenki a legrosszabb formÀjÀt futotta. Ilyenkor az ostoba ostobÀbb a szokott-
nÀl, id¢tlen vihogÀsa Ãjabb vedel¢sre k¢szteti k´rnyezet¢t, az okos annyira sziporkÀzÂ, hogy az
mÀr kÁnos, a sz¢pek viszont hÀl' istennek megcsÃnyulnak, elj´tt tehÀt az ¢n idûm. Ott ¡lt velem
szemben, az alkohol karcosabbÀ tette, rekedtt¢ ¢s csapzottÀ, a mozdulatai koordinÀlatlanokkÀ vÀl-
tak, csak gÂtikus keze r´pk´d´tt, ¢s mint f¢lig ¢gett csillagszÂrÂ mÀr csak aprÂ sziporkÀkra futotta.
Meg nÀthÀs is volt. SzomorÃan trombitÀlt idûnk¢nt, ´sszefonnyadt a kÂr sÃlya alatt ä kizÀrÂlag
f¢rfiak tudnak ilyen odaadÂan betegek lenni ä, ¢s a zsebkendûk feh¢r hÂbarikÀdja m´g¡l mÀr
csak a t¢ves adatok ¢s dÀtumok korrigÀlÀsÀra futotta erej¢bûl. M¢g most sem szerettem, mert
annyival okosabbnak ¢s müveltebbnek mutatkozott, hogy valÂsÀgos t¢riszonyt ¢reztem a k´zel¢ben.
ögy n¢ztem rÀ, ahogy magas toronybÂl n¢z le az ember, latolgatva, ugorjon-e csukafejessel a
semmibe, hogy odadobjon-e mindent egyetlen sz¢p Ávü rep¡l¢s¢rt, az ¢lvezet¢rt, mik´zben teste a
fizika szabÀlyai szerint megfelelû m¢rt¢kben gyorsul is rÀadÀsul, ¢s ¢rzi, ellenÀllhatatlanul vonzza
a m¢lys¢g, a v¢kony vaskorlÀt nem k¢pes megtartani sÃlyÀt, ettûl a gerinc¢n hideg verejt¢k csor-
dogÀl t¡relmesen. A t´bbs¢g eddigre kidûlt, vagy hÀrman maradtunk talpon mind´ssze, ¢s a
k´telezûen k´nnyed tÀrsalgÀs vÀratlanul komolyra fordult, no, az akad¢miai sz¢kfoglalÂtÂl mesz-
sze esett ugyan, de az eddigi felszÁness¢gtûl is. Sok minden szÂba ker¡lt ä hosszasan tÀrgyaltuk,
hogy a magyarorszÀgi vasÃtÀllomÀsok mi¢rt ¢p¡ltek t´bb kilom¢terre a vÀrosoktÂl ä, aztÀn ki-ki
a csalÀdjÀrÂl besz¢lt, elkÀrtyÀzott birtoktÂl lopott feles¢gig, àhajnalig cigÀny az ablak alattÊ-tÂl
r¢zgÀlicon vÀsÀrolt arany kark´tûig minden szÂba ker¡lt, jÂl mulattunk; eml¢kszem, annyit mon-
dott mosolyogva: az ¢n csalÀdomban nem maradt, aki mes¢ljen, mert t´bbs¢g¡ket el¢gett¢k... ¢s
mÀr folytatta is valami bonyolult t´rt¢nettel a keltÀkrÂl ¢s Baile çtha Cliath-rÂl, csak a szeme lett
f¢nytelen kavics ¢s az arca k¢spenge...

...a felhasÁtott has¡regbûl bÀrsonyv´r´s v¢r ´ml´tt, ¢s kutatÂ ujjaim nyomÀn elû-
buktak a zsigerek, fojtogatÂ büzt Àrasztva a golyÂ lyuggatta belek, a t¡dû, a roncsolt
mÀj...

...¢s mosolyogtunk, ¢s besz¢lgett¡nk tovÀbb, de ez mÀsf¢le mosoly volt mÀr, ¢s mÀsf¢le besz¢d...

...folyattam rÀ a vizet, a hÃs mÀr szürûn tornyosult, a hullad¢k szorosan müanyag
zsÀkba k´tve.
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...reggelre halÀlosan beleszerettem, szlÀv felmenûim tÃlÀradÂ szenved¢ly¢vel, parttalanul ¢s
rem¢nytelen¡l, ahogy szokÀs, aztÀn hÀrom hÂnapig nem lÀttam...

çram futott rajtam Àt: izzÂ drÂthuzal az Àgy¢komtÂl az agyamig, pontosabban ko-
ponyÀm hÀtsÂ r¢sz¢ig, ahol feh¢r szikrÀkat szÂrva pattant sz¢t. Le kellett ¡ln´m, ki-
futott belûlem az erû. Az ¢lettelen hÃs ¢rint¢se felkeltette bennem az ¢lû hÃs irÀnti
vÀgyat. ºltem ́ sszeg´rnyedve v¢riszamos k¢zzel, mint g´r´g trag¢diÀk hûsnûje, pon-
tosabban mint francia vÁgjÀt¢kok terjedelmes seggü szakÀcsnûje, ¢s ha lett volna kesz-
kenûm, belezokogtam volna amÃgy n¢pszÁnmüvesen, hogy befejezzem a hasonlatsort.
De Ágy csak kuporogtam, ¢reztem, ahogy kredenck¢nt zuhan rÀm a kÁvÀnÀs, hogy nem
tudok v¢dekezni ellene, sebezhetû vagyok ¢s kiszolgÀltatott, meztelen, mint a nyÃzott
nyulak, ¢s azt is tudtam, kilÀtÀstalan az eg¢sz. Nevets¢gesnek ¢reztem magam, ¢s bi-
zonnyal az is voltam.

V´r´sbor. Ez jutott eszembe: sok v´r´sbor! Ittam is egy pohÀrral amÃgy v¢rfolto-
san. Istenem! Csak ne lenn¢k ennyire dromedÀr: egy irodalmi trampli, egy buldÂzer-
karossz¢riÀba csomagolt sªvres-i porcelÀn, mert hiÀba a kifinomult l¢lek, ha a burka
ennyire papundekli!

...¡lt¡nk, ¢s figyelt¡k egymÀst: û engem, ¢n ût. K´zben okosakat mondtunk. Elûsz´r ût magÀt
leltÀroztam, aztÀn a lakÀsÀt: Àgya f´l´tt London k´z¢pkori lÀtk¢pe ä hosszÃ keskeny papÁrcsÁ-
kon ä, ottfelejtett gyerekjÀt¢kok, k´nyvek, f¡gg´ny´k, szûnyegek, minden tiszta, praktikus, har-
monikus, hüv´s. Nem szerethet itt lakni. Minden annyira hibÀtlanul megtervezett, annyira
ideiglenes. °n Àlltam nyer¢sre, nekem nem volt hÀtterem...

Nyestem a hÃst. MÀr nem volt v¢res. Nem volt t´bb ´nmagÀnÀl: hÃs volt. Annyira
kiveszett belûle minden nyÃlsÀg, a f¡vet szimatolÂ orr, a megrezzenû bajusz, f¡rk¢-
szûleg ¢gre meredû f¡l melengetû bÀja, minden, amitûl k¡l´nb´z´tt, annyira meg-
szünt a testis¢ge, annyira tÀrggyÀ degradÀlÂdott, hogy ha nem akartam volna erede-
tileg, akkor is rÀÁrtam volna a müanyag zacskÂkra mintegy mementÂul, ha netÀn k¢-
telyeim tÀmadnÀnak: VADNYöL...

...D´rzs´ld meg a hÀtam! ä mondta. Ott Àllt a nyitott ajtÂban meztelen¡l, vÁzcs´ppek ¢kk´veivel
borÁtottan, f¢nylûn, mint Krisztus k´zvetlen¡l a feltÀmadÀs utÀn vagy elûtte, ez l¢nyegtelen, mert
csak a csoda szÀmÁt, nem annak idûbeli determinÀltsÀga, lÀba k´r¡l tÂcsa gyült... JÂ volt v¢gig-
simÁtani tarkÂjÀn a pici pelyheket ä drÂtg´nd´r hajÀnak lenyÁrt maradvÀnyÀt. Gerinc¢nek ho-
morÃ Áve a kiÀllÂ csigolyÀkkal ä hajl¢kony gy´ngysor. MellkasÀn a v´rhenyes szûrt mÀr tarkÁtja
n¢hÀny feh¢r szÀl. FiÃsan lapos hasa, Àgy¢ka ä mint a rÂmai szobrok¢. Nem rÂmai, g´r´g. Az
sem, azok mind atl¢tÀk, gusztustalan izomt´megek. Picasso szomorÃ bohÂcai. Igen. TalÀn az...

...be kell rakni a m¢lyhütûbe.

...milyen inget vegyek, kockÀsat vagy sz¡rke csÁkosat. ä Sz¡rk¢t...

...rem¢lem, bef¢r. Ha nem, kiveszek valamit. ögyis fûzn´m kell.

...Àllt fel´lt´zve, aztÀn felsz´kkent az ablakpÀrkÀnyra, ¢s kil¢pett. ä Majd hÁvjuk egymÀst ä
szÂlt vissza, de tudtam, hogy soha. Ment v¢gig a fasoron hÀrom emelet magasban. K¢toldalt je-
geny¢k ¢s a hÀztetû k¢m¢nyei, az Ãton sÀrga homok kavarodott l¢p¢sei nyomÀn. ºgyesen ker¡lgette
az antennÀkat, fÃjt a sz¢l, szÀlltak a fellegek, a füben virÀgok, k´vek k´zt hangyÀk ¢s bogarak
milliÀrdjai indultak a sz¢lrÂzsa minden irÀnyÀba, madarak, flÂra, fauna stb. ...

Add, Uramisten, hogy kibÁrjam sÁrÀs n¢lk¡l, hogy ne fek¡djek a konyha hüv´s k´-
v¢re bûgni, arcomat a hideg linÂleumra szorÁtva, add, Uramisten, hogy kibÁrjam!

...a tetûn karcsÃ sziluett: f¢rfi, amint ÀllÀhoz emeli hegedüj¢t, mellette szÀllÂ k¢k kakasok...
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F´ld¢nyi F. LÀszlÂ

LEV SESZTOV, A RADIKçLIS OPTIMIZMUS
FILOZñFUSA

PÀrizs, Boulogne-sur-Seine, 1933. Egy dÀn utazÂ ¢rkezett a francia fûvÀrosba, bizo-
nyos Kierkegaard Ãr. Igen, a nagy filozÂfus rokona. A r¢gi rokonokkal ellent¢tben,
akik m¢g restelkedtek, û mÀr b¡szke a nagy elûdre, s nem sz¢gyenkezik annak k¡l´nc
volta miatt. Sût figyelemmel kÁs¢ri, mit Árnak s mondanak rÂla. P¢ldÀul PÀrizsban, ahol
egy orosz filozÂfus, Lev Sesztov tart rÂla elûadÀsokat a Sorbonne-on, s a N¢metor-
szÀgban mÀr k´zismert Kierkegaard-t most a franciÀkkal ismerteti meg. Kierkegaard
Ãr, az utÂd, Árt is egy kis cikket egy dÀn lapban SesztovrÂl, s most PÀrizsban bejelent-
kezett hozzÀ lÀtogatÂba. K¢sû d¢lutÀn van, esteledik. çm a dÀn vend¢gre hiÀba vÀr-
nak. Helyette egy orosz l¢p be, hÁvatlanul. Alekszej Remizov, a r¢gi barÀt, maga is
emigrÀns. S mik´zben Sesztovval teÀzgatnak ¢s besz¢lgetnek, telik az idû. Kierke-
gaard-rÂl semmi hÁr; annÀl t´bb szÂ esik viszont az orosz irodalomrÂl, a mÃltrÂl, a
gyerekkorrÂl, az ´r´kre letünt orosz kultÃrÀrÂl. AzutÀn beesteledik, ¢s Remizov fel-
kerekedik, hogy az esûben hazamenjen. àMÀr a kertkapuban Àlltam, eloltottam a cigaret-
tÀmat, s akkor m¢g egyszer megfordultam. °s lÀtom Sesztovot, amint ott Àll a benzinkÃtnÀl ä egy
autÂ ¢ppen tankol ä, s integet nekem. ÏIgen ä kiÀltja ä, mÀr HoratiusnÀl is olvastam.Î Vissza-
mentem hozzÀ ä hogy nem f¢l a benzinkÃt mellett Àllni!... ÏAz ARS POETICç-ban ä mondja Sesz-
tov... ä Ha azt akarod, hogy sÁrjak, elûbb neked kell Àt¢rezned a fÀjdalmat...ÎÊ1

Egy filozÂfus, akinek minden gondolata m´g´tt m¢ly fÀjdalom lappangott, ¢s akinek
egyetlen c¢lja az volt, hogy sÁrÀsra bÁrja a jÂzan ¢s egyre felelûtlenebb huszadik szÀza-
dot. Ez volt Lev Sesztov (1866ä1938), szÀzadunk egyik legk¡l´n´sebb filozÂfusa, ez a
m¢lyen k¢ts¢gbeesett egzisztencialista ¢s m¢gis hittel teli prÂf¢ta, aki egyszerre ¢lt a
huszadik szÀzadban ¢s az ñtestamentum vilÀgÀban. Egy radikÀlis gondolkodÂ, aki ko-
rÀt ¢ppoly heves bÁrÀlattal illette, mint Heidegger, akivel k´lcs´n´sen tisztelt¢k egy-
mÀst, de aki ä Heideggerrel ellent¢tben ä nemcsak a trag¢dia, hanem a hit filozÂfiÀ-
jÀhoz is eljutott. A paradoxonok filozÂfusa volt, aki a rÀciÂ ¢s a logika mindmegannyi
eszk´z¢t felhasznÀlta, hogy a hitevesztett XX. szÀzadot meggyûzze arrÂl, hogy Isten-
nek, ha Ãgy akarja, az is mÂdjÀban Àll, hogy a k¢tszer kettût ´tt¢ vÀltoztassa. A csoda
filozÂfusa volt, aki pÀlyÀjÀt az idealizmus elleni vad tÀmadÀssal kezdte, hogy v¢g¡l a
prÂf¢tÀk hit¢hez jusson el ä ahhoz a hithez, amely hegyeket is k¢pes elmozdÁtani a
hely¡kbûl. °s nem utolsÂsorban egy nagyszerü essz¢ista, aki nemcsak az egzisztencia-
lizmus filozÂfusait nyerte meg magÀnak, hanem ä t´bbek k´z´tt ä a sz¡rrealizmus
ÁrÂit ¢s müv¢szeit is. Eg¢sz ¢lete egyetlen nagy k¡zdelem volt: harc a Gonosszal, k¡z-
delem a csÀbÁtÂval, szembeszeg¡l¢s a kÁgyÂval, amely rÀbÁrta az embert, hogy a hit
helyett a tudÀst vÀlassza, Isten helyett az ¢szt istenÁtse. E kÁs¢rtûnek, a Gonosznak az
ereje emberf´l´tti volt. Aki le akarja gyûzni, annak szint¢n nem e vilÀgi fegyverekre
van sz¡ks¢ge. S persze hinni is kell a gyûzelemben ä olyan hittel, amely akÀr a k´veket
is ´ssze tudja t´rni, ¢s akÀr egy eg¢sz vilÀgot el tud t¢rÁteni a pÀlyÀjÀrÂl.
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Ilyen hittel rendelkezett Leo Sesztov. Mint elûtte Nietzsche, û is kalapÀccsal filozo-
fÀlt. Nem az¢rt, hogy pusztÁtson, ¢s mindent sivataggÀ vÀltoztasson, hanem hogy az
emberi lelket kimentse hatalmas kÁs¢rtûj¢nek, a l¢lektelenn¢ torzult racionalizmusnak
a büv´let¢bûl. àNem vitÀs, hogy r´vid ¢let¡nk sorÀn gyakorta egy tudattal rendelkezû kûdarabbÀ
vÀltozunk ÀtÊ,2 Árta ¢lete v¢g¢hez k´zeledve, 1937-ben. E kûszerü l¢ttûl prÂbÀlta meg-
Âvni embertÀrsait. Nem csak k´nyveivel ¢s ÁrÀsaival. BarÀtai, tisztelûi visszaeml¢kez¢se
szerint emberi kapcsolatait is az jellemezte, hogy mindenkiben igyekezett elevenen
tartani a l¢lek szikrÀjÀt, s igyekezett mindenkit megÂvni az elk´vesed¢stûl.

Sokszor nem is kÁm¢lte azt, akit vesz¢lyben lÀtott. P¢ldÀul ellenfel¢t, Edmund Hus-
serlt. Kapcsolata Husserllel a szÀzad talÀn legszebb p¢ldÀja arra, hogy ellenfelek mi-
k¢nt ûrizhetik meg egymÀs irÀnti tisztelet¡ket, sût barÀtsÀgukat. Husserl, akinek az
utolsÂ szÂ mindig az ¢sz szava volt, nem volt hajlandÂ Àtl¢pni abba a titokzatos ¢s rej-
t¢lyes tartomÀnyba, amely tÃl van ¢szen ¢s ¢rtelmen, s amelyben mÀr a rem¢ny, a hit,
a vak meggyûzûd¢s ¢s a belsû igazsÀgtudat kormÀnyozza az embert. Sesztov, miutÀn
megismerte Husserl ÁrÀsait, elsûsorban nem filozÂfusk¢nt, hanem ¢rzû ¢s szenvedû
emberk¢nt igyekezett azokat cÀfolni. àFelt¢tel n¢lk¡l k¢szek vagyunk arra, hogy a k´vet, a
butasÀgot, a semmit istenÁts¡k. °s egyik¡nk sem mer¢szeli megk¢rdezni: ugyan milyen, mif¢le
titokzatos erû bÁr rÀ minket arra, hogy lemondjunk minden rem¢ny¡nkrûl ¢s bizakodÀsunkrÂl,
mindenrûl, amit szentnek s vigasztalÂnak tartunk, amit igazsÀgosnak ¢s ¡dv´snek lÀtunk?Ê3

Hevesen tÀmadta Husserlt. De nem igazsÀgtalanul. S fûk¢nt nem szeretet n¢lk¡l.
°s ezt Husserl is sejtette. Amikor 1928 ÀprilisÀban Sesztovot meghÁvtÀk Amszterdam-
ba egy filozÂfiai kongresszusra, amelyen mÀsnap Husserlnek is elûadÀst kellett tarta-
nia, a n¢met filozÂfus azt ¡zente a rendezûknek, ne engedj¢k Sesztovot elutazni: min-
denk¢ppen szeretne vele talÀlkozni. S elûsz´r szembeker¡lve nagy ¢s hÁres ellenfel¢-
vel, Husserl alig vÀrta, hogy k´z´s amszterdami ismerûs¡k lakÀsÀn befejezûdj´n az
eb¢d. T¡relmetlen¡l f¢lrevonta Sesztovot a szomsz¢d szobÀba, s ott, a k´nyvespolcok
elûtt Àllva, e szavakat int¢zte hozzÀ: àIgazsÀgtalan volt. Egyfajta kûbÀlvÀnyt csinÀlt belûlem,
azutÀn felÀllÁtott egy magas alapzatra, ¢s egy kalapÀccsal sz¢tverte ezt a bÀlvÀnyt. De vajon t¢ny-
leg ennyire kûszerü voln¢k?Êi4

Husserl szavaibÂl ¢rezhetûen Àrad n¢mi keserüs¢g. Keserüv¢ akkor vÀlik az ember,
ha ¢rz¢keny pontjÀn ¢rintik meg. Sesztov pedig ennek volt nagy mestere. Szeretett
mÀsok lelk¢be behatolni ä ahogyan û mondta: mÀsok lelk¢be elzarÀndokolni. Husserlt
is jÂl ismerhette mÀr bel¡lrûl, m¢g mielûtt szem¢lyesen talÀlkoztak volna. Husserl
azonban, mivel nemcsak nagy gondolkodÂ, hanem nagy ember is volt, ¢rezte, hogy
Sesztov nem hiÃsÀgbÂl ¢s elfogultsÀgbÂl tÀmadja. Amikor ¢vekkel k¢sûbb Sesztov
meglÀtogatta ût Freiburgban, Ágy mutatta be az orosz emigrÀnst az ¢ppen nÀla ven-
d¢geskedû amerikai filozÂfusoknak: àKoll¢gÀm, Sesztov; eddig m¢g soha senki nem tÀmadott
meg olyan ¢lesen, mint û ä ¢s azÂta tart a barÀtsÀgunk.Ê5 S mi egy¢bbel viszonozhatta volna
a barÀtsÀgot, mint azzal, hogy felhÁvta Sesztov figyelm¢t Kierkegaard-ra. Arra, akivel
egy¢bk¢nt neki magÀnak sok vitÀja volt. Vagyis barÀtjÀt olyan ¢rvekhez segÁtette hozzÀ,
amelyeket az ûellene is hasznÀlni tudott. A szellem valÂdi nagysÀga a jellem nagysÀ-
gÀval tÀrsul.

S ez vonatkozik Sesztovra is. Lev Sesztov nagy gondolkodÂ volt. NagysÀgÀt elsûsor-
ban m¢gsem okossÀgÀnak ¢s tudÀsÀnak k´sz´nhette, hanem szem¢lyes kisugÀrzÀsÀ-
nak. Annak, hogy a filozÂfia szÀmÀra a legszem¢lyesebb ¡gy volt. Sesztovot eg¢sz ¢le-
t¢ben az a belÀtÀs vezette, hogy mindannyiunkra, legy¡nk jÂk vagy rosszak, barÀtok
vagy ellens¢gek, bün´s´k vagy Àrtatlanok, ugyanaz a sors vÀr ä s hogy mindannyi-

F´ld¢nyi F. LÀszlÂ: Lev Sesztov, a radikÀlis optimizmus filozÂfusa ã 1597



unknak ugyanaz a rendeltet¢se ebben a f´ldi ¢letben: a szabadsÀg megtalÀlÀsa ¢s gya-
korlÀsa. V¢gsû soron tehÀt rendkÁv¡l embers¢ges filozÂfus volt. IfjÃkori barÀtja, Szer-
gej Bulgakov, aki ¢lete v¢g¢ig hü maradt hozzÀ, Ágy jellemezte: àLehetetlen volt nem sze-
retni Sesztovot, m¢g akkor is, ha az ember nem osztotta a vilÀgn¢zet¢t, ¢s nem az igazsÀg mer¢sz
kutatÂjÀt n¢zte benne. Lev Sesztov ellenÀllhatatlan szem¢lyes büverûvel rendelkezett. Megfigyel-
tem, hogy a legk¡l´nb´zûbb szem¢lyek, akik egyÀltalÀn nem osztottÀk n¢zeteit, egyarÀnt ´r¡ltek
a vele valÂ talÀlkozÀsnak. Ez az û t¢nyleg bÀmulatos jÂszÁvüs¢g¢vel, m¢ly benyomÀst gyakorlÂ
jÂsÀgÀval ¢s jÂindulatÀval magyarÀzhatÂ. Ez k¢pezte az emberekhez valÂ viszonyulÀsÀnak alap-
jÀt, ¢s nyoma sem volt benne a szem¢lyes verseng¢snek (ami irodalmi ¢let¡nkben ritkÀn tapasz-
talhatÂ), de ugyanakkor m¢gis kem¢nyen harcolt a szellemi teljesÁtm¢nyei¢rt.Ê6

Ki volt ez az ember, akirûl barÀtai ¢s ellenfelei mindig a szeretet hangjÀn szÂltak, akit
sokan tanÁtÂmester¡knek ¢s szellemi vezetûj¡knek lÀttak, de aki m¢gis ´r´kk¢ vÀn-
dorlÂ remete volt, szÁve m¢ly¢n mindig magÀnyos maradt, s e legm¢lyebb magÀnybÂl
soha nem is tudott kit´rni?

Lev Sesztov, polgÀri nev¢n Lev Iszaakovics Svarcmann 1866. februÀr 13-Àn sz¡le-
tett Kijevben egy zsidÂ textilkereskedû fiak¢nt. Apja jÂmÂdÃ ¡zletember volt; olyany-
nyira, hogy nagy vÀltsÀgdÁj rem¢ny¢ben a gyermek Sesztovot tizenk¢t ¢ves korÀban
egy anarchista banda elrabolta. Az apa nem volt hajlandÂ fizetni, s a rablÂk v¢g¡l sza-
badon engedt¢k a gyereket. K¡l´n´s mÂdon Sesztov, akit eg¢sz ¢let¢ben a vÀlsÀg ¢s
a radikÀlis rossz k¢rd¢se foglalkoztatott, errûl az ¢lm¢ny¢rûl k¢sûbb soha egy szÂval
nem besz¢lt. A csalÀdban uralkodÂ liberÀlis szellem lehetûv¢ tette, hogy ¢rdeklûd¢s¢-
nek megfelelûen a gimnÀzium befejez¢se utÀn folytassa tanulmÀnyait. A kijevi egye-
temre iratkozott be, majd Àtjelentkezett MoszkvÀba. Elûbb matematikai, k¢sûbb jogi
tanulmÀnyokat folytatott. Az akkoriban uralkodÂ baloldali szellemis¢g ût sem hagyta
¢rintetlen¡l: disszertÀciÂjÀt a munkÀsokra vonatkozÂ oroszorszÀgi t´rv¢nyekrûl Árta.
Forradalmi tendenciÀja miatt azonban az egyetemi hatÂsÀg nem fogadta el, ¢s Ágy a
doktori cÁmet sem szerezhette meg. Egy¢ves katonai szolgÀlat utÀn egy moszkvai ¡gy-
v¢d mellett helyezkedett el, de 1891 v¢g¢n k¢nytelen volt visszak´lt´zni Kijevbe. Apja
¡zlet¢t csûd fenyegette, s a fiatal Sesztov vette kez¢be a vÀllalkozÀs irÀnyÁtÀsÀt ä olyan
¡gyesen, hogy nemcsak megmentette azt, hanem fel is lendÁtette. K´zben bejÀratos
lett a kijevi ¢rtelmis¢gi k´r´kbe, s ekkor k´t´tt ¢letre szÂlÂ barÀtsÀgot Bulgakovval,
illetve Nyikolaj Bergyajevvel. Elsû cikkeit 1895-ben jelentette meg, s behatÂan kezdett
foglalkozni Shakespeare-rel, akit k¢sûbb elsû tanÁtÂmester¢nek nevez. àBÀrmilyen k¡-
l´n´snek tünj´n is fel, a filozÂfiÀban az elsû mesterem m¢gis Shakespeare volt. Tûle tanultam e
rejt¢lyes ¢s nyugtalanÁtÂ kijelent¢st: ÏKiz´kkent az idû.Î Mit lehet tenni, mire lehet vÀllalkozni a
l¢tez¢s borzalma lÀttÀn, amely egy olyan ember (egy Shakespeare) elûtt feltÀrul, aki az idûvel
egy¡tt maga is kiz´kkent?Ê7

A fiatal Sesztov szÀmÀra is kiz´kkent az idû ä s ez ¢rlelte ût filozÂfussÀ. E kiz´kken¢s
a lehetû legszem¢lyesebb sÁkon is megmutatkozott: 1895 v¢g¢n sÃlyos depressziÂ vett
rajta erût. °letrajzÁrÂi hajlanak arra, hogy a csalÀdi ¡zlet vezet¢s¢vel jÀrÂ megerûlte-
t¢ssel ¢s a tÃlzott szellemi munkÀval magyarÀzzÀk ezt. M¢gis, k´zelebb jÀrunk az igaz-
sÀghoz, ha a krisztusi korhoz k´zeledû fiatalember depressziÂjÀban m¢lyebb vÀlsÀg
t¡net¢t vessz¡k ¢szre. Hiszen maga Sesztov, gyerekkori elrablÀsÀhoz hasonlÂan, dep-
ressziÂjÀrÂl sem nyilatkozott a k¢sûbbiekben, ¢s soha nem nevezte meg annak okÀt.
BarÀtai szerint Sesztovval valami ijesztû dolog t´rt¢nhetett, sût akadt, aki ezt m¢ly lel-
kiismereti vÀlsÀggal hozta ´sszef¡gg¢sbe. Mindenesetre huszon´t ¢vvel k¢sûbb Sesz-

1598 ã F´ld¢nyi F. LÀszlÂ: Lev Sesztov, a radikÀlis optimizmus filozÂfusa



tov m¢g mindig hallgat. NaplÂjÀba is csak ennyit jegyez fel: àEbben az ¢vben lesz 25 ¢ve,
hogy Ïkiz´kkent az idûÎ... Ezt f´lÁrom magamnak, hogy ne felejtsem el: az ¢let legfontosabb ese-
m¢nyei, amelyekrûl rajtad kÁv¡l senki nem tud, k´nnyen elfelejtûdnek.Ê8 Boris Groys talÀlÂan
jegyzi meg: àA feled¢s igazi vesz¢lye azonban abban van, hogy mÀsok nem ismerik ezt az ese-
m¢nyt.Ê9 R¢szben e m¢ly, egy eg¢sz ¢letre rÀnehezedû titokkal magyarÀzhatÂ, hogy
Sesztov k¢sûbb mindig szenved¢lyesen egy¡tt ¢rez azokkal, akiknek valamilyen titkuk
van. T́ bb mint n¢gy ¢vtizeddel k¢sûbb, m¢g 1937-ben is sz¡ks¢g¢t ¢rzi, hogy Kier-
kegaard-rÂl Árva megjegyezze: àNem Kierkegaard az elsû, ¢s nem is az utolsÂ, aki a titkÀt,
melyet itt kellett volna hagynia a f´ld´n, magÀval vitte a sÁrba...Ê, k¢sûbb pedig Ágy folytatja:
Nietzsche àKierkegaard-hoz hasonlÂan szint¢n irtÂzik attÂl, hogy ¢lm¢nyeit konkr¢tan megne-
vezzeÊ.10

BÀrmi t´rt¢nt is, Sesztov szÀmÀra ettûl kezdve kiz´kkent az idû. A szem¢lyes idû
¢ppÃgy, mint a t´rt¢nelmi idû. E kiz´kken¢s pedig szÀmÀra a csorbÁtatlan boldogsÀg
fel¢ vezetû utat torlaszolta el. Sesztov k¢sûbbi fogalmait hasznÀlva: a kinyilatkoztatÀst
¢s az ¡dv´t vesz¢lyeztette. S ezzel Sesztov rÀtalÀlt ¢lete nagy t¢mÀjÀra: a rem¢nyre ¢s
a hitre ä arra, hogy minden jÂzan belÀtÀs ellen¢re kell mük´dnie az isteni kinyilat-
koztatÀsnak, m¢g ha f´ldi ¢let¡nk, a sz¡ks¢gszerüs¢g vilÀga ezt lÀtszÂlag folyamatosan
cÀfolja is.

çm ha Sesztovot a hit ¢s a csodavÀrÀs filozÂfusÀnak nevezz¡k (¢s ¢letmüve ¢ppen
annak p¢ldÀja, hogy e kettû az ¢vszÀzados, sût ¢vezredes beidegzûd¢sek ellen¢re m¢gis
´sszeegyeztethetû), akkor nem lehet megfeledkezni arrÂl, hogy ez az û szÀmÀra folya-
matos kihÁvÀst jelentett. Harcolt a hit¢rt, Ãgy, mint elûtte Kierkegaard; ¢s û is elmond-
hatta, amit a dÀn filozÂfus: mindenki ahhoz k¢pest vÀlik naggyÀ, amivel viaskodik.11

Sesztov a logikÀval ¢s a racionalizmussal viaskodott ä pontosabban azzal a hatalmas
eurÂpai hagyomÀnnyal, amely v¢lem¢nye szerint tÃlnûtt ́ nmagÀn, ¢s ennek eredm¢-
nyek¢nt a kinyilatkoztatÀst ¢s az istenre irÀnyulÂ k¢rd¢seket a logika ¢s a rÀciÂ eszk´-
zeinek szolgÀltatta ki. De Sesztov, mik´zben szembefordult ezzel a hagyomÀnnyal,
nem vonhatta ki magÀt annak terhe alÂl. A logika ¢s a rÀciÂ eszk´z¢rûl û sem mond-
hatott le. Ezzel magyarÀzhatÂ ÁrÀsainak k¡l´n´s hangneme, filozÂfiÀjÀnak az a fesz¡lt-
s¢ge, amely minden gondolatÀt Àthatja. A rÀciÂ fegyver¢vel harcolt a rÀciÂ ellen, s a
logikÀhoz folyamodott, hogy felrobbantsa annak rÀcsozatÀt.

°s itt Ãjfent utalni kell Sesztov àtitkÀraÊ. Hogy ez mi volt, soha nem fogjuk meg-
tudni. Az viszont nyilvÀnvalÂ, hogy e titok mit eredm¢nyezett: folyamatos meghason-
lÀst, belsû t¢petts¢get. Szergej Bulgakov szerint Sesztov k¢rd¢sei tulajdonk¢ppen Àl-
landÂan sajÀt lappangÂ racionalizmusa ellen irÀnyultak.12 Ez¢rt nem lett belûle soha-
sem ideolÂgus: mindazt, amivel szembehelyezkedett, sajÀt magÀban is felfedezte. Ahe-
lyett, hogy az igazsÀg jogÀt ´nmaga szÀmÀra tartotta volna fenn, ¢s l¢lektelen¡l eluta-
sÁtotta volna azt, amivel nem ¢rt egyet, a jÂnak ¢s a rossznak, az igaznak ¢s a hamisnak
a gy´kereit mind ¢szrevette sajÀt magÀban is. A XX. szÀzadot akarta felszabadÁtani ä
szabaddÀ tenni a kinyilatkoztatÀsra ä, de ezt ́ nmagÀval kezdte: sajÀt elfojtÀsainak, k¢-
telyeinek, hitetlens¢g¢nek az alapjaihoz is leÀsott. Ami nem volt egyszerü, s nem is
ment egy csapÀsra. Egyik kedvenc olvasmÀnyÀnak, A KARAMAZOV TESTV°REK-nek a
p¢ldÀjÀt id¢zve: hol IvÀnnal azonosult, elutasÁtva Aljosa àidealizmusÀtÊ, hol pedig Al-
josÀval, visszarettenve IvÀntÂl. V¢gsû soron azonban mindkettûj¡kben ´nmagÀra is-
mert, ami elegendû ok volt arra, hogy m¢rt¢ktelen¡l k¢ts¢gbeessen, de k´zben ugyan-
ilyen m¢rt¢ktelen hittel f´l is v¢rtezze magÀt. Az a monotÂnia, amit k¢sûbb sokan f´l-
fedeznek ÁrÀsaiban, ez¢rt nem Àraszt soha unalmat. Sesztov mindig ugyanarrÂl besz¢l,
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de ezt mindig mÀs ¢s mÀs perspektÁvÀbÂl veszi szem¡gyre. PÀrizsi tanÁtvÀnya, Benja-
min Fondane Ágy eml¢kezett vissza besz¢lget¢seikre: àDialÂgus? ...Ez monolÂg, magÀn-
besz¢d volt, ¢n alig voltam jelen, ez a l¢leknek ´nmagÀval folytatott igazi dialÂgusa volt!Ê13

A magÀval folytatott besz¢lget¢s ä visszat¢rve a titokra ä ¢ppÃgy jele a t¢petts¢gnek,
mint a vÀgynak, hogy e t¢petts¢gen ÃrrÀ legyen. Terapikus c¢lja volt hÀt ä s ek´zben
Sesztov az eg¢sz kultÃra terÀpiÀjÀt is c¢lk¢nt tüzte maga el¢.

Sesztov 1896 elej¢n hagyja el elûsz´r OroszorszÀgot. Elûbb B¢csbe, onnan Karlsbadba,
majd Berlinbe, v¢g¡l pedig PÀrizsba megy. Onnan visszafordul Berlinbe, s 1897 elej¢n
RÂmÀban telepszik le. K´zben folyamatosan dolgozik elsû k´nyv¢n, amelyet 1898-ban
sajÀt k´lts¢g¢n jelentet meg Szentp¢tervÀrott, SHAKESPEARE °S KRITIKUSA, BRANDES
cÁmen. Itt, RÂmÀban veszi feles¢g¡l Anna Berezovszkaja orvostanhallgatÂ-nût. HÀzas-
sÀgÀt csalÀdja ä a lÀny ortodox vallÀsa miatt ä ellenzi, ez¢rt az esk¡vûre titokban ker¡l
sor. 1898-ban SvÀjcba k´lt´znek, hogy feles¢ge Bernben befejezze orvosi tanul-
mÀnyait. 1898 v¢g¢n egy ¢vre visszat¢rnek OroszorszÀgba, s 1899 december¢ben, de
mÀr 1900-as ¢vszÀmmal, Sesztov Szentp¢tervÀrott megjelenteti elsû valÂban ´nÀllÂ
szellemü, meglepûen mer¢sz hangv¢telü k´nyv¢t, TOLSZTOJ °S NIETZSCHE. A Jñ ESZ-
M°JE TANíTçSAIKBAN cÁmmel.

E müv¢vel Sesztov nemcsak Shakespeare-k´nyv¢nek idealista szellem¢tûl hatÀrolja
el magÀt, hanem az eg¢sz kortÀrs orosz szellemis¢ggel is szembefordul. Sesztov ÀllÀs-
pontja hatÀrozott ¢s egy¢rtelmü: Ãgy lÀtja, hogy a huszadik szÀzad k¡sz´b¢re ¢rve az
eurÂpai kultÃra semmi olyan tartal¢kkal nem rendelkezik t´bb¢, amely a hagyomÀ-
nyos ¢s szerinte ki¡r¡lt nagy eurÂpai eszmeis¢get, a kereszt¢ny idealizmust k¢pes len-
ne Ãj ¢lettel ¢s tartalommal megt´lteni. Ennek t¡kr¢ben veszi nagyÁtÂ alÀ Tolsztoj ¢s
Nietzsche tanÁtÀsait.

Nietzsch¢t ¢s Tolsztojt ugyanaz foglalkoztatja: a l¢tez¢s sz´rnyüs¢ge, a vilÀgban
tapasztalhatÂ m¢rhetetlen szenved¢s. Ezt lÀtva mindketten k¢ts¢gbeesnek. De csak
Nietzsche tud mihez kezdeni a k¢ts¢gbees¢s¢vel; hangosan kimondja azt, amit Tolsztoj
a szÁve m¢ly¢re rejt, s legfeljebb reg¢nyeiben, elbesz¢l¢seiben mer bevallani. Mint p¢l-
dÀul az IVAN ILJICS HALçLç-ban, amelybûl Sesztov szÀmÀra egy¢rtelmüen kider¡l,
hogy àmik´zben k¢szen Àll elûtte [ti. Tolsztoj elûtt] a terv, hogy az emberis¢get a munka ¢s a
rendszabÀlyok segÁts¢g¢vel megmentse, a lelk¢ben ¢ppÃgy k¢ts¢g dÃlt, mint Heine ¢s Nietzsche
lelk¢benÊ.14 °s m¢gis: Tolsztoj valami¢rt Ãgy ¢rezte, hogy reg¢nyeivel ¢s elbesz¢l¢seivel
elÀrulja azokat, akiken segÁtenie kellene. °s amikor egyszer meglÀtogatta a borzalmas
moszkvai szeg¢nyhÀzakat, fellÀngolt benne a tettvÀgy. Elûbb persze sÁrva fakadt; mint
k¢sûbb beszÀmol rÂla: àAn¢lk¡l, hogy ¢szrevettem volna, hadonÀszni kezdtem a barÀtaim elûtt,
¢s k´nnyes hangon ezt kiÀltoztam: Ïígy nem lehet ¢lni, Ágy nem lehet ¢lni, Ágy nem lehet.ÎÊ15 çm
barÀtai megnyugtattÀk, m¢gpedig igen k¡l´n´s ¢rvvel: nem talÀlta volna mindezt
ennyire sz´rnyünek, mondtÀk, ha nem volna ilyen àjÂ ¢s finom emberÊ. S, lÀm, csodÀk
csodÀja, Tolsztoj r´gvest meg is nyugszik: àÏEzt szÁvesen elhittem ä mes¢lte k¢sûbb ä, ¢s mi-
elûtt ¢szrevettem volna, az ́ nmagamnak tett szemrehÀnyÀst ¢s büntudatot, amit kezdetben ¢reztem,
a sajÀt er¢nyess¢gem miatti el¢gedetts¢g ¢rz¢se vÀltotta fel, s annak ig¢nye, hogy ezt az er¢nyt
mÀsoknak is megmutassam.ÎÊ16 Tolsztoj persze k¢sûbb meg¢rtette, hogy barÀtai becsap-
tÀk; ¢s m¢gis, mondja Sesztov, nem tanult a leck¢bûl. àMik´zben Tolsztoj a szeg¢nyekhez
jÀrt, nem adni akart nekik, hanem inkÀbb elvenni tûl¡k valamit, nem az û ¢rdek¡kben k¢rdezûs-
k´d´tt, hanem a sajÀt ¢rdek¢ben.Ê17 S kezdet¢t vette a v¢get nem ¢rû pr¢dikÀlÀs, az ideÀlok
¢pÁt¢se, amely Tolsztojt szÁve m¢ly¢n el¢gedett¢ tette. ögy ¢rezte, munkÀjÀnak meg-
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van a jutalma. Sesztov azonban r¢sen van, s nem mulasztja el megk¢rdezni: àDe mi
volt ez a jutalom?Ê S vÀlasza: àTalÀn az, hogy az ¢jjeli mened¢k lakÂi megvÀltoztak, vagy sorsuk
kev¢sb¢ borzalmas lett? Nem, magÀtÂl ¢rtetûdûen nem: az ¢jjeli mened¢k lakÂit elfeledt¢k, egyes-
egyed¡l Tolsztoj grÂf vÀlt jobbÀ.Ê18

A fiatal Sesztov mÂdszere pszicholÂgus¢ra eml¢keztet. A legnagyobb t¡relemmel
hallgatja pÀciense minden szavÀt, semmi nem ker¡li el figyelm¢t. De ahelyett, hogy
hinne neki, inkÀbb a m´g´ttes, elhallgatott vagy elfojtott szÀnd¢kokra, rem¢nyekre,
vÀgyakra ¡gyel. A l¢lek munkÀjÀnak ànyugtalan ¢s neh¢zÊ feladatÀt v¢gzi el e k´nyv¢ben,
hogy bemutassa: lelke m¢ly¢n Tolsztoj ¢ppÃgy a nagy rombolÂk sorÀba tartozik, mint
Dosztojevszkij ¢s Nietzsche. çm az elfojtÀs ¢s ´nÀltatÀs, amire Tolsztoj eset¢ben felfi-
gyel, nem egyszerüen csak a grÂf szem¢lyes probl¢mÀja. Sesztov nyÁltan kimondja,
hogy Tolsztoj pr¢dikÀlÀsa mit sem ¢r. Mit ÀllÁtott a grÂf sajÀt programja siker¢rûl: àErre
nagyon hamar sor ker¡l!Ê Sesztov kommentÀrja: àA prÂf¢cia: ÏErre nagyon hamar sor ke-
r¡l!Î, hazugsÀgnak bizonyult! °s micsoda lehangolÂ hazugsÀgnak!... Kider¡lt, hogy sem a szÂ-
nak, sem a tettnek semmi k´ze nem volt a k´zvetlen felebarÀthoz.Ê19

S a pszicholÂgus itt adja Àt a hely¢t a filozÂfusnak. A szÂ ¢s a tett elveszÁtette hagyo-
mÀnyos ¢rv¢ny¢t, ÀllÁtja e korai müv¢ben Sesztov; az eurÂpai idealizmus megbukott.
°rtelm¢t veszÁtette minden pr¢dikÀciÂ ¢s moralizÀlÀs, mondja, s k´vetkeztet¢se kor-
tÀrsai ¢s olvasÂi f¡l¢ben igencsak megh´kkentûen csengett. Ugyanis nem az¢rt ¢r-
v¢nytelen t´bb¢ a pr¢dikÀlÀs ¢s az idealizmus, jelenti be Sesztov, mert meghalt az Isten,
s nincs t´bb¢ kire hivatkozni, hanem fordÁtva: az¢rt halt meg az Isten, mert a pr¢di-
kÀlÀssal, a moralizÀlÀssal, az ideÀlokra valÂ hivatkozÀsokkal meg´lt¡k. Sesztov ugyan-
oda jut el, ahovÀ ûelûtte Kierkegaard is, akinek ekkor m¢g a nev¢t sem hallotta: àR¢gen
azt mondtÀk, szomorÃ, hogy a vilÀgon a dolgok nem Ãgy t´rt¢nnek, ahogy a papok besz¢d¢ben.
Egyszer talÀn el¢rkezik az idû..., hogy azt mondhatjuk: szerencs¢re a dolgok nem Ãgy t´rt¢nnek,
ahogy a papok pr¢dikÀciÂjÀban.Ê20 Pr¢dikÀciÂ helyett inkÀbb hallgassunk, mondja Sesz-
tov is, s prÂbÀljuk meg¢rteni, mi¢rt ¡r¡lt ki a vilÀg, mi¢rt halt meg Isten. Aki pr¢dikÀl
¢s mennyd´r´g, az sajÀt k¢ts¢geit igyekszik elfojtani, s nemcsak magÀt csapja be, ha-
nem a t´bbieket is.

Sesztov nem teszi fel ugyan a k¢rd¢st, hogy vajon a pr¢dikÀlÀs ¢s az idealizmus mi¢rt
vÀlhatott az elfojtÀs megnyilvÀnulÀsÀvÀ. K´nyv¢bûl m¢gis vilÀgosan kider¡l ÀllÀspont-
ja. A valÂdi hit szÀmÀra nemcsak a mennyei jÂsÀg bÀmulatÀt ¢s csodÀlatÀt jelenti, ha-
nem harcot ä m¢gpedig az ´nmagunkkal folytatott ´r´k´s k¡zdelmet. Csak az jut el
a hithez, sugallja Sesztov, aki a hitetlens¢gbûl fakadÂ retteg¢st is meg¢lte. °s ¢ppen
ez a retteg¢s az, amitûl szerinte a racionalizmuson alapulÂ Ãjkori idealizmus az em-
bereket meg akarja kÁm¢lni. A kÁm¢let azonban ez esetben t´bbet Àrt, mint a k´ny´r-
telens¢g. A t¢t ugyanis nem kevesebb, mint az emberinek ¢s az isteninek a viszonya.
MÀrpedig az elfojtÀs, mondja Sesztov, bezÀrulÀst jelent: az ember elzÀrkÂzÀsÀt az elûl,
ami nem emberi, vagyis ami nincsen az û hatalmÀban. A racionalizmus ¢s az idealiz-
mus fû v¢tke ¢ppen az, ÀllÁtja, hogy az emberi m¢ltÂsÀgot ¢s autonÂmiÀt hangoztatva
megfeledkezik arrÂl, hogy az ember, bÀr sok mindennek valÂban ura, sajÀt legfûbb
kincs¢nek, ´nn´n ¢let¢nek m¢gsem teljhatalmÃ ura. Az ember f¡ggû l¢ny ä f¡gg a
nem emberitûl, a benne lakozÂ emberen tÃlitÂl; az idealizmus pedig, a f¡ggetlens¢get
pr¢dikÀlva, ¢ppen az embernek a legm¢lyebb gy´kereit igyekszik elsorvasztani. Tolsz-
toj, amikor k¢zhez kapta a rÂla Árott k´nyvet, Gorkij beszÀmolÂja szerint fanyalogva
tette f¢lre.21 Nem is csoda, v¢lekedett errûl Sesztov. Tolsztoj, aki oly hangzatosan ¢s
lÀtvÀnyosan akart hinni Istenben, Âdzkodott attÂl, hogy elolvassa ¢s meg¢rtse k´ny-
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v¢nek zÀrÂsorait: àAz embernek azt kell keresnie, ami magasabb rendü a r¢szv¢tn¢l, magasabb
rendü, mint Ïa jÂÎ: az embernek Istent kell keresnie.Êi22

Sesztov persze k´r¡ltekintû. ElÀrultuk Istent, ¢s mindent megtett¡nk, hogy meg-
´lj¡k, mondja. De k´zben, hasonlÂ szenved¢llyel, mint Szolovjov, Bergyajev, Bulgakov
vagy valamivel k¢sûbb Pavel Florenszkij, û is meg van gyûzûdve arrÂl, hogy Isten l¢t¢t
ez az ÀrulÀs egyÀltalÀn nem ¢rinti. Nem Isten halt meg, hanem csupÀn az ember k´-
vetett el mindent, hogy ki´lje magÀbÂl az isteni szikrÀt. A c¢l tehÀt e szikra lÀngra
lobbantÀsa. A Tolsztoj-k´nyv utolsÂ mondata jelzi, Sesztov merre kÁvÀnt tovÀbbhalad-
ni. Istent kereste û is, mint orosz kortÀrsai valamennyien. çm Ãtja hamarosan elvÀlt
azok¢tÂl. Sesztov egyre magÀnyosabban haladt elûre. Nemcsak tagadÀsa ¢s korkriti-
kÀja lett az idûk sorÀn egyre m¢lyebb, hanem rem¢nye is mind elkeseredettebb. Sesz-
tov mÀr ebben a k´nyv¢ben lerakta egy tragikus filozÂfia alapjait, melynek fel¢pÁt¢s¢-
hez a k´vetkezû müv¢ben hozzÀ is lÀtott.

R´viddel a Tolsztoj-k´nyv megjelen¢se utÀn, an¢lk¡l, hogy megvÀrta volna a pozitÁv
kritikÀk megjelen¢s¢t, ism¢t Ãtra kelt, s feles¢g¢vel egy¡tt OlaszorszÀgba ment, Ner-
vibe, ahol egy Dosztojevszkijrûl szÂlÂ k´nyv´n kezdett el dolgozni. 1901 szeptembe-
r¢ben visszat¢rt Kijevbe, s eg¢szen 1908-ig itt maradt. R¢szben apja ¡zleti vÀllalkozÀsÀt
vezette, r¢szben pedig a korabeli orosz irodalmi ¢lettel kereste a kapcsolatot, s hama-
rosan û is tagja annak a p¢tervÀri k´rnek, amelyhez mÀsok mellett Remizov, Rozanov
¢s Mereskovszkij is tartoztak. Neve sokak szÀmÀra mÀr ismerûsen csengett, amikor
1903-ban Szentp¢tervÀrott megjelent DOSZTOJEVSZKIJ °S NIETZSCHE cÁmü k´nyve,
amelynek alcÁme: A TRAG°DIA FILOZñFIçJA.

Dosztojevszkij ¢s Nietzsche szellemi ikertestv¢rek, mondja Sesztov. A fÀjdalom filo-
zÂfusai mindketten: az eurÂpai idealizmussal ¢s a k´zhelyess¢ vÀlt kereszt¢nys¢ggel
ellent¢tben mindketten arra vÀllalkoznak, hogy szinte szadisztikus ¢lvezettel leplezze-
nek le minden ideÀlt, ¢s fÀjdalmat okozva gyÂgyÁtsanak. V¢gsû soron tehÀt pszicho-
lÂgusok ûk is, mint Sesztov: az elfojtÀsokat, a hazugsÀgokat tÀrjÀk fel.

M¢gis, mondja Sesztov, hatalmas f¢lre¢rt¢s lenne, ha csupÀn pszicholÂgusokat lÀt-
nÀnk benn¡k. Ezt tette a Nyugat; a nyugati civilizÀciÂ mint pszicholÂgust tüzte zÀsz-
lajÀra Dosztojevszkijt, s ezzel mintegy ÀrtalmatlannÀ is tette. Egy r¢szjelens¢gbe ka-
paszkodva az eg¢szet veszÁtett¢k Ágy szem elûl. Sesztov meglÀtÀsa szerint Dosztojevsz-
kijjel valÂban a àpszicholÂgia korszakaÊ vette kezdet¢t. De em´g´tt m¢lyebb probl¢ma
hÃzÂdik, m¢gpedig az, hogy Dosztojevszkij szem¢ly¢ben valaki immÀr nyÁltan k¢ts¢g-
be meri vonni az ¢sz mindenhatÂsÀgÀt. Nem egyszerüen bÁrÀlja az ¢sz hatÂk´r¢t, mint
ezt korÀbban mÀr oly sokan megtett¢k, hanem elutasÁt minden kompromisszumot az
¢sszel ¢s a rÀciÂval. Ez az, amit, ÀllÁtja szenved¢lyesen Sesztov, a nyugati civilizÀciÂ nem
hajlandÂ elfogadni. InkÀbb egy pszicholÂgusra igyekszik redukÀlni Dosztojevszkijt,
csak hogy ne kelljen meghallani a müveibûl ÀradÂ m¢ly, tragikus, az eg¢sz ¢letre ki-
terjedû k¢ts¢gbees¢st.

Sesztov szerint Dosztojevszkij Àsta alÀ àa hit¡nket abban, hogy bÀrmif¢le abszolÃtum ig¢-
nyei jogosak lenn¢nekÊ.23 Ez viszont nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy mindaz, amit
az emberi szellem az elmÃlt k¢t ¢vezredben felmutatott, meg¢rett a kritikÀra. S ebbe
Isten is beletartozik ä pontosabban az eurÂpai kultÃra Àltal megteremtett ¢s fel¢pÁtett
Isten-k¢p. S ezzel egy¡tt ¢rtelemszerüen az emberk¢p is meg¢rett a bÁrÀlatra ä leg-
alÀbbis az eurÂpai ember k¢pe, amely Sesztov szÀmÀra a àhumanizmusÊ szÂban fog-
lalhatÂ ´ssze. Sesztov, akÀrcsak Dosztojevszkij, a àhumÀnumÊ ¢s àhumanizmusÊ sza-
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vakat mindig ironikusan, id¢zûjelben hasznÀlta. Nem az¢rt, mintha gyül´lt¢k volna
az embereket. Dosztojevszkij talÀn t¢nyleg gyül´lt egyeseket; SesztovrÂl azonban ezt
neh¢z elk¢pzelni. Nem, a humanizmussal mindkettûj¡knek ugyanaz volt a legfûbb
gondja, mint az idealizmussal: nevezetesen, hogy ezek az eszmerendszerek folyton
feladatokkal bÁzzÀk meg az embereket, amelyeket ezek term¢szetesen nem tudnak tel-
jesÁteni. °s mik´zben az idealizmus ÀllandÂan a jÂra apellÀl, s a jÂt a rossz f´l¢ helyezi,
maga igencsak materiÀlis ig¢nyeknek tesz eleget. Mit mond Sesztov? àKider¡lt, hogy a
jÂt a rossz f´l¢ helyezû tanÁtÀs nem alapulhat ä hajlan¢k arra, hogy nem akar alapulni ä kizÀ-
rÂlag a dialektikÀn... Ahhoz, hogy szilÀrd talajra talÀljon, olyan durva materiÀlis hitre van sz¡k-
s¢ge, mint amilyen az ember hite abban, hogy jutalmÀt elnyeri... NyilvÀnvalÂ, hogy a moralistÀk
jÂfogalma ́ nmagÀban v¢ve, an sich, nem vonzotta k¡l´n´sebben az embereket, csak az¢rt fogad-
tÀk el, nehogy magukra haragÁtsÀk a mindenhatÂ l¢nyt. Az idealizmus tÀvolrÂl sem olyan ideÀlis,
ahogy ez vÀrhatÂ volna hirdetûinek ¡nnep¢lyes hangja alapjÀn. V¢gsû soron a legf´ldiesebb re-
m¢nyek ¢ltetik... Az idealizmus keleti despotizmusra eml¢keztet: kÁv¡lrûl minden csillog, gy´ny´-
rüs¢ges, ´r´k ¢letü; bel¡lrûl viszont csupa sz´rnyüs¢g.Ê24

E szavak, amelyek akÀr egy Bertolt Brecht szÀjÀbÂl is elhangozhattak volna, a ma-
guk korÀban kellû meg¡tk´z¢st keltettek. Pedig Sesztov nem az¢rt utasÁtja el a huma-
nizmust ¢s idealizmust, hogy f´lszabadÁtsa a gonoszt. C¢lja egy¢rtelmüen az, hogy sza-
baddÀ tegye az embert. S ezen a t¢ren nincs sz´vets¢gesek n¢lk¡l. Hiszen ugyanezen
az ÀllÀsponton lesz k¢sûbb Bergyajev is, aki szint¢n ä s nem v¢letlen¡l ä Dosztojevsz-
kijrûl Árva konstatÀlja a humanizmus erûtlens¢g¢t, azt, hogy k¢ptelen a sors trag¢diÀi-
nak a megoldÀsÀra, mivelhogy az embert sem a mennyel, sem pedig a pokollal nem
meri szembesÁteni, hanem kizÀrÂlag a semmire nem k´telezû k´z¢pszerüs¢gben
igyekszik kijel´lni az otthonÀt.25 °s gyanakvÂ a humanizmussal szemben Ferdinand
Ebner vagy valamivel k¢sûbb Heidegger is. Valamennyien azt hirdetik ä idûben elsû-
k¢nt term¢szetesen Sesztov ä, hogy a humanizmus ¢s az idealizmus azzal, hogy az em-
bert tekinti a teremt¢s betetûz¢s¢nek, v¢gsû soron ¢ppen az embernek ¢s a L¢tnek
(kozmosznak, istennek) a viszonyÀrÂl feledkezik meg.

Pedig ä mondja Sesztov ä az ember ¢lete igazÀbÂl olyan felfoghatatlan rejt¢lyekbe
ÀgyazÂdik, amelyeket soha semmilyen eszme nem fog tudni tisztÀzni. A Tolsztoj-
k´nyvben Sesztov szÀmÀra a szenved¢s volt az egyik kulcsk¢rd¢s; a Dosztojevszkij-
k´nyvben ezt radikÀlisan elm¢lyÁti, s immÀr a trag¢dia tudomÀsulv¢tel¢t tekinti a sza-
badsÀg elûfelt¢tel¢nek. àTudomÀnyunk eddig mÀst se tett, mint elfordult az ¢let minden bor-
zalmÀtÂl, nem l¢tezûnek tekintette, ¢s ideÀlokat ÀllÁtott vel¡k szembe, mintha az ideÀlok jelenten¢k
az igazi valÂsÀgot... Most az ¢let nyÃjtotta be nek¡nk a maga ig¢ny¢t. Az ¢let m¢g csak nem is
gondol ideÀlokra. N¢ma nyelv¢n talÀnyos szigorral valami olyanrÂl szÂl nek¡nk, amit soha nem
hallottunk, amit m¢g csak nem is sejtett¡nk.Ê26

Igen, az ¢let talÀnya ¢s rejt¢lye. Sesztov ´r´k t¢mÀja ez. A titok, amelyet sem az
idealizmus, sem a pozitivizmus nem k¢pes soha feltÀrni, ¢s amely ez¢rt ´r´kk¢ nyug-
talanÁtja az embert. Ismerj¡k Heidegger nevezetes kijelent¢s¢t 1929-bûl: àMi¢rt van
egyÀltalÀn l¢tezû ¢s nem sokkal inkÀbb semmi?Ê27 T́ bb mint negyedszÀzaddal korÀbban
hasonlÂ szellemben fogant Sesztov gondolata is a Semmire vonatkozÂan ä de szenve-
d¢lyesebb, k¢ts¢gbeesettebb, v¢gsû soron tragikusabb hangnemben. A mai vilÀg min-
dent term¢szetesnek tart, mondja, s megfeledkezik arrÂl, hogy k´zben folyamatosan
csak hisz a dolgok term¢szetess¢g¢ben. Mert àa vilÀg fejlûd¢se egy cs´ppet sem term¢szetes:
az lenne a term¢szetes, ha semmi sem lenne ä sem vilÀg, sem fejlûd¢sÊ.28

ñriÀsi k¢ts¢gbees¢s kellett ahhoz, hogy valaki ilyen gondolatokra ragadtassa magÀt.
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°rthetû ä ha nem fogadhatÂ is el ä, hogy Sesztov szenved¢lyes elfogultsÀggal hÀnyja
Dosztojevszkij szem¢re, hogy az a jÂnak is es¢lyt ad, p¢ldÀul Aljosa figurÀjÀban. àSzem-
mel lÀthatÂan maga is ¢rzi, hogy nem ez a feladata ä mondja ekkor Dosztojevszkijrûl ä, ez¢rt
d´bbenetes hazugsÀggal teszi.Êi29 Sesztov k¢sûbb persze belÀtja, mennyire igazsÀgtalan
volt ekkor. De igazsÀgtalansÀga nem a szüklÀtÀs vagy a figyelmetlens¢g eredm¢nye.
SesztovbÂl itt a k¢ts¢gbeesett ember szÂl ä az, aki nem lÀt semmi biztatÂt, s a l¢tez¢st
kizÀrÂlag pokolk¢nt k¢pes meg¢lni. Dosztojevszkijrûl szÂl ez a k´nyv, de k´zben Sesz-
tov szellemi ´narck¢pe is kirajzolÂdik belûle.

Sesztov szem¢lyes elkesered¢s¢ben azonban korÀnak legjobbjai is osztoznak; hiszen
alig egy ¢vtizeddel a Dosztojevszkij-k´nyvben kifejtett trag¢diaelm¢letet k´vetûen Eu-
rÂpÀban sorra sz¡letnek az Ãj tragikumfelfogÀsok. Ezek, mik¢nt Sesztov k´nyve is, a
szÀzadfordulÂ egyelûre m¢g belÀthatatlan k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ szellemi f´ldren-
g¢seire reagÀlnak, s egyben az egzisztencializmus talajÀt is elûk¢szÁtik. 1911-ben Lu-
kÀcs Gy´rgy megÁrja A TRAG°DIA METAFIZIKçJç-t, 1912-ben Georg Simmel A KULTöRA
FOGALMA °S TRAG°DIçJA cÁmü essz¢j¢t, 1913-ban Miguel de Unamuno A TRAGIKUS
VILçG°RZ°S cÁmü k´nyv¢t, 1915-ben pedig Max Scheler A TRAGIKUS JELENS°G°RýL
cÁmü tanulmÀnyÀt. Valamennyien keresnek valamit, s t´bbnyire ¢ppen azt, amire a
legkev¢sb¢ van rem¢ny: a lehetetlent ¢s az abszurdot (Unamuno), a miszt¢riumot (Lu-
kÀcs), a csodÀt (Sesztov), amelynek f¢ny¢ben a lehetûs¢gek vilÀga, amit Sesztov sz¡ks¢g-
szerüs¢gnek nevez, mint borzalom, Istentûl elhagyott sivatag, beteljesedett bün lep-
lezûdik le. A trag¢dia szÀmukra nem müfaj, nem müv¢szeti megnyilvÀnulÀs, hanem
magÀnak a l¢tez¢snek az ism¢rve. Sesztov, mik´zben egyre jobban a tragikum vonzÀs-
k´r¢be ker¡lt, az idealizmus ostorozÀsa helyett mindinkÀbb a l¢t alapjainak a meg¢r-
t¢s¢re t´rekedett ä a bÁrÀlÂ kritikust a k¢ts¢gbeesett ember vÀltotta fel.

1903-ban Sesztov ism¢t SvÀjcba megy, de apja betegs¢ge miatt k¢nytelen r´videsen
hazat¢rni, s itt r¢szt kell vennie az ¡zleti vÀllalkozÀs irÀnyÁtÀsÀban. K´zben dolgozik
tovÀbb; a Dosztojevszkij-k´nyv tragikus hangv¢tel¢t m¢lyÁti el Ãjabb k´nyveiben.
1905-tûl kezdve minden energiÀjÀt filozÂfiai tanulmÀnyainak szenteli. A csalÀdi vÀl-
lalkozÀst r¢szv¢nytÀrsasÀggÀ alakÁtja Àt, hogy min¢l t´bb ideje maradjon a szellemi
munkÀra, s feles¢g¢vel ¢s k¢t lÀnyÀval Freiburg im Breisgauba, k¢sûbb pedig SvÀjcba
k´lt´zik. A g´r´g filozÂfiÀnak, a k´z¢pkori misztikÀnak ¢s Luthernek a tanul-
mÀnyozÀsÀban m¢lyed el, s k´zben odahaza t´bb k´nyvet is megjelentet. 1905-ben
jelenik meg AZ ALAPTALAN APOTEñZISA cÁmü k´tete. A cÁm a misztika nagy hagyomÀ-
nyÀra utal vissza. Sesztov azonban, Jakob B´hm¢vel vagy Meister Eckharttal ellent¢t-
ben nem az Istennel valÂ szem¢lyes talÀlkozÀs probl¢mÀjÀt dolgozza ki, hanem a ma-
gÀny filozÂfiÀjÀt. Ebben, valamint az elsû vilÀghÀborÃ elûtt Árt mÀs k´nyveiben (p¢l-
dÀul a KEZDETEK °S V°GEK-ben [1908] vagy az 1913ä14-ben elkezdett, elûsz´r csak
1966-ban kiadott SOLA FIDE cÁmü k´nyvben) a rÀtalÀlÀs ¢s beteljes¡l¢s helyett az el-
veszetts¢g ¢s a kilÀtÀstalansÀg izgatja. Hinni akart, mint kortÀrsai (p¢ldÀul Bergyajev)
vagy elûdei (Kierkegaard), s k´zben szembes¡lnie kellett a hit ¢s az erre irÀnyulÂ aka-
rat k´z´tt hÃzÂdÂ szakad¢kkal.

AZ ALAPTALAN APOTEñZISç-nak kiindulÂpontja mÀr ismerûs lehetett korÀbbi mü-
veinek olvasÂi elûtt. De immÀr nyÁltan is a racionalizmus ¢s a logika egyeduralma k¢-
pezi a legfontosabb tÀmadÀsi c¢lpontjÀt. Az eurÂpai filozÂfiai rendszerek, ÀllÁtja Sesz-
tov, mind magÀtÂl ¢rtetûdûnek ¢s a legterm¢szetesebbnek tartottÀk a tudÀs k¢rd¢s¢t.
MagÀt a tudÀst mint olyat soha nem tett¢k probl¢ma tÀrgyÀvÀ. De vajon t¢nyleg a tudÀs
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volna a legfontosabb az ¢letben? Sesztov term¢szetesen nem azt mondja, amit n¢mely
ellenfele a szavaibÂl kiolvasni akar, vagyis hogy nem kell semmit sem tudni. ý csupÀn
annyit ÀllÁt ä Àm ezt nagyon hatÀrozottan ä, hogy nem a tudÀs a legfontosabb. Sût: a
valÂdi gondolkodÀsnak, valamint a tudÀsnak nincs is felt¢tlen¡l k´ze egymÀshoz. Mert
a valÂdi gondolkodÀs nem ismeretek megszerz¢s¢t jelenti, nem is azok reprodukÀlÀ-
sÀt, hanem àÃj ¢letet. Legkedvesebb szokÀsaink, Ázl¢s¡nk, vonzalmaink folyamatos felÀldozÀsÀt
jelenti, annak bizonyossÀga n¢lk¡l, hogy r¢szes¡l¡nk-e valamilyen kÀrpÂtlÀsban ez¢rt az Àldo-
zat¢rtÊ.30

Az Àldozat ebben az esetben a lehetû legszem¢lyesebb elk´telezetts¢get jelenti. Az
ember, ha ́ nmagÀt is felÀldozza, akkor ezt v¢gsû soron nem ÀltalÀnos ¢rv¢nyü, elvont
igazsÀgok vagy v¢rtelen logikai Át¢letek kedv¢¢rt teszi, hanem ellenkezûleg, az¢rt,
hogy k´zelebb ker¡lj´n az ¢lethez. °s csak ekkor, ha Àt¢li ¢s megtapasztalja az ¢let
trag¢diÀjÀt, szem¢lyesen, egyes szÀm elsû szem¢lyben, csak ekkor ker¡lhet abba az
Àllapotba, hogy rÀtalÀljon sajÀt identitÀsÀra. àEkkor az ember megtanulja, hogy ne mÀsok
szem¢vel lÀsson, hanem Ãgy, ahogyan senki mÀs. Megtanulja, hogy ne csak meditÀljon, hanem
k¢pes legyen varÀzslatot v¢grehajtani, olyan szavak segÁts¢g¢vel, amelyeket senki mÀs nem ismer,
¢s amelyek soha nem hallott sz¢ps¢ggel ¢s soha nem hallott erûvel rendelkeznek.Ê

Az eksztatikus ´r´m szavaik¢nt is hallgathatnÀnk ezeket a mondatokat. M¢gis, a
szomorÃsÀg, sût a tragikus k¢ts¢gbees¢s diktÀlta ûket. Sesztov a szem¢lyes, felcser¢l-
hetetlen, egyszeri ¡dv´t keresi; de k´zben tisztÀban van vele, hogy ez hihetetlen ma-
gÀnyra is kÀrhoztatja az embert. àJÂvÀtehetetlen¡l boldogtalannak lenni ä ez bizony sz¢gyen-
letes. A jÂvÀtehetetlen¡l boldogtalan szem¢ly kÁv¡l reked a vilÀg t´rv¢nyein... °s mivel elûbb vagy
utÂbb minden egy¢n jÂvÀtehetetlen boldogtalansÀgra van kÀrhoztatva, ez¢rt a filozÂfia v¢gsû
szava a magÀnyossÀg.Ê31

Mit lehet tenni a magÀnynak ebben a poklÀban? °s mit lehet tenni akkor, ha e po-
kolnak a lakÂja, mint amilyen Sesztov is volt, nem nyugszik bele helyzet¢be, hanem
egyfolytÀban a boldogsÀgban, a megvÀltÀsban, az ¡dvben rem¢nykedik? Vajon ´sz-
szeegyeztethetû a feneketlen k¢ts¢gbeesetts¢g ¢s a tÀntorÁthatatlan, rendÁthetetlen re-
m¢ny? Sesztov Ãgy lÀtja, igen. Itt van hÀt megint a nagy titok, Sesztov szem¢lyes titka,
amit soha nem Àrult el. De vajon t¢nyleg fontos tudnunk, mi ez a titok? TalÀn fonto-
sabb lÀtnunk azt, hogy a szem¢lyes titok birtokÀban hogyan formÀlÂdnak Sesztov gon-
dolatai.

AZ ALAPTALAN APOTEñZISA cÁmü k´nyv¢ben elûsz´r kezd azon t´prengeni, ami k¢-
sûbb ¢lete legnagyobb t¢mÀja lesz. Ez pedig nem mÀs, mint a csoda. Lehets¢ges, hogy
csak azok ¢reznek m¢ly vonzalmat a csodÀhoz, akiknek van valamilyen nagy titkuk?
S itt mÀr nyilvÀnvalÂ, hogy a titok nem rejtegetni valÂ esem¢nyt jelent. Ezt elûbb vagy
utÂbb fel lehet fedni, meg lehet fejteni, ¢s ezzel titokszerüs¢ge is megszünik. Az a titok
viszont, amely k´r¡l Sesztov gondolatai k´r´znek, a megfejthetetlens¢get Àrasztja. A
tragikus ¢letfelfogÀs megoldhatatlannak lÀtja a vilÀgot ä s a titok ¢ppen a megoldha-
tatlansÀg, a v¢gsû, ¢sszel is belÀthatÂ oknak a hiÀnya.

Sesztov radikÀlis optimizmusa, a hitbe ¢s a csodÀba vetett lankadatlan meggyûzû-
d¢se minden ¢sznek ¢s ¢rtelemnek ellentmond, s mintegy az eg¢sz vilÀgon tÃlra irÀ-
nyul. Ez a kettûss¢g foglalkoztatja egyre parancsolÂbban: a vilÀg tragikus Àllapota, va-
lamint a kinyilatkoztatÀsnak a trag¢diÀn tÃli, hitre alapozÂdÂ bizonyossÀga. S ehhez tegy¡k
hozzÀ: e kettûss¢g nem Sesztov szem¢lyes habozÀsÀnak ¢s vÀlasztani nem tudÀsÀnak
a jele. Ellenkezûleg. Sesztov filozÂfiÀja azt sugallja, hogy e k¢tf¢le lÀtÀsmÂd felt¢telezi
egymÀst. A csak tragikus l¢t¢rtelmez¢s az ¢lettel egy¡tt jÀrÂ mindmegannyi ´r´m´t,
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bizalmat ¢s sz¢ps¢get szorÁtja ki a lÀtÂmezej¢bûl. A csak hitben leledzû ÀllÀspont viszont
¢ppen arrÂl a szakad¢krÂl nem kÁvÀn tudomÀst venni, amelybe mintegy alÀ kell len-
d¡lni, hogy azutÀn, egy ellenkezû erû hatÀsÀra, min¢l magasabbra lehessen feljutni.
Ez¢rt mondhatta volna û is, amit Kierkegaard: àA hit... nem eszt¢tikai ¢rz¡let, hanem annÀl
valami sokkal magasabb rendü, mivel a rezignÀciÂ a felt¢tele.Ê32 BÀrmelyik v¢glet ́ nmagÀban
a l¢tez¢s eg¢sz¢t s¢rti meg s szükÁti le. A kettûss¢g ez esetben az egys¢g zÀloga. Az egy-
s¢g¢, amely a paradoxitÀs egys¢ge. àA l¢tez¢s tragikus ä mondja Sesztov ä, ¢s m¢gsem azÊ,
teszi hozzÀ ugyanilyen meggyûzûd¢ssel. Ahogyan 1920-ban Árta egy level¢ben lÀnyÀ-
nak, TatyjanÀnak: àAz emberek a maguk emberi nyelv¢n nem k¢pesek egyesÁteni mindazt, amit
Àt¢lnek ¢s ¢reznek, Ãgy, hogy azt egyetlen szÂ vagy egyetlen fogalom kifejezze. Nagy ¢s neh¢z mü-
v¢szet az, hogy tÀvol tartsuk magunkat azoktÂl a sz¢lsûs¢gektûl, amelyek fel¢ a nyelv¡nk ´ntu-
datlanul is vonz benn¡nket, ¢s valamennyi gondolatunk is, amelyekre a nyelv¡nk tanÁtott meg...
çllandÂan nyitva kell tartanunk a szem¡nket. L¢tezik a halÀl a borzalmaival egy¡tt. °s l¢tezik
az ¢let a maga sz¢ps¢geivel...Ê33

A v¢gleteknek ez a paradox egys¢ge a KEZDETEK °S V°GEK cÁmü k´nyvnek mÀr a cÁ-
m¢ben is megmutatkozik. Ez a k´tet is a rem¢nytelens¢g szakad¢kÀbÂl felhangzÂ re-
m¢nyrûl szÂl. Azaz: a prÂf¢tÀk ´r´ks¢g¢rûl. ArrÂl a rem¢nyrûl, amely nem idealista
c¢lkitüz¢sek nyomÀn sz¡letik meg, hanem a kilÀtÀstalansÀg poklÀban csillan fel vÀrat-
lanul, csodaszerüen. Mint Sesztov egyik kedvenc ÁrÂjÀnÀl, CsehovnÀl. TalÀn ez¢rt is
szerette annyira Csehovot, akit e k´tetben àa rem¢nytelens¢g ¢nekes¢nekÊ nevezett, s akit
paradox mÂdon az¢rt dics¢rt, mert az embereknek ¢ppen a rem¢nyeit zÃzta sz¢t.
àMintha ÀllandÂan r¢sen Àllna ¢s kutatna ¢s szimatolna az emberek rem¢nyei utÀn. Nem kell
aggÂdni: egyetlenegy sem fogja elker¡lni a figyelm¢t, egy sem ker¡li el a sorsÀt.Ê34 Nem mondja
ki ugyan, de v¢lem¢nye egy¢rtelmü: Csehov azzal, hogy mindent lerombol, k¡l´n´s,
szinte angyali tisztasÀghoz jut el. Rombolva ¢pÁtkezik ä Ãgy, mint Sesztov. MÀs szavak-
kal: alapjaiig le kell bontani az eurÂpai gondolkodÀsmÂdot, hogy vissza lehessen ta-
lÀlni az ûsi kinyilatkoztatÀs igazsÀgÀhoz. S hogy mit ¢rt kinyilatkoztatÀson? íme egy
pÀr ¢vvel k¢sûbbi gondolata: àA kinyilatkoztatÀs igazsÀgÀnak sem a l¢nyeg¢t, sem a forrÀsait
tekintve semmi hasonlÂsÀga nincs az ¢sz igazsÀgÀval. Nevethet¡nk a prÂf¢tÀkon, len¢zhetj¡k
ûket, ÀllÁthatjuk, hogy a ÏkinyilatkoztatÀsukatÎ csak ÏkitalÀltÀkÎ, ¢s v¢g¡l... csodÀlhatjuk is lÀn-
golÂ k¢pzelûerej¡k szÀmunkra idegen fantasztikumÀt. Mindez megengedhetû. De a SzentÁrÀsbÂl
nem szabad kiemelni annak lelk¢t, hogy a bibliai kinyilatkoztatÀst Ïkib¢kÁts¡kÎ a g´r´g ¢sszel.
Minden ilyen jellegü kÁs¢rlet egy ¢s ugyanazon eredm¢nyhez vezet: az ¢sz ́ nhatalmÃsÀgÀhoz.Ê35

Sesztov kedvenc irodalmi p¢ldÀira hivatkozik, amikor azt mondja, hogy a legegy-
szerübb, legtudatlanabb emberek is r¢szes¡lhetnek ebbûl a kinyilatkoztatÀsbÂl ä s szÁ-
vesen id¢zi Csehov ¢s az idûs Ibsen dialÂgusait vagy Gogol ¢s Turgenyev sorait. S nem
csak irodalmi kvalitÀsaik miatt. Az¢rt is, mert ezek is Ãgy lÀtjÀk, hogy ¢ppen azok v¢tik
el a leglÀtvÀnyosabban a kinyilatkoztatÀst, akik kizÀrÂlag az ¢rtelm¡kre ¢s az esz¡kre
hajlandÂk hallgatni. S ebben, mondja, SzÂkrat¢sz az eurÂpai gondolkodÀs mintaadÂ
figurÀja. Ez vezeti el Sesztovot ahhoz, hogy behatÂan foglalkozzon SzÂkrat¢sszal, a
dialektikussal, s persze a mÂdszer¢vel is. A fiatal Nietzsche SzÂkrat¢sszal szembeni kri-
tikÀjÀt veszi alapul, ¢s ezt fejleszti tovÀbb. SzÂkrat¢sz dialektikÀjÀt vizsgÀlva arra a k´-
vetkeztet¢sre jut, hogy a g´r´g gondolkodÂ szÀmÀra nem az ¢let rejt¢ly¢nek a meg-
¢rt¢se volt az igazÀn fontos, hanem mindenekelûtt a t´bbiek f´l´tti gyûzelem. SzÂk-
rat¢sz azt mondja ugyan, hogy a filozÂfia a halÀlra valÂ felk¢sz¡l¢st jelenti. E csÀbÁtÂ
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erejü szavak m´g´tt azonban, ÀllÁtja Sesztov, a sikernek, a t´bbiek legyûz¢s¢nek a prÂ-
zai vÀgya lappang.

Sesztov a huszadik szÀzadban a legelsûk k´z´tt jelenti itt be komoly k¢ts¢geit a dia-
lektika mindenhatÂsÀgÀt illetûen. (Ez egy¢bk¢nt stÁlusÀn is rajta hagyta a b¢lyeg¢t.
Mint egyik monogrÀfusa, Andr¢ B¢dard megjegyzi, nem dialektikusan halad elûre,
hanem koncentrikus k´r´k ment¢n, s a dialektikus ¢rvel¢s helyett az ism¢tl¢s, a àmeg-
ig¢z¢sÊ hÁve, s elûszeretettel tesz fel k¢rd¢seket an¢lk¡l, hogy vÀlaszolna rÀjuk.)36 SzÂk-
rat¢sz kapcsÀn kifejti, hogy a dialektika nem azt szolgÀlja, hogy a vilÀg sorsa jÂra for-
duljon, nem is azt, hogy a teremt¢s nagy titka irÀnt fog¢konyabbÀ vÀljanak az embe-
rek. Ellenkezûleg. A dialektika azt segÁti elû, mondja, hogy az Istentûl amÃgy is eltÀ-
volodott vilÀg magÀrahagyatottsÀga fokozÂdjon. A dialektika, ÀllÁtja, a vilÀgot meg-
erûsÁti ¢s tÀmogatja abban, hogy el¢gedjen meg azzal, ami van, s ne t´rûdj´n a kinyi-
latkoztatÀssal, a teremt¢s csodÀjÀval. °s aki m¢gis e csodÀra fog¢kony, azt bizony a
dialektikus bolondnak vagy fantasztÀnak nevezi. àA dialektika ¢ppolyan ÏerûÎ, mint a fi-
zikai erû, ¢ppolyan halÀlos fegyver, mint a kard vagy a nyÁl. Csak tudni kell vele bÀnni, ¢s mÀris
lÀbunk elûtt hever az eg¢sz vilÀgÊ,37 Árja k¢sûbb.

Szavai elsûsorban SzÂkrat¢sz ellen irÀnyulnak; de k´zben Hegelt sem t¢veszti szem
elûl, akit r¢szben hasonlÂ okok miatt utasÁt majd el. àBiztos ä Árja Hegelrûl ä, hogy a
l¢tbûl, amely a neml¢ttel azonos, semmik¢ppen nem vezethetû le a keletkez¢s, ¢s m¢g kev¢sb¢ ve-
zethetû le a keletkez¢sbûl valamilyen konkr¢t tÀrgy. Krisztus emberr¢ vÀlÀsÀnak dogmÀja sem ve-
zethetû le dialektikusan.Ê38 Abban, ahogyan Sesztov a dialektikÀt ¢rtelmezi, visszhangzik
Kierkegaard v¢lem¢nye a hegeli àk´zvetÁt¢srûlÊ, azaz dialektikÀrÂl, àamely Hegeln¢l min-
dent megmagyarÀz, ¢s amely egyÃttal az egyetlen, amit Hegel soha nem prÂbÀlt megvilÀgÁtaniÊ.39

°s elûrevetÁti persze t´bb k¢sûbbi filozÂfus hasonlÂ irÀnyÃ gondolatmenet¢t is. Az,
ahogyan p¢ldÀul Georges Bataille nem sokkal k¢sûbb a dialektikÀt elutasÁtja, s helyette
a szubverzivitÀsra mond igent, ahogyan Adorno vagy Marcuse Hegelt elemzi, vagy
Heidegger-monogrÀfiÀjÀban R¡diger Safranski ¢ppen a k¢sûi Adorno dialektikus
mÂdszer¢t bemutatja,40 azt bizonyÁtja, hogy Sesztov az eg¢sz huszadik szÀzad szÀmÀra
¢rv¢nyes gondolkodÀsi modellt kÁnÀlt.

De mit kÁnÀl Sesztov a dialektika helyett, amely szerinte alapjaiban nem k¢rdûjelezi
meg a vilÀgot, hanem azt csupÀn Ãjra meg Ãjra Àtrendezi? °rtelemszerüen olyasmit,
ami ezt megk¢rdûjelezi. S mi ez? Olyasvalami, ami nem ismeri a sz¡ks¢gszerüs¢get,
ami nincsen alÀvetve a t¢r ¢s az idû teljhatalmÀnak, s ami ez¢rt az ¢rtelem ¢s a rÀciÂ
eszk´zeivel sem kerÁthetû be. S ezzel Ãjfent a csodÀhoz jutottunk el ä a csodÀba vetett
k¢ts¢gbeesett rem¢nyhez, amit maga Sesztov is idûnk¢nt àa lehetetlen¢rt folytatott ûr¡lt
harcnakÊ nevez. Ez az a harc, amit a magÀnyos embernek elûbb vagy utÂbb meg kell
vÁvnia. S lehet-e azon csodÀlkozni, ha Sesztov magÀt a filozÂfiÀt is nem àkÁvÀncsi n¢ze-
lûd¢snekÊ, hanem ànagy harcnakÊ tartja?

A filozÂfia szÀmÀra tehÀt: harc, csodavÀrÀs, hit ¢s term¢szetesen alÀmer¡l¢s a lehe-
tetlenbe. Sesztov, ha k´zvetve is, de ezzel az ÀllÀspontjÀval v¢lem¢nyt nyilvÀnÁtott a
szÀzadfordulÂ orosz filozÂfiai vitÀjÀrÂl is, mely a hit ¢s a tudÀs viszonya k´r¡l forgott.
A filozÂfiÀt a tiszta tudÀssal azonosÁtottÀk a nihilistÀk, a pozitivistÀk ¢s a marxistÀk,
Leninnel bezÀrÂlag. Szolovjov a hit ¢s a tudÀs kompromisszumÀt hirdette meg. Sesz-
tov viszont k¢rlelhetetlen¡l a hit pÀrtjÀn Àllt.41 TalÀn felesleges mondani, hogy nem
valamilyen egyhÀzra mondott ezzel igent, hanem magÀnak a l¢tnek a csodÀja k¢sztette
erre a d´nt¢sre. Sesztov mÀr Dosztojevszkij-k´nyv¢ben is f´lvetette annak lehetûs¢g¢t,
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hogy a vilÀg l¢tez¢se egyÀltalÀn nem sz¡ks¢gszerü. AZ ALAPTALAN APOTEñZISç-ban
pedig f´lveti annak lehetûs¢g¢t, hogy nem kizÀrt, az univerzum Ãgy van megalkotva,
hogy a csodÀkat is lehetûv¢ kell tennie. A k´nyv 1920-ban megjelent angol fordÁtÀsa
talÀn ez¢rt is kapta ezt a cÁmet: ALL THINGS ARE POSSIBLE. Sesztov ugyanis egyre job-
ban hisz abban, hogy minden lehets¢ges ä az is, ami jÂzan ¢sszel m¢rlegelve kizÀrtnak
¢s hihetetlennek lÀtszik. S min¢l rem¢nytelenebb a helyzet, annÀl parancsolÂbb az em-
ber szÀmÀra a rem¢ny. çm ha mindez t¢nyleg Ágy van ä mÀrpedig Sesztov ragaszkodik
e meggyûzûd¢s¢hez ä, akkor ez azt jelenti, hogy magÀnak a vilÀgnak sem a sz¡ks¢g-
szerüs¢g a legfûbb jellemzûje. A szabadsÀg birtokÀban tehÀt m¢g arra is k¢pess¢ kell
vÀlnunk, hogy akÀr a falakon is Àt tudjunk menni.

A csoda a lehetetlen uralma: a t¢r n¢lk¡li a t¢rbe l¢p, az idûtlen pedig az idûbe
an¢lk¡l, hogy maga idû- vagy t¢rbeliv¢ vÀlna. Sesztov nem büv¢szked¢sre gondol,
nem is mes¢sen kiv¢teles pillanatokra, hanem az ¢let elemi helyzeteire ä azokra az
Àllapotokra, amelyekben az ember bel¡lrûl felszabadul a k´r¡lm¢nyek nyomÀsa alÂl.
Bergyajev ezt nevezi az àistenemberÊ megsz¡let¢se pillanatÀnak ä az emberben mint-
egy ¢letre tÀmad az isten ä; Sesztov szÀmÀra pedig ez a csoda. A nyitottsÀg a csoda elû-
felt¢tele; s min¢l nyitottabb az ember, annÀl t´bb csoda t´rt¢nik vele. A csoda tehÀt
nem àrÀzuhanÊ az emberre; sokkal inkÀbb az embertûl, az û k¢szenl¢t¢tûl f¡gg, hogy
megt´rt¢nik-e vele. Ahogyan sokan k¢pesek arra, hogy a szÂ szoros ¢rtelm¢ben lebe-
sz¢lj¢k magukat az elcsodÀlkozÀsrÂl, a bÀmulatrÂl, a megrend¡l¢srûl, a m¢ly ́ r´mrûl
vagy akÀr arrÂl, hogy szerelembe essenek, Ãgy ennek ellenkezûje is a belsû gyakorlat
k¢rd¢se ä a megnyÁlÀs¢, amelynek nyomÀn az ember hagyja magÀt felt´ltûdni attÂl,
ami egy¢bk¢nt teljesen idegennek tetszik tûle.

Sesztov szÀmos p¢ldÀval vilÀgÁtja meg, mit ¢rt csodÀn. Isten k´zbeavatkozÀsa: ez a
csoda. °s Isten lehetûv¢ tudja tenni, hogy SzÂkrat¢sz m¢gse haljon meg, hogy Nietz-
sche m¢gse betegedjen meg, hogy Kierkegaard m¢gis feles¢g¡l kapja Regine Olsent.
Azaz Isten fel tudja f¡ggeszteni az idût, ami csupÀn a vilÀg tartoz¢ka, ¢s nem a kinyi-
latkoztatÀs¢. S a legt´bbet emlÁtett p¢lda term¢szetesen JÂb, akinek 1929-ben egy teljes
k´nyvet szentel (JñB M°RLEG°N), de akinek a sorsa szÀmÀra mÀr a szÀzadfordulÂtÂl
kezdve irÀnyjelzû. Ugyanazt jelenti neki JÂb, mint Kierkegaard-nak çbrahÀm. JÂb
ahelyett, hogy ¢les eszü, okos barÀtaira hallgatna, minden bizalmÀt abba az Istenbe
veti, aki minden elk¢pzelhetû rosszat tesz vele. Azaz: a rosszat ¢ppÃgy Isten adomÀ-
nyÀnak tekinti, mint a jÂt, s ez¢rt az isteni rosszat inkÀbb elfogadja, mint a vilÀgi okossÀgot.
S ha JÂb v¢g¡l mindent visszakap, akkor ez Sesztov szÀmÀra a tragikum ¢s a hit, a bor-
zalom ¢s a csoda m¢ly ́ sszef¡gg¢s¢t bizonyÁtja. (TanulsÀgos egybevetni e k´nyvet C. G.
Jung: VçLASZ JñB K¹NYV°RE cÁmü 1952-ben megjelent tanulmÀnyÀval: amÁg Jung
v¢gk´vetkeztet¢se szerint Isten az, aki analÁzisre szorul, addig Sesztov szÀmÀra magÀ-
tÂl ¢rtetûdû Isten àellentmondÀsossÀgaÊ, s ¢ppen a tûle elfordulÂ àokosÊ ¢s àeszesÊ barÀ-
tokon kellene analÁzissel segÁteni.)

Mindez arra enged k´vetkeztetni, hogy a csoda legfûbb feladata Sesztov felfogÀsa
szerint az, hogy megszabadÁtsa az embert a t´rt¢nelem borzalmÀtÂl. Nem û az elsû,
aki e borzalmat konstatÀlta; de amÁg mÀsok (Hegel, Marx) magÀnak a t´rt¢nelemnek
a belsû dinamikÀjÀtÂl vÀrtÀk a borzalomtÂl valÂ megszabadulÀst, addig Sesztov ä sza-
kÁtva ily mÂdon a felvilÀgosodÀs hagyomÀnyÀval is ä nem lÀtott a t´rt¢nelemben olyan
emancipatorikus erût, amely biztosÁthatnÀ a szabadsÀgot. Az eszkatologikus hagyo-
mÀnyhoz kapcsolÂdva a t´rt¢nelmen tÃlrÂl vÀrta a megvÀltÀst, onnan, ami ä Jakob
Taubes szavaival ä tÃl van a hatÀrokon,42 ¢s ahonnan a borzalom is mint borzalom
leplezûdik le a maga csupaszsÀgÀban.



A tÁzes ¢vekben vagyunk. Az elsû vilÀghÀborÃ kit´r¢sekor Sesztov csalÀdjÀval egy¡tt
hazat¢r OroszorszÀgba. K´nyvtÀrÀt, k¢ziratait k¢nytelen SvÀjcban hagyni, ahol min-
dent lefoglalnak. Odahaza MoszkvÀban telepedik le, ahol POTESTAS CLAVIUM cÁmü
tanulmÀnyk´tet¢n dolgozik, amelyet 1918-ban fejez be, de k´nyvformÀban csak jÂval
k¢sûbb, 1923-ban jelentetheti meg Berlinben. 1918-ban Kijevbe k´lt´zik a nûv¢r¢hez,
s az ottani egyetemen a g´r´g filozÂfiÀrÂl tart elûadÀsokat. 1919 ûsz¢n csalÀdjÀval
egy¡tt a KrÁm f¢lszigetre utazik, s JaltÀban hajÂra szÀllnak. Kezdet¢t veszi az emigrÀ-
ciÂ, ¢s Sesztov soha t´bb¢ nem t¢r vissza hazÀjÀba.

Az elsû vilÀghÀborÃ befejezûd´tt ä Sesztov szÀmÀra pedig Ãj ¢let kezdûd´tt. Bû-
r´ndj¢ben a POTESTAS CLAVIUM k¢ziratÀval ¢rkezik meg SvÀjcba, eml¢keztetve kicsit
az Âtestamentumi prÂf¢tÀkra, akik az ismeretlenbûl kerekednek fel, hogy meggyûzz¢k
a vilÀgot a maguk igazÀrÂl. Sesztovot a vilÀghÀborÃ olyan belÀtÀsokra k¢sztette, ame-
lyek megerûsÁtett¢k eddigi meggyûzûd¢s¢ben. A hÀborÃban sokkal t´bbet lÀtott, mint
hatalmi k¢rd¢sek megoldÀsi kÁs¢rlet¢t. A hÀborÃ szerinte figyelmeztetû jel volt: azt
mutatta, hogy ha elfogadjuk a v¢gzetet, ¢s belet´rûd¡nk abba, hogy a vilÀgban a sz¡k-
s¢gszerüs¢g a legfûbb Ãr, akkor arra lesz¡nk kÀrhoztatva, hogy àk´veket bÀlvÀnyozzunk
¢s kÁm¢letlen kegyetlens¢gre vetemedj¡nk felebarÀtainkkal szembenÊ.43 Az elsû vilÀghÀbo-
rÃ, illetve az orosz forradalom borzalmait azzal magyarÀzza, hogy az eurÂpai ember
immÀr ¢vszÀzadok Âta mindent mechanikusan, racionÀlisan prÂbÀlt megoldani. Sesz-
tov viszonylag keveset Árt a politikÀrÂl; Àm ha igen, akkor gondolatai valÂban profe-
tikus erejünek bizonyultak. Amikor hangot ad gyanÃjÀnak, hogy az elsû vilÀghÀborÃ
semmit nem oldott meg, mivel a nyugati sz´vets¢gesek N¢metorszÀg sz¢tzÃzÀsÀ-
val mindenekelûtt a sajÀt sebeiket prÂbÀltÀk begyÂgyÁtani, akkor a k¢sûi utÂd csak
igazolni tudja e gyanÃt. Sesztov szerint EurÂpÀban mindenki egyformÀn bün´s, m¢g-
pedig Isten meg´l¢s¢ben. °s mert a hÀborÃ kimenetele ezen a t¢ren semmilyen vÀl-
tozÀst nem eredm¢nyezett, Ãgy lÀtja, hamarosan Ãjabb, soha nem lÀtott v¢rf¡rdûre
ker¡l sor.

1918-ban Árta ezt Sesztov. Az emigrÀciÂ ¢vei szÀmÀra egyszersmind a zavartalan b¢-
ke ¢vei is voltak. M¢gis: ût tovÀbbra sem a b¢ke, hanem a minden b¢ke m´g´tt ott
lappangÂ vÀlsÀg izgatta. Egy¢bre sem t´rekedett, mint hogy leleplezze az eurÂpai ci-
vilizÀciÂ elfojtÀsi mechanizmusait, amelyek szerinte minden hÀborÃ, sz´rnyüs¢g elû-
id¢zûi. Ott, ahol mindenki mÀs fejlûd¢st lÀtott, û a hanyatlÀsra figyelt fel. Nem v¢letlen
hÀt, hogy, mint az Âtestamentumi prÂf¢tÀkra, ûrÀ is kevesen figyeltek. A feltartÂztat-
hatatlan haladÀs mÀmorÀtÂl megr¢szeg¡lt eurÂpai ember f¡l¢ben idegen¡l csenghet-
tek Sesztov gondolatai. Szavai valÂban pusztÀba kiÀltott szavak voltak.

Nem is csoda. A szÂnak Sesztov szÀmÀra eg¢szen mÀs feladata van, mint az eurÂpai
gyakorlat szÀmÀra. Nem a meggyûz¢sre hasznÀlta, hanem vÁziÂinak ¢rz¢keltet¢s¢re;
nem az ¢szigazsÀgok kibontÀsÀra, hanem a hit megerûsÁt¢s¢re. A szÂval, a Logosszal
Sesztov szerint EurÂpÀban mindig is vissza¢ltek. Az erû fitogtatÀsÀra hasznÀltÀk. SzÂk-
rat¢sszal kezdûdûen mindig is az szÀmÁtott gyûztesnek, aki a szavakat magÀhoz tudta
ragadni. °s amikor Sesztov megkezdi hadjÀratÀt az eurÂpai ¢szfilozÂfia (Vernunft-
philosophie) ellen, akkor a Logos ellen is harcra kel. R¢szben ezzel is magyarÀzhatÂ
magÀnya ¢s elszigetelts¢ge. Hiszen kora legjelentûsebb gondolkodÂi mind a szÂ bü-
v´let¢nek engedelmeskedtek. A kor egyik legtekint¢lyesebb filozÂfiai orgÀnumÀnak,
a T¡bingenben megjelenû folyÂiratnak Logos volt a cÁme; s az sem v¢letlen, hogy Sesz-
tov orosz barÀtai ¢s koll¢gÀi m¢g a forradalom elûtt megszervezt¢k a Logos orosz vÀl-
tozatÀt is a n¢met kiadÀs alvÀllalkozÀsak¢nt.
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Sesztovnak, illetve a Logos elk´telezettjeinek az Ãtjai azonban nem keresztezt¢k
egymÀst. A Logos legelsû k´tet¢ben jelent meg p¢ldÀul Edmund Husserl nagy hatÀsÃ
k´zlem¢nye A FILOZñFIA MINT SZIGORö TUDOMçNY cÁmmel. S ¢ppen Husserl volt az,
akit Sesztov, miutÀn 1917-ben megismerkedett ÁrÀsaival, a lehetû leg¢lesebben eluta-
sÁtott egy tanulmÀnyÀban, amelynek cÁme is jelk¢pes: MEMENTO MORI. Sesztov szerint
az eurÂpai kereszt¢nys¢g JÀnos evang¢liumÀnak nyitÂszavaival vissza¢l¢st k´vetett el:
a szavakkal üz´tt folyamatos vissza¢l¢s r¢v¢n ¢ppen Istentûl tÀvolodott el, s bÀr folya-
matosan Istent emlegeti, v¢gsû soron Istent egyfajta ¢szigazsÀgnak tekinti. S ezzel bünt
k´vet el, mondja Sesztov: Istent ¢ppen a tiltott fa gy¡m´lcs¢nek, a tudÀsnak a segÁt-
s¢g¢vel igyekszik megid¢zni. àMÀr idûszÀmÁtÀsunk elsû ¢vszÀzadai Âta, vagyis attÂl a pilla-
nattÂl kezdve, hogy a Biblia a g´r´g-rÂmai kultÃrvilÀg k´zkincse lett, a müvelt emberek arra
t´rekedtek, hogy a bibliai Istenbûl ÀltalÀnos emberi istent faragjanak.Ê44

A besz¢d legnagyobb vesz¢lye Sesztov szerint az, hogy az embert a tiltott fa gy¡-
m´lcs¢re szoktatja rÀ. S ha rÀszokik, akkor a tudÀst kezdi istenÁteni; a tudÀsban fedezi
fel a f¢nyt, hÀla az ember elsû felvilÀgosÁtÂjÀnak, a kÁgyÂnak. Sesztov szerint l¢tezik
azonban egy olyan m¢ly igazsÀg is, amelyhez nem biztos, hogy a besz¢d r¢v¢n jutunk
k´zelebb. Sût a besz¢d sokszor ¢ppen ezt az igazsÀgot fedi el. Ami azt jelenti, hogy
ism¢t meg kell tanulnunk hallgatni. Sesztov, bÀr ÀllandÂan a BibliÀra ¢s a kinyilatkoz-
tatÀsra hivatkozik, magÀnyos utat vÀlasztott: nem kereste a hÁvûk k´z´ss¢g¢t, aminek
lehetûs¢g¢t maga J¢zus kÁnÀlta fel,45 s ugyanakkor komoly fenntartÀsai voltak az igaz-
sÀg k´zvetÁthetûs¢g¢vel szemben is, amiben pedig a Biblia nem k¢telkedett.

Sesztov magÀnyos csodavÀrÂk¢nt ¢rkezett a hÀborÃ utÀni Nyugat-EurÂpÀba, de ha-
marosan hallgatÂkra, barÀtokra, sût m¢g tanÁtvÀnyokra is talÀlt. SvÀjcba ¢rkezve
visszakapta elveszettnek hitt k´nyvtÀrÀt ¢s k¢ziratait. CsalÀdjÀval egy¡tt elûsz´r Genf-
ben telepedett le itt ¢lû nûv¢r¢n¢l, majd 1921 november¢nek v¢g¢n PÀrizsba k´lt´z-
tek, s ¢lete v¢g¢ig itt maradt. PÀrizsban lassan, ¢szrev¢tlen¡l, de egyre biztosabban
talÀlt szellemi k´z´ss¢gre. 1922 ÀprilisÀban a Sorbonne-on kinevezt¢k a szlavisztikai
int¢zet orosz fakultÀsÀnak professzorÀvÀ. Ugyanebben az ¢vben tanulmÀnya jelent
meg Dosztojevszkijrûl a Nouvelle Revue Fran§aise-ben, s kapcsolatba l¢pett a szerkesz-
tûvel, Jacques Riviªre-rel. Nem kizÀrt, hogy Riviªre k´zvetÁt¢s¢vel Antonin Artaud is
megismerhette Sesztov ÁrÀsait ä hiszen Artaud 1923-ban kezdi el hÁres levelez¢s¢t a
francia szerkesztûvel. S az¢rt is felt¢telezhetû ez, mert idûben a sz¡rrealizmus k¡sz´-
b¢n Àllunk. BÀr Sesztovnak nem voltak kapcsolatai a mozgalommal, a leendû sz¡r-
realistÀk m¢gis fog¢konyak lehettek az ÁrÀsait ÀthatÂ radikÀlis korkritikÀra, a csoda-
vÀrÀsra, az elfojtÀsok leleplez¢s¢re s persze a nem racionÀlis besz¢dmÂdra, az antidia-
lektikÀra. A hÃszas ¢vek elej¢n ismerkedik meg Sesztovval Georges Bataille, aki 1958-
ban egy ´n¢letrajzi t´red¢k¢ben Ágy szÀmol be e talÀlkozÀsrÂl: àMialatt k´nyvtÀros vol-
tam a Bibliothªque Nationale-ban, beiratkoztam a keleti nyelvek iskolÀjÀba. Elkezdtem kÁnaiul
¢s oroszul tanulni, ¢s gyorsan fel is adtam e tanulmÀnyokat, de alkalmam nyÁlott rÀ, hogy talÀl-
kozzam az orosz filozÂfussal, Lev Sesztovval. Sesztov Dosztojevszkijbûl ¢s Nietzsch¢bûl kiindulva
filozofÀlt, Ãgy, hogy az engem elbüv´lt... Meg¡tk´z´tt a filozÂfiÀval szemben tanÃsÁtott tÃlzott
ellenszenvemen, ¢n pedig figyelmesen hallgattam ût, mik´zben rÀvezetett arra, hogy PlatÂnt ol-
vassak. Neki k´sz´nhetem filozÂfiai ismereteim alapjait...; elvÀltam tûle, de ma is csodÀlom a
t¡relm¢t, amelyet akkor velem szemben tanÃsÁtott.Ê46 Bataille 1923-ban tanulmÀnyt akar Ár-
ni SesztovrÂl, v¢g¡l, helyette, 1924-ben Sesztov egyik lÀnyÀnak, TatyjanÀnak segÁt-
s¢g¢vel lefordÁtja a TOLSZTOJ °S NIETZSCHE cÁmü k´nyvet, amely 1925-ben megjele-
nik franciÀul.



De nem Bataille az egyetlen, aki csodÀlja az orosz emigrÀnst. A romÀn szÀrmazÀsÃ
zsidÂ k´ltû ¢s essz¢ista, Benjamin Fondane 1923-ban k´lt´zik PÀrizsba, ahol Tristan
Tzara k´zvetÁt¢s¢vel kapcsolatba l¢p a sz¡rrealistÀkkal, de v¢g¡l Sesztov leghüs¢ge-
sebb tanÁtvÀnya lesz. 1933-ban megjelent RIMBAUD, A CSAVARGñ cÁmü k´nyv¢t neki
ajÀnlja, s besz¢lget¢seiket ä francia Eckermannk¢nt ä gondosan feljegyzi. E besz¢lge-
t¢seket, mÀr Sesztov halÀla utÀn, 1939-ben Victoria Ocampo magÀval viszi Buenos
Airesbe. Fondane PÀrizsban marad, ahol a n¢metek bevonulÀsa utÀn hÀzmestere mint
zsidÂt feljelenti. A k´ltût Birkenauba deportÀljÀk, s 1944-ben meg´lik. Fondane ba-
rÀtja volt a szint¢n romÀn Emile Cioran, aki ugyancsak Sesztov hÁve lett ä ¢ppen akkor,
amikor mindenfajta szisztematikus filozÂfiÀtÂl megcs´m´rl´tt, mivel Ãgy ¢rezte, ha-
zugok, s a szem¢lyes krÁzisben ¢lû embernek nincsenek segÁts¢g¢re. Nem Ágy Sesztov.
àSesztov nagy szerepet jÀtszott az ¢letemben, de az igazsÀg kedv¢¢rt hozzÀ kell füzn´m, hogy Sesz-
tov RomÀniÀban n¢pszerü volt, ez olyan t¢ny, ami Nyugaton ismeretlen... Fondane sem tudott
errûl... de Ágy igaz. Nem tudom, honnan j´n ez, noha vannak bizonyos hasonlÂsÀgok... Sesztov
mindenesetre a kedvenc filozÂfusom lett. Akkor fedeztem ût fel magamnak, amikor csalÂdtam a
filozÂfiÀban. °s v¢g¡l is eg¢sz l¢ny¢t tekintve mi mÀs Sesztov, mint magÀnak a filozÂfiÀnak az
el¢gtelens¢ge? ý a filozÂfiÀt mint filozÂfiÀt helyezte vÀd alÀ.Ê47

°s hatott persze Gabriel Marcelre, valamint a fiatal Albert Camus-re is, aki ¢ppÃgy
àbÀmulatos egyhangÃsÀgÀ¢rtÊ csodÀlta Sesztovot, mint k¢sûbb a lengyel Czes−av Mi−osz,
¢s az orosz gondolkodÂt mint az egzisztencializmus egyik elûk¢szÁtûj¢t tisztelte.

ValÂban volt k´ze Sesztovnak az egzisztencializmushoz? Igen is, meg nem is. ýt is
lenyüg´zte az abszurditÀs ¢s a lehetetlen gondolata, ¢s û is kizÀrÂlag az egy¢nre, az
egyszeri, megism¢telhetetlen emberi szem¢lyre figyelt. Mint majd L¢vinas, û is az
egy¢nt prÂbÀlta kiszabadÁtani az univerzalitÀs hatalma alÂl. R¢szben emiatt is vitatta
Tolsztoj Sesztov zsidÂsÀgÀt, amikor egyszer Makszim Gorkijjal a filozÂfus zsidÂ szÀr-
mazÀsÀrÂl besz¢lgetett: àNem valÂszÁnü, mondja Lev Nyikolajevics, egyÀltalÀn nem hasonlÁt
egy zsidÂra: nincsenek hitetlen zsidÂk, mondjon akÀr csak egyet is... Nem, nincsenek.Ê48 Tolsz-
tojnak nem volt igaza. Hiszen Sesztovra igen nagy hatÀst gyakorolt a haszidizmus,
amely zsidÂ mozgalom volt, ¢s nem a k´z´ss¢gi, hanem az egy¢ni tapasztalat jelentû-
s¢g¢t hangsÃlyozta. EzenkÁv¡l Sesztov hÁvû is volt. Csak ¢ppen semmilyen egyhÀznak
¢s semmilyen vallÀsos ä ¢s persze semmilyen politikai ä k´z´ss¢gnek nem k´telezte el
magÀt.

S ez k¡l´nb´zteti meg ût az egzisztencialistÀktÂl. Szuver¢n gondolkodÂ volt, aki az
abszurditÀsra mondott igent, s k´zben m¢gis hÁvû volt. LegutolsÂ, ¢lete eg¢sz mun-
kÀjÀt ´sszefoglalÂ k´nyv¢nek cÁm¢t id¢zve: elutasÁtotta Ath¢nt, ¢s igent mondott Je-
ruzsÀlemre. Az 1938-ban kiadott ATH°N °S JERUZSçLEM errûl szÂl. AkÀr Sesztov ars
poeticÀjÀnak is tekinthetj¡k PlatÂn szavait, amelyeket elûszeretettel id¢z k´nyv¢ben:
àvakmerûen rÀ kell szÀnnunk magunkat mindenreÊ.49 JÀtsszunk egy pillanatra e mondatot
Ázlelgetve: elk¢pzelhetû vajon, hogy Sesztovra hatÀssal voltak a dadaistÀk? Igaz, csak
1919-tûl ¢lt SvÀjcban ä de bizonyÀra hallhatott rÂluk. Fondane r¢v¢n pedig talÀn sze-
m¢lyesen is ismerhette TzarÀt. Mindenesetre Sesztov ÁrÀsainak szelleme idûnk¢nt fel-
tünûen k´zel Àll a Dada anarchizmusÀhoz.

Van persze egy filozÂfus, aki bizonyÁthatÂan hatott rÀ. Amikor Sesztov 1928-ban
szem¢lyesen megismerkedett Husserllel, a n¢met filozÂfus felhÁvta a figyelm¢t Kierke-
gaard-ra, akit Sesztov addig nem olvasott. S hamarosan Ãgy tapasztalta, hogy Kierke-
gaard ût igazolja. ýt is lenyüg´zte Kierkegaard abszurd rem¢nyked¢se. 1933-ban
´nÀllÂ k´nyvet Árt rÂla (KIERKEGAARD °S AZ EGZISZTENCIAFILOZñFIA), az ATH°N °S
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JERUZSçLEM-ben pedig hosszÃ fejteget¢seket szentelt a dÀn filozÂfusnak. Kierkegaard
az, akiben valÂdi sz´vets¢gesre talÀlt. De nem az egyetlen. Sesztov ÁrÀsaibÂl eg¢sz szel-
lemi hadsereg bontakozik ki, amelynek valamennyi tagja hitt a lehetetlenben, ¢s soha
nem t´rûd´tt bele abba, amit Arisztotel¢sz Ágy fogalmazott meg: àaz egyetlen dolog, amire
m¢g az istennek sincs hatalma: meg nem t´rt¢ntt¢ tenni azt, ami egyszer mÀr v¢gbementÊ.50

Kik tartoznak ebbe a hadseregbe? Az ñtestamentumbÂl JÂb, aki nem hagyta magÀt
megt¢veszteni okos ¢s eszes barÀtaitÂl, hanem hitt Istenben; çbrahÀm, aki elindult
felÀldozni gyermek¢t; °zsaiÀs, aki elveti àaz eszesek eszess¢g¢tÊ, azutÀn H¢rakleitosz, aki
szerint az istenek olyasmit tartogatnak az embereknek, amirûl ezek nem is Àlmodnak;
PlatÂn, aki szerint a filozÂfia feladata felk¢sz¡l¢s a halÀlra; Tertullianus, aki Krisztus
feltÀmadÀsÀt e szavakkal kommentÀlta: àbizonyos, mert lehetetlenÊ; Petrus Damiani, aki
szerint Isten meg nem teremtett¢ tudja tenni azt is, amit egyszer mÀr megteremtett;
Luther, aki nem prÂbÀlta elfojtani sajÀt m¢rt¢ktelen k¢ts¢gbees¢s¢t, s Isten kala-
pÀcsÀtÂl vÀrta a tudÀsba vetett bizakodÀs sz¢tzÃzÀsÀt; s persze Pascal, Kierkegaard,
Nietzsche, Dosztojevszkij. Csupa àkegyetlen tehets¢gÊ: nem akarnak belet´rûdni a jÂzan
¢sz igazsÀgaiba, ¢s Àtengedik magukat a prÂf¢tai inspirÀciÂknak. Nem meg¢rte-
ni akarnak, hanem sÁrva, ÀtkozÂdva ¢s elutasÁtÂan filozofÀlni. EgyszÂval valamennyi-
en hisznek abban, hogy Isten szÀmÀra az is lehets¢ges, hogy k¢tszer kettût ́ tt¢ vÀltoz-
tasson.

V¢gtelen k¢ts¢gbees¢s Àrad ebbûl az utolsÂ k´nyvbûl. Nemcsak nagyszerü filozÂfiai
opusk¢nt olvashatÂ, hanem egy halÀlra felk¢sz¡lt idûs filozÂfus v¢grendeletek¢nt is.
àAz a gondolkodÀsmÂd, amely szembe akar n¢zni a halÀllal, ¢s erre k¢pes is, mÀs dimenziÂjÃ
gondolkodÀs, mint az, amely el akar fordulni tûle, ¢s megfeledkezik rÂla. MÀs szavakkal: azok
az igazsÀgok, amelyeket PlatÂn keresett, nem hozhatÂk le az ¢sz szintj¢re. öj dimenziÂkat felt¢te-
leznek, amelyekre senki nem szokott szÀmÁtani.Ê51 A halÀl kiker¡lhetetlens¢g¢t sugallja a
k´nyv minden lapja; de ugyanakkor nem lehet nem meghallani a rem¢nyt, hogy talÀn
m¢gsem a halÀl¢ lesz az utolsÂ szÂ joga. Vagyis hogy mi is legyûzz¡k egyszer azt, ami
most benn¡nket gyûz le. àIsten mindig lehetetlent kÁvÀn tûl¡nk, ¢s ebben k¡l´nb´zik az em-
berektûl. Az ember akkor gondol Istenre, ha lehetetlent akar. A lehets¢ges dolgok kedv¢¢rt az em-
berekhez fordul.Ê52

Sesztov, ahogyan ́ regszik, mÀr mind kevesebbet fordul az emberek vilÀga fel¢. Pe-
dig egyre nagyobb elismer¢s ́ vezi. 1936-ban, hetvenedik sz¡let¢snapjÀn megalapÁtjÀk
PÀrizsban a Leo Sesztov barÀti tÀrsasÀgot, melynek eln´ke Levy-Bruhl, s tagjai k´z´tt ott
van Bergyajev ¢s Jean Paulhan is. àLeo, a remeteÊ, Ágy nevezik barÀtai a Boulogne-sur-
Seine-ben ¢lû filozÂfust. àRitkÀn megy be PÀrizsba ä mes¢li Alekszej Remizov. ä TalÀn
csak ha valamilyen tekint¢lyes ember j´n a vÀrosba ä egy Thomas Mann vagy Picard ä, ¢s ha
ilyen alkalmakkor fogadÀst adnak... egy¢bk¢nt otthon marad... N¢ha ben¢z Bergyajev, Ãton
Clamart ¢s Montparnasse k´z´tt, lÀrmÀzik egy kicsit, ¢s mÀr megy is tovÀbb ä elûadÀst kell
tartania.Ê53

1936-ban m¢g ellÀtogat ûsei f´ldj¢re, PalesztinÀba, 1937-ben rÀdiÂ-elûadÀsokat vÀl-
lal Kierkegaard-rÂl, s 1938 ûsz¢n a pÀr hÂnappal korÀbban elhunyt nagy ellenf¢lrûl
¢s barÀtrÂl, Edmund Husserlrûl Ár nagy tanulmÀnyt A NAGY FILOZñFUS EML°K°RE
alcÁmmel. Egy ¢let ´sszegz¢se e tanulmÀny: Sesztov korÀbban soha nem tapasztalt
nyÁltsÀggal tÀrulkozik fel olvasÂi elûtt. A halott barÀtra eml¢kezve sajÀt mÃltjÀra is
visszagondol. S mik´zben ellenfele nagysÀgÀt m¢ltatja, û maga a szÁv azon magaslataira
jut fel, ahovÀ a huszadik szÀzadban csak keveseknek adatott meg. TalÀn a halÀl kapu-
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jÀban kell Àllni ahhoz, hogy valaki ennyire nemes ¢s nagylelkü tudjon lenni? Sesztov
mÀr ott Àllt. TanulmÀnya hattyÃdal lett. A k¢ziratot k¢zzel gondosan lemÀsolva m¢g
elk¡ldte a szerkesztûs¢gnek. Megjelen¢s¢t mÀr nem ¢rte meg: r´viddel k¢sûbb, 1938.
november 20-Àn hetvenk¢t ¢ves korÀban elhunyt. PÀr nap mÃlva Boulogne-sur-
Seine-ben helyezt¢k ´r´k nyugalomra.

F´ld¢nyi F. LÀszlÂ: Lev Sesztov, a radikÀlis optimizmus filozÂfusa ã 1613
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JÀsz Attila

°BRED°S ELýTT

A fejfÀjÀs hÀzÀban ¢bredek.
A fÀjdalom f¢lholdja f¢lÀlmomban
m¢g ott lebeg Àgyam felett.

öjra ¢s Ãjra megprÂbÀlom
majd elk¢pzelni,
ahogy mÃlik. (Ahogy el.)
Ahogy megj´n a megvÀltÂ esû.

Elûbb egy jÂlesû szoba.
AztÀn egy hÀz. Egy vÀros.

VÁzf¡gg´ny m´g´tti lassÃ forgalom.
Kics´ng a telefon. Fel¢bredhetek.



SZºNTELEN TENGERZöGçS

çtveszem a tenger mozgÀsÀt.
TalÀn jobban kellene
figyelnem magamra,
mikor nem a parton vagyok.
Oda ne csapÂdjak

valamelyik hÀz falÀhoz.
Mert ¢szrev¢tlen¡l is bel¢m
k´lt´zhet a hullÀm.
Oda-vissza verûdhet
testem hatÀrain bel¡l.

Csak nehogy bennem maradjon v¢gleg.
Mert nem tudom,
hogyan fogom megmagyarÀzni
otthon
a sz¡ntelen tengerzÃgÀst.

Csehy ZoltÀn

IXIñN KALANDJA

MocskÀt nyalja a menny. Fogynak a csillagok.
IxiÂn kereke g´rd¡l az ¢g hasÀn
 bÀtran f´l-f´l a m¢ly k´d´kig, ¢s bele-
  ugrik. Ronda szelence, k´pd

vissza reggeli eg¡nkre! Ne fossz soha
meg minket, jaj, a naptÂl. Mesesz¢p kira-
 katk¢p: csonttalan a t¢r. Buja ûsk´d´k
  hûsk´dnek, de lefolynak a

szennyvÁzelvezetû rozsdabelü, szoros
vastorkÀba. A f¢ny ûsparazsÀt a nagy
 ¢g lapÀttenyer¢bûl ki-kiejti. Ka-
  bÀtomon pici gomb a nap.

Csehy ZoltÀn: IxiÂn kalandja ã 1615



Lackfi JÀnos

A MOZDULATOK LEGYEZýI

a mozdulatok legyezûi nyÁlnak
egy karlendÁt¢s h¢t- vagy nyolckarÃ
¢s szÀzlÀbÃnak lÀba annyi nincsen
mint lassÁtÀsban embernek ha rÃg
¢s elkenûdik mint vajas keny¢ren
a fejed hogyha lassan mozgatod
ezer szem szÀj ¢s orr marad utÀnad
a levegûben: ezer magzatod
¢s mozdulatoktÂl kÀsÀs a t¢r mely
beillesztgeti minden gesztusod
egy ´ntûforma ûsi b´rt´n¢be:
ezt valaki mÀr r¢g kivÀjta ott
mert ä levedlett bûrt levetett ruhÀkat ä
te is mÀsnak a l¢t¢t koptatod
s ha lehajolsz mÀr felegyenesedv¢n
mÀs megy tovÀbb ¢s t¢ged otthagyott

A PAPLANON EGY EG°SZ

A paplanon egy eg¢sz pici r¢st hagyj
ez nem k´nnyü mert nem vagy mÀr kicsi
¢s igazÀn a paplanod se tÃl nagy
s hol lÀbfejed hol hÀtad csÃszna ki
de ha megvan s mint mozivetÁt¢sen
behatol rajt egy k´dlû tejsugÀr
megsejtheted a f¢lk´r´mnyi r¢sen
hogy valÂsÀgod milyen srÂfra jÀr
hogy a felnagyÁtott ismert tap¢ta-
mintÀn szûlû is van nemcsak virÀg
vagy talÀn te oda se figyelt¢l s a
term¢s be¢rett az idûk sorÀn
hogy a szekr¢nyfogantyÃ n¢gy csavarral
illeszkedik ¢s eg¢szen pici
csavarhÃzÂ kellene hogy kihajtsa
vagy megszorÁtsa ûket valaki
s hogy a szûnyegen elmozdult asztalnak

1616



lÀba bem¢lyedt nyomokat hagyott
s tollad rugÂja mely n¢mi izgalmat
szerzett neked mert elr´p¡lt amott
egy m¢lyed¢sbe bÃjt hisz csupa sebhely
mÀr a parkett Àm ekkor valahol
paplanod felszakadt ¢s a labor
eltünt fotÂid f¢nyt kaptak ä àNa kelj fel!Ê

Ludassy MÀria

CHARLES MAURRAS POLITIKAI ESZM°I

Maurras, az àantidreyfusardÊ sajtÂkampÀny, az antiliberalizmus ¢s az antiszemitizmus
szent sz´vets¢g¢t megalapozÂ mozgalom legbefolyÀsosabb k¢pviselûje az 1930-as
¢vekben sorra kiadja Ãjra, r¢szben Ãjrafogalmazza az elmÃlt f¢l ¢vszÀzad publicisztikai
term¢s¢t, az elûszavakban, illetve a kommentÀrokban mindig az aktuÀlpolitikai
´sszef¡gg¢sek kiemel¢s¢vel. így nyeri el Maurras interpretÀciÂjÀban az Action fran§aise
szÀzadfordulÂs antidemokratikus, kivÀltk¢pp a kereszt¢ny demokrÀcia (Sillon) elleni
militÀns jobboldalisÀga (a àkereszt¢nys¢g n¢lk¡li katolicizmusÊ, illetve az àintegrÀns
nacionalizmusÊ elm¢lete) az olasz fasizmus dicsû elûfutÀra minûsÁt¢s¢t; mÁg az 1933
utÀni esem¢nyekre reflektÀlva a hitlerizmus sek¢lyes, biolÂgiai antiszemitizmusÀnÀl
(àl'antis¢mitisme de peauÊ) magasabb rendü, fajelm¢lettûl f¡ggetlen politikai antisze-
mitizmus-elveinek kifejt¢s¢vel a francia fasizmusnak a n¢met nÀcizmustÂl valÂ elha-
tÀrolÂdÀsi tendenciÀit ¢rhetj¡k tetten. Mely elhatÀrolÂdÀs egyre nehezebbnek bizo-
nyul P¢tain marsall ¢s Vichy Àllam fûideolÂgusÀnak szerepk´r¢ben: a marsallt ugyan
mint FranciaorszÀg megvÀltÂjÀt (azaz a liberÀlis demokrÀciÀtÂl valÂ megszabadÁtÂjÀt)
¡dv´zli, de a nÀcikkal valÂ kollaborÀlÀs n¢lk¡l nem nagyon lehetett a àzsidÂ-szabad-
kûmüves ´sszeesk¡v¢srûlÊ szÂlÂ szÀz¢ves sz´vegeket hangoztatni. HalÀla ¢v¢ben
Maurras Ágy foglalta ´ssze ´nn´n, a liberÀlis demokrÀcia elleni k¡zdelem kiindulÂ-
pontjÀnak tekintett antiszemitizmusa ¢s a n¢met fajelm¢let k´zti k¡l´nbs¢g l¢nyeg¢t:
àA zsidÂk¢rd¢s nem biolÂgiai probl¢ma, bÀr vannak ilyen ´sszef¡gg¢sei is. Ha felvetj¡k a zsidÂ-
k¢rd¢st, rem¢lem, nem kezdtek el pogromrÂl kiabÀlni, a gÀzkamrÀkrÂl szÂnokolni, a t´rv¢nyileg
elûÁrt kasztrÀlÀst citÀlni, Mendel t´rv¢nyeit emlegetni. A megszÀllÀs idej¢n nyilvÀnosan meg-
mondtam Montandon professzornak, hogy mi egyÀltalÀn nem osztjuk az û primitÁv rasszizmusÀt,
Ïa bûr antiszemitizmusÀtÎ. Mi nem azt mondjuk, hogy ÏHalÀl a zsidÂkra!Î, mert nekik ¢ppÃgy
joguk van az ¢lethez, mint minden mÀs teremtm¢nynek, hanem azt mondjuk, hogy ÏLe a zsi-
dÂkkal!Î, mivel tÃl magasra kapaszkodtak fel nÀlunk. A mi antiszemitizmusunk Àllami anti-
szemitizmus, mely abban Àll, hogy megtiltsa a zsidÂknak, hogy tÃl sokat szerezzenek, mindenek-
elûtt, hogy megszerezz¢k a francia ÀllampolgÀrsÀgot... Dics¢ret¡kre legyen mondva, hogy meg-
szereztek a K´zel-Keleten egy gy´ny´rü f´lddarabot, ami lehetûv¢ teszi a mi zsidÂink szÀmÀra is,

Ludassy MÀria: Charles Maurras politikai eszm¢i ã 1617



hogy hazÀra leljenek, ¢s ez megsz¡ntetn¢ ´r´k idegens¢g¡ket.Ê (VOTRE BEL AUJOURD'HUI.
Fayard, 1953. 457. o.)

De Gaulle alatt tabu volt a kollaborÀciÂ¢rt ¢letfogytiglanra Át¢lt Maurras id¢z¢se. A
hetvenes ¢vektûl azonban megindult a Maurras-rehabilitÀciÂ, sût -glorifikÀciÂ soroza-
ta ¢s müveinek ÃjrakiadÀsa. 1986-ban jelent meg Pierre Gaxotte akad¢mikus elûsza-
vÀval a MES ID°ES POLITIQUES 1937-es kiadÀsÀnak reprintje (°ditions Albatros) (az
oldalszÀmok arra a kiadÀsra utalnak). Annak igazolÀsÀra, hogy francia f´ld´n n¢mileg
mÀst jelentett a àkonzervatÁv forradalomÊ (a terminus feltalÀlÂja is Maurras), mint az an-
golszÀsz vilÀgban, ahol is a monetÀris restrikciÂ gazdasÀgfilozÂfiÀjÀban mer¡lt ki a jÂ-
l¢ti Àllam pazarlÀsa elleni fell¢p¢ssel, talÀn el¢g a Francia Akad¢mia tagja elûszavÀbÂl
id¢zni n¢hÀny gondolatot. àA MES ID°ES POLITIQUES pÂtolhatatlan mü. BÀr joga van az
ifjÃsÀgnak, hogy ne ismerje a napilapb¢li aktualitÀson fel¡lemelkedû reflexiÂkat, mindazonÀltal
ezen elm¢lked¢sek a legalkalmasabbak arra, hogy megismerj¢k ¢s megÁt¢lj¢k mai vilÀgunkat s azt,
hogy mit kell tenn¡nk megvÀltoztatÀsÀ¢rt. Az Ãj helyzetre is kivÀlÂan alkalmazhatÂk e reflexiÂk:
rÀ kell d´bbenn¡nk arra, hogy a XX. szÀzad utolsÂ harmadÀban nincs a Maurras-¢nÀl gazdagabb
gondolatvilÀg, aktuÀlisabb ¢s erûteljesebb eszmerendszer, semmi sem ¢lûbb, mint Maurras szelleme.Ê
Mivel ä bÀr kev¢sb¢ lelkesen, mint Gaxotte professzor ä ¢n is Ãgy ¢rzem, hogy Maurras
eszm¢inek van n¢mi aktualitÀsuk a mai (t´bbek k´zt magyar) jobboldali radikalizmus
analÁzis¢ben is, talÀn tanulsÀgos lehet az id¢zett mü megismer¢se.

A bevezetû Maurras legr¢gebbi t¢mÀjÀt variÀlja: az egyenlûtlens¢g a term¢szet (¢s
a tÀrsadalom) ¢ltetû elve, mÁg a demokratikus princÁpium, mely egyenlûsÁteni akar,
minden organizmus halÀlos Át¢let¢t jelenti (L'IN°GALIT° PROTECTRICE). àMinden, ami
l¢tezik, csak a tekint¢lynek ¢s az egyenlûtlens¢gnek k´sz´nheti l¢t¢t, a liberalizmus ¢s a demokrÀcia
egyenlûs¢gelv¢vel nyilvÀnvalÂ ellentmondÀsban.Ê (19. o.) A csecsemû megsz¡let¢se pillana-
tÀtÂl ¢lû cÀfolata minden liberÀlis ¢s egalitÀrius hipot¢zisnek: nem szabadon vÀlasztja
sz¡leit, holott egy igazi szabadelvü szellem sohasem ismerhet el nem ´nk¢ntes bele-
egyez¢sen nyugvÂ alÀrendelts¢gi viszonyt; a racionÀlis reflexiÂ lehetûs¢ge elûtt k¢szen
kap mindent, nemcsak biolÂgiai l¢tfelt¢teleket, hanem szociokulturÀlis k´rnyezetet is.
Egy nemzet tagjÀnak sz¡letett, mielûtt szavazhatott volna nemzeti hovatartozÀsÀrÂl.
Persze a szociÀlis igazsÀgossÀg krit¢riumainak sem felel meg az, mondja Maurras,
hogy àminden m¢ltÀnyossÀgi szempont ellen¢re enni adnak az Ãjsz¡l´ttnek, holott nem is dol-
gozottÊ. (20. o.) A sz¡lûi gondoskodÀs alapja nem a jogi igazsÀgossÀg, hanem a szeretet
¢s a kegyelem ä ahogy a tÀrsadalom mük´d¢s¢¢ is. A tanulÀs szintÃgy k¢nyszer, s nem
az à´nmegvalÂsÁtÀsÊ romantikus ideÀljÀnak megfelelû folyamat: àaz eredetis¢g fens¢ges
elv¢t nap mint nap erûszakkal let´rik a sz¡lûk, megt´rik az iskolamesterek, elszeg¢nyÁti a nevel¢s,
eltorzÁtja a sz¡ks¢ges dresszÃra...Ê. (Uo.)

A csecsszopÂ tehÀt a legjobb cÀfolata a tÀrsadalmat ´nk¢ntes tÀrsulÀsk¢nt, az alÀ-
¢s f´l¢rendelts¢gi viszonyokat szabad szerzûd¢sk¢nt ¢rtelmezû szabadsÀgfilozÂfiÀk-
nak (LIBERT° àPLUSÊ N°CESSIT°). Egy¢bk¢nt sem a modernitÀs mÁtosza, a tÀrsadalmi
szerzûd¢s teÂriÀja jelenti a szerzûd¢sek igazi f¢nykorÀt, hanem a k´z¢pkor, a hüb¢ri
szerzûd¢sek vilÀga, mely azonban àa tekint¢ly, a hierarchia, a k´z´ss¢g, a f´ldh´z füzûdû
term¢szetes k´tel¢k, a v¢r sz¡ks¢gk¢ppen egyenlûtlen k´tel¢keiÊ kora volt, s nem minden vi-
szonyt àegy akaromra vagy egy nem akaromra redukÀlÂ individualizmus¢, melynek szem¢ben a
Term¢szet ¢s a T́ rt¢nelem szem¢lytelen k´tel¢kei alacsonyabb rendünek tünnek szem¢lyes d´nt¢-
sein¢lÊ. (28. o.)

A kritikus k¢tely ¢s a szabad individualitÀs m¢telye n¢met f´ldrûl t´rt rÀ EurÂpÀra:
a lutheri reformÀciÂ t´rte sz¢t a k´z¢pkor katolikus (egyetemes) rendj¢t. AzÂta nem
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lehet, nincs ¢rtelme emberis¢grûl besz¢lni: a nemzetek jelentik az emberek igazi, utol-
sÂ term¢szetes k´tel¢k¢t. A nemzeti k´z´ss¢g ¢rt¢krendszer¢nek felt¢tlen elfogadÀsa
l¢pett a k´z¢pkori egyhÀz vitathatatlan tekint¢lye hely¢be: a szabad vita, a reformÀciÂ
¢s a liberalizmus jelszava minden szupraindividuÀlis k´tel¢ktûl meg akarja szabadÁtani
az egy¢nt. Aki Maurras szerint ekk¢ppen sohasem vÀlhat szem¢lly¢, magÀt k´z´ss¢gi
k´tel¢keivel, ´r´kletes viszonylatrendszer¢vel definiÀlÂ l¢nny¢, hanem izolÀlt indivi-
duum marad, aki annÀl gazdagabbnak hiszi magÀt, min¢l kevesebb k´tûd¢se van (H°-
R°DIT° ET VOLONT°). A kapcsolatoktÂl ¢s k´tûd¢sektûl àszabadÊ individuum ugyan
a kritikus k¢tely ¢s a korlÀtlan szabad vita, a mindent megk¢rdûjelezû tekint¢lyrom-
bolÂ individualizmus term¢ke, de szabadnak mondott szerzûd¢ssel teremtett tÀrsa-
dalma Ãj kollektivizmust konstruÀl, a demokratikus t´megtÀrsadalmat, mely minden
tradicionÀlis tekint¢lyn¢l nagyobb vesz¢lyt jelent a szem¢lyes szabadsÀgra. Jelszava
t´bb¢ nem a szabadsÀg, hanem az egyenlûs¢g ä azaz minden egy¢ni kivÀlÂsÀg elt´r-
l¢se. àMÀrpedig az emberi kiv¢telek elengedhetetlenek az emberis¢g szÀmÀra.Ê (37. o.) çm àa
tÀrsadalmi igazsÀgossÀgÊ demokratikus jelszava, a nivellÀlÂ egalitarizmus ä azaz az
irigys¢g ¢s a kisebbrendüs¢gi komplexus ideolÂgiÀja ä megfojt minden k¡l´nbs¢get,
elpusztÁt mindent, ami k¡l´nb. Ez¢rt nevezi Maurras a demokrÀciÀt àa halÀl rend-
szer¢nekÊ.

A t´bbs¢gi elv a szÀm joga a kompetencia ellen¢ben, a mennyis¢g¢ a minûs¢g elle-
n¢ben; a demokratikus jog dogmÀjÀval sikeresen csak a fasizmus tudott szembeszÀllni
(44. o.) ä bÀr hatalomra jutvÀn az orosz bolsevizmus is leszÀmolt àn¢met zsidÂ meste-
reiÊ demokratikus szocializmus ideÀljÀval. Az Àllamban ¢ppoly kev¢ss¢ engedhetû
meg a demokrÀcia, mint az ¡zemben vagy a hadseregben ä vagy ha megengedik, ez
az Àllam, az ¡zem csûdj¢t, a hadsereg veres¢g¢t implikÀlja. (46. o.)

A szabad individualitÀs modern mitolÂgiÀjÀnak igazi vesztese nem is a hüb¢ri loja-
litÀs, a katolikus egyhÀz autoritÀsa vagy a royalista legitimizmus, hanem a szabad piac
farkast´rv¢nyeinek kiszolgÀltatott munkÀs, a szabaddÀ tett ä szabadsÀgra k¢nyszerÁtett
ä munkavÀllalÂ. Nem v¢letlen, hogy a burzsoÀ szabadsÀgjogok ¡res formalizmusÀt
elûsz´r a szocialista szerzûk bÁrÀltÀk ä ahogy az sem, hogy a Boulanger-vÀlsÀg idej¢n
Barrªs ¢s Maurras hasznÀltÀk elsûk¢nt a àsocialisme nationalÊ fordulatot. àA modern ¡zem
nagy nÂvuma, hogy minden kapcsolat n¢lk¡li munkÀsokat t´m´rÁt, akik valÂsÀgos emberi mo-
naszk¢nt bolyonganak ez embertelen sivatagban, olyan ¢hb¢r¢rt dolgozvÀn, mely semmif¢le gaz-
dasÀgi biztonsÀgot nem garantÀl szÀmukra. Nincs sem tulajdona, sem szakmai stÀtusa, ¢s biztos
j´vûje sincs a nagy¡zemi munkÀsnak. Azaz semmif¢le valÂsÀgos szabadsÀggal nem bÁr.Ê (LA
QUESTION OUVRIéRE ET LA D°MOCRATIE SOCIALE. 47. o.) A liberalizmus, az emberi
jogok nyilatkozata hozta meg a munkÀsok szÀmÀra a szervezked¢si jog tilalmÀt, a le-
gitim ¢rdekv¢delmi szervezetek sz¢tzÃzÀsÀt: àa legt´rv¢nyesebb tÀrsulÀsok a Le Chapelier
nev¢t viselû 1791-es dekr¢tum Âta, mely tagadja az ÏÃgynevezett k´z´s munkÀs¢rdekek l¢t¢tÎ,
illegitimm¢ vÀltak a politikai demokrÀcia ¢s a szÀzszor szent szerzûd¢si szabadsÀg nev¢benÊ. (48.
o.) A k´z¢pkori korporÀciÂk Ãjra¢leszt¢se àa szükkeblü individualizmusÊ veres¢g¢t jelen-
tû fasizmus gyûzelm¢hez füzûdik (50. o.) ä ez egyben a marxista osztÀlyharcos teÂriÀk
sz¢tzÃzÀsÀt is jelenti, mivel megmutatja, hogy a termel¢s egyazon szektorÀban dolgo-
zÂknak k´z´s ¢rdekeik vannak, s ezek nem egymÀs ellen, hanem az idegen gazdasÀgi
t¢rnyer¢s¢vel szemben mozgÂsÁthatÂk ä ¢s mozgÂsÁtandÂk. àA gazdasÀg igazi kerete a
nemzet. Ha a bÀnyÀszsztrÀjk arra k¢nyszerÁt, hogy importÀljuk a szenet, akkor az Idegennek szol-
gÀltatjuk ki a nemzetgazdasÀgot.Ê A francia munkÀs ¢s a francia tûk¢s egy¡tt nyer vagy
veszÁt a zsidÂ tûk¢vel vÁvott ¢lethalÀlk¡zdelemben. (52. o.)
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A munkÀs t´bb¢ nem lesz idegen sajÀt hazÀjÀban, ha nem az idegen tûke ott az Ãr;
a munkÀsnak lesz hazÀja, ha a nemzetgazdasÀg nyeres¢g¢bûl a nemzeti tûk¢hez ha-
sonlÂan r¢szesedik, ha egyazon nemzetgazdasÀgi Àgazat k´zremük´dûi ä munkÀs ¢s
munkaadÂ ä egyazon korporÀciÂ tagjak¢nt fogalmazzÀk meg k´z´s ¢rdek¡ket. àígy
tekintve a dolgot az osztÀlyharc sokkal kev¢sb¢ tünik term¢szetes folyomÀnynak, sokkal inkÀbb
idegen politikai mesterked¢s term¢k¢nek.Ê (56. o.) Az osztÀlyok harca helyett a nemzetek
szembenÀllÀsa a realitÀs, mely t¢ny tagadÀsa csak a zsidÂ kapitalista ¢s szocialista ¢r-
dek¢t szolgÀlja. àAz osztÀlyharc sek¢lyes mÁtosza nev¢ben szeretn¢k sz¢tzÃzni a Nemzetek ver-
tikÀlis szervezet¢t, hogy az osztÀlyok horizontÀlis-internacionalista szervezeteit tegy¢k a hely¢be.Ê
(Uo.) Az internacionalista Àlom azonban szertefoszlott, m¢gpedig elsûsz¡l´ttje, a szov-
jet szocializmus jÂvoltÀbÂl, mely zsidÂ eszmei atyÀi ´r´ks¢g¢t megtagadva àaz orosz
nemzeti restaurÀciÂ ÃtjÀra l¢pettÊ, az internacionalista-zsidÂ àalapÁtÂ atyÀkÊ lem¢szÀrlÀsÀt
megszervezû nemzeti szellemü rendûrÀllam segÁts¢g¢vel. (57. o.)

Maurras mindig barÀtibban viszonyult a nem demokratikus, a parlamentÀris de-
mokrÀciÀt elvetû szocializmushoz (mindenekelûtt Georges Sorel szindikalizmusÀhoz,
de, mint lÀttuk, a trockista internacionalizmussal leszÀmolÂ sztÀlinista nagyorosz bol-
sevizmushoz is), mint a szociÀldemokrÀciÀhoz, mely szerinte ànem szocialista, csak de-
mokratikusÊ. (58. o.) A fasisztÀk ¢s a kommunistÀk egyarÀnt a liberÀlis demokratÀkat
¢s a szociÀldemokratÀkat tekintik a fû ellens¢gnek, mivel àa legnagyobb rossz nem a szo-
cializmus vagy az etatizmus, hanem a demokrÀcia. Vegy¢tek el a demokratikus jelzût a szocializ-
mustÂl, s az Ágy nyert nem egyenlûs¢gelvü kommunizmus igen hasznos lehet a nemzet szÀmÀra,
mivel az ûsi kommunitÀrius kapcsolatok fel¢leszt¢s¢hez vezethetÊ. (61. o.) Az etatizmus csak
akkor vesz¢lyes, ha egalitÀrius-demokratikus ÀllamrÂl van szÂ. çm ha àaz Àllam a k´zjÂ
diktatÃrÀja, a nemzeti ¢rdek Àltal igazolt erûszak k¢pviselûjeÊ, akkor az etatizmus ¡dv´zlen-
dû. A nemzeti elvü etatizmus legtisztÀbb formÀja a fasizmus, melynek nem ellens¢ge,
hanem szellemi rokona a nemzeti szocializmus. àMi a fasizmus? A demokrÀciÀtÂl megsza-
badÁtott szocializmus. Szindikalizmus, mely megszabadult az osztÀlyharcos elfogultsÀgoktÂl, hogy
a nemzeti egys¢g k¢pviselûje legyen. A fasizmus a korporÀciÂk ¢rdekazonossÀga r¢v¢n egyesÁti az
embereket. A nemzeti Àllam a tekint¢ly ¢s a nemzeti ¢rdek nev¢ben egyesÁt, mÁg a szabad vÀlasz-
tÀsokon alapulÂ demokratikus Àllam a megosztottsÀg ¢s a gyül´let forrÀsa.Ê (63. o.) Mivel a
nemzeti jog magasabb rendü, mint a demokratikus jog, ez utÂbbi szÂszÂlÂi nem szÀ-
mÁthatnak k´ny´r¡letes bÀnÀsmÂdra a nemzeti egys¢g kiharcolÂi r¢sz¢rûl. àA nemzet-
ellenes pÀrtokat radikÀlisan fel kell szÀmolni; a demokratikus Àllam, a parlamentÀris demokrÀcia
k¢pviselûinek pusztulniuk kell. Ez nem mehet v¢gbe kiss¢ kem¢ny rendûri int¢zked¢sek n¢lk¡l.
Mik¢pp OlaszorszÀgban, diktatÃra kell a parlamentÀris rendszer, a szabad vÀlasztÀsok okozta
permanens forradalmi felfordulÀs felszÀmolÀsÀhoz. A diktatÃra szelleme ¢s a diktÀtor zsenije
megnyugtatta, pacifikÀlta a liberÀlis demokrÀcia lÀzÀban hÀnykolÂdÂ nemzetet. Visszaadta a t¡-
zes, gyûzelemre hivatott faj ´nbizalmÀt, bÀtorsÀgÀt.Ê (Uo.) A fasizmusnak a katolicizmussal
valÂ ellent¢te csak lÀtszÂlagos: az igazi katolicizmus a tekint¢lytisztelet tradÁciÂja, azaz
ha Ãgy tetszik protofasiszta, csak meg kell szabadulnia a kereszt¢ny caritas ¢s a lelki-
ismereti szabadsÀg judeoprotestÀns szellemis¢g¢tûl, a kereszt¢nydemokrÀcia kÁs¢rt¢-
s¢tûl. àA fasizmusban elismerik az emberek k´zti barÀtsÀg term¢szetes lend¡let¢t, e politika egy¡tt
tud mük´dni a vallÀssal, mely embertÀrsunk szeretet¢t pr¢dikÀlja, azaz a hozzÀnk legk´zelebb
ÀllÂ szeretet¢t (l'amour du prochain, c'est-¥-dire du plus proche de nos semblables). Azon fele-
barÀtaink szeretet¢t, kikkel egyazon utcÀban, egyazon vÀrosban lakunk, kikkel egyazon orszÀg,
egy nemzet, egy Àllam tagjai vagyunk ä az emberi nem szeretete legfeljebb az ´t´dik helyen j´het
szÂba.Ê (64. o.) Minden modern meghasonlottsÀg forrÀsa az, hogy a konkr¢t k´z´ss¢-
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gek ethoszÀt kikezdte a keleti-zsidÂ szellem, melynek megjelen¢si formÀja a kritikai
individualizmus ¢s/vagy az ÀltalÀnos emberszeretet eszm¢je. àMinden modern krÁzis m¢-
ly¢n megtalÀljuk a keleti szellem behatolÀsÀt, pontosabban a bibliai zsidÂ szellem t¢rnyer¢s¢t, mely-
nek megjelen¢si formÀja a XVI. ¢s XVII. szÀzadban a n¢met ¢s az angol reformÀciÂ, a XVIIIä
XIX. szÀzadban FranciaorszÀg hÀrom demokratikus forradalma, a XX. szÀzadban Moszkva,
Madrid ¢s Barcelona bolsevik lÀzadÀsai, minden¡tt ugyanazokat a vonÀsokat mutatjÀk t´bb-ke-
vesebb ¢less¢ggel: vagy az intellektuÀlis hebraizmus vagy hÃs-v¢r h¢berek szem¢lyes cselekedetei
formÀjÀban.Ê Az ñtestamentumra hivatkozÂ protestÀns pr¢dikÀtorok, a romantikus
forradalmÀrok ¢s az internacionalista szocializmus zsidÂ szÀrmazÀsÃ agitÀtorai Maur-
ras szerint egyarÀnt Kelet ideolÂgiai invÀziÂjÀt k¢pviselik a Nyugat ellen, a g´r´g-rÂ-
mai ¢s a katolikus (de nem kereszt¢ny!) civilizÀciÂ racionÀlis rendje ellen. àElûbb el-
nemzetietlenÁtik EurÂpa n¢peit, hogy aztÀn demokratizÀljÀk ûketÊ ä ez a àzsidÂ messianizmusÊ
menetrendje, mely minden mÀs nemzetet izolÀlt individuumok halmazÀvÀ akar sz¢t-
zilÀlni, hogy egyed¡l maradhasson kollektÁv ́ ntudatÀt a kapitalista ¢s/vagy szocialista
maszk m´g´tt megûrzû etnokulturÀlis k´z´ss¢gk¢nt.

Nem tudom, hogy Gaxotte akad¢mikus Maurras mely 1936-os eszm¢it tekintette
1986-ban kvÀzi-k´telezû olvasmÀnynak a francia fiatalsÀg szÀmÀra, de k¢ts¢gtelen,
hogy van visszhangjuk az 1980-as ¢s fûk¢nt '90-es ¢vekben ezen f¢lszÀz esztendûs gon-
dolatmeneteknek. Igaz, kevesebb filozÂfiai ballaszttal k´rÁtve, mint maga Maurras tet-
te, aki antropolÂgiai, kultÃrfilozÂfiai ¢s t´rt¢nelemb´lcseleti apparÀtussal kÁvÀnta alÀ-
tÀmasztani a maga politikai antiszemitizmusÀt ¢s filozÂfiai antiindividualizmusÀt. El-
sûk¢nt az individualista liberalizmus emberk¢p¢t kritizÀlja, a filozÂfiai robinzonÀdokat,
n¢ha meglepû (vagy nem is olyan meglepû?) mÂdon Marx liberalizmusbÁrÀlatÀval egy-
behangzÂ ¢rvekkel. A tÀrsadalmat ´nzû individuumok konglomerÀtumÀra redukÀlÂ
Ãjkori antropolÂgia megalapozÂja Maurras-nÀl Hobbes, Àm az angol b´lcselû eset¢-
ben a mÂdszertani individualizmus bün¢t enyhÁtû k´r¡lm¢ny, hogy elismerte: az ego-
izmusmonaszok egy¡tt¢l¢s¢t csupÀn egy teljhatalmÃ Àllam k¢pes biztosÁtani, tehÀt a
liberalizmus fû bün¢t, az egy¢ni lelkiismeret autonÂmiÀjÀnak fenntartÀsÀt az Àllam-
rendben (sût az Àllamrend ellen¢ben is) a LEVIATçN szerzûje nem k´vette el. Az indi-
viduÀlis lÀzadÀs fû reprezentÀnsai Maurras-nÀl ä Luther nyomÀn ä Jean-Jacques
Rousseau, àe hazÀtlan csavargÂÊ ¢s Immanuel Kant, àa n¢met szellem megtestesÁtûjeÊ. Ez
utÂbbi minûsÁt¢s n¢mi magyarÀzatot ig¢nyelhet ama filozÂfus vonatkozÀsÀban, aki àvi-
lÀgpolgÀri szemsz´gbûlÊ Árta meg a vilÀgt´rt¢nelmet. °pp ez a sajÀtosan germÀn Maurras
felfogÀsa szerint: Fichte, aki a n¢met nacionalizmuseszme atyja, nem eszmei ellenf¢l
ä hisz û is azt akarja, mint a francia nacionalistÀk: sajÀt nemzete szellemi ¢s politikai
hegemÂniÀjÀt ä, csupÀn politikai ellens¢g, Àm az erk´lcsi autonÂmia ¢s az alkotmÀnyos
rend individualista-emberi jogi kantiÀnus koncepciÂja mindannak az ellent¢t¢t k¢p-
viseli, ami Maurras szerint az erk´lcsi ¢s politikai vilÀgrend legl¢nyege. Szint¢n az
1930-as ¢vek ¢s Vichy Àllam idej¢bûl valÂ ́ sszefoglalÀs a DE LA POLITIQUE NATURELLE
AU NATIONALISME INT°GRAL (Paris, Vrin, 1972) cÁmü k´tet, melynek fû fejezete LES
FORCES DU MAL (A GONOSZ ERýI) cÁmmel sorolja àa szubjektivitÀs lÀzadÀsaÊ fû bün´-
seit, ¢l¡k´n Kant filozÂfiÀjÀnak taglalÀsÀval. A kanti kriticizmust nem kopernikuszi,
hanem ptolemaioszi fordulatnak nevezi, mivel az az egyes ember, az individuum er-
k´lcsi meggyûzûd¢se k´r¡l forgÂ vilÀgot t¢telez. Nincs mÀs vilÀgrend a kantianizmus
szerint, mint a benn¡nk l¢vû szubjektÁv ¢rt¢krend kivetÁt¢se ä az egy¢ni meggyûzûd¢s
magabiztossÀgÀt semmi sem ingathatja meg. A kiindulÂpont Rousseau szavojai vikÀ-
riusÀnak hÁres-hÁrhedt àamit jÂnak ¢rzek, az valÂban jÂ, amit rossznak ¢rzek, az valÂban rosszÊ
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deklamÀciÂja, a szubjektÁv lelkiismeret divinÀciÂja. Ez¢rt t¢ves Taine diagnÂzisa, mely
a klasszicista szellemmel asszociÀlja a francia forradalmat: a romantikus szubjektiviz-
mus, a minden t´rt¢nelmi tekint¢lyt ¢s tiszteletre m¢ltÂ tradÁciÂt szem¢lyes Át¢let¢nek
alÀvetû ¢nkultusz a forradalmi emberi jogi deklarÀciÂk kiindulÂpontja, v¢gÀllomÀsa
pedig Chateaubriand ¢s B¢ranger, Victor Hugo ¢s Flaubert s persze George Sand ¢s
Lamennais szentimentÀlis tÀrsadalombÁrÀlata. àA forradalom atyÀi Genfbûl, Wittenberg-
bûl szÀrmaznak, de ûseik JeruzsÀlembûl j´ttek; ûk k¢pviselik a kereszt¢nys¢gen bel¡li k¡l´nf¢le
eretnekmozgalmakat, melyek szellemi forrÀsa a keleti sivatagokban ¢s a germÀn erdûkben fakad,
azaz a k¡l´nf¢le barbÀrsÀgok forrÀsvid¢k¢n. Comte szerint a k´z¢pkori eretneks¢gek lÀzadÂ szel-
leme, az albigensektûl Husz JÀnosig, mind °szak-Afrika vagy Nyugat-çzsia sz¡l´tte, majd e
bibliai fundamentalizmus meghÂdÁtotta °szak- ¢s Kelet-EurÂpa n¢peit. A n¢met ¢s angolszÀsz
vilÀgot kev¢ss¢ hatotta Àt a katolikus humanizmus, Ágy k´zt¡k a hebraizmus akadÀly n¢lk¡l el-
terjedhetett.Ê (110. o.) Csak a latin vilÀg tudott ellenÀllni ennek a barbÀr invÀziÂnak,
mivel, mint De Maistre mondotta, a rÂmai katolicizmus szÀmÀra nem a dogma ä a
k¡l´nf¢le interpretÀciÂknak kitett kontingencia ä volt a meghatÀrozÂ, hanem a hierar-
chia, a szabad vitÀt a priori kizÀrÂ tekint¢lyelv. A rÂmai katolicizmus a romantikus
szubjektivizmus, az ¢rzelmek kultuszÀnak ¢s a vilÀgnak erk´lcsi t´rv¢nyt adÂ °n divi-
nÀciÂjÀnak legszilÀrdabb eszmei ellenfele ä amennyiben a megbocsÀtÀst pr¢dikÀlÂ ke-
reszt¢ny caritast ¢s a vizsgÀlat szabadsÀgÀt invokÀlÂ BIBLIA-¢rtelmez¢sek judeoprotes-
tÀns szellemis¢get, a polisz t´rv¢nyeivel szembeszeg¡lû Antigon¢ moralitÀsÀt ¢s Ma-
dame Bovary hÀzassÀgt´rû szenved¢ly¢t dicsûÁtû ¢rz¢kenys¢ggel v¢gk¢pp szakÁtani
k¢pes. àHallgassuk csak Julie, L¢lia, Emma ¢s Elvira nevets¢ges metafizikÀjÀt! A romantikus
szerelmesek e kÂrusÀt, akik szeretûj¡k karja k´zt a Legfûbb L¢ny er¢nyt nemzû ´lel¢s¢rûl Àradoz-
nak! A rÂmai katolicizmus legnagyobb ¢rdeme, hogy megszervezte Isten ideÀjÀt ¢s megfosztotta
minden magÀnmitolÂgiÀtÂl. A katolikus az Istenhez vezetû Ãton k´zvetÁtûk l¢giÂjÀt talÀlja: a ter-
m¢szetf´l´tti f´ldi k¢pviselûinek lÀncolata t´retlen, megker¡l¢s¡kkel nincs Ãt az ¡dv´ss¢ghez.Ê
(117. o.) A rousseau-i àmennyi ember Isten ¢s k´z´ttemÊ kiÀltÀs jÂ leÁrÀsa a katolikus disz-
ciplÁnÀnak. Csak e k´zvetÁtûk ¢s egyszem¢lyi reprezentÀnsuk, a t¢vedhetetlen autori-
tÀs dogmÀja ä mik¢nt De Maistre mÀr szÀz ¢ve megÁrta ä k¢pes sz¢tzÃzni a szubjekti-
vista fantÀzia ¢s moralizÀlÂ szubjektivizmus szellemis¢g¢t, a àzsidÂ monoteizmus ¢s a
protestÀns lelkiismeret-invokÀciÂÊ anarchista obsessiÂjÀt. àNincs ments¢g a RÂma elleni
lÀzadÂ eszm¢k szÀmÀra, melyek a XVI. szÀzadtÂl EurÂpa egys¢g¢t sz¢tzÃztÀk, ¢s utat nyitottak a
barbÀrsÀg bet´r¢s¢nek. A liberalizmus, a parlamentarizmus, a republikanizmus, a demokrÀcia,
a romantika, mondhatjuk egy szÂval: a Dreyfus-pÀrtisÀg mind az individuÀlis lelkiismeret ne-
v¢ben zÃdult rÀnk.Ê (119. o.)

àA term¢szetes politikÀtÂl az integrÀns nacionalizmusigÊ ä az ekkortÀjt publikÀlt POLITI-
KAI SZñTçR-hoz hasonlÂan ä Maurras POLITIKAI ESZM°I-hez szolgÀl illusztrÀciÂs id¢-
zetekkel, bizonyÁtvÀn a f¢l ¢vszÀzados politikusi ¢s fûk¢nt publicistai karrier eszmei
t´retlens¢g¢t. K¢ts¢gkÁv¡l az antiindividualista emberk¢p a legszilÀrdabb pontja e po-
litikai filozÂfiÀnak, a Dreyfus-¡gy kapcsÀn, mint mondta, azt tekintette a legnagyobb
abszurditÀsnak, hogy àegyetlen ember, egy individuum ¢rdek¢ben felÀldoztÀk a nemzet ¢rdek¢t,
harmincmilliÂ ember ¢rdek¢tÊ ä ¢s e tekintetben t´k¢letesen k´z´mb´s, hogy az az egy
pro forma Àrtatlan-¢, mert nem lehet Àrtatlan az, akinek bün´ss¢g¢t nem k¢rdûjelez-
hetj¡k meg egy eg¢sz nemzet bün´ss¢ nyilvÀnÁtÀsa n¢lk¡l. Az ember nem l¢tezik mint
elszigetelt egyed, ahogy Robinson is elvitte magÀnyos sziget¢re a hajÂrÂl megmentett
tÀrgyak mellett mindazt a kulturÀlis hagyat¢kot, mellyel lakhatÂvÀ tette a magÀnyt,
akk¢pp az Ãjsz¡l´tt is ́ r´k´se a megelûzû civilizÀciÂs javaknak, àaz embert ́ tven ¢vszÀzad
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civilizÀciÂs fejlûd¢se formÀltaÊ, a mÃltat v¢gk¢pp elt´r´lni vÀgyÂ mozgalmak az emberr¢
vÀlÀs folyamatÀt akarjÀk visszavenni (L'HOMME).

A tradÁciÂ ¢s a tekint¢ly elleni tÀmadÀsnak a szocialista internacionÀl¢knÀl is vesze-
delmesebb formÀja a freudizmus, mely az egy¢n felszabadÁtÀsÀnak judeoprotestÀns
programjÀt ad absurdum vive olyan hagyomÀnyos f¢kek kioldÀsÀt k´veteli, amelyeket
a legmer¢szebb liberÀlis gondolkodÂk is tabuk¢nt kezeltek: àA n¢met zsidÂ szofistÀk a
nyugati civilizÀciÂ lerombolÀsÀra kitalÀltÀk a tudatalatti tanÀt, a tekint¢lyellenes ´szt´n´k fel-
szabadÁtÀsÀnak nevets¢ges filozÂfiÀjÀt.Ê (117. o.) MÁg a XVIIIäXIX. szÀzadi liberalizmus
k¢pviselûi az individuÀlis szabadsÀgot szabÀlyk¢nt, a mÀsik szabadsÀgÀnak hatÀrÀig
tartÂ formÀlis-negatÁv fogalomk¢nt ¢rtelmezt¢k, a freudizmusban az ́ szt´n´k szabad-
sÀga szÀmÀra t´bb¢ nem metafizikai korlÀt a mÀsik ember szabadsÀga, hanem tuda-
tosÁthatÂ ä ¢s ezzel transzcendÀlhatÂ ä akadÀly. Fura mÂdon Maurras Freud-interp-
retÀciÂja ´nn´n szabadsÀgfogalma àelzsidÂsÁtottÊ mÀsÀt leli meg a freudizmusban, a
szabadsÀgot hatalomk¢nt definiÀlÂ koncepciÂban. àMinden igazi szabadsÀg a mÀsik ember
f´l´tti hatalmat jelentiÊ ä Árja. ä àA hatalom nem mÀs, mint a t´k¢letes szabadsÀg.Ê (121. o.)
Ez¢rt t´k¢letes t¢ved¢s a klasszikus liberalizmus szabadsÀgfogalma, mely a hatalomtÂl
valÂ f¡ggetlens¢gk¢nt hatÀrozza meg az egy¢n szabadsÀgÀt. Az egy¢n f¡ggetlens¢gi
nyilatkozata felt¢telezi, hogy jogai, k´vetel¢sei lehetnek a tÀrsadalommal szemben,
holott az egyes embernek csak k´teless¢gei vannak, mivel mindent tÀrsadalmi ´r´k-
s¢g¢nek k´sz´nhet; eme k´tel¢kektûl megszabadulvÀn nem ember t´bb¢. àAz esendû em-
ber a liberÀlis dogmatika oltÀriszents¢ge, a vilÀg hitelezûj¢nek hiszi magÀt, holott az eg¢sz vilÀg-
nak tartozik. A tÀrsadalomnak adÂ s nem a tÀrsadalomnak adÂs individuum illÃziÂja az emberi
jogok abszurd metafizikÀjÀnak kiindulÂpontja.Ê (127. o.) A t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi ´r´ks¢g
k´telez, ez a tÀrsadalom irÀnti morÀlis k´teless¢geink bÀzisa ä s min¢l nagyobb civili-
zÀciÂs ¢rt¢k ́ r´k´s¢nek mondhatjuk magunkat, annÀl t´bb tÀrsadalmi k´teless¢g¡nk
van ezek t´rleszt¢s¢re, Ágy àk´teless¢geink szÀma messze meghaladja jogaink¢tÊ. (139. o.)
BÀr az emberi jogok primÀtusÀnak posztulÀtumÀt a forradalmi FranciaorszÀgnak tu-
lajdonÁtjÀk, az autentikus francia hagyomÀny klasszicista ¢s antiindividualista, azaz a
g´r´g-rÂmai civilizÀciÂ ¢s a rÂmai katolicizmus ´r´k´se. àA forradalom nem mÀs, mint
a reformÀciÂ kiteljesed¢se, a romantika nem mÀs, mint a forradalom filozÂfiai ¢s irodalmi kife-
jezûd¢se, mindezekkel szemben Àll a francia civilizÀciÂ, mely nem veszhet el, mert fennmaradÀsa
nemcsak FranciaorszÀg, hanem az eg¢sz emberis¢g l¢t¢rdeke.Ê (146. o.) E fennmaradÀs ga-
ranciÀja, hogy ugyan francia nyelven fogalmaztÀk meg az emberi jogok egyetemes
nyilatkozatÀt, de annak igazi cÀfolatÀt is De Maistre ¢s De Bonald ultramontÀn kato-
likus-kirÀlypÀrti tradicionalizmusÀban.

A szerzûd¢selm¢letek ¢s szabadsÀgjog-deklarÀciÂk igazi ellenideolÂgiÀja nem is
annyira a katolikus teolÂgia, mint a t´rt¢nelem tudomÀnya, mely Maurras szerint àaz
ellenforradalmi, antiliberÀlis ¢s antidemokratikus eszm¢k szellemi sz´vets¢geseÊ. A t´rt¢nelem-
tudomÀny azt bizonyÁtja, hogy àaz emberis¢g t´rt¢nelme tele van a szabadsÀg szent nev¢vel
¢kÁtett m¢szÀrsz¢kek ¢s az egyenlûs¢gelv jegy¢ben megt´lt´tt temetûk t´rt¢nelmi tapasztalatÀvalÊ.
(167. o.) Szerencs¢re a szabadsÀg, egyenlûs¢g ¢s testv¢ris¢g jelszava a t´rt¢nelem kon-
tingens-vÀltozÂ r¢sz¢hez tartozik ä az ÀllandÂsÀg princÁpiumÀt k¢pviselû tekint¢ly ¢s
tradÁciÂ uralmÀt csak megrendÁteni tudta, de megd´nteni soha. àMÀrpedig a t´rt¢ne-
lemben a konstans elem az ¢rdekes, a vÀltozÂ irrelevÀns.Ê (110. o.) Az emberek, mik¢nt mÀr
Burke is megmondta, àûszi l¢gyk¢ntÊ hullanak, a fontos, a mulandÂ emberek Àltal l¢t-
rehozott civilizÀciÂ ¢s kultÃra halhatatlan. HangsÃlyozottan Ágy van ez a nemzeti t´r-
t¢nelmek vonatkozÀsÀban: az egyes ember, sût az egyes generÀciÂk sorsa is ¢rdektelen

Ludassy MÀria: Charles Maurras politikai eszm¢i ã 1623



a T´rt¢nelem autentikus ¢rt¢kûrzû folyamatÀban. àFranciaorszÀg t´rt¢nelme fontos, nem
a franciÀk t´rt¢nete.Ê (168. o.)

A XX. szÀzadban a reformÀciÂ ¢s a romantika °n-h¡brisz¢t ism¢t a Mi-tudat t´r-
t¢nelmi alÀzata vÀltja fel: a szindikalista szocializmus ¢s az integrÀns nacionalizmus
ideolÂgiÀja egyarÀnt azt fejezi ki, hogy az individualista liberalizmus a XIX. szÀzad
szellemi lomtÀrÀba valÂ elavult eszm¢ny. A XX. szÀzad a szervezetek kora ä a szakszer-
vezeti mozgalom sz´vets¢gese a nacionalizmusnak, mert mindkettû az idegen tûke el-
len mozgÂsÁtja a nemzeti erûket. àA szakszervezetek azt jelk¢pezik a XX. szÀzadban, amit a
katedrÀlisok a XII. szÀzadbanÊ ä az egyes¡lt munka erej¢t. (172. o.) A XX. szÀzadi kol-
lektivista ideolÂgiÀk tudjÀk, hogy a àmiÊ az ember term¢szeti Àllapota, s nem az elszi-
getelt egy¢n. àMi vagyunk az ûseink, a mestereink, mi vagyunk a sajÀt elûdeink. Mi vagyunk
a k´nyveink ¢s a k¢peink, a tÀjaink ¢s a vÀgyaink, mi v¢gtelen testben kiterjedve ¢l¡nk, melynek
mük´d¢s¢t a legkev¢sb¢ sem tudatosan ¢lj¡k meg.Ê A tÀrsadalom nem akaratlagos tÀrsulÀs,
hanem t´rt¢nelmi ¢s term¢szeti egys¢g. A tÀrsadalmat nem akartÀk vagy vÀlasztottÀk,
az term¢szeti t¢ny. àNem vÀlaszthatjuk meg v¢r¡nket vagy sz¡lûf´ld¡nket, nem vÀlasztÀs dolga
az anyanyelv vagy a nemzeti tradÁciÂ elfogadÀsa.Ê (173. o.) Ez¢rt nevets¢ges emberi jogi
garanciÀkrÂl besz¢lni a tÀrsadalmi t´rv¢ny vagy a nemzeti hagyomÀny ellen¢ben: amit
nem individuÀlis autorizÀciÂ hozott l¢tre, azt az egy¢n tekint¢lye nem k¢rdûjelezheti
meg. àEgy jÂl szervezett tÀrsadalomban az individuumnak vita n¢lk¡l alÀ kell vetnie magÀt a
t´rv¢nynek, s nem lehet kitenni a t´rv¢nyt az individuum akaratÀnak, az egyes ember beleegyez¢se
pusztÁtÂ hatalmÀnak.Ê (174. o.) A tÀrsadalmi t´rv¢ny ekk¢ppen nem lehet a morÀlis bÁ-
rÀlat tÀrgya, ahogy azt Antigon¢ Âta az erk´lcsi lelkiismeret istenÁtûi valljÀk. àA politikai
rend ¢s a lelkiismeret rendje teljesen k¡l´nb´zû dologÊ ä az elsû kizÀrÂlag a k´zjÂt tartja szem
elûtt, mÁg a mÀsodik az individuÀlis ¡dv´ss¢get. Az elsû term¢szeti t¢ny, àsz¡ks¢gszerü-
s¢g, mely nem a morÀlis igazsÀgossÀg krit¢riumai szerint mük´dikÊ.

Az erk´lcsi igazsÀg szÀmonk¢r¢se a politikai opportunitÀs, az Àllamrezon elvein a
legabszurdabb ig¢ny, melyet a vilÀgnak morÀlis t´rv¢nyt szabni vÀgyÂ s magÀt auto-
nÂmnak vallÂ ember csak megfogalmazhatott. à°n nem tudom, hogy igazsÀgos-e, hogy a
fiÃ nem vÀlaszthatja meg az atyjÀt, hogy egy polgÀr valamely faj tagjÀnak sz¡letik, mielûtt errûl
megk¢rdezn¢nk az û autonÂm v¢lem¢ny¢t, szabad vÀlasztÀsÀt... S vajon lehet-e egy individuÀlis
v¢lem¢ny, akÀr a legtisztess¢gesebb szÀnd¢kÃ is, igazsÀgos, ha kimondÀsa romlÀsba d´nthet egy
Àllamot? Meglehet, de ezen Àllam ¢rdek¢ben nem azt kell fontolÂra venn¡nk, hogy igaz-e ezen
n¢zet, igazsÀgos-e ezen ÀllÀspont, hanem hogy megsemmisÁts¡k.Ê (178. o.) A politikÀban nincs
nagyobb abszurditÀs, àmint a tiszta moralitÀs fogalmÀnak felid¢z¢seÊ. A politika nem az
erk´lcs terr¢numa: àaz erk´lcs az akaratok normÀja, mÀrpedig a tÀrsadalom nem akaratlagos
szerzûd¢s, hanem term¢szeti t¢nyÊ, ergo semmi dolga az erk´lcsi normÀkkal. (180. o.)
àA jÂsÀg vagy gonoszsÀg nem politikai kategÂriaÊ ä  ha v¢letlen¡l a becs¡letes ember gyûz
egy politikai k¡zdelemben, ez minden bizonnyal nem becs¡letess¢g¢nek k´sz´nhetû,
hanem annak, hogy becstelen ellenfel¢n¢l is jobban meg¢rtette a politika amorÀlis t´r-
v¢nyszerüs¢geinek mük´d¢s¢t. Azt, hogy a àDeÊ-nek, a àHaÊ-nak nincs helye a poli-
tikÀban, a habozÀs v¢gzetes idûvesztes¢g. A szabad vita a magÀnmoralistÀk hobbija,
sohasem lehet egy Àllamf¢rfi eszk´ztÀrÀnak r¢sze. (183ä184. o.) Az Àllamf¢rfit àaz erû-
szak szilÀrd hasznÀlataÊ jellemzi, a morÀlis skrupulusok hangoztatÂi ´nmagukat zÀrjÀk
ki a politikai cselekv¢s vilÀgÀbÂl.

A moralizÀlÂ megk´zelÁt¢shez hasonlatosan paralizÀlja a politikai cselekv¢st az em-
beri akaratok, akÀr a t´bbs¢gi akarat tiszteletben tartÀsa, azaz a demokrÀcia dogmÀ-
jÀnak, a n¢pszuverenitÀs elv¢nek elfogadÀsa: àNem az a k¢rd¢s, hogy mi a franciÀk kilenc-
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tized¢nek v¢lem¢nye a k´zjÂrÂl, hanem hogy mi a k´zjÂ valÂjÀban, s melyek megvalÂsÁtÀsÀnak
felt¢teleiÊ ä akÀr a t´bbs¢g nyilvÀnvalÂ v¢lem¢nye, szabad vÀlasztÀson kinyilvÀnÁtott
akarata ellen¢ben. (187. o.)

A demokratikus politika az egy¢ni jÂl¢t, a privÀt fogyasztÀs kiszolgÀlÀsÀra k¢ny-
szer¡l (àaki ma szabadsÀgrÂl szÂnokol, t´bbnyire jÂl¢tet ¢rt alattaÊ ä ism¢tli Maurras az ere-
detileg tocqueville-i t¢mÀt), ami csak a kollektÁv c¢lok semmibev¢tele ÀrÀn lehets¢ges.
àA szabadelvü szellem azt hiszi, hogy a politika c¢lja az individuÀlis ig¢nyek kiel¢gÁt¢se, s elfeledi,
hogy a politika c¢lja csak a k´z´ss¢gi javak szolgÀlata lehet. MÁg az ÀltalÀnos b´lcsess¢g a kollektÁv
jÂl¢tre gondol, a k´zjÂ ¢s a nemzeti ¢rdek szolgÀlatÀra, azaz a CsalÀd, az çllam, a Faj, a Nemzet
¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s¢re, addig a forradalmi demokrata ¢s a liberÀlis demokrata a magÀn¢rdek ¢s a
magÀnjÂl¢t kiel¢gÁt¢s¢n munkÀlkodik.Ê (198. o.) Ez a szellem nagyobb pusztÁtÀst v¢gzett
francia f´ld´n, mint bÀrmely fegyveres invÀziÂ: a materiÀlis hÂdÁtÀsnak egy eg¢sz
nemzet Àll ellen, Àm a nemzet lelk¢t megm¢telyezû idegen szellemis¢g t¢rnyer¢s¢vel
szemben tehetetlen a nemzettest. àAz idegen a felszabadÁtÂ alakjÀt ´lti magÀraÊ (200. o.)
ä Hitler csapatai elûtt a csak magÀnboldogsÀgÀval ¢s privÀt fogyasztÀsÀval t´rûdû szo-
ciÀldemokrata szellemis¢g tette le a fegyvert; a àzsidÂ dinasztiÀk uralmaÊ volt a n¢met
nÀcizmus franciaorszÀgi szÀllÀscsinÀlÂja. Vichy Àllama ¢s vezetûje tudja, hogy a szabad
individuumok Àllama v¢dtelen, ez¢rt az ÀltalÀnos vÀlasztÂjog korporatÁv kiterjeszt¢-
s¢vel (a csalÀdfû a csecsemûk k¢pviselet¢ben is szavaz, valamint û k¢pviseli feles¢g¢t
is), r¢szben radikÀlis cs´kkent¢s¢vel (a zsidÂk, az idegenek ¢s a f¢rjezett nûk szavazati
jogÀnak megvonÀsÀval) v¢get vet a tÀrsadalmat az individuÀlis akaratok aggregÀciÂ-
jÀnak tekintû felfogÀs uralmÀnak. Azaz a parlamentÀris demokrÀcia nemzetrontÂ
uralmÀnak, mely lehetûv¢ tette a nemzetellenes pÀrtok t¢rnyer¢s¢t, vÀlasztÀsi gyûzel-
m¢t; a politikai pluralizmus jelszavÀval a nemzeti megosztottsÀg ´r´k´ss¢ tev¢s¢t.
FranciaorszÀgot, megszabadÁtvÀn az idegen ¢rdekeket k¢pviselû pÀrtemberek ural-
mÀtÂl, a nemzeti ¢rdek reprezentÀnsa, az Àllamf¢rfi uralma alÀ vezette a àFranciaorszÀg
a franciÀk¢!Ê jelszavÀval. De nem az egyes franciÀ¢, hanem a francia nemzet t´rt¢nelmi
tradÁciÂjÀt megûrzû kollektÁv ethosz¢.

Az individualizmus liberÀlis ¢s a jÂl¢ti Àllam demokratikus doktrÁnÀja ellen¢ben
v¢gre kimondta, hogy ànem a most ¢lûk kizÀrÂlagos tulajdona a francia f´ldÊ (175. o.), ez¢rt
a jelenleg ¢lû franciÀk t´bbs¢g¢nek akarata sem legitim, ha a genuin francia ¢rdek
ellen¢ben d´nt. àNegyvenmilliÂ ¢lû ember, legyen, de vel¡k szemben Àll egymilliÀrd halott ́ r´k-
s¢ge.Ê FranciaorszÀg akÀr a franciÀk akarata ellen¢re is megmentendû: àMivel Francia-
orszÀg politikailag megelûzi a franciÀkat, a francia mezûgazdasÀg ¢rdeke elûbbre valÂ, mint a
francia parasztok ¢rdeke, a francia ipar ¢rdeke, mint a francia munkÀsok ¢rdeke.Ê (276. o.) A
haza ¢rdeke m¢rhetetlen¡l magasabb rendü, mint az ott lakÂ polgÀrok ¢rdek¢nek
´sszess¢ge, mivel nem ez utÂbbiak hoztÀk l¢tre, mint azt a àforradalmi individualizmusÊ
destruktÁv doktrÁnÀja ÀllÁtja: àHazÀnk nem egy szerzûd¢s sz¡l´ttje, nem fiai szabad beleegye-
z¢s¢n nyugvÂ megÀllapodÀs gy¡m´lcse, nem akaratlagos elhatÀrozÀs term¢ke.Ê (LA PATRIE. 278.
o.) A haza szupraindividuÀlis term¢szete t´rt¢nelmi adottsÀg, meghatÀrozÂ jegye a
belesz¡letetts¢g term¢szeti t¢nye, melyet nem lehet megvÀlasztani vagy vÀlasztÀssal
megvÀltoztatni. àA sz¡let¢s v¢letlene konstituÀlja k´teless¢g¡nket, nemzeti ´r´ks¢g¡nket nem
mi vÀlasztjuk megÊ ä a nemzeti k´tel¢knek semmi k´ze az ¢rdekek szabad tÀrsulÀsÀhoz.
àFranciaorszÀg nem individuumok szavazÀssal l¢trehozott egyes¡l¢se, hanem az egy¡tt ¢lû csa-
lÀdok teste.Ê Ez¢rt a hazÀt nem lehet alÀvetni a jogi igazsÀgossÀg vagy igazsÀgtalan-
sÀg krit¢riumÀnak ä ahogy atyÀink cselekedeteit sincs jogunk morÀlisan megÁt¢lni.
àHa hazÀnk hibÀzott, duplÀn kell v¢den¡nk.Ê A magÀn´nz¢sek hely¢t az à¢go«sme patrio-
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tiqueÊ, a hazafias ´nz¢s hivatott Àtvenni. (280. o.) A nemzet, mely a sz¡let¢s jogÀval
kapcsolatos, m¢g a hazÀnÀl is fontosabb, alap¢rt¢k: àA nemzet Àll a politikai eszm¢k hie-
rarchiÀjÀnak csÃcsÀn.Ê (LA NATION. 281. o.) Az egy¢ni akaratok autonÂmiÀjÀnak meg
kell semmis¡lnie a nemzeti akarat szuverenitÀsa elûtt. S a nemzet nem akarja, hogy
idegen ¢rdekek ¢s akaratok inkorporÀltassanak politikai test¢be, a nemzeti ¢rdek az
idegen v¢r ¢s az idegen szellemis¢g kizÀrÀsÀt akarja az ÀllampolgÀri jogok fel¡lbÁ-
rÀlÀsakor. àIgaz, hogy az ÀllampolgÀrsÀg nem faji k¢rd¢s. De ebbûl nem k´vetkezik, hogy teljesen
mesters¢ges produktum, a szerzûdû akaratok szabad vÀlasztÀsÀnak k¢rd¢se.Ê (283. o.) A nemzeti
¢rdek nem az emberi jogok, hanem a t´rt¢nelmi elûjogok kategÂriÀjÀban gondolko-
dik: aki ûsi francia v¢rbûl szÀrmazik, azt akkor is t´bb jog illeti meg francia f´ld´n, ha
vagyontalan, mint azt, aki csalÀrd mÂdon nagy vagyont szerzett e f´ld´n az itt ¢lûk
rovÀsÀra.

Ez¢rt a nacionalizmus biztosabb v¢delmet jelent az idegennel szemben, mint a pat-
riotizmus, azaz àûseink f´ldj¢nek fiÃi szereteteÊ. (LE NATIONALISME. 285. o.) A f´ld lehet
befogadÂ, de a nemzeti szellem elutasÁtÂ az idegenekkel ä nemcsak a fegyveres hÂdÁ-
tÂkkal, a sz¢p szÂval betolakodÂkkal szemben is (vagy vel¡k szemben m¢g inkÀbb). àA
nacionalizmus valÂjÀban nem annyira ûsapÀink f´ldj¢hez k´tûdik, mint magukhoz az ûs´kh´z,
v¢r¡kh´z ¢s v¢r¡kkel megszerzett ́ r´ks¢g¡kh´z, mely ́ r´ks¢g sokkal inkÀbb morÀlis ¢s spirituÀlis,
mint materiÀlis.Ê (286. o.) Ezt az ´r´ks¢get nem annyira a k¡lsû fegyveres hÂdÁtÀs fe-
nyegeti, mint a àbelsû ellens¢gÊ, az idegen szellemis¢g t¢rhÂdÁtÀsa. A nacionalizmus,
mondja Maurras, azon szellemi ¢rt¢kek v¢dûbÀstyÀja, melyeket hadsereggel nem le-
het megv¢deni. FranciaorszÀgban a legveszedelmesebb idegen eszme a hazafiatlan
humanizmus, mely àaz emberi nemben valÂ feloldÂdÀst pr¢dikÀljaÊ a liberalizmus ¢s a de-
mokrÀcia jelszavaival. A szabadsÀg sz¢tzÃzza a nemzetet, mert kiszolgÀltatja az egy¢ni
vÀlasztÀsok ´nk¢ny¢nek. A demokrÀcia, megsemmisÁtv¢n minden t´rt¢nelmi elûjo-
got, a nemzeti eml¢kezetbûl akar tabula rasÀt csinÀlni; v¢g¡l a testv¢ris¢g ´ngyilkos
szolidaritÀsi akciÂkra k¢sztet (a zsidÂkkal, a lengyelekkel), azaz vitÀlis nemzeti ¢rdekek
felÀldozÀsÀra a fiktÁv filantrÂpia (valÂjÀban a finÀnctûke nemzetk´zi ¢rdekei) oltÀrÀn.
(297. o.)

A bevezetûben id¢ztem azt a passzust, melyre Maurras sokszor hivatkozott 1945-´s
pere folyamÀn: a n¢met nÀcizmus biolÂgiai antiszemitizmusÀnak bÁrÀlatÀt. Maurras
hitlerizmus-kritikÀjÀnak azonban nem ez a legfontosabb mozzanata, hanem egy
Tocqueville bonapartizmus-elemz¢seibûl k´lcs´nvett gondolat, a àdemokratikus cezariz-
musÊ, avagy az egyenlûs¢gelvü despotizmus bÁrÀlata. Hitler hibÀja, hogy elfogadta a
liberalizmus kiindulÂpontjÀt: legitimitÀsÀt a szabad vÀlasztÀsoknak k´sz´nheti; elfo-
gadta a t´bbs¢gi elv demokratikus doktrÁnÀjÀt: mik¢nt Louis Bonaparte, û is n¢psza-
vazÀson gyûzte le ellenfeleit, s nem, mint Mussolini, eleve a nyÁlt, antiparlamentÀris
erûszak vÀllalÀsÀval. A n¢met nacionalizmus nem ellenforradalmi, mint a francia, ha-
nem a forradalom sz¡l´ttje ä mondja Maurras: àVajon joggal nevezhetj¡k-e ellenforradal-
minak a n¢met nacionalizmust? N¢metorszÀg a forradalom hazÀja. A forradalom N¢metorszÀg-
bÂl hatolt be francia f´ldre.Ê (Ezt a n¢met romantika nacionalista k´ltûi fordÁtva lÀttÀk.)
àHa a l¢nyeget n¢zz¡k (melyrûl oly gyakran megfeledkeznek), akkor a Luther, Rousseau, Kant,
Fichte, Bismarck, Hitler filiÀciÂ evidens.Ê A kozmopolita Kant, mint lÀttuk, az erk´lcsi t´r-
v¢ny szubjektivista felfogÀsa miatt ker¡lt àa gonosz erûiÊ oldalÀra. BÀr a categoricus
imperativus ¢s a F¡hrer napiparancsa k´zti asszociÀciÂhoz az ÀtlagosnÀl erûsebb fan-
tÀzia sz¡ks¢geltetik.

Ahhoz, hogy Maurras politikai filozÂfiÀjÀnak alapjÀn el lehessen Át¢lni a nÀcizmust,
azt kell bebizonyÁtani, hogy nem szÀmolt le radikÀlisan a liberÀlis demokrÀcia elveivel:
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àA hitlerista mozgalom valÂban, ahogy a demokratÀk hiszik, reakciÂs, antiindividualista ¢s an-
tidemokratikus mozgalom? Nem inkÀbb a demokratikus individualizmus legveszedelmesebb for-
mÀja: a csÀszÀri diktatÃra?Ê (DE LUTHER Ö HITLER. Action fran§aise, 1933. szept. 25.) Az
igazi reakciÂ nem ismeri el a szabad vÀlasztÀsok legitimitÀsÀt, Àm àAdolf Hitler germÀn
agitÀtor, minden cselekedet¢ben a vÀlasztÂi rendszer korifeusa ¢s zÀszlÂvivûje. M¢g a bajor fû-
vÀros utcÀin v¢gbevitt heroikus tettei alatt sem szünt meg a szabad vÀlasztÀsok jelszavÀt hangoz-
tatni propagandÀjÀban.Ê (Action fran§aise, 1939. febr. 18.) Hitler nem a tradicionÀlis t´r-
t¢nelmi tekint¢lyek sz´vets¢gesek¢nt, hanem azok ellen¢ben gyûz´tt, a n¢met n¢p sza-
bad szavazatai alapjÀn ä s Maurras-nÀl ez kizÀrja ût az autentikus ellenforradalmÀrok,
a militÀns monarchistÀk, az àintegrÀns nacionalistÀkÊ elûkelû klubjÀbÂl. Szerinte m¢g
antidemokratikus erûk eset¢ben sem bocsÀnatos bün a hatalom demokratikus Ãton
t´rt¢nû megszerz¢se.

BÀlint P¢ter

A K°PZELETBELI EML°KEZ°SEK íRñJA:
MARGUERITE YOURCENAR

1

Alig akad a huszadik szÀzadi reg¢nyirodalomnak olyan szerelmese, a fiktÁv t´rt¢nelmi
reg¢nynek olyan rajongÂja ¢s ¢rtûje, aki ne olvasta volna a HADRIANUS EML°KEZ°SEI-t
vagy az OPUS NIGRUM-ot. Viszont magÀt az ÁrÂnût, a megszÀllott k´nyvbÃvÀrt ¢s le-
v¢ltÀr-lÀtogatÂt, a nagy utazÂt ¢s ´nk¢ntes szÀmüzet¢sben ¢lût, az irodalomrÂl ¢s az
Àltala olyannyira kedvelt t´rt¢nelemrûl hatalmas szellemi munÁciÂval csevegût, a ter-
m¢keny müfordÁtÂt ¢s montaigne-i essz¢k hatÀsÀra a maga reg¢nynyelvezet¢t megte-
remtû Yourcenart csak kevesen ismerik. Vagy netÀn t¢vedn¢nk? HabozÀsunknak
nincs is mÀs oka, mint hogy a yourcenari ¢letmüvet bemutatÂ kritikÀk ¢s az ÁrÂnû k¢p-
zeletbeli eml¢kez¢seit ¢s ´n¢letrajzi indÁttatÀsÃ reg¢nyeit alaposabban faggatÂ elemz¢sek
alig vagy egyÀltalÀn nem is lÀttak napvilÀgot minÀlunk. TalÀn mert mire el¢rkezett
hozzÀnk a hÁre ¢s müvei ä ha nem is mind ä, sz¢p sorban megjelentek magyar nyelven,
a nÀlunk honos irodalmi Ázl¢s ¢s k´vetendû eszm¢ny ¢ppÃgy nem kedvezett fogadta-
tÀsÀnak, akÀrcsak az ´tvenes-hatvanas ¢vek FranciaorszÀgÀban, mert a nouveau ro-
man ¢s a posztmodern divatos t´rekv¢sei egy idûre, ha nem is teljes m¢rt¢kben, de
k¢ts¢gess¢ ¢s gyanÃssÀ tett¢k a àhagyomÀnyosÊ reg¢ny l¢tjogosultsÀgÀt.

Vajmi kev¢s vigaszt nyÃjthat szÀmunkra az a t¢ny, hogy elismer¢se tekintet¢ben so-
kÀig a franciÀk sem igen jeleskedtek. çm tÁz esztendûvel a halÀla utÀn (mikorra is t´bb
tucat nyelvre fordÁtottÀk le reg¢nyeit ¢s essz¢it, ¢s oly sok ÁrÂtÀrsÀval ellent¢tben, aki-
ket halÀluk utÀn nyomban m¢ly hallgatÀs ́ vezett, neki egyre fentebb Ávelt ¢s t¡nd´k´lt
a csillaga, s egyre-mÀsra jelentek meg a reg¢nyeit bemutatÂ tudÂs kommentÀrok, a
szerkesztûk szÀnd¢kÀt ¢s gondos vÀlogatÀsÀt dics¢rû levelez¢sek, ¢s persze nem utol-
sÂsorban napvilÀgot lÀtott maga az ¢letmü is a megk¢rdûjelezhetetlen halhatatlansÀ-



got biztosÁtÂ Pl¢iade sorozatban) a àhÀlÀtlan utÂkorÊ igyekszik mulasztÀsÀt t´rleszteni,
ha nem is mindig oly m¢rt¢kben, mint az kÁvÀnatos ¢s elvÀrhatÂ volna. Egyn¢mely
lelkes¡lt m¢ltatÂja szerint pedig bûs¢gesen lenne mit pÂtolni ¢s fel¡lvizsgÀlni Yource-
nar ¢rt¢kel¢s¢vel kapcsolatban. Elegendû csak azt megemlÁteni, hogy az OPUS NIG-
RUM-¢rt kapott F¢mina-dÁj ellen¢re sem mondhattÀk el felkent hÁvei rÂla azt, hogy
egy csapÀsra ismertt¢ vagy elismertt¢ vÀlt volna, k´sz´nhette ezt talÀn annak is, hogy
f´ldrajzi ¢rtelemben tÀvol ¢lt mind a francia olvasÂk´z´ns¢g¢tûl, mind kritikusaitÂl,
akiknek tudvalevûleg nem csek¢ly szavuk van abban, hogy mikor kit ¡nnepeljenek s
kirûl hallgassanak, mintha egyÀltalÀn nem is l¢tezne. BÀr egy csek¢ly szÀmÃ, Àm lelkes
magot jelentû olvasÂtÀbor rajongott ¢rte, m¢gsem jÀtszotta azt a hagyomÀnyos szere-
pet, mint nagy n¢pszerüs¢gnek ́ rvendû kortÀrsai, akik elûbb az irodalmi folyÂiratok-
ban hÂdÁtottÀk meg olvasÂikat, majd az irodalmi k¢zik´nyvekben szerepeltek, mert ä
mik¢nt a nyolcvanas ¢vben k¢sz¡lt besz¢lget¢sk´tete, a NYITOTT SZEMMEL1 elûszavÀ-
ban n¢mi orrfricskÀval ¢s tekint¢lyrombolÂ szÀnd¢kkal jegyzi meg Matthieu Galey ä
az egyetemi tanÀrok szÀnalomra m¢ltÂ konformizmussal k´vetik csak a divatot.

Mi lehet az oka ennek a t´bb mint Âvatos fogadtatÀsnak? NetÀn Madame de S¢vign¢
¢s George Sand mÀig csodÀlt irodalmi ´r´ks¢ge ellen¢re m¢g mindig ¢lne valamif¢le
homÀlyos elûÁt¢let a nûÁrÂkkal szemben? Elk¢pzelhetû, hogy ma, szÀz ¢vvel az elhang-
zÀsa utÀn is, m¢g mindig ¢rv¢nyes Flaubert intelme, melyet szerelm¢hez, a gyeng¢cske
k´ltûnûh´z, Louise Colet-hoz Árt: àahhoz, hogy egy asszony ÁrÂ legyen, elûbb meg kell jÀrnia
a Styx viz¢tÊ? Ki tudja. Annyi azonban bizonyos, hogy bÀr Marguerite Yourcenar csil-
laga ¢pp akkoriban kezdett emelkedni, amikor Simone de Beauvoir, Nathalie Sar-
raute ¢s Marguerite Duras sikere is egyre hangosabb ¢s k¢ts¢gbevonhatatlanabb lett
ä mintha csak ûk n¢gyen cÀfolni iparkodtak volna a f¢rfiak kivÀltsÀgos szerep¢t az
irodalomban ä, Yourcenar m¢gis keserü szÀjÁzzel k¢nytelen egy megÀllapÁtÀst füzni e
jelens¢ghez: àHa egy nû vallomÀst tesz, nyomban a szem¢re vetik, hogy nem is nû. MÀr egy
f¢rfi ajkÀra sem k´nnyü igaz szavakat adni.Ê Yourcenar, aki a letünt korok szellem¢nek
felid¢z¢s¢ben, a flaubert-i àkÀprÀzatkerget¢sÊ-ben talÀlja meg sajÀtos hangv¢tel¢t ¢s mü-
formÀjÀt, oly sokszor ¢s sokat kÀrhoztatott müvelts¢g¢nek s nem utolsÂsorban szerep-
jÀtszÂ k¢pess¢g¢nek k´sz´nhetûen k¢pes az Àltala teremtett hûs´k alakjÀba bÃjni ¢s
szemsz´g¡k´n kereszt¡l elevenn¢ tenni egy kort, amely az ÁrÂnû felfogÀsÀban ä ellen-
t¢tben a jÂl ismert rankei vallomÀssal: Istentûl valamennyi kor egyenlû tÀvolsÀgban
van ä mindig szebb, mint a sajÀtja. Meglepû mÂdon Yourcenar csaknem valamennyi
jelentûs reg¢nyhûse: Alexis, Stanislas, Z¢nÂn ¢s Octave Pirmez az ÁrÂi k¢pzelet Àltal
¢letre hÁvott f¢rfi, akik szem¢lyis¢g¡k hiteless¢g¢t azÀltal nyerik el, hogy narcisztikus
¢nszeml¢lettel tÀrjÀk el¢nk l¢t¡k valÂdi term¢szet¢t ¢s arcuk igazi vonÀsait, hogy
maszkjaikat leleplezz¢k. Jean Blot, Yourcenar egyik legkorÀbbi ¢s ¢les szemü kritikusa,
aki k´tetnyi elemz¢st szentelt alkotÀsmÂdszer¢nek ¢s addigi ¢letmüv¢nek, terjedelmes
essz¢j¢nek mindjÀrt a legelej¢n lesz´gezi, hogy: àaz ÁrÂnû ¢lete, szenved¢sei ¢s fÀjdalmai,
´r´mei ¢s keserüs¢gei kev¢s nyomot hagynak reg¢nyeiben... ögy tünik, minden ¢rdekli Marguerite
Yourcenart, kiv¢ve Marguerite Yourcenar, minden ¢let, kiv¢ve az ´v¢t, minden ¢letk´r¡lm¢ny,
kiv¢ve azt, mely szÀmÀra adatottÊ.2 VizsgÀlÂdÀsa idej¢n Jean Blot persze m¢g nem lÀthat-
ta, hogy az ÁrÂnû az ¢lete utolsÂ ¢vtizedeiben Árt hÀromk´tetes ´n¢letrajzi indÁttatÀsÃ
reg¢ny¢ben, a VILçG öTVESZTýJ°-ben rÀcÀfol megÀllapÁtÀsÀra, m¢gsem mondhatjuk
el YourcenarrÂl azt, amit Andr¢ Maurois tartott sz¡ks¢gesnek elmondani Victor Hu-
gÂrÂl a rÂla szÂlÂ ¢letrajzÀnak elûszavÀban: àNÀla, mint annyi mÀs ÁrÂ eset¢ben is, az ¢let
vilÀgÁtja meg az ¢letmüvet.Ê3
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Igazi fordulat csak azutÀn k´vetkezett be megÁt¢l¢s¢ben ¢s n¢pszerüs¢g¢ben, ami-
kor 1980-ban nû l¢t¢re elsûk¢nt ¢s mindmÀig egyetlenk¢nt bevÀlasztottÀk a Francia
Akad¢mia halhatatlanjainak tÀborÀba elsûsorban is a HADRIANUS EML°KEZ°SEI elis-
mer¢sek¢nt. A reg¢ny fogadtatÀsa a sajtÂban megjelent m¢ltatÀsok t¡kr¢ben lenyü-
g´zû volt, de enn¢l is fontosabbnak ¢s ´rvendetesebbnek tünt Yourcenar szÀmÀra az,
hogy müve a szakmabeliekbûl, az ÁrÂtÀrsakbÂl is ûszinte csodÀlatot ¢s kedvezû nyilat-
kozatokat vÀltott ki, Henry de Montherlant-tÂl, Martin du Gard-on Àt a k´nyv meg-
jelen¢se utÀn nem sokkal elhunyt Andr¢ Gide-ig. Thomas Mann pedig egy Claire
Gollnak Árott level¢ben elragadtatÀsÀt nem palÀstolva egyenesen azt mondja: hosszÃ
idû Âta ez a k´nyv a legjobb, amit olvastam.4 Az akad¢mikussÀ vÀlasztÀs utÀn a MoirÀk
mind´ssze egy szük ¢vtizedet enged¢lyeztek Yourcenarnak a dicsûs¢g ¢s siker ¢lvez¢-
s¢re; ezalatt meg¢lhette t´bbek k´z´tt azt, hogy huszon´t nyelvre fordÁtottÀk le a HAD-
RIANUS EML°KEZ°SEI-t, s Ãjra beutazhatta a F´ldk´zi-tenger szinte valamennyi vid¢-
k¢t, ahol Hadrianus valaha megfordult. Sok ez az ¢vtizednyi kÀrpÂtlÀs, vagy ¢ppen-
s¢ggel kev¢s? ä k¢rdezhetj¡k ́ nk¢ntelen¡l is, nem feledkezve meg arrÂl, hogy p¢ldÀul
Proustnak ennyit sem enged¢lyezett jÂ- vagy balsorsa. Ha van olyan huszadik szÀzadi
ÁrÂ, akire csodÀlatosan rÀillik Alfred de Vigny mondÀsa, mely szerint: àegy sz¢p ¢let nem
mÀs, mint egy fiatalkori gondolat megvalÂsulÀsa ¢rett korbanÊ, az Marguerite Yourcenar, mi-
k¢nt Yvon Bernier ÀllÁtja okos essz¢j¢ben. Yourcenar egy¢bk¢nt sem az a tÁpusÃ ÁrÂ s
nem az a fajta ember volt, akit a k¢sei elismer¢s megszomorÁtott volna, vagy aki, n¢mi
okkal-joggal persze, keserüen panaszkodott volna a szÁvszorÁtÂan hosszadalmas mel-
lûztet¢s¢¢rt. Hell¢nderüs ¢s visszahÃzÂdÂ term¢szet¢t az idûk folyamÀn egyre jobban
megismerve, eg¢sz ¢let¢n Àt cs´ndesen t´prengett a sokf¢le term¢szetvallÀson ¢s
szinkretista vallÀsb´lcseleten, melyek visszar´pÁtett¢k abba a felt¢telezett aranykorba,
melyben profÀn ¢let ¢s szakrÀlis tudÀs nem mutatott olyan m¢ly t´r¢st, mint napja-
inkban, s amelybûl fantaszta mÂdjÀra nem is egy hÁres festû ¢s ÁrÂ merÁtett szÁves ´r´-
mest. Petite Plaisance-k¢nt emlegetett ¢szak-amerikai hÀza k´nyvtÀrÀban szerzetesi
nyugalommal merengett a g´r´g-rÂmai mitolÂgia isteneinek, h¢roszainak lelki reali-
tÀsÀn ¢s a sztoikusok t´red¢kesen rÀnk maradt b´lcselet¢n, melyekbûl azt a meggyû-
zûd¢s¢t szürte le, hogy el kell jutnia a teljes l¢tig, vagyis addig az Àllapotig, amikor is
a szeml¢lû ¢s a szeml¢lt egybeolvad valamif¢le isteni rendben, s ennek a naiv vagy
¢ppens¢ggel szent r´geszm¢nek az ig¢zet¢ben ¢vtizedeken Àt mÃlhatatlan szenved¢ly-
lyel kutatott a vilÀg minden ¢gtÀjÀn fellelhetû lev¢ltÀrakban ¢s az Ulenspiegel f´ldj¢n
l¢vû csalÀdi almÀriumokban, hogy egy-egy dokumentumot faggatva feltÀrja az eurÂ-
pai ember t´rt¢nelm¢nek, az antikvitÀskori g´r´g ¢s rÂmai kultÃrÀnak, a katolikus ¢s
reformÀlt hitü ûsei egy¡tt¢l¢s¢nek, a szellem ´n¢pÁtkez¢s¢nek ¢s veres¢g¢nek meg-
annyi titkÀt.

TalÀn mÀs az û hely¢ben r¢gen hÀtat fordÁtott volna a sz¡ntelen kudarcnak, meg-
el¢gelte volna a kritikusok szüklÀtÂk´rüs¢g¢t ¢s divatdiktÀlÀsÀt ä ami nem mindig az
¢rt¢kesnek kedvez ä, vagy azon t´rte volna a fej¢t, hogy mik¢nt Árhatna egy olyan bot-
rÀnyos ä mÀs szempontbÂl a m¢dia Àltal àbotrÀnyos sikerreÊ Át¢lt ä k´nyvet, amely
azonnal a hozsannÀzÂ, szuperlatÁvuszokban ÀradozÂ vagy, ¢pp fordÁtva, ellen¢rveit
sz¢p rendben felsorakoztatÂ kritika pergût¡z¢t vonnÀ mind a müre, mind pedig szer-
zûj¢re. De Yourcenart, akinek a magÀny, a mÃltfaggatÀs, a term¢szetben feloldÂdÀs a
l¢tez¢s legl¢nyeg¢t jelentette, egyÀltalÀn nem kedvetlenÁtette el az, amit a mi F¡st Mi-
lÀnunk àb´l¢nymagÀnyossÀgÊ-nak nevezett, szÀmÀra ugyanis az ÁrÀs s mindaz, ami egy¡tt
jÀr vele: a t´preng¢s, a l¢tezûk ¢s dolgok szeml¢l¢se, a sz´vegkatedrÀlis ¢pÁt¢s¢hez
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sz¡ks¢ges t¢gla- ¢s malterhordÀs, a hûs´kkel ¢s szellemi elûd´kkel valÂ dialogizÀlÀs,
a k¢ziratb´ng¢sz¢s ¢s korrektÃrajavÁtÀs sajÀtos l¢tforma volt, amely megk´vetelte azt,
hogy elzÀrkÂzzon a vilÀg elûl, s Michel Butor talÀlÂ meghatÀrozÀsa szerint àa k´nyvtÀr
toronyb´rt´n¢beÊ zÀrva alakÁtsa az ¢let¢t s egyszersmind az ¢letmüv¢t is. ElzÀrkÂzni a
l¢t¡nk biztonsÀgÀt vesz¢lyeztetû vilÀg Àradata elûl, hogy egy mÀsik, a h¢tk´znapi va-
lÂsÀgtÂl elt¢rûen szervezett vilÀg, az irodalmi mü ÀradatÀnak adjunk helyet: ez az
egyik hatÀrozott c¢l, mely ÁrÀs k´zben vez¢rli Yourcenart. àAz irodalmi alkotÀs Àradat,
amely mindent elsodor, ¢s ebben az Àrban egy¢ni jellegzetess¢geink t´bb¢-kev¢sb¢ olyanok, mint
az ¡led¢kÊ, mondja az EML°KLAPOK-ban egy hely¡tt a narrÀtor hûs.

2

De hÀt v¢gt¢re is ki ez a Marguerite Yourcenar, aki mesebeli kirÀlylÀnyk¢nt het-
vennyolc ¢ves korÀra m¢giscsak feljutott a vilÀgfa csÃcsÀra, s abban a kegyben r¢sze-
s¡lt, hogy a negyven halhatatlan egyike lehetett? N¢melyek àsztoikus optimistÀnakÊ
tartjÀk, mondvÀn, a t´rt¢nelem legsz´rnyübb trag¢diÀi ellen¢re is mindig rem¢nyt
tud kelteni a müveit ÀthatÂ vilÀgossÀg ¢s egyensÃly r¢v¢n, amit azÀltal teremt meg,
hogy folytonosan a mulandÂ emberi l¢t ¢s az ́ r´kk¢valÂsÀg k¢rd¢sk´r¢t elemzi t´ret-
len hittel, ¢s sohasem mer¡l bele v¢gzetesen a jelenvalÂsÀg: a politikai aktualitÀsok ¢s
a szem¢lyes benyomÀsok szÀmbav¢tel¢be, mert nem krÂnikÀt vagy tanÃvallomÀst
szÀnd¢kozik Árni korÀrÂl. MÀsok a àhumanista hagyomÀnyokÊ felkent hÁv¢nek neve-
zik, ugyanis Yourcenart egyarÀnt izgatjÀk az istenek: a pogÀny term¢szetvallÀsok is-
tenei ¢s a keletiek ¢ppÃgy, mint a zsidÂ-kereszt¢ny vallÀs egy istene ¢s a legk¡l´nf¢l¢bb
miszt¢riumokba beavatottak misztikus tanai, az elemek term¢szet¢t f¡rk¢szû alkimis-
tÀk, botanikusok ¢s medikusok tudomÀnyai, amelyek mint szellemi absztrakciÂk az
ember nyughatatlan kutatÂ term¢szet¢re ¢s szenved¢lyes leÁrÂhajlamÀra adnak ma-
gyarÀzatot. ý magÀt egyszerüen ekk¢nt hatÀrozza meg a NYITOTT SZEMMEL-k´tetben
egy hely¡tt: àaz a benyomÀsom, hogy olyan k¢sz¡l¢k vagyok, amelyen Àramok ¢s rezg¢sek futottak
kereszt¡l. Ez ¢rv¢nyes valamennyi k´nyvemre, s azt mondhatnÀm, az eg¢sz ¢letemre is. TalÀn az
eg¢sz ¢letre isÊ. Honnan szÀrmaztatja gy´ker¢t az ÁrÂnû, akit ma mÀr sz¢les olvasÂr¢teg
csodÀl? A VILçG öTVESZTýJE elsû k´tet¢t, az EML°KLAPOK-at Ágy kezdi: àAz a l¢ny, akit
Ãgy hÁvok, ¢n, egy bizonyos h¢tfûi napon j´tt a vilÀgra 1903. jÃnius 8-Àn Br¡sszelben reggel
nyolc Âra tÀjban. Apja francia volt, ûsi ¢szaki csalÀd sarja, anyja belga, akinek felmenûi ¢vszÀ-
zadokon Àt Liªge-ben ¢ltek, majd Hainaut tartomÀnyban telepedtek le.Ê °s vajon milyen sorssal
kell megbirkÂznia attÂl a pillanattÂl fogva, hogy f¢lÀrvak¢nt egy fed¢l alatt maradt az
apjÀval, aki hirtelen elhatÀrozÀsainak ¢s pillanatnyi szesz¢lyeinek engedve utazgat
vele a MediterrÀneum vid¢kein; szabadsÀgÀt ¢s szellemi f¡ggetlens¢g¢t mindenn¢l
elûbbre valÂnak tartja; szerelmese a k´nyveknek, amelyekbûl az igazsÀg bizonyossÀ-
gÀnak Áz¢re, a hûs´k valÂdi ¢rt¢keire ¢s a megbÁzhatÂ tudÀs tisztelet¢re tanÁtja lÀnyÀt;
teljesen megel¢gedett sorsÀval, ha egy erdûben s¢tÀlhat, ¢s a fÀkat, k´veket, virÀgokat
szeml¢lheti, ¢s a term¢szeti l¢tezûk mÃlhatatlansÀgÀrÂl besz¢lhet ÀrvÀcskÀjÀnak?
Yourcenar mindenesetre Âva inti olvasÂjÀt ¢s kritikusÀt attÂl, hogy egy-egy sorsfordÁtÂ
¢lm¢nynek tÃlsÀgosan nagy jelentûs¢get tulajdonÁtson: àMindig vesz¢lyes, ha egy ember
¢let¢t egyetlen epizÂdbÂl akarjuk megmagyarÀzni, egy epizÂdbÂl, amit valaki elmes¢lt nek¡nkÊ ä
Árja az EML°KLAPOK-ban.

Az eg¢szen kislÀny korÀtÂl szellemÂriÀsok müveit olvasgatÂ Yourcenar vajon hon-
nan veszi a bÀtorsÀgot arra, hogy fittyet hÀnyjon kortÀrsai, egyfelûl a leginkÀbb Alain



Robbe-Grillet ¢s Nathalie Sarraute nev¢vel f¢mjelezhetû nouveau roman t´rekv¢sei-
re, mÀsfelûl a posztmodern ¢s dekonstruktivista filozÂfusok eszm¢itûl ÀtitatÂdott sz´-
veggyÀrtÀs divatjÀra, v¢gezet¡l pedig az eg¢sz francia irodalmi ¢letre ¢s ezzel egy¡tt
a gyors, olykor persze ¢ppoly mÃl¢kony sikerre? S ha mÀr makacsul elhatÀrolja magÀt
bizonyos irodalmi irÀnyzatoktÂl, melyik szellemi ´r´ks¢g term¢kenyÁti meg ÁrÂi k¢p-
zelet¢t s k¢szteti arra, hogy egy m¢rs¢kelt irodalmi formÀt vÀlasszon, melynek nyomÀn
magÀra vonja azt a cseppet sem hÁzelgû Át¢letet, miszerint egyfajta erûltetett, àaffektÀltÊ
neoklasszicista stÁlusban Ár? MÀr Jean Blot ettûl elt¢rû v¢lem¢nye is finomÁtott valame-
lyest ezen az Át¢leten, û ugyanis azt vallja, hogy àYourcenar müv¢szete tisztÀn romantikus
t´rekv¢s a klasszicizmuson bel¡lÊ, amit azzal iparkodik igazolni, hogy az ÁrÂnû visszauta-
sÁtja sajÀt korÀt, s ¢rz¢kenys¢ge ¢s szelleme az irodalomba, a t´rt¢nelmi mÃltba me-
nek¡l¢sre ́ szt´nzi. Yourcenar t´bbsz´r is egy¢rtelmüv¢ teszi, hogy a gide-i ¢s schlum-
berger-i elbesz¢l¢smÂdot tekinti elûzm¢ny¢nek, m¢g ha Gide m¢ly ¢s k´zvetlen ha-
tÀsÀt ¢s a vele vont pÀrhuzamot t´bb szempontbÂl visszautasÁtja is, s inkÀbb Rilke
k´lt¢szet¢t, Proust l¢lek- ¢s eml¢kfaggatÀsÀt vallja meghatÀrozÂnak hangv¢tel¢ben.
Yourcenar ugyanazzal a k´ny´rtelen ¢les tekintettel ¢s sztoikus rem¢nyked¢ssel szem-
l¢li a vilÀgot ä amelyrûl azt mondta Artaud: ànem az ember, hanem a vilÀg vÀlt abnormÀ-
lissÀÊ ä, mint Schlumberger, s talÀn az¢rt is ¢rzett m¢ly vonzalmat elbesz¢l¢seinek pu-
ritÀn, feszes ¢s ¢lettûl duzzadÂ nyelvezete, l¢gk´re irÀnt, mert egyugyanazon forrÀsbÂl
merÁtettek. A àklasszicizmussalÊ kapcsolatban pedig ¢rtetlens¢g¢nek ad hangot. A
NYITOTT SZEMMEL cÁmü besz¢lget¢sk´tetben a kritikusi elme¢lt fricskÀzÂ irÂniÀval
mondja: nyilvÀnvalÂan az¢rt akarjÀk müveire ragasztani a klasszicizmus vignettÀjÀt
egyesek, mert nem hajlandÂ egyfajta àelnagyoltÊ stÁlusban Árni. Milyen szem¢lyis¢get
is takar a Yourcenar n¢v, amelyet az ÁrÂnû az apjÀval folytatott betükirakÂs jÀt¢k nyo-
mÀn, csalÀdi nev¢nek, a Crayencournak az anagrammÀjÀbÂl alkotott meg, beleszerel-
mesedve az Y betübe, mely bizonyos b´lcselûk szerint a dolgok term¢szet¢t jelzi, s
olyan, akÀr az Ãtkeresztezûd¢s vagy a tÀrt karÃ fa? Egy biztos, àaz ÁrÂ ¢s az ember, vagy
az a nû, aki a Yourcenar nevet viseli, ¢s az, aki Crayencour volt, nem ugyanazok, sorsuk igencsak
k¡l´nb´zikÊ,5 ÀllÁtja Jean Blot, s r´gt´n hozzÀfüzi m¢g azt is, hogy az ÁrÂnûnek, aki az
antikvitÀskori RÂma ¢s a reneszÀnsz idûszaka irÀnt ¢rdeklûdik, àminden k¢ts¢get kizÀrÂ-
an megvan a tehets¢ge s kellû müvelts¢ge is a t´rt¢nelmi mü megvalÂsÁtÀsÀra, amely a mÃlttÂl
elfordulÀs r¢v¢n igyekszik elûre lÀtni a j´vû kellemetlens¢geit, hogy cs´kkentse ûket. De ez a te-
hets¢g, ez a müvelts¢g a reg¢ny, nem a t´rt¢nelem vagy az egy¢n s nem is a tÀrsadalom szolgÀlatÀba
ÀllÁtja ûtÊ.6 Ha Jean Blot megÀllapÁtÀsÀt a szem¡nk elûtt tartjuk, vilÀgossÀ vÀlik szÀ-
munkra, hogy Yourcenar bÀrmennyire b´lcseletszeretû, t´rt¢n¢szi v¢nÀval megÀldott
kutatÂ ¢s az ¢vezredes müv¢szet megszÀllottja is egyszerre, ezt az er¢ny¢t ¢s ¢rdeklû-
d¢s¢t m¢gis kizÀrÂlag a reg¢nyÁrÀsban vagy legfeljebb az essz¢kben kamatoztatja. Ta-
gadhatatlan t¢ny, hogy ebben a sokoldalÃsÀgban ¢rhetû tetten Yourcenarnak, az ÁrÂ-
nak a kivÀlÂsÀga ¢s nagyszerüs¢ge. Szeml¢lûdû ¢s b´lcselkedni szeretû term¢szete
okÀn à¢rdeklûdik mindazon gondolatrendszerek irÀnt, amelyek az ember t´k¢letesed¢si k¢pess¢-
g¢nek bizonyos formÀjÀt k´vetelik megÊ,7 ez¢rt a filozÂfusokat Nietzsche szellem¢nek f¢-
ny¢ben veszi szem¡gyre, s ¢ppÃgy szereti Agrippa de Nettesheimet, Pico de La Mi-
randolÀt, Giordano BrunÂt, mint SzÂkrat¢szt vagy Marcus Aureliust. Reg¢nyeiben,
melyeknek gyakorta a t´rt¢nelem s annak egyes kiemelkedû vagy ¢ppen a n¢vtelen-
s¢gbûl kiragadott egyedei k¢pezik tÀrgyÀt, minduntalan ÃjraÁrni szÀnd¢kozik a t´rt¢-
nelmet, hogy jobban megismerhesse, meg¢rthesse, magÀ¢vÀ tehesse ¢s persze fel¡lrûl
szeml¢lhesse a mÃltat, mert a t´rt¢nelem Àltal tudja megmutatni az emberi l¢t egye-
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temess¢g¢t. MÀskor meg, p¢ldÀul a VILçG öTVESZTýJ°-ben, az¢rt vÀzolja fel az anag-
rammajÀt¢k r¢v¢n ÁrÂi Àlnev¢t adÂ Crayencour csalÀd viszontagsÀgos t´rt¢net¢t, hogy
a szellemi ¢s kulturÀlis ´r´ks¢g sÃlyÀtÂl s a feled¢s f¢lelm¢tûl vez¢relve v¢gigjÀrja a
csalÀd lassÃ f´lemelked¢s¢t, s a rejtûzk´dû forrÀsokat, gy´kereket felfedje az olvasÂ
elûtt, no nem b¡szkes¢gbûl vagy rÀtartisÀgbÂl, csupÀncsak az¢rt, hogy a hagyomÀnyok
tisztelet¢re ¢s ¢rt¢k¢re hÁvja f´l a figyelm¢t.8 A fest¢szet ¢s a szobrÀszat, a k´lt¢szet ¢s
zene, egyszÂval a müv¢szeti megnyilvÀnulÀs valamennyi formÀja egyarÀnt izgatja az
ÁrÂnût, mert az Annales-iskola t´rt¢n¢szeivel egy¡tt vallja, csakis a mindennapi ¢let
aprÂ ¢s jelent¢ktelen esem¢nyeinek fel¢leszt¢se, a müv¢szeti alkotÀsok: egy bukolikus
verssor, egy Piranesi-metszet, egy chenonceaux-i kast¢ly titkainak ¢letre kelt¢se r¢v¢n
lehet a k¡l´nb´zû korok emberm¢rt¢kü t´rt¢nelm¢t ¢s egy¢nis¢geit megid¢zni,
ugyanis àaz egy¢n gyakorta csak elvont fogalom a t´rt¢netÁrÀsbanÊ, mik¢nt ezt Braudel is
lesz´gezi.

S elmerenghet¡nk azon is, vajon honnan s mibûl fakad a hitele Yourcenar reg¢ny-
ÁrÀsrÂl szÂlÂ kommentÀrjainak ¢s nagyon is egyszerü emberi igazsÀgainak. Az eff¢le
kijelent¢sek, mint amilyet p¢ldÀul az EGY TALçNYOS EMBER utÂszavÀban tesz az ÁrÂnû:
àMinden irodalmi mü... lÀtomÀsoknak, eml¢keknek ¢s tetteknek, elgondolÀsoknak, az ¢let sorÀn
hallott vagy k´nyvekbûl szerzett informÀciÂknak, no meg sajÀt ¢let¡nk t´red¢keinek az elegy¢bûl
¢p¡l f´lÊ; vagy amilyet a HADRIANUS EML°KEZ°SEI-ben a fûhûs szÀjÀba ad: àAkÀrcsak
mindenki mÀsnak, nekem is csupÀn hÀrom eszk´z´m van az emberi l¢t f´lbecs¡l¢s¢re: ´nmagam
tanulmÀnyozÀsa, vagyis a legnehezebb ¢s legveszedelmesebb mÂdszer; embertÀrsaim megfigyel¢se,
noha felebarÀtainknak jobbÀra siker¡l elrejteni¡k titkaikat, vagy elhitetni¡k vel¡nk, hogy egyÀl-
talÀn vannak titkaik; a k´nyvek, a maguk sajÀtlagos tÀvlatt¢veszt¢s¢velÊ, nem rejtegetnek
semmif¢le agyafÃrt kertel¢st, m¢g akkor sem, ha egy¢bk¢nt olykor a maga ments¢g¢re
mond v¢dûbesz¢det. Sût min¢l alaposabban jÀrunk a v¢g¢re egy-egy jegyzetben vagy
besz¢lget¢sk´tetben tett kijelent¢s igazsÀgtartalmÀnak, amely az alkotÀsrÂl, errûl az
´r´kk¢ k´dbe veszû, sejtelmess¢ge ¢s boszorkÀnyossÀga folytÀn az olvasÂkban mindig
is izgalmat kivÀltÂ tev¢kenys¢grûl ¢s titkÀrÂl szÂl, vagy valamelyik yourcenari hûs rej-
tett vonÀsairÂl Àrulkodik nek¡nk, annÀl t´bb szellemi ¢lvezetet ¢s f´ldi tÀplÀl¢kot ta-
lÀlunk a vele folytatott pÀrbesz¢dben, akÀrha az Àltala is kedvelt Âkori b´lcsekkel dis-
kurÀlnÀnk. K¢t fûmüve ä melyeket egyes Át¢szekkel szemben nem apokrifnak, hanem
k¢pzeletbeli eml¢kez¢seknek nevez egy essz¢j¢ben, mert: àazt, hogy apokrif, csak arrÂl
mondjÀk vagy csak arrÂl volna szabad mondani, ami nem valÂdi, de annak adja ki magÀt... Ez
a szÂ sz¢lhÀmossÀgra utal... ez a nem szabatos mell¢kn¢v (helyesebb volna àk¢pzeletbeli eml¢k-
iratokÊ-rÂl szÂlni) azt bizonyÁtja, hogy a kritika ¢s k´z´ns¢g milyen kev¢ss¢ szokott hozzÀ a mÃlt
egy korszakÀnak vagy egyik alakjÀnak szenved¢lyes, aprÂl¢kos ¢s egyÃttal elfogulatlan f´lid¢z¢-
s¢hezÊ ä, a HADRIANUS EML°KEZ°SEI ¢s az OPUS NIGRUM szervesen gy´kerezik bele a
francia irodalom hagyomÀnyaiba, s elûzm¢ny¡ket egyszerre t´bb forrÀsban is meg-
talÀlhatjuk. így p¢ldÀul mindenekelûtt a szeml¢lûd¢se homlokter¢be olykor a t´rt¢-
nelmi mÃltat ÀllÁtÂ s azt sok-sok aprÂl¢kos dokumentummal, hosszadalmas elûtanul-
mÀnyozÀssal ¢s eleven k¢pzelûerûvel megelevenÁtû Flaubert ¢letmüv¢ben; de ¢ppÁgy
a rabelais-i humort, ¢lvetegs¢get, fesztelen k´nnyeds¢ggel ÀradÂ mes¢lûkedvet ¢s
montaigne-i k¢tked¢st, emelkedetts¢get egy csodÀlatos kis remekl¢sben, a nagy mü-
vek Àrny¢kÀban s az alkotÀs rabigÀjÀbÂl felszabadultan ÁrÂdott COLAS BREUGNON
szeml¢let¢ben is.

Megannyi k¢rd¢s ¢s megannyi homÀlyban rejtezû r¢szlet vÀr feleletre, hogy bel¢p-
hess¡nk abba a szellemi birodalomba, amelyet az ÁrÂnû a k´nyvtÀrÀban ´sszegyüjt´tt
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k´nyvek, az archÁvumokbÂl elûbÀnyÀszott levelek ¢s a szeml¢lûd¢s alÀ vont term¢szeti
elemek faggatÀsa r¢v¢n teremtett meg, Ázl¢se ¢s ÁrÂi hajlama alapjÀn hatÀrt szabva e
k¢pzeletbeli birtoknak. Yourcenar, hogy olvasÂi szÀmÀra megk´nnyÁtse e szellemi bi-
rodalomba valÂ bejutÀst, olykor a mü el¢ Árt kommentÀrban ä amit nyugodtan nevez-
het¡nk egyfajta olvasÀsi szerzûd¢snek is ä jÂ elûre tisztÀzza az olvasÀs bizonyos felt¢teleit
¢s a vele jÀrÂ k´telezetts¢geket is, s mindazokat, akik nem hajlandÂk alÀÁrni ezt a szer-
zûd¢st, Racine-hoz hasonlÂan, n¢mi gûggel ¢s bosszantÂ leereszked¢ssel besz¢li le az
olvasÀsrÂl. çm azoknak, akik alÀvetik magukat az ÁrÂi szÀnd¢knak, megmutatja az is-
meretlen birtokra vezetû kapukat, odaadja a zÀrakba illû kulcsokat, ¢s megtanÁtja ûket
a hasznÀlatukra, ÀllÁtja Henriette Levillain, aki a HADRIANUS EML°KIRATAI-hoz k´tet-
nyi kommentÀrt Árt.9

3

Matthieu Galey, az ÁrÂnû egyik leghüs¢gesebb m¢ltatÂja Ágy kezdi a bemutatÀst: Mar-
guerite Yourcenarnak megadatott az a kivÀltsÀg, hogy elker¡lje a szeg¢nys¢get; mi
t´bb, kegyes sorsa lehetûv¢ tette szÀmÀra azt, hogy eg¢sz ¢let¢ben egyetlen nagy szen-
ved¢ly¢nek Àldozzon, vagyis hogy utazÀsai sorÀn k´nyvtÀrakban ¢s mÃzeumokban a
mediterrÀn vid¢k szellemi ¢s anyagi kultÃrÀjÀt tanulmÀnyozza kedv¢re. A sz¡let¢si
kivÀltsÀg ä amely m¢ltatÂja szerint a francia reg¢nyÁrÂk egy nem is szük tÀborÀban
Flaubert-tûl Mauriacig, ProusttÂl Larbaud-ig, Gide-tûl Montherlant-ig egyfajta ha-
gyomÀnynak szÀmÁtott ä megoltalmazta az ÁrÂnût attÂl is, hogy a hÀborÃ kataklizmÀjÀt
¢letvesz¢lyek k´z´tt kelljen Àtv¢szelnie; ezzel szemben ́ nk¢nt vÀllalt szÀmüzet¢se alatt
amerikai otthonÀban tÀgÁthatta filozÂfiai, t´rt¢nelmi ¢s po¢tikai szeml¢lete horizontjÀt
csodÀlt antik auktorainak b´lcseletein t´prengve ¢s t´bbek k´zt Kavafisz ¢s Virginia
Woolf müveit fordÁtva. Yourcenar egy mÀsik kritikusa, Marcel Voisin mÀs szemsz´gbûl
k´zelÁt az ÁrÂnû ig¢nyess¢g¢hez ¢s sz¢les k´rü müvelts¢g¢hez, amelyet ä s nem is min-
dig elismerûleg ä n¢melyek arisztokrata szÀrmazÀsÀbÂl eredeztetnek. Vel¡k szemben
azt ÀllÁtja, hogy Yourcenar k¡l´nleges szerencs¢je abban rejlik, hogy szerencs¢sen tud-
ta egyesÁteni az ´r´k´lt vagyont az egyetemes kultÃrÀval, megûrizte pogÀny szellemi
nyitottsÀgÀt, filozofikus szellem¢t, kritikus tÀvolsÀgÀt r´geszm¢inkkel ¢s elûÁt¢leteink-
kel szemben, mely k´nnyed¢n nyitott szÀmÀra utat mÀs kultÃrÀk irÀnyÀba, s ebbûl
fakadt szellemi arisztokratizmusa. Marcel Voisin minden bizonnyal tanulva a Balzac-
rÂl, Flaubert-rûl ¢s ProustrÂl szÂlÂ s nem mindig ¢p¡letes kritikÀkbÂl, melyek emez
ÁrÂk szÀrmazÀsÀt ¢s osztÀlytudatÀt ¢rintik, nyilvÀnvalÂan tompÁtani szÀnd¢kozik a
Yourcenar nemesi szÀrmazÀsÀra utalÂ igaztalan megjegyz¢sek ¢l¢t, s ezt Árja: àaz, hogy
¢letmüv¢t k¡l´nb´zû ¡r¡ggyel, aprÂ ecsetvonÀsokkal gazdagÁtva, sz¡ntelen¡l tovÀbbsz´vi, nem
mÀs, mint a nagysÀg ¢s a minûs¢g erk´lcse, mely persze arisztokratikus erk´lcs, de v¢rs¢gi privi-
l¢gium n¢lk¡l ä mivelhogy nÀla egyed¡l a szÁv ¢s a szellem nemess¢ge l¢tezik, mik¢nt a kultÃra
nemess¢ge is, mely az isteni boldogsÀg forrÀsaÊ.10 ögy v¢li, s teljes joggal, hogy e magÀn¢leti
adottsÀg nem lehet perd´ntû az irodalmi ¢rt¢kel¢sben.

Mivel Yourcenar nem szorult arra, hogy k´nyvei siker¢¢rt, ÁrÂi meg¢lhet¢s¢¢rt s a
hÁrn¢vvel egy¡tt jÀrÂ anyagi biztonsÀgÀ¢rt olvasÂtÀbort toborozzon maga k´r¢, nem
is igen siettette eml¢kei ¢s ¢lm¢nyei müformÀba ´nt¢s¢t, ÀllÁtja Galey. A t´rt¢nelmi
mÃlt kutatÀsa irÀnti vonzalom ¢s a fÀradhatatlan dokumentumgyüjt¢s, a narkotikus
olvasÀsÀhÁtat ¢s a pogÀny term¢szetvallÀs, a g´r´g k´lt¢szet m¢lyre hatÂ ismeret¢nek
vÀgya ¢s a nyelv zeneis¢g¢vel valÂ bÁbelûd¢s jÂ idûre elvonta a megszÀllott alko-
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tÀsk¢nyszertûl, s Petite Plaisance-i magÀnyÀban elker¡lte azt, hogy sz¡ntelen¡l a fi-
gyelem k´zpontjÀban legyen, mert tudta jÂl, hogy a hiÃsÀg vÀsÀrÀban a fel¡letes, a
talmi, az egy¡gyü ¢s ¢ppen divatos Àruk kelnek el legel¢bb. S bÀr kamasz lÀny korÀtÂl
rendszeresen papÁrra vetette reg¢nyterveit, m¢gis, k´zel ´tven¢ves korÀig csak aff¢le
àprousti dilettÀnsk¢ntÊ gyüjt´gette eml¢keit k¢sûbbi reg¢nyeihez.

Marguerite Yourcenar valamennyi k´nyv¢hez toldott elû- vagy utÂszavÀban meg-
emlÁti, hogy az immÀr elk¢sz¡lt mü csÁrÀja, korÀbbi t´red¢kes vÀltozata mÀr kamasz-
kori naplÂjÀban vagy ¢ppen valamelyik f¢lbehagyott reg¢nyterv¢ben megjelent, m¢g-
is, a primer ¢lm¢nyeknek, a mÀsok levelez¢s¢bûl, elbesz¢l¢s¢bûl visszapergetett sze-
m¢lyes eml¢keknek k¢t-hÀrom ¢vtizedig kellett a tudat m¢ly¢n cs´rgedezni¡k, amÁg
v¢gleges, letisztult formÀjukat elnyerhett¢k. Mik¢nt ezt a HADRIANUS EML°KEZ°SEI
JEGYZýFºZETEI-bûl tudjuk, hÃsz- ¢s huszon´t ¢ves kora k´z´tt tervezgette p¢ldÀul a
csÀszÀrrÂl szÂlÂ nagy müv¢t; egy ¢vtizeddel k¢sûbb m¢g mindig csak tizen´t hasznÀl-
hatÂnak v¢lt oldal volt k¢szen, s Ãjabb tÁzesztendei hallgatÀst k´vetûen ä mialatt kÁnzÂ
k¢ts¢gek em¢sztett¢k amiatt, hogy egyÀltalÀn k¢pes lesz-e valaha is formÀba ´nteni
terv¢t ä egy Piranesi-metszeten megpillantott Villa Adriana-ÀbrÀzolat ¢s egy bûr´nd-
nyi lev¢lk´tegben megtalÀlt n¢hÀny soros feljegyz¢s, ¢l¢n a àKedves Marcusom...Ê meg-
szÂlÁtÀssal, vezette el az ÁrÂnût a v¢gsû megoldÀshoz. Nem kevesebb, mint negyedszÀ-
zados vajÃdÀs kellett a mü l¢trej´tt¢hez, mert korÀbban, amint elk¢sz¡lt az egyik vÀl-
tozattal, amely az elbüv´lû Antinoosz szemsz´g¢bûl akarta lÀttatni a mindenÀron b¢-
k¢re vÀgyÂ csÀszÀrt ¢s hatalomittas, ¢lveteg k´rnyezet¢t, el¢gedetlens¢g lett ÃrrÀ rajta,
s a papÁrkosÀrba dobta az eg¢szet, mint ahogy m¢g szÀmos mÀs vÀltozatot is. Egyfelûl
csalhatatlan ÁrÂi ´szt´nnel ¢rezte meg, hogy egy meglehetûsen vaskosra tervezett re-
g¢nyhez, amely eset¢ben a t´rt¢nelmi hiteless¢g ¢s a l¢lektani ÀrnyaltsÀg cseppet sem
elhanyagolhatÂ vagy mÀsodrendü k¢rd¢s, nem elegendû Antinoosz ¢let¢rûl az a
mind´ssze ́ tsornyi feljegyz¢s, amit a HISTORIA AUGUSTç-ban talÀlt; noha, tudjuk jÂl,
Maurois az ellenkezûj¢t sem tartja ¢ppen kizÀrtnak, s azt mondja egy hely¡tt: àÀllÁt-
hatjuk, valamennyi emberi l¢ny ¢lete ¢rdekes, mik¢nt azt is, hogy ha az ¢letrajzÁrÂ k¢pes lenne
elemezni egy ismeretlen koldus valamennyi gondolatÀt, amely ÀtalakÁtotta szellem¢t, ez az elemz¢s
szebb ¢s gazdagabb lehetne, mint Caesar ¢leteÊ.11 MÀsfelûl Antinoosz felszabadult vallomÀsa
az ¢rz¢keiben megsejtett homoszexualitÀsrÂl olyan gondolatok fel¢ terelte az ÁrÂnût,
amikrûl ALEXIS-¢ben egyszer mÀr elmondott mindent. De a t´bb ¢vtizedes k¢sz¡lû-
d¢snek mÀs okai is voltak, ezekrûl a NYITOTT SZEMMEL-k´tetben Ágy vall az ÁrÂnû Mat-
thieu Galeynak: àHogy megalkothassam HADRIANUS EML°KEZ°SEI-t, eleget kellett tudnom
a korrÂl, a rÂmai ¢letrûl, el kellett olvasnom a t´rv¢nyk´nyvet, amelyben Hadrianusnak szÀmta-
lan hatÀrozatÀt megtalÀljuk. Ez nem ment egyik naprÂl a mÀsikra. Meg aztÀn ¢pp eleget kellett
gondolkoznom az ¢letk´r¡lm¢nyekrûl is, melyekrûl azt sem tudjuk, hogy a megalapozott rendet
vagy a zürzavart k¢pviselik. HÃsz¢ves korunkban m¢g nem m¢lyed¡nk el az ¢lettapasztalatban.
LegalÀbb negyven esztendû kell hozzÀ, vagy m¢g annÀl is t´bb.Ê12 MÀs hely¡tt m¢g azt is hoz-
zÀfüzi az elûbb mondottakhoz, hogy: à°ppen eleget kellett tanulnom HadrianusrÂl, hogy
megtudhassam, milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt lÀtogatta meg a bÀnyÀkat SpanyolorszÀgban, milyen
bÁrÂi Át¢leteket kellett meghoznia, milyen betegs¢gektûl szenvedett, s kik voltak a kedvelt k´ltûi.Ê13

Ebbûl a zavartalan kitartÀsbÂl ¢s t¡relmes k¢sz¡lûd¢sbûl Ãgy tünik, Yourcenar is olyan
ÁrÂi alkat, aki a büv´s negyedik x-et Àtl¢pve k¢pes csak kitereb¢lyesÁteni tehets¢g¢t ¢s
eleget tenni az ´nmagÀval szemben tÀmasztott ig¢nyess¢gnek, mert a ´nismeret, az
¢letre valÂ rÀlÀtÀs, a zeneis¢get ÀrasztÂ ÁrÂi nyelv birtoklÀsa, SzÂkrat¢sz ¢s Marcus Au-
relius b´lcselet¢nek szeretete, a tÀvoli mÃltbÂl f´lsejlû ¢lm¢nyek ¢des-bÃs k´lt¢szete
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¢ppÃgy ig¢nyli az idû mÃlÀsÀt, az ¢letszenved¢lyeken fel¡lemelkedni tudÀst, a szavak-
kal birkÂzÀs gy´trelm¢t ¢s a kifejezhetetlen tisztelet¢t, mint ahogy Mallarm¢ szerint:
àa sÁr nyomban a cs´ndet szeretiÊ.

Henriette Levillain ä aki a HADRIANUS EML°KEZ°SEI-t k´zel k¢tszÀz oldalon keresz-
t¡l kommentÀlja a francia olvasÂknak ä egyfelûl meg- ¢s egyet¢rt¢ssel veszi tudomÀsul
Yourcenar megfontolt alkotÀsmÂdszer¢t, hiszen, mint mondja, rohanÂ korunkban,
amikor egyebet sem hallunk, mint hogy k¢sz¡lj´n mÀr el v¢gre a mü, ¢s mutassÀk be
az olvasÂk´z´ns¢gnek, jobban tenn¢nk, ha elmerengen¢nk azon az idûn, melyet a
mindig ig¢nyes ¢s el¢gedetlen ÁrÂ a k¢ziraton valÂ t´preng¢ssel, javÁtgatÀsÀval vagy
¢ppen megsemmisÁt¢s¢vel t´lt el, ¢s csak agyafÃrt okoskodÀsa v¢gezt¢vel hagyja, hogy
a kiadÂ kiragadja kez¢bûl a k¢ziratot. MÀsfelûl ä s ezen a kritikusi alapÀllÀson is ¢rde-
mes elt´prengeni ä Levillain n¢mi irÂniÀval is k´zelÁt az ig¢nyes, k¢ziratot sz¡ntelen¡l
javÁtgatni szÀnd¢kozÂ ÁrÂi r´geszm¢hez, ez egyik megjegyz¢s¢bûl is kitünik: àHa
Jacques Riviªre nem k´vetelte volna a TENGERPARTI TEMETý k¢ziratÀt, Paul Val¢ry minden
bizonnyal eg¢szen a halÀlÀig vÀltozÀsokat eszk´z´lt volna rajtaÊ;14 tudjuk jÂl, mÀsok, t´bbek
k´z´tt Marcel Proust ¢s Martin du Gard vagy akÀr a mi F¡st MilÀnunk ¢s KosztolÀ-
nyink is, akik a nyelv ¢s a stÁlus avatott mesterei voltak, s c¢hbeli tÀrsaiknÀl is t´bb
gondot fordÁtottak a nyelv ¢s a zene, a nyelv ¢s a logika egymÀst ÀthatÂ, egymÀst meg-
vilÀgÁtÂ ́ sszhangzatÀra, belsû k¢sztet¢snek engedve sz¡ntelen¡l javÁtottÀk k¢zirataikat
a t´k¢letes mü ig¢zet¢ben. Yourcenar erre a mü- ¢s ́ nt´k¢letesÁtû erûfeszÁt¢sre, a sok-
f¢le tervbûl az egyetlenegyet, a v¢glegesnek hitt müvÀltozatot megannyi Àt- ¢s ÃjraÁrÀs
r¢v¢n megteremtû ÁrÂi munkÀlkodÀsra hozza p¢ldak¢nt Yeatset egy jegyzetben: àLeg-
jobb tehets¢g¡nk szerint v¢gezni munkÀnkat. AzutÀn ÀtÁrni. Az ÀtdolgozÀst, ha csak alig ¢szre-
vehetûen is, Ãjra Àtdolgozni. Ï¹nmagamat t´k¢letesÁtem ä mondta Yeats ä, amikor Àtdolgozom
müveimet.ÎÊ

V¢gezet¡l hadd jegyezzem meg, egy kommentÀrÁrÂnak ajÀnlatos olykor figyelembe
vennie Gyergyai Albert b´lcs int¢s¢t: àTudjuk, hogy a kritika milyen nagyra becs¡li, s joggal,
az ÁrÂknak sajÀt müveikrûl szÂlÂ n¢zeteit ¢s megvilÀgÁtÀsait, de ugyanakkor azt is tudjuk, mennyi
k¢telyre, aggÀlyra ¢s ÂvatossÀgra van sz¡ks¢g e n¢zetek ¢s megvilÀgÁtÀsok alaposabb ¢rt¢kel¢s¢-
hez.Ê Marguerite Yourcenar eset¢ben bizonyosan mÀsk¢nt Àll a helyzet, û ugyanis azon
ÁrÂk tÀborÀba tartozik, akik ¢ppen sokoldalÃ müvelts¢g¡knek, megszÀllott forrÀsku-
tatÀsuknak ¢s megfontolt m¢rlegel¢s¡knek k´sz´nhetûen nem egyszerüen csak jÂl Ár-
nak, vagyis fesztelen, vilÀgos ¢s Àmulatba ejtû stÁlusban sz´vik mes¢j¡k sz´vet¢t, nem-
csak jÂl vÀlasztjÀk meg hûseik hangv¢tel¢nek tÂnusÀt ¢s azt a müformÀt, melyben sze-
m¢lyis¢g¡ket kibonthatjÀk, de kivÀlÂ elemzûik ¢s ¢rt¢kelûik is sajÀt ÁrÀsaiknak. Ezt iga-
zoljÀk Yourcenar k´tetnyi essz¢i ¢s reg¢nyeihez toldott jegyzetei.
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Ac¢l Zsuzsanna

à...HA AZ EMBER MçR NINCS
AZ °Lý ISTEN KEZ°BENÊ

Az O T¹RT°NET°-rûl jÂformÀn semmit sem tudunk teljes bizonyossÀggal. Aki Árta, Àl-
n¢ven Árta, ¢s megûrizte ismeretlens¢g¢t. M¢g abban sem lehet¡nk biztosak, hogy va-
lÂban nû, csak abban, hogy nûi nevet vÀlasztott magÀnak.

Az 1954-ben megjelent francia reg¢ny f¢lpornogrÀf, szelÁdebben kifejezve erotikus
mük¢nt szerepel a k´ztudatban. Magyar fordÁtÀsa 1990-ig vÀratott magÀra ä ekkorra
az olvasÂk jÂr¢szt àdeszenzitizÀlÂdtakÊ, azaz k¢pesek lettek megem¢szteni a k´zel
negyven ¢vvel azelûtt m¢g elfogadhatatlannak tünû epizÂdok tÃlnyomÂ r¢sz¢t. A re-
g¢ny eg¢sz¢t azonban majdnemhogy lehetetlen megem¢szteni: egyszerüen az¢rt,
mert mondanivalÂja van. InkÀbb àhasznÀljaÊ erotikus anyagÀt, mintsem àkifejeziÊ,
mint Susan Sontag megÀllapÁtja. MondanivalÂjÀnak kifejez¢s¢re hasznÀlja. A m¢lys¢-
ges ¢s igaz dolgokat pedig sohasem em¢sztj¡k meg, Ãjra ¢s Ãjra elcsodÀlkozunk rajtuk
Arisztotel¢sz szerint.

Hogy az O T¹RT°NETE nem pornogrÀf k´nyv, azt mÀr Sontag egy¢rtelmüen lesz´-
gezi A PORNOGRçF K°PZELET cÁmet viselû essz¢j¢ben. Ugyanakkor az¢rt erotikus mü-
nek tartja. Ezzel a megÀllapÁtÀssal esetleg vitÀba lehetne szÀllni, minthogy O T¹RT°-
NETE kev¢ss¢ alkalmas arra, hogy szexuÀlis vÀgyat ¢bresszen. Ha megteszi is, ez m¢ly-
rehatÂbb analÁzis sorÀn nem az ÀbrÀzolt erotikus szituÀciÂ, hanem a hatalmi struktÃra
f¡ggv¢ny¢nek bizonyul.

Feh¢r Ferenc ÀtfogÂ tanulmÀnya (az egyetlen, amely magyarul megjelent az O T¹R-
T°NET°-rûl), A RABSZOLGASçG ¹R¹ME, r¢szletesen feltÀrja a hatalom ¢s a tisztÀn sze-
xuÀlisra redukÀlt erotika alapvetû kapcsolatÀt, àa parancsuralom kulcsreg¢nyeÊ-k¢nt de-
finiÀlva az O T¹RT°NET°-t. Nem kev¢sb¢ alapvetû azonban az ellenpÂlus: a hatalom
kiszolgÀltatottja. A drÀmai fesz¡lts¢g ¢ppen a szabadon vÀllalt alÀvetetts¢gbûl fakad,
mÀsk¡l´nben a k´nyv nem volna egy¢b a szadizmusra vonatkozÂ, mÀs k´nt´sben ¢v-
szÀzadok Âta ismert p¢ldÀzatnÀl.

Sontag is rÀmutat, hogy az ÁrÂ tÀvolsÀgtartÀsa tÀrgyÀtÂl nagyobb mÀr nem is lehet-
ne; leÁrÀsai ´nmagukban v¢ve szalonk¢pesen szenvtelenek. A reg¢ny voltak¢ppen



nem k¡lsû, hanem belsû t´rt¢n¢st k´vet ä nem eg¢szen v¢gig, hiszen utolsÂ fejezete
kidolgozatlan. SzÀnd¢koltan-e vagy a k´r¡lm¢nyek folytÀn, nem tudni. A magyar sz´-
veg àmegsemmisÁtettÊ fejezetrûl besz¢l, Sontag àbetiltottÊ fejezetrûl.

Az O T¹RT°NETE a szem¢lyis¢g teljes ¢s visszafordÁthatatlan ki¡r¡l¢s¢rûl szÂl. Ez a
szem¢lyis¢g egy nû¢, akinek nincs neve. Csak keresztnev¢nek kezdûbetüj¢t ismerj¡k,
amely Sontag elemz¢s¢ben is kettûs szimbÂlum: a nûi nemi szerv¢ ¢s a nullÀ¢ vagy
semmi¢, ha h¢tk´znapi ¢s nem matematikai nyelven akarjuk kifejezni magunkat. M¢g
a legjelent¢ktelenebb mell¢kszereplû k¡lsej¢t is leÁrja a reg¢ny ä O-rÂl sohasem der¡l
ki, milyen szÁnü a szeme, a haja, r´vid-e vagy hosszÃ, milyen az arca. Csak test¢nek
¢s ¢rz¢seinek vÀltozÀsairÂl ¢rtes¡l¡nk, mert csak ez szÀmÁt.

A nemi vÀgy f´lkelt¢s¢t c¢lzÂ ÁrÀsok, amelyekben a nû nem semmitmondÂ mell¢k-
alakk¢nt vagy hatalmi pozÁciÂban jelenik meg, t´bbnyire k¢t tÁpusra vezethetûk vissza:
az egyikben vidÀm, v¢get nem ¢rû orgiÀkon lÀtjuk az ´nk¢ntes r¢sztvevûket, a mÀsik-
ban Àrtatlan, tiszta lelkü fiatal lÀnyokat k¢nyszerÁtenek k¡l´nf¢le sz´rnyüs¢gekre bes-
tiÀlis f¢rfiak. O T¹RT°NET°-bûl hiÀnyoznak a vidÀm orgiÀk. R¢szv¢tele pedig mind-
azon dolgokban, melyek vele t´rt¢nnek, a mÀsodik fejezettûl kezdve ´nk¢ntes (ha
ugyan mÀr nem eleve az).

A reg¢ny szerkezete lÀtvÀnyosan szimmetrikus: az elsû fejezet kezdet¢nek ugyanÃgy
k¢t megoldÀsa van, mint az utolsÂ (hiÀnyzÂ) fejezetnek, melynek csak r´vid tartalmÀt
k´zli az ÁrÂ. O szem¢lyis¢g¢nek ki¡r¡l¢se Ágy is, Ãgy is v¢gbemegy, mint ahogy a k¢t
kezdûvariÀciÂ egyk¢nt Roissyba vezet ä a v¢g Ãgyszint¢n. Eleinte nem is ¢rtj¡k, mi
sz¡ks¢g van erre a lÀtszatkettûss¢gre, mÁgnem rÀj´v¡nk, hogy a kettûss¢g t¢nyleges,
mert nem konkr¢t megvalÂsulÀsukon van a hangsÃly, hanem azon, hogyan ¢li meg
ûket maga O.

Miben mutatkozik meg a szem¢lyis¢g ki¡r¡l¢se, ¢s mi Àltal megy v¢gbe? Abban,
hogy az egy¢n lemond sajÀt magÀrÂl, szabadsÀgÀrÂl, ´nÀllÂ akaratÀrÂl, vÀgyairÂl,
anyagi ¢s ¢letvitelbeli f¡ggetlens¢g¢rûl. MÀs akaratÀnak, szesz¢lyeinek, vÀgyainak veti
alÀ magÀt, teljesen ¢s marad¢ktalanul; m¢g akkor is, ha egyed¡l van, m¢g ÀlmÀban
is. Nem kÁvÀnja kifejezni magÀt (mit is fejezne ki, hiszen naprÂl napra inkÀbb olyannÀ
vÀlik, amilyennek mÀs akarja, ¢s egyre kev¢sb¢ lesz olyan, amilyen...), nem besz¢l, csak
ha k¢rdezik, nem hazudik, nem hÀgja Àt a tilalmat, a legk¢ptelenebb parancsnak is
azonnal engedelmeskedik, ¢s nemcsak hogy zokszÂ n¢lk¡l, de k¢szs¢gesen ¢s boldo-
gan. Az eszk´z pedig mindennek el¢r¢s¢re a szerelem.

Az elsû fejezet k¢nyszer ¢s beleegyez¢s k´zti k´t¢lhÃzÀs. O-t kedvese ä az elsû f¢rfi,
akit szeret ä egy kast¢lyba viszi, ahol prostituÀlja: mÀs lÀnyokkal egy¡tt elûre megha-
tÀrozott napirend ¢s szigorÃan aprÂl¢kos szabÀlyok szerint kell ¢lnie, minden ott tar-
tÂzkodÂ f¢rfi vend¢g vÀgyait kiszolgÀlva. MÀr az elsû este megismertetik a k¢t legfon-
tosabb dologgal, ami kast¢lybeli ¢let¢t ki fogja t´lteni: n¢gyen is birtokba veszik, majd
megkorbÀcsoljÀk. EzutÀn k¢t nû sajÀtsÀgos formaruhÀt ad rÀ, mindannyian ilyet hor-
danak. Ez a nappali egyenruha, az ¢jszakai maga a meztelens¢g. UtÀna pedig r¢szle-
tesen elmagyarÀzzÀk neki a betartandÂ szabÀlyokat. (Ez egy¢bk¢nt is v¢gig jellemzû a
reg¢nyre: O-val sohasem t´rt¢nik olyasmi, amit elûre meg ne mondanÀnak neki, ¢s
azok, akiknek parancsait teljesÁti, sohasem hazudnak.)

àAz¢rt van itt, hogy szolgÀlja urait. Napk´zben elv¢gez minden hÀzi munkÀt, amit csak ma-
gÀra bÁznak, Ãgymint s´pr´get¢s, a k´nyvek rendezget¢se, virÀgok elhelyez¢se, felszolgÀlÀs. Ne-
hezebb feladatok nincsenek. De az elsû felszÂlÁtÀsra vagy jelre azonnal abbahagyja, amit ¢pp csi-
nÀl, mert a maga igazi feladata az, hogy odaadja magÀt.Ê
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Mintha valami alapjaiban hasonlÂt Ártak volna le ezer ¢vvel korÀbban egy ¢letsza-
bÀlyzat 5. fejezet¢nek 3ä4. ¢s 7ä8. pontjÀban: àMihelyt tehÀt az el´ljÀrÂ valamit parancsol...
k¢sleked¢st ne ismerjenek a cselekv¢sben... Az ilyenek tehÀt r´gt´n otthagyjÀk a maguk dolgait,
lemondanak sajÀt akaratukrÂl, azonnal letesznek mindent kez¡kbûl, s amin dolgoztak, azt befe-
jezetlen¡l hagyjÀk, s a parancsolÂ szavÀt gyors lÀbÃ engedelmess¢gben tetteikkel k´vetik.Ê K¡l´-
n´s ´sszecseng¢s, hiszen müfaj ¢s szÀnd¢k egymÀstÂl tÀvolabb nem Àllhatna, mint O
t´rt¢net¢¢ ¢s Szent Benedek REGULç-jÀ¢.

O-ban tudatosÁtjÀk, hogy sajÀt teste nem az ́ v¢ t´bb¢, ennek illusztrÀlÀsÀra tovÀbbi
¢lete minden perc¢ben be kell tartania n¢hÀny testtartÀsra vonatkozÂ elûÁrÀst; el-
mondjÀk napirendj¢t, feladatait ¢s azt, hogy mindennap verni fogjÀk, a ver¢s pedig
à...nem annyira a mi gy´ny´rk´dtet¢s¡nkre, mint inkÀbb a maga nevel¢s¢re szolgÀlÊ.

A REGULA kiskorÃ gyermekek megb¡ntet¢s¢rûl szÂlÂ pontjÀnak ÃtmutatÀsa: àVa-
lahÀnyszor a gyermekek ¢s a serd¡lûk v¢tkeznek, vagy akik kev¢sb¢ tudjÀk meg¢rteni, hogy milyen
b¡ntet¢st jelent a kik´z´sÁt¢s, az ilyeneket szigorÃ b´jttel sÃjtsÀk, vagy pedig kem¢ny ver¢ssel b¡n-
tess¢k meg, hogy kigyÂgyuljanak.Ê (30.2ä3.)

O, az ´nÀllÂ egzisztenciÀval rendelkezû felnûtt nû ¢s a kiskorÃ gyermek ´sszevet-
hetû azon az alapon, hogy egyik sem ´nk¢nt ker¡lt a k´z´ss¢gbe. De m¢g inkÀbb
´sszevethetû a reg¢ny hûsnûje azokkal, akik àkev¢sb¢ tudjÀk meg¢rteni, hogy milyen b¡n-
tet¢st jelent a kik´z´sÁt¢sÊ. °spedig az¢rt, mert egy folyamatnak a kezdet¢n¢l vagyunk,
O m¢g nem sejti, hogy a folyamat elûrehaladtÀval inkÀbb fog rettegni a àkik´z´sÁt¢stûlÊ,
mint a fizikai bÀntalmazÀstÂl vagy a megalÀztatÀsoktÂl.

EgyÀltalÀn, hogy ker¡lhet O t´rt¢nete mell¢ Szent Benedek REGULç-ja a megszent-
s¢gtelenÁt¢s szÀnd¢ka ¢s vesz¢lye n¢lk¡l?

Fel¡letes indok lenne, hogy a reg¢ny minduntalan visszat¢rû vallÀsi k¢pzetekkel
k´ti ´ssze O aktuÀlis lelkiÀllapotait. Csakhogy ezek nem csupÀn parafrÀzisk¢nt szol-
gÀlÂ k´zhelyek, hanem szervesen hozzÀtartoznak a reg¢ny belsû struktÃrÀjÀhoz. A szÂ-
ban forgÂ folyamat egyfajta k¡l´n´s ä meglehet, elborzasztÂ ä beavatÀsi szertartÀs.

Sontag Âta nem kell bizonygatnunk, hogy a t´rt¢net v¢gsû kimenetele a szem¢lyis¢g
teljes elveszt¢se. Mindazok, akik àtovÀbb akarnak jutni maguknÀlÊ, arra t´rekszenek,
hogy ¢nhatÀraikat ´nk¢nt feladjÀk, elveszÁts¢k, ha csak r´vid idûre is, mert ebben az
Àllapotban tartÂsan ¢lni lehetetlen. Az ¢nhatÀrok meghaladÀsÀt, a MÀsba valÂ Àtolva-
dÀst c¢lozza a vallÀsi ¢lm¢ny a keleti meditÀciÂtÂl a nyugati kontemplÀciÂig, ¢s bÀrmily
megbotrÀnkoztatÂ legyen, de ugyanez rejlik a testi szerelem ¢lm¢nye, sût egyes szek-
tÀk promiszkuitÀsa m´g´tt is. (Hogy aztÀn ez a felismer¢s ¡r¡gy¡l szolgÀlt ¢s szolgÀl
pusztÀn ¢rz¢ki kicsapongÀsokra, az mÀs k¢rd¢s.)

O tehÀt beleegyez¢s¢t adja megalÀzÀsÀhoz ¢s prostituÀlÀsÀhoz, de nem az¢rt, mert
´r´m¢t leli benne, hanem mert ezt talÀlja szerelme legnagyobb bizonyÁt¢kÀnak. Ha ked-
vese ezt kÁvÀnja tûle, boldog, hogy teljesÁtheti a legsz´rnyübb kÁvÀnsÀgot. A szem¢lyes
vonzalom, a valakinek valÂ alÀvetetts¢g vezeti el a valaminek valÂ alÀvetetts¢ghez.

°nhatÀrainak elhalvÀnyulÀsa itt kezdûdik, ¢s a kast¢lybeli szabÀlyok segÁtik az elsû
l¢p¢sek sorÀn. Ezek az elûÁrÀsok megint csak a Benedek-rendi REGULA t¡k´rk¢pei: a
lÀnyokkal a k´z´s ¢tkez¢s teljes csendben, maga a cs´ndparancs, a k¢tkezi munka, a mu-
lasztÀs¢rt jÀrÂ b¡ntet¢s, a formaruha. A k´z´s hÀlÂtermet az ¢jszakai meglÀncolÀs he-
lyettesÁti, az imÀt pedig a korbÀcsolÀs.

Mindez a reg¢ny t¢mÀjÀbÂl egyenesen k´vetkezik, tehÀt meglepûd¢s ¢s meg¡tk´z¢s
n¢lk¡l vegy¡k tudomÀsul, hogy az inas àaz ¢jszaka utolsÂ ÂrÀiban, amikor a legs´t¢tebb ¢s
leghidegebb van, k´zvetlen¡l hajnal elûttÊ ¢breszti fel, hogy àmegjel´ljeÊ O-t, aki ezutÀn mÀr
nem is alszik el a fÀjdalomtÂl; a szerzetesi k´z´ss¢g szintÃgy, t¢len àaz ¢jnek nyolcadik



ÂrÀjÀbanÊ kel f´l imÀdkozni a REGULA szerint, nyÀron a vigÁlia befejez¢s¢re mÀr a nap-
f´lkeltekor elmondott dics¢ret k´vetkezik, vagyis egyik esetben sem alhatnak el a k´-
vetkezû ¢jszakÀig.

A szabÀlyok O-nÀl ugyanazt eredm¢nyezik, mint a szerzetesekn¢l: àA lÀncok ¢s a
cs´nd, melynek belsû b¢nasÀgot kellett volna bocsÀtania rÀ, meg kellett volna fojtania, mintegy
f´lszabadÁtotta... semmi sem segÁtett neki annyit, mint a cs´nd, hacsaknem a lÀncok.Ê °s: àFurcsa,
hogy valakit a prostituÀlÀs t´lts´n el m¢ltÂsÀggal, mÀrpedig O eset¢ben ez t´rt¢nt. Valahogy mint-
ha bel¡lrûl vilÀgosodott volna meg, jÀrÀsÀn nyugalom, arcÀn pedig az a hÀborÁtatlan belsû mosoly
¢s derü ´ml´tt el, mely a vezeklûk szem¢ben inkÀbb csak sejthetû, semmint lÀthatÂ.Ê

A b´jt sem hiÀnyzik a vezekl¢sbûl. A roissybeli utolsÂ prÂbat¢telkor O-t egy f´ld
alatti ¡regben tartjÀk ´t napig, amit egy¢birÀnt àcellÀÊ-nak neveznek, mint hÀlÂhelyi-
s¢g¢t vagy a szerzetesek szobÀcskÀit. àAz û keze ¡gy¢ben, egy falm¢lyed¢sben, ahonnan az a
kev¢ske f¢ny is j´tt, ami bevilÀgÁtotta a szobÀt, vÁz, gy¡m´lcs, keny¢r Àllt egy fatÀlcÀn.Ê K¢sûbb
megerûsÁt¢st nyer, hogy a felsorolÀs nem volt v¢letlen: àOlykor bej´tt Pierre vagy egy mÀsik
inas, vizet, gy¡m´lcs´t ¢s kenyeret tett a tÀlcÀra, ha elfogyott...Ê

V¢gk¢pp nem ¢rtj¡k, mi¢rt kellene O-nak vezekelnie. Hiszen egyetlen l¢p¢st sem
tesz a maga akaratÀbÂl, annak engedelmeskedik, akit szeret. M¢gis vezekelnie kell,
mert bÀr parancsra adja oda magÀt, k¢pes benne egy idegen is testi vÀgyat ¢breszteni
¢s gy´ny´rrel megajÀnd¢kozni. Ha a szerelem kizÀrÂlagossÀg, egy szem¢lynek szÂlÂ
odaadÀs, milyen szerelem az û szerelme?

çm az igazi v¢tek nem ez. A valÂdi bünnel mÀr elsû este, amikor leveszik szem¢rûl
a k´t¢st, szembes¡lnie kell. LÀtja, hogy à...k¢t f¢rfi Àllva dohÀnyzik. Egy mÀsik ¡l, t¢rd¢n
korbÀcs; az pedig, aki f´l¢je hajol, ¢s a kebl¢t simogatja, nem mÀs, mint a szeretûje. De mind a
n¢gyen birtokoltÀk, s û nem ¢rz¢kelte, melyik volt a szeretûje.Ê

Ha Ágy van, szerelem egyÀltalÀn az û szerelme? De ha m¢g az ´v¢ sem az, mi akkor
a szerelem?

Amire O itt rÀd´bben, kulcsfontossÀgÃ lesz az eg¢sz t´rt¢net meg¢rt¢s¢hez. Viszont
O nem ¢rteni, hanem szeretni akar, ez¢rt ahelyett, hogy magyarÀzatot keresne, ret-
tegve ¢s szenvedve bÀr, de voltak¢ppen boldogan vezekel.

Ugyanezt a bün¢t, a àcsapodÀrsÀgotÊ, àk´nnyüs¢getÊ veti szem¢re a mÀsodik fejezetben
Sir Stephen, akinek O-t szeretûje odaajÀnd¢kozza. Itt mÀr nincsenek zÀrak, kutyÀk,
inasok, nyak´rvek ¢s lÀncok: O akÀr szabad is lehetne. Csakhogy amiÂta Ren¢t meg-
ismerte, minden idegszÀlÀval tiltakozik a szabadsÀg ellen. àHogy nem volt szabad? HÀla
istennek, nem volt v¢gre szabad! Viszont k´nnyü volt, mÀmoros a boldogsÀgtÂl... Ez annyira Ágy
volt, hogy amikor Ren¢ fogÀsa meglazult rajta ä vagy û azt k¢pzelte ä, ...ki¢gettnek, f´l´slegesnek
¢rezte magÀt, elÀtkozottnak, olyannak, mint a gomorrai sÂbÀlvÀnyok. Hiszen û volt a bün´s. Azok,
akik szeretik Istent, s akiket Isten elhagy a s´t¢t ¢jszakÀban, az¢rt bün´sek, mert elhagytÀk ûket.Ê
A szabadsÀg O-nak a megsemmis¡l¢st jelenti, mint a hÁvûnek, ha Isten nem vÀlaszol.
TotÀlis ´nalÀvet¢se Ren¢nek szÂl, jÂllehet hasznÀt Sir Stephen lÀtja, aki mintegy ¢sz-
rev¢tlen¡l Ren¢ hely¢be l¢p.

à¹sszet¢veszti a szerelmet az engedelmess¢ggel. An¢lk¡l fog engedelmeskedni nekem, hogy sze-
ressen, s ¢n viszontszeressem.Ê Sir Stephen mÀr az elsû est¢n k´zli O-val, mit vÀr tûle, ¢s
ezzel O beavatÀsi folyamatÀnak mÀsodik szakaszÀba ¢rkezik.

MÀr csak k´zvetetten kell szem¢lyes k´tûd¢s az engedelmess¢ghez ä nagyobb hang-
sÃlyt kap maga az engedelmess¢g, mint az ¢rzelem. (Noha O megprÂbÀlja szerelm¢t
àÀtvinniÊ Sir Stephenre, szÀnd¢ka kudarcot vall: f¡gg¢se nem hasonlÁthatÂ Ren¢ irÀn-
ti, alapjÀban v¢ve szokvÀnyos, csupÀn eltÃlzott szenved¢ly¢hez.)

Ac¢l Zsuzsanna: à...ha az ember mÀr nincs az ¢lû Isten kez¢benÊ ã 1639



1640 ã Ac¢l Zsuzsanna: à...ha az ember mÀr nincs az ¢lû Isten kez¢benÊ

àAz alÀzatossÀg legkivÀlÂbb foka a k¢sedelem n¢lk¡li engedelmess¢g... De maga ez az enge-
delmess¢g csak akkor lesz tetszû Isten elûtt ¢s kedves az embereknek, ha a parancsot nem ingatagon,
lassan, lagymatagon vagy nem zÃgolÂdva ¢s nem ellentmondva teljesÁtj¡k... Az ilyen tett¢rt semmi
jutalom nem jÀr, sût m¢g a zÃgolÂdÂ b¡ntet¢st is von magÀra, hacsak el¢gt¢teladÀssal meg nem
javul.Ê (5.1., 14., 19.) A REGULA magÀt az engedelmess¢get is az alÀzatossÀg egyik l¢p-
csûj¢nek tekinti. °s ha alaposan megvizsgÀljuk, kider¡l, hogy minden elûÁrÀsa k´zt az
alÀzatossÀgra mint a szabÀlyzat alapjÀra tekint. à...ha a legt´k¢letesebb alÀzatossÀg csÃcsÀt
el akarjuk ¢rni... akkor f´lfel¢ t´rekvû cselekedeteinkkel olyan l¢trÀt kell felÀllÁtanunk, amilyen
JÀkobnak jelent meg ÀlmÀban, s amelyen angyalokat lÀtott f´lemelkedni ¢s alÀszÀllni... Ezt a
f´lemelked¢st ¢s leszÀllÀst bizonyÀra csak arra ¢rthetj¡k, hogy ´nmagunk felmagasztalÀsÀval le-
szÀllunk, ¢s az alÀzatossÀggal f´lemelked¡nkÊ. (7.5ä7.)

Paradox mÂdon t¡kr´zûdik ez a reg¢nyben ott, ahol Sir Stephen O-hoz szÂl. Elsû
alkalommal, amikor Ren¢ az û àÂhajairÂlÊ besz¢l, Sir Stephen àk´vetel¢seiÊ-re javÁtja ki.
K¢sûbb, amikor O mÀr egyre k¢szs¢gesebben ¢s gyorsabban engedelmeskedik neki,
à...fura tisztelettel ¢s hÂdolattal azt mondta, hogy ÏBoldog voln¢k, ha szÁveskedne...ÎÊ. HiÀba
parancs ez is, a forma egyfajta elismer¢st sugall.

Az alÀzatossÀg tekintet¢ben a REGULA tizenk¢t fokban ÀllapÁtja meg a t´k¢letesed¢s
stÀciÂit. Erre a tizenk¢t fokra O t´rt¢net¢ben rendre talÀlunk p¢ldÀkat. O pontosan
fordÁtott sorrendben talÀlkozik vel¡k, mint ahogyan a REGULA felsorolja ûket. A szerzetes
elûtt vilÀgos ¢let¢nek c¢lja ä az alapvetûtûl halad a r¢szletek fel¢. O-t a r¢szletek egy-
mÀsutÀnja vezetheti el az alapvetûh´z.

N¢hÀny p¢ldÀt kiemelve a fokozatok k´z¡l: az utolsÂ, tizenkettedik fok à...abban Àll,
ha... nemcsak szÁv¢ben alÀzatos, hanem testtartÀsa is kifejezi alÀzatossÀgÀt mindenki elûtt, aki
csak lÀtja... bÀrhol ¡l, jÀr vagy Àll, mindig lehajtott fûvel a f´ldre szegezze szem¢tÊ. (7.62ä63.)
Ilyen a legelsû utasÁtÀs, amit O kap j´vûj¢re n¢zve.

Az ´t´dik fok, ha az ¢rintett à...a szÁv¢ben f´lmer¡lû minden rossz gondolatÀt ¢s titkon
elk´vetett rossz cselekedeteit nyÁltan feltÀrja...Ê. (7.44) O azzal vÀltja ki az emlÁtett àfura tisz-
teletet ¢s hÂdolatotÊ, hogy Sir Stephen k¢rd¢seire, melyek az ellenûrizhetetlen vÀgyakra
irÀnyulnak, marad¢ktalan ûszintes¢ggel vÀlaszol. Amit bevall, Sir Stephennek nem Àllt
volna hatalmÀban kiderÁteni, Ágy m¢ltÀnyolni lÀtszik O nyÁltsÀgÀt.

A tizedik fok, à...ha nem hajlandÂ ¢s k¢sz a nevet¢sre k´nnyen...Ê. (7.59.) O-t a reg¢nyben
k¢t alkalommal lÀtjuk nevetni.

A nevet¢s egy¢birÀnt t´retlen¡l a hatalom ¢s uralkodÀs k¢pzet¢vel kapcsolÂdik ´ssze
ä ez k¡l´n´sen szembetünû az elsû fejezet sorÀn, ahol a f¢rfiak akkor nevetnek, amikor
hatalmukat k´zvetlen¡l ¢reztetik a nûkkel.

O nevet¢se is mindk¢tszer a hatalom bizonyÁt¢ka: hazugsÀgon kapja Jacqueline-t,
¢s egyetlen pillanatra neki van hatalma Sir Stephen f´l´tt. Nem az¢rt, mert a f¢rfi minden
jel szerint m¢gis bel¢szeretett, hanem az¢rt, mert arra gondol, hogy O kil¢phet a jÀtsz-
mÀbÂl. àAmikor mÀsnap O, Sir Stephen hÁvÀsÀra, kettûkor meg¢rkezett, a f¢rfi nyÃzott, komor
arccal fogadta. ä Eric teljesen bel¢d bolondult, O ä mondta. ä Felkeresett ma reggel, s k´ny´r´gve
k¢rt, hogy adjam vissza a szabadsÀgodat, mert feles¢g¡l akar venni... Te is tudod, mit csinÀlok
veled, ha az eny¢m vagy; ...az viszont szabadsÀgodban Àll, hogy ne l¢gy az eny¢m t´bb¢... O
elnevette magÀt. ä Nem k¢sett el egy kicsit a fiÃ? ä k¢rdezte. ä Maguk megbolondultak. Ha Eric
nem jÀrt volna itt ma reggel, mit tett volna ́ n velem d¢lutÀn? S¢tÀltunk volna egyet? HÀt akkor
s¢tÀljunk. Vagy nem is hÁvatott volna? Mert akkor elmegyek...Ê

O nevet, ¢s k´zli Sir Stephennel, akit magÀban mindig ànagyÃrÊ-nak nevez, hogy
megbolondult. çm ez a legkev¢sb¢ sem tiszteletlens¢g ä egyszerü figyelmeztet¢s, hogy
most Sir Stephen szegte meg a szabÀlyt. Visszafel¢ nem vezet Ãt.



Ez a szabÀly vagy szabÀlyrendszer, amelyrûl elsû pillantÀsra Ãgy lÀtszik, hogy Sir
Stephen alakÁtotta ki, k¡l´n´s mÂdon nemcsak O szÀmÀra nehezen betarthatÂ, de
azok szÀmÀra is, akik a mÀsik oldalon Àllnak. Sir Stephen, Anne-Marie, de m¢g Ren¢
is, olykor r¢szv¢tet ¢reznek O irÀnt, mintha egy¢ni ¢rzelmeik ¢s tudatos viselked¢s¡k
k´z´tt nem lenne t´k¢letes a harmÂnia.

O eleinte nem fogja f´l, mit jelent alÀzata ¢s engedelmess¢ge a maga valÂjÀban.
Egyszer arra k¢ri Ren¢t, szÂljon Sir Stephennek, hogy vÀltoztassa meg a napot, mert
szeretne elmenni egy est¢lyre. àRen¢ azonban kereken elutasÁtotta. ä Szeg¢ny kicsik¢m ä
mondta ä, hÀt m¢g mindig nem ¢rted, hogy nem rendelkezel t´bb¢ magaddal?Ê Az ´nakarat
¢rv¢nyesÁt¢s¢re tett kÁs¢rlet, a legsÃlyosabb bün miatt kapja a legsÃlyosabb b¡ntet¢st,
de elûtte Sir Stephen bocsÀnatot k¢r: àä BocsÀss meg nekem, O ä suttogta Sir Stephen (m¢g
sose k¢rt tûle bocsÀnatot)...Ê

Mielûtt O-t megb¢lyegezn¢k, Anne-Marie csak vonakodva mondja meg neki az
igazsÀgot. àAnne-Marie habozott. ä Besz¢ljen ä szÂlt O. ä Szeg¢ny kicsik¢m, eddig nem mertem
mondani: vassal jel´l¡nk meg. Sir Stephen k¢t nappal ezelûtt k¡ldte el.Ê °s a megb¢lyegzett
O à...mielûtt elillant volna belûle minden ¢rz¢s, k¢t s´t¢ts¢ghullÀm k´zt m¢g megpillantotta Sir
Stephen halÀlsÀpadt arcÀtÊ.

Mintha uralkodÂ ¢s rabszolga valamilyen rajtuk kÁv¡li c¢l ¢rdek¢ben tenn¢k mind-
azt, amit tesznek. Eme c¢llal kapcsolatban mindkettej¡knek lehetnek ´szt´n´s ellen-
¢rz¢seik, amelyeket aztÀn tudatosan k¡zdenek le. Mintha ez a valami itt is, ott is tÃl-
mutatna az egy¢nen, csak ¢ppen a rabszolga eset¢ben leplezetlen¡l, az Ãr eset¢ben
rejtetten.

Pedig k¢tszer is felvillantja a k´nyv, hol kell keresn¡nk ezt a valamit. àLegyen alÀzatos
vel¡k, fogadja el ûket, mint neki, Ren¢nek megannyi k¢pmÀsÀt, amilyennek ût elfogadja.Ê °s:
àMielûtt vÀlaszolna, gondoljon bele, hogy ¢n csupÀn a kedvese egy mÀsik megjelen¢si formÀja
vagyok, nem is lehetek mÀs; magÀnak tovÀbbra is csak egy ura lesz.Ê

Ha O nem tudta megk¡l´nb´ztetni bek´t´tt szemmel az ût birtoklÂ idegen f¢rfiakat
¢s azt, akit szeretett, k¢tf¢lek¢ppen magyarÀzhatjuk: vagy nem volt az ura senki (ez O
szÀmÀra maga a halÀl, mint lÀttuk), vagy akkor is csak egy ura volt, de nem konkr¢t,
meghatÀrozott szem¢ly. Nevezhetj¡k àAÊ f¢rfinak, a f¢rfiassÀgnak, amely r¢sz szerint
minden f¢rfiban megtestes¡l, de inkÀbb valami neve nincs istens¢g, akihez a nemis¢g
meghatÀrozott ÃtjÀn lehet el¢rni, akinek O is mintegy àk¢pmÀsÀvÀÊ lesz az utolsÂ feje-
zetben ä emberen tÃli, f¢lelmetes jelz¢s¢v¢ bagolyfejjel (tudÀsszimbÂlumk¢nt), mez-
telen nûi testtel, Àgy¢kÀba füz´tt lÀnccal, mitolÂgiai kim¢rak¢nt ennek a neve nincs
istens¢gnek.

A beavatÀs ´sv¢nye, amelyen O v¢gigmegy, istenkeres¢s. A reg¢ny kezdet¢tûl a v¢-
g¢ig eltelû egy ¢v a noviciÀtus ¢ve. A valahol elvesztett, megtagadott, a benc¢s REGULA
ÀhÁtotta Isten helyett egy mÀsik isten keres¢se, mert hit n¢lk¡l nem lehet ¢lni. àGye-
rekkorÀban Walesben... lÀtott... egy bibliai id¢zetet, piros betükkel a feh¢r falon...: ÏIszonyatos
az ¢lû Isten kez¢be ker¡lni.Î Nem, ez nem igaz, gondolta most magÀban. Az iszonyatos, ha az
ember mÀr nincs az ¢lû Isten kez¢ben.Ê

ögy tünik, mindazok, akik O-nak parancsolnak, pontosan tudjÀk (Ren¢t kiv¢ve),
hova vezetik ût ä olykor akaratuk ellen¢re. Sir Stephen f¢lt¢keny Ericre, meg akarnÀ
tartani O-t, m¢gsem teszi. O az utolsÂ (teljes) fejezet est¢ly¢n nem az û, hanem àa Pa-
rancsnok baglyaÊ, aki helyett Sir Stephen vÀlasztja ki a jelmezt. Sir Stephen is, Anne-
Marie is O belsû, ´nmaga elûtt is ismeretlen t´rv¢nyszerüs¢gei szerint cselekszenek valamilyen
hatalomnak a nev¢ben, s nem sajÀt, partikulÀris akaratukat k´vetve. Ezt O maga is ¢rzi:
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à...Ãgy r¢mlett neki, hogy Sir Stephen valamif¢le furcsa szerepcsere folytÀn az û ¢rdek¢ben szÂl
ä helyetteÊ.

Ren¢ kÁv¡lÀllÂ, semmit sem ¢rt abbÂl, ami k´r¡l´tte t´rt¢nik. El¢gedett ¢s boldog,
ami¢rt hatalmÀnak k¢ts¢gbevonhatatlan bizonyÁt¢kÀt szolgÀltatja neki O nap mint
nap, ¢s amikor erre rÀun, beleszeret Jacqueline-ba, aki nem hajlandÂ r¢szt venni eb-
ben a furcsa k´z´ss¢gben ä nem tartozik senkihez, nem szolgÀl semmit, csak sajÀt ´n-
z¢s¢t. Ilyet¢nk¢ppen megfordul a helyzet: Ren¢ vÀlik kiszolgÀltatottÀ. O-t akkor mÀr
mindez nem ¢rdekli; nemcsak hogy nem szereti t´bb¢ Ren¢t, akinek a kedv¢¢rt fel-
szÀmolta ´nmagÀt, de m¢g csak nem is becs¡li. Egyszerüen sajnÀlja. àRen¢hez sz¢na-
k´t¢l, szalma-rablÀnc, parafa-rabgolyÂ k´t´tte, s ezeket igazÀn k´nnyü volt elszakÁtani az igazi
k´tel¢kek kedv¢¢rt.Ê

Ren¢ szereti az ût gy´trû Jacqueline-t, ¢s szerette O-t is, akinek a vergûd¢s¢bûl ¢s
sikoltozÀsÀbÂl àkiapadhatatlan gy´ny´rüs¢get merÁtettÊ. Eric is szerette O-t, feles¢g¡l akar-
ta venni, de hÀrom hÂnappal k¢sûbb Roissyban àkegyetlen¡l megkÁnoztaÊ. Nem k¡l´n´s,
hogy a kÁnzÀsnak ¢s kÁnzatÀsnak ebben az egyed¡lÀllÂ t´rt¢net¢ben ´sszesen k¢t sza-
dista akad: Ren¢ ¢s Eric, a k¢t Àtlagember?...

A reg¢ny ¢rtelmez¢s¢ben elker¡lhetetlen annak felismer¢se, hogy bÀr O az isten-
keres¢s ¢s istenszolgÀlat ÃtjÀn halad ä ahogyan ¢rz¢sei, reagÀlÀsai ¢s cselekedetei egy-
mÀssal ́ sszhangban mutatjÀk, mindv¢gig nincs tudatÀban, hogy nem egy bizonyos szem¢lyt
szolgÀl.

Ha figyelmesen megvizsgÀljuk a k¢t kezdûvariÀciÂt, kider¡l, hogy egyik a tudÀsra,
mÀsik a tudatlansÀgra ¢pÁt. A reg¢ny elsû oldalain Ren¢ pusztÀn utasÁtÀsokat ad, sem-
mirûl sem vilÀgosÁtja fel O-t. O t´k¢letes tudatlansÀgban megy be a kast¢lyba. A mÀ-
sodik vÀltozatban egy ismeretlen elmagyarÀzza neki, mi fog vele t´rt¢nni a kocsiban
¢s mi¢rt. Itt tehÀt elûzetes tudÀs birtokÀban l¢p Àt a k¡sz´b´n.

A befejez¢s kettûss¢ge erre nem csupÀn formailag rÁmel. Ugyanannak a tudÀsnak
¢s tudatlansÀgnak kettûss¢ge ez. Ha O valÂban elnyerte a beavatÀst, ha meg¢rtette
mindannak ¢rtelm¢t, aminek r¢szese volt egy ¢ven Àt, akkor tudja, hogy t´rv¢nysze-
rüen fogja elhagyni ût Sir Stephen, t´rv¢nyszerüen szakad el a szem¢lyes k´tel¢k. Ha
nem ¢rtette meg, akkor nincs mÀs vÀlasztÀsa, mint az ´ngyilkossÀg, mivel Sir Ste-
phenben lÀtja azt az istent, akinek a f¢rfi voltak¢ppen k´zvetÁtûje. Ha lesz ereje tuda-
tosan szemben¢zni azzal, amire intuÁciÂja mÀr r¢gen rÀvezette, tagjÀvÀ lehet a k´z´s-
s¢gnek. Ha nem, ¢nj¢nek ÀtadÀsa utÀn fizikailag is megsemmis¡l.

Az O T¹RT°NET°-nek darabkÀibÂl kirakhatjuk ugyanazt a k¢pet, amit a benc¢s RE-
GULç-bÂl. A r¢szecsk¢k pontos illeszked¢se bizonyÁt¢ka annak, hogy az analÂgia nem
lehet egyszerü v¢letlen; ahhoz tÃl sok darabkÀbÂl Àll a k¢p. De nem is ez lenne a k¢r-
d¢s, hanem az, mennyire a szerzû szÀnd¢ka szerint valÂ a kirakÂsdi. Aki az O T¹RT°-
NET°-t Árta, annak igen jÂl kellett ismernie a benc¢s REGULç-t ¢s ÀltalÀban a szerze-
tess¢g ideÀljÀnak ´sszetevûit. Hogy ez az ismeret v¢letlen¡l szivÀrgott Àt a reg¢nybe,
Àtitatva azt, mert r¢sz¢v¢ lett ÁrÂja gondolkodÀsmÂdjÀnak, jelen van, Ãgy, hogy ¢szre
sem veszi; vagy pedig gonosz jÀt¢kossÀggal maga rejtette bele a sz´ved¢kbe, ezen a
ponton nem tudhatÂ. TalÀn segÁts¢g¡nkre volna egy mÀsik k¡l´n´s egybehangzÀs:
k¢t n¢v azonossÀga. Az egyik ¢ppen Sir Stephen H-¢, akit az ÁrÂ vezet¢knev¢nek kez-
dûbetüj¢vel is megjel´l, holott a t´bbi szereplûvel ezt nem teszi, ¢s nincs is rÀ sz¡ks¢g.
A mÀsik a Benedek-rendi Stephen Harding¢, az angol szÀrmazÀsÃ citeaux-i apÀt¢. Sir
Stephen tette belsû vÀllalÀssÀ az O-ra nehezedû k¡lsû k¢nyszert. Stephen Harding
tette valÂdi hitt¢ a ki¡resedett benc¢s szabÀlyzatot. De lehet, hogy Sontagnak van iga-
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za; Sir Stephen figurÀja tisztelg¢s ama korszak fantÀziÀja elûtt, amelyben a francia li-
bertinus alja irodalom a cselekm¢nyt AngliÀba helyezte, brutÀlis angol arisztokratÀk
eg¢sz sorÀt l¢ptette fel, ¢s Sir Stephen H. nev¢nek rÀvet¡l¢se Stephen Harding¢ra
egyszerü koincidencia.

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT

Quintus Horatius Flaccus

MANLIUS TORQUATUSHOZ

Olvad a hÂ ¢s Ãjra sz¡letnek a lombok a fÀkon
s v¢l¡k a r¢t f¡vei,

arcÀt vÀltja a F´ld, leapad s rendes meder¢be
visszatalÀl a folyÂ.

MÀr ruha n¢lk¡l tÀncol a hÀrom Gratia ¢s cseng
vÁgan a nimfa-kacaj.

M¢gse rem¢ld, hogy bÀrmi ´r´k, mert meglop az Âra,
s drÀga napod r´vid¡l.

Zord fagyot elvisz a szellû, majd a tavasz tovasz´kken,
hogyha elüzi a nyÀr,

azt meg vÀltja a termû ûsz, s mÀris tunya kedvvel
itt honol Ãjra a t¢l.

çm mit az ¢g veszt, kÀrpÂtolja a Hold, ha kitellik,
mÁg ha lehullsz oda, hol

nagy hÁrü Aeneas, Tullus s Ancus lakozik, te
por leszel ¢s csupasz Àrny.

Tudja-e bÀrki, hogy adnak-e mÀhoz holnapot ott fenn
gondtalan isteneink?

S mit megvontÀl lelkedtûl, nem em¢szti-e fel majd
kincsre mohÂ ´r´k´s?

Mert bizony azt, aki egyszer meghalt ¢s ki felett lenn
isteni Minos it¢lt,

Torquatus, nem hozza fel ÃjbÂl mÀr kegyes ¢let,
szÂnoki ¢rv s sz¡let¢s.

Mert szüz Hippolytust sem lopja Diana ki, hogyha
zÀrja a vaksi ¡reg,

s Lethe viz¢n¢l hûs Theseus sem t¢pheti sz¢t mÀr
Pirithous k´tel¢t.

BÀnosi Gy´rgy fordÁtÀsa



MANLIUS TORQUATUSHOZ

Sz¢led a hÂ a mezûn, mÀr visszaigyekszik a fü is,
bodrosodÂban a lomb.
VÀltja szin¢t a vid¢k, ballag lassan, megapadva,
partjai k´zt a folyÂ.

GrÀcia meztelen¡l vÀg tÀncba a hÃgaival, s mind
jÀrja a nimfa vel¡k.
Azt, hogy ´r´kk¢ ¢lsz, ne rem¢ld, int ¢v meg az Âra:
fosztja szelÁd napodat.

Sz¢ltûl lÀgyul a j¢g, a tavasz sarkÀban az Ãj nyÀr,
s mÀris inalna, amint
ontja az almahozÂ ûsz mind a gy¡m´lcseit, aztÀn
visszatelepszik a k´d.

KÀrt sose szenved az ¢g m¢gsem, kijavÁtja a gyors hold:
Àm ha mi elmer¡l¡nk,
merre a jÂ Aeneas, Tullus meg az isteni Ancus,
Àrny marad ¢s puha por.

Nincs aki sejti, napunk szÀmÀt szaporÁtja-e holnap
Ãjabb idûvel az ¢g.
Rossz ´r´k´s keze k´zt folyik el vagyonod, pedig inkÀbb
lelked ´r¡lne vele.

Majd ha a v¢g egyszer csak el¢r, s Minosz tefelûled
mÀr hiba n¢lk¡l it¢l,
t¢ged, Torquatusom, se neved, se szavad, se kegyes hit
meg soha nem szabadÁt.

Mert a homÀlylÂ, holt tÀjrÂl nem menti Diana
Hippol¡toszt, a dacost,
s Th¢zeusz sincs oly erûs, hü Peirithouszt hogy eloldja
L¢the bilincseitûl.
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Friedrich H´lderlin

A NAPISTENHEZ
Elsû vÀltozat

Hol jÀrsz? a l¢lek mÀmora m¢g dereng
tûled, gy´ny´rrel teljes; hisz ¢pp im¢nt
 lÀttam az ÃttÂl elcsigÀzott,
  büv´letes, fiatal, nagy istent,

felhû arany k´zt f¡rdeti f¡rtjeit;
el nem szakadhat tûle tekintetem;
 elment pedig mÀr, merre jÀmbor,
  tÀvoli n¢pei tisztelik m¢g.

T¢ged szeretlek, gyÀszomon osztozÂ
F´ld! bÀnatunk, mint gyermeki fÀjdalom,
 szunnyadva ûd´ng, s mint a sz¢l, ha
  suttog, ha rebben a hÃrhoz ¢rve,

mÁg szebb zen¢t nem csal ki a mestere,
Ãgy ¢r mihozzÀnk, s jÀtszik az Àlom ¢s
 k´d, mÁg a Kedves vissza nem t¢r,
  s benn¡nk az ¢let, a szellem ¢g majd.

Friedrich Nietzsche

MAGçNYOSAN

A varjÃszÂ
cs´rren, a had vÀrosba szÀll:
k´zel a hÂ ä
jÂ, aki m¢g otthont talÀl.

çllsz, bot-kem¢ny,
s mindig! hÀtratekinten¢l!
Bolond, szeg¢ny,
vilÀggÀ sz´ksz, ha itt a t¢l?

Friedrich Nietzsche: MagÀnyosan ã 1645



SzÂtlan, hideg
pusztÀkra tÀrul a vilÀg!
Ki veszÁtett,
akÀr te, nyugtot sose lÀt.

çllsz, sÀpatag,
t¢l vÀndora, te, kÀrhozat,
f¡st vagy magad,
mely hidegebb eget kutat.

MadÀr, a dalt,
h´r´gd a pusztÀk ¢nek¢t! ä
Bolond, takard
j¢g s gÃny m´g¢ szived seb¢t!

A varjÃszÂ
cs´rren, a had vÀrosba szÀll:
k´zel a hÂ ä
jaj, ki otthonra nem talÀl.

Ballagi Zsigmond fordÁtÀsai

Andreas Gryphius

VANITAS, VANITATUM
ET OMNIA VANITAS

Tekintsek bÀrhovÀ, hiÃsÀg Ãr a F´ld´n,
Falat hÃz ez emitt, lebontja az legott.
Ahol most vÀros Àll, pazar, kûbûl rakott,
Holnap juhnyÀj legel a gizgazos g´r´ngy´n.

Most oly sz¢p ¢s nemes, tipornak rajta r´gt´n.
Most oly d¢lceg, dacos, holnap szikÀr halott.
MulandÂ a vilÀg, eny¢sz, bÀr csillogott.
F¢nyes nap vÀrna rÀd, Àm a vihar elûbb j´n.

Dicsû tettek hire hamar eny¢szik el.
Az ember, r´pke l¢ny, helytÀll? bajt elvisel?
Mi az, mit legkivÀlt kivÀnunk megbecs¡lni?
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Rossz semmis¢g, hamu, por, sz¢l vagy vadvirÀg,
Amin a hervadÀs ¢s hernyÂ ¢he rÀg.
Abban, ami ´r´k, nem vÀgyunk elmer¡lni.

Walter H´llerer

EZ MEG FURA BOLDOGSçGGAL FEKºDT

Ez meg fura boldogsÀggal fek¡dt
Az Ãt sz¢l¢n. PillÀi m¢lyen ¡ltek
çrnyg´dr¡kben, b¢k¢n, el¢gedetten.
Joggal hihetted volna, hogy csak alszik.

De hÀta (mi valamivel od¢bb
Vitt¡k neh¢z test¢t; zavarta û nagyon
A torlÂdÂ hadoszlopot), a hÀt
Csak v´r´s rongydarab volt, semmi mÀs.

°s keze (nem mes¢lhett¡nk sokÀ
RÂla, abbahagytuk aztÀn hamar
Mindketten) ä mint kardot ragadta meg
A kûkem¢ny, fagyott lÂcitromot,

A dermedt sÀrganajt,
Mintha f´ld vagy k¢z lenne az is,
Vagy kereszt, Isten: mit tudom.
Majd f¢lrevonszoltuk a hÂba ott.

Hans Magnus Enzensberger

EOL FORMçK

Kavics, k´vecs, iszap, murva, mÀllÀs,
meszes, kvarcos, kovÀs,
vasas, vulkÀni, zÀrt,
f´veny, futÂ-, liszt-, gy´ngyhomok,
csonthomok, Âlomhomok ä n¢melyik
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k´ny´rtelen¡l s¡pped¢kes, a r¢zs¡n-
lecsÃszÀs k¡l´n´s hangot ad,
¢leset vagy m¢lyet: àcsengû homokÊ,
vagy percekig tartÂ zÃgÀst,
mÀsok elfedik a Napot.

Mire sz¢tporlanak
àeol formÀkÊ: sz¡ntelen vÀndorlÂ
szalagdün¢k, rÀcsdün¢k,
l´szbabÀk, sz¢lbarÀzda-lÀncok,
minden ¢lût
maguk alÀ temetû
tojÀs-, sarlÂ-, szÁv-, patkÂbuckÀk,
barkÀnok, sÀncok.

Igazi müv¢szet, amelyhez nem kell müv¢sz,
feltartÂztathatatlanul vÀltozik,
Ãj ¢s meddû,
igazi rajz, amit senki sem n¢z,
´nmagÀt rajzolja
´nmagÀba; sz¢p;
sivÀr; istenek mulatsÀga.

Sallay Korn¢lia fordÁtÀsai

Petri Gy´rgy

SíRVERS

Maya sorsÀra hagyta halÂ porÀt,
¢s v¢ge neki, nincsen tovÀbb.
TalÀlhatunk m¢g bÀrmi nût,
de olyat sohasem, mint ýt.
K´ny´rtelen¡l, rÀkmenetben,
megyek ¢n is utÀna, menten.
Egy kicsit m¢g ¢ldeg¢lek,
aztÀn a vilÀg szertesz¢led.
Nem volt el¢g? Legyen mÀr v¢gem!
Vagy azt mondod, Uram, hogy m¢g nem?
NetÀn kegyesen bÃcsÃt intesz,
s tovÀbb-l¢temtûl eltekintesz?
Nekem jÂ. VigyÀzz Marira!
HÀt ä ä ä ilyesf¢le a lÁra.
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FIGYELý

A HöS TRILñGIçJA

PÀlyi AndrÀs: °ltem. MÀsutt. TÃl.
Kalligram, Pozsony, 1996. 245 oldal, 650 Ft

Az epikus monolÂgnak mindig meg kell te-
remtenie a sajÀt ter¢t. Helyzetbe kell ker¡l-
nie, mondhatni. A prÂzaÁrÀs egyik legk¢nye-
sebb szituÀciÂja ez. A drÀmÀval szemben itt
mintegy k¡l´n is meg kell alkotni a fikciÂ va-
lÂszerüs¢g¢t, hisz az elbesz¢l¢s vilÀgÀban ko-
rÀntsem magÀtÂl ¢rtetûdû, hogy valaki egy-
szerre csak monologizÀlni kezd. Ki besz¢l, ¢s
honnan szÂl? Vagy pontosabban: mi megszÂ-
lalÀsÀnak szituÀciÂja, mi az a t¢r, amelyben a
valÂszerüs¢g megs¢rt¢se n¢lk¡l megszÂlal-
hat? °s hova, kinek szÂl besz¢de, ki a cÁm-
zettje monolÂgjÀnak? Ha az elbesz¢lû ¢s a
cselekvû azonos, mi garantÀlja szavahihetûs¢-
g¢t? °rezt¢k is e n¢hÀny heveny¢szett k¢rd¢s
sÃlyÀt a r¢giek. A korai ¢nelbesz¢l¢sekben a
helyzet k´znapi valÂszerüs¢ge mindig adott:
az elbesz¢lû leveleket Ár, naplÂt vezet, vallo-
mÀsokat k¢szÁt, ezÀltal nem k¢rdûjelezhetû
meg a szituÀciÂ hitele. Az egyes szÀm elsû sze-
m¢lyü megszÂlalÀs ekkor felcser¢lhetetlen,
ekkor a reÀlis ¢lethelyzet valÂszerüs¢ge szen-
tesÁti a megszÂlalÀs valÂszerüs¢g¢t. (De az
ilyesfajta müvek szerzûi m¢g ezzel sem el¢-
gedtek meg ÀltalÀban: Choderlos de Laclos
p¢ldÀul hangsÃlyozza, hogy VESZEDELMES VI-
SZONYOK cÁmen kiadott lev¢lgyüjtem¢nye
àtalÀlt tÀrgyÊ, û csak a vÀlogatÀsra ¢s szerkesz-
t¢sre szorÁtkozott; hasonlÂan jÀr el Defoe a
MOLL FLANDERS elûszavÀban, ¢s m¢g sorol-
hatnÀnk a p¢ldÀkat. Mindezek a tr¡kk´k a
valÂszerüs¢g megerûsÁt¢s¢t c¢loztÀk.) Nyil-
vÀnvalÂ ennek a t´rt¢netmondÀsnak a vesz¢-
lye. Sz¢lsû esetben ugyanis a vilÀg teljes szub-
jektivizÀlÀsÀhoz vezet, valamif¢le epikus szo-
lipszizmushoz: csak az l¢tezik, amit a mono-
logizÀlÂ ¢rz¢kel, csak az van, amit elmond
nek¡nk. Rajta kÁv¡l nincs vilÀg, ¢s szavahihe-
tûs¢ge is erûsen k¢ts¢gbe vonhatÂ. Vagy mÀs-
k¢ppen szÂlva: minden àirodalommÀÊ vÀlik.

A romantikÀban n¢ztek elûsz´r szembe ezzel
a fenyegetû lehetûs¢ggel, ekkor vÀlt elûsz´r
probl¢mÀvÀ fikciÂ ¢s valÂsÀg viszonya. A fan-
tasztikus t´rt¢neteket elûadÂ szem¢ly mon-
dandÂi mÀr ´nmagukban is meglehetûsen
valÂszerütlenek ¢s felfoghatatlanok (t´bbnyi-
re mÀr a mes¢lû szÀmÀra is, nem v¢letlen,
hogy Tzvetan Todorov szerint ¢ppen az ol-
vasÂ ¢s a szereplûk k´z´s tanÀcstalansÀga a
fantasztikus irodalom legfûbb jellemzûje), Ágy
m¢g fontosabb, hogy megszÂlalÀsÀnak hely-
zete vilÀgos legyen. °s E. T. A. Hoffmann va-
lÂban nagy gonddal ¡gyelt rÀ, hogy egyes
szÀm elsû szem¢lyü t´rt¢netmondÂi megszÂ-
lalÀsÀt valÂszÁnüsÁtse. NovellÀinak nagy r¢sze
tÀrsasÀgban elhangzott t´rt¢net, ked¢lyes bo-
rozgatÀs k´zben valaki megosztja ¢lm¢nyeit
barÀtaival: a DIE SERAPIONS-BRºDER cÁmü
k´tet¢nek ez a legfûbb formaelve. A novellÀk-
ba Ágy bele van komponÀlva ¢s meg is jelenik
az a hallgatÂ, maga is a sz´veg egyik szerep-
lûje, akivel aztÀn az olvasÂ is azonosulhat,
mintegy az û f¡l¢vel hallja a t´rt¢netet. így
a monologikus t´rt¢netmondÀs t´bbsz´r´sen
is igazolt. Wolfgang Iser kategÂriÀjÀnak, az
implicit olvasÂnak egy sz¢lsûs¢ges esete ez, aki
itt m¢g nagyon is explicit alakban ¢l, hiszen
asztaltÀrsasÀgi hallgatÂk¢nt jelen van a sz´-
vegben. A helyzet k¢sûbb fokozatosan meg-
vÀltozik, az epika mind erûteljesebb szubjek-
tivizÀlÂdÀsa miatt egyre kev¢sb¢ ¢rzik fontos-
nak, hogy az egyes szÀm elsû szem¢lyü t´rt¢-
netmondÀs hallgatÂjÀt is megjelenÁts¢k a tex-
tusban. Itt is, mint oly sok mÀs esetben, va-
lÂszÁnüleg az ULYSSES jelent fordulÂpontot az
epika t´rt¢net¢ben. Molly hÁres monolÂgja a
reg¢ny v¢g¢n mÀr nem tart rÀ ig¢nyt, hogy
megszÂlalÀsÀt valÂszÁnüsÁtse. ögy lÀtszik te-
hÀt, hogy ez a monolÂg nem szÂl sehova ¢s
senkinek. Wolfgang Iser is hasonlÂan v¢leke-
dik, mikor Molly monolÂgjÀt elemzi: àAz ¢n
´nmagÀval van ´sszezÀrva, ´nmagÀt teszi megid¢-
zett mÃltja cÁmzettj¢v¢.Ê K¢ts¢gtelen, hogy
Molly magÀnbesz¢de mindenekelûtt ´nmeg-
szÂlÁtÂ jellegü. çm elk¢pzelhetû olyan ¢rtel-
mez¢s is, amely m¢gis felfedezne egy implicit
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hallgatÂt a sz´vegben. E spirituÀlisabb in-
terpretÀciÂ szerint Molly monolÂgja Stephan
Dedalusnak szÂl, fel¢ irÀnyul, an¢lk¡l hogy
erre k´zvetlen utalÀs volna a sz´vegben.
Meggyûzûd¢sem, hogy az implicit hallgatÂ
jelenl¢te mindig kimutathatÂ a lÀtszÂlag cÁm-
zett n¢lk¡li ¢nelbesz¢l¢sekben. Vagy leg-
alÀbbis t´rv¢nyes lehet minden olyan ¢rtel-
mez¢s, mely szÀmol az implicit hallgatÂ jelen-
l¢t¢vel. A K¹Z¹NY-ben Mersault p¢ldÀul ah-
hoz a fiatal ÃjsÀgÁrÂhoz besz¢l, aki tÀrgyalÀ-
sÀn oly kitartÂ kÁvÀncsisÀggal figyeli. (AnnÀl
is valÂszÁnübb ez, mivel felt¢telezhetû, hogy
az ÃjsÀgÁrÂ Camus fiktÁv ifjÃkori ´narck¢pe.)
Magyar irodalmi p¢ldÀval ¢lve: Az ISKOLA A
HATçRON B¢b¢je Medv¢hez besz¢l, mÁg Med-
ve iratai elsûsorban B¢b¢nek, de barÀtainak,
iskolatÀrsainak is k¢sz¡ltek. Itt t´bb implicit
hallgatÂ van belekomponÀlva a reg¢nybe. (°s
talÀn nem t¢vedek nagyot, amikor azt gon-
dolom, a BUDA kudarcÀnak egyik legfûbb
oka, hogy aligha ¢rz¢kelhetû megformÀlt
implicit hallgatÂ a sz´vegben; talÀn Hilbert
Korn¢l lehetett volna, de û meglehetûsen
kontÃrtalan maradt.) Az egyes szÀm elsû sze-
m¢lyü t´rt¢netmondÂk szÀmÀra rendkÁv¡li
jelentûs¢gü az implicit hallgatÂ ¢rz¢kel¢se. ý
az, aki meg¢rti monolÂgjukat, û az, aki elûtt
szÀmot kell adniuk mindenrûl. ý az egyetlen
valÂdi tÀrsuk a sz´vegben. Egy Gombrowicz-
id¢zettel szÂlva: àAmikor az ember maga van,
nem lehet bizonyossÀga afelûl, hogy pl. nem ûr¡lt-e
meg. Kettesben ä eg¢szen mÀs. K¢t ember bizton-
sÀgot ¢s objektÁv garanciÀt nyÃjt. Kettesben nincs
ûr¡let!Ê Friderik levele ez a PORNOGRçFIç-bÂl,
amikor arrÂl akar megbizonyosodni, hogy
nem ´nk¢nyesen ¢rtelmezi-e az esem¢nye-
ket. Az implicit hallgatÂ annak a garanciÀja,
hogy van vilÀg. A legfûbb bizonyÁt¢k az epi-
kus szolipszizmus ellen. °s ez az olvasÂt is n¢-
mi megnyugvÀssal t´ltheti el. Az implicit hall-
gatÂ a lehets¢ges implicit olvasÂk egyike.

MÀsr¢szt pedig kell hogy meghallgattas-
s¢k az ember. M¢g akkor is, ha mÀr semmi
rem¢nye a pÀrbesz¢dre. PÀlyi AndrÀs re-
g¢nyalakjai mindenkin¢l jobban vÀgynak er-
re. MonolÂgjai gyÂnÀsok ä nem felt¢tlen¡l ¢s
pusztÀn vallÀsos ¢rtelemben. SzÀmvet¢s ¢s
¢letsumma k¢sz¡l ezekben a lÀzas magÀnbe-
sz¢dekben, Ágy aztÀn l¢tk¢rd¢s, hogy legyen
legalÀbb egyetlen, ha m¢goly spirituÀlis hall-
gatÂjuk. A transzcendencia szomja jellem-

zi mindannyiukat, mÀs-mÀs ¢lethelyzetben,
korban ¢s tapasztalatokkal, de mindegyik¡k
valami felsûbb instancia megvÀltÂ szavÀra vÀ-
gyik. Az °let Àll gondolkodÀsuk k´z¢ppontjÀ-
ban, az a kÁnzÂ k¢rd¢s: ¢ltem-e, ¢lek-e egyÀl-
talÀn? Mikor ¢l az ember? Mi az ¢let? °s mi-
f¢le viszonyban Àll a testtel? Lehets¢ges-e ¢let
àmÀsuttÊ, kÁv¡l a test t´rv¢nyein, netÀn a ha-
lÀlban? A trilÂgia cÁmei is ezt sugalljÀk, az
¢lethez valÂ viszonyt. A triptichon alakjai az
¢let k¡l´nb´zû stÀciÂin, elt¢rû grÀdicsain Àll-
nak. Az elsû kisreg¢nyben a monologizÀlÂ
Magyar LÀszlÂn¢ Maday Veronika Ãgy ¢rzi,
hogy m¢g soha nem ¢lt: àArrÂl van szÂ, kedves
ZoltÀn, hogy nekem elmaradt az ¢letem.Ê (59. o.)
Hogy aztÀn k¢sûbb, egy valÂban meg¢lt vagy
a fikciÂn bel¡l is fiktÁv (a k¢t szf¢rÀt a kisre-
g¢nyekben egy¢bk¢nt is csak ritkÀn ¢s nehe-
zen lehet elk¡l´nÁteni) szeretkez¢s k´zben
Ágy kiÀltson fel: àLe vagy szarva, Benkû Zoli. így
m¢g nem ¢lveztem semmit, az anyja istenit. °lek.
Most ¢lek.Ê (153. o.) Az ¢lettel valÂ kapcsolat
a kisreg¢nyek sorÀn egyre spirituÀlisabb lesz.
Maday Veronika m¢g az animÀlis l¢t legalsÂ
bugyrÀban, veseg´rcs´k k´zt fetrengve vo-
naglik a hÃgyban ÀzÂ Àgyon, ´regen, elha-
gyottan, megverten, megalÀzottan, mindenki
korcsak¢nt, kil´kve a l¢t perem¢re. A Mç-
SUTT fûhûsnûje, Avilai Szent Ter¢z valÂban
àmÀsuttÊ ¢l, J¢zus Àltal elragadtatva, a f´ld f´-
l´tt lebegve, lÀtomÀsok, jelen¢sek kivÀlasz-
tottjak¢nt. A valÂdi ¢letre ¢bred¢s ¢lm¢nye
ebben a m¢lyen vallÀsos ¢rz¡letben is eroti-
kus jellegü. àBevallom, a legs´t¢tebb gondolat is
megfordul a fejemben. Azt szÀmÁtgatom, mi lett vol-
na az ¢letembûl, ha nem jegyzem el magam û szent
fels¢g¢vel. Eszembe jut, hogy tizen´t esztendûsen
bennem is nyiladozni kezdett a f´ldi szerelem bim-
bÂja, Pedro, akivel annyit hancÃroztunk, alig volt
idûsebb nÀlam, s bÂdÁtÂ ´r´m fogott el, amikor meg-
¢reztem, hogy szeret ¢s ragaszkodik hozzÀm.
K´nnyen lehet, hogy e szerelem n¢lk¡l sosem gyÃl
fel bennem a nagy ¢rzelem û szent fels¢ge irÀnt.Ê
(164. o.) °s ezutÀn k´vetkezik a lÀtomÀs ¢r-
telm¢nek megfejt¢se, az ¢gi orgazmus, az el-
sû kisreg¢nyben fell¢pû Maday Veronika f´l-
di ¢lm¢ny¢nek ÀtszellemÁt¢se: àMost egyszerre
minden k¢ts¢g ¢rtelm¢t veszti, most vilÀgosan ¢r-
zem, hogy mÀsutt vagyok, nem a vilÀgban ¢s nem
a kolostorban, hanem eg¢sz egyszerüen û szent fel-
s¢ge k´zel¢ben; mintha Àlmodn¢k, de felfoghatatla-
nul valÂsÀgos az Àlom, csupa olyat mond, amire
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nincsenek szavak, amit csak ¢rezni lehet, mint min-
den igazi belsû tapasztalatot. Titokzatosan ¢s k´-
r¡lhatÀrolhatatlanul ÀtjÀr az isteni jelenl¢t, a ki-
tÀrulkozÀs v¢gtelen cs´ndje, melyben v¢gre mind-
ketten megmutatjuk egymÀsnak magunkat.Ê (165ä
166. o.) çm ez az eksztÀzis nem felt¢tlen¡l is-
teni jÀmborsÀgÃ, arra is ott az es¢ly, hogy vol-
tak¢ppen az ´rd´g müve. Hisz k¢sûbb, a kis
kerti lakban a vad szexuÀlis lÀtomÀsok hason-
lÂ elragadtatÀst keltenek Ter¢zben. Nem le-
het eld´nteni, ki irÀnyÁtja az esem¢nyeket,
minden k¢tarcÃnak mutatkozik a k´vetkezû
´ngy´trû k¢rd¢ssorban: àNem k´vettem-e el a
legsÃlyosabb hibÀt, hogy miutÀn û szent fels¢ge,
mondhatnÀm akaratom ellen¢re rabul ejtette a lel-
kemet, tÃlsÀgosan is elbüv´lt e rabsÀg ¢dess¢ge? Azt
is k¢rdhetn¢m hÀt, nem ¢pp azzal v¢tkezik a l¢lek,
ha megkedveli ezt az ¢des rabsÀgot, ¢s ´nk¢nt le-
mond szabadsÀgÀrÂl? Mert mit kezdhet û szent fel-
s¢ge az emberrel, ha az lemond szabadsÀgÀrÂl?
Nyitva Àll-e az ilyen l¢lek a kegyelem elûtt? Nincs-e
az ´nk¢ntes rabsÀgban, m¢g ha az ¢gi szerelem utÀ-
ni nosztalgiÀbÂl fakad is, valami eredendûen ´rd´-
gi? MÀsk¢pp hogyan magyarÀzhatnÀm meg ezt az
eg¢sz zürzavart, ami velem t´rt¢nt? Hogy elûbb az
´rd´g ravaszsÀgak¢nt k´nyveltem el û szent fels¢ge
kegyelm¢t, majd ¢pp fordÁtva, û szent fels¢g¢nek tu-
lajdonÁtottam azokat a k¢peket, melyeket az ´rd´g
vetÁtett el¢m?Ê (179ä180. o.) Szents¢g ¢s blasz-
f¢mia k¢z a k¢zben jÀr mindhÀrom kisre-
g¢nyben. Az °LTEM-ben, akÀr a mÀr id¢zett
coitusban, ez igencsak f´ldh´zragadt szinten
jelenik meg: àTudtam, hogy soha t´bb¢ senki se
fog szeretni. °s a Benkûn¢ m¢g k¢pes volt odar´-
h´gni az orrom alÀ: ÏAz a maga baja, Veronka,
hogy nem imÀdkozik.Î Nem is ¢rtettem, mi k´ze hoz-
zÀ. A rÂzsaszÁn karimÀs kalapjÀban Àllt a kertem
alatt, s a mutatÂujjÀt megemelte, mintha û lenne
az isten angyala. Az ujjÀn mübûr kesztyü. A hÀtsÂ
felemet fordÁtottam fel¢, m¢gis tovÀbb besz¢lt. Erre
megemeltem a f¢l fenekem, ¢s siker¡lt egyet puk-
kantanom. Elv´r´s´d´tt, de nem mozdult. ÏFingot-
tam, nem hallotta?Î SikÁtozni kezdett. ÏMaga a sÀ-
tÀn!Î Hogy mindenki hallja.Ê (25. o.) A TöL ne-
mi aktusÀban t´bb a spirituÀlis elem, de a
f´ldk´zelibb blaszf¢mia ¢s szents¢g egy¡ttes
jelenl¢te itt is nyilvÀnvalÂ. çm a szents¢gt´r¢s
most Àtszellem¡l, megszenteltt¢ vÀlik. Az elsû
mis¢s pap, Havas çrmin magÀnbesz¢de, mi-
kor celebrÀlÀs k´zben tekintete talÀlkozik a
vilÀgsz¢p szÁn¢sznû, Lieber ViktÂria kac¢r
pillantÀsÀval: àñ, mea culpa, mea culpa! Olyan

vagyok, mint a bibliai koporsÂ, melyet kÁv¡lrûl fe-
h¢rre meszeltek, bel¡lrûl azonban a romlÀs ¢s rot-
hadÀs benne az Ãr. MagÀnyos est¢imen hÀnyszor
kiel¢gÁtettem magam az Àgyban, hiÀba n¢zett rÀm
a fesz¡letrûl az a fÀjdalmas, megkÁnzott arc! M¢g
gy´ny´rüs¢get is leltem a lÀtvÀnyban, amit a k¢j
pillanatÀban a sajÀt elûl´vellû nedvem sz´kûkÃtja
jelentett.Ê (208. o.) K¢sûbb ugyane fesz¡let
alatt teszi magÀ¢vÀ ViktÂriÀt: àAz Àgyban a k¢t
melled k´z¢ temetem az arcom, a kezem folytatja a
gy´ng¢d enyelg¢st. A combod feszes, ¢rzem, akÀr
egy balerinÀ¢. Hatalmas fesz¡let mered rÀnk a fal-
rÂl.Ê (204. o.) Havas çrmin mintegy Krisztus-
nak ajÀnlja coitusait.

A kisreg¢nyek fûalakjai triptichont alkot-
nak, ¢s Ágy az egyes darabok csak nagyon fel-
t¢telesen olvashatÂk tÀrsaik n¢lk¡l, k¡l´n.
Veronika, Molly Bloom nagyon tÀvoli roko-
nak¢nt, haldoklÀsa ÀgyÀban, Àlmai, k¢pzelg¢-
sei vizeletszagÃ matracÀn; Ter¢z pedig àmÀ-
suttÊ ¢l. Havas çrmin ker¡l a legmesszebbre
a f´ldtûl, a fikciÂ szerint û ugyanis halott, mo-
nolÂgja ´ngyilkossÀga utÀn hangzik fel. Fel-
mer¡l ekkor a lehetûs¢g, hogy PÀlyi iratait a
fantasztikus irodalom k´r¢be utaljuk. (Szem-
ben az utÂszÂt ÁrÂ NÀdas P¢terrel, magam
semmik¢ppen sem tartom PÀlyit misztikus
szerzûnek. Ahhoz hiÀnyzik belûle a valÂdi
vallÀsos r¢v¡let.) Mert mind az olvasÂ, mind
az ¢nelbesz¢lûk meglehetûsen tanÀcstalanok
a tekintetben, hogy a fikciÂn bel¡l mi is te-
kinthetû valÂsÀgosnak az esem¢nyek k´z¡l.
Az utolsÂ sz´veg fûhûs¢nek ´nkommentÀrja
a t´bbi alak valÂsÀg¢rz¢kel¢s¢rûl is elmond-
hatÂ: àElûbb-utÂbb elveszÁtem az esem¢nyek folya-
matossÀgÀt. Ez a f¢lelem az elsû gondolatom. Pedig
g´rcs´sen ragaszkodom az eml¢kezetemhez.Ê (203.
o.) Senki sem tudja eld´nteni, legfeljebb va-
lÂszÁnüsÁteni, mikor Àlmodunk, mikor va-
gyunk ¢bren, mi lÀtomÀs, mi nem, az idûha-
tÀrok elmosÂdnak, a mÃlt egyenlû erejünek
bizonyul a jelennel. Mi t´bb, Havas çrmin
magÀnbesz¢d¢ben a j´vû is megjelenik, a pap
´ngyilkossÀga àutÀniÊ esem¢nyek is ÀbrÀzo-
lÂdnak: a berlini olimpiÀsz, a bevonulÀs Kas-
sÀra, a zsidÂt´rv¢nyek stb. Az implicit hallga-
tÂ jelenl¢te azonban m¢g a legutolsÂ, legter-
m¢szetfelettibbnek lÀtszÂ sz´veget is megÂvja
attÂl, hogy teljesen elmer¡lj¡nk a fantaszti-
kum vilÀgÀban. Ebben a tekintetben a kisre-
g¢ny nem fantasztikus, legalÀbbis nem a klasz-
szikus, a XIX. szÀzadi fantasztikum ¢rtelm¢-
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ben, amely egykor oly izgalmasan konfron-
tÀlta a reÀlis ¢s az imaginÀrius vilÀgÀt. D´ntû
jelentûs¢gü tanulmÀnyÀban Todorov egy¢b-
k¢nt is Ãgy v¢li, hogy ennek a fajta fantasz-
tikus irodalomnak immÀr v¢ge. àA XIX. szÀ-
zad a reÀlis ¢s az imaginÀrius metafizikÀjÀban le-
ledzett, ¢s a fantasztikus irodalom nem volt mÀs,
mint a pozitivista XIX. szÀzad rossz lelkiismerete.
De ma mÀr nem hisz¡nk a vÀltozatlan k¡lsû rea-
litÀsban, ¢s ¢ppoly kev¢ss¢ abban az irodalomban,
mely ennek a realitÀsnak Àtirata lenne. A szavak
nyert¢k el azt az autonÂmiÀt, melyet a dolgok im-
mÀr elvesztettek.Ê TovÀbbÀ: àMaga a fantasztikus
irodalom, mely laprÂl lapra visszÀjÀra fordÁtotta a
lingvisztikai kategÂriÀkat, ezÀltal halÀlos d´f¢st ka-
pott; de ebbûl a halÀlbÂl, ebbûl az ´ngyilkossÀgbÂl
Ãj irodalom sz¡letett.Ê ögy v¢lem, hogy az imp-
licit hallgatÂ is az egyik Ãj po¢tikai kategÂri-
Àja ennek a fejlûd¢snek. A XIX. szÀzadi,
klasszikus egyes szÀm elsû szem¢lyü fantasz-
tikus narrÀciÂban t´bbnyire nincs ilyen hall-
gatÂ, mint lÀttuk az explicit hallgatÂ bele van
komponÀlva a sz´vegbe. Az autonÂm szavak
vilÀgÀban ez mÀr nem felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges:
minden irodalommÀ vÀlt. Az Ãjabb fantaszti-
kus irodalom axiÂmÀkbÂl indul ki, nem pe-
dig t¢nyekbûl. AxiÂma, hogy Gregor Samsa
bogÀrrÀ vÀltozott, ugyanilyen tovÀbbi bizo-
nyÁtÀsra nem szorulÂ t¢ny, hogy Havas çr-
min ´ngyilkossÀga utÀn kezdi monolÂgjÀt. Az
implicit hallgatÂ valÂszÁnüsÁti monolÂgjÀt,
nyilvÀnvalÂ ugyanis, hogy àsÁron tÃliÊ mono-
lÂgja szerelm¢nek, Lieber ViktÂriÀnak szÂl.
Mintegy az ´ngyilkossÀg elûtti pillanatban
hangzik fel, elûre Àt¢lve a j´vût, egy k´z´s
¢let lehetûs¢g¢t, amibûl azonban nem lesz,
nem lehet semmi. Szinte elmondja a szÁn¢sz-
nûnek ¢s ezzel egyidejüleg az olvasÂnak,
hogy mi lesz, minek kellene lenni, ha nem
vetn¢ le magÀt a toronybÂl. A pap ¢lete csak
az ´ngyilkossÀg fel¢ nyitott, oda vezet min-
den Ãt, vagy mÀsk¢ppen ¢rtelmezve: ¢lete be
van zÀrva k¢t ´ngyilkossÀg k´z¢. Ez¢rt t´rt¢-
nik meg àk¢tszerÊ a sz´vegben. Elûsz´r,
mintegy valÂsÀgosan az elbesz¢l¢s legelej¢n,
¢s a legv¢g¢n, mÀsodszor is, mint egy mÀsik,
gondolatban v¢gigjÀrt ¢letÃtnak az elsûvel
azonos summÀja. °s annak a Havas çrmin Àl-
tal t´bbsz´r id¢zett bibliai gondolatnak az
igazolÀsak¢nt, hogy az ¢lethez a halÀlon Àt
vezet az Ãt. Maday Veronika implicit hallga-
tÂja az a àsz¢p fiÃÊ, aki leszÂlÁtotta egykor a

FÂti Ãton. °lete legszebb, legk´ltûibb eml¢ke
ez, akÀr Molly Bloomnak az a fiÃ, aki elûsz´r
csÂkolta meg a mÂrok falÀnÀl. A sz¢p fiÃ oda-
¡l a haldoklÂ asszony ÀgyÀhoz, v¢gighallgatja
gy´trelmes konfessziÂjÀt. K¢pzelg¢s ¢s f´ldi
kÁn, vÀgyÀlom ¢s lÀtomÀs, mocsok ¢s sz¢ps¢g-
vÀgy egybesimul, kib¢k¡l a fiÃ egykori sze-
relmes tekintet¢ben. Csak a MçSUTT fûhûs-
nûj¢t nem vÀrja f´ldi b¢ke monolÂgja v¢g¢n.
Neki ugyanis itt a f´ld´n nincs hallgatÂja;
magÀnbesz¢de àû szent fels¢g¢nekÊ, Krisztus-
nak szÂl. Az û megnyugvÀsa isteni term¢-
szetü, itt a f´ld´n mÀr nem gy´tri k¢tely:
àAmi megt´rt¢nt, bel¢m van v¢sve, akÀr az in-
diÀnok ûsi ¢kÁrÀsa a kûbe. Megmarad, amÁg a l¢lek
¢l. K¢rdezhetn¢m, hogy mi a maradandÂbb: a kû
vagy a l¢lek? De meghagyom a fiataloknak e t¢pe-
lûd¢st. °n mÀr nem k¢telkedem. Nincs rÀ sz¡ks¢-
gem t´bb¢.Ê (202. o.) A mÀsik k¢t sz´veg, mint-
ha arra szavazna, hogy m¢gis a l¢lek a mara-
dandÂbb. àSz¢tloccsan a fejem a k´v´n. A l¢lek
azonban tovÀbb ¢l, s ha kedve tartja, gÃnyt üzhet
a legszentebb dolgokbÂl isÊ ä mondja az ´ngyil-
kos pap. (204. o.) A haldoklÂ ´regasszony pe-
dig Ágy v¢gzi besz¢d¢t: àAz a legfurcsÀbb, hogy
f´l´slegess¢ vÀlt a testem. Vagyis ¢n magam f´-
l´sleges lettem. °s m¢gis ¢lek. Hogy van ez, hogy
¢lek? Veszem a levegût, emelkedik a mellkasom,
a macskÀm matat a szekr¢nyben. ögy lÀtszik, k´z-
ben bemÀszott a lyukon, amit az ajtÂban vÀjtam ne-
ki. Hallgatom a motozÀst, megnyugszom, a boldog-
sÀg sz¢tÀrad a tagjaimban, eg¢szen elbÀgyadok.
Hamarosan itt az Àlom, nem sok kell ¢s lecsukÂdik
a szempillÀm, alszom, igen, alszom.Ê (154. o.)
Minden mocskon, ´ngyilkossÀgon, f´rtel-
men, csalatÀson Àt ez a belet´rûdû, boldog el-
alvÀs, boldog halÀl a hÃs trilÂgiÀjÀnak legv¢g-
sû kicseng¢se.

ElgondolkodtatÂ, hogy PÀlyi AndrÀs v¢g-
telen¡l vakmerû, elszÀnt ¢s megd´bbentû-
en sz¢lsûs¢ges, halÀlk´zeli, metafizikus tÀvla-
tÃ, Àtszellem¡lt teljesÁtm¢nye nem ker¡lt bele
az Ãjabb magyar irodalom kÀnonjÀba. Elsû
megjelen¢sekor nem keltett k¡l´n´sebb fel-
tün¢st, Balassa P¢ter ¢s NÀdas P¢ter kom-
mentÀrjai nem tudtÀk el¢rni az Àtt´r¢st. Az
Ãj kÀnon mindenekelûtt az irÂniÀt, a frivo-
litÀst, a nyelvkritikÀt, t´bb nyelvjÀt¢k egyide-
jü bonyolÁtÀsÀt, a mell¢rendel¢st, az ¢rt¢k-
k´z´mb´ss¢get r¢szesÁti elûnyben, mindazt,
ami PÀlyi irodalmÀtÂl meglehetûsen tÀvol Àll.
TÃl àv¢resÊ, tÃl àr¢giesÊ, tÃlsÀgosan is embe-
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ri müv¢szet ez. Triptichonja k´z¢ppontjÀ-
ban a szentt¢ vÀlÂ ember n¢z szembe vel¡nk,
balra fetreng a megalÀzott kreatÃra, jobbra
az ´ngyilkos zuhanÀsÀban lÀzadÂ pap. Mind
nagyon-nagyon merû hÃs.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

A TçVCSý MþV°SZETE

Bodor çdÀm: Sinistra k´rzet
Magvetû, 1992. 158 oldal, 130 Ft

1. Bodor çdÀm k´nyv¢nek, a SINISTRA K¹R-
ZET-nek mÀr az alcÁme is, EGY REG°NY FEJE-
ZETEI, megzavarja az olvasÂt. Reg¢ny ugyanis
eg¢szet, fejezet pedig r¢szt jelent. Az alcÁm
viszont ¢ppen ezt az ellentmondÀst akarja
feloldani. Hiszen nem egy reg¢ny k¡l´nb´-
zû r¢szleteit, nem egy majdan befejezendû
ÁrÀs elemeit tartalmazza a k´nyv. A fejezetek
¢ppen Ágy ¢s csak Ágy alkotnak egys¢ges eg¢-
szet. Az alcÁm nem is müfajt jel´l meg, hanem
inkÀbb eligazÁtÀs, ha ugyan nem hasznÀlati
utasÁtÀs.

Aki viszont elsiklik az alcÁm f´l´tt, ¢s alÀ-
mer¡l a sz´veg sodrÀsÀban, az k¢sûbb m¢gis
meg fog torpanni. Mert a reg¢ny Ãgy akaszt-
ja el az olvasÀst, ahogy a nyugodt folyÂ sod-
rÀsa Àgaknak ¢s gy´kereknek viszi az ÃszÂ
fÀt. Az olvasÂ Ãjra meg Ãjra bele¡tk´zik va-
lamibe, ami megh´kkenti. Mint p¢ldÀul a ne-
vek. FurcsÀk ezek, ¢s a rendj¡k is elt¢r a ma-
gyar nyelv¢tûl. Mindenik hihetû: k¡l´n-k¡-
l´n, de ahogy egymÀs utÀn sorjÀzva felbuk-
kannak, hamar kider¡l, hogy egy¡tt mind
valÂszÁnütlenek. A n¢vrend megfelel a romÀn
szokÀsnak, m¢gsem erre, hanem valamilyen
hivatalos formÀra gondol az ember. K¡l´n´-
sen, hogy a t´rt¢n¢sbûl azt is megtudja, min-
denik a besorolÀs, a k´rzet rendj¢hez valÂ
idomÁtottsÀg b¢lyege.

AkÀr erre, akÀr mÀs hasonlÂra figyelne fel
az olvasÂ, mindenk¢ppen gondolhat arra is,
hogy csak a mai rendhagyÂ reg¢nyek egy
Ãjabb vÀltozata ker¡lt a kez¢be. Ezt a v¢le-
m¢nyt m¢g tovÀbb erûsÁtheti az elsû fejezet
jellege. Hiszen annak elsû r¢sze mindjÀrt in

medias res vezet, a mÀsodik pedig megadja a
t´rt¢net v¢g¢t is.

Csakhogy ez a bizonyos res, amibe a me-
s¢lû Ágy bevezet, nem annyira a t´rt¢net ma-
ga, mint a k´rzet ¢letvilÀga. Vagyis az, ami a
t´rt¢netek sorÀn nem mint folyamat, hanem
inkÀbb mint Àllapot bontakozik ki. A mÀsik
fejezetr¢szben viszont Andrej eleve azokat az
esem¢nyeket mondja el, amelyek v¢gsû vÀl-
tozata egyszerre fogja az û t´rt¢net¢t ¢s a re-
g¢nyt magÀt lezÀrni. Ez az ism¢tl¢s pedig
egyÀltalÀn nem esetleges, ¢s nem is jÀt¢k az
idûvel.

Mert a vÀltozatoknak hely¡k szerint mÀs
¢s mÀs a k´zvetlen ¢rtelm¡k. Egy¡ttv¢ve pe-
dig az a szerep¡k, hogy a mes¢l¢s ideje ¢s a
t´rt¢n¢sek ideje egyarÀnt elveszÁtse jelentûs¢-
g¢t. Ami az¢rt fontos, mert a reg¢ny menet¢t
Andrej Bodor mes¢l¢se bontakoztatja ki t´r-
t¢netrûl t´rt¢netre, m¢gpedig Ãgy, hogy
ezekbûl sem k¡l´n-k¡l´n, sem egy¡ttv¢ve
nem alakul ki a k´rzet t´rt¢nete. A k´rzetnek
ugyanis nincs t´rt¢nete. VÀltozÀsok vannak,
nem is kicsik, de ezekre inkÀbb csak utalÀsok-
bÂl lehet k´vetkeztetni. A Liga bÀnyÀsz-sisa-
kosai Àltal okozott bolydulÀst is csak sejteni,
a k´vetkezm¢nyeket pedig legfeljebb kitalÀl-
ni lehet. M¢g a parancsnokkisasszony rejt¢-
lyes halÀlÀval zÀrulÂ ÀltalÀnosabb bomlÀst is
csak hasonlÂ mÂdon lehet felt¢telezni.

Az utolsÂ esem¢nysor mindk¢t vÀltozata
abban mindenesetre azonos ¢rtelmet kÁnÀl,
hogy bÀrmi vÀltozÀst is hoztak volna a boly-
dulÀsok, a k´rzet vilÀgÀnak rendje Àtalakul-
hatott, de nem szünt meg abban, ami az em-
berek ¢let¢t k´zvetlen¡l szabÀlyozza ¢s alakÁt-
ja. V¢g¡l is Andrejt visszalÀtogatÀsakor az¢rt
kergetik ki a k´rzetbûl, mert kiment a szÀllÀ-
sÀrÂl, amit, akÀrcsak elsû bel¢p¢se alkalmÀ-
bÂl, ekkor is tilos elhagynia.

Erd¢lyben, Caragialetûl ihletve, n¢ha
mondjÀk is: àHa forradalom, legyen forradalom,
de akkor ne vÀltozzon meg semmi.Ê

Persze ez a k´z´s ¢rtelem csak a reg¢ny
v¢g¢n tÀrulhat fel. Az elsû fejezetbeli vÀltozat
ugyanis nem annyira a t´rt¢netbe, mint in-
kÀbb az elbesz¢l¢s mÂdjÀba vezet be. Hiszen
az olvasÂ Àltala a visszatekintû szeml¢letmÂd
mindent egybefogÂ mÃlt idej¢ben rendezke-
dik be. M¢ghozzÀ Ãgy, hogy ha egyÀltalÀn
azonosul valakivel, akkor az nem a k´rzetben
t¢blÀbolÂ, hanem az abbÂl kiszabadult ¢s az
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ottaniakrÂl mes¢lû Andrej lesz. Amivel az ol-
vasÂ v¢geredm¢nyben nem a mes¢lû Andrej
Bodort, hanem az ÁrÂ Bodor çdÀmot fogja ä
¢szrev¢tlen¡l ä k´vetni.

2. Bodor reg¢nye a k´vetkezû mondattal kez-
dûdik: àK¢t h¢ttel azelûtt, hogy meghalt, Borcan
ezredes magÀval vitt terepszeml¢re a dobrini erdû-
ker¡let egyik kopÀr magaslatÀra.Ê (5. o.) Ezen a
szeml¢n Andrej, akÀrcsak a k´rzet parancs-
noka, a term¢szetet figyeli. Ettûl kezdve Ãgy
kÁs¢rik v¢gig a reg¢nyt a term¢szeti k¢pek,
ahogy a zenedarabokhoz jÀrul a basso conti-
nuo. K¢t mÀsik sz´vegr¢sz pedig olyan, mint-
ha ennek az ÀllandÂ kÁs¢retnek az alaphang-
jait ¡tn¢ meg: Borcan ezredes a szemle so-
rÀn, k¡l´n az û szÀmÀra kialakÁtott pihenû-
helyen, àhajadonfûtt, sz¢lben lobogÂ hajjal, rezgû
f¡lcimpÀkkal ÂrÀkon Àt meredt tÀvcs´v¢vel a keleti
lÀtÂhatÀrraÊ. (5. o.) Majd pedig: àhazat¢rûben
v¢gigbaktatott valamelyik hegyhÀton, s... magÀba
szÁvta a rezervÀtum bÂdÁtÂ csendj¢t, a v´lgyek m¢-
ly¢rûl ÀradÂ patakzÃgÀstÊ (uo.).

Az ember fel¡letess¢g¢ben hajlik arra,
hogy a reg¢nyekben elûfordulÂ term¢szetle-
ÁrÀsokat t´ltel¢knek vagy puszta hÀtt¢rfest¢-
szetnek tekintse. A term¢szet jelenl¢te azon-
ban nemcsak a fest¢szetben, az irodalomban
sem esetleges. K¡l´n´sen, hogy ami minden
müv¢szetben fontos lehet, az nem is maga a
term¢szet megjelenÁt¢se, hanem az azt meg-
hatÀrozÂ szeml¢let. Ahogy azt legvilÀgosab-
ban a fest¢szetbûl lehet meg¢rteni.

Leonardo SZIKLçS MADONNç-jÀnak k¢t
vÀltozatÀt, a louvre-belit ¢s a londoni Natio-
nal Gallery-belit ¢ppen a term¢szeti hÀtt¢r Àl-
tal sugallt szellem k¡l´nb´zteti meg egymÀs-
tÂl. Ez¢rt nyitottabb ¢s szelÁdebb a pÀrizsi
k¢p, melankolikusabb ¢s gondterheltebb a
londoni: mintha az egyik a PassiÂ szellem¢t,
a mÀsik a feltÀmadÀshoz füzûdû megvÀltÀst
id¢zn¢ meg. Lorenzetti viszont a sienai, Pa-
lazzo Pubblico-beli ALLEGORIA DEL BUON GO-
VERNO freskÂjÀra valÂsÀgos, mindennapi
toszkÀn tÀjat festett. Olyat, amilyet az embe-
rek figyelû gonddal termûv¢ tettek: hogy
mindenki ¢let¢t ¢s sokak jÂl¢t¢t biztosÁthassa.
Ebben az embertûl megmüvelt kezes tÀjban
a reneszÀnsz vÀrosÀllam polgÀrÀnak szeml¢-
lete elevenedik tehÀt meg.

A term¢szet fest¢szetben t´rt¢nû megjele-
nÁt¢s¢rûl sokkal k´nnyebb v¢lem¢nyt alkotni,

mint az irodalombelirûl. De nem az¢rt, mert
a festm¢nyt ¢rz¢ki mÂdon ¢s ennyiben k´z-
vetlen¡l, az irodalmi alkotÀst viszont szellemi
mÂdon, azaz k´zvetve lÀtjuk. Hanem az¢rt,
mert amÁg a festm¢ny eg¢sz¢t egyszerre fo-
gadjuk be, az irodalmi müvet csak fokozato-
san, r¢szletrûl r¢szletre k´vetve tudjuk meg-
elevenÁteni. A fokozatos kibontakozÀs sorÀn
viszont sokkal k´nnyebb meg¢rteni, hogy mi-
lyen szeml¢letmÂd hatÀrozza meg a term¢-
szet jelenl¢t¢t egy-egy müben.

Bodor çdÀm reg¢ny¢n¢l k¡l´n´s mÂdon
az nehezÁti a meg¢rt¢st, hogy a term¢szet a
sz´vegben mindig csak feloldva ¢s kis r¢szle-
tekben jelenik meg. Mintha sehol ¢s semmi-
kor nem l¢tezne ´sszef¡ggû valÂsÀgk¢nt. Pe-
dig a reg¢ny ¢ppen egy term¢szeti szeml¢vel
kezdûdik, ¢s Andrej Bodor t´rt¢net¢nek el-
mondÀsÀt is egy term¢szeti lÀtvÀny indÁtja.
Azt a tÀjat Árja le, amely ût a k´rzetbe ¢rke-
z¢sekor fogadta. Csakhogy itt nem valÂsÀgos
tÀjrÂl olvashatunk, hanem k¡l´n´s helymeg-
hatÀrozÀst kapunk: àa fenyves fekete gall¢rja f´-
l´tt villÂztak a Pop Ivan ¢s a Dobrin jeges tornyaiÊ
(17. o.). A pontos utalÀs m¢gsem jel´l valÂ-
sÀgos f´ldrajzi helyet. Az Erdûs KÀrpÀtok fû-
csÃcsÀnak, a Pop Ivannak nincsenek tornyai,
¢s nem lejtûin hÃzÂdik az ukrÀn hatÀr. A
hegy jÂval beljebb, mÀr KÀrpÀtaljÀn van.
Dobrin pedig t´bb is l¢tezik Erd¢ly-szerte,
csak ¢ppen mÀsfel¢. A Sinistra-medence te-
hÀt k¢pzelet sz¡lte tÀj ¢s hely. Bodor çdÀm
nem egy l¢tezû term¢szetet Ár le, hanem azt
ugyanÃgy megteremti, mint a k¢pzeletbeli
k´rzetet, amely az esem¢nyek kerete.

A Pop Ivanra valÂ hivatkozÀsnak m¢gis
van f´ldrajzi ¢rt¢ke, amennyiben RomÀnia
egyik legelhagyottabb r¢sz¢nek ember nem
jÀrta rengeteg¢re utal, olyan vid¢kre, ahol a
Sinistra k´rzet akÀr valÂban l¢tezhetett volna.

A term¢szet megjelenÁt¢se k¡l´nben nem
is Àll ´ssze eg¢szet adÂ tÀjk¢pben. Bodor
çdÀm inkÀbb r¢szleges k¢pek folyamatos szÀ-
laival sz´vi Àt a reg¢nyt. ögy, hogy a sz´vet
alaptÂnusÀt v¢g¡l is r¢szletnyi k¢pek sokasÀ-
ga ¢s ezek vÀltozatos folyamatossÀga alakÁtja
ki. AzÀltal, hogy a r¢szleges lÀtvÀnyszilÀnkok,
amelyeknek egyszeri ¢rz¢ki szerep¡k van, v¢-
g¡l filigrÀn szÀlak sz´ved¢kek¢nt ivÂdnak be-
le a k¢pzeletbe.

Ennek a mindig ¢rz¢kelhetû vÀltozatos-
sÀgnak a jellege ¢s jelentûs¢ge sehol sem mu-
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tatkozik olyan ä szinte m¢rhetû ä tisztasÀg-
ban, mint az elsû fejezetben elûrevett ¢s az
utolsÂban megism¢telt tÀjleÁrÀs vÀltozatai k´-
z´tti k¡l´nbs¢gekben. Aki ¢szreveszi, hogy az
elsû vÀltozat gazdagabb, mint a mÀsodik, ar-
ra is k´nnyen rÀj´n, hogy nem esetlegesen
¢s nem egyszerüsÁt¢s okÀbÂl, hanem a k¢t
sz´veg elhelyez¢se miatt van ez Ágy. Az elsû a
reg¢ny ÀltalÀnos hangulatÀba kell bevezes-
sen, ugyanakkor mintegy bek´ti az olvasÂ lel-
k¢be a term¢szet jelenl¢t¢t is. MÀsr¢szt az,
ami a reg¢ny elej¢n alapot vet meg, de a v¢-
g¢n f´l´sleges vagy zavarÂ lenne, az a befe-
jezû vÀltozatbÂl ki is marad.

A k¡l´nbs¢gek k´z¡l mindenesetre igen
tanulsÀgos az, ahogy a zÀrÂvÀltozatban meg-
jelenû mondatr¢sz: àkeleten hatalmas, narancs-
v´r´s felhûÊ (155. o.) kezdeti megfelelûje
hangzik: àK¢sû d¢lutÀnra jÀrt, a keleti ¢gbolton
a bÀnat felhûje, hatalmas narancsv´r´s gomolyag
vilÀgÁtott.Ê (14. o.) A szikÀran szükszavÃ befe-
jezû vÀltozatnÀl nemcsak Àrnyaltabb ¢s fino-
mabb a nyitÂsz´veg, hanem olyan jelzût is
tartalmaz, amely ¢rzelemre utalvÀn k¡l´n-
b´zik attÂl, ahogy a term¢szeti k¢pek hatÀs-
k´re a reg¢nyben minden¡tt a lÀtvÀny ¢rz¢ki
Àrnyalataira korlÀtozÂdik.

Ezzel azonban csak egy tovÀbbi szinttel
eg¢sz¡l ki a lÀtvÀnyok ¢rz¢ki valÂsÀga. Bodor
çdÀm olyan jelzûket is hasznÀl, amelyek a lÀt-
vÀny ¢rz¢ki valÂsÀgÀt mÀs k´zvetlen¡l ¢rz¢ki
hatÀsokkal is gazdagÁtjÀk. A befejezû sz´veg-
vÀltozat egy mondatr¢sz¢nek: à...Severin Spi-
ridon tanyÀjÀt nem talÀltam, hely¡ket csak talÀl-
gatni lehetett, n¢hÀny esûtûl, hÂtÂl Àztatott, s´t¢tk¢k
¡szk´s halombanÊ (155. o.) ugyanis az elsû fe-
jezetben a k´vetkezû felel meg: à...gondoltam,
megn¢zem, hogyan irul-virul a kakukkf¡ves r¢te-
ken egykori kedvesem, Elvira Spiridon, aki f¢rj¢-
vel, Severin Spiridonnal egy boronahÀzban lakott
a tetûn, egy Ãt menti tisztÀsonÊ. (14. o.) Az egy-
szerübb gazdagodÀst hozÂ jelzûket olyanok is
kieg¢szÁtik itt, amelyek kivezetnek a szÁnek ¢s
formÀk vilÀgÀbÂl. A kakukkfü nem annyira
szÁn¢vel ¢s alakjÀval hat, mint ahogy tenn¢ a
szegfü. Egy füszern´v¢ny illatÀnak mÀs az ¢r-
telme, mint a rÂzsÀ¢nak. A kakukkfü pedig
a s¡ltek meleg¢t ¢s az Ázek finom gazdagsÀgÀt
juttatja esz¡nkbe. A kakukkf¡ves r¢t k¢pzete
ez¢rt k¡l´n´sen sokr¢tü ¢rz¢ki valÂsÀgot ele-
venÁt meg.

Ezeken ¢s mÀs hasonlÂ finom k¡l´nbs¢ge-
ken ÀltalÀban nem akad meg az ember sze-
me. Csak mÀsodik olvasÀskor vagy visszagon-
dolva ¢s elgondolkodva figyel fel rÀjuk. °sz-
rev¢tlen¡l hatnak a l¢lekre. Bodor çdÀm re-
g¢ny¢ben azÀltal, hogy a sz´veg Àrnyalt egy-
szerüs¢ge magÀval sodor.

Az olvasÂt hÀlÂjukba fonjÀk az egyszerü-
s¢gben sorjÀzÂ mondatok, Ãgy, hogy a term¢-
szet folyamatos jelenvalÂsÀga v¢g¡l egys¢ges
sz´vetbe rendezûdik. A r´vid k¢pek teljesen
belesimulnak a mindig hüv´s, mindig pontos
mondatokba. Szinte feloldÂdva illeszkednek
a cselekv¢sek, a pÀrbesz¢dek ¢s leÁrÀsok k´z¢,
amelyekbûl az olvasÀsban egyÀltalÀn nem vÀl-
nak k¡l´n. A vÀltakozÂ jellegü mondattartal-
makat ÀltalÀban sem lehet egymÀstÂl vilÀgo-
san elvÀlasztani. így a reg¢ny ä az abb¢li me-
s¢l¢s ä nyelvi folyamata olyan egys¢gesen
g´ngy´lûdik le, hogy alig lehet a r¢szletek
vÀltakozÀsainak alakulÀsÀt ¢szrevenni.

A term¢szeti k¢pek Ãgy simulnak bele a
mes¢l¢sbe, mintha nem is volna ´nÀllÂ l¢t¡k.
Mind mÀs ¢s mÀs jellegü r¢szletekbûl
buggyannak ki, hogy megint mÀs jellegü
r¢szletekbe torkolljanak. Ezt ugyanÃgy nem
veszi ¢szre az olvasÂ, ahogy azzal sem t´rûdik
sokat, ha egy szokvÀnyos reg¢nyben meditÀ-
ciÂk vagy ¢rzelmek elemz¢sei k´tik ´ssze a
pÀrbesz¢dek ¢s cselekv¢sek szakaszait. °s
ahogy ez utÂbbiak eset¢ben csak k¢nyelmes-
s¢g, elûÁt¢let vagy az egys¢g megt´r¢se okÀn
lehet elsûbbs¢get felt¢telezni, Ãgy a SINISTRA
K¹RZET-ben sem volna jogos vagy akÀr csak
indokolt, ha a term¢szet jelenl¢t¢t mÀsodla-
gosnak hinn¢nk.

A reg¢ny stÁlusa az¢rt ilyen egys¢ges, ¢s
az¢rt tud egys¢get teremteni, mert az egyen-
letesen ki¢rlelt mondatok mÀsk¢ppen szikÀ-
rak ¢s tisztÀk aszerint, hogy mirûl szÂlnak. Az
¢rz¢sek ¢s gondolatok fogalmai, a cselekv¢-
sek ig¢i ¢s jelzûi olyan egyszerüs¢ggel rende-
zûdnek mondatokba, hogy a leÁrÀst, a beszÀ-
molÂ jellegü elmondÀst puszta ¢s szenvtelen
t¢nyk´zl¢snek lehet felfogni. Egy r¢t, erdû-
sz¢l, patak vagy bokor leÁrÀsÀt viszont a r¢sz-
letek vÀltozatos vagy ¢ppen vÀltakozÂ Àrnya-
latai teszik elevenn¢. Hol egyszerüs¢g, hol
pedig sokr¢tüs¢g viszi elûre a sz´veget. A ter-
m¢szeti k¢pek ¢rz¢ki jelenl¢te annyira folya-
matos, hogy az olvasÂ lelk¢ben csÁrÀzÂ valÂ-
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sÀg¢rz¢st ¢szrev¢tlen¡l is ezek alakÁtjÀk ki a
leghat¢konyabban.

A stÁlus egys¢g¢t mindenesetre k¡l´nb´zû
lÀtÀsmÂdok ´sszekapcsolÂdÀsa vagy inkÀbb
´sszefonÂdÀsa teremti meg. Az egyik az,
amely szerint Bodor çdÀm el¢nk terÁti a ter-
m¢szetet. Szeml¢letmÂd ez, amely a l¢lek m¢-
ly¢n ¢l, ¢s amelyben nagyon r¢gi, k´z´s em-
beri magatartÀs hat. Olyan r¢gi, hogy bÀrki
mÀs el tudnÀ ugyan sajÀtÁtani, de csak annÀl
vÀlhat a l¢lek term¢szet¢v¢, aki belesz¡letett.

Aki manapsÀg jÀrja az erdût, aligha tud a
vonulÂ tÀrsasÀgok zenebonÀitÂl megmene-
k¡lni. R¢gen sem kirÀndultak kevesebben,
m¢gsem zengett tûl¡k a vilÀg. Sokan mentek
vasÀrnaponk¢nt a k´zeli dombokra, v´lgyek-
be, ¢s sokan jÀrtak figyelve erdût ¢s r¢tet.
N¢ztek ¢s lÀttak, f¡leltek ¢s hallottak. ¹r´m
volt ûzet lÀtni az erdûn, medv¢t a havason.
VidÁtotta a lelket ûsszel a harkÀly munkÀja,
tavasszal a cinke für¢szel¢se. °s jobb ¢rz¢s
volt meglÀtni az elsû kankalint vagy kikeri-
cset, mint csokrot halmozni belûl¡k. JÂ volt
d¢lidûben t¡zet rakni a forrÀsnÀl, zsivÀnype-
cseny¢t s¡tni a tisztÀson. Akinek arra volt
kedve, hazafel¢ menet a vÀros hatÀrÀn, az er-
dûsz¢li mened¢khÀzban megivott egy Steh-
biert vagy egy hosszÃl¢p¢st.

HozzÀtartozott ez a vÀrosi l¢thez, a jÂ pol-
gÀrember ¢let¢hez. K´z¢p-EurÂpÀban, N¢-
metorszÀgtÂl Erd¢ly keleti cs¡csk¢ig igencsak
sokan voltak, akik Ágy teremtettek lelk¡kben
egyensÃlyt a h¢tk´znapok ¢s a szabadnapok,
a ser¢nys¢g ¢s a b¢kess¢g k´z´tt.

Mert a term¢szet varÀzsÀban valÂ figyelû
alÀmer¡l¢s erût adott. Hogy a l¢lekben le
tudjon ¡lepedni a zavar, fel tudjon oldÂdni
a fesz¡lts¢g. Ahogy lassan megb¢k¢lt az a lû-
csei polgÀr, aki leÀnya halÀlakor a Rehberg
alatti m¢hesben rejtûz´tt el napokra, vagy
az a kolozsvÀri leg¢nyke, aki egyed¡l ment ki
a DregÀn-v´lgy fenyveseibe, a vÁzes¢sekhez,
ahÀnyszor neh¢z volt a szÁve. Ott maguk-
ba szÁvtÀk a fenyvesek susogÀsÀt, a b¡kker-
dûk àbÂdÁtÂ csendj¢t, a v´lgyek m¢ly¢rûl ÀradÂ pa-
takzÃgÀstÊ.

Ez a csend, a vizeknek ez a csobogÀsa, a
term¢szetnek ez az Àt´lelû gazdagsÀga
k´nnyüv¢ teszi a mindennapi t¡leked¢sek vi-
lÀgÀt, segÁt a szorongattatÀsok elvisel¢s¢ben,
gyÂgyÁtja a l¢lek sebeit.

Bodor çdÀm ÁrÀsÀban is mintha a term¢-

szet b¢k¢t ¢s nyugalmat adÂ jelenl¢te tenn¢
lehetûv¢, hogy borzalmas ¢s embertelen ese-
m¢nyek eml¢kk¢ vÀljanak ¢s ´sszeolvadjanak
a bÀnat felhûj¢nek narancsv´r´s gomolygÀsÀ-
ban. Sût a term¢szetnek folyamatosan jelen
kell lennie, ÀllandÂan meg kell Ãjulnia, hogy
el lehessen mes¢lni a fejezetrûl fejezetre hal-
mozÂdÂ r¢ms¢geket. Mert az sem el¢g, hogy
az eml¢kez¢s mÀr sz¢tterÁtette a g´rcs´k cso-
mÂit. Folyton v¢dekezni kell, hogy az ¢rzel-
mek ne forrÂsodjanak fel, hogy ´sszeolvadÀ-
suk ne vÀlhasson pusztÁtÂ lÀvafolyammÀ.

Ez a kiegyensÃlyozÂ erû az¢rt tud hatni,
mert a term¢szet nem hÀtt¢r vagy keret, ha-
nem ÀllandÂan jelen l¢vû, ´sszek´tû valÂsÀg.
Ez vezet ki mindenhonnan, ¢s ez vezet be
mindenhova. Megjelen¢se mindig k´r¡lhatÀ-
rolt: ´nmagÀban is meg azÀltal is, ami elûtte
¢s utÀna van. Bodor çdÀm annyit ¢s Ãgy lÀt-
tat meg vel¡nk, amennyit egy erdûsz¢li hÀz
elûtt ¡lû ember tÀvcs´v¢n kereszt¡l lÀthat.
Szabad szemmel az eg¢sz r¢tet Àtfogja a te-
kintet, a szÁnek pedig egyetlen gazdag szû-
nyegg¢ egyes¡lnek, amelyben nem vessz¡k
¢szre sem a virÀgok formÀit, sem a szÁnek Àr-
nyalatÀt. Szabad szemmel minden harangvi-
rÀg k¢k. TÀvcs´v´n Àt a r¢tek, erdûsz¢lek,
bokrok minden alakja ¢s szÁnÀrnyalata fon-
tos. °s annyira k´zeli lesz a fenyûk k´z¡l ki-
bukkanÂ ûz, hogy akÀr meg is lehetne szÂlÁ-
tani. így t´rt¢nhet ez bÀrmikor KolozsvÀr f´-
l´tt, a Dobrin gerinc¢n, Beszterce tÀjÀn, a
Kuhhorn oldalÀban vagy egy tiroli erdûsz¢-
len MerÀn k´rny¢k¢n.

Ilyen a Bodor çdÀm Àltal reg¢ny¢ben
¢letre keltett term¢szet is. Ez¢rt ¢s Ágy lesz
minden egyes kinagyÁtott ¢s k´zel hozott
r¢szlet ´sszes rezzen¢se ¢s mÂdosulÀsa fon-
tos. Mintha mÀr csak ezeknek volna jelentû-
s¢g¡k. °s a term¢szet kibomlÂ k¢pzeletbeli
vilÀgÀnak szinte elevenebb a jelenl¢te, mint
a szabad szemmel lÀthatÂ valÂsÀgosnak. Hi-
szen ezt a term¢szetet nemcsak befogadjuk,
hanem mi magunk rakjuk minden gazdag-
sÀgÀval egy¡tt a lelk¡nk m¢ly¢n ´ssze.

3. Bodor çdÀm reg¢ny¢ben van elbesz¢lû,
aki egyben fûhûs, ¢s az û t´rt¢nete gombo-
lyodik le Ãgy, hogy annak lezÀrulÀsÀval v¢get
¢r a reg¢ny is. Csakhogy a t´rt¢net nem t´r-
t¢net, a cselekm¢ny nem cselekm¢ny, ¢s a fû-
hûs egyiknek sem actora.
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Andrej, mint elmes¢li, az¢rt ment a k´r-
zetbe, hogy fogadott fiÀt megtalÀlja ¢s ki-
mentse. Meg is talÀlja, ¢s amikor B¢la Bun-
dasian nem akar vele menni, v¢ge a t´rt¢-
netnek, a reg¢ny akÀr be is fejezûdhet.

De abbÂl, amit Andrej elmes¢l, az is kide-
r¡l, hogy semmi sem az û tettei Àltal t´rt¢nik.
Sût a sajÀt szÀnd¢kai ¢s a t´rt¢n¢sek k´z´tt
sincsen semmi kapcsolat. MÀr a cselekm¢nyt
indÁtÂ mÀsodik fejezet is ezt teszi vilÀgossÀ.
Amikor Andrej meg¢rkezik a k´rzetbe, r´g-
t´n elmagyarÀzzÀk neki, hogy csak a parancs-
nok, Borcan ezredes fogadhatja be. Ha ked-
ve lesz hozzÀ, ¢s akkor, amikor akarja. Addig
vÀrnia kell. BÀrmit szeretne is, nem tehet
semmit. M¢g a hÀzbÂl sem szabad kil¢pnie.
àItt minden a hegyivadÀszok¢Ê, mondja Nikifor
Tescovina. °s azt is, hogy àýk gondoskodnak itt
a n¢prûlÊ. (19. o.) A gondoskodÀs pedig min-
denre kiterjed. Legjobb, ha m¢g a nev¢t is
elfelejti. °s ne mondjon senkinek semmit, se
´nmagÀrÂl, se szÀnd¢kairÂl. Helyesebben
mondhat, amit akar, csak ne az igazat. Iratai-
rÂl pedig jelentse ki: elvesztek.

Amikor Borcan ezredes v¢g¡l befogadja,
nevet is ad neki. Senki sem tudhatja, m¢g az
olvasÂ sem, hogy kicsoda az az Andrej Bodor,
akinek a l¢t¢t semmi mÀs nem bizonyÁtja,
mint a nyakÀban lÂgÂ d´gc¢dula.

A k´rzetben ugyanis senkinek nem lehet
szem¢lyis¢ge. M¢g a feletteseknek sincs. Bor-
can ezredes halÀla utÀn az Ãj parancsnok,
Coca Mavrodin, k¢sûbb maga is àtalÀnyos mÂ-
don v¢gezteÊ l¢t¢t: àºlt¢ben elaludt az erdûnÊ, ¢s
àa rÀrakÂdÂ j¢gcseppek ¡veg¢be fagyottÊ, v¢g¡l
pedig az olvadozÂ j¢gtuskÂ hely¢n àcsak egy
Àzott, bogÀrszagÃ, ezredesi csillagokkal teletüzdelt
rongykupac maradtÊ. (43. o.)

Andrej annyira nem egy¢n, hogy alig van-
nak ¢s alig is lehetnek olyan cselekedetei,
amelyeket valÂban az ´v¢inek nevezhetn¢nk.
Igaz, eljut fogadott fiÀhoz, de egyÀltalÀn nem
sajÀt akaratÀbÂl, hanem az¢rt, akkor ¢s Ãgy,
ahogy az ezredeskisasszony akarja. Fogadott
fia pedig m¢g k´zeled¢s¢t is elutasÁtja, ¢s a
k´rzetet olyannyira nem akarja elhagyni,
hogy amikor a parancsnok elk¡ldi, inkÀbb
felgyÃjtja magÀt.

Andrej nemcsak semmit sem tehet meg,
amit akarna, de mindent megtesz, amit tûle
akarnak. Mintha nem is Andrej, hanem az
ezredeskisasszony cselekedne Àltala. így segÁt

emberek meg´l¢s¢ben, Ágy falazza be a bar-
langba az odabÃjt menek¡lût.

SinistrÀban senkinek sincs se szÀnd¢ka, se
akarata. Mindenkiben csak a k´rzet rend-
szere cselekszik. M¢g akkor is, amikor ¢lni
prÂbÀl benne, mert azt is csak annak rendje
¢s mÂdja szerint teheti. így ¢l Andrej azzal
az ElvirÀval egy¡tt, akit Coca Mavrodin ren-
del mell¢ tÀrsnak, akkor is, ha elûtte Aranka
Westinnel szûtt vÀgyai szerint szerelmi vi-
szonyt.

Bele kell nyugodni tehÀt: a reg¢ny legin-
kÀbb abban az ¢rtelemben alakul a cselek-
m¢ny szerint, hogy a minden ¢s mindenki f´-
l´tt uralkodÂ rendszer az igazi cselekvû. Hi-
szen az emberekkel m¢g sajÀt tetteik is csak
megt´rt¢nnek.

°s m¢gis mindezt term¢szetesnek ¢rzi az
ember. De nem is lehet mÀsk¢ppen. Minde-
nekelûtt az¢rt, mert a cselekedetek ¢s t´rt¢-
n¢sek k¢pzeletbeliek ¢s ugyanakkor valÂsÀ-
gosak. Mindig tudjuk, hogy k¢pzelt vilÀgban
jÀrunk, ¢s tisztÀn ¢rezz¡k azt is, hogy minden
valÂsÀgos. Minden esem¢nynek ¢ppen Ãgy
van teljes erejü hitele, hogy tudjuk, semmi
sem lehet valÂsÀgos. K¡l´nben is: semmi
sem tud olyan valÂsÀgos lenni, mint amilye-
nek k¢pzelt szem¢lyek ¢s t´rt¢netek lehet-
nek. Ha mÀs¢rt nem, akkor az¢rt, mert hi-
szen a valÂsÀgrÂl is k¢pzelet¡nkkel alkotunk
k¢pet. De ez mindig olyan kusza ¢s gyakran
olyan ellentmondÀsos, mint maga az ¢let.
Csak az tud koherens is lenni, amit a k¢pze-
let teremt.

A k¢pzelet ¢s a valÂsÀg jÀt¢kai mindig sok-
kal m¢lyebbek, mint azt gondolnÀnk. Min-
den m´g´tt van valami mÀs is. Amit elsûre
talÀn ¢szre sem vesz¡nk, amit talÀn csak
meg¢rz¡nk. Valami, amit viszont elûbb-
utÂbb k´nnyen meg tudunk ¢rteni.

Ilyen ¢rtelemben vÀlhat emblematikussÀ a
Bodor n¢v is. El¢g ugyanis arra gondolni,
ahogy Bodor çdÀm maga el¢ ÀllÁtja Andrej
Bodort, hogy k´zvetÁtsen k´zte ¢s az olvasÂ
k´z´tt. °s akkor Bodor, mint çdÀm, valÂsÀ-
gos ¢s mint Andrej, k¢pzeletbeli szem¢ly egy-
szerre. M¢g azÀltal is, hogy Andrejt megte-
remtve, çdÀm ´nmagÀt valÂsÁtja meg.

HasonlÂan egybeolvadÂ kettûss¢g valÂsul
meg abban is, ahogy Andrej nemcsak azt me-
s¢li el, ami t´rt¢nt vele, amit tett ¢s amit mÀ-
soktÂl tudhat, hanem azt is, amit sehogy se
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tudhatott. AztÀn Andrej a vele megt´rt¢nt
esem¢nyeket Ãgy mondja el a jelenben, mint-
ha a mÃltban t´rt¢ntek volna, a mÃltbelieket
meg Ãgy, mintha a jelenben t´rt¢nn¢nek. Az
elbesz¢l¢sben a mÃlt egyszerre (megt´rt¢nt-
k¢nt) mint valÂsÀg ¢s (eml¢kk¢nt) mint k¢p-
zelet jelenik meg, ¢s ez a kettû egy¡tt, az ol-
vasÀsban eggy¢ vÀlva lesz v¢g¡l hiteles.

Enn¢l a k´zel hozÀsnÀl azonban fontosabb
a fordÁtottja. Az, hogy a mÃlt valÂsÀgos ese-
m¢nyeit az eml¢kez¢s Ãjra elk¢pzelve eleve-
nÁti fel. Ez pedig k¢tszeres tÀvolsÀgot teremt.
Egyszer a mÃlt ¢s a jelen k´z´tti idû Àltal, mÀ-
sodszor a k¢pzelet ¢s a valÂsÀgos ¢lm¢ny k´-
z´tti k¡l´nbs¢g Àltal. Az egyik k¡lsû, a mÀsik
belsû, ¢s Ágy a tÀvolsÀg meg is hatÀrozza a for-
mÀt. Vagyis az elmes¢l¢s mÂdjÀt, amelyet az
olvasÂ magÀba fogad, ¢s sajÀt ¢lm¢nyk¢nt
bontakoztat ki. Ebben az ¢lm¢nyben û maga
is azt a kettûss¢get egyesÁti, amely az elbesz¢-
l¢s m´g´tt ¢l. TehÀt egyszerre k¢pezi Ãjra,
immÀr sajÀt k¢pzelet¢nek harmadik tÀvolsÀg-
teremtû valÂsÀgÀban, a müvet magÀt ¢ltetû,
k¢tf¢le tÀvolsÀgteremt¢s egys¢g¢t. Az olvasÀs-
nak ezt a lelki magatartÀsÀt eleve kiker¡lhe-
tetlenn¢ teszi a befejezû fejezet elûrevett vÀl-
tozata Àltal adott indÁtÀs a SINISTRA K¹RZET
elsû fejezet¢ben. Amikor Andrej elmes¢li,
hogy a k´rzetbe valÂ visszalÀtogatÀsa sorÀn
r¢gi helyeket keresett meg, felid¢z egy k¢pet,
amely az eg¢sz elbesz¢l¢s metaforÀja lehetne.
àElûttem, a tisztÀson kanyarogva j¢gbûl vagy, ki
tudja, talÀn ¡vegbûl valÂ kettûs csÁk ragyogott a fel-
hû visszf¢ny¢ben. Az izzÂ tavaszi f¡v´n sajÀt sÁtal-
paim egykori nyomai kanyarogtak el, tova az erdû
homÀlyÀba, odatapadtak a f´ldh´z, megmaradtak
a legutolsÂ t¢lrûl, amit ¢vekkel korÀbban pont ott,
a hÀgÂn t´lt´ttem.Ê (14. o.) A r¢gi t´rt¢n¢sek is
Ãgy kristÀlyosodnak ki ¢s sorjÀznak a l¢lek-
ben, ahogy az ´sv¢nyek sokat taposott hava
vÀlik j¢gg¢.

Mert az eml¢kez¢snek is megvannak a t´r-
v¢nyei, csak ezek felett nem az elme logikÀja
uralkodik. Az eml¢kek minden vÀlogatÀsa ¢s
minden sorjÀzÀsa a l¢lek k¢nye ¢s kedve sze-
rint t´rt¢nik. Semmi sem esetleges, ¢s semmi
sem sz¡ks¢gszerü. A l¢leknek sokf¢le t´r-
v¢nye lehet: vannak, amelyek egy¢niek, ¢s
vannak, amelyek akÀr k´z´sek is lehetnek.
Csak kizÀrÂlagosak nincsenek. Ez¢rt nûhet
müv¢szett¢ az eml¢kek vilÀga, ¢s ez¢rt ´ltheti
magÀra a müv¢szet az eml¢kezet orcÀjÀt.

BÀrmilyen lenne is a t´rv¢ny, amely egy
alkotÀsban megvalÂsul, azt sose lehet megha-
tÀrozni, de mindig meg lehet ¢rezve ¢rteni.
Ezt az ¢rt¢st pedig szavakba lehet foglalni.
Igaz, nem szÂ szerint, hanem t´bbnyire csak
k¢pletesen. Vagy mÀs k´zvetett ¢s k´zvetÁtû
mÂdokon. Mint Bodor çdÀm¢t metaforÀk-
kal. Amelyek k´z¡l mindenik mÀs ¢s mÀs fel-
ismer¢st, esetleg ¢ppen meg¢rt¢s¢t igyekszik
megk´zelÁteni.

Ilyen lehet a tÀvcsû metaforÀja is. Nem-
csak az¢rt, mert tÀvcs´v´n Àt mindig olyan
r¢szleteket lÀtni, mint amilyenek a reg¢ny fe-
jezetei, ¢s nemcsak az¢rt, mert a term¢szeti
r¢szleteket m¢g kisebb k´r´kbe foglalva ¢s
felnagyÁtva lehet k´zel hozni. Ennyi ugyanis
egyoldalÃ volna, ¢s ez csak hasonlatra lenne
el¢g. A hasonlatbÂl akkor lesz metafora, ha
arra gondolunk, hogy a cselekv¢seket ¢s ese-
m¢nyeket kÁnÀlÂ kivÀgÀsok is olyanok, mint-
ha tÀvcs´v´n Àt lÀtnÀnk ûket. De ezekhez
nem Ãgy kellene a k¢pzeletbeli tÀvcs´v´n Àt-
n¢zni, mint a term¢szet k¢pein¢l, hanem for-
dÁtva. Ekkor ugyanis minden, amit Àtfog a te-
kintet, kisebbnek fog lÀtszani, mint amilyen
szabad szemmel. °s tÀvolabbinak is fog min-
den tünni. Ahhoz hasonlÂan, ahogy Andrej,
parancs szerint f¢nyk¢pezve, meglÀtja a ha-
tÀron Àtj´vû Mustafa Mukkermant: àBelekuk-
kantottam a keresûbe, s a telepingÀlt kamion, a so-
fûr, a k¢t sz¡rke gÃnÀr a k¢t dobermannal mindjÀrt
¢letre kelt kicsiben, a matt ¡vegen.Ê (49. o.)

Andrej olyan szenvtelens¢ggel mes¢l cse-
lekv¢sekrûl ¢s esem¢nyekrûl, hogy az olvasÂ-
val ¢ppen ilyen tÀvolsÀgbÂl lÀttatja a kikere-
kÁtett r¢szleteket.

A tÀvcsû, egyfelûl n¢zve Àt rajta, k´zel hoz
¢s nagyÁt, mÀsfelûl viszont kicsinyÁt ¢s tÀvolÁt.
Ez a kettûs jÀt¢k hozhatja k´z´s nevezûre a
term¢szeti k¢pek megid¢z¢s¢t ¢s a t´rt¢n¢sek
elmondÀsÀt. M¢ghozzÀ Ãgy, hogy a k¢tf¢le
k¢pek a hangnem vÀltÀsa n¢lk¡l kapcsolÂd-
nak ´ssze.

TovÀbbÀ: a k¢tf¢le lÀtÀsmÂd az¢rt is tud
egys¢ges sz´vegben ´sszeforrni, mert az el-
besz¢l¢sben nem t´rnek fel semmif¢le ¢rzel-
mek. így semmi sem t´ri meg az ¢rz¢ki meg-
jelenÁt¢s nyugodt folyamatossÀgÀt, ¢s Andrej
elbesz¢l¢se a mondatok egyenletes menete
szerint lehet egys¢ges. M¢gpedig an¢lk¡l,
hogy az bÀrhol ¢s bÀrmiben egynemü vagy
¢ppen egyhangÃ lenne.
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4. A SINISTRA K¹RZET minden szakaszÀban
Andrej egy-egy t´rt¢netet mes¢l el, amelynek
kezdete ¢s v¢ge van, ¢s amely nem folytatÂ-
dik a k´vetkezû fejezetben. A t´rt¢netek
m¢gsem zÀrÂdnak magukba. ¹sszek´ti ûket
az elmes¢l¢s ritmusa, az aprÂ utalÀsok sok-
irÀnyÃ kapcsolatrendszere, ¢s ami a legfon-
tosabb: hogy mindenik tÃlmutat ´nmagÀn,
¢s bÀr az, amire mutat, sehol sem nyilvÀnul
meg, sût meg sem fogalmazÂdik, ezek a sej-
tet¢sek mind-mind egy k´z´s pont fel¢ kon-
vergÀlnak.

Ez a belsû kapcsolat semmik¢pp sem ¢r-
zelmekbûl bontakozik ki. BÀrmennyi sz´r-
nyüs¢grûl besz¢lne is Andrej, ¢ppen ezek
nem ´sszegezûdnek. Belûl¡k nem nû ki se
konkr¢t, se ÀtfogÂ ¢rtelmez¢s. Andrej min-
dent h¢tk´znapi esem¢nyk¢nt mes¢l el, ¢s
minden meg is marad annak.

Minden, amit Andrej elmes¢l, legyen az
borzalmas, kegyetlen vagy megalÀzÂ, min-
denk¢ppen m¢lys¢gesen rokon egymÀssal.
Abban is az, hogy egyszerre lehets¢ges ¢s va-
lÂszÁnütlen. Ami valÂszÁnü, az aligha lehets¢-
ges, ¢s megfordÁtva, ami lehets¢ges, az aligha
valÂszÁnü.

A vilÀg, amely kikerekedik, eg¢sz¢ben v¢-
ve annyiban valÂsÀgos, amennyiben nem az,
vagyis azÀltal valÂsÀgos, hogy k¢pzeletbeli-
nek tudjuk. BÀrmit v¢lj¡nk is a valÂsÀg leÁrÀ-
sÀnak, minden elem¢rûl r´gt´n kider¡l,
hogy nem is lehet az.

Bodor çdÀm nyilvÀnvalÂvÀ is teszi, hogy
k¢pzeletbeli vilÀgot teremtett. Ennek a te-
remtett vilÀgnak pedig ¢ppen az¢rt van hite-
le, mert minden pillanatban tudjuk, k¢pzelt
valÂsÀgrÂl olvasunk. Sût a reg¢nynek na-
gyobb valÂsÀg¢rt¢ke van Ágy, mint amit a va-
lÂsÀg bÀrmennyire pontos ÀbrÀzolÀsa el¢r-
hetne. Mert az olvasÂ nem egyszerüen befo-
gadja ¢s elhiszi azt, amit olvas, hanem az
eg¢sz reg¢nyt is û maga teremti Ãjra, ahogy
tette a term¢szeti r¢szletekkel is. Aki bele¢l¢s-
sel prÂbÀlkozna, az nem kelthetn¢ a reg¢nyt
igazi ¢letre. Mert ahhoz, hogy belsû ¢lete
benn¡nk is kibomoljon, kell, hogy mi is min-
dent kÁv¡lrûl ä mintegy tÀvcsûvel ä n¢zz¡nk.
Vagyis Ãgy, mintha a frissen teremtett mÃltat
eml¢kk¢nt id¢zn¢nk meg.

Andrej elbesz¢l¢seit v¢g¡l is Ãgy olvassuk,
ahogy mes¢t szokÀs hallgatni. PiroskÀnak ¢s
a farkasnak is az¢rt van hitel¡k, mert tudjuk,

hogy csak k¢pzeletben l¢teznek, de a mes¢-
ben valÂsÀgos viszonyokra ismer¡nk rÀ. A
k¡l´nbs¢g annyi, hogy Bodor çdÀm reg¢-
ny¢ben egy meg¢lt rendszer eg¢sz vilÀgÀra is-
mer¡nk rÀ.

Ez a rÀismer¢s az¢rt lehets¢ges, mert a
kommunista rendszer mindenkiben eml¢kk¢
vÀlt, ezÀltal elhalvÀnyodott, ¢s m¢gis valÂsÀ-
gosan ¢l. Ez az eml¢k Ãgy formÀlÂdik, hogy
mindenki igyekszik min¢l nagyobb tÀvolsÀ-
got teremteni a k´z´s mÃlttÂl. A rendszerbûl
immÀr kiszabadulva, igyeksz¡nk k¡lsû szem-
pont szerint gondolni rÀ. T́ bbnyire ilyen
k¡lsû viszony szerint alakultak Àt az ¢rzelmek
is. Ami az¢rt lehets¢ges, mert EurÂpÀnak
ezen a r¢sz¢n a totalitÀrius rendszerek kÁv¡l-
rûl szakadtak ä Ágy vagy Ãgy ä mindenki nya-
kÀba. Ez¢rt kaphat az eml¢kezet megk´ny-
nyebb¡l¢st nyÃjtÂ segÁts¢get attÂl is, hogy
Andrej Bodor a SINISTRA K¹RZET vilÀgÀrÂl
mint ÀtutazÂ idegen mes¢l. Bodor çdÀm mÀr
az elsû fejezetben vilÀgossÀ is teszi, hogy And-
rej àideiglenesen tartÂzkodÂÊ idegen a k´r-
zetben, aki ä ahogy k¢sûbb kider¡l ä a t´r´k
kamionossal bÀrmikor vilÀggÀ mehet.

A kommunista korszak eml¢ke persze
mindenkiben mÀsk¢nt ¢l. Hiszen mindenki a
maga mÂdjÀn ¢lte volt meg annak valÂsÀgÀt,
¢s mindenki mÀs ¢rzelmek ¢s ¢rtelmez¢sek
szerint formÀlta eml¢kk¢ ¢lm¢nyeit. Volt, aki
lassan szakadt el a hittel vÀllalt rendszertûl,
¢s volt, aki kezdettûl ellens¢gesen Àllt vele
szemben. A k¡l´nbs¢gek az eml¢kez¢sben is
folytatÂdnak, ezeket tehÀt nem is lehet k´z´s
nevezûre hozni. Bodor çdÀm m¢gis megte-
remtette a SINISTRA K¹RZET-tel ezt a k´z´s
nevezût.

Legk´zvetlenebb oka vagy inkÀbb alapja
ennek az, hogy a Bodor çdÀm Àltal elk¢pzelt
vilÀgban semmif¢le ideolÂgia, morÀlis maga-
tartÀs, hit vagy ¢rzelem nem jÀtszik szerepet.
Sem abban, ahogy Andrej elmes¢li a t´rt¢n-
teket, sem azokban a tettekben, amelyekrûl
mes¢l, semmi sincs, ami ilyen irÀnyba vezet-
n¢ az olvasÂt. M¢gis vannak olyan leÁrÀsok is,
amelyek ¢rzelmi-¢rtelmi reakciÂt vÀltanak ki,
sût irÀnyt is adhatnak.

Mustafa Mukkerman megmotozÀsÀnak
t´rt¢nete ezek leglÀtvÀnyosabbika. MegÀllÁt-
jÀk kamionjÀt a hatÀron, hogy titkos k¡lde-
m¢ny csemp¢sz¢s¢n kapjÀk rajta. De az ezre-
deskisasszony emberei semmi mÀssal nem t´-
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rûdnek, csak a testi motozÀssal. àCsak Ãgy ku-
takodtak a hÃs fodrai, redûi k´z´tt, ujjukat rem¢ny-
kedûn, lassan ¢s ¢rz¢ssel hÃztÀk v¢gig a hurkÀk Àr-
kain. Mustafa Mukkerman feneke k¢t pofÀjÀt is
f¢lrelebbentett¢k, nagy komoran beletekintettek,
megringattÀk a herezacskÂjÀt, benne az Àlmos ga-
luskÀkat.Ê (51. o.) Pedig az lett volna az ¢sz-
szerü, ha mindent alaposan megvizsgÀlnak.
Ahogyan viszont nem ¢sszerü, hogy a k´rzet-
parancsnok visszafogott d¡hvel vÀlaszol ku-
darcÀra. °s a kerekek kihasÁtÀsÀra vagy mÀs
hasonlÂ megoldÀsra gondol. àMenjen el tûl¡nk
´r´kre a kedve.Ê (54. o.)

Ezt a jelenetet az is megk¡l´nb´zteti a t´b-
bitûl, hogy nyÁltan felt´r benne a mes¢l¢sben
gyakran lappangÂ groteszk. ¹nmagÀban
azonban semmi sem groteszk. A felfogÀs
mÂdja viszont bÀrmit azzÀ tehet. Andrej Ãgy
mes¢li el a jelenetet, ahogy azt Mukkerman
mulatva n¢zhette v¢gig: àAmÃgy is meg szeret-
tem volna mutatni maguknak a pucÀmat.Ê (50. o.)

Amikor groteszknek ¢rz¡nk egy jelenetet,
akkor az egy nagyon is konkr¢t (gyakran va-
lamilyen fels¡l¢ssel ´sszef¡ggû) ¢s kÁv¡lrûl
felfogott viszonybÂl nû ki. így ebben a jele-
netben megerûs´dik az, ahogy Andrej min-
dent kÁv¡lrûl n¢zve mes¢l el. Ugyanakkor a
groteszk valamennyire megszelÁdÁti a sz´r-
nyüs¢geket. Mind a k¢t hatÀs azt is segÁti,
hogy ezeknek a jeleneteknek az elmondÀsa
jÂl belesimulhasson az elbesz¢l¢s visszafogott
stÁlusÀba. Amit az is elûsegÁt, hogy a groteszk
¢rz¢se nem ´sszegezûdik mÀs hasonlÂ ¢rz¢-
sekkel. Legfeljebb gondolati, ¢rtelmez¢sbeli
ÀltalÀnosÁtÀst tesz lehetûv¢. Ez esetben azt,
hogy a cselekv¢sek rendszerbeli ¢rtelmetlen-
n¢ vÀlÀsa k´nnyebben tudatosulhat, ami az-
tÀn a rendszer ¢rtelemelleness¢g¢t segÁt meg-
¢rteni.

A kamionos mindenesetre az¢rt tud a k´r-
zetemberek parancs szerinti ser¢nyked¢s¢n
¢s az elûre lÀtott kudarcon mulatni, mert û
csak ÀtutazÂ, elûkelû idegen, aki f´l´tt nincs
hatalma a k´rzetnek. Ez a kÁv¡lÀllÀs jelenik
meg abban a gesztusban is, amellyel Muk-
kerman Andrejnek egy KindertojÀst nyom a
kez¢be.

Van azonban egy mÀsik irÀny is, amelyben
elindulhat a gondolkodÀs. Ez pedig a rendszer
szellem¢nek k´z¢ppontjÀba vezet. Ez a szellem
Coca Mavrodin d¡h¢nek a forrÀsa, de ennek
felel meg az is, hogy a hatÀron ÀltalÀban sem

szabÀlyok szerint szokÀs motozni, hanem sze-
sz¢lybûl, parancsra vagy sÃgÀsra.

àA lengyel elvtÀrsak, azt hiszem, szÀntszÀnd¢k-
kal Àtvertek minketÊ (54. o.), magyarÀzgatja
rendszerhüen az egyik kudarcot vallott mo-
tozÂ, de a parancsnok r´gt´n elhallgattatja.
Ezzel azonban elesik az ideolÂgiÀnak megfe-
lelû ¢rtelmez¢s lehetûs¢ge. Helyette viszont
annÀl nyÁltabban bukkan ki, hogy a totalita-
rizmusban bÀrmilyen akciÂ kudarca szem¢-
lyes s¢rt¢snek szÀmÁt. A rendszer emberei
minden sikertelens¢get Ágy ¢ltek meg, f¡g-
getlen¡l attÂl, hogy milyen pozÁciÂban lettek
l¢gyen. Ez a nyÁltsÀg viszont csak akkor ¢rt-
hetû, ha szÀmÁtÀsba vessz¡k, hogy a kommu-
nista totalitarizmusok idûvel ä vagyis abban
a m¢rt¢kben, amelyben az ideolÂgia hitbûl
fakadÂ ereje szertefoszlott ä lemeztelenedtek.
Vagy legalÀbbis ÀtlÀtszÂvÀ vÀlt a test¡k, lÀtha-
tÂvÀ tisztultak a fenntartÂ viszonyok ¢s az
azokat ¢ltetû, gerinc¡ket ¢s lelk¡ket alkotÂ
k´zvetlen emberi magatartÀsok. így tÀrul fel
a reg¢nyben Coca Mavrodinnak, a k´rzet pa-
rancsnokÀnak ¢s Ãrnûj¢nek lelke. Pontosab-
ban az, ami az û egyetlen szem¢lyes valÂsÀgÀt
alkotja.

Ez hatÀrozta meg az ezredeskisasszony
d´nt¢s¢t is, amivel a tunguz nÀthÀra, a halÀ-
los lÀzt jelzû csonttollÃ madÀr pusztÁtÀsainak
hÁr¢re vÀlaszolt: àMost kihirdett¢k, az id¢n a t¢li
jÀrvÀny elmarad, oltÀsra sem lesz tehÀt sz¡ks¢g,
mindenki t¢rjen b¢k¢ben haza. MiutÀn a felcsereket
elûcsalogattÀk a rendelûbûl, sajÀt kezüleg hordtÀk
ki az udvarra a gyÂgyszeres dobozokat, ¢s az eg¢szet
sz¢ttapostÀk.Ê (81. o.)

Ez a d´nt¢s semmik¢pp sem ¢sszerü. ¹n-
magÀban Àll, ´nmagÀt indokolja, ¢s ´nmagÀt
alapozza meg. De ¢ppen ez¢rt ¢rv¢nyes.
Mert ez felelt meg a rendszernek. Annak
ugyanis ¢ppen az ´nk¢ny volt az igazi moz-
gatÂja. A Sinistra v´lgy¢ben is ez volt minden
tett ¢s t´rt¢n¢s forrÀsa.

ValÂ igaz, hogy a totalitÀrius rendszerek
erej¢t a vÀllalt, elfogadott ¢s kik¢nyszerÁtett
egyet¢rt¢sbûl kiindulÂ egy¡ttmük´d¢s adja.
°s hogy ez az egyet¢rt¢s valamely hit Àltal fel-
füt´tt ideolÂgia rendszerr¢ vÀlÀsÀban formÀ-
lÂdik ki. Ezeknek a hiteknek a szertefoszlÀsa
pedig a rendszer alapjait v¢konyÁtja el eg¢-
szen addig, amÁg v¢g¡l mÀr semmi sem tÀ-
masztja ûket alÀ. De sokÀig tovÀbb ¢l a hit mÁ-
mel¢se az ideolÂgia formÀlis ¢rv¢nyesÁt¢se
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alapjÀn. Ami csak az¢rt lehets¢ges, mert a to-
talitarizmus belsû gerince mindkettût maga is
fenn tudja tartani, amennyiben az eg¢sz tÀr-
sadalmat a totalitÀrius rendszert alkotÂ viszo-
nyok szerint tartja ´ssze. Ez a gerinc az ´n-
k¢ny mindenre kiterjedû ¢s mindent ´ssze-
fogÂ hierarchikus uralmi rendszere. Amely
akkor is mük´dik, ha a hitek mÀr ellanyhul-
tak, ¢s az ideolÂgia lÀtszattÀ vÀlt. Teszi ezt a
k¢nyszer, a terror, vagyis a f¢lelem ÀltalÀnos
hat¢konysÀga Àltal. Mert ha a hitek adtak for-
mÀt, egyetemess¢get ¢s hat¢konysÀgot annak
az ÀltalÀnos emberi magatartÀsnak, amit °ti-
enne de La Bo¢tie a servitude volontaire fogal-
mÀval jel´lt, az ´nk¢nyuralom Àltal tovÀbb-
vitt terror ¢s az Àltala biztosÁtott f¢lelem hitek
n¢lk¡l is el¢g ahhoz, hogy az ÀltalÀnossÀ szi-
lÀrdult ´nk¢ntes szolgasÀg biztosÁtsa a rend-
szer tovÀbbi l¢t¢t. Ilyen vÀltozÀs vagy Àtala-
kulÀs k´vetkezt¢ben formÀlissÀ ¢s mÀsodla-
gossÀ vÀlhat a rendszer eredeti ¢rtelme, m¢g-
sem gyeng¡l meg a rendszer totalitÀrius jel-
lege. TovÀbbra sem engedi meg senkinek,
hogy f¢lrehÃzÂdjon, hogy k¡lsû szeml¢let-
mÂd szerint cselekedj¢k. Csak a vele ´ssz-
hangban l¢vû gondolkodÀsmÂd megnyilvÀ-
nulÀsait türi meg. így a rendszert csak bel¡l-
rûl lehetett meg¢lni.

Ilyen vilÀg k¢pzelt mÀsÀt teremtette meg
Bodor çdÀm egy tour de force segÁts¢g¢vel.
Andrej elbesz¢l¢se ugyanis kÁv¡lrûl lÀttatja a
rendszerben meg¢lteket, vagyis azt, ami ût
annak idej¢n elzÀrta ettûl a k¡lsû lÀtÀsmÂd-
tÂl. ¹nmagÀban v¢ve ezt oldja meg az elbe-
sz¢l¢s mÃlt ideje, mert az eml¢kben vÀlik k¡l-
sûv¢ a szeml¢let, ami az ¢lm¢nyben m¢g bel-
sû volt. Ehhez kapcsolÂdik egy mÀsodik fel-
oldÀs, amire az¢rt van sz¡ks¢g, mert n¢lk¡le
az olvasÀs sorÀn ÃjjÀsz¡letne az ellent¢t. Ez
csak az¢rt nem t´rt¢nik meg, mert a reg¢ny
fejezetei ´nÀllÂ l¢t¡kkel felbontjÀk a folyama-
tos elbesz¢l¢st, ¢s megakadÀlyozzÀk, hogy az
esem¢nyek egys¢ges sodrÀsÃ cselekm¢nny¢
vÀlva magukba zÀrjÀk az olvasÂt. Amely eset-
ben û is csak bel¡lrûl ¢lhetn¢ meg a k´rzet
k¢pzelt vilÀgÀt.

Igaz, mindez nemcsak annak nyit utat,
hogy a k¡lsû lÀtÀsmÂdot egyszerü gondolati
¢lm¢ny eg¢szÁtse ki, hanem annak is, hogy a
k¢pzelt vilÀg müv¢szi valÂsÀgÀval ellent¢tes
ÀltalÀnosÁtÀsok is kibontakozhassanak. Olya-
nok tehÀt, amelyek a k¢pzelet sürüj¢bûl nem

a megtapasztalthoz vezetnek, hanem az el-
vont ¢rtelmez¢s fel¢ terelik a gondolkodÀst.
Ezt az olvasÂban l¢trej´vû alternatÁvÀt csak
Ãgy lehet feloldani, csak azÀltal lehet meg-
akadÀlyozni, hogy dilemmÀvÀ fajuljon, ha az
olvasÂi ¢rtelmez¢s korlÀtot szab magÀnak,
vagyis lemond az ÀtfogÂ ÀltalÀnosÁtÀsokrÂl,
amelyek bÀrmely totalitarizmusra vagy akÀr
csak minden szocialista totalitarizmus ´sszes
szakaszÀra ¢rv¢nyesek lehetn¢nek.

Az emberi ¢lm¢nyek ¢s tapasztalatok k´z-
vetlen valÂsÀgÀnÀl maradva ugyanis nemcsak
a rokonsÀgok vÀlnak nyilvÀnvalÂvÀ, hanem a
k¡l´nbs¢gek meg¢rt¢se azt is vilÀgossÀ teszi,
hogy a legk¡l´nb´zûbb vÀltozÀsokon ¢s
´sszefonÂdÀsokon Àt az emberi viszonyoknak
ugyanaz a vilÀga ¢s a magatartÀsoknak
ugyanaz a rendszere ¢l tovÀbb, amelynek se-
gÁts¢g¢vel a totalitÀrius rendszer kialakÁtotta
volt magÀt.

A hitleri nemzeti totalitarizmus emberi
tartalmÀt annak ÀltalÀnos c¢lja, EurÂpa n¢-
met uralmÃ Ãj rendj¢nek kialakÁtÀsa hatÀroz-
ta volt meg. A zsidÂk legyilkolÀsa ebben az
´sszef¡gg¢sben a tÀgabb ¢s ÀltalÀnosabb n¢p-
irtÀs elûk¢szÁt¢se volt. A totalitarizmus ehhez
kellett hozzÀszoktassa a n¢met tÀrsadalmat. A
gazdasÀgi viszonyok konzervÀlÀsa ¢s a belsû
vÀltozÀsok megakadÀlyozÀsa k´vetkezt¢ben a
nemzetiszocialista lÀgervilÀg elk¡l´nÁtett test
maradhatott. így is biztosÁtani tudta a tÀrsa-
dalom eg¢sz¢t ÀtfogÂ ¢s a rendszer l¢t¢hez
sz¡ks¢ges megf¢lemlÁt¢st. K¡l´n´sen, hogy
az ÀtfogÂ terrort egyben a nemzet tiszta
k´z´ss¢gg¢ t¢tel¢nek abszolutisztikus hite is
füt´tte.

A rendszerr¢ ÀltalÀnosÁtott nemzeti erû-
szakszervezet eszerint szervezett k´z´ss¢gi ¢s
Àllami t´meggyilkossÀgban teljesÁti ki az ût
megalapozÂ terror ¢rtelm¢t. Ez hatÀrozza
meg a rendszer belsû szerkezet¢t alkotÂ k´-
z´s erûszak ¢s az ezt ¢ltetû egy¢ni magatar-
tÀsok jelleg¢t. A sztÀlinista totalitarizmus is
rendszerr¢ ÀltalÀnosÁtott k´z´ss¢gi erûszak-
szervezet volt, de ennek az erûszaknak mÀs
volt az ¢rtelme, ¢s Ágy mÀs lett a rendszert
¢ltetû k´z´s erûszak, valamint az azt ¢ltetû
egy¢ni magatartÀsok jellege.

Ez az erûszakrendszer ¢rtelme szerint be-
fel¢ irÀnyulva akart abszolÃt ¢s eszm¢nyi k´-
z´ss¢get l¢trehozni. Mert ezt a tÀrsadalom ¢s
a gazdasÀg eg¢sz szerkezet¢nek ÀtalakÁtÀsÀval
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szerette volna el¢rni. Ez hatÀrozta meg a
szovjet lÀgervilÀg jelleg¢t ¢s szerep¢t. Minde-
nekelûtt azt, hogy a Gulag szervezete t´bb-
sz´r´sen megalapozÂ szerepet jÀtszott az
eg¢sz tÀrsadalom mindennapi ¢let¢nek ala-
kulÀsÀban. A lÀgerek csak mint termelû szer-
vezetek k¡l´n¡ltek el a tÀrsadalomtÂl, eny-
nyiben viszont az eg¢sz sztÀlini iparosÁtÀs
egyik, ha ugyan nem a legfontosabb szerve-
zet¢t alkottÀk. Ennek a nemzetgazdasÀgi sze-
repnek az alapjÀt a t´meges rabszolgamunka
adta. Amihez viszont a rabszolga-munkaerût
folyamatosan sz¢lesedû m¢rt¢kben kellett
biztosÁtani. TovÀbbÀ a tÀrsadalmak eg¢sz gaz-
dasÀgi ¢let¢t az fogta ´ssze ¢s egys¢gesÁtette,
hogy minden¡tt, minden munkahelyen az
erûszak hozta l¢tre ¢s tartotta fenn a leg-
k´zvetlenebb viszonyokat. így aztÀn olyan
´sszef¡ggû ¢s egys¢ges erûszakrendszer fog-
ta Àt szervesen az eg¢sz tÀrsadalmat, amely-
nek egyetlen r¢sze sem vÀlt igazÀn k¡l´n. An-
nÀl kev¢sb¢ vÀlhatott k¡l´n, hogy az Àllam
abszolÃtumra ¢s teljess¢gre t´rû erûszakszer-
vezete az eg¢sz lakossÀg, minden n¢pek Àt-
gyÃrÀsÀn munkÀlkodott. Ebben a totalitariz-
musban a rabsÀg ¢s a szolgasÀg hatÀrozta
meg a k´z´s viszonyok ¢s az egy¢ni magatar-
tÀsok eg¢sz vilÀgÀt.

Ez az ÀltalÀnos jelleg uralkodott ott is,
ahol a lÀgerek k´zvetlen gazdasÀgi szerepe
egyÀltalÀn nem vagy csak alig alakult ki. Oly-
annyira, hogy akkor is biztosÁtani tudta az Àl-
talÀnos terrort ¢s f¢lelmet, amikor az ideolÂ-
gia szerepe meggyeng¡lt. Az ´nk¢ny rend-
szere Ágy egymagÀban is fenn tudta tartani
a szolgasÀg ¢s rabsÀg ÀltalÀnos viszonyait,
amelyek szinte ´nmük´dûen biztosÁtottÀk,
hogy az emberek folyamatosan ¢lj¢k Àt ¢s
tartsÀk fenn a megalÀzÂ viszonyok ÀtfogÂ
k¢nyszer¢t.

Eg¢sz orszÀgok ¢ltek tovÀbbra is folyama-
tosan lÀgerszerü viszonyvilÀgban, sokfel¢ tar-
tottÀk az embereket a kiszolgÀltatottsÀg, a
nyomorult ¢let ¢s a megalÀztatottsÀg rend-
szer¢ben. Az erûszakrendszer elvesztette
ugyan belsû ¢rtelm¢t, de ´nc¢lÃvÀ vÀlva to-
vÀbb l¢tezett, mert a szolgasÀg egyetemess¢-
ge minden szinten biztosÁtotta a hierarchikus
´nk¢ny minden formÀjÀt, mik´zben az ´n-
k¢ny rendszere az ´nk¢ntes szolgasÀg egye-
temes l¢t¢t tartotta fenn. Ebben a szakaszban
nemcsak lehets¢gess¢ vÀlt, hogy a nemzeti

ideolÂgia helyettesÁtse a szociÀlis messianiz-
mus¢t, hanem ez utÂbbinÀl jobban ´ssze is
tudta tartani a rendszert. M¢gpedig azÀltal,
hogy a k´z´ss¢gi agresszivitÀs csak formÀli-
san irÀnyult kifel¢, valÂjÀban azonban min-
denekelûtt a belsû, ÀltalÀnos besorolÀst ¢s el-
nyomÀst szolgÀlta.

°s m¢g folytatni lehet a lebomlÀs folyama-
tÀnak ¢rtelmez¢s¢t. Mert amikor v¢ge szakad
a totalitÀrius uralomnak, akkor az ´nk¢ny hi-
erarchiÀja ¢s az emberek ÀltalÀnos szolgasÀga
¢l erûteljes ¢s igencsak tartÂs, ugyanakkor Ãj
¢s tisztÀbb, azaz kev¢sb¢ ideologizÀlt formÀk-
ban tovÀbb.

Ha v¢g¡l minden eszmei, erk´lcsi ¢s
egy¢b, hasonlÂan a felszÁnt jellemzû k´r¡l-
m¢nytûl ¢s sz´vegtûl elvonatkoztatunk, ha a
tovÀbb¢lû magatartÀsok ¢s viszonyok lemez-
telenÁtett valÂsÀgÀt vessz¡k figyelembe, akkor
arra a vilÀgra bukkanunk, amelynek k¢pze-
letbeli mÀsÀt a SINISTRA K¹RZET-ben terem-
tette meg Bodor çdÀm. M¢ghozzÀ Ãgy, hogy
az elbesz¢l¢sbûl m¢g az ÀtalakulÀsok szaka-
szai is felsejlenek.

5. Ez a felismer¢s azonban csak lezÀrhatja a
reg¢ny meg¢rt¢s¢t. °rtelmezni persze sokf¢-
lek¢ppen lehet, mindenki Ãgy fog neki,
ahogy azt lelke diktÀlja, de a meg¢rt¢s Bodor
çdÀm lelke szerint kellene t´rt¢njen. Vagyis
aszerint, ahogy az olvasÀs sorÀn megsejt¡nk
valamit abbÂl, ami az ÁrÂ lelk¢ben fesz¡lt.

A reg¢ny mindenesetre akkor kezd feltÀ-
rulni, amikor az olvasÂ ¢szreveszi, hogy az
ezernyi valÂszÁnü ¢s m¢gis lehetetlen, lehet-
s¢ges ¢s m¢gis valÂszÁnütlen dolog egy k¢p-
zeletbeli valÂsÀg mes¢j¢v¢ Àll ´ssze. Mert
minden, amirûl Andrej mes¢l, r¢szleteiben
valÂsÀgos dolgokat ¢rint. Hiszen l¢teznek
medv¢k, ¢s l¢teznek ezredesek ¢s Ágy tovÀbb.
Csak ¢ppen nem Ãgy, ahogy azt Andrej el-
mes¢li. Minden lehet valÂsÀgos, minden akÀr
meg is t´rt¢nhetett, ¢s m¢gis biztos benne az
olvasÂ, hogy semmi sem t´rt¢nhetett meg
Ãgy, ahogy olvassa. A k¢pzeletvilÀgnak az az
¢rt¢kel¢se, hogy a r¢szletek lehetnek igazak,
de az eg¢sz semmik¢ppen, egyszer csak meg-
fordul. °s az olvasÂ rÀj´n arra, hogy a r¢sz-
letek egyike sem lehet igaz, viszont ¢ppen az
eg¢sz az, ami igaz. Pontosan ez a felismer¢s
nyitja meg az utat annak a meg¢rt¢s¢hez,
hogy a Sinistra k´rzet egy valÂsÀgosan l¢te-
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zett vilÀg ¢gi mÀsa. Ami ¢ppen az¢rt lehets¢-
ges, mert semmi sincs benne, ami valamilyen
f´ldi valÂsÀgnak pontosan megfelelne. Csak
az ´nk¢ny rendj¢vel ´sszetartozÂ emberi ma-
gatartÀsok valÂsÀgosak. °s ebben a felisme-
r¢sben teljesedhet ki aztÀn magÀnak a re-
g¢nynek a meg¢rt¢se.

A meg¢rt¢s folyamata ugyan a k¢pzeletbe-
li jelleg felismer¢s¢vel indul meg, hogy az et-
tûl kezdve mÀr folyamatosan formÀlÂdÂ ¢r-
z¢sek l¢p¢srûl l¢p¢sre kapjanak formÀt,
mindaddig, amÁg meg nem Àllapodnak ¢s ar-
culatot nem kapnak. Ez az arculat azonban
v¢g¡l is homÀlyos marad. M¢g az ¢rz¢sek le-
¡leped¢se sem hoz teljes tisztÀzÂdÀst. Mert
sok minden bizonytalan ¢s megnevezhetetlen
marad. °s fûleg az¢rt, mert marad olyasmi
is, amit nem tudunk meghatÀrozni, de amire
biztonsÀggal ismer¡nk rÀ m¢gis.

Ehhez az is hozzÀjÀrul, hogy nem ¢bred-
nek Ãjra azok az ¢rz¢sek, amelyek a rendszer
nyomÀsa alatt kÁs¢rt¢k napjainkat. Bizonyta-
lansÀg, nyugtalansÀg sejlik fel az eml¢kek
m¢ly¢bûl. Valami azonban mindig hiÀnyzik a
megelevenÁtû eml¢kez¢sbûl. Akkoriban Ãjra
¢s Ãjra f¢lelmekkel talÀlkoztunk volt. R´vid
retteg¢sek, hosszabb f¢lelmek ¢s szinte Àllan-
dÂ szorongÀsok fogtÀk be az ¢letet Ãgy, hogy
vÀltakozÀsaik csak idûlegesen tisztultak nyu-
galommÀ. A nyugtalanÁtÂ vÀrakozÀstÂl pedig
sose lehetett megszabadulni. Mindez annyi-
f¢le formÀt ´lthetett, ahÀnyf¢le helyzetben ¢l-
tek az emberek, ¢s olyanokat, amilyenek az
emberek maguk voltak. Csak a bizonytalan
fenyeget¢s volt k´z´s ¢s ÀltalÀnos.

A f¢lelmeket pedig nem lehet megid¢zni.
MÀrpedig annak a vilÀgnak ¢ppen a mindent
ÀtfogÂ f¢lelmek sokasÀga volt a fenntartÂja.
Oly m¢rt¢kben, hogy en¢lk¡l a rendszer
nem is foghatott volna Àt mindenkit, ¢s az
´nk¢ntes szolgasÀg sem tudott volna rend-
szerr¢ szilÀrdulni.

Ezeket a f¢lelmeket senki sem tudta elfe-
lejteni. De csak gondolatban lehet ûket meg-
id¢zni. Ha akarjuk. Az viszont nem az aka-
rattÂl f¡gg, ami a l¢lek m¢ly¢n ¢l tovÀbb. Sok
formÀja ¢s mÂdja van ennek is, de valamelyik
mindig eleven marad benn¡nk. M¢g akkor
is, amikor a folyamatos ÀtalakulÀsok Àltal le-
hetûv¢ tett kibontakozÀs mÀr elfedte a r¢gi
¢lm¢nyek hatÀsait. Abban az esetben viszont,
ha valamilyen szakÁtÀssal bÃjtunk ki a rend-

szer k¢nyszerÁtû szorÁtÀsÀbÂl, ha mondjuk or-
szÀgot vÀltoztattunk, akkor e szabadÁtÂ vÀltÀs
k¡l´n´s cezÃrÀja szerint g´mb´ly´dhetnek
´ssze az ¢rz¢sek. A f¢lelmek ¢s szorongÀsok
eml¢ke Ãgy is Àtalakulhat, hogy fallÀ vÀlik.
ñdzkodunk visszamenni oda, ahol a rend-
szert, amelybûl kiszakÁtottuk magunkat, meg-
¢lt¡k. Ugyanakkor mindig ¢rezni a visszalÀ-
togatÀs erûs´dû vÀgyÀt. Visszamegy¡nk,
ahogy Bodor çdÀm visszak¡ldi Andrejt. °s
mi is Ãgy jÀrunk-kel¡nk ott, mint û. Keres-
hetj¡k r¢gi kedves¡nk hÀzÀt a kakukkf¡ves
r¢ten, de csak ¡szk´s nyomaira talÀlunk.
Vagy ha megtalÀljuk a hÀzat, az û nyomait
mÀr csak a temetûben lelj¡k meg. Vagy ha
megtalÀljuk ût magÀt, akkor meg a szerelem
perny¢j¢vel kell megel¢gedn¡nk. K´thet¡nk
Ãj barÀtsÀgokat, talÀlhatunk Ãj szerelemre,
de ez is csak a valaha voltak elf´ldel¢s¢t se-
gÁtheti.

Az eml¢kek azonban Ágy is megmaradnak.
Azokkal ¢s a lappangÂ ¢rz¢sekkel egyvalamit
mindig lehet tenni. Mes¢v¢ lehet formÀlni,
hogy a k¢pzelt t´rt¢netek egybekapcsolÂdÂ
vonalai Ãgy kristÀlyosodjanak ki, mint And-
rej nyomai a k´rzet f¡ves r¢tjein. Hogy ne
tünj´n el nyomtalanul az, ahogy az ÁrÂ maga
¢lte volt meg a rendszer valÂsÀgos vilÀgÀt.

Mert amit Bodor çdÀm a reg¢ny lezÀrÀ-
sak¢nt mondat el Andrej Bodorral, az v¢g¡l
is az eg¢sz reg¢nynek ¢s ezzel szerzûj¢nek is
az igazsÀga: à°jnek ¢vadjÀn a lenyugvÂ hold
cs´ndj¢ben ¢rkeztem a tetûre, sÁtalpaim ez¡st sza-
lagja most is ott kanyargott tisztÀsokon Àt a Kolin-
da-erdû bÃvÂpatakjai fel¢. UtoljÀra m¢g ÀtjÀrt egy
kis jÂlesû meleg: az¢rt m¢gsem tün´k el errûl a tÀj-
rÂl nyomtalanul.Ê (158. o.)

Tordai ZÀdor

¹REGKORI MESTERESSZ°

Lengyel BalÀzs: K¢t RÂma
Balassi KiadÂ, 1995. 188 oldal, 380 Ft

A k´tet nagyobbik r¢sze r´vid cikkek gyüjte-
m¢nye, dokumentumk´zl¢s, interjÃ, m¢g-
hozzÀ n¢gy ciklusban, IRODALMI ARCK°PEK,
EGY S MçS A MöLTBñL, DOKUMENTUMOK,
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IRODALMI °LETºNKBýL cÁmen. Rem¢lhetûleg
nem hat tiszteletlens¢gnek, ha ezekrûl most
nem besz¢lek. A cÁmadÂ ÁrÀs kiv¢teles jelen-
tûs¢g¢t szeretn¢m hangsÃlyozni. A K°T Rñ-
MA ´regkori mesteressz¢: megkockÀztatom
azt az ÀllÁtÀst, hogy az ÁrÂ fûmüve.

A nagyalakÃ lapokon csak harminc oldal
terjedelmü memoÀr esem¢nyekben, alakok-
ban, elm¢nkbe ¢s szÁv¡nkbe v¢sûdû csÃcs-
pontokban gazdag, s k¡l´n´s mÂdon m¢g-
sem kevesellj¡k. A szerencs¢sen megvÀlasz-
tott-megtalÀlt keret teszi lehetûv¢, hogy ilyen
kev¢s ilyen sok legyen, belef¢rjen egy ¢let ¢r-
telme s az, ami megt´rt¢nt benne ä minden
zsÃfoltsÀg n¢lk¡l, arÀnyosan.

A K°T RñMA alcÁme: EML°KEZ°S, 1948ä
1993. Lengyel BalÀzs k¢tszer jÀrt RÂmÀban,
elûsz´r harminc-, mÀsodszor hetven´t ¢ves
korÀban. Az elsû tartÂzkodÀs feles¢g¢vel, Ne-
mes Nagy çgnessel az ¢let tetûpontja, a k¢sei
utazÀs mÀsodik feles¢g¢vel ¢s fiÀval rezignÀlt
epilÂgus. 1948-ban az ÁrÂ fiatal volt, de nem
tapasztalatlan. TÃl¢lte a hÀborÃt, k¢t ¢v Âta
jelentûs folyÂiratot szerkesztett ä az öjholdat.
A huszonhat ¢ves Nemes Nagy çgnes elsû
versesk´tet¢re ¢ppen Baumgarten-dÁjat ka-
pott. Abban a vÀrosban vannak, amely a kul-
turÀlis zarÀndoklatoknak mindig is legfûbb
c¢lpontja volt. S m¢gsem otthontalanul, elre-
kesztve a magyar kultÃrÀtÂl, mert annak
azokban az ¢vekben, Ãgy tetszik, a RÂmai
Magyar Akad¢mia az egyik centruma volt. A
Kardos Tibor vezette int¢zet legendÀja mÀs
eml¢kez¢sekben is fel-felt¡nedezik. Jellemz¢-
s¢re itt egy n¢vsor Lengyel BalÀzs tollÀbÂl:
àOtt volt k´z´tt¡nk, mint mondtam mÀr, We´res
SÀndor, KÀrolyi Amy, azelûtt Ottlik G¢za, majd
utÀna sorban, t´bbnyire hÂnapokon Àt D¢ry Tibor
¢s feles¢ge, Oravecz Paula, BalÀzs B¢la, Ker¢nyi
KÀroly, LukÀcs Gy´rgy, Pilinszky JÀnos, Toldalagi
PÀl, Nemes Nagy çgnes, Klaniczay Tibor, Veress
SÀndor zeneszerzû, valamint Hantai Simon ¢s
Fiedler Ferenc festûk...Ê S mint a lapokrÂl kide-
r¡l, F¡lep Lajos, Ferenczy No¢mi, TakÀts
Gyula, Csorba Gyûzû, Szûllûsy AndrÀs ¢s mÀ-
sok. S az int¢zet nemcsak szÀllÀshelye volt
ezeknek a jelent¢keny embereknek, hanem
egy¡tt is ¢ltek akad¢miai ¢s tÀrsas ¢letet. Kar-
dos k¢r¢s¢re Ker¢nyi KÀroly mutatta be val-
lÀst´rt¢neti szempontbÂl a Forum Romanu-
mot, a Michelangelo-kutatÂ Tolnay KÀroly a

SistinÀt. F¡lep ä meglehetûsen kÁnos ä nyelv-
helyess¢gi szeminÀriumokat tartott. KirÀn-
dultak SzicÁliÀba. Pilinszky elmes¢lte nekem,
hogy egy orvietÂi k´z´s lÀtogatÀsbÂl vissza-
t¢rve LukÀcsn¢ biztatÀsÀra LukÀcs Gy´rgy
´l¢ben ¡lve ¢rkezett meg a t´m´tt buszon az
´r´k vÀrosba. Eleven besz¢lget¢sek folytak a
nemzed¢keken bel¡l ¢s a nemzed¢kek k´-
z´tt, n¢ha inger¡lt, ¢rtetlen vitÀk.

S Nemes Nagy çgnes sz¢ps¢ge. Valamint
a gyanÃtlansÀg, amely sürü aranyf¢nyt k´l-
cs´nz´tt a rÂmai hÂnapoknak ä mit sem sejt-
ve a hazat¢r¢s utÀn az orszÀgra hamarosan
rÀzÀrulÂ lakatrÂl.

Ahogyan az Akad¢mia, a Borromini ¢pÁ-
tette Falconieri-palota tetej¢rûl kilÀtÀs nyÁlik
a vÀrosra, olyank¢ppen nyÁlik kilÀtÀs az elsû
RÂmÀbÂl ä illetve a mÀsodikbÂl, amely az el-
sût felid¢zi ä az eg¢sz ¢letre. A szÀlak ott fut-
nak ´ssze ¢s onnan tartanak sz¢t.

A jÂ memoÀr k¢t ism¢rve egy¡tt van eb-
ben az essz¢ben: a jelentûs emberek ¢s ese-
m¢nyek megfigyel¢se ¢s a vallomÀsossÀg. Pi-
linszky egy¢nis¢g¢t p¢ldÀul teljess¢ggel el-
f´dte az a banÀlis hiba, hogy lÁrÀjÀnak alanyÀ-
val azonosÁtva ût magÀt is valamifajta szenve-
dû misztikusnak, rosszabb esetben szent em-
bernek, vilÀgi szerzetesnek, aszk¢tÀnak, mÀr-
mÀr krisztusi alaknak szoktÀk tekinteni. Igaz,
ehhez a k´ltû elûadÂi modora, ´lt´zk´d¢se,
f¢nyk¢pei, ¢letbeli szÁn¢szi k¢pess¢gei is hoz-
zÀjÀrultak. A nyilvÀnossÀg elûtt talÀn most
elûsz´r mer¡l fel Pilinszky karakter¢nek naiv
gÀtlÀstalansÀga ¢s ´nz¢se, narcisztikus vonÀ-
sai. KorÀntsem elfogulatlan szeml¢lû besz¢l
errûl, az ¢rintetts¢gnek legalÀbb hÀrom r¢te-
ge tÀrhatÂ fel. Az elsû Nemes Nagy çgnes
szint¢n sok r¢tegbûl ´sszetevûdû v¢lem¢ny¢-
nek hatÀsa (az egyik r¢teg egy meglepûen
eleven protestÀns-katolikus ellent¢t), a mÀso-
dik Lengyel BalÀzs Nemes Naggyal ´sszefo-
nÂdÂ szem¢lyes t´rt¢nete (Pilinszky egy
rosszindulatÃ ¢s c¢lzatos pletykÀja hozzÀjÀ-
rult hÀzassÀguk k¢sûbbi felbomlÀsÀhoz), a
harmadik a nemzed¢k kritikusÀnak csalÂ-
dÀsa, aki a SZçLKçK-kal kezdûdû Ãj verseket
¢rt¢kvesztes¢gnek, nyugati mintÀkhoz valÂ
k¡lsûleges idomulÀsnak tekintette (ezt a v¢-
lem¢nyt, amelyet Lengyel BalÀzs nemzed¢-
k¢nek t´bb m¢rt¢kadÂ tagja oszt, egy k´vet-
kezû nemzed¢k ä mint mÀsutt megÁrtam ä
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legf´ljebb nyugtÀzhatja, felfogni nem k¢-
pes). A szem¢lyes ¢rintetts¢gnek ezek a r¢te-
gei azonban, ¢ppen mert bevallottak ¢s nem
eltakartak, semmik¢ppen sem gyengÁtik Len-
gyel BalÀzs Pilinszky-portr¢jÀt. InkÀbb az
olvasÂ ´nÀllÂ v¢lem¢nyalkotÀsÀnak hagy-
nak helyet.

A legjelentûsebb portr¢ nyilvÀnvalÂan a
Nemes Nagy çgnes¢, hiszen ez az essz¢ leg-
alÀbb annyira rÂla valÂ megeml¢kez¢s, mint
amennyire eml¢kez¢s. ElfogulatlansÀgrÂl itt
persze szÂ sem lehet, a megfigyelû szemtanÃ
beszÀmolÂja ¢s az ¢lettÀrs vallomÀsa egybe¢r.
Lengyel BalÀzs t´bbsz´r is eddig ismeretlen
ä gy´ny´rü ä verseket id¢z, s ezek megvilÀ-
gÁtÂ, illusztrÀlÂ szerep¢n¢l is jellemzûbb az a
t¢ny, hogy a k´ltûnû nyilvÀn nem szÁnvona-
luk, hanem szem¢lyess¢g¡k miatt Át¢lte kiad-
hatatlannak ûket. (Az eg¢sz posztumusz fel-
tÀrulÂ Nemes Nagy-k´lt¢szet szinte egy mÀ-
sik, elfojtÀsra Át¢lt, nem kisebb, de ¢rzelme-
sebb, szubjektÁvebb, gyeng¢debb k´ltût is-
mertet meg.)

Lengyel BalÀzs Nemes Nagy çgneshez va-
lÂ viszonyÀt ebben az ÁrÀsban a nemes alÀren-
delûd¢s hatÀrozza meg. Nemcsak arrÂl van
szÂ, hogy az ¢rtelmezû elismeri a müv¢szi al-
kotÂk¢pess¢g magasabbrendüs¢g¢t, hiszen
maga f´l¢ helyezi feles¢g¢t az ¢rtelmez¢s mü-
v¢szet¢ben, az okossÀgban, a bÀtorsÀgban, az
erk´lcsi kvalitÀsban, k´vetkezetess¢gben ¢s
szigorban is. Ugyanakkor tapintatosan ¢rz¢-
kelteti, hogy ez a sok kivÀlÂsÀg tÃl¢rz¢keny-
s¢ggel, keserüs¢ggel, indulattal, f¢lt¢keny-
s¢ggel, puritÀn rigorozitÀssal, tÃlzÂ erk´lcsi
szigorral ¢s hegyes irÂniÀval elegyÁtve pokol-
lÀ is tudta tenni az ¢letet. VÀlÀsuk m¢gsem
jelentett szakÁtÀst, sût Lengyel BalÀzs Ãjabb
hÀzassÀga sem vÀltoztatott szoros kapcsolatu-
kon: àPedig, ha nehezen is, meg tudott bocsÀtani,
¢s feledni tudta keserüs¢g¢t. A mÃltban is, ¢s a leg-
nehezebb ¢letmozzanatokban is. Akkor, amikor mÀr
menthetetlen¡l beteg volt, s ¢n az infarktus utÀn
lÀbadoztam. D¢lutÀnonk¢nt Vera vitt el hozzÀ, mert
m¢g bizonytalanul jÀrtam, s megvÀrt egy eszp-
resszÂban, mÁg mi besz¢lgett¡nk egymÀssal. Igen,
irodalomrÂl besz¢lgett¡nk, mert az ¢let¡nk nyomo-
rÃsÀgÀrÂl, a betegs¢grûl çgnes nem akart besz¢lni.
A szenved¢s¢ben hihetetlen erûvel tartotta magÀt, s
mindenrûl tudvÀn tudva, minden Áz¢vel, lelki-testi
porcikÀjÀval az ¢lethez k´tûd´tt. PÀr nappal a v¢g

elûtt û kezdte a bÃcsÃzkodÀst. N¢zd, mondta csodÀ-
latos nagylelküs¢g¢vel, tudom, hogy olykor erûsza-
kos voltam veled, rÀd oktrojÀltam az akaratomat,
sz¢tromboltam, amit Te szerett¢l volna. °s besz¢lt
m¢g ehhez hasonlÂkat. °n pedig, mondtam neki,
rettenetes sok fÀjdalmat okoztam neked. K¢ts¢gbe-
esnivalÂan sokat. Mert mÀs voltam, mint Te, ¢s
kÁnzottan folytattam a szÂt, ami ebben a helyzetben
mÀr Ãgyse k´nnyÁt semmit sem. M¢gis mondta, ez
volt a mi ¢let¡nk. így volt, ez volt. Mindkettûnk¢.Ê
Olyan csÃcspont ez kettej¡k t´rt¢net¢nek a
v¢g¢n, mint a rÂmai hÂnapokban a Pantheon
megmÀszÀsa, amikor Lengyel BalÀzs ott a ku-
polÀn fedezi f´l sÃlyos t¢riszonyÀt, ¢s Nemes
Nagy biztatja, tÀmogatja. (Eszembe jut, 1993-
ban v¢letlen¡l a Pantheon elûtt talÀlkoztam
Lengyel BalÀzzsal, feles¢g¢vel ¢s fiÀval, s vÀl-
tottunk n¢hÀny szÂt.)

Az elûbbi hosszÃ id¢zet a memoÀr v¢g¢n
talÀlhatÂ, de nem a legv¢g¢n. Lengyel BalÀzs
tartogat m¢g egy po¢nt, amellyel zÀrni esz-
sz¢j¢t nyilvÀn eleve elhatÀrozta. RÂmÀban a
VirÀgok ter¢n a k´nyvÀrusok kirakjÀk a
k´nyveiket. Giordano Bruno mÀglyÀjÀnak
helye n¢hÀny l¢p¢sre van az Akad¢miÀtÂl,
harminc´t ¢vvel azelûtt Nemes Nagy çgnes
¢s Lengyel BalÀzs mindennap jÀrt ott. Most
Lengyel fia veszi ¢szre, hogy a k´nyvek k´-
z´tt van Nemes Nagy olasz versesk´tete, a
SOLTICE (NAPFORDULñ) is.

NyilvÀnvalÂ, mirûl szÂl ez a befejez¢s: az
irodalmi tovÀbb¢l¢s, nagy szÂval a halhatat-
lansÀg vigaszÀrÂl. Ilyesmit tartalmaz az elûbbi
megrendÁtû jelenet is, amelyben a k¢t beteg
ember, mielûtt rÀszÀnja magÀt, hogy ¢lete
m¢rleg¢t megvonja, mit is tehetne mÀst, te-
szi, amit egy napja ¢s hÀrom ¢vtizede: iroda-
lomrÂl besz¢lget. Az irodalom irÀnti olthatat-
lan lelkesed¢sben, az alÀbbi majdhogynem
naiv k¢rd¢sekben fejezûdik ki Lengyel BalÀzs
¢let¢nek ¢rtelme: àKi az, ¢s hogyan j´n az ´ssze,
hogy valaki [We´res SÀndor] vÀratlan jÂkedv¢-
ben felhev¡lten egyre csak bort kÁvÀn (BalÀzskÀm,
m¢g egy pohÀrral!), s mellette, elûtte vagy utÀna
olyasmire k¢pes, amire senki soha, ami Árva leszen,
mÁg csak ¢l a magyar nyelv. S nemcsak a nyomtatott
betükben r´gz¡l, hanem fel-feldereng az eml¢kezet-
ben, s majd idûvel, ´reg emberek egyszerre skandÀl-
ni kezdik magukban: ÏLiba p¢k / A kenyered oda-
¢g!Î S ki az az asszony, az egykori feles¢gem, ho-
gyan k¢pes rÀ, hogy szava idûvel mÃlhatatlan fel-
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szÂlÁtÀs lesz: ÏMeg kell tanulni itt a fÀk / Kimond-
hatatlan tetteitÎ... Mit tudnak ûk ketten vagy hÀr-
man Pilinszkyvel (aki szint¢n ott van vel¡nk Ca-
taniÀban), ami megmaradni lÀtszik a mi kis ´r´k-
l¢t¡nkben? Mit tudnak ûk, mit k´ltû barÀtaink
jobbjai, akik olyanok, mint mi, ¢tel-ital, esetleg az
Àgy ´r´meivel telten, vÀgyaktÂl ¢s fÀjdalmaktÂl
vagy kicsinyess¢gektûl mozgatva, m¢gis el¢rnek egy
mÀsik emberi minûs¢g hatÀrmezsgy¢j¢re, olykor
messze tÃl is jutnak rajta.Ê

A müv¢szetvallÀs e felfohÀszkodÀsÀban vol-
na valami a sz¢pl¢lek rajongÀsÀbÂl, a zseni
kultuszÀbÂl ä ha nem a vÀgyak, fÀjdalmak, ki-
csinyess¢gek t´rt¢net¢vel egy¡tt jelenne
meg. Mert valahogy Ãgy igaz: amikor We´-
res, Nemes Nagy, Pilinszky verseit olvassuk,
akkor hamis ezeket azoknak az embereknek
a t´rt¢net¢vel azonosÁtani, akik a verseket Ár-
tÀk. De amikor We´resrûl, Nemes NagyrÂl,
Pilinszkyrûl olvasunk, akkor viszont hamis az
û t´rt¢net¡ket verseikkel azonosÁtani. Ha
verset olvasunk, az ¢letrajz mÀsodlagos, ha
k´ltûkrûl szÂlÂ memoÀrt, a vers mÀsodlagos,
¢s az ¢let elsûdleges. Lengyel BalÀzs elhatÀ-
rozÀsa (vagy ä hogy valami nagyon fÀjdalmas
k¢rd¢st tegyek f´l ä Nemes Nagy çgnes ha-
lÀlÀnak esem¢nye?) lepattintotta az ¢letrûl a
zÀrat, s ez¢rt Árhatta meg memoÀrjÀt, ´reg-
kori mesteressz¢j¢t. A jelzû ä ´regkori ä nem-
csak az ¢letkort, hanem bizonyos ¢rtelemben
a stÁlust is jelzi. A visszatekintû rezignÀciÂ fÀ-
radt, s ez nemritkÀn a mondatok ¢ps¢g¢t ve-
sz¢lyezteti. De valahogy ez is a dologhoz tar-
tozik, p¢ldÀzvÀn, hogy nem minden mÃlik a
jÂ mondatokon. A dadogÂ stÁlus is azt a fe-
szess¢get, merevs¢get f´lvÀltÂ ÀradÂ bûs¢get
id¢zi, amely annak jele, hogy valaki nemcsak
ûrzi ¢lete ¢rtelm¢t, de meg is ¢rti. Nemes
Nagy çgnes jelentûs k´lt¢szete ¢s Lengyel
BalÀzs ¢letfogytiglani Àldozatos szolgÀlata
m´g´tt f´ltÀrul çgnes, BalÀzs ¢s (a kev¢s szÂ-
bÂl is kik´vetkeztethetûen) Vera t´rt¢nete.

RadnÂti SÀndor

ELNAPOLT °LET
Kunszt Gy´rgy: A hagyomÀny j´vûje
Comitatus, Veszpr¢m, 1995.
(Pannon Panteon sorozat) 256 oldal, 500 Ft

Kunszt Gy´rgy: Feljegyz¢sek a hagyomÀny j´vûj¢hez
Tata, 1995. (All¢e-f¡zetek 1.)
98 oldal, Àra nincs felt¡ntetve

Ferdinand Ebnert is, SzabÂ Lajost is csak
Kunszt Gy´rgy tolmÀcsolÀsÀban ismerem.
°ppen ez¢rt nem tudom egy¢rtelmüen el-
d´nteni, hogy azt, ami Kunszt Gy´rgy gon-
dolkodÀsÀt jellemzi, szellemi ¢let¢nek e k¢t
meghatÀrozÂ alakjÀra kell-e visszavezetn¡nk.
De ez tulajdonk¢ppen nem is igazÀn l¢nye-
ges. Az¢rt tartottam csupÀn sz¡ks¢gesnek
mindjÀrt el´ljÀrÂban megemlÁteni szÀzadunk
e k¢t, Kunszt Gy´rgy k´teteiben k´zponti
szerepet jÀtszÂ, sz¢lesebb k´r´kben viszont
alig-alig ismert gondolkodÂjÀt, nehogy bÀrki
azt gondolja: nem akarok rÂluk tudomÀst
venni. Magam is tudom: ha ezt tenn¢m, ha
mint szÀmomra ¢rdektelent, ignorÀlnÀm A
HAGYOMçNY J¹VýJ°-nek egyik alapvetû t´-
rekv¢s¢t, az Ebner ¢s SzabÂ Lajos ´r´ks¢g¢-
nek megismertet¢s¢re irÀnyulÂt, akkor torz
k¢pet festen¢k Kunszt k¢t k´tet¢rûl. M¢l-
tÀnytalan lenne Kunszt Gy´rggyel szemben
¢szre sem venni Ebnert ¢s SzabÂt, lÀtvÀn azt
a ä nem tudok rÀ jobb szÂt ä alÀzatot, amely-
lyel û e k¢t szentj¢nek gondolkodÀsÀhoz for-
dul. Ugyanakkor m¢gis az az ¢rz¢sem, hogy
ä nyitva hagyva Ebner ¢s SzabÂ Lajos gon-
dolkodÂi nagysÀgÀnak ¢s jelentûs¢g¢nek k¢r-
d¢s¢t, amihez nem tudok hozzÀszÂlni ä
Kunszt f¢lre¢rten¢ ´nmagÀt, ha azt hinn¢,
hogy Ebner vagy akÀr szem¢lyes mestere,
SzabÂ Lajos nyomdokain halad. TalÀn az¢rt
is rem¢nytelen akÀr Ebnert, a dialogikus
gondolkodÀsnak Kunszt szerint Buber ¢s Ro-
senzweig mellett legjelentûsebb alakjÀt, akÀr
SzabÂ Lajost, akit jellemezv¢n Kunszt azt Árja,
hogy àa legszkeptikusabb ¢rt¢kel¢s szerint is biztos,
hogy a XX. szÀzad egyik legnagyobb magyar gon-
dolkodÂjÀrÂl van szÂ, a lelkes¡ltebb ¢rt¢kel¢snek pe-
dig azt kell ÀllÁtania, hogy jelentûs¢ge az eg¢sz em-
beris¢g fejlûd¢s¢nek szempontjÀbÂl is kulcsfontossÀ-
gÃÊ (A HAGYOMçNY, 30. o.),1 feltÀmasztani
akarni, mert ez a k¢t gondolkodÂ, mindegyik
a maga mÂdjÀn, pontosan tudta, talÀn tÃlsÀ-
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gosan is pontosan tudta, mit gondol, amivel
szemben Kunszt Gy´rgy gondolkodÀsÀt egy
¢leten Àt ¢ppen az jellemezte ¢s bizonyos ¢r-
telemben talÀn jellemzi ma is, hogy nem szü-
nik meg k¡zdeni sajÀt gondolatai¢rt. °vtize-
deken Àt meg kifejezetten az a k¢rd¢s gy´-
t´rte, hogy vajon ¢ppen azt kell-e gondolnia,
vajon szabad-e azt gondolnia, amit gondol.
Kunszt nem a maga igazsÀgÀt kereste. Kunszt
szÀmÀra a k¢rd¢s Ãgy hangzott, hogy vajon
rejlik-e bÀrmif¢le szilÀrd hit gondolatai m´-
g´tt, mert megalapozott, minden k¢ts¢get le-
bÁrÂ hit n¢lk¡l semmifajta racionÀlis belÀtÀs-
nak nem tudott jelentûs¢get tulajdonÁtani.
Nem v¢letlen a szerep, melyet Kunszt ÁrÀsai-
ban Canterbury Anselm jÀtszik. àSzent Ansel-
mus, te, akit v¢dûszentemnek vÀlasztottalak, k´ny´-
r´gj ¢rtem! Elk¢pzelem ¢letedet ¢vezred¡nk elej¢n:
[...] Ahogy imÀidban ¢s leveleidben egyre megren-
dÁtûbb erûvel t´rt utat a Gondolat, a GondolhatÂ
Legnagyobb gondolata, az Isten-gondolat, s e gon-
dolat ´nigazolÀsÀnak szenved¢lyes szÀnd¢ka, amely
a Ïcredo ut intelligamÎ jelig¢j¢nek szellem¢ben az¢rt
hatolt egyre beljebb a hit titkainak ¢jszakÀjÀba, hogy
visszat¢rve egyre t´bbet ÀllÁthasson belûl¡k az ¢rte-
lem napf¢ny¢be.Ê (A HAGYOMçNY, 67. o.) Nos,
Kunszt k¢t k´tet¢nek az adja megrendÁtû fe-
sz¡lts¢g¢t, hogy amikor a szerzû hitprobl¢-
mÀjÀnak àv¢gleges eld´nt¢s¢tÊ rem¢nytelennek
tekinti, akkor Ãgy ¢rzi, jÂszer¢vel semmif¢le
gondolatot nem lehet k¢pes az ¢rtelem nap-
f¢ny¢be ÀllÁtani, minthogy a credo nem ada-
tott, nem adatik meg neki. Karl Jaspersrûl Ár-
ja: à...az olvasÂ tanÃja a szerzû sziszifuszi erûfe-
szÁt¢s¢nek, amellyel a kor szÀmÀra meg akarja ol-
dani a hit probl¢mÀjÀt, ugyanakkor azonban lÀtja
azt is, hogy a sÃlyos fejezetek mondatr¢tegein itt-ott
Àtszürûdik az ÁrÂ ûszinte lÁrÀja, s ez rem¢ny¢t vesztû
tehetetlens¢get ¢s naivvÀ egyszerüs´dû k¢ts¢gbees¢st
mutat. [...] A kinyilatkoztatott vallÀsba vetett hittel
szemben felsorakozÂ filozÂfiai ¢rvek egy Àttekint¢se
utÀn azt mondja, hogy Ïm¢gsem akarok olyan gon-
dolkodÀst, amely v¢g¡l kizÀrja a kinyilatkoztatÀst,
jÂllehet lehetetlennek tünik szÀmomra, hogy valaha
is higgyek benneÎÊ. (A HAGYOMçNY, 26. o.)
Kunszt sajÀt gondolati erûfeszÁt¢seinek ¢s va-
lÂban ¢vtizedeken Àt kontinuus ¢letÀllapotÀ-
nak nem is lenne lehets¢ges pontosabb leÁrÀ-
sÀt adni.

Kunszt Gy´rgy ¢vtizedeken Àt k¡zd´tt
az¢rt, hogy higgyen, mert hit n¢lk¡l semmit
sem lehet meg¢rteni ä de vajon hogyan lesz
ebbûl filozÂfia? Nos, amit Kunszt a legutÂbbi

¢veket talÀn leszÀmÁtva nem tudott elfogadni,
az ¢ppen hit ¢s filozÂfia k¡l´nl¢te: àA hit pedig
az abban valÂ hit, ami a szÁvemnek, a lelkem-
nek kell, s nem a spekulÀlÂ ¢rtelmemnek. Mert a
lelkemnek kell r¢szes¡lnie a megvÀltÀsban, a mint-
egy hÃsa-v¢re gyanÀnt a szenved¢lyei lakta lelkem-
nek, s nem az elvont ¢rtelmemnek. TalÀn azt mond-
hatjuk: Csak a szeretet hihet a feltÀmadÀsban.Ê
(Ludwig Wittgenstein: °SZREV°TELEK. Atlan-
tisz, 1995. 51. o.) Kunszt nem filozÂfiÀt akart,
valamit, ami csak spekulÀlÂ ¢rtelmemnek
szÂl, valamit, ami elk¡l´nÁti magÀt a hittûl ¢s
a teolÂgiÀtÂl is, valamit, ami ¢ppen az elk¡-
l´n¡l¢s lehetetlens¢g¢nek eltagadÀsa Àltal
megszünik ûszinte gondolat lenni, csak be
nem vallottan ontoteolÂgia; Kunszt nem
akarta, hogy szÁv-l¢lek ¢s ¢rtelem elk¡l´n¡l-
jenek egymÀstÂl. Kunszt vilÀgn¢zetet akart. Bi-
zonyos ¢rtelemben talÀn m¢g mÀig is valami
olyan àpozÁciÂraÊ vÀgyna, melyben az Àltala
vÀlasztott hagyomÀny, a hit hagyomÀnya, Jç-
NOS EVANG°LIUMA, PlatÂn PHAIDñN-ja, a
TAO-TE-KING ¢s a BHAGAVAD-GíTA hagyomÀ-
nya nemcsak szÁv¡nket-lelk¡nket, hanem ¢r-
telm¡nket is uralja. Nem v¢letlen¡l mondja
kiemelkedû jelentûs¢günek Nishitani t¢zis¢t:
àA vallÀsos szeretetben, illetûleg a vallÀsos r¢szv¢t-
ben realizÀlÂdik az a pozÁciÂ, amelyik a legmaga-
sabb rendü az egyÀltalÀn lehets¢ges pozÁciÂk k´z¡l.Ê
(A HAGYOMçNY, 232. o.) De, mint majd lÀtni
fogjuk, ma mÀr bizonyÀra û is Ãgy gondol-
ja: az a fajta vallÀsos szeretet ¢s r¢szv¢t, mely-
rûl Nishitani besz¢l, nek¡nk, az eurÂpai filo-
zÂfia ¢s vallÀs ´r´k´seinek egyelûre nem ada-
tik meg.

A k¢ts¢gbeesett naivitÀs vagy a ànaivvÀÊ egy-
szerüs´dû k¢ts¢gbees¢s, ami Kunszt korÀbbi
ÁrÀsait jellemzi, azt hiszem, t¢nyleg vÀd. A 24.
feljegyz¢s egyik bekezd¢se ugyanis Ágy hang-
zik: àLehet, hogy a sorsom mÀr nem ad lehetûs¢get
¢rdemleges munkÀra, ¢s Ágy adÂs maradok a vÀlasz-
szal azokra a vilÀgn¢zeti k¢rd¢sekre,2 amelyek ¢v-
tizedek Âta foglalkoztatnak, s amelyekre vonatkozÂ-
an nem tudtam magamat azonosÁtani a rendelke-
z¢semre ÀllÂ vÀlaszok egyik¢vel sem. Harminc ¢vre
visszanyÃlÂ naplÂim ¢s jegyzeteim mutathatjÀk,
hogy itt milyen k¢rd¢sekrûl ¢s milyen vÀlaszokrÂl
volt szÂ. Ezek a naplÂk ¢s ezek a jegyzetek egyben
vÀdiratk¢nt is felfoghatÂk; a k¢rd¢s az, hogy kik el-
len, mik ellen. Ennek a tisztÀzÀsÀhoz term¢szetesen
azt is pontosan kell meghatÀrozni, hogy mi a vÀd.Ê
(FELJEGYZ°SEK, 21. o.)



A vÀd ä term¢szetesen ä mindenekelûtt
´nvÀd, s Kunszt k¢t k´nyv¢nek ismeret¢ben
Ãgy gondolom, hogy a 87. feljegyz¢s fogal-
mazza meg a legpontosabban: àEgyr¢szt Ãgy
¢rzem, hogy valamirevalÂ gondolkodÀs nem lehet-
s¢ges ezekre a k¢rd¢sekre adott becs¡letes vÀlasz n¢l-
k¡l, mÀsr¢szt Ãgy, hogy ezek a k¢rd¢sek kÁnosak, a
legt´bbj¢nek feltev¢se tapintatlansÀg, Ázl¢stelens¢g,
¢retlens¢g vagy k´z´ns¢gess¢g; ilyen k¢rd¢sekre a
zen-buddhista tanÁtvÀny a mester¢tûl botot kap. A
katekizÀlt, skolasztizÀlt vilÀgn¢zet mindig lapos,
visszataszÁtÂ. [...] ValÂszÁnü, hogy az ilyen k¢rd¢sek
intellektuÀlisan ¢s vitÀlisan dekomponÀlt szituÀciÂk
szimptÂmÀi, szellemi hullafoltok, nietzschei ¢rtelem-
ben vett dekadenciaproduktumok. Vajon annyit je-
lent-e mindez, hogy a ÏvilÀgn¢zeti probl¢mÀknakÎ
mÀr a puszta jelenl¢te is patologikus jelens¢g? Ha
igen, hogyan vÀzolhatÂ fel az emberi szellem t´rt¢-
net¢nek vilÀgn¢zeti patogrÀfiÀja? Az expanzÁv ¢lm¢-
nyek ¢s mozgalmak BuddhÀtÂl Petûfiig nem szerett¢k
a vilÀgn¢zeti probl¢mÀzÀst ¢s a szkepszist: ÏHa f¢rfi
vagy, l¢gy f¢rfi, legyen elved, hitedÎ! Csak vajon
nem a montaigne-i szkepszisig megy-e vissza a fran-
cia forradalom, s a buddhai megvilÀgosodÀs t´me-
geket felkavarÂ ¢lm¢ny¢nek lend¡let¢t nem elûzte-e
meg a Buddha szÀmÀra adott vilÀgn¢zeti alternatÁ-
vÀk meddû v¢gigprÂbÀlÀsa? A vilÀgn¢zetben is el
kell temetni a holtakat, hogy ¢lni lehessen.

Mindenesetre sz¡ks¢gem lenne a vilÀgn¢zetnek
mint jelens¢gnek valamilyen szolid kultÃrfilozÂfiai
¢s kultÃrt´rt¢neti elemz¢s¢re, karakterizÀlÀsÀra.Ê
(FELJEGYZ°SEK, 54. o.)

A HAGYOMçNY J¹VýJE hÀrom r¢szbûl Àll. K°R-
D°SFELTEV°S ä SZABñ LAJOS °S BIBñ ISTVçN
ä A MAI VILçGHELYZET N°HçNY SZELLEMI
SöLYVONALA. A mÀsodik r¢sz mintegy kegye-
let¢t rÂja le azoknak, akik Kunsztot eszm¢lni
segÁtett¢k.3 Az elsû r¢sz egyenesben fesz¡l ne-
ki a vilÀgn¢zet k¢rd¢s¢nek, mert m¢g a Jas-
pers-tanulmÀny is ä ha kicsit elfeledettebben
is, mint a mÀsik kettû ä Kunszt szem¢lyes
probl¢mÀit tÀrgyalja. Itt l¢nyeg¢ben v¢ve a
FELJEGYZ°SEK-et formÀba ´ntû sz´vegekkel
talÀlkozunk. De a k´z¡l¡k legÃjabb keletü is
1983-bÂl valÂ, egy olyan korszakbÂl tehÀt,
melyben Kunsztnak semmif¢le rem¢nye sem
lehetett arra, hogy valaha is felszabadul a ket-
tûs egzisztenciÀnak a nyomÀsa alÂl, amik¢nt
szituÀciÂjÀt ¢vtizedeken Àt jellemezni k¢ny-
szer¡lt. Az az àintellektuÀlisan ¢s vitÀlisan de-
komponÀlt szituÀciÂÊ, amely Kunszt ´nmagÀval

¢s a vilÀgn¢zet¢vel folytatott viaskodÀsÀt
meghatÀrozta, nem egyszerüen a hagyomÀny
eleven j´vûj¢t vesz¢lyeztetû vilÀgÀllapot, m¢g
csak nem is a kommunista diktatÃra az elûb-
bivel k¢ts¢gtelen ´sszhangban levû szellemi
sivÀrsÀga volt, hanem egy Kunszt Gy´rgy ne-
vezetü egyed szem¢lyes szituÀciÂja. Errûl
nem lehet, Ãgy ¢rzem, nem is szabad hallgat-
ni. Ha Kunszt Ãgy ¢rezn¢, hogy ez csak ûrÀ
magÀra tartozik, hogy e tekintetben neki csak
sajÀt magÀval van elszÀmolnivalÂja, nem
publikÀlta volna sem A HAGYOMçNY J¹VýJE
elsû r¢sz¢ben k¢t ´n¢letrajzi vÀzlatÀt, sem a
FELJEGYZ°SEK-et. Mielûtt m¢g bÀrki f¢lre¢r-
tene: m¢g a legkritikusabb k¡lsû szeml¢lû
sem talÀlhat semmi kivetnivalÂt Kunszt
Gy´rgy kommunizmus korab¢li magatartÀsÀ-
ban. Az ifjÃ Kunszt ä jÂllehet a filozÂfiai vagy,
ha pontosabb akarok lenni, a vilÀgn¢zeti k¢r-
d¢sek vonzzÀk leginkÀbb ä a kommunista
diktatÃra idej¢n Ãgy d´nt, hogy mÀsik, ¢pÁ-
t¢szeti egzisztenciÀjÀt teszi meg¢lhet¢s¢nek
alapjÀvÀ. àHa nem akartam arra hasznÀlni a fi-
lozÂfiai ¢rdeklûd¢semet, hogy intellektuÀlisan kor-
rumpÀlt pÀrtideolÂgussÀ legyek, akkor sz¡ks¢gem
volt egy mÀsik egzisztenciÀra, amely biztosÁtja a
meg¢lhet¢semet ¢s a f¡ggetlens¢gemet. Csak persze
ez a mÀsik egzisztencia egyre jobban akadÀlyozott
filozÂfiai egzisztenciÀmban ¢s viszont: filozÂfiai el-
k´telezetts¢gem ¢s ambÁciÂim a tegnapi napig is
megakadÀlyoztak abban, hogy kutatÂi egzisztenciÀ-
mat teljesen komolyan vegyem, ¢s v¢g¢rv¢nyesen
azonosÁtsam magam veleÊ (A HAGYOMçNY, 41.
o.) ä Árja. Egy mÀsik helyen talÀn m¢g plasz-
tikusabban ÀbrÀzolja szituÀciÂjÀnak ¢rzett el-
lehetetlen¡l¢s¢t: àMindenekfelett ¢rdekel, amit
az Isten-gondolatrÂl gondoltak, s egyetlen valÂdi
ambÁciÂm az, hogy az Isten-gondolatot hitelesen Ãj-
ragondoljam magamnak ¢s valamilyen ä szükebb
vagy tÀgabb ä k´rnyezetnek. ögy ¢rzem azonban,
hogy szÀmomra ez teljesen lehetetlen. Az Isten-gon-
dolatot ä hitelesen ä csak az eg¢sz emberis¢g tudja
Ãjragondolni, ebbûl az ´sszemberi munka-
megosztÀsos alkotÂ processzusbÂl viszont l¢nyegileg
ki vagyok rekesztve, mert a huszadik szÀzad negye-
dik negyed¢nek kezdet¢n MagyarorszÀgon ¢lek, s az
egyik legnagyobb magyar ipari kutatÂint¢zet agyon-
terhelt tudomÀnyos igazgatÂhelyettese, bÀr pÀrton-
kÁv¡li vagyok.Ê (A HAGYOMçNY, 30. o.) Ebben
a helyzetben Kunszt Gy´rgy ä Ãgy lÀtom ä
valÂban felûrlûdik. à...most mÀr minden k¢sûnek
¢s hasztalannak tünik. JÂvÀtehetetlen hiba, gyÀva-

1668 ã Figyelû



sÀg ¢s megalkuvÀs volt, hogy hÀrom ¢vtizeddel el-
napoltam az ¢letemet? Vagy a szÀmomra konkr¢-
tabban adott probl¢mÀk k´r¢ben kell keresni a fel-
adatomat, s Ágy a magyar ¢pÁt¢si kutatÀs tÀrsada-
lomkritikai elemz¢s¢re vagy SzabÂ Lajos nyelvma-
t¢zis¢nek ¢sszerü feldolgozÀsÀra kellene vÀllalkoz-
nom? Nem tudom. Nem tudom, nyugtalan ¢s t¡-
relmetlen vagyok.Ê (FELJEGYZ°SEK, 27. o.)

A HAGYOMçNY J¹VýJE harmadik r¢sz¢nek ä
egyet leszÀmÁtva ä valamennyi ÁrÀsa a kilenc-
venes ¢vekbûl valÂ. A kommunizmustÂl ¢s az
igazgatÂsÀgtÂl mondhatni egy idûben meg-
szabadult Kunszt elkezd Árni. írÀsai immÀr
sem nem megrendÁtûk ä nem k¡zd t´bb¢
sem ´nmagÀval, sem Adyval, akart, vÀgyott
Isten¢vel, kihez besz¢lni ût a rontÀs fullasz-
totta ä, sem nem alÀzatosak ä nem akar t´bb¢
Ebner vagy SzabÂ Lajos m´g¢ bÃjni4 ä, ha-
nem tÀrgyiasak, de Ágy egy¡tt olvasva ûket az
az ¢rz¢se az embernek, hogy Kunszt Gy´rgy
megtalÀlta azt az utat, amelyen jÀrnia kell.
àIch werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihnÊ5 ä id¢zte a FELJEGY-
Z°SEK-ben Rilke STUNDENBUCH-jÀt, s most
mintha t´rt¢nne valami ilyen kÁs¢rlet.

S mintha ezzel a fent emlegetett keserü
vÀd egyr¢szt megszünne ´nvÀd lenni, mÀs-
r¢szt kritikÀvÀ szelÁd¡lne. Mindazoknak a fi-
lozÂfiai gondolatoknak a kritikÀjÀvÀ, n¢ha
mÀr nem is kritikÀjÀvÀ, csupÀn egyszerü rÀ-
k¢rdezû boncolgatÀsÀvÀ, melyek beletartoz-
nak vagy legalÀbbis beletartozhatnÀnak a
most mÀr kicsit hangsÃlyaiban keletebbre tolt
hagyomÀny jelen¢be, ha meg tudnÀnak sza-
badulni ä ha meg lehetne szabadulni ä attÂl
a metafizikai ballaszttÂl, amely az eurÂpai
gondolkodÀst terheli, s amely az eurÂpai fi-
lozÂfiai gondolkodÀst arra Át¢li, hogy onto-
teolÂgia legyen. Kunszt legelsûsorban Nietz-
sch¢vel ¢s Heideggerrel viaskodik, de beke-
r¡lnek lÀtÂmezej¢be sokan mÀsok is, n¢hÀny
¢pÁt¢sz is, mindenekelûtt Le Corbusier meg
a dekonstruktivistÀk k´z¡l Eisenmann,
Tschumi. Az utÂbbiak tev¢kenys¢g¢ben is a
vilÀglÀtÀsuk ¢rdekli Kunsztot, Ãgyhogy k¢t
egzisztenciÀja v¢gre ebben is egymÀsra talÀl.
(Igaz, eredetileg is az¢rt tanult ¢pÁt¢sznek,
mert a gÂtikus templom¢pÁt¢szet ä l¢nyeg¢-
ben vilÀgn¢zeti ä k¢rd¢sei izgattÀk.) Kunszt
azutÀn v¢g¡l is mintha a kiotÂi iskola, min-
denekelûtt Nishitani gondolkodÀsÀban ¢s
Nishitaninak a mai eurÂpai gondolkodÀsban

Nietzsch¢hez ¢s Heideggerhez kapcsolÂdÂ,
k¡l´nb´zû buddhista tradÁciÂkra ¢pÁtû, az
eurÂpai tradÁciÂn bel¡l igazÀbÂl a n¢met
misztikÀt, jeles¡l Eckhart mestert vÀllalÂ me-
tafizikakritikÀjÀban talÀlnÀ meg azt, amit egy
eg¢sz ¢leten Àt keresett. Nem a vilÀgn¢zet-
probl¢ma megoldÀsÀt ä ha tovÀbbra is azt ke-
resn¢, akkor ´nmaga zen-buddhista tanÁtvÀ-
nyak¢nt most mÀr t¢nyleg botot kapna sajÀt
magÀtÂl ä, hanem a probl¢ma felszÀmolÀsÀ-
nak ä legalÀbbis teoretikus ä lehetûs¢g¢t a
gondolkodÀs k¢tpÂlusossÀgÀnak ä °n ¢s Is-
ten vagy °n ¢s VilÀg szembeÀllÁtÀsÀnak, az
ego- ¢s teocentrizmusnak ä a felszÀmolÀsÀn
kereszt¡l. Az¢rt kellett hozzÀtennem, hogy itt
csupÀn teoretikus lehetûs¢grûl van szÂ, mert
jÂllehet KunsztnÀl a hagyomÀnyhoz az eurÂ-
pai JçNOS-EVANG°LIUM-on ¢s PHAIDñN-on kÁ-
v¡l a BHAGAVAD-GíTA ¢s a TAO-TE-KING min-
dig is hozzÀtartozott, magÀnak a vilÀgn¢zet-
probl¢mÀnak a l¢tez¢se ¢s a megoldÀsÀra irÀ-
nyulÂ naiv, k¢ts¢gbeesett t´rekv¢se az¢rt
egy¢rtelmüen mutatja, hogy az ¢rzelmileg
meghatÀrozÂ nÀla is csak az eurÂpai hagyo-
mÀny volt ä ¢s sz¡ks¢gk¢ppen maradt. Mi
t´bb: Kunszt szÀmÀra mindig is fontos volt
katolicizmusa, ¢s opciÂk¢nt, Ebnerrel ¢s Sza-
bÂ Lajossal egy¡tt mindig is a biblikus hagyo-
mÀnyt emlegette. Az m¢g elk¢pzelhetû, hogy
az ateista Le Corbusier ûszint¢n szakrÀlis
müveit elemezve, Nietzsch¢t, Dosztojevszkijt
v¢giggondolva eljuthatok arra a belÀtÀsra,
hogy a sz¢ps¢g, a müv¢szet elûbbre valÂ az
igazsÀgnÀl,6 bÀrmilyen m¢lyen igazsÀgcentri-
kus is az eurÂpai s azon bel¡l talÀn m¢g
egy¢rtelmübben a kifejezetten kereszt¢ny
gondolkodÀs; azt azonban mÀr ugyancsak
nehezen tudom elk¢pzelni, hogy ne csak
meg¢rts¡k, hanem Àt is ¢lj¡k Nishitani kar-
tezianizmuskritikÀjÀt: àA tradicionÀlis ontolÂ-
giÀrÂl elmondhatÂ, hogy a l¢tre vonatkozÂ k¢rd¢st
nem k´vette nyomon eg¢szen idÀig [addig, ahol
minden dolog s vel¡k az ¢n¡nk is visszat¢r
l¢nyegi l¢t¢be, ahol kezdettûl fogva ott ¢s ´n-
maguknÀl vannak ä V. M.]. Azt a helyet, ahol
k¢rdûjell¢ vÀlik annak a l¢te is, aki a l¢t utÀn k¢r-
dezûsk´dik, sohasem tÀrta fel. A tradicionÀlis on-
tolÂgia sohasem hagyta el pusztÀn ÏteoretikusÎ Àl-
lÀspontjÀt, amely csak a l¢t ÏirÀntÎ k¢rdezûsk´dik,
¢s amelyen k¢rdezû ¢s k¢rdezett egymÀstÂl mindig
elvÀlasztott marad. Nem tudta el¢rni azt a helyet,
ahol a Nagy K¢tely kinyilatkoztatja ´nmagÀt, ahol
a k¢rdezû ¢s k¢rdezett egyszerre ¢s egyetlen k¢rdû-
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jelk¢nt manifesztÀlÂdik, ¢s ahol csak az Egyetlen
Nagy K¢tely van jelen. Ahhoz, hogy ezt el¢rje, az
ontolÂgiÀnak ä a nihilizmuson kereszt¡l ä eg¢szen
Ãj, eg¢szen mÀs sÁkra kellene l¢pnie.Ê (Id¢zi A HA-
GYOMçNY, 220. o.) °rteni v¢lem, de Àt¢lni
nem tudom. Mert bÀrmilyen m¢lyrûl fakad-
jon is az a meggyûzûd¢sem, hogy k¢rdezû ¢s
k¢rdezett elvÀlasztÀsa vezet az eurÂpai nihi-
lizmushoz, minden ¢rt¢k el¢rt¢ktelened¢s¢-
hez, a l¢tfeled¢shez vagy nevezz¡k, ahogyan
akarjuk, ¢ppen mert a tradicionÀlis ontolÂ-
giai hagyomÀnyban nûttem fel ä a misztika
EurÂpÀban mindig is eretneks¢g volt, eddig
m¢g nem tudott hagyomÀnnyÀ vÀlni ä, nem
tudom magamat nem elvÀlasztani attÂl, ami-
re rÀk¢rdezek, legyen ez a rÀk¢rdezett akÀr
a jelenvalÂl¢t, azaz ´nmagam is. àA hagyo-
mÀny nem olyasmi, amit meg lehetne tanulni, nem
fonÀl, amit az ember f´lvehet, ha Ãgy tartja kedve;
¢ppoly kev¢ss¢, mint ahogy nem vÀlogathatjuk meg
a sajÀt ûseinket.Ê (Wittgenstein, i. h. 110. o.)
Mintha Kunszt Gy´rgy tudomÀsul vette vol-
na, hogy mi, az eurÂpai tradÁciÂ gyermekei
soha nem fogjuk tudni az egzisztenciÀlis, a
spirituÀlis ¢s a mindenf¢le ¢rtelemben vett
¡ress¢get (a mahÀjÀna-buddhizmus szunyatÀja)
a megtisztulÀs, a megvilÀgosodÀs ¢s a meg-
vÀltÂ megszabadulÀs alapvetû f´lt¢tel¢nek
¢rezni, hogy belûl¡nk a nihilum, a semmi eg-
zisztenciÀlis ¢s t´rt¢nelmi megjelen¢se z´m-
ben retteg¢st vagy felhÀborodÀst vÀlt ki, s
hogy ha nem tudunk a szÂ tradicionÀlis ¢r-
telm¢ben hinni, ha nem tudjuk hinni a ki-
nyilatkoztatÀst, akkor igenis szembe kell n¢z-
n¡nk a semmi rettenet¢vel.

A FELJEGYZ°SEK-ben olvashatjuk: à...a vi-
lÀgn¢zeti probl¢mÀt el kell d´ntenem a magam szÀ-
mÀra, s ez a d´nt¢s nem halogathatÂ a v¢gtelens¢-
gig. Csak: v¢g¡l is mi a vilÀgn¢zeti probl¢ma, s
igaz-e, hogy ezt a magam szÀmÀra el kell d´nte-
nem? (Nem nihilisztikusak-e az utÂbbi k¢rd¢sek?
N¢mileg nyilvÀn azok, csak az a helyzet, hogy Pla-
tÂnt ¢s a t´bbieket tÀvolrÂl sem az¢rt olvasom elsû-
sorban, hogy tÀmpontokat talÀljak a ÏvilÀgn¢zeti
probl¢maÎ eld´nt¢s¢hez; elsûsorban az¢rt olvasom
ûket, mert idûnk¢nt kÁnzÂan hiÀnyzanak, az olva-
sÀsuk pedig megnyugtat, felemel ¢s erût ad. Kit ¢r-
dekel a ÏvilÀgn¢zeti probl¢maÎ?)Ê (FELJEGYZ°SEK,
50. o.) Azt hiszem, ma mÀr Kunszt Gy´rgy´t
sem igazÀn. Merem rem¢lni, hogy mÀr jÂ lel-
kiismerettel olvassa PlatÂnt ¢s a t´bbieket
(mindenekelûtt Nietzsch¢t, Heideggert, De-

leuze-t, DerridÀt, NishidÀt, Nishitanit ¢s Ue-
dÀt), kik¡zdendû a maga gondolatait, an¢l-
k¡l azonban, hogy a ma szÀmÀra leginkÀbb
benn¡k megtestes¡lû hagyomÀny j´vûje, àAz
emberis¢g j´vûje s az ¢n hÀtral¢vû ¢veim, napjaim,
Ïj´vûmÎÊ (FELJEGYZ°SEK, 23. o.) lenne szÀmÀ-
ra a t¢t.

Jegyzetek

1. K¢rem az olvasÂt, hogy a talÀn k¢t szempontbÂl
is megh´kkentûnek tünû ÀllÁtÀst annak tudomÀsul-
v¢tel¢vel olvassa, hogy egy olyan k¢ziratbÂl szÀrma-
zik, melyet Kunszt Gy´rgy 1976-ban vetett papÁrra
a publikÀlÀs minden rem¢nye n¢lk¡l, mintegy ´n-
magÀval elszÀmolandÂ; az ÁrÀs cÁme is erre utal: VAL-

LçSOS °RZ°SEIM °S GONDOLATAIM FELºLVIZSGçLATA.
2. A 87. feljegyz¢sben Kunszt ugyan felsorolja azo-
kat a k¢rd¢seket, amelyekre a vilÀgn¢zeti probl¢ma
lebomlik, s ott tizenegy k¢rd¢st sorol fel, melyeket
m¢g egy stb. is k´vet, azt hiszem azonban, hogy nem
torzÁtom el Kunszt gondolkodÀsÀt, ha a àvilÀgn¢zeti
probl¢mÀtÊ a hitprobl¢mÀval azonosÁtom, ami
KunsztnÀl v¢gezet¡l is arra a k¢rd¢sre redukÀlÂdik,
hogy àhiszek-e Istenben vagy nem? s ha igen, akkor: mi-
lyen formÀt akarok adni a hitemnek?Ê. (A HAGYOMçNY ,
60. o.)
3. A mÀr emlÁtetteken ¢s a mÀsodik r¢sz cÁm¢ben is
megjelenû BibÂn kÁv¡l Kem¢ny Zsigmondot is tÀr-
gyalja, aki Kunsztnak az¢rt olyan fontos, mert sze-
rinte ahogy BibÂ a f¢lelemre ¢p¡lû, Ãgy Kem¢ny az
illÃziÂkra ¢p¡lû politika v¢gzetes k´vetkezm¢nyeit
taglalja.
4. Ami nem jelenti azt, hogy megszünt volna hada-
kozni SzabÂ Lajos meg- ¢s elismertet¢s¢¢rt. Min-
dent megtesz mestere hagyat¢kÀnak kiadÀsÀ¢rt, s
ugyancsak a fordulat utÀni idûbûl valÂ a k´nyve mÀ-
sodik r¢sz¢ben talÀlhatÂ viszonylag r´vid ÁrÀsa
SZABñ LAJOS GONDOLKODçSçNAK JELENTýS°G°-rûl,
amelyben higgadtan ¢s vilÀgosan foglalja ´ssze azt,
amit SzabÂ gondolkodÀsÀban fontosnak talÀl.
5. 63. feljegyz¢s (FELJEGYZ°SEK, 28. o.). A k¢t sor Far-
kasfalvy D¢nes fordÁtÀsÀban: àA legv¢gsût talÀn soha
el nem ¢rem, de rÀadom minden erûm.Ê
6. àLe Corbusier... indirekt mÂdon egyet¢rtett Nietzsche
eszt¢tikÀjÀnak Heidegger szerinti ´t´dik t¢tel¢vel, e t¢tel
szerint a müv¢szet nagyobb ¢rt¢k, mint az igazsÀg.Ê àA ke-
reszt¢nys¢g k¢rd¢s¢ben Nietzsche ¢s Dosztojevszkij ellent¢-
tes v¢lem¢nyen volt, a sz¢ps¢g ¢s az igazsÀg k´z´tti szakad¢k
¢lm¢nye azonban mindkettûj¡kn¢l azonos, ¢ppen Ãgy, mint
a d´nt¢s a sz¢ps¢g, a müv¢szet javÀra.Ê (A HAGYOMçNY ,
162. o.)

Vajda MihÀly
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Yeats-olvasatok az öj ¢s a legÃjabb

KritikÀban

Edward Larrissy: Yeats the Poet. The Measures of
Difference
New YorkäLondon, Harvester Wheatsheaf, 1994.
226 oldal

M. L. Rosenthal: Running to Paradise. Yeats's
Poetic Art
New YorkäOxford, Oxford University Press, 1994.
362 oldal

A Nobel-dÁjas Ár k´ltû, William Butler Yeats
1939-ben bek´vetkezett halÀla Âta az an-
golszÀsz irodalomkritika kit¡ntetett figyel-
m¢t ¢lvezi. MunkÀssÀga olyan terjedelmü
kritikai irodalom apropÂjÀvÀ vÀlt, amin ta-
lÀn csak a Shakespeare-irodalom tesz tÃl.
Mindennek ellen¢re Ãgy tünik, hogy a ma-
napsÀg divatos kritikai irÀnyzatok mint-
ha nem szÁvesen nyÃlnÀnak Yeatshez. Leo-
nard Orr legalÀbbis a YEATS AND POSTMO-
DERNISM (YEATS °S A POSZTMODERNIZMUS,
1991) cÁmü tanulmÀnyk´tet elûszavÀban a
felsorolt ellenp¢ldÀk utÀn is arra a k´vetkez-
tet¢sre jut, hogy a Yeats-¢letmü posztstruk-
turalista olvasatÀnak ¡gy¢ben igen kev¢s t´r-
t¢nt ez idÀig.

Ezzel az ¢rt¢kel¢ssel t´bb¢-kev¢sb¢ egyet
is lehet ¢rteni (m¢g annak ellen¢re is, hogy
olyan neves teoretikusok, mint Bloom, de
Man vagy Hartman mind Ártak mÀr Yeats-
rûl), ¢s ez annÀl is inkÀbb meglepû, mert
ugyanakkor a Yeats-kritikusok gyakran han-
goztatjÀk, hogy a k´ltû ¢letmüve szinte kÁnÀl-
ja magÀt egy ilyen olvasat szÀmÀra. Daniel
O'Hara p¢ldÀul eg¢szen odÀig megy el YEATS
IN THEORY (YEATS AZ ELM°LETBEN) cÁmü ta-
nulmÀnyÀban, hogy kijelentse: Yeats a poszt-
strukturalista elm¢let kifejlûd¢s¢nek egyik
k´zponti alakja, ¢s az 1940 ¢s 1970 k´zt meg-
jelent kritikai irÀnyzatok mind komolyan
adÂsak Yeatsnek (l. POST-STRUCTURALIST
READINGS OF ENGLISH POETRY, AZ ANGOL
K¹LT°SZET POSZTSTRUKTURALISTA OLVASATAI,
1987). K¢rd¢s persze, hogy maguk a versek
mennyiben k´thetûk azokhoz az elgondolÀ-
sokhoz, melyek talajÀn e kritikai mÂdszerek
kialakultak, azazhogy a kritika m´g´tt rejlû
n¢zeteknek mennyiben van k´z¡k azokhoz a

n¢zetekhez, amelyek e versek l¢trej´tte m´-
g´tt munkÀlnak. K¢rd¢s tehÀt, hogy egy mo-
dern olvasat nem esik-e abba a hibÀba, hogy
sajÀt filozÂfiai alapjait vetÁti vissza olyan ver-
sekre, melyek megformÀlÀsÀhoz egy eg¢szen
mÀs filozÂfia szolgÀlt alapul.

AkÀr tÃloz azonban O'Hara, akÀr nem, ha
a Yeats-kritika 1994-es term¢s¢nek k¢t da-
rabjÀra tekint¡nk, valÂban mintha az Àltala
emlÁtett adÂssÀg t´rleszt¢s¢re ker¡lne sor.
Macha L. Rosenthal, a kiemelkedû amerikai
kritikus, aki az angoläamerikai k´lt¢szet je-
lentûs alakjainak legt´bbj¢rûl ¢rtekezett mÀr
Audentûl E. E. Cummingsig, ¢s Yeatssel is
t´bb müv¢ben foglalkozott, Ãgy ¢rezte, van
m¢g hely a Yeats-irodalom ÀradatÀban egy
olyan, az eg¢sz ¢letmüvet ÀtfogÂ k´nyvnek,
ami az öj Kritika mÂdszereivel, a müvek szo-
ros olvasatÀn kereszt¡l mutatja be a k´ltût.
Edward Larrissy Ãj k´nyve ezzel szemben
kritikai alapÀllÀsÀt tekintve bevallottan a de-
konstrukciÂ elm¢let¢nek ¢s a cultural studies
irÀnt meg¢l¢nk¡lt ¢rdeklûd¢snek adÂs.

A k¢t k´nyv ´sszevet¢se talÀn kivÀlÂ alka-
lom lehetne a k¢t ä egymÀst elm¢leti alapo-
kon tagadÂ ä kritikai irÀnyzat versenyeztet¢-
s¢re: melyik¡k tud t´bbet, Ãjabbat mondani
egy szinte agyontÀrgyalt k´ltû ¢letmüv¢rûl?
Larrissy maga is figyelmeztet azonban arra,
hogy Âvatosan kezelj¡k a dekonstrukciÂhoz
valÂ viszonyÀt. Müelemz¢sei valÂban igen ke-
v¢ss¢ eml¢keztetnek a dekonstrukcionista
irodalomkritika elemz¢seire. Larrissy eg¢sz
megk´zelÁt¢se jÂl szeml¢lteti, hogy a dekonst-
rukciÂ filozÂfiÀja ¢s kritikai gyakorlata vala-
melyest elk¡l´nÁthetû; û maga pedig inkÀbb
csak a filozÂfiai aspektusokra tÀmaszkodik ä
nem az elemz¢s, hanem az elm¢let szintj¢n
alkalmazza a dekonstrukciÂ egyes meglÀtÀsa-
it. Teszi ezt az¢rt, mert szinte O'HarÀt vissz-
hangozva, Ãgy v¢li, hogy Yeats k¢sûi versei a
dekonstrukciÂ bizonyos aspektusairÂl szÂl-
nak. (7. o.) T¢ny, hogy az elsûsorban Derri-
dÀtÂl szÀrmazÂ fogalmak segÁts¢g¢vel Lar-
rissy k´zel tud f¢rkûzni Yeats gondolkodÀsÀ-
nak k´zponti elemeihez, ¢s az Ãj megvilÀgÁ-
tÀs, amibe ezeket helyezi, roppant meggyûzû
¢s tanulsÀgos elemz¢st eredm¢nyez. K´nyv¢-
nek fontossÀga r¢szben ebben Àll: az Egys¢g
tagadÀsÀnak filozÂfiÀjÀt alkalmazza azon k´l-
tû gondolatrendszer¢nek elemz¢s¢re, aki
maga mindig valamif¢le (hol ilyen, hol olyan
kontextusban ¢rtett) Egys¢gre t´rekedett,



Àm ezt a t´rekv¢s¢t folytonosan ¢s tudatosan
antinÂmiÀkba Àgyazta.

Van azonban Larrissy megk´zelÁt¢s¢nek
k¢t hÀtul¡tûje. Egyr¢szt: tÃl keveset olvasha-
tunk ebben a k´nyvben versekrûl, mint olyan
megszerkesztett müvekrûl, amelyek az el-
mondÀs hogyanja Àltal k´z´lnek, hatnak ¢s
¢lnek. A k´nyv fûcÁme, YEATS THE POET, azaz
YEATS, A K¹LTý, csalÂka. Yeatsrûl, a k´ltûrûl
´sszehasonlÁthatatlanul t´bbet mond el Ro-
senthal RUNNING TO PARADISE (ROHANVçST
A PARADICSOMBA) cÁmü müve. MÀsr¢szt: bÀr
Larrissy igen Âvatosan hasznÀlja a derridai
elgondolÀsokat, az alkalmazott teÂria n¢mi-
k¢pp rÀk¢nyszerÁti magÀt a szerzûre, aki a te-
Âria nyomÀsa alatt redukÀlja Yeats vilÀgÀnak
k´z¢ppontjÀt ürr¢.

Mielûtt azonban rÀt¢rn¢nk erre a ä szÀn-
d¢ka szerint k´zel sem negatÁv ä v¢gk´vet-
keztet¢sre, illetve annak a Rosenthal felûli
kritikÀjÀra, mÀr csak elm¢leti szempontbÂl is
tanulsÀgos v¢gigk´vetni, ahogy Larrissy egy
platonikus egys¢gre t´rekvû k´ltû gondolata-
it a dekonstrukciÂ felûl elemzi.

A nehezen fordÁthatÂ alcÁm, a fûcÁmmel
szemben, ¢pp e tekintetben telitalÀlat. A THE
MEASURES OF DIFFERENCE legegyszerübben
talÀn mint A KºL¹NBS°G M°RT°KEI lenne ma-
gyarÁthatÂ, melyben azonban meg kell halla-
nunk a mindk¢t szÂban rejlû utalÀsokat is: a
àm¢rt¢kÊ itt a klasszikus sz¢ps¢geszm¢ny arÀ-
nyossÀgÀra, a harmonikus, lezÀrt formÀra is
utal, amit a szerzû az immeasurabilityvel, azaz
a megm¢rhetetlennel, a lezÀratlannal ÀllÁt
szembe, Ágy egy formaeszm¢nyen tÃl a v¢ges-
v¢gtelen ellent¢tpÀrra is utal vele. A cÁmben
szereplû àk¡l´nbs¢gÊ szÂ pedig egyr¢szt Der-
rida diff¢rance fogalmÀra jÀtszik rÀ ä az àel-
k¡l´nb´zûd¢sreÊ, durvÀn szÂlva a differencia
Àltali meghatÀrozottsÀgra, azaz, ha jÂl ¢rtem
e fogalmakat, a k´z¢ppont, a metafizika n¢l-
k¡li vilÀg metafizikÀjÀra ä mÀsr¢szt pedig
Yeats megosztott, angoläÁr, kulturÀlis identi-
tÀsÀra. Larrissy v¢lem¢nye szerint ez a kultu-
rÀlis àdifferenciaÊ, a megosztott identitÀs
megosztott diszkurzust eredm¢nyez, ¢s Ágy
tudatosÁtja azt, ahogyan a nyelv ¢s a müv¢szi
forma alÀaknÀzza sajÀt transzcendentÀlis egy-
s¢gre valÂ t´rekv¢s¢t. Yeats ¢letmüv¢t Ãgy kÁ-
vÀnja elemezni, hogy megmutassa a kulturÀ-
lis differencia, illetve a jel´l¢s ¢s a jelent¢s ho-
gyanjÀra vonatkozÂ diff¢rance fogalmÀnak

k´lcs´nhatÀsÀt. TalÀn igazsÀgtalan dolog
Larrissy ´sszetett megk´zelÁt¢s¢nek e k¢t ele-
m¢t egymÀstÂl elvÀlasztva ismertetni, de Ãgy
hiszem, Ágy vilÀgosabbÀ tehetû, mi¢rt lehet-
nek fenntartÀsaink a k´nyv v¢gk´vetkeztet¢-
s¢vel, mik´zben neh¢z volna tagadni, hogy
Larrissy Yeats probl¢mÀinak centrumÀra irÀ-
nyÁtja a figyelmet.

Yeats gondolkodÀsa ugyanis valÂban t´bb
ponton is kÁnÀlkozik arra, hogy a differencia
elm¢let¢vel k´zelÁts¡k meg. A meghatÀrozÂ
eleme ennek a gondolkodÀsnak t´bbek k´-
z´tt az, hogy mindent egymÀst definiÀlÂ el-
lent¢teken kereszt¡l ragadjon meg ä Yeats
szÀmÀra szinte saussure-iÀnus mÂdon min-
den csak valami mÀssal szembeÀllÁtva nyeri el
¢rtelm¢t. ögy is lehetne mondani, hogy
Yeats a differenciÀk rendszer¢t ¢pÁti ki: a tÃl-
vilÀg ¢s a vilÀg egymÀst hozzÀk l¢tre, a sze-
m¢lyis¢g csak ´nn´n ellent¢t¢nek megterem-
t¢s¢n kereszt¡l teljesedhet ki, az ´nkifejez¢s
pedig csak mint maszk vÀlhat autentikus mü-
v¢. Yeats antinÂmiÀk ¢s kettûss¢gek rend-
szer¢ben gondolkozik, verseinek legismer-
tebb vonÀsai az ellent¢tekre ¢p¡lû szerkeszt¢s
¢s a szemantikai, sût szintaktikai k¢t¢rtelmü-
s¢g. A k´zelmÃlt Yeats-kritikÀjÀnak nyelv¢-
szeti szempontbÂl talÀn legalaposabb müve
Joseph Adams YEATS AND THE MASKS OF
SYNTAX (YEATS °S A SZINTAXIS MASZKJAI,
1992) cÁmü k´nyve a versek meghatÀrozha-
tatlan szintaktikai formÀit a àdifferenciaÊ bi-
rodalmÀba utalja. K¢rd¢s persze, mint ahogy
ezt a k¢rd¢st David Pierce korÀbban mÀr fel
is tette (W. B. YEATS: A GUIDE THROUGH THE
CRITICAL MAZE, W. B. YEATS: KALAUZ A KRI-
TIKAI LABIRINTUSHOZ, 1989), hogy a yeatsi
kettûss¢geknek, a mondatok teremtette v¢g-
telen jÀt¢knak, az eld´nthetetlens¢gnek valÂ-
ban a differencia fogalmÀhoz van-e k´ze,
vagy c¢lravezetûbben magyarÀzhatÂk-e Yeats
sajÀt gondolatrendszer¢n bel¡lrûl, netalÀn
egy (a differencia elm¢lete Àltal elvetett) pla-
tonikus elgondolÀson kereszt¡l.

Larrissy, Adamset ¢s Pierce-t egyarÀnt
id¢zve, megadja sajÀt vÀlaszÀt erre a k¢rd¢s-
re, û szemben Pierce-szel, arrÂl sincs meg-
gyûzûdve, hogy a differencia valÂban àv¢gte-
len jÀt¢khozÊ vezetne (pedig a gondolat nem
is csak Pierce-tûl, hanem DerridÀtÂl ered: àA
transzcendentÀlis jelentett tÀvol-l¢te a jel´l¢s mezû-
j¢t ¢s jÀt¢kÀt a v¢gtelenbe tÀgÁtja.Ê L. Derrida: AZ
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EL-KºL¹NB¹ZýD°S. In: SZ¹VEG °S INTERPRE-
TçCIñ. Szerk. BacsÂ B¢la). Ezzel Larrissy, mi-
k´zben hasznosÁtani kÁvÀnja a jelent¢s ¢s a
k´zponti transzcendentÀlis elv differencia Àl-
tali dekonstrukciÂjÀt, egyben elutasÁtja azt,
hogy a k´z¢ppont eme dekonstrukciÂja a vi-
lÀg szerkezet¢nek sz¢thullÀsÀhoz, a jelent¢s
elk¡l´nb´zûd¢sben valÂ meghatÀrozÀsa pe-
dig a jelent¢s megk¢rdûjelezhetûs¢g¢hez ve-
zetne. çllÀspontjÀt a formÀra vonatkoztatva
kÁvÀnja megv¢deni: nem tudja ugyanis el-
k¢pzelni, Árja, hogy a àv¢gtelen jÀt¢kÊ hogyan
´lthet müv¢szi formÀt. (6. o.) Nem bocsÀtko-
zik azonban e tÀrgyban elm¢leti vitÀkba: n¢-
zeteit annak bemutatÀsÀn kereszt¡l igazolja,
ahogy v¢lem¢nye szerint Yeats gondolkodÀsa
megk¡zd ezzel a k¢rd¢ssel.

A k´nyv legfûbb erûss¢ge ¢pp abban van,
ahogyan a szerzû a yeatsi ¢letmüvet v¢gigkÁ-
s¢rû dilemmÀkat az elk¡l´nb´zûd¢s ¢s a m¢r-
t¢k fogalmainak keretein bel¡l ÀltalÀban
meggyûzûen k¢pes elemezni, a diff¢rance el-
gondolÀsÀban rejlû esetleges destrukciÂt a
m¢rt¢k kategÂriÀjÀval szelÁdÁtve meg. Lar-
rissy Yeats gondolkodÀsÀnak egy olyan jelleg-
zetess¢g¢t aknÀzza ugyanis ki, aminek alapos
k´r¡ljÀrÀsa v¢lem¢nyem szerint nemcsak
hogy r¢gÂta vÀrat magÀra, de aminek meg-
ragadÀsÀra a differencia fogalma igencsak al-
kalmasnak tünik: azt a folytonosan k´ztesnek
mutatkozÂ ÀllÀspontot, ami oly izgalmassÀ ¢s
komplikÀlttÀ teszi Yeats müv¢szet¢nek elem-
z¢s¢t a benne megjelenû irodalmi hagyomÀ-
nyok, k´ltûi technikÀk vagy filozÂfiai ¢s esz-
t¢tikai elgondolÀsok tekintet¢ben.

Larrissy egyr¢szt az intertextualitÀs, mÀs-
r¢szt n¢hÀny k´zponti yeatsi metafora (mint
p¢ldÀul a kÂborlÀs, a t¡k´r, a kagylÂ, a rÂzsa,
a torony stb.) elemz¢s¢nek mÂdszer¢vel
igyekszik bemutatni, hogy miben is Àll ez a
k´ztes pozÁciÂ. Ezen elemz¢sek szerint p¢ldÀ-
ul a korai Yeats legfûbb probl¢mÀja a m¢rt¢k
¢s a m¢rhetetlen valamif¢le ´sszeegyeztet¢se.
A m¢rt¢k Yeats szÀmÀra sz¡ks¢ges rossz:
rossz, mert egyet jelent a lehatÀrolÀssal, a
v¢gtelen kifejez¢s¢nek meggÀtolÀsÀval, a kÁ-
v¡lrûl, mechanikusan kialakÁtott formÀval,
de sz¡ks¢ges, mert tudja, hogy bÀr a forma
maga is limitÀciÂ, a m¢rt¢k Àltal k¢pviselt le-
hatÀrolÀs ¢s korlÀtozÀs n¢lk¡l nincs müv¢szi
forma. Azonos okokbÂl vÀlik a m¢rhetetlen a
kÁvÀnatos rosszÀ: a m¢rhetetlen az, aminek

affinitÀsa van a v¢gtelenhez, az ´r´kk¢valÂ-
hoz, az organikus, nem kÁv¡lrûl alakÁtott for-
mÀhoz, ami nem lehatÀrolt, hanem tÃlbur-
jÀnzik az Idû vilÀgÀn, Àm az is, ami ¢ppen
ez¢rt ´nmagÀban müv¢szileg kifejezhetetlen.
A formai k¢rd¢snek nemzeti ¢s univerzÀlis
megfelelûi is vannak: az utÂbbi szempontbÂl
Yeats kozmoszÀnak hierarchiÀjÀban a Lentet
a m¢rt¢k absztrakciÂja, a Fentet egy minden
emberitûl elszakÁtÂ idealizÀciÂ jellemzi, mÁg
az elûbbi szempontbÂl a m¢rt¢k vilÀga a mo-
dern Nyugat (k´zelebbrûl Anglia) kicsinyes,
mechanisztikus, materialista mentalitÀsÀval, a
m¢rhetetlens¢g pedig az ûsi, mitologikus
vilÀg (k´zelebbrûl a kelta írs¢g) hûsi mon-
dÀkban, druida vallÀsban ¢s tÃlvilÀgi sz¢ps¢g-
ben kifejezûdû k¢pzelet¢vel Àll pÀrhuzam-
ban. Yeatsnek, az angoläÁr k´ltûnek mind-
ezen ellent¢tek k´z´tt kell k´zvetÁtenie: Ang-
lia ¢s írorszÀg, protestantizmus ¢s katoliciz-
mus, m¢rt¢k ¢s m¢rhetetlens¢g k´z´tt. A
v¢gtelennek v¢ges formÀban valÂ megraga-
dÀsa az a feladat, a megosztott angoläÁr nem-
zetis¢gi tudat pedig az a szerep, ami Yeatset
a k´ztes pozÁciÂba k¢nyszerÁti.

Larrissy elemz¢se ott kezd el ¢rdekess¢ ¢s
term¢kenny¢ vÀlni, mikor nemcsak a yeatsi
ellent¢teket sorolja fel, hanem arra is kit¢r,
hogy miben Àll a k´ztes pozÁciÂ: mivel Yeats
soha nem az ellent¢tek egyike vagy mÀsika
mellett teszi le a voksÀt, hanem a k´zt¡k fe-
sz¡lû hatÀrvonalon egyensÃlyoz, vilÀga ¢pp
az a àhatÀrvonalÊ lesz, ami az ellent¢tek jÀt¢-
kÀban j´n l¢tre ä azaz a àdifferenciaÊ. àAz iga-
zi k´lt¢szet ¢s az igazi k´ltû a vilÀg ¢s a v¢gtelens¢g
hatÀrÀn kell, hogy Àlljon: ezt a hatÀrvonalat a dif-
ferencia jelemzi...Ê, Árja Larrissy. (9. o.) BÀrme-
lyik yeatsi ellent¢tpÀrt veszi is elû a szerzû,
mindenhol hÀrmassÀgokat talÀl, ahol a k´-
z¢psû elem k¢pviseli Yeats ÀllÀspontjÀt, mely
k´z¢psû elem csak mint àdifferenciaÊ hatÀ-
rozhatÂ meg. így marad meg Yeats p¢ldÀul
a Fent ¢s a Lent k´z´tt àa differencia emberi
vilÀgÀbanÊ, az absztrakciÂ ¢s az idealizÀciÂ, a
m¢rt¢k ¢s a m¢rhetetlen v¢gletes formÀitÂl
egyarÀnt mentesen.

A helyzet persze korÀntsem ilyen egysze-
rü. Yeats ¢letmüv¢nek talÀn legfûbb t´rekv¢-
se ugyanis egyfajta egys¢g megteremt¢se;
mÃlt ¢s jelen, jel´lû ¢s jel´lt egys¢ge, a kul-
tÃra egys¢ge vagy, a k´ltû egyik kedvenc ki-
fejez¢s¢vel ¢lve, egyenesen a L¢t Egys¢ge.

Figyelû ã 1673



Hogyan egyeztethetû ´ssze az Egys¢g ¢s a
K¡l´nbs¢g (differencia), a platÂni hagyo-
mÀny Egy, vagy K´z¢ppont, koncepciÂja az
elk¡l´nb´zûd¢ssel (diff¢rance), vagy mÀs meg-
fogalmazÀsban: hogyan vÀlhat a k´ztes teljes-
s¢? Ha kitartunk amellett, hogy Yeats gyak-
ran tÀrgyalt kettûss¢g¢t (a double visiont) mint
k´ztes szf¢rÀt Árjuk le, ez az a k¢rd¢s, amire
meg kell tudni felelni. Larrissy nem is ker¡li
meg ezt a probl¢mÀt. K´nyve Yeats gondol-
kodÀsÀnak fejlûd¢s¢t a fent emlÁtett hatÀrvo-
nal szerep¢nek alakulÀsÀn Àt k´veti, vagyis
azt kÁs¢ri v¢gig, àahogyan a hatÀrvonal a k´z¢psû
elem hely¢rûl elmozdul, ¢s a k¡lsû, lehatÀrolÂ vonal
szerep¢t ´lti felÊ. (10. o.)

Yeats tehÀt a forma k¡lsû burkÀt jelentû
mechanikus, absztrakt àformulÀciÂÊ hely¢re
kÁvÀnja tolni azt az àorganikus formÀtÊ, amit a
k´ztes szf¢ra jelent szÀmÀra. A k´ltû eszt¢ti-
kai gondolkodÀsÀnak mozgÀsÀra ez a jellem-
z¢s igen talÀlÂ. °s ha talÀlÂnak ¢rezz¡k a k´z-
tes szf¢ra differenciak¢nt valÂ leÁrÀsÀt, akkor
el kell fogadnunk Larrissynek azt a k´vetkez-
tet¢s¢t is, hogy mire Yeats k´lt¢szet¢nek k´-
z¢psû szakaszÀba ¢r, gondolkodÀsÀban mÀr
àaz elk¡l´nb´zûd¢s vez¢rli a vÀgyat, ¢s teremti a
jelent¢stÊ. (89. o.) Ezzel az elmozdulÀssal pÀr-
huzamosan kezdi el Yeats Larrissy szerint el-
vetni a k´z¢ppont fogalmÀt, ¢s ker¡l szÂtÀrÀ-
ba a àvilÀg magvaÊ hely¢re a àvilÀg romlÀsaÊ.
Az Ár mitolÂgia t¡nd¢rn¢pei Yeats negyedik
k´tet¢ben mÀr egy ki¡resedett k´z¢ppont
k´r¡l jÀrjÀk àaz elk¡l´nb´zûd¢s megszÀllott tÀn-
cÀtÊ. (80. o.) így vÀlik Yeatsn¢l a m¢rt¢k dif-
ferenciÀvÀ.

Ezen az elemz¢sen kereszt¡l Larrissy sok
yeatsi jellegzetess¢gre magyarÀzatot tud adni,
Ágy p¢ldÀul arra, ahogyan Yeats gondolkodÀ-
sÀban a hangsÃlyozott müvis¢g ´sszekapcso-
lÂdik egyfajta hidegs¢ggel, vagy ahogyan he-
lyet talÀl benne a szerepjÀt¢k ¢s a maszkelm¢-
let. Arra azonban m¢g nem ad vÀlaszt, hogy
a differencia hogyan vÀlik m¢rt¢kk¢.

A k´nyv mÀsodik fel¢ben Larrissy Ãjabb
derridai fogalmat hÁv segÁts¢g¡l annak ma-
gyarÀzatÀra, hogy mif¢le k¡lsû hatÀrvonal az,
ami m¢gsem jelent lehatÀrolÀst. Ez a fogalom
a hymen, ami DerridÀnÀl egyszerre felel meg
az enternek ¢s az antrenak (àk´z´ttÊ ¢s àbar-
langÊ) ¢s ami angolul annyit tesz: àszüzhÀr-
tyaÊ. A k¢sûi Yeatsn¢l a jelent¢s, Larrissy ol-
vasatÀban, ezen a membrÀnon, a hymenen ke-

reszt¡l j´n l¢tre, azaz ez lesz az egyszerre le-
hatÀrolÂ ¢s Àtengedû k¡lsû burok, a forma
mint merev formulÀciÂ alternatÁvÀja. MÀr
csak az¢rt is sz¡ks¢g van erre az alternatÁvÀ-
ra, mert ha a k´z¢ppont elutasÁttatik, a l¢lek
legigazibb megnyilvÀnulÀsÀnak k´lt¢szete
nem Àllhat a jel ¢s a jel´lt hagyomÀnyos vi-
szonyÀban (ha jÂl ¢rtem Larrissy derridizmu-
sait), vagyis nem lehet à´nn´n jelen¢ben ÀllÂ ki-
fejez¢sÊ (self-present expression). Ha mÀr ezen a
terminolÂgiÀn bel¡l maradunk, magam is azt
hiszem, hogy Yeats az ´nn´n jelen¢ben ÀllÂ
kifejez¢st kereste, ¢s le kell gyûzn´m ellen¢r-
z¢seimet ezen terminolÂgia irÀnt, mikor se-
gÁts¢g¢vel Larrissy azt mutatja ki, hogy a
yeatsi antit¢zis- ¢s maszkelgondolÀsok, me-
lyeket a k´ltû r¢szben valÂban az autentikus
kifejez¢s ¢rdek¢ben dolgozott ki, azok a
membrÀnok (hymen), melyeken Àthaladva a
l¢lek elutasÁtja sajÀt szubsztanciÀlis k´z¢p-
pontjÀt, hogy helyette ´nkifejez¢s¢nek sajÀt
term¢szet¢vel ellent¢tes k¢peit az elk¡l´nb´-
zûd¢sben talÀlja meg. (154. o.) E ponton
ugyanis a modern terminolÂgia meggyûzûen
ragadja meg, ahogyan Yeats elgondolÀsait
verseiben kamatoztatja. A k¡lsû hatÀrvonal
mint hymen egyszerre a jelent¢s teremtûje ¢s
akadÀlyozÂja; az a hely, ahol a teljess¢g ¢s a
t´redezetts¢g egybeesik. (178. o.) Ennek a je-
lent¢snek a yeatsi metaforÀja pedig a led´n-
t´tt fal, ahogyan az megjelenik p¢ldÀul a L°-
DA °S A HATTYö cÁmü versben, ahol is a fal ab-
ban a pillanatban omlik le, mikor Zeusz be-
hatol L¢dÀba, azaz mikor a szüzhÀrtya (hymen)
megremeg, ¢s az isteni ¢s emberi talÀlkozik.

így jut el Yeats a f´ldtûl elrugaszkodott Àl-
modozÂ szubjektivizmus ¢s a geometriai
absztrakciÂkban megtestes¡lû objektivizmus,
a m¢rhetetlens¢g ¢s a m¢rt¢k k´z´tti ingado-
zÀs sorÀn odÀig, hogy a differencia kettû k´-
z´tt lebegû szf¢rÀjÀt tÀgÁtsa teljess¢gg¢. A dif-
ferencia mint m¢rt¢k a k¢sûi Yeatsn¢l egyet
jelent a t´redezetts¢g ¢s a teljess¢g egybees¢-
s¢vel, a àprofÀn t´k¢llyelÊ. A legutolsÂ k´tetek
mÀr Àt vannak itatva azzal a meggyûzûd¢ssel,
hogy àsemmi sem eg¢sz, ami nem t´r´ttÊ. A l¢lek
(´n)kifejez¢se nem valami esszenciÀlis jelen-
t¢s megragadÀsa, hanem az ¢let profanitÀsÀ-
nak ¢s a vilÀg t´redezetts¢g¢nek k´r¡l´lel¢-
se; a müv¢szet a t´k¢letes eg¢sz irÀnti vÀra-
kozÀs felf¡ggesztetts¢g¢ben, azaz az elk¡l´n-
b´zûd¢sben teremtûdik.
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Larrissy v¢gk´vetkeztet¢s¢ben Yeats soha
nem jut el a vÀgyott Egys¢ghez, Àm a hely¢n
tÀtongÂ ür az¢rt lesz term¢keny, mert amihez
ily mÂdon eljut, az az ¢letet affirmÀlÂ müv¢-
szet. A szerzû Ágy v¢g¡l m¢gis ürrel helyette-
sÁti a k´z¢ppontot, Àm az ür, amit a hatÀrvo-
nal k´r¡l´lel, m¢gis teljess¢g àabban az ¢rte-
lemben, ahogy a legigazibb m¢rt¢k a leginkÀbb ¢let-
tel teliÊ. (193. o.)

Amit itt igen nagy vonalakban v¢gigk´vet-
tem, az a k´nyvnek csak az egyik, bÀr elm¢-
leti szempontbÂl legizgalmasabb vonulata.
Larrissy azonban sokkal t´bbet kÁvÀn bemu-
tatni, mint Yeats eszt¢tikai gondolkozÀsÀt: ez-
zel pÀrhuzamosan taglalja a k´ltû kulturÀlis
´r´ks¢g¢t is, illetve azt, ahogyan ez Yeats leg-
k¡l´nb´zûbb elm¢leteivel a differencia jegy¢-
ben f¡gg ´ssze. Csak hogy egy jellemzû p¢l-
dÀt id¢zzek: àYeats RÂzsÀja az Idû ¢s az ¹r´kk¢-
valÂ k´zti hatÀrvonal legfûbb szimbÂluma a korai
müvekben, ¢s m¢ghozzÀ az, ami az eg¢sz ¢letmüben
leginkÀbb sugallja, hogy ez a hatÀrvonal kifejezû
teljess¢gg¢ terjeszthetû ki. Ugyanakkor a szimbÂlum
kapcsolÂdik Yeats Ár identitÀsÀhoz is: mintha ez a
kiterjeszt¢s az angoläÁr kifejez¢s k´tûjel¢re vonat-
kozna, ami Ágy tÃlnû a k¢t oldalÀn ÀllÂ antinomikus
mell¢kneveken, ahelyett hogy a megosztottsÀg jele-
k¢nt k´zt¡k fesz¡lne...Ê (60. o.)

Ez az ´sszetett megk´zelÁt¢s egyÀltalÀn
nem indokolatlan. Yeats k´lt¢szet¢ben igen
fontos szerep jut a kultÃra, az Árs¢g ¢s a po-
litika k¢rd¢seinek, ezek valÂban szervesen fo-
nÂdnak ´ssze mind a k´ltû magÀn¢let¢vel,
mind a müv¢szetrûl vallott n¢zeteivel. Ezen-
kÁv¡l az angol k´lt¢szet hagyomÀnyÀban ÀllÂ,
angol nyelven ÁrÂ, protestÀns hÀtterü, ¢let¢t
az okkult filozÂfiÀnak szentelû Yeats mint a
katolikus, angolellenes írorszÀg nagy nemze-
ti k´ltûje mÀr ´nmagÀban is Ág¢retes terep a
t¢mÀhoz a differencia elm¢let¢vel k´zelÁtû
kritika szÀmÀra. Larrissy nem is mulasztja el
az alkalmat, ¢s helyenk¢nt valÂban igen meg-
gyûzûen elemzi, ahogy Yeatsn¢l ´sszefonÂdik
p¢ldÀul a m¢rt¢kre helyezett hangsÃly egy-
fajta politikai konzervativizmussal vagy a
m¢rhetetlen fogalma a kelta mitolÂgia felele-
venÁt¢s¢vel. A p¢ldÀk sorolhatÂk lenn¢nek
m¢g, Larrissy elemz¢seinek alapossÀgÀt bû-
vebben is ¢rdemes lenne visszaadni, mindeh-
hez azonban Yeats gondolkodÀsÀnak aprÂbb
r¢szleteire is ki kellene t¢rni, ¢s itt nem ez a
c¢l. Az eddig elmondottak rem¢lhetûleg Ágy

is ¢rz¢keltetik a szerzû vÀllalkozÀsÀnak ´sz-
szetetts¢g¢t.

çm ¢pp ezen ´sszetetts¢g kapcsÀn kell n¢-
hÀny kritikai megjegyz¢ssel ¢lnem, bÀrmi-
lyen remek¡l kigondolt k´nyvrûl van is szÂ.
Nem vagyok ugyanis meggyûzûdve arrÂl,
hogy egy kicsit kevesebb nem lett volna-e
t´bb, ha mÀr Larrissy nem kÁvÀnta tÃl gyak-
ran verselemz¢sekkel is alÀtÀmasztani mon-
danivalÂjÀt. Alig k¢tszÀz oldalba sürÁtve
ugyanis nemcsak Yeats hatalmas ¢letmüv¢n
megy v¢gig, de bebizonyÁtja t´bbek k´zt azt
is, hogy a protestÀns Árs¢g alapjÀban v¢ve sza-
badkûmüves int¢zm¢ny (9. o.), vagy hogy
Yeats okkult filozÂfiÀja Ãgy, ahogy van, d¢-
monolÂgia. (155. o.) Mindehhez az intertex-
tualitÀsnak olyan sürü hÀlÂjÀt k¢nytelen szû-
ni, hogy az olvasÂ igen k´nnyen v¢gk¢pp be-
legabalyodhat az Ár ¢s angol k´ltûk, a szabad-
kûmüvesek, rÂzsakeresztesek ¢s kabbalistÀk
k´z´tti ´sszef¡gg¢sekbe. A Yeats-kritikÀtÂl
persze ez a t¢ma jelleg¢n¢l fogva nem ide-
gen, Àm az ember m¢gsem felt¢tlen¡l j´n za-
varba, mint esetenk¢nt Larrissyn¢l, hogy v¢-
letlen¡l nem Eco FOUCAULT INGç-jÀnak vala-
melyik erûsen parodisztikus r¢sz¢t olvassa-e.
Amivel nem akarom tagadni, hogy a szerzû
Àltal kimutatott ´sszef¡gg¢sek sokszor rop-
pant izgalmasak, ¢s m¢g segÁtenek is annak
a felt¢rk¢pez¢s¢ben, ahogy Yeats kulturÀlis
´r´ks¢ge ´sszefonÂdik gondolkodÀsÀval ¢s
k´lt¢szet¢vel. K¢telyeim tÀmadnak azonban,
hogy Larrissynek magÀnak siker¡lt-e m¢rt¢-
ket tartania, mikor mondjuk olyan hatalmas
k´zhelyre jut egy hosszÃ ¢s ´sszetett fejtege-
t¢s v¢g¢n, hogy Mme. Blavatsky nagy hatÀs-
sal volt Yeatsre, de m¢g akkor is, mikor egy
t¢zis alÀtÀmasztÀsÀra egy Yeats- ¢s t´bb
Blake-id¢zet szolgÀl.

Larrissy inter-, sût szubtextuÀlis kritikÀjÀ-
val akkor van baj, mikor az semmit nem tud
hozzÀadni az elemzett sz´vegekhez. A HAJñ-
ZçS BYZANTIUMBA cÁmü vers taglalÀsÀhoz p¢l-
dÀul felvonultatja Byron DON JUAN-jÀt ¢s
CHILDE HAROLD-jÀt, Keats ñDA EGY G¹R¹G
VçZçHOZ cÁmü vers¢t, az írorszÀgot mint a
term¢kenys¢g f´ldj¢t bemutatÂ Ár dalokat, P.
W. Joyce az ûsi írorszÀgrÂl szÂlÂ munkÀjÀt
(melybûl megtudhatjuk, hogy az ÂÁr k¢zira-
tok illusztrÀciÂiban erûs bizÀnci hatÀs fedez-
hetû fel), Gibbonnak a RÂmai Birodalom ha-
nyatlÀsÀrÂl szÂlÂ müv¢t, valamint Blake k¢t
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sz´veghely¢t ¢s egy r¢zmetszet¢t, melyekrûl
rÀadÀsul kider¡l, hogy k¢peiket Yeats vissza-
fordÁtja abba a behmenista ¢s neoplatonikus
kontextusba, ahonnan Blake kiemelte ûket,
¢s Ágy lesz Yeatsn¢l az à´reg emberÊ olyasva-
laki, aki a fizikai halÀllal n¢z szembe. (175. o.)
Ez¢rt a b´lcsess¢g¢rt kÀr volt a behmenizmu-
sig menni, ¢s merem ÀllÁtani, hogy Yeatsnek
sem volt sz¡ks¢ge erre a forrÀsmunkÀra. Az
elemz¢st v¢g¡l egy olyan Frank Kermode-
id¢zet zÀrja, ami csak azt ism¢tli meg, ami a
verssel kapcsolatban k´zismert. Mindezekkel
a forrÀsokkal ´nmagukban nem felt¢tlen¡l
van baj: ha a Keatsszel valÂ ´sszehasonlÁtÀs
nem alaptalan, Byron Yeatsre gyakorolt ha-
tÀsa pedig nemcsak Ãjnak szÀmÁtÂ megfigye-
l¢s, de teljesen meggyûzûen is van levezetve.
Csakhogy sajÀt k´nyv¢nek kontextusÀban
Larrissy a versrûl egyetlen fontos dolgot
mond ä azt, hogy ez a mü a k¡lsû, müvi ha-
tÀrvonal apoteÂzisa ä, ¢s ehhez a felsorolt for-
rÀsok nagy r¢sze sz¡ks¢gtelen.

Szerencs¢re azonban az ilyen tÃlzÀsok
nem gyakoriak. Sût Larrissy sok elsûre indo-
kolatlannak tünû hivatkozÀs ¢rtelm¢t igazol-
ni tudja a k¢sûbbiekben. így p¢ldÀul mÀr-
mÀr a kritikai divatk´vet¢s tour de force-Ànak
tünik, mikor dekonstrukciÂ ¢s kulturÀlis kon-
textus utÀn elûker¡lnek az orientalizmus ¢s
a nemi szerepek k¢rd¢sk´rei is. Larrissy
azonban csakhamar eloszlatja azt a gyanÃt,
hogy erûltetn¢ ezeket a t¢mÀkat. BÀr k´ny-
v¢ben t´bb szÂ esik a mÂrokrÂl, mint Yeats
eg¢sz ¢letmüv¢ben, ¢s alaposan elemzett p¢l-
dÀi k´z´tt fûszerepet kap a MOSODA, a Yeats
Àltal a sajÀt müveinek kÀnonÀbÂl mÀr a kez-
detben kihagyott korai verses drÀma, vala-
mint egy t¢ves Ramon Llul-hivatkozÀs, m¢g-
is, a szerzû meggyûzûen vezeti le azt, aho-
gyan az Ár irodalomban hagyomÀnnyal ren-
delkezû ´sszef¡gg¢s a keltÀk ¢s a Kelet k´z´tt
helyet kap Yeats gondolkodÀsÀban mint
olyanfajta tudÀs, amiben az absztrakt filozÂfia
¢s a szenved¢ly jÂl megf¢r egymÀs mellett.
UgyanÁgy helyre ker¡l a nûis¢g szerepe is ä
Yeats valÂban tudatosan helyezkedett ilyen
szerepekbe, ¢s prÂbÀlta feltÀrni a nûi ¢rz¢-
kenys¢g ¢s szexualitÀs aspektusait. Larrissy-
nek ugyan nincs sok mondanivalÂja errûl a
hol meghatÂ, hol izgalmas kÁs¢rletrûl mint
olyasmirûl, ami a versek emocionÀlis t´lteteit
gazdagÁtja, Àm t¢ny, hogy a feminitÀs szere-

pet kap mind Yeats okkult, mind eszt¢tikai
gondolkodÀsÀban, ¢s Larrissy megvilÀgÁtÂ
erûvel g´ngy´lÁti fel ezeknek az ´sszef¡gg¢-
seknek a szÀlait.

A k´nyv kultÃrt´rt¢neti vonulatÀnak leg-
l¢nyegesebb eleme az, ahogy Larrissy meg-
mutatja, hogy Yeats írorszÀg-k¢p¢t egy sajÀ-
tos hagyomÀny idioszinkratikus megteremt¢-
s¢n kereszt¡l alakÁtotta ki. E müveletet talÀn
Denis Donaghue hÁress¢ vÀlt mondÀsa Árja le
legjobban: Yeats kitalÀlt magÀnak egy orszÀ-
got, ¢s elnevezte írorszÀgnak. Amit Larrissy
Yeats kulturÀlis ´r´ks¢gek¢nt jel´l meg, az
igen alapos elemz¢se annak, amit Yeats kita-
lÀlt magÀnak. Roppant szintetizÀlÂk¢pess¢-
g¢nek k´sz´nhetû, hogy a mitikus hûs Cu-
chulaintûl a normann arisztokratÀkon, Swif-
ten ¢s Burke-´n kereszt¡l a kortÀrs politikus
Parnellig vagy a nacionalista lÀzadÂ Pearse-ig
Yeats szerves hagyomÀnyt kovÀcsolt az Ár t´r-
t¢nelembûl. Ezen szint¢zis motivÀciÂja pedig
pontosan megfelel annak a t´rekv¢snek, ami
a t´redezetts¢gbûl fiktÁv egys¢get kÁvÀn te-
remteni. Yeats fiktÁv tradÁciÂja Ãjabb k´ztes
pozÁciÂ, ami k´zvetÁt mindazon elemek k´-
z´tt, amelyekbûl tÀplÀlkozik.

Mindezek a megfigyel¢sek azonban ´n-
magukban nem cÀfoljÀk azt a felt¢telez¢st,
amit a szerzû Àltal kiaknÀzott filozÂfiai gon-
dolkodÀs ugyan nem tart, Àm aminek elfoga-
dÀsa elengedhetetlen Yeats meg¢rt¢s¢hez,
nevezetesen azt, hogy a hagyomÀny k¢pes
garantÀlni a jelent¢st. Ennek cÀfolata n¢lk¡l
pedig nem vilÀgos, hogy Yeats mi¢rt k¢ny-
szer¡lne az alany kivonÀsÀra sajÀt diszkurzu-
sÀbÂl, mi¢rt kellene ürk¢nt koncipiÀlnia a vi-
lÀg esszenciÀlis k´z¢ppontjÀt (hacsaknem
Derrida fejteget¢sei miatt). Ez a legl¢nyege-
sebb pont, ahol Larrissy müv¢vel vitatkoz-
nunk kell, ¢spedig az¢rt, mert mÁg elemz¢sei-
ben leginkÀbb a megk´zelÁt¢s az Ãj, a szerzû
hol sajÀt elm¢leti ÀllÀspontjÀnak, hol pedig
Yeats explicit szÀnd¢kainak lÀtszik ellent-
mondani. Joggal ¢rezheti Ágy az olvasÂ, hogy
talÀn magÀban a megk´zelÁt¢sben hibÀdzik
valami.

Larrissy ugyanis nem k´veti a dekonst-
rukcionista irodalomkritikÀt, mikor nemcsak
bevallja, de fel is g´ngy´lÁti Yeats azon spe-
kulÀciÂit, amelyek r¢v¢n tradÁciÂt kreÀl. A
dekonstrukcionista kritika sokkal inkÀbb azt
mutatja ki elsûsorban retorikai elemz¢sein
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kereszt¡l, amit maga a k´ltû sem lÀt sajÀt mü-
veiben. Mivel azonban Larrissy nem ilyen
kritikÀt Ár, intertextuÀlis kutatÀsai sokkal in-
kÀbb forrÀskutatÀsnak tekinthetûk, a forrÀ-
sok hasznÀlatÀnak lenyomozÀsa pedig a szer-
zûi szÀnd¢k tetten¢r¢s¢hez vezet. V¢gsû so-
ron Ágy Larrissy Yeats eg¢sz filozÂfiÀjÀt minû-
sÁti Àt: amit a Yeats-kritika ÀltalÀban Ãgy ¢r-
telmez, mint Yeats ragaszkodÀsÀt az e vilÀgi-
hoz, az Larrissy szerint egyenesen a transz-
cendencia tagadÀsa. Ez a lehets¢ges k´vet-
keztet¢s pedig mÀr sokkal inkÀbb a szerzû Àl-
tal alkalmazott elm¢let, semmint az itt ÀllÁtÂ-
lag lenyomozott yeatsi szÀnd¢k eredm¢nye.

Larrissy eg¢szen a v¢gk´vetkeztet¢sig
meggyûzû. Nemcsak tarthatÂ, de roppant
fontos megfigyel¢s is, hogy a yeatsi Egys¢g
elk¡l´nb´zûdik a platonikus/neoplatonikus
Egys¢gtûl, olyan megfigyel¢s, ami a Yeats-kri-
tika Ãj irÀnyait mutatja. Nehezen tarthatÂ
azonban a k´z¢ppont ürrel valÂ helyettesÁt¢-
se, bÀrmily organikus legyen is a burok az ür
k´r¡l, mert ez ellentmond k¢t Larrissy Àltal
is elemzett yeatsi t´rekv¢snek: a tradÁciÂ ¢r-
telemadÂ szerep¢nek, illetve a szint¢zisnek.

Nem alaptalan az sem, hogy Larrissy àfik-
tÁv egys¢grûlÊ besz¢l, Àm Yeats szÀmÀra a fik-
ciÂ, legalÀbbis az, ami a forma organikus bur-
kÀt jelenti, az ANIMA MUNDI-bÂl tÀplÀlkozik,
¢s t´bbek k´z´tt az Egys¢g archetipikus for-
mÀit hivatott felszÁnre hozni. Yeats sz´vegei
dekonstruÀlhatÂk (minden sz´veg az), m¢g a
szerzûi intenciÂ is elszakÁthatÂ attÂl a metafi-
zikai hagyomÀnytÂl, amelyben a k´ltû moz-
gott ä szerzûi szÀnd¢kk¢nt leÁrni annak anni-
hilÀlÀsÀt, ami a szerzû szÀmtalan helyen do-
kumentÀlt t´rekv¢se, azonban, azt hiszem,
mÀr enyhe tÃlkapÀs.

Larrissy k´zel sem kÁvÀn kikeveredni a
metafizikai hagyomÀnybÂl, nem kÁvÀnja le-
bontani annak geometriÀjÀt. Sût v¢gig e geo-
metriÀn bel¡l mozog, mikor p¢ldÀul r¢szle-
tesen elemzi a szefirotikus fÀt vagy Robert
Fludd müveinek illusztrÀciÂit. Geometria
azonban nincs k´z¢ppont n¢lk¡l ä itt tehÀt
legfeljebb a k´z¢ppont Àtnevez¢s¢rûl lehet
szÂ. Ekkor viszont a szerzû nem Yeats versei-
nek, hanem metafizikÀjÀnak a metaforikÀjÀ-
ba gabalyodik bele (holott Yeats ¡gyelt arra,
hogy versei ezoterikÀjuk n¢lk¡l is ¢rtelmez-
hetûk legyenek). ögy kell-e ¢rten¡nk itt az
àürtÊ, mint a vilÀg (megl¢vû) magvak¢nt go-

molygÂ semmit vagy mint az esszencia taga-
dÀsÀt? Az elûzû esetben az ür ism¢t metafo-
rikus tartalmakat vesz fel, mÁg az utÂbbi eset
(pedig a szerzû nyilvÀnvalÂan erre gondol)
kizÀrja annak a geometriÀnak az alkalmazÀ-
sÀt is, amire a k´nyv tÀmaszkodik.

Mikor Larrissy elutasÁtja a àv¢gtelen jÀt¢-
kotÊ, elutasÁtja a posztstrukturalizmus v¢gte-
len, lezÀratlan jelent¢slÀncolatait is, ¢s ezzel
a t´k¢letes eg¢sz irÀnti vÀrakozÀs v¢gtelen
felf¡ggesztetts¢g¢rûl is lemond. Mikor azon-
ban ebbûl az alapÀllÀsbÂl vÀlasztja le a yeatsi
Egys¢g-elgondolÀst annak neoplatonikus gy´-
kereirûl, ellentmondÀsba keveredik: a yeatsi
jelent¢st (¢s sajÀt elemz¢s¢t) lezÀrt geomet-
riÀba helyezi, mik´zben a lezÀratlansÀg gene-
rÀlÂelv¢vel, azaz a k´z¢ppont hiÀnyÀval hoz-
za azt ´sszef¡gg¢sbe.

Mint emlÁtettem, Larrissy Âvatosan kezeli
a dekonstrukciÂhoz valÂ viszonyÀt, sajÀt
megk´zelÁt¢s¢t mint a historizmus ¢s a textu-
alizmus k´z´tt ingadozÂt Árja le. GyanÁtom,
k´r¡ltekint¢se ¢pp az olyan kritikÀtÂl igyek-
szik Âvni k´nyv¢t, amilyet itt gyakoroltunk.
Az¢rt nem lehet azonban elsiklani a k¢rd¢s
felett, mert az elemz¢sbe bevont teÂria a szer-
zû minden k´r¡ltekint¢se ellen¢re is kik¢ny-
szerÁti sajÀt implikÀciÂit a tÀrgyalt sz´vegekre
n¢zve, mikor p¢ldÀul a CSIGAL°PCSý cÁmü
k´tet koncepciÂja Ágy ¢rtelmezûdik: àteatrali-
zÀlt elk¡l´nb´zûd¢s vagy labirintus, ami ürben v¢g-
zûdikÊ. (185. o.) Az emlÁtett k´tet valÂban
mintegy antit¢zise az eggyel korÀbbinak (A
TORONY), az oppozÁciÂk mozgÀsa azonban
¢pp hogy az ür bet´lt¢s¢t, nem pedig kitel-
jesÁt¢s¢t szolgÀlja.

A k¢sûi Yeats affirmatÁv hangv¢tele valÂ-
ban ¢rtelmezhetû Ãgy, mint gesztus az egys¢g
¢rdek¢ben, Àm az egys¢g lehetetlens¢g¢nek
tudatÀban. A àdifferencia m¢rt¢keiÊ szellemes ¢s
hasznos leÁrÀsa annak a müv¢szi formÀnak,
amit e gesztus ¢rdek¢ben a k´ltû l¢trehozott.
Larrissy azonban egy igen l¢nyeges ponton,
mondhatni, az utolsÂ l¢p¢sn¢l hagyja fak¢p-
n¢l Yeatset: ¢pp e gesztus tett¢rt¢k¢n¢l, meg-
t¢tel¢nek ¢rt¢kel¢s¢n¢l. Yeats szÀmÀra ez a
gesztus nemcsak a mechanikus formulÀciÂt
hivatott organikus formÀvÀ tenni, hanem ez-
Àltal az ürt is be kÁvÀnja t´lteni. Nem el¢g a
versek jelent¢steremtû mechanizmusait le-
leplezni ä l¢t¡kkel is szÀmot kell tudni vetni.

MÁg tehÀt Larrissy nagyon ¢leslÀtÂn elem-

Figyelû ã 1677



zi Yeats eszt¢tikai gondolkodÀsÀt a modern
terminusokon kereszt¡l, addig azokon a
pontokon, ahol kil¢p a k´ltû elm¢j¢bûl, ott
beengedi mindazt, ami Yeats vilÀgÀnak k´-
z¢ppontjÀt ürr¢ alakÁtja. Sikeresen ¢s rop-
pant tanulsÀgosan rajzolja meg azoknak a
kulturÀlis ¢s okkult ´sszef¡gg¢seknek a t¢r-
k¢p¢t, amelyek Yeats eszt¢tikai gondolkodÀ-
sÀtÂl elvÀlaszthatatlanok, ¢s sikeresen ragadja
meg Yeats vilÀgÀnak azt a sajÀtossÀgÀt, ami a
sz¡ks¢ges k´z¢ppont e t¢rk¢p megrajzolÀsÀ-
hoz, Àm Ãgy hiszem, az, hogy v¢g¡l ezt a k´-
z¢ppontot ürnek minûsÁti, sokkal inkÀbb k´-
sz´nhetû az Àltala alkalmazott teÂria nyomÀ-
sÀnak, mint Yeats olvasÀsÀnak.

HalÀlÀnak ¢v¢ben kelt egyik level¢ben
Yeats a k´vetkezû mondatban foglalta ´ssze
az igazsÀg utÀni hajszÀjÀnak tapasztalatait:
àAz igazsÀgot nem ismerhetj¡k meg, de megteste-
sÁthetj¡k.Ê °rtelmezhetû ez az ÀllÁtÀs Ãgy, mint
ami ´sszhangban van Larrissy k´vetkeztet¢-
seivel: szÀmunkra nincs transzcendentÀlis elv
vagy esszenciÀlis k´z¢ppont; csak a kifejez¢s
adatott. Larrissy megk´zelÁt¢se alÂl ¢pp ott
csÃszik ki a talaj, mikor magÀnak a kifejez¢s-
nek nem szentel kellû figyelmet.

M. L. Rosenthal RUNNING TO PARADISE cÁ-
mü k´nyv¢ben vele szemben ¢pp ezt teszi: fi-
gyelm¢t kizÀrÂlag a kifejez¢sre irÀnyÁtja. A
Yeats-kritika ezoterikÀjÀtÂl tÀvol tartva magÀt
û Larrissyvel szemben valÂban Yeatset, a k´l-
tût ÀllÁtja el¢nk. Ez pedig egy legalÀbb any-
nyira vÀrt fordulat, mint a posztstrukturaliz-
mus ¢s Yeats ´sszevet¢se, ¢s a kritika mint
ilyet is ¡nnepelte. (Tegy¡k hozzÀ, ez az ¡n-
nepl¢s k´zel sem volt egyhangÃ: Rosenthalt
gyakran ¢rte a tudomÀnytalansÀg vÀdja.)
Theodore Weiss egyenesen forradalminak
nevezte Rosenthal k´nyv¢t ä nekem Ãgy tü-
nik, hogy ez a forradalmisÀg nem annyira a
kritikai eszk´z´kben vagy a versekkel kapcso-
latos meglÀtÀsokban Àll, mint inkÀbb abban
az egyszerü t¢nyben, hogy amit Rosenthal
nagyÁtÂ alÀ vesz, az Yeats k´lt¢szet¢nek minû-
s¢ge.

ValÂban szinte forradalmi megk´zelÁt¢s-
nek tünik ez egy olyan korban, mikor az iro-
dalomkritika mintha lemondani k¢ny-
szer¡lne a minûs¢g fogalmÀrÂl. A minûs¢g
problematikussÀ vÀlÀsa, Ãgy hiszem, t´bbek
k´zt a k´zponti transzcendentÀlis elv elvet¢-
s¢vel pÀrhuzamos, ez¢rt ha Rosenthal kitart

a minûs¢g mellett, megk´zelÁt¢s¢ben, csak-
Ãgy, mint az Àltala olvasott versekben, rejle-
nie kell valami generatÁv centrumnak, ami a
minûsÁt¢st egyÀltalÀn lehetûv¢ teszi. °s Ro-
senthal nem is f¢l meghatÀrozni, hogy mit ¢rt
minûs¢g alatt: azt a folyamatot, ahogyan kap-
csolÂdhatunk egy vers ´r´meihez, felfedez¢-
seihez ¢s legbelsû humanitÀsÀhoz. (xiv. o.)
RosenthalnÀl a befogadÀs p¢ldÀul ´r´m is le-
het ä k´nyv¢nek egyik nagy ¢rdeme, hogy
Ãjra rÀ¢breszt erre az ´r´mre, kristÀlytiszta
stÁlusa pedig biztosÁt¢k arra, hogy a vers ¢s a
befogadÀs ´r´m¢t meg is tudja osztani sajÀt
olvasÂival. Az ´r´m azonban korÀntsem
puszta ´rvendez¢st jelent, hanem a t´k¢letes
mesters¢gbeli tudÀst, mely annak a szerke-
zetnek Àll szolgÀlatÀban, ami a mü belsû ¢r-
zelmi vilÀgÀt kifejezi. (xii. o.) Rosenthal kriti-
kai alapÀllÀsÀnak Ágy ezek a kulcsszavai: a
mesters¢gbeli tudÀs, a szerkezet ¢s az ¢rze-
lem. A centrum szerkezetet generÀl, a szer-
kezetet meghatÀrozÂ k´z¢ppontban pedig az
emÂciÂ Àll.

Felismerhetû em´g´tt az öj Kritika ÀllÀs-
pontja: a jelent¢s¢rt a mü m¢ly¢n meghÃzÂ-
dÂ szerkezeti egys¢g Àll jÂt. Rosenthal korÀb-
bi müveiben, Ágy a r¢szben szint¢n Yeatsszel
foglalkozÂ SAILING INTO THE UNKNOWN-ban
(HAJñZçS AZ ISMERETLENBE, 1978) vagy a
Sally M. Gall-lal k´z´sen Árt, elm¢leti jellegü
THE MODERN POETIC SEQUENCE-ben (A MO-
DERN VERSCIKLUS, 1983), mÀr kidolgozta an-
nak az elm¢let¢t, ahogy a modern k´lt¢szet-
ben ¢s k¡l´n´sen a àhosszÃ versekbenÊ a
szerkezet nem annyira egy koherens fel¢pÁt-
m¢ny, mint a vers elemeinek k¡l´nb´zû su-
gÀrzÂ k´z¢ppontok k´r¡li villÂdzÀsa. A lÁra fû
c¢lja, Árja, àhogy egyensÃlyt ¢rjen el a versben fel-
bukkanÂ ill¢kony lehetûs¢gek k´z´tt. HangszÁnek
Àramlanak a vers ¢rzelmi centruma k´r¡l, vagy tÀ-
volodnak el ettûl a centrumtÂl. Sz¡ks¢g¡k van a
k´z¢ppontra mint alapra, k¡l´nben hiteless¢g¡k
k¢ts¢ges marad. çm lassan ´nÀllÂ formÀt ´ltenek,
¢s v¢g¡l az ¢rzelem mozgÀsa lesz a vers l¢nyege. A
megfelelûen ¢lû ¢s siker¡lt k´lt¢szetben ez a mozgÀs
az Àltala akkumulÀlt tudatossÀg magasfesz¡lts¢g¢-
ben v¢gzûdik [...] Yeats a villanÀsokbÂl teremtett
szerkezet legnagyobb modern ¢pÁt¢sze.Ê (SAILING
INTO THE UNKNOWN, 153ä154. o.) Rosenthal
elgondolÀsa tartalmazza az öj Kritika felfo-
gÀsÀnak egy finom, de fontos mÂdosÁtÀsÀt,
mikor a hangsÃlyt eltolja a koherenciÀrÂl a
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szekvencia fel¢. A vers jelent¢se nem annyira
az elemek t¢rbeli egys¢g¢ben, mint inkÀbb
szekvenciÀlis mozgÀsukban keletkezik. így a
àtranszcendentÀlis jelentettÊ (hogy visszacsatol-
junk DerridÀhoz) nem mint t¢vesen felt¢te-
lezett k´z¢ppont van tÀvol, hanem mint a àtu-
datossÀg magasfesz¡lts¢geÊ van jelen. A tudatos-
sÀgnak ebben a magasfesz¡lts¢g¢ben m¢g a
àdifferenciaÊ vagy a k´z¢ppont hiÀnya is tuda-
tosÁtott.

Rosenthal a lÁrai szekvenciÀk elm¢let¢t
nagy Yeats-k´nyv¢ben (mondhatnÀnk: egy
yeatsolÂgus ´sszefoglalÂ munkÀjÀban) a k´ltû
teljes ¢letmüv¢re alkalmazza. Nemcsak a ver-
sek kisebb csoportjait, de eg¢sz k´tetek anya-
gait, sût a k´tetek ¢s drÀmÀk egymÀsra k´-
vetkez¢seit is abban a mozgÀsban elemzi, ami
akÀr egyetlen lÁrai mü szerkezet¢t is jellemez-
heti. Ezzel nemcsak olyan ´sszef¡gg¢seket si-
ker¡l feltÀrnia az egyes müvek k´z´tt, amik
Ãj megfigyel¢snek szÀmÁtanak, de az eg¢sz
roppant sokszÁnü ¢letmüre is ugyanazzal a
m¢ly ¢rtelmi ¢s ¢rzelmi meg¢rt¢ssel tud rea-
gÀlni, ahogyan az egyes versekre. Rosenthal
nem pusztÀn sz´vegeket olvas, hanem verseket.
Olvasata pedig a versekrûl alkotott elgondo-
lÀsai miatt sokkal dinamikusabb, mint Larris-
sy¢. Antit¢ziseiket ¢s t´bb¢rtelmüs¢geiket
nem kÁvÀnja feloldani, a Yeatsre jellemzû
enigmatikus zÀrÂk¢rd¢seket (szemben Lar-
rissyvel) nem kÁvÀnja megvÀlaszolni, ¢spedig
az¢rt nem, mert ezzel feloldanÀ a tudatossÀg
magasfesz¡lts¢g¢t is. Ez a tudatossÀg ugyanis
¢pp az ellentmondÀsok keserü elfogadÀsÀt je-
lenti, ¢s ha a keserüs¢gbûl diadal lesz, az is
¢pp az elfogadÀsnak k´sz´nhetû. ElfogadÀs
alatt nem keleties belenyugvÀs ¢rtendû ä ezt
a lehetûs¢get Yeats elutasÁtotta mint olyasmit,
ami megfoszt az ¢let drÀmai megragadÀsÀ-
tÂl ä, hanem sokkal inkÀbb a dichotÂmiÀk tu-
datosÁtÀsa. Yeats Ãgy rohan a Paradicsomba,
hogy k´zben v¢gig tudja: a bukott ember szÀ-
mÀra az °den nem visszanyerhetû. Ennek az
ellentmondÀsos t´rekv¢snek ¢s tudÀsnak a
folytonossÀga ¢s folytonos egymÀsmellettis¢-
ge adja azt az ¢rzelmi centrumot, amely k´-
r¡l az ellent¢tes ÀllÀspontok emocionÀlis
¢s/vagy filozÂfiai lehetûs¢gei villÂdznak egy-
egy Yeats-versben. ¹sszess¢g¢ben az ellent-
mondÀsok feloldhatatlansÀgukban nyerik el
formÀjukat ¢s jelent¢s¡ket. Ha Larrissy

elemz¢se Ãgy ¢rtelmezhetû, hogy Yeats a k´-
z¢ppontot tÀgÁtja hatÀrvonallÀ (elt¡ntetve ez-
zel a k´z¢ppontot), akkor Rosenthal felfogÀ-
sÀbÂl az szürhetû le (ha rÀerûltetj¡k a tûle
egy¢bk¢nt idegen terminolÂgiÀt), hogy a ha-
tÀrok k´z´tti mozgÀs Àll jÂt a k´z¢ppont¢rt.
Ez a k´z¢ppont a mozgÀs Àltal àakkumulÀlt
tudatossÀg magasfesz¡lts¢geÊ.

MondhatnÀnk, a k¢t ÀllÀspont k´z´tti k¡-
l´nbs¢g Ágy nem nagy. çm mÁg Larrissy
elemz¢s¢ben Yeats elutasÁtotta az esszenciÀlis
tartalmakat, addig Rosenthal¢ban, ha meg
nem ismerte is ûket, attÂl soha nem Àllt el,
hogy k´lt¢szet¢ben megtestesÁtse azokat. Ez
pedig mÀr l¢nyeges k¡l´nbs¢g. Larrissy p¢l-
dÀul Ãgy olvassa az ¢letmü egyik zÀrÂdarab-
jÀt ä a CIRKUSZçLLATOK SZ¹K°S°-t, amelyben
Yeats korÀbbi müveinek szereplûit mint hiÀ-
bavalÂ idealizÀciÂkat sorolja fel, ¢s helyett¡k
visszat¢r a szÁv kacatokkal teli boltjÀhoz ä,
mint ahol ez a visszat¢r¢s nem bÀrmif¢le k´-
z¢pponthoz vagy ¢rt¢khez t´rt¢nik, hanem
pusztÀn egy mÀsik àhelyhezÊ. (193. o.) Ro-
senthal ezzel szemben itt azt lÀtja, ahogy a
k´ltû àegyed¡l marad egy megoldatlan ¢let t´bb¢r-
telmü m¢lys¢geibenÊ. (353. o.) Ez utÂbbi olvasat
bÀr megfosztja a verset attÂl a diadaltÂl, amit
Larrissy tulajdonÁt neki, de megûrzi a kifeje-
z¢s sÃlyÀt. Yeats diadala pedig leginkÀbb eb-
ben van ä a kifejez¢s sÃlyÀban. Mert az igaz-
sÀgot, ha megismerni nem lehet, kimondani
sem lehet, ha azonban megtestesÁthetû, ak-
kor az nyelvileg ¢pp abban testes¡lhet meg,
ahogyan szavainknak sÃlyuk ¢s t¢tj¡k van.
Yeats verseinek alakjai nem pusztÀn àegy mÀ-
sik helyreÊ rohannak, hanem a Paradicsomba
ä tudvÀn tudva, hogy a Paradicsom l¢t¢re
nincs semmi biztosÁt¢k. Ahogy Rosenthal Árja,
àhazÀrdjÀt¢kot üznekÊ (328. o.) ä azaz: kockÀz-
tatnak. A filozÂfiÀba, a mÀgiÀba ¢s az Ár poli-
tika gyakran v¢rtûl lucskos kÀoszÀba egy-
arÀnt alÀmer¡lû k´ltû szÀmÀra pedig k¡l´n´-
sen ¢lesen vetûdhetett fel, hogy nem kockÀ-
zat ¢s t¢t n¢lk¡l valÂ az, amit mond. (àVajon
az ¢n szÁndarabom vitt egyeseket az angolok puskÀi
el¢?Ê, k¢rdi magÀtÂl az idûs Yeats.) çm nem
kev¢sb¢ ¢lesen vetûdik fel mindez Yeats mint
az ¢rzelmeivel ¢s vÀgyaival k¡zdû ember szÀ-
mÀra sem. Ha ezt a k¡zdelmet ´nmagunk
elûtt hitelesen akarjuk megvÁvni, bÀrhogyan
Àlljon is a dolog a k´z¢pponttal, nemcsak egy
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mÀsik helyre, hanem a Paradicsomba roha-
nunk ä az °denkert pedig a vilÀg k´zepe. Az
a fajta irodalom, amelyik àmÀsik helyekreÊ
igyekszik mÀs hangnemben, mÀs kiindulÂ-
pontokbÂl, mÀs hozzÀÀllÀssal vÁvja meg eze-
ket a harcokat ä l¢tezik ilyen k´lt¢szet is, de
az egy mÀsfajta k´lt¢szet, mint Yeats¢. Bizo-
nyos ¢rtelemben valÂban ¢lt Yeatsben a
transzcendencia irÀnti szkepszis (Rosenthal
olvasatÀban legalÀbbis ànyomasztÂnakÊ talÀlta),
Àm talÀn ¢pp ´nmagÀval szembeni kegyetlen
ûszintes¢ge gÀtolta meg abban, hogy a k´z¢p-
pont hely¢n tÀtongÂ ürk¢nt gondolkozzon
rÂla. A àhelyeknekÊ, amiket szavainkkal be-
lakhatunk, tulajdonÁtott ¢rt¢ket, ¢s ez¢rt nem
volt neki mindegy, hogy ez àegyikÊ vagy àmÀ-
sikÊ: ahogy a helyek, Ãgy a szavak tekintet¢-
ben sem. Mindez pedig k¢ts¢gkÁv¡l l¢nyegi
forrÀsa k´lt¢szete minûs¢g¢nek.

Rosenthal ¢ppen ez¢rt nem is m¢lyed
mÂdszere elm¢leti aspektusaiba. KizÀrÂlag a
szavakra koncentrÀl. Elemz¢sei szigorÃ sz´-
vegelemz¢sek: rÁmekrûl, ritmusokrÂl, Yeats
drÀmÀinak lirizÀlÂdÀsÀrÂl ¢s lÁrÀjÀnak dra-
matizÀlÂdÀsÀrÂl, hangnemekrûl, verssorok-
rÂl olvashatunk k´nyv¢ben, amelyben valÂ-
ban feltÀrul elûtt¡nk az, amit alcÁme Ág¢r:
Yeats k´ltûi müv¢szete. °s m¢g ha ¢lhet¡nk
is azzal a kritikÀval, hogy Rosenthal elemz¢-
sei kev¢ss¢ k´vetik Yeats rendszeralkotÂ t´-
rekv¢seit, mindek´zben feltÀrul az is, ami¢rt
ez a müv¢szet jÂtÀll: a kifejez¢s sÃlya. A RUN-
NING TO PARADISE ez¢rt fontos olvasmÀny
mindenki szÀmÀra, aki k´zelebbrûl is meg kÁ-
vÀnja ismerni a modern k´lt¢szet e nagy
alakjÀt, de legalÀbb annyira tanulsÀgos ¢s ¢l-
vezetes k´nyv mindazok szÀmÀra is, akik sze-

retik ¢s fontosnak ¢rzik m¢g a k´lt¢szetet Àl-
talÀban.

E mü felûl visszan¢zve Larrissy k´nyv¢re,
an¢lk¡l, hogy annak emlÁtett ¢rdemeit cs´k-
kenteni kÁvÀnnÀm, Ãgy tünik, Rosenthal meg
tudta v¢deni ÀllÀspontjÀt abban a pol¢miÀ-
ban, amit tizenh¢t ¢vvel ezelûtt kezdett meg
Yeats nem po¢tikai kezel¢se ellen, az ellen a
Yeats-kritika ellen, amely szÀmÀra a àversek
ÏvÀndorlÂ lyukakÎ, n¢mi gnosztikus vattÀval be-
t´mveÊ. (SAILING INTO THE UNKNOWN, 116.
o.) Mi t´bb, Ãgy tünik, Rosenthal sokat meg-
v¢dett az öj Kritika mÀra mÀr ugyancsak in-
gadozÂ ÀllÀsaibÂl is (m¢g ha az û kritikÀja,
mint emlÁtettem, a befogadÂi folyamatokra
nagyobb hangsÃlyt tesz is, mint az öj Kriti-
kusok¢), hisz ha ebbûl a mübûl elm¢leti k´-
vetkeztet¢s szürhetû le, akkor az mind a
Yeats-kritika, mind a tÀgabb teoretikus vita
keretein bel¡l is autentikus viszonvÀlasz az
esszenciÀlis tartalmakat tagadÂ elm¢leteknek.
LegalÀbbis annyiban az, amennyiben rÀmu-
tat arra, hogy az igazsÀgot ¢s a megismer¢st
illetû emberi ¢s nyelvi alkalmatlansÀg nem
jÀrhat egy¡tt a kifejez¢s t¢tj¢nek elsÃlytalanÁ-
tÀsÀval.

ögy hiszem, Yeats mÀsfajta verseket Árt
volna, ha, mint ahogy azt Larrissy ÀllÁtani lÀt-
szik, a m¢rt¢ket mint ¢lû formÀt, mint pulzÀ-
lÂ hatÀrvonalat valÂban az ür k´r¢ vonta vol-
na. Rosenthal sz´vegk´zeli elemz¢seinek ta-
nÃsÀga szerint Yeats k´lt¢szete sokkal inkÀbb
arrÂl Àrulkodik, hogy ezt az ürt a m¢goly k¢t-
s¢ges jelent¢sü szavakkal bet´lteni tovÀbbra
sem jelent mÀst, mint paradicsomi vÀgyaink
imperativusÀt.
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