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1683

DÀvidhÀzi P¢ter

ýSEINKET FELHOZçD
Hajdani nyelvtanÂrÀk eml¢kfoszlÀnyai szerint az ûseinket t´bbes szÀm elsû szem¢ly,
tÀrgyeset, birtokviszonya meg, Ãgy biflÀztuk, t´bb birtokos, t´bb birtok. Egy r¢gen
zsigereinkbe ivÂdott, magunkra eszm¢l¢s¡nk Âta meghatÀrozÂ vers szavÀnak tovÀbbi
iskolÀs boncolgatÀsÀt ezzel el is hÀrÁthatnÀnk. Hiszen, mondhatnÀnk, mÀr ennyi is
m¢ltatlan a fens¢ges sz´veghez, amelyet elûbb ismert¡nk meg, mint a nyelvtan elemzû
fogalomk¢szlet¢t, s hallatÀn sosem zavart a megfejtetlen t´bb¢rtelmüs¢g finom homÀlya, mely az eloszlatÀs kÁs¢rlet¢nek mindmÀig ellenÀll. Vagy talÀn f¢lt¡nk volna, s ez¢rt
nem akartuk, igazÀn meg se prÂbÀltuk eloszlatni? Pedig ha t´bb birtok, azaz t´bb ûs,
ott lappang a k´vetkezû k¢rd¢s: egy-egy birtok tartozik-e minden egyes birtokoshoz,
vagy az ´sszes birtok, tehÀt vajon mindegyik¡nk egy-egy v¢r szerinti ûs¢bûl Àllt ´ssze
az ûseink t´bbes szÀmmÀ, s Ágy egyik¡nknek sem mindenki az ûse k´z¡l¡k, vagy netÀn
Àtvitt ¢rtelemben v¢ve a szÂt, mindegyik¡k szellemi ûse mindegyik¡nknek? (A kettû
k´z´tt volna, de nem f¢lÃton, az ûs´ket egyetlen nagy v¢rs¢gi k´z´ss¢gnek felfogÂ
¢rtelmez¢s, miszerint lehets¢ges, hogy bÀrmelyik¡k leszÀrmazottjÀnak ûk mindannyian v¢r szerinti ûsei voltak.) M¢g nem lÀtszik, de a k¢rd¢s logikÀja sejteni engedi,
hogy a vÀlasztÀsnak, ha rÀk¢nyszer¡ln¢nk, nagy volna a t¢tje. A birtokos szem¢lyraggal ellÀtott szÂrÂl ugyanis azt tanultuk, hogy megnevezi a birtokot, s rag Àltal utal a
birtokosra, eset¡nkben az ûseinket ragja Àltal arra, hogy a mi ûseinket, vagyis egy k´z´ss¢gre, amelybe a besz¢lû alany is beletartozik. Aki egykor leÁrta, e k´z´ss¢g nev¢ben
szÂlalt meg, aki elolvassa vagy utÀnamondja, annak a nyelvtan elemi szabÀlyÀt k´vetve
egy k´z´ss¢gbe kell l¢lekben, de legalÀbbis k¢pzeletben belehelyezkednie. Csakhogy
az ûseinket minden egyes jelent¢s¢ben mÀs ¢s mÀs ´sszet¢telü mire fog utalni, a k´z´ss¢gbe tartozÀs mÀsf¢le krit¢riumÀval. Ettûl f¡gg majd, kik tekinthetik joggal magukat
a t´bbes szÀm elsû szem¢lybe foglalt k´z´ss¢g tagjainak, vagyis kiket illet meg a sz´veg
magukra vonatkoztatÀsÀnak joga. Itt mÀr zavarbaejtûen ismerûs a k¢rd¢s: azokat-e
csupÀn, akiknek v¢r szerinti ûse ott volt ûseink k´z´tt (hasonlÂk¢ppen a k´zb¡lsû ¢rtelmez¢s szerint: azokat ¢s csakis azokat, akik az ûs´k nagy v¢rs¢gi k´z´ss¢g¢nek leszÀrmazottai), vagy mindazokat, akik Àtvitt ¢rtelemben ûseiket tisztelik az Ágy megnevezettek mindegyik¢ben? S az utÂbbiakat vajon eleve mindig jogosan, vagy az û beletartozÀsuknak is lehet valami, nem v¢rs¢gi, de nem kev¢sb¢ fontos, talÀn erk´lcsi felt¢tele? Ha ¢s amÁg mÀst nem tudunk meg tehÀt a mi jelent¢startomÀnyÀrÂl, kiknek a
birtokosi k´z´ss¢g¢t hatÀrolja k´r¡l, foglalja ´ssze, sût teremti meg a lÀtszatra ig¢nytelen birtokos szem¢lyrag szinte ¢szrev¢tlen, de sorsd´ntû utalÀsa? S vajon ugyanÃgy
¢rtette-e ezt, aki egykor leÁrta, mint akik azÂta olvastÀk, s hÀnyf¢lek¢ppen fogjÀk f´l,
akik ma ¢neklik?
àýseinket felhozÀd / KÀrpÀt szent b¢rc¢re, / çltalad nyert sz¢p hazÀt / BendegÃznak v¢re.Ê
Megkaristol a gondolat, hogy aki e sorokat 1823-ban leÁrta, a maga ûseire akÀr betü
szerint is ¢rthette ûket: meg volt gyûzûdve rÂla, s a mai kutatÀsok szerint is minden
bizonnyal jogosan,1 hogy az û felmenûi csakugyan ott voltak a honfoglalÀsnÀl. A reformkorban m¢g felt¢tlen tekint¢lyk¢nt elfogadott Anonymus tanÃsÁtja, hogy a K´lcse
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nemzets¢g Ond vez¢rtûl ered;2 e szÀrmazÀst ´r´kÁtette meg a k´ltû utÂd K ¹LCSEY
cÁmü eposzt´red¢k¢ben. àýseim [...] / K´lcsey nemzets¢g, Ete hü marad¢ka, kit egykor / Don
hullÀmi k´rül, a H¢t magyar egyike, hûs Ond, / LÀng´lel¢s zÀlogja gyanÀnt neje karjairÂl vûn.Ê
BÀr egy kortÀrsi eml¢kez¢s szerint azt mondta csalÀdjÀnak, hogy ebben a müv¢ben
ànemzets¢ge' r¢gi embereinek egy catastrophÀjÀt szÀnd¢kozik meg¢nekelniÊ,3 a t¢mÀul vÀlasztott
tragikus esem¢ny nem borÁthatta volna Àrny¢kba, amit a k´ltû p¢ldÀzni k¢sz¡lt vele:
a tervezett eposz elej¢n felvillantott àkard s ûsi dicsûs¢gÊ f¢nyes ´r´ks¢g¢t. ¹n¢letrajzi
level¢ben is emlÁtette, hogy nemzets¢g¡k àmÀr embereml¢kezet¢tûl fogva SzatmÀr megy¢ben
t´rzs´k´snek tartatottÊ, lev¢ltÀrukban àvagynak levelek fel a 13-dik szÀzadigÊ, sût javaikat
àex prima occupatione et divisioneÊ, az elsû foglalÀs ¢s felosztÀs jussÀn bÁrtÀk.4 Fontos t´rt¢nelmi k´r¡lm¢nyk¢nt tartotta szÀmon, nyilvÀn szem¢lyes okbÂl is, hogy a honfoglalÂk a k´z´s vez¢rrel osztozkodva, de nem tûle kaptÀk birtokaikat. àE vez¢rtûl azonban
adomÀnyt [...] nem vehettek; mert az maga sem bÁrt m¢g tartomÀnyt; de alku szer¢nt k´t¢k ki
magoknak, hogy a f´ld´n, melyet majd elfoglalnak, k´z´sen lesznek osztozandÂk. [...] MeghÂdÁttatott az orszÀg, s miutÀn a stÀtus sz¡ks¢geire megkÁvÀntatÂ javak kiszakasztattak, a t´bbi r¢szeken
a n¢p 130 nemzets¢gei megosztozÀnak, az çrpÀd, mint fejedelmi nemzets¢g is a magÀ¢t kinyerv¢n.Ê5 Vagyis çrpÀd nemzets¢ge ugyanÃgy ex prima divisione kapta f´ldj¢t; K´lcsey
tehÀt Ãgy tudta, senki emberfiÀnak nem lehetett t´bb vagy r¢gibb jogcÁme itteni birtokÀra, mint az û csalÀdjÀnak. BÀr Ãgy eml¢kezett, az iskolÀban tanult rÂmai ¢s g´r´g
t´rt¢netek nyomÀn vettetett bel¢ àa patriotizmus magvaÊ, amely àlegelûbb a nyelv irÀnti
szerelemben kezdett fakadniÊ,6 ûsi szÀrmazÀsÀnak tudata szerinte erûsen rÀnyomta b¢lyeg¢t fejlûdû hazaszeretet¢re. àEz a nemzets¢gi r¢gis¢g el nem korcsosult ivad¢kban arisztokrÀciai b¡szkes¢get is ugyan, de szeretetet is tÀplÀl a hon, a nemzet ¢s nemzetis¢g irÀnt. A k´ltûben
az arisztokrÀciai b¡szkes¢g talÀn nincs, de nemzeti b¡szkes¢g (mely szabadsÀg ¢s constitutiÂkbÂl
folyÂ ´n¢rz¢sbûl j´n) igen sok; s ez a hon ¢s nemzet irÀnti szeretettel egybe igen term¢szetesen
olvad.Ê7 Hogy l¢lektanilag mi¢rt s mik¢nt olvadnak ´ssze, arra rÀvilÀgÁt ugyanebben
az ¢vben (1833) megjelent MAGYAR cÁmü kisessz¢j¢nek hasonlÂ hangv¢telü nyitÀnya:
àA f´ld, melyen sÀtorÀt fel¡t´tte a magyar, ûseinek v¢r¢vel szerzett f´ld vala. Kedves tehÀt; mert
drÀgÀn vÀsÀroltatott.Ê8 Itt az egyes szÀm harmadik szem¢ly ût magÀt is jelenti, s l¢lektani
ÀltalÀnosÁtÀsa szem¢lyes ¢lm¢nybûl ered: az elsû sÀtorverûk leszÀrmazottjak¢nt az¢rt
is szerette annyira hazÀjÀt, mert ûsei v¢r¡kkel fizettek ¢rte.
ýshonos csalÀdfÀjÀbÂl m¢gsem k´vetkezik, hogy a k´ltûnek elsû prÂbÀlgatÀsaitÂl
k´nnyen ment volna a magyarsÀg nev¢ben megszÂlalnia; sût mintha a magÀnemberk¢nt ´r´k¡l kapott ¢s b¡szk¢n vÀllalt t´rt¢nelmi azonossÀggal (paradox, de nagyon
is ¢rthetû mÂdon) elûbb fokrÂl fokra kellett volna k´ltûk¢nt azonosulnia, mintegy birtokba vennie birtokÀt, elsajÀtÁtania a sajÀtjÀt, hogy eljuthasson a H YMNUS-ig. Versei
k´z¡l, mint kimutattÀk, ebben az egyben fordulnak elû, vagy legalÀbbis elûsz´r ebben,
ànemzeti t´bbes szÀmokÊ (àýseinketÊ, à°rt¡nkÊ, àZÀszlÂnkÊ, àbüneinkÊ, àhadunkÊ, àçrvÀnkÊ), mÁg mÀsutt a megszÂlalÂ egyed¡l Àll, szemben a t´bbiekkel.9 (L¢nyeg¢ben elfogadhatjuk ezt, noha mÀr az 1811-ben Árt ANDALGçSOK-ban felbukkan nÀla a àv¢rzû
honunkÊ, a àhangjainkatÊ ¢s àlÀngjainkatÊ s a k´z´ss¢g nev¢ben fohÀszkodÂ àK¢rj¡kÊ.)
V¢r szerinti ûseinek k´z´ss¢g¢vel k´ltûk¢nt csak hosszas vÁvÂdÀs ÀrÀn tudott eggy¢
vÀlni, s a versbeli azonosulÀs folyamatÀt nem pusztÀn a romantikus k´ltûi k¡l´nÀllÀs
hÀtrÀltatta. MagÀnlev¢lben korÀn (1813) megvallotta: ha lelke vÀlaszthatott volna, mielûtt àide plÀntÀltatottÊ, bizonyosan mÀshovÀ sz¡letik, bÀr utÂlag kirÀlyok¢val sem cser¢ln¢ el a neki elrendelt sorsot.10 °letmüv¢nek egy kivÀlÂ ismerûje szerint a k´ltû belsû
Ãtja a RçKOS NIMFçJçHOZ utÀn a RçKñCZI HAJH-on Àt vezet a H YMNUS-ig, a k´z¢psû
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m¢g àelk¡l´n¡lts¢gbûlÊ eredûen utÂpikus, s ahhoz, hogy àez felengedjen, s teljes ¢rzelmi
azonosulÀs k´vetkezz¢k be a t´rt¢neti magyarsÀggal [...] K´lcsey vÀlsÀgkorszaka egy eg¢sz r¢teg¢nek kell Ãjra mozgÀsba j´nnie, megelevenednie minden tanulsÀgÀvalÊ.11 ValÂszÁnü, hogy
mindez inkÀbb a k´ltûi megszÂlalÀs mÂdjÀra igaz, mintsem a belsû azonosulÀs Àtmeneti hiÀnyÀt jelezn¢; a RçKñCZI HAJH (1817) egy sorÀt maga a k´ltû annak p¢ldÀjak¢nt
id¢zi k¢sûbb (1833), hogy magyarsÀgÀhoz a k´z´ss¢get ostorozva is ragaszkodott. àHazÀmat, nemzetemet mind¢g lÀngolva szerettem; magyar lenni b¡szkes¢gem volt, s lesz ´r´kre. M¢g
akkor is, midûn e nemzet ellen kÁnosan panaszkodom. Eml¢kezz¢l: OltÀrunk Àll ¢s nem f¡st´l´g
stb. S hol a hûskorban az eml¢kek neml¢t¢t, s nem tisztel¢s¢t, a nemzet szem¢re hÀnyom.Ê12 Az
elûd´k szigorÃ megÁt¢l¢se valamennyire eltÀvolÁtja ugyan k´z´ss¢ge mÃltjÀtÂl, legalÀbbis a felt¢tlen ¢s kritikÀtlan elfogadÀshoz k¢pest, de a meghasonlÀsok ÀrÀn kik¡zd´tt hüs¢g csak annÀl ¢rt¢kesebb. BÀrmennyire ott ¢rezhette sajÀt ûseit a honfoglalÂk
k´z´tt, sokat kellett gy´trûdnie, amÁg le tudta Árni, hogy àýseinket felhozÀd / KÀrpÀt szent
b¢rc¢reÊ, s az okmÀnyok igazolta sorsk´z´ss¢g tudatos ÃjravÀlasztÀsÀval sajÀtjak¢nt tudott vÀllalni a mÃltbÂl jÂt s rosszat egyarÀnt, a szÀmvet¢s felelûss¢g¢vel egy¡tt: àHajh,
de büneink miatt / GyÃlt harag kebledbenÊ. S ezzel m¢g mindig nem zÀrult le sem az azonosulÀs, sem a szÀmvet¢s belsû drÀmÀja; folytatÂdnak p¢ldÀul a MOHçCS cÁmü essz¢
(1826) t¢pelûd¢s¢ben, mely v¢g¡l a haza odaadÂ szolgÀlatÀra ´szt´k¢l, de elûbb a magyar mÃlt szük´ss¢g¢t fÀjlalja mÀs nemzetek grandiÂzus ´r´ks¢g¢hez k¢pest, sût ebben az ´sszef¡gg¢sben a honfoglalÀs is Âhatatlanul kiÀbrÀndÁtÂbb megvilÀgÁtÀsba ker¡l, mint amikor Isten nagysÀgÀt volt hivatva dics¢rni a HYMNUS-ban. à°s az a honi
r¢gis¢g! ParÀnyi f¢szkek a sziklab¢rcen, aprÂ harcok a sÁk mezûn, vÀltoz¢kony apÀk, eml¢ktelen
kor, szalmafedelü vÀrasok [...] s mindezekhez a szalmavÀros oly jÂl illett, mint bûrrel fedett sÀtor
a teh¢ncsordÀk mell¢, miket pÀrducos çrpÀd ¢s ¡st´k´s levent¢i e t¢jjel ¢s m¢zzel folyÂ szent f´ldre
szerencs¢sen hajtottanak.Ê13 De ugyanez ¢vben jelent meg a NEMZETI HAGYOMçNYOK,
mely a hazai mÃlt eml¢khelyeinek v¢tkes elhanyagolÀsÀval vÀdolja kortÀrsait, s viszszautasÁtja a felt¢telez¢st, miszerint a honfoglalÂ magyarok k´ltûietlen vagy k´nnyüv¢rü n¢ps¢g lettek volna. àEleinkrûl van szÂ, kik erûs ifjÃsÀgban r¢gibb lakjaikbÂl e f´ldre
vÀndorlattanak, s Ágy [...] a virÀgzÂ hûskornak vagy kezdûi vagy folytatÂi valÀnak [...].Ê14 Minden jel arra mutat, hogy az ûshonos K´lcseynek Ãjra meg Ãjra meg kellett k¡zdenie
t´rt¢nelmi azonossÀgÀ¢rt.
Mindebbûl azonban nem d´nthetj¡k el, hogy H YMNUS-Àt ÁrvÀn a (mi) ûseink ¢s a (mi)
büneink mij¢be vajon csak azokat ¢rtette bele, akik hozzÀ hasonlÂan ûsi csalÀdfÀval
b¡szk¢lkedhettek, vagy k¢sûbb meghonosodott csalÀdok gyermekeit is. HiÀba tapasztalom naponta a k´ltûi szÀnd¢k nyomozÀsÀnak elm¢leti ¢s gyakorlati buktatÂit, hiÀba
tÀrgyalta kristÀlytisztÀn Wittgenstein a szÀnd¢khoz igazodÀsra felszÂlÁtÂ tanÀcs (àDu
musst es so sehen, so ist es gemeintÊ) szeml¢leti probl¢mÀit,15 s hiÀba gyûz´tt meg a szÀzadk´z¢p amerikai öj KritikÀja arrÂl, hogy a k´ltû szÀnd¢ka akkor sem okvetlen¡l
m¢rvadÂ egy mü ¢rtelmez¢sekor, ha netÀn egy ´nvallomÀs zÀrvÀnya megûrizte szÀmunkra: mit nem adn¢k ¢rte, ha a H YMNUS-rÂl is fennmaradt volna szerzûj¢nek
olyasf¢le jegyzete, mint p¢ldÀul az ugyanabban az ¢vben k´lt´tt V ANITATUM VANITASrÂl! Noha a vers mai ¢rtelmez¢seit valÂban nem hatÀrozhatnÀ meg, az¢rt alkotÀsl¢lektani vagy mentalitÀst´rt¢neti ÀtvilÀgÁtÀsÀhoz ¢s utÂlagos jelent¢svÀltozÀsainak nyomozÀsÀhoz egyarÀnt hasznÀt vehetn¢nk. Csakhogy szerzûi kommentÀr nem maradt
fenn rÂla, a k´ltem¢ny sz´veg¢ben pedig bonyolult Àtt¢telek kif¡rk¢szhetetlen labirintusÀn kellene visszalÀbolnunk az egykori szÀnd¢khoz. Versb¢li ÀllÁtÀsnak mindig
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eleve mÀs az alanya, ¢s felt¢telesebb a l¢tez¢si mÂdja, mint versen kÁv¡linek; itt rÀadÀsul mÀr az alcÁm szerepversre figyelmeztet, melyben az¢rt sem besz¢lhet k´zvetlen¡l
maga a k´ltû, mert a magyar n¢p zivataros szÀzadainak k´ltûi-pr¢dikÀtori helyzet¢be
k¢pzelte vissza magÀt. CÁme szerint e k´ltem¢ny himnusz akart lenni, azaz egy valaha
nagyr¢szt liturgikus funkciÂjÃ müfaj ´nÀllÂ eszt¢tikai c¢lra Àtl¢nyegÁtett, de kultikus
l¢tk´zeg¢bûl teljesen ki nem szakadt irodalmi vÀltozata, amelyben a kifejezett ¢rzelmet
motivÀlÂ egy¢ni ¢letk´r¡lm¢nyek l¢nyegtelenn¢ vÀlnak Isten dicsûÁt¢s¢nek k´z´ss¢gi
aktusÀhoz k¢pest. V¢g¡l: e sz´vegbûl Erkel megzen¢sÁt¢s¢ben nemzeti himnusz lett,
r¢gÂta ekk¢nt hasznÀljuk, s mÀra mintha egymÀst k´vetû generÀciÂk szÀmtalan egyede szÂlalna meg benne, kÂrusukkal elnyelve a reformkori k´ltû hangjÀt.
Ha a vers logikÀjÀbÂl prÂbÀlunk visszak´vetkeztetni a k´ltû¢re, nem kev¢sb¢ bizonytalan müveletre vÀllalkozunk, mintha a fordÁtottjÀt kÁs¢reln¢nk meg; a H YMNUS
¢s k´ltûje eset¢ben ily mÂdon k¢tf¢le, egymÀssal szinte ellent¢tes magatartÀst t¢telezn¢nk azonosnak. A k´ltûrûl ugyanis tudjuk, hogy milyen szeretettel buzdÁtotta egyegy k¢sûbb meghonosodott csalÀdbÂl j´tt pÀlyakezdû ÁrÂtÀrsÀt, s nincs nyoma annak,
hogy bÀrmikor ki akarta volna tagadni ûket a magyarsÀgbÂl. Ha viszont szigorÃan a
vers logikÀjÀra szorÁtkozunk, akkor az àIsten, Àldd meg a MagyartÊ tÀrgya, àe n¢pÊ, a magyarsÀg nemigen jel´lhet mÀsokat, mint az àûseinkÊ t´bbes szÀm elsû szem¢lyü birtokosait, vagyis a àmiÊ itt azokat foglalja magÀban, akiknek felmenûi a honfoglalÂk k´zt
j´ttek Àt KÀrpÀt b¢rcein, àBendegÃznak v¢reÊ (¢rtsd: rokonsÀga, ivad¢kai) ¢s àçrpÀd hûs
magzatjaiÊ k´z¢ tartoztak. A versmondatok alanyainak grammatikai rendje ellentmond annak az ¢rtelmez¢snek, mely szerint K´lcsey itt Ãgy akarnÀ megszabadÁtani a
magyarsÀgot a àkollektÁv büntudattÂlÊ, hogy azt bizonyÁtja: a bünt nem az a k´z´ss¢g
k´vette el, amelyik megbünhûd´tt ¢rte, s hogy a vers ez¢rt k¢tf¢le nemzetfogalmat
k¡l´nb´ztetne meg, nyelvtanilag is elvÀlasztva a keretversszakok egyes szÀm harmadik
szem¢lyü magyar n¢p¢t, amely mÃlt ¢s a j´vendû let¢tem¢nyese, a t´rt¢nelmi szemle
t´bbes szÀm elsû szem¢lyü nemesi nemzet¢tûl (àBendegÃznak v¢reÊ, àçrpÀd hûs magzatjaiÊ), mely csupÀn a mÃlt¢.16 Elemi szinten sem igaz, hogy a t´rt¢nelmi szeml¢ben
p¢ldÀul ¢ppen a àBendegÃznak v¢reÊ vagy az àçrpÀd hûs magzatjaiÊ t´bbes szÀm elsû szem¢lyüek volnÀnak, holott az àûseinkÊ k´zvetlen¡l rÀjuk vonatkozik. A versben mindv¢gig egyetlen t´rt¢nelmi k´z´ss¢grûl van szÂ, s az erre utalÂ alanyok ilyen nyelvtani
vÀltogatÀsa a reformkori hazafias k´lt¢szet szÁvesen hasznÀlt retorikai eszk´ze, melyet
kisebb k´ltûk is megtanultak, lÀsd p¢ldÀul a fiatal Schedel MDCCCXXIII cÁmü vers¢ben àa magyarÊ, illetve àBudÀnkÊ alakokat. AlkotÀsl¢lektani magyarÀzat is kÁnÀlkozik
a vers n¢pet is fel´lelû, m¢gis a nemesi nemzet mintÀjÀra elk¢pzelt t´rzs´k´s k´z´ss¢gfogalmÀra: a k´ltû sajÀt ûshonossÀgÀnak ´ntudatlan gondolati beidegzûd¢s¢re vall,
hogy szÀnd¢ka szerint valÂszÁnüleg a t´rzs´k´s magyarsÀg nev¢ben Árta H YMNUS-Àt.
Ami, ha Ágy volt is, nem akadÀlyozhatta meg, hogy a versben akÀr betü szerintinek
szÀnt jelent¢s ne vÀlj¢k azonnal vagy elûbb-utÂbb metaforikussÀ, s vele a v¢r szerinti
genealÂgia szimbolikussÀ. Ha a nem t´rzs´k´s olvasÂ bele akarta k¢pzelni magÀt a
vers kÁnÀlta t´bbes szÀm elsû szem¢lybe, akkor ehhez az àûseinketÊ szÂ jelent¢s¢t f´ltehetûen Àt kellett ¢rtelmeznie testi szÀrmazÀsbÂl lelkiv¢; ek´zben persze az ilyen olvasÂ
a magyarsÀg egykori büneinek felelûss¢g¢t is magÀra vÀllalta. (Amennyire egyÀltalÀn
tudatosan, annyira alighanem szÁvesen; nem hiszem ugyanis, hogy àSzem¢lyis¢g-l¢lektani
szempontbÂl [...] sz¡ks¢gszerü, hogy az azonosulÀs tÀrgyÀul vÀlasztott k´z´ss¢g büntelen legyenÊ,
s hogy akÀr a nemzet¢vel azonosulni vÀgyÂ K´lcsey szÀmÀra a H YMNUS-ban ez¢rt lett
volna oly fontos a büntelens¢g bizonyÁtÀsa.)17
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Nagy verse megÁrÀsakor K´lcsey besz¢dhelyzet¢nek l¢lektana mindenesetre eg¢szen mÀs lehetett, mint a magunkfajta k¢sei olvasÂ¢, aki a gyerekkorÀban megtanult
sz´veg hallatÀn felnûttk¢nt mÀr tudja, ha nem ¢reztetik is vele, hogy ûsei, hÀt bizony,
nem voltak ott a honfoglalÂk k´z´tt. Az ilyen olvasÂ tudatfejlûd¢s¢ben e sz´veg korai,
szinte ´neszm¢l¢s elûtti elsajÀtÁtÀsa a szimbolikus azonosulÀs ÀhÁtatos pillanata volt, az
elolvasÀsban, meghallgatÀsban ¢s utÀnamondÀsban tudatformÀlÂ aktus zajlott le, befogadtatÀsi rÁtus: a t´bbes szÀm elsû szem¢lybe belehelyezkedve, azt magunkra ¢rtve,
ûseinkre vonatkoztatva, s ezÀltal egy szimbolikus genealÂgiÀban r¢szesedve mintegy
bel¢phett¡nk, ki-ki v¢rm¢rs¢klete szerint (¢n elfogÂdottan), az ûshonossÀg szent¢ly¢be. Mivel nagyr¢szt m¢g ´neszm¢l¢s¡nk elûtt t´rt¢nt a dolog, hasonlÂt ¢lhetett Àt az
is, akinek e befogadtatÀsra szÀrmazÀsa miatt nem volt annyira sz¡ks¢ge, p¢ldÀul Illy¢s
Gyula, aki hat¢ves korÀban bet¢ve tudta s nagy odaadÀssal ¢nekelte a m¢g fel nem
fogott sz´veget. (àTudtam, mielûtt ¢rtettem, akÀr a gyÂnÀsi imÀdsÀgot, akÀr a kisorsolÂ gyermekverseket. Mielûtt erûs hev¢bûl egy szikrÀnyit Àtadott volna, ¢n bizalommal elûre szÁvem minden
hev¢t bele´nt´ttem. ValahÀnyszor elsû betüj¢t kimondtam, villanyos ¡t¢st ¢reztem, tekintetemet
r´gt´n a mennyezetre emeltem, Ãgy ¢nekeltem, dagadÂ nyakkal. Ez nem vÀlt hasznÀra, hisz akÀrmilyen sz´veget ¢pp Ágy ¢nekeltem volna.Ê)18 Hogy a sz´veg megtanulÀsÀnak k¡l´nf¢le
funkciÂi lehettek, az csak egy k¢sûbbi tudatÀllapotbÂl visszatekintve tÀrul f´l, sût az
elt¢r¢seket r¢szben alighanem utÂlag konstruÀljuk. Akkor a sz´veg inkÀbb elt¡ntette
a k¡l´nbs¢geket, s ´sszeforrasztotta megtanulÂit. àýseinket felhozÀdÊ, ism¢telt¡k szavait, vagyis a mi ûseinket, tehÀt nyilvÀn mindegyik¡nk¢it. Neh¢z volna tÃlbecs¡lni annak
jelentûs¢g¢t, hogy e kiv¢teles szerepü verset meg kellett tanulni s bÀrmikor k´nyv n¢lk¡l tudni: bel¡lre ker¡lt, r¢sz¡nkk¢, mondhatni v¢r¡nkk¢ vÀlt, k´z´s eredetet sugallva, az egy t´rt¢neti k´z´ss¢gbe tartozÀs sorsd´ntû varÀzsig¢ik¢nt. S aztÀn ezt a korai
alapszertartÀst erûsÁtette meg a HYMNUS-szal mint nemzeti himnusszal valÂ gyerekkori talÀlkozÀsok minden kisebb-nagyobb rÁtusa: iskolai ¡nnep¢lyeken ¡nneplûbe ´lt´zve, k´z´ss¢gben meghallgatni, vagy a stadionban, vÀlogatott meccsek elûtt, szÁvdobogva egyszerre felÀllni a tengernyi felnûttel, a hatalmas kelû hullÀm r¢szek¢nt, s ¢rdeklûdve hallgatni vel¡k a vend¢gcsapat furcsa himnuszÀt, majd otthonosan azt a jÂlismertet (utÀna t´bbnyire pillanatnyi cs´nd, mielûtt felmorajlik a àhajrÀ, magyarok!Ê),
vagy a filmhÁradÂ k´zben l¢legzet-visszafojtva vÀrni olimpiai bajnokunk el¢rz¢keny¡l¢s¢t a dobogÂn, mik´zben (a riporter szavÀval) àfelkÃszikÊ a zÀszlÂ, ¢s a s´t¢t termet
bet´lti a magasztos dallam, amelynek szerzûj¢rûl, boldog tudatlansÀg, m¢g nem olvastuk, hogy ûsei szint¢n nem lehettek ott. K´lcsey aligha sejthette, amikor 1823-ban
letisztÀzott k¢ziratÀt ¢vekre f¢lretette, hogy verse leendû funkciÂjÀra n¢zve nemcsak
(mint mondani szokÀs) a nemzet imÀjÀt alkotta meg, hanem k´zvetve egy leendû avatÀsi liturgia sz´veg¢t is, s mindannyian az û HYMNUS-Ànak fogadott gyermekei lesz¡nk.
Amint a gyerekkor ¢s naiv bizalma elmÃlik, a H YMNUS kÁnÀlta mi azonosulÂ elfogadÀsÀnak l¢lektani probl¢mÀi k´z¡l az erk´lcsi illet¢kess¢g k¢rd¢se erûs´dik f´l, k¡l´n´sen az ´ngy´tr¢sre hajlamos lelkekben, sût ´ntudatlanul az erre kev¢sb¢ fog¢konyak is k¡szk´dnek vele. Ha ugyanis K´lcsey nemzets¢ge az elsû foglalÀs jussÀn ´r´k´lte birtokÀt, s ´n¢letrajzi levele szerint ûshonossÀgÀnak ¢s ûsbirtokossÀgÀnak ¢rzete
tÀplÀlta hazaszeretet¢t, akkor mibûl tÀplÀlkozzon a j´vev¢ny¢, aki k¢sûn ¢rkezett, ¢s
nem birtokol, s egyÀltalÀn: û mivel igazolja (maga vagy, ha kell, mÀsok elûtt) idetartozÀsa ¢rzelmi szÀlainak, belsû k´tûd¢s¢nek (mennyire hÁvatlan e szÂ itt:) jogossÀgÀt? A
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k¢rd¢s nem mindig ´lt´tt testet, de kÁs¢rtû szelleme nemzed¢keken Àt fel-felr¢mlett,
s mÀr a HYMNUS megÁrÀsa idej¢n neh¢z volt szabadulni tûle. Schedel Ferenc, aki nem
szÀmÁtott embereml¢kezet Âta àt´rzs´k´snekÊ, mint K´lcsey nemzets¢ge SzatmÀrban,
s legf´ljebb Àlnevet keresett bevallottan t´rzs´k´set szerzûi ¢nje szÀmÀra,19 1825 elej¢n
MDCCCXXIII cÁmü ÂdÀjÀban (fûk¢nt annak elsû vÀltozataiban) alighanem n¢mi ´ntudatlan irigys¢ggel helyezkedik bele a magyar nemes szerep¢be, annak ´n¢rzetes hazaszeretet¢t ugyanis ûsei honszerzû ¢s honv¢dû ÀldozatÀnak eml¢ke tÀplÀlja. àVan m¢rt
szeresse a' magyar a' hazÀt: / Minden nyomon, bÀtor hovÀ n¢z, / ýsei, hûsei ott nyugosznak. //
Nincs eggy arasznyi f´ld hona' t¢rein / Mellyen magyar v¢r nem folya ekkorig [...] / Az¢rt hazÀja
kedvese, mindene; / Az¢rt kev¢ly û, hogy magyar ¢s nemes; [...]Ê L¢lektanilag ÀrulkodÂ megfogalmazÀs: a t´rzs´k´s magyarnak, ûsei v¢rÀldozata jussÀn, van mi¢rt szeretnie hazÀjÀt, azaz van oka ¢s jogalapja rÀ; de akkor hogyan ¢s mivel pÂtolja ezt, aki Franz Karl
Joseph Schedelk¢nt lÀtta meg a napvilÀgot?
Az MDCCCXXIII sz´veg¢nek fokozatos kialakÁtÀsa ¢s ´nkommentÀrjai magukban
is sokat f´lfednek e l¢lektani probl¢ma sz´vev¢nyeibûl, s m¢g t´bbet lÀtni engednek,
ha a HYMNUS mell¢ t¢ve olvassuk ûket. (BÀr a vers ¢lm¢nyadÂ ¢ve egyÃttal a H YMNUS
megÁrÀsÀnak esztendeje, s a fiatal szerzû p¢ldak¢pk¢nt tisztelte K´lcseyt, nincs rÀ adat,
sût kizÀrhatÂ, hogy az MDCCCXXIII ÁrÀsakor, 1825 elej¢n ismerte volna a HYMNUS-t,
s noha publikÀlÀsakor, 1831-ben mÀr bizonyÁthatÂan ¢vek Âta ismerte, k´zvetlen hatÀsnak m¢g az utolsÂ kisebb javÁtÀsokon sincs nyoma.) Eszt¢tikai szempontbÂl talÀn
nem volna sok ¢rtelme ´sszevetni a nagy tehets¢g kiforrott remekmüv¢t a hamvÀba
holt k´ltûjel´lt zseng¢j¢vel, melyrûl okkal ÁrtÀk, hogy a korabeli (VirÀg Benedektûl
tanult) deÀkos Âdak´lt¢szet hangjÀt prÂbÀlgatja, ¢s leginkÀbb a stÁlusutÀnzÂ k¢szs¢g
sikere jÂvoltÀbÂl emelkedik ki az ifjÃ po¢ta term¢s¢bûl;20 de t´rt¢nelmi szeml¢ik, egyes
motÁvumaik ¢s nyelvtani sajÀtossÀgaik ¢rintkez¢si pontjai a k¢t szerzû elt¢rû szÀrmazÀsÀt ismerve mentalitÀst´rt¢neti tanulsÀgokkal szolgÀlnak. Ami a t´bbes szÀm elsû
szem¢ly hasznÀlatÀt illeti, a magyarsÀg nev¢ben valÂ megszÂlalÀs eszk´z¢t, az
MDCCCXXIII-ban csak a àBudÀnkÊ mer¢szkedik idÀig, ez azonban egymagÀban is
jelentûs¢gteljes lelet, mert bizonyÁthatÂ, hogy e n¢vvel Toldy a t´rt¢nelmi vÀrosnak
nem csupÀn jelen¢re akart utalni, hanem mÃltjÀra is. A BajzÀnak lev¢lben elk¡ld´tt
vÀltozat sajÀt kezü sz¢ljegyzet¢bûl21 egy¢rtelmüen kider¡l, hogy mÁg Tokajt a RÀkÂczi-szabadsÀgharc, BudÀt fûk¢nt a t´r´kellenes k¡zdelmek szimbÂlumÀnak szÀnta,
ugyanis a megfelelû sor mell¢ odaÁrta: àT´r´k stb.Ê JÂllehet e vers olvasÂi ma mÀr nem
okvetlen¡l Ágy ¢rtelmezn¢k a sz´veget, s ha ismern¢k sem kellene m¢rvadÂnak tekinteni¡k a k´ltû szÀnd¢kÀt, l¢lektani adatk¢nt szÀmunkra itt m¢gis n¢lk¡l´zhetetlen, sût
perd´ntû bizonyÁt¢k ez a magyarÀzÂ kommentÀr, hiszen a àBudÀnkÊ ilyen ´n¢rtelmez¢se (s hozzÀ az a besz¢des t¢ny, hogy ¢ppen ¢s csakis ezt a vers¢t fogja majd Budai
Àln¢ven publikÀlni) akaratlanul is jelzi a nemzeti mÃlttal valÂ azonosulÀsÀt vagy legalÀbbis a t´rt¢nelmi azonosulÀs k´lt¢szeti nyelvhasznÀlatÀnak ¢s szimbolikÀjÀnak tudatos Àtv¢tel¢t, bele¢rtve a nem t´bbes szÀm elsû szem¢lyben ÁrÂdott versr¢szletek hazafias motÁvumk¢szlet¢t. (PÀr hÂnappal korÀbban egyszer mÀr fontolgatott olyasmit,
amibûl az identitÀs sz¡lûhelyre utalÂ meghatÀrozÀsÀnak szÀnd¢kÀra k´vetkeztethet¡nk, szint¢n kapcsolatban a hazafias Àldozat vÀgyÀval; lÁrai antolÂgiÀn dolgozott, BajzÀnak ÃjsÀgolva, hogy cÁmlapjÀra mit k¢pzel: àT´bb hazafiak k´z´s munkÀlkodÀsaik Àltal;
kiadta Pesthegyi [ez annyit tesz mint Budai] KÀroly [k´z¢psû keresztnevem].Ê)22 Ugyanakkor
szembe´tlû, hogy ahol e sz´veg nyÁltan emlÁti a magyarsÀg dicsû t´rt¢nelmi tetteit, ott
a versbeli alanyrÂl harmadik szem¢lyben esik szÂ, s nem bukkan m¢g f´l, mint szer-
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zûnk k¢sûbbi (mÀr Toldyk¢nt Árott) ¢rtekez¢seiben fog a k´z¢pkori magyarok vagy
¢ppen Attila hunjainak emleget¢sekor, a v¢rs¢gi metaforÀval azonosÁtÂ àûseinkÊ, àeleinkÊ vagy àapÀinkÊ.23 Az MDCCCXXIII BajzÀnak k¡ld´tt sz´vege sokatmondÂan t¢r
el a k¢sûbb publikÀlt vÀltozattÂl: mindkettûben egyes szÀm harmadik szem¢lyben jelenik meg àa magyarÊ, akinek hazaszeretet¢t az füti, hogy bÀrhovÀ tekint, ûsei sÁrjÀt s
az û hûs v¢r¡kkel ´nt´z´tt f´ldet lÀtja, de a v¢gsû vÀltozatban àhazahÁv szerelmeÊ ànem
hiu mÀmorÊ, s àAz¢rt kev¢ly û, hogy magyarok' fijaÊ, a korÀbbi szerint viszont honszerelme
ànem hiu gûgÊ, û maga meg az¢rt kev¢ly, mert àmagyar ¢s nemesÊ. Az utÂbbi kifejez¢s
ebben a vÀltozatban szorosan ´sszef¡gg a vers cÁm¢vel (itt m¢g: MDCCCXXIII ESZTENDýBEN), melynek magyarÀzatÀul Schedel elûrebocsÀtja: à(pprie esztendûre de ezt nem
lehet Ágy censÃra alÀ adni.) (eml¢kezz a barsi, nÂgrÀdi, szatmÀri stb. t´rt¢ntekre a katona-Ãjonczok miatt)Ê.24 BarÀtja persze jÂl tudta, mire c¢loz: az I. Ferenc elrendelte ÃjoncÀllÁtÀs
¢s felemelt hadiadÂ teljesÁt¢s¢t 1822 ûsz¢tûl a vÀrmegyei k´zgyül¢sek egymÀs utÀn
megtagadtÀk, s ellenÀllÀsukat csak 1823 v¢g¢re siker¡lt erûszakos mÂdon megt´rni.
Vagyis itt a k´ltû, aki ekkor m¢g szerzûk¢nt sem vette f´l a nemesi cseng¢sü Toldy
nevet, egy kifejezetten nemesi t´rt¢nelmi mÃlttal ¢s a megyei ellenÀllÀs egy Ãjabb nemesi hûskorszakÀval azonosul. A magyar nemes szerep¢be k¢pzelve magÀt, birtokba
veszi hazÀja mÃltjÀt: verse Àltali szimbolikus honfoglalÀssal.
Nemcsak egy reformkori barÀtsÀg l¢lektanÀra, hanem a szimbolikus honfoglalÀs
korabeli fogadtatÀsÀra is jellemzû, hogy Bajza ebben lÀthatÂlag nem talÀlt kivetnivalÂt.
Pedig furcsÀllhatta volna, hogy barÀtja itt egyszer csak mintha kil¢pne magÀbÂl, s az
û tÀrsadalmi n¢zûpontjÀba ¢s politikai ¢rzelemvilÀgÀba helyezkedn¢k bele. TalÀlÂ
megfigyel¢s, hogy kettej¡k k´z¡l a k´z¢pnemess¢gbe tartozÂ Bajza kÁs¢rte szenved¢lyes figyelemmel az 1820-as ¢vek politikai fordulatait, û ¢rezte sajÀtjÀnak a nemzeti
jogok v¢delm¢ben folytatott vÀrmegyei ¢s orszÀggyül¢si k¡zdelmeket, ellenben a hazai n¢met polgÀrsÀg katolikus r¢teg¢bûl szÀrmazÂ barÀtjÀt gyermekkorÀtÂl tiszteletre
¢s hüs¢gre nevelt¢k a Habsburg-hÀz irÀnt, apjÀtÂl II. JÂzsef, anyjÀtÂl MÀria Ter¢zia
¢rdemeit hallhatta magasztalni, s e r¢tegtûl ugyanÃgy idegen volt a rebellis-kurucos
szellem, mint az ûsi dicsûs¢g nemesi kultusza.25 (Toldy k¢sûbbi besz¢deibûl hosszan
id¢zhetn¢nk a Habsburg-dinasztia uralkodÂinak dics¢ret¢t, s m¢g az MDCCCXXIII
hazafias pÀtoszÀval elÁt¢lt alkotmÀnys¢rtû I. Ferencre is Ãgy eml¢kszik majd 1847-ben,
hogy àa legjobb kirÀly [...] ki, valahÀnyszor ´n szÁve sugallatÀt hÀborÁtatlanÃl k´vethet¢, csak
nemesen, csak kirÀlyilag cselekedettÊ.)26 E hirtelen szerepcser¢t Bajza nyilvÀn ¢szrevette,
de nem tette szÂvÀ, s legf´ljebb feltünûen m¢rs¢kelt lelkesed¢se m´g´tt lappang valami fesz¢lyezett zavar. Annyi bizonyos, hogy a vers k¡l´n´sebben nem tetszett neki;
fanyalogva kommentÀlta, ¢s n¢mileg kelletlen¡l veregette meg ¢rte barÀtja vÀllÀt. A
k¡ld´tt darabok mindegyik¢ben ´r´mmel ¢szleli a fejlûd¢st, de a hazafias ¢rzelmektûl
füt´tt po¢ta szÀmÀra el¢g kiÀbrÀndÁtÂ dics¢retnek tünhetett, hogy k´ltem¢nyei nyelv¢t barÀtja v¢gre nem talÀlja magyartalannak (àF¢rjfiasabb s valÂdibb kezdesz lenni expressiÂidban, tÀrgyaidban; inkÀbb vilÀgos, a helyt hogy gondolatidat ¢rthetlenül elburkolnÀd magyartalan szÂk´t¢sekkel s ollykor egyes szavakkal is, mint el¢bb gyakorta tev¢lÊ), s hogy ÂdÀja
is àcsupÀn ezen most mondott tekintetbenÊ vonta magÀra Bajza figyelm¢t, àmert k¡l´nben
nem Ãj, s t´bb poezis nincs benne mint a mennyire k¢nyszerÁti az ÁrÂt a metrum hogy mÁve prÂza
ne legyenÊ. EzutÀn sovÀny vigasz lehetett, hogy ez a vers àmind emellett is nem elvetni valÂ;
sok kiadandÂ darabjaid k´zt egykor igen jÂl el fog vegyülni s kedves k¡l´nf¢les¢get adni; s hiszem
hogy olvasÂidnak egyike sem fog olly hÀlÀtlan lenni hogy ezt szeretni fognÀ kihagyniÊ. S mintha
e szükmarkÃan adott elismer¢sbûl is visszavenne, amikor v¢g¡l a (Schedeln¢l egy¢b-

1690 ã DÀvidhÀzi P¢ter: ýseinket felhozÀd

k¢nt ritka) ellenz¢ki gesztus mer¢szs¢g¢rûl is hüv´sen nyilatkozik: àNem lÀtom mi¢rt ne
engedn¢ a Censor sajtÂ alÀ, hanemha az¢rt hogy czÁmje 1823-d. ¢v, a mi az olvasÂt az akkor
t´rt¢ntekre k´nnyen vezetheti.Ê27
Mindez lehüthette a k´ltûjel´ltet, akinek sajÀt tehets¢g¢be vetett bizalma mÀr Ãgyis
kezdett megrend¡lni, Àm a kommentÀr nem vonta k¢ts¢gbe a t´rt¢nelmi magyarsÀggal valÂ azonosulÀsa jogossÀgÀt, sût a Schedel t´bbi verse k´zt majd kedves k¡l´nf¢les¢get
adÂ vers emlÁt¢s¢vel Bajza talÀn hallgatÂlagosan elfogadta az addigiakhoz k¢pest Ãj
szerepvÀlasztÀst is. Bajza eg¢sz reagÀlÀsa ´sszetett, s ¢rezhetû idegenked¢se talÀn nemcsak eszt¢tikai okra vezethetû vissza, de az tÀvol Àll tûle, hogy k¢ts¢gbe vonja a szimbolikus mÃltfoglalÀs illet¢kess¢g¢t, mondvÀn, vagy akÀr csak sugallvÀn, hogy barÀtja
olyasmihez nyÃl, ami nem az ´v¢. M¢g kev¢sb¢ jut esz¢be neki vagy bÀrmely kortÀrsÀnak Ãgy fogalmazni, hogy (egy k¢sûbbi szerzû kedvelt fordulataival ¢lve) ûket forgatja ki a mÃltjukbÂl, vagy tûl¡k veszi el t´rt¢nelm¡ket. S bÀr Toldy nemegyszer megrÂja a magyar nemess¢get vagy ¢ppen az arisztokrÀciÀt, ami¢rt az nem tanÃsÁt el¢g
buzgÂsÀgot hazÀja irÀnt, hiÀba keresn¢nk olyasf¢le metszû irÂniÀjÃ visszavÀgÀst, bÀrmennyire logikus volna, mint amilyet majd bÀmulatos t´rt¢neti stÁlus¢rz¢kkel We´res
SÀndor sugall k¢pzeletbeli k´ltûnûj¢nek, vÀlaszul Toldy elk¢pzelt szemrehÀnyÀsÀra:
àTisztelt ¹cs¢m Uram, felrÂja n¢kem, / Hogy versimben nincs honleÀnyi tüz, / [...] Ja wohl, Herr
Schedel, / Ich bin seit tausend Jahren schon Ungarin, / Darum bin ich nicht mehr so patriotisch,
/ Wie Sie, Herr Schedel. Magyar szÀzadok / KohÂjÀban forrott s ÀjÃlt a v¢rem, / HazÀmat mint
term¢szetes leget / SzÁvom, nem ¢rzem, s rÂla hallgatok. / De honfiÃ buzgalmÀt tisztelem, / AntÃl
inkÀbb, mert Ãj ¢s felt´rû [...].Ê28 KortÀrsai k´zt akadtak, akik k¢tszÁnünek tartottÀk, V´r´smarty egyszer a szem¢be is vÀgta, hogy k´p´nyegforgatÂ,29 s 1843-ban egy titkosrendûri jelent¢s szerint a pozsonyi orszÀggyül¢s ellenz¢ke a cenzori megbÁzatÀs elvÀllalÀsa miatt renegÀtot lÀtott benne, visszamenûleg k¢ts¢gbe vonva hazafias ¢rzelmeinek ûszintes¢g¢t (àder viele Jahre hindurch in der Belletristik den Patrioten spielteÊ),30 nincs
azonban tudomÀsunk olyan esetrûl, amikor neofita ¢s ez¢rt illet¢ktelen magyarkodÀssal vÀdoltÀk volna.
Az 1820-as ¢vekben jÂl megfigyelhetû, milyen ûszinte ´r´mmel ¢s ´nzetlen segÁtûk¢szs¢ggel tÀmogatja az akkori irodalom szÁne-virÀga, Kazinczy, Kisfaludy KÀroly, K´lcsey
a n¢met eredetü postatiszt fiÀnak magyar szerzûv¢ vÀlÀsÀt, annak minden nyelvi ¢s
rituÀlis megnyilvÀnulÀsÀval, a magyar ÁrÂi n¢v f´lv¢tel¢tûl a t´rt¢nelmi mÃlt szimbolikus birtokbav¢tel¢ig. Magyar n¢v hasznÀlatÀra r¢gÂta ¢s egybehangzÂn bÀtorÁtottÀk,
Bajza az egyÁvÀsÃak k´zvetlens¢g¢vel (à¹rvendek, hogy rÀ ÀllottÀl magadnak nevet vÀlasztani v¢gt¢re. Mily r¢g mondtam ¢n ezt?Ê),31 Kazinczy atyai barÀt mÂdjÀra: àVedd szÁves k´sz´netemet, ¢des barÀtom, hogy mali ominis nevedet elvÀltoztatÀd. R¢gen Âhajtottam azt, s tudod,
nem sz¡ks¢g mondanom, mi¢rt. K¢rlek, maradj meg mellette, s nemcsak k´nyveidben, hanem az
¢letben is.Ê32 Kazinczyval lev¢lben ekkor mÀr tegezt¢k egymÀst, holott a mester nem
fogadta el K´lcsey erre tett kÁs¢rlet¢t;33 s amikor a fiatal ÁrÂk (V´r´smarty, Bajza, BÀrtfay, Helmeczy, Stettner) 1830 elsû napjÀn szertartÀsosan ´sszetegezûdtek, BajzÀval
¡zentek a k¡lf´ld´n utazgatÂ Toldynak, hogy csatlakozzon hozzÀjuk, s alÀÁrÀsukkal
adtak nyomat¢kot a k´z´s Âhajnak.34 UgyanÁgy megerûsÁtû visszajelz¢sekkel fogadtÀk,
hogy az ifjÃ Schedel magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel vette Àt a t´rt¢nelmi magyarsÀgtudat Àltaluk hasznÀlt nyelvi kifejezûeszk´zeit: a t´bbes szÀm elsû szem¢lyü alanyt
¢s birtokosi ragozÀsÀt, az elûd´kre utalÂ genealÂgiai metaforÀkat, a hazafias ¢rz¡let
szakrÀlis jelzûk¢szlet¢t. Mintha egy meghÁvÀs elfogadÀsÀnak ´r¡ltek volna, s mintha
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szÀmÁtottak volna rÀ, hogy az olyan formulÀk, mint àýseinket felhozÀd KÀrpÀt szent b¢rc¢reÊ, otthont adÂ nyelvi teret kÁnÀlnak, melybe a t´bbes szÀm elsû szem¢lyt magukra
¢rtû olvasÂi (ÁrÂk¢nt is) be fognak k´lt´zni, s nemcsak a K´lcseyhez vagy a Kisfaludyakhoz hasonlÂk, akik a h¢t vez¢rig vezett¢k f´l csalÀdfÀjukat, hanem a k¢sûbbi j´vev¢nyek leszÀrmazottai is, mint Schedel, aki mÀr ekkor sem ¢rezte kev¢sb¢ magyarnak magÀt, mint amikor majd a magyarsÀg k¢pviselet¢ben Árt irodalomt´rt¢n¢szi
munkÀiban immÀr teljes fegyverzetben felvonultatja az Ãj tudomÀnyos nagyelbesz¢l¢s
nemzeti retorikÀjÀt.
Bajza lÀthatÂlag term¢szetesnek ¢rezte, s rokonszenvezû vÀlaszaival vagy lappangÂ
probl¢mÀk szÂra sem m¢ltatÀsÀval kezdettûl mintegy igazolta barÀtja magyar ´ntudatÀnak olyan megnyilvÀnulÀsait, mint amikor 1823 ûsz¢n B¢csbûl (anyja, Jozefin Thalherr egykori vÀrosÀbÂl, ahol az û anyanyelv¢t besz¢lt¢k) mint idegen k´zegbûl kÁvÀnkozott haza. àNem sokÀra elhagyatom ez idegen eget; a l¢g itten nyom, s ¢n magyar vagyok.Ê35
Ilyen ´nmeghatÀrozÀsaiban mÀr ekkor is t´rt¢nelmi azonosulÀs rejlett: b¢csi tartÂzkodÀsa n¢hÀny h¢ttel korÀbban Âdai k´ltem¢nyre ihlette (HAZçMHOZ A' VID°KBýL),
melyben a magyar mÃlt nevezetes helyszÁneit ¢s hûseit szenved¢lyes Àt¢l¢ssel sajÀtjak¢nt id¢zi meg (à¹r´k Àlomba fekszik hervadottan / LÀszlÂnk, az ¢des! v¢r-telt f¡rtivel: / [...]
BudÀnk, BudÀnk! hazÀnk hajdanti k¢nye / A' mÁg istenk¢nt f¢nyl¢l b¢rcziden!Ê), s utolsÂ
versszakÀban ugyanilyen t´rt¢nelmi azonossÀg¢rzettel borong a r¢gi dicsûs¢g elmÃlÀsÀn, sût a hazÀjÀban hontalannÀ lett magyar sorsÀn.36 Ha szelÁden bÁrÀlja a magyar
kultÃrÀt, akkor azt mÀr ekkoriban sem kÁv¡lrûl teszi, inkÀbb ´nkritikÀnak szÀnja; ha
¢lesebben hibÀztat, netÀn elmaradottsÀgot emleget, akkor az k´z´ss¢gi ´nostorozÀs,
ami neki fÀj a legjobban. Ugyanez ¢v v¢g¢n megÁrja barÀtjÀnak, hogy a KiliÀn k´nyvesboltban valaki megk¢rte, ajÀnljon jÂ magyar irodalmi müveket. àKit nevezzek? [...]
Pirultam originÀljaink szükin.Ê Sz¢gyelli, hogy az angol, francia ¢s n¢met literatÃrÀk
àminden k¢pzelhet¢stÊ fel¡lmÃlÂ elûret´r¢se m´g´tt a magyar à[r]ettentûÊ messze kullog,
m¢g szerencse, hogy meg tudott nevezni n¢hÀny kivÀlÂsÀgot, s vigasztalÀsul gondolhat
Berzsenyire, ki àdÁsze nemzet¡nknekÊ.37 SzÀmÀra mindez ¢rzelmileg sokkal t´bb, mint
a megelûzû korok idegen eredetü hazai lakosainak helyrajzi ´sszetartozÀson alapult
Ãn. hungarustudata volt; a magyarsÀggal valÂ azonosulÀsÀnak fokm¢rûje, hogy mÀris
mennyire keresetlen¡l j´n tollÀra az egy¢nt nemzet¢be füzû t´bbes szÀm elsû szem¢ly.
àMi magyarok k´z¢p ´sv¢nyt nem tudtunk tartani: vagy vadak k´nyveink, vagy jelesek de csak
magunknak ä s a publicumra n¢zve Ágy csak vadak existÀlnak, mellyek egyszersmind kicsapÂlag
vadak.Ê38 MagyarsÀgÀnak kikezdhetetlen tudatÀban ¢s hazafias, sût t¢rÁtûi szellemben
jelenti be irodalomt´rt¢n¢szi alapmüve, a HANDBUCH megszerkeszt¢s¢nek szÀnd¢kÀt
Kazinczynak, akinek a jelek szerint esz¢be sem jut, hogy furcsÀlkozhatna a megfogalmazÀson. àN¢met¡l az¢rt Árom, hogy a k´zt¡nk ¢lû n¢meteket is serkentsem a magyar literatÃra
megismer¢s¢re, Ãgy nagyobb hÀzainkat, melyek az eg¢szen magyar k´nyvet talÀn nem is olvasnÀk!
s hogy v¢gre a k¡lf´ld´n is terjedjen a magyar literatÃra hÁre.Ê39 A k´zt¡nk ¢lû n¢meteket: a
kifejez¢s, amely majd az elk¢sz¡lt mü elûszavÀnak nyitÂmondata ¢l¢n, tehÀt minden
egyebet megelûzve t¢r vissza (àJeder unter uns wohnende DeutscheÊ),40 vilÀgosan meghÃzza mi ¢s ûk hatÀrÀt, s eld´nt´ttnek mutatja a szerzû hovatartozÀsÀt.
Magabiztos ´nmeghatÀrozÀsainak azonban mÀr gyakorisÀga feltünhet, s joggal sejthet¡nk m´g´tte rejtett hiÀny¢rzetet; sût l¢lektani indÁt¢kaira n¢zv¢st talÀn eg¢sz munkÀssÀgÀt ¢rtelmezhetj¡k Ãgy, mint sorozatos kÁs¢rleteket az ûshonossÀg hiÀnyÀnak
szimbolikus pÂtlÀsÀra, melyekkel szinte ´nk¢ntelen¡l elûjÀtssza a jogcÁmszerz¢s k¢sûbbi (vagy talÀn mindenkori) alapvÀltozatait, a k´z´ss¢gi ¢s egy¢ni eredetmonda
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´sszesz´v¢s¢tûl a r¢szletes hely- ¢s mÃltismeret szenved¢lyes bizonyÁtÀsÀn Àt az Àldozatk¢sz szeretet, szinte a petrarcai szerelem megannyi kifejez¢s¢ig. L¢lektani szempontbÂl sem v¢letlen, hogy ¢ppen az û kez¢n vÀlt a magyar irodalomt´rt¢net-ÁrÀs a
nemzet szellemi fejlûd¢st´rt¢net¢t bemutatni hivatott, reprezentatÁv nagyelbesz¢l¢ss¢,
mely mintegy tudomÀnyos Àtiratban veszi Àt az eredetmonda funkciÂjÀt az eposztÂl:
neki volt a legnagyobb sz¡ks¢ge rÀ, hogy megÁrja, s ezzel legyen mibe beszûnie a maga
szem¢lyes eredetmondÀjÀt, teljes jogÃ idetartozÀsÀnak bizonyÁt¢kak¢nt. Az¢rt vagy
legalÀbb az¢rt is lett az û t´rt¢net¢ben Kazinczy az Ãjabb magyar irodalom korszaknyitÂja, mert neki magÀnak is a sz¢phalmi ÁrÂfejedelem volt a szellemi apja. Amikor
(1858-ban) az Akad¢miÀn javasolja, hogy a k´vetkezû ¢vben ¡nnepelj¢k meg àaz Ãj
magyar irodalom megalapÁtÂjaÊ sz¡let¢s¢nek centenÀriumÀt, nemhiÀba osztja Kazinczy
elûtti, illetve ûutÀni korokra a magyar irodalom t´rt¢net¢t, hangsÃlyozvÀn, hogy az
elûtte volt szakasz mÀr àa historiÀ¢ lettÊ, az ûutÀnibÂl pedig àcsak az ¢l ´r´kifjÃ ¢letet, mit
û, s az Àltala nevelt ivad¢kok alkottakÊ, s hogy nincs àfeltün¢se Âta jeless¢g irodalmunkban,
mely nem tûle vette k´zvetlenül az avatÀstÊ. A szem¢lyes eredetmonda ig¢ny¢t ´nk¢ntelen¡l maga is elÀrulja, amikor szÂnoklatÀban a hallgatÂsÀgra ¢s magÀra ¢rtve kimondja,
hogy mindannyian Kazinczy àszellemi gyermekei, utÂdaiÊ, majd lelem¢nyes retorikÀval
kiemeli sajÀt utÂdi mivoltÀt: ha elragadta a h¢v, tulajdonÁtsÀk a kapcsolatnak, mely ût
a mesterhez füzte, s mÁg ¢l, füzni fogja.41 Amikor irodalomt´rt¢neteiben visszatekintve
sajÀt fiatalkori teljesÁtm¢ny¢t m¢ltatja, ugyanerrûl szÂl ´ntudatlan szem¢lyes ¡zenete:
nem megk¢sett j´vev¢ny voltam, hanem az Ãjkor (e mÀsodik, de ¢rdemi kezdet) szellemi honfoglalÂinak egyike. Kritikusi ¢s sz´vegkiadÂi tev¢kenys¢g¢rûl egyes szÀm harmadik szem¢lyben eml¢kezik meg, f¢lre¢rthetetlen¡l utalva Ãtt´rû jelentûs¢g¢re,
egyazon mondatba szûve Kazinczy¢val. A nagy virÀgkort (1808-tÂl 1830-ig) tÀrgyalva
mint àkomoly, tudomÀnyos, r¢szrehajlatlan t´rekv¢sÊ jeleit emlÁti, hogy àa sz¢ptani kritikÀt
szerencs¢sben Kazinczy, K´lcsey, gr. Teleki JÂzsef üzt¢k; Toldy Ferenc pedig a bûven beereszkedû elemzû it¢szetre adott, elsû, p¢ldÀt Aesthetikai leveleibenÊ.42 Az ÀllÁtÀs igaz, de l¢lektana az irodalomt´rt¢n¢sz rejtett becsvÀgyÀrÂl Àrulkodik, hiszen a fÀzisk¡l´nbs¢g itt
nyomtalanul eltünik, s maga a szerzû kiemelt helyet kap a f¢nyes n¢vsorban. (Toldyt
alighanem boldoggÀ tette volna, ha hallja Gyulai rÂla szÂlÂ eml¢kbesz¢d¢t, melynek
elsû mondata szerint vele szÀllt sÁrba àutolsÂ bajnoka azon hûs csapatnak, melynek irodalmunk ujjÀsz¡let¢s¢t k´sz´nhetj¡kÊ.)43 F¢lelmetes mennyis¢gü sz´vegkiadÂi munkÀssÀgÀnak lelki indÁt¢kai k´zt is f´ltehetûleg ott lappangott a magyar mÃlt szellemi birtokbav¢tel¢nek ¢s Àldozatk¢sz szolgÀlatÀnak egy¡ttes vÀgya; ¢rdemeibûl mit sem vonhat
le, ha megfigyelj¡k: mintha Ãjra meg Ãjra, kiel¢gÁthetetlen¡l bizonyÁtani szerette volna, hogy û menti meg a r¢gi magyar irodalmat a pusztulÀstÂl, az egyed¡l Àltala vÀlik
hozzÀf¢rhetûv¢, sût az û f´lfedezû munkÀja nyomÀn kezd l¢tezni.
BÀrmennyi joggal ¢rezhette a tudÂs ¢s tudomÀnyszervezû, aki k´zben (1847) hivatalosan is f´lvette a Toldy nevet, hogy hatalmas erûfeszÁt¢sei jussÀn ¢s a formÀlÂdÂ
tudomÀnyos müfaj ideolÂgiai funkciÂjÀhoz illûen vegyÁti az Ãj nemzeti nagyelbesz¢l¢s
¢rtekezûi nyelvezet¢be (a magyarsÀg nev¢ben megszÂlalÂ t´bbes szÀm elsû szem¢ly
mellett) a v¢rs¢gi leszÀrmazÀs metaforÀit: erre alighanem az û lelk¢nek is sz¡ks¢ge
volt. Nem magyarÀzhatnÀnk meg pusztÀn a müfaj (egy¢bk¢nt is m¢g ekkor formÀlÂdÂ) stÁluskÁvÀnalmaibÂl a narrÀtor k´z´ss¢gi azonosulÀsÀnak ¢s t´rt¢nelmi felelûss¢gvÀllalÀsÀnak olyan Àtfüt´tts¢g¢t, mint amellyel Toldy hasznÀlja (a k´z¢pkorig, eg¢sz
a honfoglalÀsig visszanyÃlÂan) a genealÂgia szÂkincs¢t. Amikor 1865-ben ¡nnepi besz¢det mondott az Akad¢miÀn, a nagy dÁszterem felavatÀsÀnak alkalmÀhoz illû t¢mÀrÂl, A MAGYAR IRODALOM BEFOLYçSçRñL A NEMZET °LET°RE, A LEGR°GIBB IDýKTýL
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FOGVA,

a kalandozÀsok korÀt taglalvÀn àûseinkÊ birodalomszervezû ¢rz¢k¢t dics¢rte,
az çrpÀd lakomÀit ¢l¢nkÁtû dalnokokat àûseinkÊ nyomÀn hegedûs´knek nevezte, Attila
n¢p¢re mint àeleinkreÊ hivatkozott, ¢s sajnÀlta, hogy a honfoglalÀs utÀni elsû nyolc ¢vszÀzad szÀjhagyomÀnyÀt àapÀinkÊ nem jegyezt¢k fel. Besz¢d¢nek retorikÀja ¢s grammatikÀja ekkor mÀr a legk¢nyesebb pontokon is rezzen¢stelen¡l ÀtsegÁti. Amikor ´ssze
akar foglalni egy ût esetleg szÀrmazÀsÀban is ¢rintû müvelûd¢st´rt¢neti adathalmazt,
miszerint a XVIII. szÀzad iparosodÂ vÀrosaiban àszÀmos idegen tisztviselûk ¢s mÁvesek letelepl¢s¢vel, a n¢met szÂ hatalmazott elÊ, a B¢csbe hÃzÂdÂ fûnemess¢g elfelejtette ûsi nyelv¢t, a k´z¢pnemess¢gn¢l a latin a vÀrmegyei ¢s orszÀggyül¢si tanÀcskozÀsokrÂl benyomult a tÀrsas ¢letbe is, s a szÀzad k´zep¢re ànyelv¡nkÊ a kunyhÂkba szorult vissza, akkor
mindezek k´z´s tanulsÀgÀt abban lÀtja, hogy nem MÀria Ter¢zia vette el nyelv¡nket,
hanem àmagunk hagytuk el aztÊ.44 (Magunk, azaz mi magunk, tehÀt mi, magyar fû- ¢s
k´znemesek...) A k´z´ss¢gi ´nkritikÀt a reformkor nemzeti pÀtoszÀval, a H YMNUS t´rt¢nelemlÀtomÀsÀnak bevillantÀsÀval (a t´r´k uralom a magyarok à´n bünei, a meghasonlÀs ¢s erk´lcsi s¡lyed¢se dÁjÀulÊ j´tt el) s a SZñZAT hangjainak ÀthallatÀsÀval (àçrpÀd
ezer ¢ves birodalma v¢gre is meg nem t´rve ÀllÊ) gyakorolja, mintegy szem¢lyes t´rt¢nelmi
felelûss¢get vÀllalva a r¢gmÃlt mulasztÀsai¢rt is, Àm ¢ppen az ´nkritika gesztusÀval szerez jogcÁmet, illet¢kess¢get ¢s erk´lcsi alapot a bÁrÀlat szigorÀhoz.
A magyar mÃlt szimbolikus birtokbav¢tele, amit Toldy m¢g Schedelk¢nt a H YMNUS
sz¡let¢s¢vel egy idûben elkezdett, majd nagyÁvü pÀlyafutÀsa sorÀn hatalmas tudomÀnyteremtû erûfeszÁt¢ssel kiteljesÁtett, nemzed¢krûl nemzed¢kre azÂta is lezajlik, az
erk´lcsi jogcÁm megszerz¢s¢nek lelkiismereti vÁvÂdÀsaival, irodalmi vagy tudomÀnyos
müfajok nyelvi szertartÀsaihoz folyamodva, s bizony nem mindig olyan bÀtorÁtÂ tÀrsadalmi k´rnyezetben, mint amilyen egykor idûsb Franz Schedel fiÀnak jutott. K´lcsey
¢s Toldy esetei p¢ldÀzzÀk, hogy az ûshonos szÀrmazÀsÃ magyarnak, ha erk´lcsi ¢rz¢kenys¢ge K´lcsey¢hez foghatÂ, nem kev¢sb¢ (legf´ljebb mÀs okbÂl) neh¢z Àtvenni k´z´ss¢gi mÃltja ´r´ks¢g¢t, s azzal àkezdeni valamitÊ,45 mint k¢sûbb j´tt tÀrsÀnak. Valami
t´rt¢nelem elûtti, k¡l´nbs¢geket m¢g nem ismerû k´z´s nincstelens¢g szemsz´g¢bûl
visszapillantva sz¢p egyformasÀgot lÀtunk az elmÃlt k¢t ¢vszÀzad magyar ÁrÀstudÂinak
ûskeresû szellemi honfoglalÀsaiban, s igazolÀsukat t´bb¢ nem lev¢ltÀrakban kutatjuk.
Egy v¢gsû perspektÁva idûtlen eny¢szpontjÀbÂl, talÀn ahogy az ör figyelmezteti MÂzes
n¢p¢t szerz¢seik Àtmeneti ¢rv¢ny¢re: àmert eny¢m a f´ld; csak j´vev¢nyek ¢s zsell¢rek vagytok
ti nÀlamÊ (MñZES III. 25:23), eltünik minden birtokjogi k¡l´nbs¢g mint hivatkozÀsi
alap. Innen n¢zve mindenki j´vev¢ny, s k´ltûi gesztus aligha lehet ¢rv¢nyesebb, mint
Arany JÀnos r¢szv¢tteli figyelme a B UDA HALçLA XI. ¢nek¢ben, amikor narrÀtorÀval
a hun dicsûs¢get zengve is ¢szrev¢teti, hogy àF´ld nyomorÃ n¢p¢t, az idegen fajtÀt, / Ostorral azonban ¢pÁteni hajtÀkÊ.46 S innen n¢zve a szem¢lyes eredetmondÀkat legf´ljebb
erk´lcsi megszenvedetts¢g¡k hitelesÁtheti, okmÀnyi fedezet¡ktûl f¡ggetlen¡l, akÀr
sz¢pirodalmi, akÀr tudomÀnyos müfajban ker¡lnek el¢nk.
Ez¢rt mindegy, hogy az OND V EZ°R UNOKçJç-t (1908 v¢g¢n) ÁrÂ Ady, r¢gi nemesi
csalÀd sarja, nem tudta volna Anonymusra hivatkozva igazolni, hogy az û nemzets¢ge
is Ond vez¢rtûl szÀrmazik, mint a K´lcsey¢, s nem l¢nyeges, hogy csak ´ccse naiv nyelv¢szked¢s¢t Àtv¢ve eredeztette nev¡ket az OndbÂl:47 aki a versben megszÂlal, annak
ugyanÃgy szembe kell n¢znie àvad Ond vez¢rrelÊ, elhülve àûs szÁne lÀttÀnÊ, s ugyanÃgy
megszenvednie az elidegen¡l¢s ¢rz¢s¢t, mintha a szerzû csakugyan Ond nemzets¢g¢bûl j´tt volna. àTûle j´v´k ¢s idegen / Az ¢n ûs´m, fajtÀm, kirÀlyom. // Ilyen bÀnat-folt nincs

1694 ã DÀvidhÀzi P¢ter: ýseinket felhozÀd

f´lvarrva / E kerek f´ld´n senkire, / Csak a fajÀbÂl kinûtt magyarra.Ê S az sem csak ¢letrajzi
¢n ¢s versbeli alany mindenkori k¡l´nbs¢ge miatt mindegy, hogy Ady ûsei csakugyan
a honfoglalÂkkal, àVerecke hÁres ÃtjÀnÊ j´ttek-e a hazÀba, vagy az öJ V ERSEK (1906) nyitÂdarabjÀban a k´ltûnek erre merûben k´ltûi metaforak¢nt volt sz¡ks¢ge: mint (utalÀsokkÀ t´m´rÁtett) eredetmondÀnak mindenk¢pp erk´lcsi ¢rv¢nyt szerez a f¢lreismerhetetlen elszÀntsÀg, amellyel valaki itt Vazul kÁnjait eml¢kezetbe id¢zve s egy t´rt¢nelmi szerep tragikus f¢ny¢ben akar szemben¢zni sorsÀval. (Iyen lÁrai k´ltem¢nyek
mutatjÀk, hogy nemcsak epikus müfajok vÀlhatnak a ricoeur-i narratÁv identitÀs kialakÁtÀsÀnak fiktÁv kÁs¢rleti terepeiv¢, s hogy fiktÁv mivoltuk mit sem von le erk´lcsi t¢tj¡k
fontossÀgÀbÂl.) S mindegy, hogy A ZSIDñK T¹RT°NETE SOPRONBAN ÁrÀsakor (1896)
PollÀk Miksa (az ÁrÂ Pap KÀroly apja) a kazÀrok t´rzs¢re hivatkozva mennyi tudomÀnyos joggal szûtte be a honfoglalÀs millenniumi lelkes¡lts¢gü felid¢z¢s¢be sajÀt hitsorsosait. àEzer esztendû! L¡ktetve dobog a szivem, midûn e szavakat leirom ¢s a nagy, fens¢ges,
l¢lekemelû nemzeti ¡nnepre gondolok! Valami csudÀs zsongÀs vonul a kebelbe ¢s megrezegteti a
szÁvnek hÃrjait. A l¢lek egy hatalmas szÀrnycsapÀssal magas r¢giÂkba emelkedik ¢s elm¢lÀz az
elmult idûk´n, ezer esztendûnek a viszontagsÀgain, melyek e magyar f´ld´n ÀtviharoztÀk. [...]
ValÂszÁnü ä ÀmbÀtor ezt teljes hiteless¢ggel bebizonyÁtani nem lehet ä hogy a honfoglalÂk tÀborÀban zsidÂhitüek is voltak, a kik egy¡tt j´ttek be az orszÀgba a honszerzû magyarokkal.Ê48 A korabeli hazafiassÀg nyelvezet¢t (mint Schedel a reformkor¢t) hasznÀlÂ rabbi ¢rz¡let¢t
hitelesÁti, hogy ezutÀn szorgos munkÀval elk¢szÁtette ARANY JçNOS °S A B IBLIA (1904),
valamint T OMPA MIHçLY °S A B IBLIA (1912) cÁmü k´nyveit, mÀig hasznÀlhatÂ seg¢deszk´z´ket adva az irodalomt´rt¢n¢szek kez¢be. S ha Toldy irodalomt´rt¢n¢sz utÂdait
n¢zz¡k, a tûle ´r´kl´tt müfajt nemcsak az hasznÀlta k´z´ss¢gi (s k´zvetve egy¢ni) eredetmondak¢nt, aki elbesz¢l¢s¢t a volgai lovas k¢p¢nek megid¢z¢s¢vel indÁtotta, mint
a millenniumra megjelent k´nyv¢ben (A MAGYAR IRODALOM KISTºKRE) a magyar l¢lek
irodalmi genealÂgiÀjÀt keresû Be´thy Zsolt, hanem ¢rzelmi indÁt¢kait tekintve Riedl
Frigyes is, aki olyan gy´ng¢d bele¢l¢ssel Árta finom megfigyel¢sekkel teli monogrÀfiÀjÀt Arany JÀnosrÂl. °rdemes Ãjraolvasni ezt az 1887-ben megjelent k´nyv¢t, mely
m¢g akkor is a szellemi ûskeres¢s szem¢lyes vÀgyÀra engedne k´vetkeztetni, ha szerzûj¢t nem rendÁtette volna meg annyira az egykor PrÀgÀbÂl Àttelep¡lt apja sorsa, aki
magas szÁnvonalÃ kritikai programja ¢s nyelv¢szeti kezdem¢nyez¢sei ellen¢re sem szabadulhatott meg az idegens¢g b¢lyeg¢tûl, hamarosan elszigetelûd´tt, ¢s alkoholba menek¡lve tragikusan sz¢thullott.49 S persze az egy¢ni indÁt¢kok belÀthatatlan gazdagsÀgÀt elismerve is elgondolkodtatÂ, mi¢rt vonzÂdtak (vonzÂdunk) annyian, k¢sûbb j´ttek, ¢pp az egykor legmagyarabbnak mondott k´ltûh´z...
A szimbolikus hon- ¢s mÃltfoglalÀsok ´ngy´trû jogcÁmszerz¢si prÂbÀlkozÀsainak
k´lt¢szetben, tudomÀnyban vagy bÀrhol az erk´lcsi fedezet adhat ¢rt¢ket: mit vagyunk
hajlandÂk adni, erûnkh´z m¢rve, az¢rt, amit kaptunk. Ha mindent, akkor ki¢rdemelt¡k az itthon ¢rzet¢t, s Arany LÀszlÂ A HUNOK HARCA cÁmü vers¢nek (1873) zÀrÂsora
(àTied ez a f´ld m¢g, te vagy itt m¢g itthonÊ), bÀrmilyen jogszerü, nem lesz okvetlen¡l magÀtÂl ¢rtetûdûbb, mint RadnÂti NEM TUDHATOM-jÀnak merûben lÁrai ¢rve: àItthon vagyok. Ha n¢ha lÀbamhoz t¢rdepel / egy-egy bokor, nev¢t is, virÀgÀt is tudomÊ. Ha mindent,
akkor nem felejtett¡k el K´lcsey p¢ldÀjÀt, aki a pozsonyi orszÀggyül¢s elûest¢j¢n magÀba szÀllva nem a sajÀt ûshonos csalÀdfÀjÀra gondolt, nem is a honfoglalÂk osztozkodÀsÀbÂl szÀrmazÂ birtokaira, hanem a haza egykor PlutarkhoszbÂl tanult eszm¢ny¢re,
majd Hunyadi, Szondi, a ZrÁnyiek v¢gsûkig elszÀnt Àldozatk¢szs¢g¢re, s az¢rt fohÀszkodott, hogy û is megtehessen à¢retteÊ minden tûle telhetût.50 Ha tudjuk, hogy K´lcsey
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szerint mire k´telez, akkor a H YMNUS kÁnÀlta t´bbes szÀm elsû szem¢lyt felnûtt fejjel
Ãjra el szabad fogadni, Ãjra magunkra ¢rtve egy t´rt¢nelmi k´z´ss¢g tagjÀvÀ avatÂ
liturgiÀjÀt, Ãjra otthont lelve, r¢gtûl ismerûset, nyelvi, f´ldrajzi ¢s szellemi ter¢ben.
Akkor ugyanis az ûshonossÀg (àûseinket felhozÀd KÀrpÀt szent b¢rc¢reÊ) pÂtolhatÂ az itt
sz¡let¢ssel (ànekem sz¡lûhazÀm itt e lÀngoktÂl ´lelt / kis orszÀgÊ), a honfoglalÂktÂl ´r´k´lt
birtoklÀsi jog (àÀltalad nyert sz¢p hazÀt BendegÃznak v¢reÊ) a gy´ng¢den aprÂl¢kos helyismerettel, melytûl a r¢szletek puszta leltÀra vallomÀssÀ l¢nyeg¡l (àsz´csk¢t, ´kr´t, tornyot, szelÁd tanyÀtÊ), a v¢rs¢gi genealÂgia (àçrpÀd hûs magzatjaiÊ) a szellemi ûs´kh´z valÂ
ragaszkodÀssal (àhol lakott itt V´r´smarty MihÀlyÊ), mÁgnem az azonosulÀs a k´z´ss¢g
büneit is vÀllalva (àhajh de büneink miattÊ) eljut a t´bbes szÀm elsû szem¢lyig (àhisz bün´s´k vagyunk mi, akÀr a t´bbi n¢pÊ), s a szÂszÂlÂ v¢delmet k¢r k´z´ss¢ge szÀmÀra (àNyÃjts
fel¢je v¢dû kartÊ, àNagy szÀrnyadat borÁtsd rÀnkÊ), az engesztelû nagy szerep¢ben k´zbenjÀrva, igen, mindannyiunk ¡gy¢ben.
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(1832. december 13.) K ¹LCSEY 1960. II. 344.
(E tanulmÀny az OTKA tÀmogatÀsÀval k¢sz¡lû K´lcsey kritikai kiadÀs elûmunkÀlatai sorÀn j´tt l¢tre.)
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LÀszlÂffy AladÀr

AZ IRODALOM BEJ¹VETELE
Bodor çdÀmnak szeretettel

Esik. Ilyenkor fenn a hÀgÂk
k´r¡l a mozivÀsznakon
valami ¢gi Feszty festi
vagy kivetÁti: Ám a Hon!
Aki csak felment k´r¡llÀtni
s egy madÀrhangra felfigyel,
megszÀmlÀlhatja bÂlogatva
amint ¡getve t¡nnek el
a v´lgy fel¢ a k´d-t´m¢nyek,
rivalgÂ boldog lovasok ä
s hogy ballag gyalog unokÀja
annak, kinek a lova sok.
A film eleje matin¢ volt,
a film k´zep¢n szakadÀs,
a felirat is kiolvadt ott:
...mohÀs? MohÀcs? vagy csak kovÀcs?
Igen, ki sorsÀnak kovÀcsa,
sors Àltal v¢sz el, Ãgy biza!
Erre tanÁt a pÀrtt´rt¢net,
Ãjabban meg a Biblia.
Esik. Az ember inkÀbb olvas,
odalapoz, hol Árva Àll,
hogy milyen is egy hÀgÂ, k¢rem.
Ha jobb megoldÀst nem talÀl.
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LukÀcsy SÀndor

CSILLAGTALAN °JEK
A FELHýK k´r¡l
àS´t¢t eszm¢im hollÂseregeÊ
(Petûfi)
àMÀr felhûk sincsenek, nem is szorÃl
ReÀjok a set¢ts¢g.Ê
(ByronäLukÀcs MÂric)

N¢hÀny nappal a FELHýK megjelen¢se utÀn a Pesti Divatlap 1846. Àprilis 30-i szÀma
arrÂl adott hÁrt, hogy Petûfi CSILLAGTALAN °JEK cÁmmel Ãjabb versf¡zet kiadÀsÀt tervezi, àmelly mü, mint n¢hÀny felolvasott t´red¢keibûl ismerj¡k, m¢ltÂ tÀrsa leend a ÏSZERELEM
GY¹NGYEI Î ¢s a ÏFELHýK Î-nekÊ.
BÀr Vahot k´zlem¢nye nem szÂl a tervbe vett (de meg nem jelent) k´tet jelleg¢rûl,
a vÀlasztott cÁmbûl k´vetkeztetni lehet rÀ. ValahÀnyszor Petûfi k¡l´nf¢le tÀrgyÃ, vegyes
hangulatÃ k´ltem¢nyeket foglalt k´tetbe, a legegyszerübb, semleges cÁmmel lÀtta el a
gyüjtem¢nyt (V ERSEK , 1844, V ERSEK, 1845, ¹SSZES K¹LTEM°NYEI , 1847); a besz¢lû
cÁmet egynemü ciklusai szÀmÀra tartotta fenn (CIPRUSLOMBOK , SZERELEM GY¹NGYEI,
FELHýK ). A CSILLAGTALAN °JEK cÁm egymagÀban elegendû tehÀt bizonyÁtani, hogy
ezÃttal is azonos hangulatÃ, egy t¢ma k´r¢ font versf¡z¢rt tervezett: a FELHýK-nek
mintegy folytatÀsÀt ä ha lehet, m¢g s´t¢tebb tÂnusÃ pÀrjÀt.
A csillagok jÂ barÀtai a k´ltûknek ä mint metaforÀk. Petûfin¢l is: hajnalcsillag a rem¢ny (TçVOLBñL), a dicsûs¢g (TEMETýBEN), k¢t àsarkcsillagÊ, àtestv¢rcsillagÊ a haza
eg¢n a k¢t nemes h´lgy (BATTHYçNYI °S K çROLYI GRñFN°K), csillag a CIPRUSLOMBOK
Etelk¢je, csillagsugÀr a SZERELEM GY¹NGYEI-nek mÃzsÀja, àk¢k csillagÊ az ismeretlen
szûke asszony szeme, csillag lesz JÃlia is (H OZZçM J¹SZ-E?) ä ¢s ha ¢jszakai k¢pet fest
a k´ltû, nem hagyja emlÁtetlen¡l ¢kess¢geit, Isten csillagtÀborÀt (V AHOT SçNDORHOZ),
a Teremtû ´r´mk´nnyeit (FELHý °S CSILLAG), a àcsillagf¢nyes ¢jÊ sz¢ps¢g¢t, mely m¢lÀzÀsra indÁtja (FALUN), a koltÂi nokt¡rn gy´ny´rk´dtetû lÀtvÀnyÀt (V ILçGOSK°K A
CSILLAGOS °JSZAKA...).
A FELHýK ciklus fel¢ k´zeledve Petûfi ÀtÁrja a csillagok metaforikÀjÀt (à...ki mondja
meg: nem v¢rcsepp-e a csillag?Ê T °LI °J), vagy Ãj funkciÂba helyezi ûket mint a s´t¢ts¢g
ellenpontjait.
àPercenk¢nt jobban-jobban elS´t¢t¡l lÀthatÀrom...Ê
ä panaszkodik JñKAY MñRHOZ cÁmü vers¢ben (1845 ûsz¢n), de ekkor m¢g Ágy folytatja:
à...¢n ¢ltemnek ¢jjel¢t
Nem rettegem, sût vÀrom...
Hisz annÀl f¢nyesebb a csillag,
Min¢l s´t¢tb az ¢jszaka.Ê
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M¢g bÁzik benne, hogy a barÀtsÀg, legalÀbb JÂkai¢, csillagf¢nnyel enyhÁti ¢lte ¢jszakÀjÀt. HasonlÂ kontrasztszerepet kapott a csillagf¢ny A HAZçRñL cÁmü k´ltem¢ny¢ben:
itt àhonszerelmeÊ ragyog csillagk¢nt, magÀnyos ûrtüz a vigasztalan term¢szeti-t´rt¢neti
¢jszakÀban. Petûfi ebben a versben prÂbÀlt elûsz´r olyan müv¢szi fogÀst, mellyel k¢sûbb majd gyakran ¢l (p¢ldÀul AZ APOSTOL-ban, v¢gig): az eg¢sz k´ltem¢ny a s´t¢ts¢g
s a f¢ny ellent¢t¢re ¢p¡l, s a f¢nyk¢pzetek rendeltet¢se az, hogy ¢rz¢keltess¢k az ¢jszaka komorsÀgÀt.
Lement a nap
csillagok nem j´ttenek
s´t¢t az ¢g
semmi f¢ny
s´t¢ts¢gben vagy
alkony
elnyel¢ a f´ld

m¢csvilÀgom s honszerelmem ¢g
sz¢p csillag a honszeretet
ragyog
kev¢s van ilyen csillagod
m¢csemnek lÀngja mint lobog
m¢csem k´r¡l
mintha nap volna
t¡nd´klûk e szellemek
t¡nd´klûk
a dicsûs¢g sugÀrmeze
e napok
a napf¢ny megvakÁt
hullÂcsillag
hajnal
hullÂcsillag
t¡nd´k´lt
¡st´k´s
lÀssÀk f¢ny¢t

A s´t¢ts¢g ¢s a f¢ny kontrasztjÀnak kiaknÀzÀsÀt Petûfi a FELHýK ciklusban folytatta.
A k´ltem¢nysorozat voltak¢ppen nem azt nyÃjtja, amit cÁme Ág¢r: nem felhûjÀt¢kot,
nem borongÂ pasztellÀrnyakat. (A felhû szÂ csak egyszer fordul elû benne, s egyszer
komorabb pÀrja: a felleg.) A ciklus majd' minden darabjÀban a s´t¢ts¢g s a f¢ny vad
viaskodÀsa dÃl; a szÁnjelzû mell¢knevek szÀma csek¢ly (hatvanhat k´ltem¢nyben
mind´ssze tÁz); a versek tere rendszerint ¢jszakai: a virrasztÂ k´ltû szobÀja, melyben
homÀlyos gyertyaf¢ny lobog, àzordon ¢jÊ, melyet villÀm s hÂh¢rpallos kettûs sÃjtÀsa tesz
r¢mletess¢, kozmikus term¢szeti ¢jszaka, melyben kialszik, àmegûsz¡lÊ a nap, a l¢lek
bensû ¢jszakÀja, melyet kÁs¢rtetek lÀtogatnak, à´r´k s´t¢ts¢gÊ. A csillagok m¢g k¡zdenek
a mindent elborÁtÂ s´t¢ts¢ggel: a barÀtsÀg ¢s a lÀnyszemek csillagai, bÀr ezek csalfÀk;
de ä mint mÀr a TºND°RçLOM-ban felr¢mlett: àf¢nytelen... lesz az ¢g idûvel, Ha elkopik
majd csillagfÀtyolaÊ ä a s´t¢ts¢g vilÀga megvÀlni k¢sz¡l csillagaitÂl: apokaliptikus csillagesû hull, semmibe folynak csillagpatakok, s v¢gre az utolsÂ csillag is lehull, kihuny.
BeÀll a csillagtalan ¢j. (A tervezett Ãj ciklus cÁme mÀr a Vahot SÀndorhoz Árt versben
f´lbukkant: àHold- s csillagtalan ¢jjelÊ ä de ez ott m¢g a sÁr ¢jjele.)
T¢ves v¢leked¢s, hogy a FELHýK megk´lt¢s¢vel Petûfi ä mint HorvÀth JÀnos mondja ä àkitomboltaÊ magÀt, àkiÁrta magÀbÂl a kÂranyagotÊ. A valÂsÀg az, hogy a ciklust ä elûtte
is, utÀna is ä rokon hangnemü, komor k´ltem¢nyek veszik k´r¡l, folyamatos ihlet jelei.
Okait Petûfi mÀr 1845 nyarÀn felsorolta: àRÀgalom, gÃny, ÀrmÀny, balszerencseÊ (V ASçR-
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NAP VOLT...);

a FELHýK-ben ¢s k´r¡l´tte ezek a szem¢lyes s¢relmek ´sszegezûdnek
ÀltalÀnos tapasztalattÀ ¢s Át¢lett¢: àvad vilÀgÊ (FORRçS °S FOLYAM), àszennyes vilÀgÊ, àgyalÀzatos vilÀgÊ (cÁmadÂ kifejez¢s), àiszonyÃ vilÀgÊ (çLMAIM). HÂnapokkal a FELHýK elûtt
Petûfi mÀr Ãgy ¢rzi: àVad, s´t¢t f´ld keblem birodalma, Fejedelme gyül´lû harag, Harcban
Àllok a nagy mindens¢ggelÊ (MEGTEREMT°D LELKEM öJ VILçGçT ...) ä harcban Àll, haragszik, lÀzad, el akarja pusztÁtani a gyalÀzatos vilÀgot.
Az Ãj ¢let¢rz¢s gy´keresen ÀtalakÁtja Petûfi stÁlusÀt, Ãj formÀt teremt: szabad versfolyÀsÃ, gnÂmaszerü, aprÂ k´ltem¢nyeket Ár (mint HorvÀth JÀnos mondja, Shelley t´red¢keinek mintÀjÀra) ä v¢gbeviszi a magyar irodalom egyik legnagyobb k´ltûi forradalmÀt.
A FELHýK modora mÀr a ciklus elûtt megjelenik, 1845 tel¢n-tavaszÀn (A NAP):
àMi az a nap? mi az a nap?
Nem is nap az tulajdonk¢p.
Ugyan mi hÀt?... hÀt semmi mÀs,
Mint egy nagy szappanbubor¢k.
Valami ÂriÀsfiÃ
KifÃja reggel keleten,
S sz¢tpattan este nyÃgaton. ä
°s ez minden nap Ágy megyen.Ê
K¢rd¢s, reÀ adott ä definÁciÂszerü, t´bbnyire metaforikus ä felelet: gyakori formulÀja
a FELHýK darabjainak. (àMely'k a legvÁgabb temetû?Ê àMi a dicsûs¢g?Ê àA bÀnat? egy nagy
oceÀnÊ stb.) A formula k¢szen volt mÀr 1845 ûsz¢n, a REM°NY cÁmü n¢gysorosban:
àMi a rem¢ny?... f´rtelmes k¢jleÀny,
Ki minden embert egyarÀnt ´lel.
Ha rÀpazarlod legszebb kincsedet,
Az ifjusÀgot: akkor elhagy, el!Ê
Epigrammai terjedelem, erk´lcsi reflexiÂk ¢s b´lcselkedû hangnem: mindez az akkoriban szokÀsos eml¢kk´nyvversekkel rokonÁtja a FELHýK gondolatszÀlkÀit. Petûfi egyik
eff¢le k´ltem¢nye, melyet 1845 nyarÀn AdorjÀn BoldizsÀrnak Árt, akÀr beker¡lhetett
volna a ciklusba:
àKalmÀridûket ¢l¡nk mostanÀban,
Egy p¢nzdarabnak n¢zik a vilÀgot,
S ha a vilÀg p¢nz, a k´ltû mi rajta?
A k´ltû ä mondjÀk ä hasztalan pen¢sz csak.
Pedig a k´ltû a kirÀlyi k¢p a
VilÀg tall¢rjÀn...Ê
ä de nem gondolom, hogy a FELHýK k´ltûje igazodott az eml¢kk´nyvversek divatjÀhoz; inkÀbb megfordÁtva: a ciklus vonta a maga k´r¢be Petûfi n¢mely eml¢kk´nyvvers¢t.
A FELHýK aprÂ futamai mÀr a CIPRUSLOMBOK idej¢n f´lt¡nedeznek (MI VOLNA
KºL¹N¹S AZON..., H AZUGSçG, AMIT...); nem maradnak el a FELHýK utÀn sem (MEG-
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FAGY A SZíV , HA NEM SZERET..., L çTTçL -E A RñNA FELETT...); egyik¡k epikus k´ltem¢nybe ¢kelûdik (SALGñ):
à¹r´k rejt¢ly¡ ¢rz¢s, szerelem!
Te nagy folyÂ, mely egyszer szemetet,
MÀskor virÀgot hordasz vizeden...
ääääääääääääääääää
MindenhatÂ erû vagy, szerelem!
MindenhatÂ vagy... angyallÀ az embert,
Az angyalt ´rd´gg¢, az ´rd´g´t
Emberr¢ k´nnyen ÀtvÀltoztatod...Ê

HasonlÂ elem ker¡l a T IGRIS °S HI°NA prÂzÀjÀba: àMi a vaksÀg? mennyei fÀtyol, mely
eltakarja az ember elûl a vilÀgot, melyet siralom v´lgy¢nek neveznekÊ; A HñH°R K¹TELE egyik
lapja a FELHýK 24. darabjÀnak szc¢nÀjÀt rajzolja meg: a magÀnyos ember¢t, aki ànagy
l¢ptekkel jÀr f´l s alÀ szobÀjÀban, jÀrkÀl ¢s nem besz¢l, hanem eml¢keit besz¢ltetiÊ (ugyanez a
szituÀciÂ a versben: àS¢tÀlok f´l s alÀ szobÀmban... Multam jelen¢si lengenek k´rülemÊ); a
F ELHýK -kel egyidûs AZ ýRºLT pedig jÂr¢szt annak mintegy kiszakadt darabjaibÂl Àll,
ilyenekbûl:
àMi az ember?
MondjÀk: virÀgnak gy´kere;
Amely f´nn a mennyben virÃl.
De ez nem igaz.
VirÀg az ember, melynek gy´kere
ott lenn van a pokolbanÊ
ä kis ciklus maga is, melynek lazÀn kapcsolÂdÂ r¢szeit a nyolcszor f´lhangzÂ àHahahaÊ
refr¢n füzi ´ssze.
*
Amikor Petûfi a CSILLAGTALAN °JEK kiadÀsÀt tervbe vette, v¢lhetûleg ebbe szÀnta
mindazokat a s´t¢t tÂnusÃ verseit, melyek valamilyen okbÂl (nagyobb terjedelm¡k
vagy elt¢rû kidolgozÀsuk miatt) nem illettek bele az egynemünek akart ciklusba. (Persze Ãjabbak ÁrÀsÀra is kellett gondolnia, hogy kitelj¢k a k´tet.) Ferenczi ZoltÀn felsorolta, melyek lehettek ezek a k´ltem¢nyek: V çLTOZçS, A SIVATAG KORONçJA, HOGY
VAN, HOGY AZT A SOK GAZEMBERT..., çLMAIM, T°LI °J, I STEN CSODçJA, AZ ýRºLT, MINDEN VIRçGNAK ..., M°RT VAGYOK °N M°G A V ILçGON... Ha hihet¡nk a versek hagyomÀnyos (bÀr bizonytalan) kronolÂgiÀjÀnak, valamennyi a FELHýK -kel egy idûben,
elûtte, utÀna, 1845 ûsz¢n, 1846 tavaszÀn keletkezett.
Az çLMAIM ¢s pÀrverse, çLMOS VAGYOK °S M°GSEM ALHATOM... (melyet Ferenczi
nem emlÁt) m¢g az ¢v v¢g¢n; az elsû a Pesti Divatlap 1845. december 4-i szÀmÀban mÀr
megjelent, a rab orszÀgokrÂl ¢s a zsarnokhatalomrÂl szÂlÂ kilencedik strÂfa n¢lk¡l; a
mÀsik Petûfi ¢let¢ben, nem tudni, mi¢rt, kiadatlan maradt.
K´ltûk szÀmÀra az ÀlomlÀtÀs jÂl kiaknÀzhatÂ lÁrai t¢ma. A SZERELEM GY¹NGYEI ÁrÀsakor Petûfit a szeretett leÀny Àlomk¢pe lÀtogatta meg (çLMAIMBAN GYAKRAN...),
ugyanezen ciklusban a szabadsÀgharc elsû v¢res vÁziÂja (H çBORöVAL çLMODçM...), a
F ELHýK 58. darabjÀban rabnemzetek bilincs¢t t´rdeli; most, 1845 ûsz¢n, r¢mÀlmok
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zaklatjÀk elkomorult ked¢ly¢t, k¢t versben is: az egyik fogvacogtatÂ sz¡rrealista k¢psor
az egy¢ni ¢s a tÀrsadalmi l¢t szerencs¢tlenjeirûl (koldus, cigÀny, lenyakazott ifjÃ, ûr¡lt
anya); a mÀsik hatalmas lÀttam-lÀttam-szekvencia, ´sszefoglalÂ leltÀr l¢lekhÀborÁtÂ tapasztalatairÂl. Formai elûzm¢nye ä az egyhÀzi irodalom dÃs szekvenciaterm¢se utÀn
ä a profÀn k´lt¢szetben megvan mÀr Verseghyn¢l: maga a felvilÀgosult emberis¢g kezdi lÀtni m¢ltatlan ÀllapotÀt, melyet az IgazsÀg elûl eltakar bek´t´tt szem¢nek fÀtyola:
àLÀtja nyÁlt ¢sszel szemesebb vilÀgunk... LÀtja... LÀtja... LÀtni kezd minden...Ê (AZ I GAZSçGHOZ). MintÀt adott Petûfinek A KARTHAUSI ArmandjÀnak hasonlÂ szerkezetü csalÂdÀsÀriÀja, s adhatott volna Vajda P¢ter egy rokon sz´vege (ha nem marad jÂ idûre k¢ziratban): àLÀttam embert, ki dacolva a t´rv¢nnyel, tiszteletben Àlla ¢s hosszÃ ¢letü lûn, ¢s lÀttam
embereket, a t´rv¢ny szomorÃ Àldozatait...Ê ä haragosan ÀradÂ tÁztagÃ szekvencia, ¢s amivel
Vajda P¢ter v¢gzi, ¢ppen azzal kezdi Petûfi: àLÀttam biborban a bün hûseit, Tiprott er¢ny
volt lÀbok zsÀmolya...Ê, s utÀna m¢g n¢gy àlÀttamÊ ig¢vel sorakoznak az àiszonyÃ vilÀgÊ
antinÂmiÀi: az ¢hs¢gtûl sÀrga arcok ¢s a gazdagok f¢nyes arcai (szociÀlis ellent¢tpÀr),
a meggyilkolt apa ¢s hütlen asszonya meg sÁrrablÂ rokonai (a magÀn¢leti morÀl defektusa), ¢s ami Petûfi szem¢ben a leginkÀbb ¢gbekiÀltÂ, a politikai botrÀny: a veszendû
orszÀgok k¢pe, hol k¢sz halÀl a polgÀrer¢ny, s a rab orszÀgok¢, hol a rabok jajÀt tÃlharsogja a zsarnokhatalom gÃnykacaja ä ennyi lÀtÀs utÀn mi mÀs zÀrhatnÀ a verset,
mint a felhÀborodÀs kit´r¢se:
àM¢rt nem jûsz, te rontÂ ¢gitest,
Te ¡st´k´s, mely arra rendeltett¢l,
Hogy tengely¢bûl a f´ldet kivesd!Ê
Ez a pusztÁtÂ indulat ez idû tÀjt t´bbsz´r megjelent Petûfi k´lt¢szet¢ben: àSzeretn¢m,
ha... tüzv¢sz lenne belûlem; El¢getn¢m ezt az eg¢sz vilÀgotÊ (HEGYEN ºL¹K...), àTÀmadna egy
Ãj vÁz´z´nÊ (H OGY VAN, HOGY EZT A SOK GAZEMBERT ...); a FELHýK 18. darabjÀban a
fergetegrûl mondja: bÀr àmeghasÁtanÀ az eget, °s e hasad¢kon Àt A f´ldgolyÂt behajÁtanÀ!Ê
ä ¢s ez az indulat vÀlik a cselekvû bosszÃ kozmikus igazsÀgtev¢s¢v¢ AZ ýRºLT v¢gsoraiban:
àBeÀsok a f´ld k´zep¢ig,
Lûport viszek le
°s a vilÀgot a
Levegûbe r´pÁtem... hahaha!Ê
Az ûr¡lt kedvenc t¢mÀja volt a romantikus irodalomnak. DivatjÀt HorvÀth JÀnos
Shakespeare ûr¡ltjeitûl ¢s bolondjaitÂl szÀrmaztatja; egyik¡k le akar Àsni a f´ld k´zep¢be, ha nem is robbantani, mÀsikuk Petûfi verskezdet¢hez (àMit hÀborgattok?Ê) hasonlÂ szavakat mond. Vannak ûr¡ltjei Shelleynek, Lenaunak, Byron THE DREAM-je
az ûr¡lt leÀnyzÂval magyarul is megjelent, Dickens egy ûr¡lt monolÂgjÀt Árta meg,
hÀrom magyar fordÁtÀsa lÀtott napvilÀgot. ýr¡ltekkel talÀlkozhatunk V´r´smarty
drÀmÀiban, JÂsika reg¢ny¢ben; a Nemzeti SzÁnhÀzban CzakÂ Zsigmond V °GRENDELET-¢nek ûr¡l¢si jelenet¢t Lendvay adta elû igen hatÀsosan, ¢pp az idû tÀjt, amikor
Petûfi AZ ýRºLT -et Árta.
A divatbÂl û sem maradhatott ki. SzÁn¢szi jutalomjÀt¢kÀul a LEAR KIRçLY bolondjÀt
vÀlasztotta, s a T IGRIS °S HI°Nç-ba maga is beleÁrt egy udvari bolondot; elsû felvid¢ki
ÃtjÀn a gÀcsi vÀrban alig bÁrt elszakadni a csalÀdi k¢ptÀr egy darabjÀtÂl (àEgy h´lgy volt,
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sz¢p, fiatal ¢s t¢bolyodottÊ); Kazinczy sÁrjÀnÀl Ãgy lÀtta, hogy a pusztulÂ kert àM¢g mostan
is mosolyg, mosolyg, De szÁvetszaggatÂlag, Mint a megûr¡lt sz¢p leÀnyÊ; T°LI °J cÁmü vers¢ben
a hÂpelyhek metaforÀja: àTalÀn egy ûr¡lt gondolatjai?Ê; a FELHýK 65. darabjÀban Ágy
jellemzi magÀt: àLaktÀrsam a k¢ts¢gbees¢s, Szomsz¢dom a megûr¡l¢s.Ê V¢g¡l egy k´ltem¢ny¢ben (AZ °J) az ûr¡ltet mÀr-mÀr azonosÁtja a k´ltûvel: az ¢jszaka titokbesz¢d¢t
àCsak az ûr¡lt
Hallja,
Amidûn
RÀ a lÀzas
R¢mes
ñra j´n...Ê
hallja m¢g a haldoklÂ, mikor mÀr csak egy pÂkhÀlÂszÀl tartja ¢let¢t;
àM¢g egy hallja,
M¢g egy
Harmadik:
A k´ltû, ha
°bren
çlmodik.Ê
K´zt¢ma volt az ûr¡lt, nem csoda, ha Petûfi vers¢be sokf¢le hatÀs ¢s reminiszcencia
beszivÀrgott. HorvÀth JÀnos gondosan ¢s lelem¢nyesen ´sszegyüjt´tte ûket. N¢hÀny
azonban elker¡lte figyelm¢t. A versnek mindjÀrt az elej¢n a àlÀngostorÊ-t, ezt a nagyon
petûfies szÂ´sszet¢telt, mÀr korÀbban leÁrta a k´ltûnek egy ideig szÀllÀs- ¢s keny¢radÂ
gazdÀja s menedzsere, Vahot Imre, olyan helyen, az Athenaeumban, mely v¢lhetûleg
Petûfi szeme el¢ ker¡lt. °s bizonyosan olvasta Vajda P¢ter DALHON-Àban AZ °J FIA
cÁmü elbesz¢l¢st. Ennek szerencs¢tlen szereplûje egyre dÃltabb ¢s zavarosabb magÀnbesz¢dben adja elû viszontagsÀgait: ÀllandÂ konfliktusait az igazsÀgtalan sz´rny-tÀrsadalommal, apja megbotoztatÀsÀt, szerelme halÀlÀt, hÀnyÂdÀsait rossz cimborÀk k´z´tt ¢s a katonasÀgnÀl, ´ngyilkossÀgi szÀnd¢kÀt, v¢g¡l teljesen ´sszeroppanva ûr¡lt
monolÂgot mond a monolÂgban. Ezt ä mivel Vajda P¢ter ¢letmüve terra incognita,
nem olvassÀk ä sz¡ks¢ges eg¢sz terjedelm¢ben id¢zni:
àMi¢rt nem hozzÀtok be a napot, hogy ne nyivognÀtok a s´t¢tben, mint denev¢rek... A gyertyÀt
mely gazember oltotta el?
Der¢k fickÂk vagytok ti; ´smerem hangodat, JankÂ, igen hasonlÁt a lÂnyerÁt¢shez; tenyered,
Gyuri, mint a medve talpa. KapitÀny uram, jÂl tud-e c¢lozni?
Minû b¡d´ss¢g ez, az Â veremben nincs nagyobb doh, mint k´ztetek. SzÀjatok nem a legjobb
illatÃ. Ki kell verni f¢rges fogaitokat.
Nevessetek csak, nagy gazemberek vagytok ti, megfogtÀtok a lovat, farkÀt a gazdÀnÀl hagytÀtok, de a lovat elvitt¢tek.
Be jÂ gyermek az akasztÂfa, esût sem ereszt az emberre... de a bogarak nagyon csipûsek rajta.
Micsoda csengetyüt adtak kezembe? hogy a napnak harangozzak vagy a j¢gesût kongassam
el?... HitvÀny n¢p, kezemre kellett k´tni k´tel¢t... LÀtjÀtok, eloldoztam kezeimet; melyik oszlopot
rÀzzam meg a korcsmÀban?
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Ne ordÁts annyira, tuskÂ, mert tüzre teszlek... Ott feh¢rs¢g n¢z be... nevet az eszemadta... vegy¢tek el a pozdorjÀt, hadd jûj´n be. Majd elveszem ¢n.
HovÀ, hovÀ, Pista... az az ¢n ablakom ä el onnan, mert eg¢rr¢ csinÀllak...
Be sok pince van itt. Izlik a bor, nyulak? Mit tÀtjÀtok szÀtokat fiÃra, ki leÀny?
Mondom, k´zel ne jûjetek, m¢szÀros ebek, mert korcsolÀt verek fejetekhez, s nem f¡lelitek le
t´bb¢ a pap disznajÀt...
Mondtam, ugye, ne bÀnts, te majom a posztÂ vÀszonban. çtkozott kem¢ny lehet ez a ti pÀzsittok,
hiszen te pirosat izzadsz.
Ezek a kis fiÃcskÀk hÀtomra t´rekszenek, jertek ´lembe. Le talÀltalak ejteni!... SÁr a hÃsv¢ti
bÀrÀny, mert k¢st mutattak neki.
Ne tr¢fÀlkozzatok e c¢rnÀkkal, kezem nem ´k´r, hogy a jÀszolhoz k´ss¢tek...
Halom vagyok, zsivÀnyok Àllanak rajtam. LÀtjÀtok-e a szembek´t´tt embert...
Trillam, trullam, Ãsszunk csak tovÀbb; elefÀntok vannak a szek¢rbe fogva... a pinc¢k elszaladnak...
HollÀh, hollÀh, a paradicsomba megy¡nk... ennyi szamÀr van a jeruzsÀlemi Ãton! Uccu, rÀjok
kell ijesztenem. Hess, verebek, hess, ¢n gyorsabban tudok rep¡lni!Ê
Vajda P¢ter k´ltûi prÂzÀja ¢s Petûfi verse k´z´tt sz´vegegyez¢sek n¢lk¡l is nyilvÀnvalÂ rokonsÀg van, m¢gpedig egyenes Àgi: azonos ¢lettapasztalat, azonos lelki diszpozÁciÂ; ez teremtette meg a k¢t ÁrÀs hasonlÂ vonÀsait: a rÀf´rmed¢seket a k¢pzelt k´z´ns¢gre (àMit hÀborgattok?Ê àNe ordÁts annyira, tuskÂ...Ê), a k¢ptelen k¢peket, a megh´kkentû ¢s durva szÂvÀlasztÀst, a gondolatok divagÀciÂjÀt, a hangnem paroxizmusig
fokozÂdÂ keserüs¢g¢t.
Vannak persze k¡l´nbs¢gek. Vajda P¢ter sz´vege elej¢tûl a v¢g¢ig szertelen csapongÀs; Petûfi meg-megÀll, hogy egy-egy ´tletet r¢szletesebben kidolgozzon, a FELHýK modorÀban. K¡l´n versk¢nt is megÀllÂ elemek ezek, szÀm szerint n¢gy; egyet
mÀr id¢ztem, m¢g egyet ide Árok:
àOh ¢g, oh ¢g, te v¢n kiszolgÀlt katona,
°rdemp¢nz melleden a nap,
S ruhÀd, rongyos ruhÀd a felhû.
Hm, Ágy eresztik el a v¢n katonÀt,
A hosszu szolgÀlat jutalma
Egy ¢rdemp¢nz ¢s rongyos ´lt´zet.Ê
K¡l´nbs¢g van a k¢t ûr¡lt besz¢d zÀrÂakkordjaiban is. AZ °J FIA v¢g¢n Vajda P¢ter
felt¢teles mÂdban az igazsÀgos tÀrsadalom utÂpiÀjÀt villantja f´l, ahol ànem volna haramiÀk tanyÀja a f´ld, nem zsarolnÀnak a hatalmasak, nem kellene sÁrni a szeg¢nynekÊ; Petûfin¢l nincs kiengesztelûd¢s, nincs felt¢teles rem¢ny sem, û felrobbantanÀ a vilÀgot...
A FELHýK ciklust a kiadÀsokban k¢t-k¢t pÀros vers keretezi: elûtte az çLMOS VAGYOK ¢s az çLMAIM, utÀna a MINDEN VIRçGNAK ... ¢s a M°RT VAGYOK °N M°G A VILçGON... (Petûfi csak ez utÂbbit tette k´zz¢ ¹SSZES K¹LTEM°NYEI -ben.)
Arra kell k¢rnem az olvasÂt, vegye le a polcrÂl Petûfi-k´tet¢t a k¢t utÂbb emlÁtett
vers kedv¢¢rt.
PÀros versek, mondtam, alakilag egymÀs t¡k´rk¢pei. Azonos terjedelem, azonos
versforma: n¢gy-n¢gy nyolcsoros strÂfa, hatodfeles ¢s ´t´s jambusok, rÁmek csak k¢t-
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soronk¢nt. Ez akkoriban gyakori k¢plet volt a fiatal k´ltûk k´r¢ben, hasznÀlta Ker¢nyi,
B¢rczy, Greguss, û ¢ppen PETýFI SçNDORHOZ cÁmü vers¢ben (1845), n¢melykor aprÂ
elt¢r¢sekkel, p¢ldÀul minden sort rÁmeltetve. Petûfin¢l elûsz´r 1844 nyarÀn bukkan
f´l egy vÀltozata: a hosszabb ¢s a r´videbb sorok rendj¢t megfordÁtja (EGRESSY GçBORHOZ), ebben a formÀban szÂl hÀrom B¢ranger-tolmÀcsolÀsa (az egyik n¢gysoros
szakaszokra bontva); ¢s szÀmos variÀnsa talÀlhatÂ k¢sûbb is, nÀla ¢s mÀs k´ltûkn¢l,
eg¢szen Pilinszkyig. A versk¢pletnek nincs sajÀt jelent¢se, a legk¡l´nb´zûbb t¢mÀk,
hangulatok hordozÂja lehet (A H ONDERþH¹Z, LEHEL; egy variÀns a sok k´z¡l A
N°GY¹KR¹S SZEK°R, egy mÀsik A XIX. SZçZAD K¹LTýI ).
A k¢t t¡k´rk¢pszerü versben nemcsak a formai burok azonos, hanem a kidolgozÀs
mÂdja is. LassÃ menetben halad mindk¢t k´ltem¢ny, k¢sleltetû ism¢tl¢sekkel, melyek
a gyÀszzen¢k monotÂniÀjÀval hatnak: àNincsen leÀny, ki...Ê, àIgy foly le...Ê (MINDEN V IRçGNAK ...), àszÂrd kiÊ, àszÂrd elÊ (M°RT VAGYOK °N) ä ¢s ami meglepû, az ism¢tl¢sek
szÀma mindk¢t versben azonos: tizenkettû. Persze nem kell azt gondolni, hogy Petûfi
az ujjain szÀmolgatta ûket; titkos belsû arÀny¢rz¢ke mük´d´tt.
A MINDEN VIRçGNAK ... a FELHýK-hangulat egyik kivÀltÂ okÀrÂl szÂl, a szerelem
hiÀnyÀt panaszolja. VÀltozÀst nem rem¢l: ¢lete szerelem n¢lk¡l fog eltelni, sÁrja magÀnyos lesz, nem lÀtogatja senki. K´ltû szÀmÀra, ha nem vÀrja a vallÀs Ág¢ret¢nek beteljes¡l¢s¢t, a tÃlvilÀgi ¡dv´t, csak a profÀn halhatatlansÀg marad vigaszul: a hÁrn¢v,
a dicsûs¢g, a tovÀbb¢l¢s az utÂkornak vagy legalÀbb szeretteinek eml¢kezet¢ben. VÀgya f´lhangzott mÀr çnyos PÀlnÀl: àTalÀn majd valaki j´n sÁrom sz¢l¢re, S akasztvÀn egy
darab fÀtyolt keresztj¢re, ReÀ eml¢kezik barÀtja sziv¢re, Egy k´nnyet g´rdÁtv¢n hideg tetem¢re!Ê
(EGY BOLDOGTALANNAK PANASZAI A HALAVçNY HOLDNçL); BatsÀnyinÀl: àTi szüzek!...
j´jjetek, S az Emberis¢g barÀtirÂl barÀtom sÁrjÀn zengjetek!Ê (E GY SZERENCS°TLEN IFJö SíRJçNçL ); K´lcseyn¢l, antik k´nt´sben: àMajd k´rbe gyülve ¢nekelnek A nimfÀk sÁromonÊ (A
NYöGALOMHOZ); k¢rd¢s formÀjÀban Ker¢nyi Frigyesn¢l: àLesz-e szem, mely sÁrlakomba
K´nnyezûn len¢z? Mely reÀm maroknyi f´ldet SzÂrjon, lesz-e k¢z?Ê (LENGYEL VçNDOR DALA);
Petûfi k´lt¢szet¢nek pedig vissza-visszat¢rû motÁvuma. írÂtÀrsak ¡r¡gy¢n, mint barÀti
Âhaj: àOh term¢szet, viseld gondjÀt e sÁrnak... ¡ltesd ÀldÀs gyanÀnt VirÀgaid legszebbjeit reÀÊ
(V AJDA P°TER HALçLçRA), vagy panasz ¢s vÀd: àmost sÁrja olyan elhagyott, Mint szÀm¡z´tt¢,
Ki idegen f´ld´n v¢sz elÊ (SZ°PHALMON); ha magÀrÂl szÂl, kÁvÀnsÀgÀt csendes refr¢nbe
foglalja: àSÁromra, hogyha meghalok, ºltessetek virÀgokatÊ (A V IRçGOK), bizakodik: àLesz,
aki majd holttestemrûl K´nyüivel lemossa v¢remÊ (V °RES NAPOKRñL çLMODOM...), k¢ts¢g
gy´tri: àOh mondd: ha elûbb halok el, tetemimre K´nnyezve borÁtasz-e szemf´delet? (SZEPTEMBER V °G°N), a NEMZETI DAL-ban jutalmat Ág¢r a szabadsÀgÀt kik¡zd´tt n¢pnek: àHol
sÁrjaink domborulnak, UnokÀink leborulnak..:Ê ä a k¢pet mÀr a MINDEN V IRçGNAK... harmadik strÂfÀjÀban megrajzolta: àA sÁrra, amely rajtam domborÃlÊ, de tagadÂ ÀllÁtmÀnnyal: à¡ltetni nem fog senki egy virÀgot...Ê Kopott fejfa, puszta domb, kÂrÂ, ezek jutnak osztÀlyr¢sz¡l neki, sÁrjÀt csak a fergeteg lÀtogatja meg.
A k¢t pÀros vers k´z¡l a mÀsikat N¢meth G. B¢la l¢t´sszegezûnek mondhatnÀ ä a
tÀrsadalmi l¢t, az àiszonyÃ vilÀgÊ Àltal nyÃjtott tapasztalatokat ´sszegezi. PrelÃdiuma
az çLMAIM lÀttam-lÀttam-szekvenciÀja, ezt ism¢tli meg, kevesebb k¢ppel, de müv¢szi
igevariÀciÂkkal: àLÀttam mindent... LÀtÀm... Hallottam... Hallottam... Tudom... Mindent tudok, mindent hallottam, lÀttam...Ê ElkeserÁtû ´sszegez¢se ez a szem¢lyes l¢tnek is; konklÃziÂja: àHÀt m¢rt ¢lek m¢g? m¢rt meg nem halok?Ê Egy pillanatra k¢tely tÀmad: hÀtha
csak û lÀtja ily szomorÃnak a vilÀgot, àkereszt¡ln¢zv¢n a K¢ts¢gbees¢snek s´t¢t fÀtyolÀnÊ? A
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vÀlasz szuver¢n lÁrai gesztus, vÀllrÀndÁtÀs: àMindegy...Ê A fÀtyolmetaforÀt Ãjra elûveszi
AZ íT°LET-ben: àLÀtom fÀtyolodat, te s´t¢t m¢lytitku j´vendû... e FÀtyolon ÀtlÀtokÊ ä a jÂk ¢s
a gonoszok eld´ntû viadalÀnak v¢res borzalmait lÀtja; ¢s megism¢tlûdik a vÀllrÀndÁtÂ
szÂ is: àMindegy.Ê A v¢gsû harcot vÀllalni kell; àez lesz az it¢let, s ez utÀn kezdûdik az ¢letÊ.
Most azonban nem az ¢let¢ az utolsÂ szÂ, a halÀl zÀrÂstrÂfÀja k´vetkezik. A MINDEN
V IRçGNAK ... harmadik versszakÀban a halÀl cs´ndesen j´n, mint a fagyhalÀl; most t¡relmetlen ¢s erûszakos felszÂlÁtÂ ig¢k hÁvjÀk: àSzakadj meg, szÁvem! hagyj el engem, ¢let!...
BorÃlj reÀm, sÁr!Ê S ekkor kap szerepet a fergeteg.
Gyakori szava ez Petûfinek, pÀrjÀval, a àsz¢lv¢szÊ-szel egy¡tt. MÀr egyik legkorÀbbi
vers¢ben: àFolyam, kebled hÀnyszor repeszti meg... dÃlÂ fergeteg!Ê (A DUNçN); a k¢p erûteljesebb alakban t¢r vissza AZ ýRºLT v¢ge fel¢: àLÀttÀtok-e mÀr a tengert, Midûn a fergeteg
szÀnt rajta...Ê, a szÀnt ige metaforÀt k¢szÁt elû: àLÀttÀtok a fergeteget, E barna parasztot,
Kez¢ben villÀm´szt´k¢vel?Ê A fergeteg itt lÀtvÀny, persze k¢pzeletbeli, mint a FELHýK 41.
darabjÀnak metaforÀjÀban is: àOdan¢zzetek! CsatÀra iramlik a fergeteg; ParipÀja a sz¢l, a
nyargalÂ, Kez¢ben a felleg a lobogÂ, Amelynek villÀm a nyele.Ê MÀskor a àvad szerelemÊ ¢rzelemvihara a fergeteg (MEG NE IT°LJ...), a TºND°RçLOM intonÀciÂjÀban szenved¢ly,
AZ UTOLSñ EMBER katasztrÂfavÁziÂjÀnak egyetlen ¢letbenmaradottja sz¢lv¢sz k¢p¢ben
s¡rgeti a halÀlt: àSodorj el.Ê
A MINDEN VIRçGNAK ... v¢g¢n a k´ltû mint lelki rokonÀt szÂlÁtja meg, ´nn´n sÁrjÀhoz
id¢zve, a fergeteget: àMeglÀtogatni csak te fogsz... testv¢re VoltÀl te lelkem ¢rzem¢nyinek!Ê
MegszÂlÁtja a fergeteget a mÀsik vers v¢g¢n is, de mÀs szerepet szÀn neki:
à...te, fergeteg, jûj,
Hogy rÂlam a sÁrhalmot els´p´rd!
S´p´rd el s szÂrd ki ´sszeporlott csontom,
S szÂrd el csontommal hÁrem-nevemet...
Ne tudja senki se, hogy egykor ilyen
MegÀtkozott teremtm¢ny l¢tezett!Ê
Ez tagadhatatlan V´r´smarty-reminiszcencia, A TºNýDý cÁmü korai k´ltem¢ny v¢g¢rûl (megjelent az 1825. ¢vi AurorÀban, majd Toldy H ANDBUCH-jÀban, mely Petûfi diÀk¢veinek olvasmÀnya volt):
àKelj, te zÃgÂ fergeteg, kelj,
ZÃgd el a bÃs ¢letet;
ögy is ennyi vesztes¢ggel
Kedvem gyÀszra vettetett.
Kelj, s az ´rv¢nyes habokba
SzÂrd el ¢gû csontomat,
SzÂrd el, hogy a szÀnÂ leÀnyka
Meg ne lelje sÁromat.Ê
HatÀs? nyilvÀn; Petûfi szÁn¢szmemÂriÀja mÀskor is megûrz´tt ezt-azt kortÀrsai verseibûl, de ez ä ha szem¢re hÀnyta is Zerffy ä nem cs´kkenti ¢rdem¢t; nem is nevezn¢m
hatÀsnak, inkÀbb talÀlkozÀsnak, k¢t k´ltûcsillagzat egy¡ttÀllÀsÀnak a magyar lÁra firmamentumÀn...
*
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A FELHýK ciklus ¢s a CSILLAGTALAN °JEK v¢lhetû versei gyakran ¡tk´ztek a kritika
ellenÀllÀsÀba. Alighogy az çLMAIM megjelent a Pesti Divatlap 1845. december 4-i szÀmÀban, a konkurens folyÂirat, az °letk¢pek mÀr december 20-Àn sietett megrÂni Petûfit
àfeketev¢rü bosszus hangulatÊ-À¢rt, tanÀcsolva, hogy àiparkodj¢k menek¡lni tûleÊ, amire àk¢t
mÂd van: tisztÀba, egyensulyba jûni ´nmagÀval, vagy tisztÀba jûni, megbarÀtkozni [!] a tÀrsas¢let
formÀivalÊ. S addig is: olyan verset, mint az çLMAIM, àezentul min¢l kevesbet mutassonÊ.
Petûfit szinte fell¢p¢se Âta kÂrusban szidtÀk k´lt¢szete pÂri àaljassÀgaÊ miatt; az °letk¢pek cikke volt az elsû politikai szÁnezetü tÀmadÀs. Az Irodalmi ýr 12-es szÀmjelü kritikusa, aki nem mÀs, mint Erd¢lyi JÀnos, e lap 1846. mÀrcius 14-i szÀmÀban, tehÀt
m¢g a FELHýK Àprilisi megjelen¢se elûtt, szint¢n kifogÀst emelt ä igaz, sok dics¢ret
k´z´tt ä Petûfi elkomorulÂ tÂnusa ellen, àbyroni ember- s vilÀggy¡l´letÊ-e miatt, mert az
ànem f¢r ´ssze a magasb ¢s nemesb k´ltûi hivatÀssalÊ, ¢s àkorholÀst ¢rdemelÊ. A k´lt¢szet hivatÀsa a n¢p-nemzeti klasszicizmus iskolÀjÀban az eszm¢nyÁt¢s, az ellent¢tek feloldÀsa,
a k´ltûi igazsÀgszolgÀltatÀs; ami nem illett bele ebbe az alapelvbe, azt elÁt¢lt¢k: Szontagh GusztÀv a V ANITATUM VANITAS-t, Erd¢lyi JÀnos V´r´smarty pesszimista vers¢t,
AZ EMBEREK-et, Gyulai PÀl sok mindent.
Petûfi versben-prÂzÀban vÀgott vissza, meglehetûsen durvÀn (àhitvÀny ebekÊ), kritikusainak. A pÂriassÀg vÀdja ellen mindannyiszor f´lhÀborodottan tiltakozott, rÀgalomnak tartotta; azt viszont, hogy verseiben vilÀgfÀjdalmas àszaggatottsÀgÊ mutatkozik,
maga sem tagadta: àaz valÂ; de nem csodaÊ ä Árta ¹SSZES K¹LTEM°NYEI elûszavÀban.
Boldogtalan ¢veivel igazolta lÁrÀja disszonanciÀit, de ÀltalÀnosabb ä tÀrsadalmi ä magyarÀzatot is adott: àMinden nemzet, minden csalÀd, sût minden ember meghasonlott ´nmagÀval... az emberis¢g sz¢gyen ¢s szorultsÀg k´z´tt [van]... lehetek-e ¢n mÀsforma? ¢n, szÀzadom
hü gyermeke!Ê
Voltak k¢sûbb a FELHýK -nek magasztalÂi; HorvÀth JÀnos nem tartozott k´z¢j¡k.
Nem ismerte el ihlete ûszintes¢g¢t, àindokolatlan ¢letgyül´letÊ-rûl meg àlÁrailag aszott vilÀgn¢zetÊ-rûl besz¢lt; minûsÁtû szavai: keresetts¢g, szÂnokiassÀg, erûltetett k¢pek, szenvelg¢s, hamis hang, zavarodÀs. MorÂzusan ÀllapÁtotta meg, hogy a FELHýK modora
a dalforma tagadÀsa; ez a legfûbb kifogÀs, mert HorvÀth JÀnos tanultsÀga ¢s Ázl¢se a
dalt helyezte a müfaji hierarchia csÃcsÀra, legalÀbbis ä remekl¢seit lÀtva ä Petûfin¢l, s
fÀjlalta, hogy let¢rt a naiv egyszerüs¢g ÃtjÀrÂl. HorvÀth JÀnos mÀsik kedveltje a zsÀnerk¢p, mely jÂl illett szerepjÀtszÀs-elm¢let¢hez, s ha ennek idomÀt f´ltünni vagy csak
elûsejleni ¢szlelte, hajlandÂ volt megbocsÀtani. Ez¢rt Árta ä mintegy mentegetve ä monogrÀfiÀja 167. lapjÀn: àa F ELHýK eg¢sz genezis¢n Àt lÀtom a s´t¢t szerepet, az ¢lm¢nyt anticipÀlÂ müv¢szakaratot, a nagy ihletekre ÀhÁtÂ fikciÂt... Az eg¢sz F ELHýK ciklust egy ûr¡lt-genre
lappangÂ szerepjÀtszÀsÀnak n¢zem, valami erk´lcsi felhÀborodÀson alapulÂ tragikus dÃltsÀg szerepjÀt¢kÀnak...Ê HorvÀth JÀnos nem mindig eszt¢tikai, gyakran müfaji megfontolÀsbÂl
Át¢lt, Petûfi viszont, ha tanult is az iskolÀban a müfajokrÂl, nem müfajp¢ldÀnyokat,
hanem egyszerüen verseket akart Árni (s valamennyit dalnak nevezte, l. DALAIM, RONGYOS VIT°ZEK stb.).
HorvÀth JÀnos szerint az, amit Petûfi a FELHýK korszakÀban Àt¢lt: vÀlsÀg; egy helyt:
àerk´lcsi vÀlsÀgÊ. (Ezen nem tudom, mit kell ¢rteni.) A vÀlsÀgot nemegyszer orvosi szavakkal Árta k´r¡l: kÂranyag, betegs¢g. Ehhez ä ´nk¢ntelen¡l ä maga Petûfi adott indÁt¢kot. NÀla, akinek k´lt¢szete folytonos megÃjulÀs, a FELHýK s´t¢t hangulata sem
tarthatott sokÀ, hamarosan mint lezÀrult ¢letszakaszra tekint vissza rÀ, melybûl kigyÂgyult. Elûsz´r csak biztatta magÀt: àGyÂgyulj meg, ¢n szivem, ha M¢g meggyÂgyulnod lehet!Ê
(ELHAGYTAM °N A VçROST...), aztÀn mÀr az ´r´mhÁrt k´zli barÀtjÀval: àA sz¢p term¢szet
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megvÀltoztatott, Beteg ked¢lyek e hü orvosa, Beteg val¢k... UjjÀsz¡lettem!Ê (LEV °L V çRADY
ANTALHOZ), ¢s megism¢tli ´ndiagnÂzisÀt az öTI LEV ELEK XV III. darabjÀban: àValaha
roppant ember- ¢s vilÀggyül´lû voltam... e nyavalyÀbÂl kigyÂgyultam...Ê Ezek azonban metaforikus kifejez¢sek, nem kell szÂ szerint venni ûket, s leÁrt Petûfi mÀsf¢le metaforÀt is,
mintegy a CSILLAGTALAN °JEK k¢pzet¢t cÀfolva: àT´bb f¢nypontot vesz ¢szre rajt [a f´ldi
¢leten] szemem.Ê (V ILçGGYþL¹LET.)
Szeml¢lete csakugyan megvÀltozott. Amit korÀbban k¢telkedve k¢rdezett: àVagy tÀn
valÂlag a vilÀg nem ilyenÊ (M°RT VAGYOK °N), most ´rvendezû ÀllÁtÀssÀ vÀltozik: àValÂban
sz¢p, igen sz¢p a vilÀgÊ, mert van kikelet, van minden faluban sz¢p leÀny (V ILçGGYþL¹LET). A vÀltozott ked¢lyü k´ltû nem tagadja meg a F ELHýK komor versterm¢s¢t,
ism¢telten kijelenti, hogy jogos volt elkesered¢se: à°n is gyül´ltem... volt okom reÀÊ, àaz
emberek Olyan sokszor s olyan nagyon s¢rtettenekÊ; de most mÀr ä Ãj ismeretek ¢s Ãj meggyûzûd¢s birtokÀban ä b¢kejobbot nyÃjt a vilÀgnak:
àMegengesztelt szÁvem egy z´ld olajfa-Àg!...
Minden tûled kapott sebem felejtve van;
Megb¢k¡lû jobbom fogadd el, oh vilÀg,
Nem volnÀl rosz, ha nem volnÀl boldogtalan,
Boldogtalan vagy s ¢n sajnÀllak t¢gedet,
S akit sajnÀlunk, azt gyül´ln¡nk nem lehet.Ê
Ezt a verset (SZçMþZTEM MAGAMAT...) n¢hÀny nap mÃlva k´vetni fogja az elsû forradalmi k´ltem¢ny, a LEV °L V çRADY ANTALHOZ.
A vÀltozÀs okÀt Petûfi t´bb t¢nyezûben jel´lte meg: falusi l¢g, Byron-majmolÂ k´ltûtÀrsainak elrettentû p¢ldÀja, Dumas k´nyveinek szÁvderÁtû hatÀsa. (Besz¢lhet¡nk
mÀsf¢le olvasmÀnyairÂl is: ekkoriban ismerkedik meg t¡zetesen a francia forradalom
t´rt¢net¢vel.) Amit Petûfi mond, az mind lehet igaz ä de csak po¢tikus magyarÀzat.
Nagy kÀr, hogy nem hagyott rÀnk naplÂf¢l¢t, jegyzeteket; azokbÂl bizonyÀra t´bbet
tudhatnÀnk meg.
F´nnmaradt viszont VasvÀri sok-sok jegyzete. BÀr valÂszÁnü, hogy csak valamikor
1848 elej¢n ismerkedtek meg (mÀs kÀv¢hÀzba jÀrtak), tagadhatatlan, hogy a k¢t ifjÃ:
rokon l¢lek, ¢s talÀn nem tÃlsÀgosan nagy mer¢szs¢g VasvÀri jegyzeteit Petûfi arculatÀnak, vilÀgn¢zete alakulÀsÀnak megrajzolÀsÀhoz segÁts¢g¡l hÁvni.
àSokan azt hiszik, mik¢nt a vilÀgfÀjdalom nem l¢tezik, mik¢nt az csak erûltetett ¢rzelg¢sÊ ä
Ágy kezdûdik VasvÀri egyik jegyzete; a folytatÀs: àAki az emberis¢g magasabb c¢ljÀt ismeri,
¢s a t´rt¢netk´nyvet figyelemmel olvassa, annak kebl¢ben egy Ãj ¢rzelem tÀmad, ez a vilÀgfÀjdalom
¢rzete. LÀtja az emberis¢get a boldogsÀg utÀn t´rekedni, lÀtja halÀlos k¡zdelemben ´nmagÀval
¢s ellens¢geivel, lÀtja a vÀgyat, mennyire akar boldoggÀ lenni, ¢s lÀtja, mennyire boldogtalan.
Akinek szive tehÀt az emberis¢g¢rt dobogni tud, az ismeri a vilÀgfÀjdalmat ¢s szÀnakozik a vilÀg
sorsÀn.Ê (Mintha Petûfi szÂlna, versben: àoh vilÀg, Boldogtalan vagy, s ¢n sajnÀllak t¢gedetÊ.) SzÂljon tovÀbb VasvÀri: àA vilÀgfÀjdalom ¢rzete egyik m¢rlege a l¢lekmüvelts¢gnek. Ki
az emberis¢g felett gondolkodott, ¢s kebl¢ben nem ¢bredeznek a sajnÀlat ¢s fÀjdalom ¢rzelmei, az
vagy nem tud ¢rezni, vagy nem k¢pes az emberis¢g magas v¢gc¢ljÀt felfogni.Ê TovÀbb, petûfies
fordulattal: àDe a vilÀgfÀjdalom ¢rzet¢nek nem szabad egy Ãj beteg szenved¢lly¢ vÀlnia...Ê (Petûfin¢l nem vÀlt.) àA vilÀgfÀjdalom mutatja, miszerint az emberek a vilÀg sorsa felett szomorkodnak. De a puszta szomorkodÀs nem el¢g. Vannak b´lcsek, kik nemcsak szomorgnak, hanem
gondolkodnak is. ýket hallgassÀtok, azt mondja az IrÀs. Ezek az emberis¢gnek csak k¡zdelmes
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multja felett sÁrnak, de j´vûje felûl k¢ts¢gbe nem estek. Az emberis¢g pÀlyÀja eddig k¡zdelem volt,
s e k¡zdelmet m¢g folytatni kell.Ê (àSzabadsÀg¢rt kell k¡zdenemÊ ä esk¡szik majd AZ APOSTOL Szilvesztere.)
Petûfin¢l a vilÀgfÀjdalom korszakÀt a vilÀgszabadsÀg¢rt valÂ rajongÀs korszaka k´vette; de ä elfogadva VasvÀri magyarÀzatÀt ä meg is fordÁthatjuk a t¢telt: a vilÀgszabadsÀg k´ltûj¢nek, grammatikai ¢s logikai sz¡ks¢gszerüs¢ggel, elûbb a vilÀgfÀjdalommal kellett megismerkednie.

SzabÂ Magda

GYULAI PçL: SZºRETEN
SzÁnk¢pelemz¢s

Sz¡ret-e ez vagy talÀn tor?
Hallgatunk, pedig fogy a bor,
°s sÂhajtunk, mint k´rült¡nk
A s¡v´ltû ûszi sz¢l;
JÂl illik, hogy ide ¡lt¡nk,
Hull reÀnk a falev¢l.
HajdanÀban nem Ágy volt ez,
Hün megmondja, bÀrkit k¢rdezz:
Pezsgett a szÁv, szÂlott a hegy,
Milyen vÁgan, mily nagyot!
A hegy hallgat, a szÁv szenved,
A lûpor meg elfogyott.
Komoran ¡l a v¢n gazda,
Nincs mÀr t´bb¢ vidÀm napja.
Rajta m¢g a r¢gi mente,
R¢gi kedve nincs sehol,
AjkÀn egy-egy àteremtetteÊ,
De sem tr¢fa, sem mosoly.
RÀ-rÀhÃzzÀk a cigÀnyok,
De a tÀnchoz senki sem fog,
Elindulnak, tovÀbb l¢pnek,
Elhal a hang szomoran;
IfjÃsÀga a vid¢knek ä
Hol ¢s hol nem ä oda van.
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Fa alatt, a dombok aljÀn,
ºl, mereng egy fiatal lyÀny,
Szem¢bûl k´nnyet t´r¡l ki,
MÀr r¢g menyasszony szeg¢ny,
De sÁrjÀt sem tudja senki,
Hol nyugszik a vûleg¢ny.
Az unalom egymÀshoz üz,
Le¡l¡nk, hol lobog a tüz,
°s besz¢l¡nk a multakrÂl,
A szÂ gyakran megreked...
Lelk¡nk hosszan el-elgondol
°s felszÁtjuk a t¡zet.
K´d a v´lgyben, ¢j a b¢rcen,
MÀr a tüz is alvÂf¢lben.
HalvÀny hold ¢s s´t¢t Àrnyak
A felhûk k´zt oda fenn...
A halottak fel-feljÀrnak,
Sok a sÁr a v´lgyeken.
1851
Bacchus ¡nnepe ¢vezredek Âta lÁrai tÀrgy ¢s tÀrsadalmi jelens¢g, irodalmi korszakokon Àt t´m´r¡l a bor, borozÀs, ´sszecsengû vagy magasra emelt kupÀk ritmikus zaja
dalszerü k´ltem¢nybe. A k´z¢pkorban a vallÀshÀborÃk nemhogy csendesÁten¢k, de
¢l¢nkÁtik a folyamatot, az ifjÃsÀg diÀkegyes¡letekben tÀrgyalja a vilÀg Ãj eszm¢it, a CARMINA B URANA ¢ppÃgy ûrzi az ûsi mÀmorkultuszt, mint a burzÀk vitÀinak ¢s szembes¡lû
v¢lem¢nyeinek hÀtter¢t. A felvilÀgosodÀs idej¢n ¢s a kora reformkorban az ÀtalakulÀsra k¢sz¡lû nemzet lassan felizzÂ talajÀn Ãj motÁvumok sz´vûdnek a nemes ital dics¢ret¢be, MagyarorszÀgon a nagy nemzed¢k szelÁden korholÂ intelmeket, tettre biztatÀst fogalmaz, vagy hazaszeretete szerelmi vallomÀsÀt, esetleg barÀti vonzalmÀt, hüs¢g¢t r´gzÁti, nÀlunk ´nc¢lÃ bordal a mÀmor dics¢retek¢nt nem sz¡letik. A Gesellschaftslied, mely egy¢bk¢nt minden¡tt mÀshol az azonos gondolkozÀsÃak kiÀllÀsa a
k´z´s eszmevilÀg mellett, a holtig tartÂ barÀtsÀg megûrz¢s¢nek Ág¢rete, a mi irodalmunkban hol rejtett fogadalom, hol keser¢des bÃcsÃ, hol a j´vendû felvillantÀsa nem
a szivÀrvÀny, hanem a nemzeti zÀszlÂ szÁnei alatt, s mint annyi mÀs tûl¡nk elperelhetetlen irodalmi elem, elsûsorban az ifjÃsÀg tulajdona. Minden magyar bordalnak muskotÀlyÁze van, harsÀnysÀgÀt szelÁd borÃ ¢s a rejtett j´vûben egyszerre ¢rz¢kelt rem¢nyrem¢nytelens¢g ¢rz¢keltet¢se jellemzi, nemzeti sajÀtossÀgaink sajÀtsÀgos ´sszefoglalÂ
müfaja mindig messze tÃlmutat ´nmaga c¢lkitüz¢s¢n.
Gyulai szerintem Ãgy halt meg, hogy fogalma sem volt arrÂl, û Árta a magyar irodalom legszebb bordalÀt, azt hiszem, sem müfajÀt, sem sajÀt freudi tudattalansÀggal
belerejtett tudatos kriptogrammÀjÀt nem vette ¢szre. Az is elk¢pzelhetû, hogy az ¢rz¢kelt büv´letet bele se akarta tenni, de a lÁra ´r´k ¢s ´nt´rv¢nyü müfaj, s maga az
ûszi sz¢l sodorta a szabÀlyos sorok k´z¢ az ¡zenetet, a negatÁvum pozitÁvumÀt. A hall-
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gatÂ mozsarak n¢masÀga kiÀlt, az idill fals, a b¢na kezü cigÀnyok jelenl¢te t¡ntet¢s,
temet¡nk, illetve temethet¡nk, tort ¡l¡nk, de jÀtsszuk azt: sz¡retel¡nk.
A k´ltû munkÀi ismeret¢ben megkockÀztathatjuk az ÀllÁtÀst, nem tervezte el, amit
mondott, a verssorok tudata m¢ly¢n, szÀnd¢ka vagy terve ellen¢re m¢gis azzÀ az ¡zenett¢ Àlltak ´ssze a szavak, amit rÀnk hagyott. SzÀnd¢kÀban addig bizonyosan eljutott,
hogy lejegyzi egy savanykÀs ´sszej´vetel zÀrÂszakaszÀt, egy diszharmonikusra siker¡lt
est¢t, amelyben semmi sem olyan volt, mint ami egy illedelmes sz¡ret tartoz¢ka. Azzal
szÀmolnia kellett, hogy ha hüs¢ggel akar ÀbrÀzolni, csendesen, visszafogottan kell dalolni, mert az rÁmel a dÀtumra, amelyet a vers meg´r´kÁt, a sz¡reti ¢lm¢ny magyaros,
hangsÃlyos trocheusokban t´rt¢nt r´gzÁt¢s¢t a t´bbszereplûs zsÀnerk¢p maga szabta
meg, a ritmust ¢s rÁmk¢pletet szinte diktÀlta a gondolatsort megindÁtÂ felismer¢s: sajÀtsÀgos tÀrsas egy¡ttl¢t ez az egy¢bk¢nt ´r´m¡nnepnek ¢s kellemes ¢lm¢nynek szÀmon tartott tÀrsadalmi ´sszej´vetel, legkevesebb k´ze ahhoz van, ami miatt a vend¢geket ideinvitÀltÀk, a k¢p, eg¢sz¢ben magyarrÀ szelÁdÁtett D¡rer-kicsinyÁt¢s, a figurÀk
m´g´tt, felett a halÀl ¢s csatlÂsai, pedig v¢ge mÀr a harcnak, nagyon is v¢ge. A vend¢g
megriad, v¢gt¢re is sz¡retre invitÀltÀk, nem temet¢sre, de hÀt sz¡ret-e, amit ¡lnek?
Kopognak az e hangok, mint g´r´ngy´k a koporsÂdeszkÀn, s a kopogÀs akusztikai
¢lm¢nye az azonos zÀrÀsÃ ¢s szÂv¢gü szÂtagokkal felhangosodik, az aa k¢plettel indÁtott versforma k´z¢pr¢sz¢t ¢s a harmadik ikerritmus sorpÀrt, mint egy t´megsÁr ÀrkÀt,
elrekeszti. Aabcbc ä figyel fel az elemzû, hÀrom pÀros rÁm kergeti ´nmagÀt a h¢t
versszakban, a vend¢gek fojtott sÂhajÀt nemcsak a sz¢l visszhangozza, de a negyedik
¢s hatodik sor egy szÂtaggal megkurtÁtott szabÀlyos szabÀlytalansÀga is. A sorok negyedikje, hatodikja t¢rdre is rogy emiatt, Gyulai l¢legzet-visszakapva hirtelen egy szÂtaggal kurtÀbbra vÀlt, ritmikÀja megint szÀnd¢ka ellen mük´dik, csak az olvasÂ bizonyos benne, hogy a golyÂ verte seb jelez, a test z´kken, aztÀn elûredûl. Csak e kurtÁtott
sorokbÂl n¢z vissza rÀnk az ´sszerogyÂ katona, a h¢t versszak egy¢bk¢nt mÀst ¡zen ¢s
mÀst lehel, meglepû, azaz mi¢rt volna az, belef¢r ebbe a sz¡retbe, hirtelen Poe Edgar
hollÂja kÀrog fel az ûszi domboldalon, a szûlûhegy aljÀn, h¢t versszak mondja an¢lk¡l,
hogy mondanÀ, ami volt, nem t¢r, nem t¢rhet vissza, ahhoz tÃl sokan hiÀnyoznak, ¢s
¡res szÁnpadon nem lehet ÀbrÀzolni, szereplûk n¢lk¡l. A vilÀghÁrü vers sohasemje csûr¢ben viszi a Gyulai-verset: A halottak fel-feljÀrnak, szÂl a hollÂ: sohasem.
Mikor ez a vers sz¡letik, mÀr iskolÀsok tanuljÀk V´r´smarty k´ltem¢ny¢t a szeg¢ny
asszonyrÂl, aki megfelezi imak´nyv¢t. A versbeli nagyasszony azt ¢li Àt naponta, amit
Gyulai sz¡reti beszÀmolÂja tudatosÁt az olvasÂban: hajdanÀban nem Ágy volt ez. A tudatosulttÀ ¢rett trag¢dia ejti a k´ltû alkotÂ tehets¢g¢be a riadt kavicsot, amely k´r¡l
megindul a fegyelmezett hullÀmver¢s: h¢t versszakban hagyja az utÂkorra a fÀjdalmas
igazsÀgot, hogy a hajdani derü, sz¢ps¢g, biztonsÀg, szem¢lyes ¢s nemzeti diadalok eml¢kk¢ gyalulÂdtak az idû munkag¢p¢n. Gyulai versei k´z¡l kev¢s marad halhatatlan,
a SZºRETEN kivilÀgÁt ¢letmüv¢bûl, mint a csillag.
Ezt a biedermeier zsÀnerk¢pet le is lehetne festeni. Az ÀbrÀzolÀs hibÀtlan, pontos:
egy szûlûvel be¡ltetett hegy tetej¢n, ahol a pr¢shÀz, a vadÀszles, a borpince, a tulajdonos nyÀri otthona Àll, sz¡retre meghÁvott tÀrsasÀg helyezkedik el. A venyig¢k mÀr csupaszak, a dülû ment¢n ¢s a k´zeli erdûben m¢g ¢leterûs a gallyakon a lomb, a sz¢l
viszont hideg, hidegebb a szokottnÀl, rÀzza az Àgakat, a sz¡retelûkre rÀszitÀlnak a falevelek. Van egy¢bk¢nt ebben az ûszi ¡nnepben valami kÁnosan szokatlan, szabÀlytalan, senki se kapatos a f¢rfiak k´z´tt, nincs kurjongatÀs, kiÀltozÀs helyett inkÀbb sÂhajtÂl sÃlyos a levegû. Gyulai egyik legszebb ´ntudatlan belsû rÁme, hogy az ûszi sz¢lre
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a m¢ly l¢legzet bÀnata adja a meg se fogalmazott hasonlatot. A mÀsodik versszakban
ott a felid¢zett ¢s visszahozhatatlan valamikor, amikor nem sÂhajtozott senki, mÀr a
hegy is nevetett ¢s hangos volt. Hogyne lett volna az, mikor ott durrogtattÀk a tarackokat az urasÀgi csel¢dek, a hajdÃk, s a moraj, amelyet a k´rnyezû hegyek visszavertek,
dics¢rte a jÂl v¢gzett munka eredm¢ny¢t, a szorgalom jutalmÀt, verhetû a diÂ, szedhetik ¢s tÀrolhatjÀk az almÀt, a szûlûl¢ elkezdte erjed¢s¢t, ¢ljen hÀt a gondos gazda,
¢ljenek az ´r´m´t megosztani idelÀtogatott sz¡retelûk. Hallgat a hegy, ¢s hallgatnak
a vend¢gek, nem okos most tarackokra gondolni, elvitt¢k azokat kis t¡relmes markos
lovak. LÂ ¢s ÀgyÃ r¢gen megsemmis¡lt isten tudja, merre a t¡z¢rrel egy¡tt, ¢s a lûpor,
ha csak a lûpor fogyott volna el, amelynek amÃgy is tilos volna a felhasznÀlÀsa, de a
rem¢ny fogyott el, az lett semmiv¢!
A miniatür k¢p szerkezete k¢t csoportot ¢s k¢t magÀnszem¢lyt r´gzÁt, a vend¢gek
k´z´tt valahol ott kÁs¢rt a r¢gi udvarhÀz utolsÂ gazdÀja is, de lehet Vachott SÀndor
Gy´rgy ura is, a jelz¢sek f¢lre¢rthetetlenek. A hÀzigazda dolmÀnya magyaros, r¢gi
kedve nem, dÃlt, inger¡lt, csalÂdott, enn¢l is t´bb, keserü ¢s komor, m¢g f¢kezni se
tudja leverts¢g¢t, holott nûk is vannak a sz¡retelûk k´z´tt, nincs se bÂk, se incselked¢s,
de kibukik szÀjÀn mindenki megh´kken¢s¢re egy-egy teremtette, amit nem szoktak
megengedni maguknak ¢ltes hÀzigazdÀk, ha tisztes asszonysÀgok vannak a k´zel¡kben. Ezen a szabÀlytalan est¢n, ezen bizony megesik, ûszi sz¢l ¢s sÂhajtÀsok keverednek
egymÀssal, a nagy fÀk t´v¢n kedvetlen ¢s rem¢nyvesztett csoport vÀrja, legyen mÀr
v¢ge az eg¢sznek. A hajakon, a bajszokon lÀthatatlan kezek simÁtanak Àt, senki se foghatja meg, de ¢rz¢keli a nem l¢tezû ujjakat a szÀlak k´z´tt. A mÀsik csoportozat a cigÀnyok¢, akiket mulattatÀsra kirendeltek, muzsikÀjuk nem kell senkinek, hol rÀkezdik, hol abbahagyjÀk, nincs kinek jÀtszaniuk, nincs mi¢rt, csupa v¢n ¡l a heveny¢szett
tüz k´r¡l, ´reg nûk, f¢rfiak, akik nem kellettek a halÀlnak sem, hÀt persze hogy a zeng¢s szomorÃan elhal a hÃrokon, hisz ifjÃsÀga a vid¢knek hol ¢s hol nem, oda van.
Higgadt keserüs¢ggel szÀll Gyulai vers¢bûl mit sem sejtû tÀvlatokbÂl a felelet a fel se
tett k¢rd¢sre: hogyhogy nem tudni, merre, hol az az ifjÃsÀg, tudjuk bizony, mind tudjuk, hÀt a katonÀk titokzatos szellemk´zeg¢ben, ahol a tovatünt virÀgok Marlene
Dietrich ¢nek¢ben, elfÃjta ûket a t´rt¢nelem lehelete. Ha tudjÀk, halott, akit szerettek,
kegyetlen, de tiszta k¢plet, de bujdoshatnak is, lehetnek foglyok, rejtûzhetnek k¡lf´ld´n, ahonnan nem mernek jelentkezni, hogy bajt ne hozzanak az itthonmaradottakra. Minden tisztÀzatlan, csak a halott megfejtett egyenlet. ¹reg ´reg mellett ¡l a tüz
k´r¡l, fiatal csak egy k´z´tt¡k, egy lÀny, persze hogy ifjÃ lÀny, f¢rfi nem lehetne, hisz
csak nû maradhatott otthon. N¢zi a lÀny a t¡zet, Àtt´r´l olykor a szem¢n, ez a lÀny
felbukkan m¢g majd mÀshol is, a CSALçDI K¹R-ben, ott testv¢rbÀtyjÀt nyomozza, legutoljÀra a rÂzsafÀt vesz¢lyeztetû gonosz folyÂ kÀrvallottja, Kiss JÂzsef çgota kisasszonyfigurÀjÀban leng vissza ez a jellegzetesen szabadsÀgharc utÀni nûalak.
A lÁrai eszk´z´k sz¢p k¡zdelm¢ben, a nyÁlt szÀnalom indÀjÀban olyan k´nnyen elbukhatott volna a k´ltû, de elker¡lte. Mint a l´v¢sek, zÀporoznak a k´zl¢s riportszerü t¢nyei, egy lÀny ¡l, szem¢t t´rli, semmit sem tud a vûleg¢ny¢rûl, m´g´tte, k´r´tte egy
monumentÀlis szÁnpadk¢p hÀtt¢rf¡gg´nye, holttestek, fÃjÂ paripÀk, felrobbant
ÀgyÃk, kifordult belü ´szv¢r. ýk ketten, a gazda ¢s az ´zvegy menyasszony az egyed¡l
kiemelt alakok, ez a kettû veszÁtett legt´bbet, az ´reg eg¢sz rem¢nyteljes mÃltjÀt, lelkes¡lts¢g¢t, hit¢t, vagyonÀt, csalÀdtagjait, a lÀny eg¢sz beteljes¡l¢s n¢lk¡l maradÂ,
porba gÀzolt j´vûj¢t. A vend¢gek isznak, fel-felsÂhajt valaki, a besz¢lget¢s elakad, egy
k¢z belekotor a rûzs¢be. A zÀrÂversszakban m¢g szÀrnya is nû a visszafogott csendnek,
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iszonyÃ vÀdat ¢s tagolatlan ¡v´lt¢st rejtenek a fegyelmezett sorok, n¢gy babonÀs sor
¢rz¢kelteti a k´zelgû est¢t, a mindnyÀjuknak egyszer elj´vû halÀlt s a mÃlt ¢s a jelen
k´zti ÀtÁvelhetetlen szakad¢kot. A v´lgyre k´d ereszkedik, a csÃcson mÀr ott az ¢jszaka,
a tüz csak pislÀkol, csak az Àrny¢kok elevenek, seregnyi Àrny¢k lebeg k´r´tt¡k, felett¡k. Gyulai verse azzal a rettenetes tÀrgyilagossÀggal fejezûdik be, amely nyelv¡nkben
a n¢pdal stilisztikai jellegzetess¢ge, a legnagyobb kijelent¢sek cicomÀtlan egyszerüs¢ge, akarod-e feles¢g¡l Bodor AnikÂt, akarom, hogy van a beteg, meghalt, hÀt a csecsemû, tÃl¢lte.
Az Àrnyak k´rbeveszik a h¢t versszakot, az olvasÂ megrettenve ismeri fel ûket, hÀt
persze, itt vannak mind, elj´ttek a valamikor sz¡retelûk rejtelmes k´zeg¡kbûl, egyiknek ismeri a sÁrjÀt, mÀsiknak csak k´vetkeztetni lehet a hely¢re. A hajdani szeretûk ¢s
sz¡lûk mind itt vannak, mert az ¢vszak meghozta a term¢s¢t, sziszeg a k¢t spirÀnssal
az ûszi sz¢l, temetnek az ´ntudatlan consonansok: sok a sÁr a v´lgyeken.
Ilyen rideg, romÀn stÁlusÃ müv¢szettel megÀlmodott biedermeier sz´veggel el nem
gyÀszoltak m¢g vesztett ¡gyet. Gyulai csak az elemek felsorolÀsÀban volt hajlandÂ vÀllalni a sablon zsÀnerk¢p ´sszetevûit, a csoportozatot az avarba ¢rett pÀzsiton, mondanivalÂjÀban sz¢pen elkeverte a szÁneket, nincs tarka nyÀjas tÀjk¢p, amely elfedi a vilÀgosi bitÂkat, csak sÂhaj van, k´nny nem hull, de az eml¢kez¢s se b¢k¢l. Ez a vers a
magyar GUERNICA; gyalulatlanul kegyetlen, de ¢ppen az¢rt hatÀsos, mert nem t´rûdik
a sajÀt vagy az olvasÂ felhÀmlott epidermisz¢vel, mÀsok meghaltak, mi sz¡retel¡nk,
jÂ szerencs¢t a bû term¢shez, mi ¢l¡nk.
Mit tudta volna Picasso, mit jelent az nÀlunk, ha a gazda nem foglalkozik a vend¢geivel, ha a kisasszony jelenl¢t¢ben szelÁden, de kÀromkodik egyet, az apokalipszis
vers¢t magyar lovak patÀja veri ¡temre. Etelk´z Âta nÀlunk a maguk mÂdjÀn faragjÀk
az idû fÀjÀba a k´ltûk nemzeti jelz¢seiket.

Hermann RÂbert

AZ ELTþNT NYOMTATVçNY NYOMçBAN ä
JñKAI KOMçROMI MENLEVELE
A formanyomtatvÀnyok v¢gigkÁs¢rik az emberi ¢letet. A sz¡let¢si anyak´nyv ¢s a halotti bizonyÁtvÀny k´z´tt hasznos ¢s haszontalan formanyomtatvÀnyok szÀzait t´ltj¡k
ki s t´ltik ki rÂlunk. T´bbs¢g¡k nem m¢ltÂ a megûrz¢sre, n¢melyik¡k n¢lk¡l viszont
nem is l¢tezhet¡nk.
A formanyomtatvÀnyok àeluralgÀsaÊ a XV III. szÀzad v¢g¢n kezdûd´tt, s a mÃlt szÀzad k´zep¢n mÀr EurÂpa minden valamennyire is civilizÀlt orszÀgÀban igen jelentûs
szerepet jÀtszottak a k´zigazgatÀs legk¡l´nb´zûbb Àgaiban. 1849 ûsz¢n MagyarorszÀgon forgalomba ker¡lt egy olyan nyomtatvÀny, n¢met nev¢n a Geleitschein, amelynek
birtoklÀsa valÂsÀgos ¢letbiztosÁtÀst jelentett. A nyolcadr¢t alakÃ papÁron Bayersfeld
csÀszÀri-kirÀlyi hadbiztos alÀÁrÀsÀval a k´vetkezû sz´veg szerepelt: àKÁs¢rûlev¢l ... r¢sz¢re,
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ki innen akadÀlytalanul visszat¢rhet sz¡lûf´ldj¢re, ..., s mint a komÀromi helyûrs¢ghez tartozÂ,
szem¢lye ¢s vagyona biztonsÀgÀt illetûleg az annak nyÃjtott kedvezm¢nyekben r¢szes¡l.Ê1
Ez a nyomtatvÀny nem v¢letlen¡l tett szert ekkora becsre. 1849 augusztusÀban, a
temesvÀri veres¢g utÀn a magyar csapatok egymÀs utÀn adtÀk meg magukat. Szeptember elej¢n megadta magÀt P¢tervÀrad erûdje is, s ettûl kezdve mÀr csak KomÀrom
bÀstyÀin lengett magyar zÀszlÂ. Az erûd parancsnoka, Klapka Gy´rgy tÀbornok azonban ä minden felszÂlÁtÀs ellen¢re ä nem volt hajlandÂ felt¢tel n¢lk¡l kapitulÀlni. Elûbb
a nemzet eg¢sz¢nek akart engedm¢nyeket kik´tni az erûd ä a Habsburg Birodalom
egyik legjobb ¢s legkorszerübb tÀborerûdje ä ÀtadÀsa fej¢ben. A gyûztes f¢l erre term¢szetesen nem volt hajlandÂ, sût felt¢tel n¢lk¡li megadÀst k´vetelt. Klapka azonban
Ágy is el¢rte, hogy az 1849. szeptember 27-¢n megk´t´tt ÀtadÀsi szerzûd¢s szabad elvonulÀst ¢s b¡ntetlens¢get biztosÁtson a vÀrûrs¢g tagjainak. A vÀrba menek¡lt, politikailag kompromittÀlt szem¢lyeknek Klapka honv¢dtiszti rangot adott; Ágy nekik sem
kellett f¢lni¡k a gyûztes hatalom bosszÃjÀtÂl. A vÀrat elhagyÂk aztÀn megkaptÀk az
emlÁtett àGeleitscheinÊ-t.
Sokkal inkÀbb aggÂdhattak a vÀros ama sz¡l´ttei, akiket a szabadsÀgharc v¢ge a vÀr
falain kÁv¡l ¢rt. K´zt¡k volt egy huszonn¢gy ¢ves fiatalember is, foglalkozÀsÀt tekintve
k´ltû, ÁrÂ, lapszerkesztû. JÂkai MÂr, mert rÂla van szÂ, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben v¢gigcsinÀlta a forradalmat ¢s a szabadsÀgharcot. A katasztrÂfa Aradon ¢rte. Ott volt, amikor Kossuth ¢s a kormÀny lemondott, amikor G´rgey ¢s tisztikara elhatÀroztÀk a fegyverlet¢telt. LÀtta CsÀnyi LÀszlÂ k´zleked¢s- ¢s k´zmunka¡gyi minisztert, amint elajÀnd¢kozta ¢rt¢ktÀrgyait, k´zt¡k pisztolyait azoknak, akikrûl Ãgy v¢lte, hogy tÃl fogjÀk
¢lni ût. JÂkai is k¢rt tûle egyet, mire az ´regÃr szigorÃan annyit mondott: àTedd, de
ne mondd!Ê Kiss Ernû altÀbornagy megragadta JÂkai karjÀt, s Ágy szÂlt hozzÀ: à¹nnek
neje van!Ê JÂkai feles¢ge ekkor GyulÀn volt, s a szerelmes f¢rj elhatÀrozta, hogy
visszajut hozzÀ, ha lehet.
Augusztus 12-¢t m¢g Aradon t´lt´tte. TanÀcstalanul jÀrkÀlt a vÀros utcÀin, amikor
egy kocsi Àllt meg mellette, bakjÀn egy parasztruhÀs kocsissal: àGyere, ¡lj fel, JÂkai!Ê
JÂkai jobban megn¢zte a kocsist, s RÀkÂczy JÀnosra, Kossuth titkÀrÀra ismert benne.
Elindultak GyulÀra. Itt talÀlkoztak Laborfalvi RÂzÀval ¢s a Nemzeti SzÁnhÀz egy mÀsik
csillagÀval, Schodeln¢val. Megbesz¢lt¢k RÀkÂczyval, hogy JÂkait Borsod megy¢be, a
B¡kkben talÀlhatÂ TardonÀra viszi. Itt lakott a Nemzeti SzÁnhÀz komikusÀnak, Telepi
Gy´rgynek a sÂgornûje, CsÀnyi BenjÀminn¢. TardonÀra meg¢rkezve, CsÀnyi¢k ´r´mmel adtak mened¢ket a bajba jutott ÁrÂnak. RÀkÂczy JÀnos mÀsnap tovÀbbutazott, JÂkain¢ m¢g n¢hÀny napig maradt, de augusztus v¢g¢n û is visszat¢rt Pestre.2
De mi¢rt is kellett JÂkainak bujdosnia? Hiszen neve nem szerepelt egyetlen k´r´zûlev¢lben sem. K¢t dolog miatt is Ãgy gondolhatta, hogy jobban teszi, ha egy idûre
eltünik a hatÂsÀgok szeme elûl. 1849-ben elûbb az Esti Lapok, majd a Pesti Hirlap szerkesztûjek¢nt jÂ n¢hÀny alkalommal olyan kifejez¢sek futottak ki a tolla alÂl, amelyek
fels¢gs¢rtûnek minûs¡ltek. 1849. mÀjus 17-¢n pl. àÀtkozott eml¢kü dinasztiaÊ-k¢nt emlÁtette a Habsburg-hÀzat.3 A mÀsik ok legalÀbb ilyen sÃlyos volt. 1848 ûsz¢n PçN JELLASICZ cÁmen humoros hûsk´ltem¢nyt Ár Jella§iÔ magyarorszÀgi hadjÀratÀrÂl, s ebben
tiszteletlen hangon nyilatkozott nemcsak a horvÀt bÀnrÂl, hanem I. Ferenc JÂzsef
¢desanyjÀrÂl, ZsÂfia fûhercegnûrûl is, akit Jella§iÔ szeretûjek¢nt aposztrofÀlt.4
A vesz¢lyeztetetts¢g hite legalÀbb olyan erûs tud lenni, mint maga a vesz¢ly. Nem
csoda tehÀt, hogy valahÀnyszor kopogtattak a tardonai hÀz ajtajÀn, JÂkai azonnal menek¡l¢sre gondolt. A k¡lvilÀggal a kapcsolatot feles¢g¢nek levelei jelentett¢k. A leve-
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lek meglehetûs gyakorisÀggal k´vett¢k egymÀst. RÂza asszony szeptember 5-¢n mÀr
arrÂl Árt, hogy I. Ferenc JÂzsef a hÁrek szerint ànemsokÀra kimondja a k´zbocsÀnatotÊ, csak
az a baj, hogy a KomÀromot v¢dû Klapka nem akarja feladni a vÀrat. Szeptember 8-Àn
JÂkai k´z´lte, hogy egyelûre nem megy Pestre, mert azzal ijesztgetik, hogy àÁgy a muszka meg Ãgy a n¢metÊ. RÂza levelei hetekig kimaradtak, s csak oktÂber 24. utÀn tudatta
JÂkaival, hogy a napokban v¢geztek ki t´bb politikust ¢s katonÀt, s ez¢rt JÂkai àne jÀrkÀljon sehovÀÊ. November 3-Àn k´z´lte, hogy a kiv¢gz¢seket leÀllÁtottÀk, s hogy elûzû
nap t´bb szÀz foglyot szabadon engedtek.5 JÂkai azonban a maradÀs mellett d´nt´tt.
Csak 1849. december 24-¢n hagyta el TardonÀt, RÀcz Endre, a k´zs¢g reformÀtus lelk¢sze Àltal àa jegyzû tÀvoll¢t¢benÊ kiadott ¢s KovÀcs JÀnos n¢vre szÂlÂ Ãtlev¢llel.6 Pestre
¢rve tovÀbbra is rejtûz´tt. Megnyugodva, 1850 elej¢n SajÂ Àln¢ven mÀr szabadsÀgharcos tÀrgyÃ novellÀkat Árt a SzilÀgyi SÀndor Àltal szerkesztett Magyar Eml¢klapokba
is. Ezekbûl Àllt ´ssze a FORRADALMI °S CSATAK°PEK cÁmü k´tet.
Az ÁrÂk azonban ritkÀn viselik el, ha megt´rt¢nt kalandjaik nem annyira szÁnesek,
mint ÁrÀsaik. Fûleg akkor, ha olyan fantÀziÀval rendelkeznek, mint JÂkai. A fikciÂk ÁrÂi
pedig hajlamosak arra, hogy ´nn´n ¢let¡ket is reg¢nynek tekints¢k. Egy reg¢nyben
pedig szabadon keveredhet a valÂsÀg ¢s a k¢pzelet, az, ami megt´rt¢nt, s az, ami megt´rt¢nhetett volna. S valamennyien ismerj¡k az egyszer mÀr elmondott vagy megÁrt
t´rt¢netek pszichikumÀt: egy idû utÀn elmosÂdik benn¡k a hatÀrvonal a t¢nyek ¢s a
k¢pzelm¢nyek k´z´tt.
JÂkai tehÀt visszaeml¢kez¢s¢ben alaposan kiszÁnezte megmenek¡l¢se t´rt¢net¢t. A
Geleitscheint elûsz´r testv¢r¢hez, JÂkay KÀrolyhoz Árott, 1855. szeptember 14-¢n kelt
level¢ben emlÁti. A sz´vegk´rnyezet is ¢rdekes: JÂkai bÀtyja k¢tszÀz pengûforintot k´vetelt ´ccs¢n, mire JÂkai àeg¢sz biogrÀfiÀvalÊ felelt, s k´z´lte, hogy 1849-ben semmi keresete nem volt, amikor pedig 1850-ben àegy nûm Àltal szerzett komÀromi kapitulÀcionÀlis
geleitschein v¢delme alattÊ hazat¢rt, ezer´tszÀz forint adÂssÀga volt. A sorokban van n¢mi
burkolt szemrehÀnyÀs is: ti. hogy a Pesten l¢vû Laborfalvi RÂza s nem a KomÀromban
tartÂzkodÂ JÂkay KÀroly szerezte azt a bizonyos Geleitscheint...7
A POLITIKAI DIVATOK -ban kezdûdik meg a t´rt¢net kiszÁnez¢se. Hargitay Judit bejut a komÀromi vÀrba, hogy f¢rj¢nek, LÀvay B¢lÀnak menlevelet szerezzen. Ennek
¢rdek¢ben mindenf¢le furfangot elk´vet: vÀgÀst csinÀltat a homlokÀn, s hosszan tervezi, hogyan formÀl a bemondott àeinundzwanzigÊ ¢vbûl àvierundzwanzigÊ-ot. Egy,
a menleveleket osztÂ bizottmÀnyban ¡lû ismerûs azonban felismeri, s szÀnd¢kÀra rÀjûve f¢rje ¢letkorÀt Árja be a menlev¢lbe, Juditnak tehÀt nem kell a hamisÁtÀssal bajlÂdnia. LÀvay B¢la Ágy megmenek¡l.8
A k´vetkezû lejegyz¢s csak f¢lig-meddig szÂl a nyilvÀnossÀgnak: 1870. december 6Àn müvei n¢metre fordÁtÂjÀhoz, a lelkes, de kev¢ss¢ hozzÀ¢rtû Kertbeny KÀrolyhoz Árott
´n¢letrajzi level¢ben emlÁti, hogy KomÀrom feladÀsakor àegy egyszerü katonÀnak (SzathmÀrynak hÁvtÀk, Szigligeti fiv¢re) esz¢be jutott, hogy beÁrassa nevemet ä mint honv¢dtiszt¢t ä a
komÀromi kapitulÀnsok lajstromÀba, majd elvitte a r¢szemre kiÀllÁtott menlevelet feles¢gemnek, ¢s
ennek a papÁrdarabkÀnak a r¢v¢n megmenek¡ltem, ¢s vesz¢ly n¢lk¡l visszat¢rhettem PestreÊ.9
1875-ben, immÀr a nyilvÀnossÀgnak szÀnva, a FORRADALOM ALATT íRT MþVEI -hez
Árott utÂszavÀban bujdosÀsÀrÂl Ágy Árt: àCsak nûm tudta holl¢temet s t´bbsz´r meglÀtogatott
itt, a rossz hÁrt elhallgatva elûttem. A komÀromi kapitulÀciÂkor Szigligeti [Ede] testv¢re, honv¢dûrnagy az ¢n nevemet is beÁratta a kapitulÀlÂ ûrsereg k´zvit¢zei k´z¢, s nevemre szÂlÂ Geleitscheint
hozott nûmnek, ki azt maga hozta nekem. A halÀlb¡ntet¢s alÂl tehÀt mÀr ki voltam szabadÁtva.
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De Pestre csak k¢sûbb volt tanÀcsos visszat¢rni; akkor is Àln¢v alatt, Àl´lt´zetben, idegen Ãtlev¢llel,
s hÂnapokig nem hagyhattam el a szobÀt.Ê10
AZ ELSý ýSZ HAJSZçLAK cÁmü, 1890-ben Árott tÀrcÀja szerint oktÂber 6. utÀn egy
vÀndorlÂ honv¢d vetûd´tt TardonÀra, aki elbesz¢lte, hogy KomÀromban mindenki
amnesztiÀt kapott. àMeg is mutatta a maga Geleitschein-jÀt, amelyben szem¢lye ¢s vagyona
minden hÀborgatÀs ellen biztosÁttatik.Ê Egyszer aztÀn meg¢rkezett RÂza asszony, s àelûvonta
kebl¢bûl azt a kis ´sszegyürt lev¢lk¢t, amit a bujdosÂ honv¢dtûl Ãgy megirigyeltem: a komÀromi
kapitulÀciÂbÂl eredett Geleitscheint. KiÀllÁtva az ¢n nevemre, mintha KlapkÀnak a hadseg¢de
lettem volna. Ezt csak egy szeretû asszonyszÁv vakmerû furfangja gondolhatta Ágy ki. Szigligeti
´ccse jÀrt k´zbenÊ.11 Az ebben az ¢vben Árott A TENGERSZEMþ H¹LGY ´n¢letrajzi vonatkozÀsÃ fejezet¢ben szint¢n azt Árja, hogy Szigligeti Ede testv¢re, SzathmÀry Vince beÁratta ût a tisztek sorÀba, mint honv¢d hadnagyot, às elhozta a nevemre szÂlÂ mened¢klevelet
feles¢gemnekÊ.12
HÀrom ¢v mÃlva, 1893-ban Vadnay KÀroly JÂkai tardonai tartÂzkodÀsÀrÂl szÂlÂ
ÁrÀsÀban emlÁtette, hogy àSzigligeti testv¢re: SzathmÀry volt honv¢dszÀzados nagy bajjal szerzett egy ilyen alÀÁrt, de be nem Árt lapot, s annak rovatait a JÂkai perszonÀliÀival t´lt´tt¢k ki.
Abban û mint komÀromi honv¢dtiszt szerepelt, s ez irat birtokÀban nem lehetett t´bb¢ bÀntÂdÀsaÊ.
A RÀcz Endre kÀlvinista lelkipÀsztorral k¢sz¡lt àriportÊ szerint a talÀlkozÀs pontosan
àkarÀcsony szombatjÀnÊ t´rt¢nt. (RÀcz Árta alÀ JÂkai Ãtlevel¢t 1849 december¢ben.)13
A t´rt¢net beker¡lt JÂkai unokahÃgÀnak, VÀli Marinak az eml¢kiratÀba is. Eszerint
RÂza asszony à¡gyesenÊ Geleitscheint szerzett JÂkainak, ennek àoltalmÀban bÁzva hazahozta tardonai rejtekhely¢bûl MÂricot, s aztÀn szeretû gonddal rejtegette tovÀbb lakÀsÀn, amÁg
csak a ÏGeleitscheinÎ-nak ¢rv¢nyt tudott biztosÁtaniÊ.14
E forrÀsok alapjÀn MikszÀth KÀlmÀn is bevette a t´rt¢netet JñKAI MñR °LETE °S
KORA cÁmü munkÀjÀba. MikszÀth szerint JÂkai az¢rt bujdosott tovÀbbra is, mert a menlev¢l csak az ¢let¢t v¢dhette meg; àaz ellen, hogy be ne sorozzÀk az osztrÀk hadseregbe k´zkatonÀnak, ¢ppen nem oltalmazta. Azonfel¡l hÁre jÀrt, hogy harminck¢t ÁrÂ van a kiv¢gzendûk
lajstromÀn a v¢rt´rv¢nysz¢k elûtt, s ezek k´zt JÂkai isÊ.15
Ezzel egy idûben Heged¡s SÀndorn¢ JÂkay JolÀn, az ÁrÂ testv¢r¢nek, JÂkay KÀrolynak a lÀnya ä a csalÀdi hagyomÀnyok alapjÀn ä is leÁrta JÂkai bujdosÀsÀt. Szerinte Laborfalvi RÂza testv¢re, Bebus (azaz Benke Albert) Szigligeti Ede fiv¢r¢vel, SzathmÀry
Imr¢vel volt àegy zÀszlÂ alattÊ, s tûle tudta meg, hogy a komÀromi kapitulÀnsok Geleitscheint kaptak. Bebus ezt elmondta RÂzÀnak, mire az magÀhoz hÁvatta SzathmÀryt, s
k¢rte, szerezzen egy ilyen kit´ltetlen Geleitscheint. SzathmÀry szabÂdott, mondvÀn,
hogy ez¢rt a fej¢vel jÀtszik, majd karÀcsony het¢ben egyszer csak beÀllÁtott a Geleitscheinnal. RÂza asszony azonnal elutazott TardonÀra, ahol Àtadta az okmÀnyt JÂkainak. àA Geleitscheint RÀcz Endre, a pap ÀllÁtotta ki KovÀcs JÀnos n¢vre...Ê16
A t´rt¢netben t´bb zavaros pont is van: JÂkai szerint Benke Albert elesett az augusztus 3ä5-i szegedäszûregi csatÀban; JÂkay JolÀn szerint àBebus hazaj´tt, de akkor mÀr
csak romja volt ´n´nmagÀnak, tele sebekkelÊ, s û besz¢lt SzathmÀry Imr¢vel.17 A honv¢dseregben azonban nem szolgÀlt SzathmÀry Imre nevü ûrnagy vagy szÀzados. Szigligeti
Ed¢nek valÂban szolgÀlt k¢t testv¢re a honv¢dseregben: AndrÀs ¢s Vendel. AndrÀs
1811-ben NagyvÀradon sz¡letett, 1848 elûtt ¡gyv¢d volt. 1848. jÃlius 11-¢n Àllt be a
szegedi 3. honv¢d zÀszlÂaljba. FebruÀr 5-¢n (1-j¢tûl szÀmÁtandÂ ranggal ¢s illetm¢nynyel) Àthelyezt¢k a 37. (MÀriÀssy) gyalogezred 3. zÀszlÂaljÀba, de az Àthelyez¢st nem
fogadta el. MÀjus 8-Àn (Àprilis 23-Àn) megkapta a Magyar Katonai °rdemrend III.
osztÀlyÀt, jÃnius 14-¢n pedig (1-j¢tûl szÀmÁtandÂ ranggal ¢s illetm¢nnyel) fûhadnagy-
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gyÀ ¢s a 3. honv¢d zÀszlÂalj 3. szÀzadÀnak parancsnokÀvÀ nevezt¢k ki. JÃlius 2-Àn a
komÀromi csatÀban megsebes¡lt. TovÀbbi adatunk nincs rÂla. MÀsik testv¢re, Vendel
(mÀs forrÀs szerint Vencel vagy Vince) szint¢n a 3. honv¢d zÀszlÂaljban kezdte katonai
pÀlyÀjÀt. 1849 mÀrciusÀban hadnagyi rangban Àthelyezt¢k a 43. honv¢d zÀszlÂaljhoz,
de az Àthelyez¢st û sem fogadta el.18 A 3. honv¢d zÀszlÂalj 1849. augusztus 13-Àn VilÀgosnÀl tette le a fegyvert, az ott szolgÀlÂ tisztek tehÀt nem szerezhettek Geleitscheint.
Ha SzathmÀry KomÀromban szolgÀlt, hogyan lehetett volna àegy zÀszlÂ alattÊ a d¢li
hadseregben harcolÂ Benke Alberttel?
Mi¢rt nem a KomÀromban lakÂ csalÀdtagok prÂbÀlkoztak a Geleitschein megszerz¢s¢vel? Igaz, JÂkai ¢s anyja ekkor m¢g haragban voltak, de JÂkay KÀroly, a testv¢r
valÂban el¢rhette volna ´ccs¢nek felv¢tel¢t a vÀrûrs¢g n¢vsorÀba. Ha Klapka tiszti kinevez¢st adott JÂkainak, mi¢rt nem szerepel a neve a vÀrûrs¢g fennmaradt parancsk´nyveiben? A komÀromi vÀrûrs¢g ugyanis az egyetlen, amelynek adminisztratÁv iratanyaga (kinevez¢sek, elûl¢ptet¢sek) ä hÀla a kapitulÀciÂnak ä teljes eg¢sz¢ben fennmaradt. EgyÀltalÀn, milyen rangban kapott Geleitscheint JÂkai? A Kertbenyhez Árott
lev¢lben tisztet, a F ORRADALOM ALATT íRT MþV EI jegyzet¢ben k´zvit¢zt Ár. AZ ELSý
ýSZ HAJSZçLAK -ban mint àKlapka hadseg¢deÊ, azaz mint tiszt szerepel. A TENGERSZEMþ
H¹LGY -ben hadnagy. VadnaynÀl is honv¢dtisztk¢nt szerepel, MikszÀthnÀl mÀr eg¢szen pontosan àhonv¢dkapitÀnyÊ, azaz szÀzados.
Ki kezdem¢nyezte a àGeleitscheinÊ megszerz¢s¢t? A Kertbenyhez Árott lev¢l ¢s A
TENGERSZEMþ H¹LGY szerint SzathmÀry Vince ´tlete volt, a t´bbi (szint¢n JÂkaitÂl
szÀrmazÂ) forrÀs szerint RÂza asszony volt a kezdem¢nyezû. Ki ¢rtes¡lt elûbb a GeleitscheinrÂl: JÂkai TardonÀn vagy RÂza Pesten? Ha JÂkainak n¢vre szÂlÂ Geleitscheinja
volt, mi sz¡ks¢ge volt a KovÀcs JÀnos n¢vre kiÀllÁtott Ãtlev¢lre? Ha a Geleitschein nem
az û nev¢re szÂlt, akkor viszont ¢rt¢ktelen volt a megmenek¡l¢s szempontjÀbÂl. Mi¢rt
csak a KovÀcs JÀnos n¢vre kiÀllÁtott Ãtlev¢l maradt meg JÂkai iratai k´z´tt, s a Geleitschein mi¢rt nem? A POLITIKAI DIVATOK-ban elûadott t´rt¢net pedig csak azt bizonyÁtja, hogy JÂkainak 1862 elûtt nem volt Geleitschein a kez¢ben: az okmÀnyban
ugyanis nem szerepelt szem¢lyleÁrÀs, sem ¢letkor, csak a n¢v ¢s az illetûs¢g (telep¡l¢s
¢s megye vagy ker¡let). Nem kellett tehÀt prÂbÀlkozni semmif¢le vÀgÀsokkal vagy az
¢letkor ÀtÁrÀsÀval.
Megannyi olyan k¢rd¢s, amelyre neh¢z logikus feleletet adni. Ha csak fel nem t¢telezz¡k, hogy JÂkai reg¢nyesebb szÁnezetet akart adni megmenek¡l¢s¢nek, mint amilyen az a valÂsÀgban volt. A Geleitschein-t´rt¢nettel Ãjabb bab¢rÀgat füz´tt RÂza aszszony hitvesi koszorÃjÀba, megeml¢kezett Szigligeti Ede testv¢r¢rûl, megdics¢rte
Klapka tÀbornokot, s n¢mileg àhozzÀvarrtaÊ magÀt sz¡lûvÀrosÀnak, KomÀromnak
1848ä49. ¢vi dicsûs¢ges t´rt¢net¢hez is.
Van m¢g n¢hÀny negatÁv bizonyÁt¢k is, amely a t´rt¢net k´lt´tt mivoltÀt igazolja.
így az, hogy az eset egyetlenegyszer sem ker¡lt elû Szigligeti ¢s JÂkai vagy Klapka ¢s
JÂkai lev¢lvÀltÀsaiban. Klapka 1849. mÀrcius v¢ge Âta ismerte JÂkai nev¢t; az Esti Lapok kapcsÀn m¢g levelet is vÀltottak.19 Ennek ellen¢re Klapka ä aki szint¢n nem ment
a szomsz¢dba, ha eml¢kei ÀtalakÁtÀsÀrÂl volt szÂ ä hasonlÂk¢ppen nem emlÁti a t´rt¢netet 1886-os eml¢kiratÀban, noha akkor az mÀr t´bb¢-kev¢sb¢ k´zismert volt.
Szinnyei JÂzsef, KomÀrom jeles sz¡l´tte ugyancsak jÂ ¢rz¢kkel mellûzte azt KomÀrom
1848ä49-es t´rt¢net¢rûl Árott k´tet¢ben.
HozzÀteendû, hogy a komÀromi menlev¢l megszerz¢se nem volt eg¢szen lehetetlen
feladat azok szÀmÀra, akik nem tartoztak a vÀrûrs¢ghez. Klapka tÀbornok szeptember
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28-Àn hadseregparancsban szÂlÁtotta fel a zÀszlÂaljakat, hogy negyvennyolc Âra alatt
jelents¢k, àhÀny egy¢n van minden egyes megy¢bûl l¢tszÀmukban; a szÀzadparancsnokok pedig
k¢szÁtsenek egy n¢vsort, mely kez¡kn¢l maradvÀn, minden, a szÀzadhoz tartozÂ egy¢neket magÀban foglaljaÊ. MÀsnap megism¢telte ezt a parancsot. Az oktÂber 1-j¢n megk´t´tt, a kapitulÀciÂ r¢szleteit szabÀlyozÂ szerzûd¢s szerint a zsold ¢s a menlevelek kiosztÀsÀra
minden k¢t zÀszlÂalj, lovasszÀzad ¢s ¡teg szÀmÀra egy cs.-kir. tisztet fognak kijel´lni,
a neveknek a menlevelekbe valÂ beÁrÀsÀt pedig az àalosztÀlyÊ- (egys¢g-) parancsnokok
egy cs.-kir. hadbiztossal egyet¢rtve szabÀlyozzÀk.20 Az egy¡ttes szabÀlyozÀsbÂl azonban
ä valÂszÁnüleg idûhiÀny miatt ä nemigen lett semmi. A cs.-kir. fûvez¢rnek s¡rgûs volt
KomÀrom mielûbbi megadÀsa, hiszen v¢szesen k´zelgett oktÂber 6., Latour osztrÀk
had¡gyminiszter meggyilkolÀsÀnak elsû ¢vfordulÂja. MÀrpedig Haynau tÀborszernagy ezen a napon akarta kiv¢geztetni BatthyÀny Lajos minisztereln´k´t ¢s a honv¢dsereg fûbb parancsnokait. Ez¢rt aztÀn az egyes alakulatoknak a beadott l¢tszÀm
szerint adtÀk ki a Geleitscheinokat, s azokat az alakulatok Árnokai vagy seg¢dtisztjei
t´lt´tt¢k ki. Ezzel magyarÀzhatÂ, hogy pl. a kb. nyolcszÀz´tven-kilencszÀz fûnyi szabolcsi 48. honv¢d zÀszlÂaljnÀl negyvenk¢t f´l´sleges Geleitschein maradt, amelyeket
aztÀn a tisztek hazavittek Szabolcs megy¢be, s t´bb bujdosÂ honv¢dtisztet ezek kit´lt¢s¢vel mentettek meg a besoroztatÀstÂl. Hamary DÀniel visszaeml¢kez¢se szerint a
t¡z¢reknek KrivÀcsy JÂzsef alezredes, t¡z¢rparancsnok osztotta ki a Geleitscheinokat,
majd a tÀbornoki irodÀba k¡ldte ûket azzal, hogy àÁrja ki-ki e hÀzag k´z¢ nev¢t, sz¡let¢se
hely¢t ¢s megy¢j¢t, majd aztÀn rÀ¡tik ott az osztrÀkok cÁmer¢t, a k¢tfejü sastÊ. A cs.-kir. hatÂsÀgok
elvileg ugyan ellenûrizhett¢k a kapitulÀnsokat, hiszen a vÀrûrs¢g tagjainak kifizetendû
zsold c¢ljÀbÂl k¢szÁtett n¢vsorok a kez¡kben voltak, de az orszÀg tÀvolabbi vid¢kein
ezek az ellenûrz¢sek kev¢sb¢ voltak vesz¢lyesek. Ha az eg¢sz vÀrûrs¢gn¢l csak egy hasonlÂ, ´t szÀzal¢kos t´bbletet osztottak ki, a kb. huszon´t-harmincezer fûn¢l ez is ezerk¢tszÀz-ezer´tszÀz felesleges darabot jelentett.21
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Utassy JÂzsef

NO°
Rengeteg vized gy´tri bÀrkÀmat,
szorong a szÁvem, szorong: Â, bÀrcsak
feh¢r galambom hozna z´ld Àgat!
Asszonyom p´r´l, civÂdik velem,
tür´k, nyelek, nagy kezem t´rdelem:
adj mÀr bÀrkÀnyi b¢k¢t, Istenem!
JÀfet mustrÀlja KÀm feles¢g¢t,
soha m¢g ilyen ravasz feh¢rn¢p...!
Istenem, adj mÀr bÀrkÀnyi b¢k¢t!
Pillants rÀm, szÀnj meg engemet, Uram,
lassan v¢get ¢r, f´lf¢nylik utam,
vallok hÀt neked sz¢p szomoruan:
KÀin meg´li mindenkor çbelt,
nem lesz k¡l´nb, nem, az ¢n fajtÀm sem!
Szeress Ágy minket! °s ments meg! çmen.

Gergely çgnes

ºZENET ALASZKçBA
R¢gen nem Ártam. Itt a sz¢l vilÀgÁt.
Egyre nehezebb, ikercsillagom.
Sosem tudhatom, annyi-e a MÀsik,
mint szerszÀmnak a fü, ha meghagyom.
Vagy te lett¢l a penge, s ¢n a füszÀl?
s a tÀvolsÀg, a kelta f¢lhomÀly,
mÀr fel se gyÃjt, csak ¡szk´sen k´z¢nk szÀll?
s nem tÀmad rÂzsa, nem telik pohÀr?
Merev tÀmlÀjÃ karossz¢k ´l¢ben
az egyik¡nk a fallal szemben ¡l.
Az ÂrÀk ¡tnek. Lûd´z¢s, s´r¢ttel.
Ha angyal j´n, elvÀgÂlag rep¡l.
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De mozdulatlan minden. Te is, ¢n is.
Kit elk¢pzelnek, s ki elk¢pzeli.
Minden burokban. VarÀzsg´mb vez¢nyli
a vÀrosban a roppant t¢rzen¢t.
Hallod te is? A harsona sikoltoz,
bÁbor gyûzelmi zÀszlÂt vÀg a sz¢l.
A B¡rgermeister mindent mÀrÂl keltez,
szarvasbûr´n pecs¢tes oklev¢l.
ZÃg a harang. °s benne zÃg a tenger.
A boltok nyitva. A kagylÂ remeg.
SzerelmespÀrok futnak, mint a sÁnpÀr,
szemben a szertenyÁlÂ ¢vtized.
Port´lcs¢r pattan fel a sivatagban,
az ÂceÀnon k¢t sziklaszobor.
HÀt ¢rted ezt? Elhagyhatsz szÀz alakban,
ki mozdulatlan, mindig visszadûl.
VÀrj meg! T¢ged visszhangoz minden horhos!
A szomj s a tÀrgya Ãgyis sz¢tvadul.
Csenget a postÀs. Te voltÀl a fontos.
Micsoda csend. Az asztal felborul.

HçZ BETLEHEMBEN
Minden hÀz fordÁtott t´megsÁr.
De hÀzig visz az Ãt.
HÀzat, f´ldet, f¢rfit akart
a moabita Ruth.
F¢rfit, ki f´ld´n s hÀzban is
birtokÀvÀ alÀz.
Hajlongott Ruth, s elvette ût
a birtokos BoÀz.
A frigy tetszett NaÂminak,
tetszett MoÀbban is.
S BoÀz¢rt lenn a kapuban
nem mondanak Kaddist:
minden hÀz fordÁtott t´megsÁr.
De hÀzig visz az Ãt.
DÀvid kirÀly d¢danyja lett
a moabita Ruth.
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MesterhÀzi MÂnika

EMBERSZçM
A kutya volt a k´z´s nevezû,
barÀtsÀgossÀg t´rtvonal alatt,
szorozva, osztva mÀs tapasztalattal ä
puha, lÂgÂ f¡lü, ismerkedû
k´ly´k, akivel nem k´telezû,
hanem muszÀj is, hogy meg¢rtsd magad ä
persze a gazdÀk is szÂt vÀltanak
ilyenkor ä csakhogy akkor az a nû
nem arra vÀlaszolt, hogy a kutya
hÀny hÂnapos, hanem besz¢lni kezdett.
N¢gy gyerek, munka nincs ä z´rg´tt a metrÂ,
a szatyrok: lakÀs sincs ä levegût sem vett,
besz¢lt, mikor leszÀlltam, csak lemondÂ
szem¢n lÀtszott: nem lesz panaszfala.

TE HOGY °RTELMEZED?
te hogy ¢rtelmezed, hogy nem ismertelek meg?
¢n sehogy. nem voltam benne biztos,
hogy te vagy. csak a zavarodbÂl ¢s
k¢sûn. megismerek ¢n minden arcot
r´gt´n: mint arcot. jÀrta a szemem.
de nem n¢zhetek mindig a felismer¢sig.
messzire n¢zek, ha Árok (olvasok), n¢ha
Ágy m¢lyedek idegen arcokra. elhÀrÁtjÀk,
vagy magukra veszik, igazÁtanak
a ruhÀjukon. les¡t´m a szemem.
arcok, szemben is arcok, mennyi
jelenl¢t. mindnek a gondjÀt tudni?
bamba k´z´ny szigetel, levegût sem
tudn¢k venni k¡l´nben.
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mindnek a gondja persze nem egyforma
neh¢z (nekem). a r¢szv¢t tipizÀl.
megszÀn, elenged. akinek hurcolod
a jelenl¢t¢t, hogy nem hagy gondolkozni se
n¢ha, azt inkÀbb szereted. a t´bbi utast
megn¢zed; ha ismered ¢s ha Ãgy j´n: felismered.

LÀzÀry Ren¢ SÀndor

ASSZONYI KARDAL ODYSSEUSHOZ
A f¢rfi csak.
A f¢rfi mind kalandor.
Calypso kanja.
Circ¢ disznaja.
çmokfutÂ, hazug, javÁthatatlan.
Fogadkozik, k´nnyen f´llelkes¡lget.
Kem¢ny s hüs¢ges.
Mint a g´rd¡lû kû.
Majd hazat¢r¡l. (T´bbnyire P¢nelop¢hez.)
Majd hazat¢r¡l.
Mind. IthakÀba.
°s mind´r´kre.
Mindig Ágy megy ez.
A f¢rfi mÀr.
A f¢rfi mÀr nem
VillÀmlÂ Zeusz.
Nem patyolat, sem
Hattyufeh¢r bika, bû aranyesû.
A f¢rfi csak
FutÂ felhû a m¢lyebb,
Nûst¢nyi l¢ten Àt. TÃl.
Mi üzi, hajtja folyton?
Mi fÃrja, szÃrja m¢gis b¡szke oldalÀt?
Makacs fej¢t mi b´kd´si?
B´lcsess¢g? Gondok ´szt´k¢je? Cselvet¢sek?
Sok aprÂ-cseprû semmik? çlmok? Eszm¢k?
Azt hiszi: tudja, szeg¢ny, noha titkon
Jobban sejtj¡k mi nûk¡l azt, hogy
TisztasÀga balga, jÀtszÂ gyermek¢, s csupÀn a
VÀltoz¢kony ismeretlent Àhitozza û, ha bÀtran
HÂdÁt, m¢h¡nkig hatol.
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A f¢rfi m¢g.
M¢g egyszer f´lragyog.
A f¢rfi most.
Sz¢t´rv¢nylû ´r´m.
S´t¢t ´lemben.
Phaeton. LebukÂ nap.
Ath¢näMegaraäPireusz, 1908 jÃliusÀban

MARE AEGAEUM
°gei rajzok
1
°let s halÀl.
Mint halÀnt¢k a sz¢lben.
Szirthez csapÂdÂ tajt¢k. TengerÀr.
HajÂs¢nek.
MÀr tÀvol. Ismeretlen.
2
T¡nd´klû vÀlyogtemplomocskÀk:
Menny bubor¢kjai! Hogy lebegtek!
Naxosi parton.
Sz¢ps¢gem, csak aludj... Ne tudd:
MÃlik a nyÀr mÀr.
Menj, Ariadn¢! L¢gy anyatej, m¢z:
Elcs´ppenû mÀrvÀny.

3
°let? HalÀl?
VÁzcsepp ha rezzen hüv´sen
M¢lybarna mellbimbÂk hegy¢n.
Itass meg, r¢szegÁts le!
Itass Àt!
SÂs ragyogÀs: test!
S´t¢t, keserü napf¢ny.
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4
Meztelen¡l. Mint ¢gi k´vek.
OroszlÀnok, szir¢nek D¢loson.
Szobrok a f´ld´n. A f´ldben.
TorzÂk.
çgy¢kig forrongÂ f´venyben.

5
°l¡nk vajon?
Vagy elvakÁt az egys¢g?
Mindez valÂban
TÃl t´k¢letes.
TÃl k¢k a k¢k. °s tÃl feh¢r a mÀrvÀny.
SzÂtlan szavak,
TorlÂdunk mondhatatlan.
Ahogy a tenger
TorkÀban a holtak.
AndrosäMykonosäNaxosäSantorin,
Candia partjaihoz hajÂzvÀn,
Kr¢ta fel¢, 1908 jÃliusÀban

Tûzs¢r çrpÀd

IUVENALIS I.
(Egyiptomban, legionÀrius korÀban
CinnÀrÂl elm¢lkedik)
Rosszul tudja Suetonius: a po¢ta Cinna
nem Brutus hÀza elûtt lehelte ki a lelk¢t,
s nem a Julius Caesar halÀlÀn felbûsz¡lt t´meg
t¢pte ki mell¢bûl a nev¢t ¢s szÁv¢t.
Sz¢tt¢pt¢k, sût ä borzalom ä felfaltÀk, igen,
de ´tvennyolc ¢vvel k¢sûbb s Egyiptomban,
Ombos ¢s Tentyra vÀrosok k´z´tt, a mezûn,
s ha a magas kor nem b¢klyÂzza meg a lÀbÀt, szÂval,
ha gyorsabban tudott volna futni, meg¢ri tÀn a
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szÀz esztendût is. °n mÀr csak tudom, Tentyra itt van
a kertek alatt, s bÀr a nevezetes esem¢ny Âta
sok idû eltelt, Ombos lakÂi a voltakat m¢g ma is
emlegetik, s rÃt t´rt¢net¡knek rendszerint ezt a
cÁmet adjÀk: Mikor a pocakos rÂmai k´ltût
elfogyasztottuk. így: àelfogyasztottukÊ. Nem àfelfaltukÊ,
s nem is àmegett¡kÊ, egyik sem illene stÁlusban íbisz
szent ¡nnep¢hez, amelynek alkalmÀbÂl az ombosiak
a tentyraiakat t´nkrevert¢k (merthogy azok nem
az Ábiszt, hanem a macskamajmot imÀdjÀk),
s csak Ãgy, rÀadÀsnak: a futÂ tentyraiaktÂl
lemaradÂ v¢n CinnÀt Ázekre t¢pt¢k. Hja, k¢rem,
RÂma messze van, itt mÀs a t´rv¢ny. CinnÀt egy¢bk¢nt
Tiberius szÀmüzte TentyrÀba. Seianus k¢mei
jelentett¢k f´l, miszerint a k´ltû meggyalÀzta
Augustus Octavianus eml¢k¢t (egy bord¢lyhÀzban
olyan aureusszal fizetett egyszer, amely a
àszelÁd ¢s jÂ uratÊ ÀbrÀzolta), s a Tiberius Àltal
Ãjra hatÀlyba l¢ptetett fels¢gs¢rt¢si t´rv¢ny szerint
Julius Caesar idej¢bûl is rÀÁrtÀk bünei listÀjÀra
(visszamenûleg: criminum multitudo) azt a
bizonyos el sem k´vetett pÀrt¡t¢st, amely¢rt
a d¡h´ngû t´meg ä Suetonius k´nyv¢ben! ä feldarabolta.
Szeg¢ny Cinna, sosem volt szerencs¢je sem a nev¢vel,
sem a k´ltûi stÀtusÀval. Zsenge korÀban, mikor
a Pythagoras-f¢le ipszilonnak m¢g csak a t´rzs¢ben ¢lt
s nem az Àgaiban, ¢s nem tudhatta, hogy melyik
Àg, az er¢ny vagy a bün szÁvja-e majd magÀba, szÂval
Julius Caesar korÀban, mikor nem a vÁvÂdÀs, de a vÁvÀs
volt a virtus, s a Brutusok, Cassiusok meg a CinnÀk
Ãgy dûltek a kardba, ahogy ma az Àgyba dûl¡nk: k¢jjel,
û, a po¢ta Cinna meg csak a vers kardjÀt volt k¢pes
megmÀrtani sajÀt s m¢g inkÀbb a mÀsok mell¢ben,
s irtÂzva n¢zte, ha a k¢pzelet gyilka nyomÀban n¢ha
valÂsÀgos v¢r buggyant, akkor û Cinnak¢nt akart ¢lni,
de Cinnak¢nt meghalni? ä volt esz¢ben!,
csak versben volt hajlandÂ hûsi tettre; ismert
dilemma. M¢g leginkÀbb Augustus, a àked¢lyes gyilkosÊ
uralkodÀsa alatt ¢rezte mindk¢t ¢nj¢nek ÀtriumÀban
egyszerre otthon magÀt, habÀr akkor is akadt
egy kÂtya Cinna, ki ä mintegy az û nev¢ben s n´velve
ÂdiumÀt a Cinna n¢vnek ä a megfojtott Pompeiusok¢rt
k¢sei bosszÃt esk¡d´tt Augustus ellen; pedig
a csÀszÀr akkor mÀr inkÀbb volt ked¢lyes, mintsem
gyilkos, a konspirÀtornak megbocsÀtott, sût a sajÀt
halÀla elûtt a szenÀtusban olyan elcsuklÂ hangon
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bÀnta meg szÀmos korÀbbi gyilkossÀgÀt, bün¢t,
hogy a besz¢d¢t m¢g az utolsÂ sorban ¡lû
v¢ns¡ket idûsebb Seneca is megpityeregte;
s û, a po¢ta Cinna is rûfben m¢rve Árhatta
talÀnyos ¢poszait, melyekben a pikkelyes jelzûk
s villogÂ tÀrgyak, tapadÂs alanyok s ÀllÁtmÀnyok
Ãgy kavarogtak, akÀr a tenger m¢ly¢nek homÀlyÀban
az ÁvÂ heringek; bÀrmely k¢p bÀrmely k¢phez
kedv¢re sÃrlÂdhatott. Nos, Augustus idej¢ben
Ágy volt, de Cinna ´nazonossÀgÀnak probl¢mÀit csak egy
Ãj csÀszÀr oldhatta meg, s meg is oldotta v¢g¢rv¢nnyel.
Tiberius szÀmÀra minden vers AhrimÀnnak,
a S´t¢ts¢g UrÀnak müve volt, s a F¢ny, ¢rtsd: Augustus
ellen irÀnyult, a viszonyÁtÂnak minden gonosz
metaforÀban a àszelÁd ¢s jÂ ÃrÊ volt a viszonyÁtottja,
ergo: Augustust ugyan istenn¢ emelt¢k, de Maecenast,
Augustus legjobb barÀtjÀt a f´sv¢ny Tiberius kikapartatta
m¢g a t´rt¢nelemk´nyvek lapjairÂl is, mondvÀn:
Nincsen Maecenas, nincsen p¢nz, nincsen
vers sem ezentÃl. Cinna meg egy sz¢p reggel
Tentyra f´ldj¢n ¢bredt, s a t´bbit mÀr tudjuk.
Cinna, a k´ltû: volt, nincs. ñ, mi boldog idûkrûl
verselhetne pedig, ha ¢lne: a mÃltrÂl! Akkor a verstûl
annyira f¢lt a cÁmzett, hogy szerzûj¢t
rendre a consulokhoz illû szÀmüzet¢ssel, sût halÀllal
tisztelt¢k meg! Bezzeg, mÀs a vilÀg ma, bÀrmit
Árhat a k´ltû (s Ár is!), rÀ se f¡ty¡lnek. Cinna,
most lenn¢l elemedben, a lenge Po¢tica most sz¢p,
¢rintgetve szeret csak, mÂdus lett a heringnÀsz,
unja a th¢sis az arsist, lesbis a metrum, a trÂp is,
¢s ha m¢gsem: pont Ãgy hÃznak k¢tfele, lÂgÂ
nyelvvel, mint a gyül´lt kÁnban ´sszetapadt kan
¢s a szukÀja... (A vers meg persze ott van a k¢t eb
k´zt, a duzma k´tûjeln¢l, ¢n tudnÀm, hol, de
r¢gen nincs kinek Árnom, s csak mikor ûrs¢gben Àllok, meditÀlok n¢ha rejtett dactilusokban.)
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VERSFORDíTçS-PçLYçZAT
Lator LÀszlÂ

LEHET-E MALLARM°T FORDíTANI?
AZ ABLAKOK -at 1863-ban Londonban Árta Mallarm¢. (A vid¢ki tanÀr nyelvet tanulni
ment oda.) PÀlyÀja kezdet¢n: alig mÃlt huszonegy ¢ves. Ebbûl a versbûl is kitetszik,
hogy m¢g k´zel van mester¢hez, Baudelaire-hez, a PçRIZSI K°PEK szennyel, kÂrral,
nyomorral terhes k¢peihez meg a vers fokozhatatlan formai t´k¢letess¢g¢re t´rekvû
parnasszistÀkhoz. M¢g nem alakÁtotta ki azt a minden anyagszerüt kirekesztû, v¢gletesen zÀrt, sok¢rtelmü, utalÀsos-sugallatos versfajtÀt, amelybe begyakorolt vers¢rtû
reflexeinkkel szinte lehetetlen behatolni. (Oda n¢gy-´t ¢v mÃlva ¢rkezik el. Sokat
mond ez a k´zismert, valÂsÀgos t´rt¢net: Th¢ophile Gautier halÀlÀra Árt GYçSZBESZ°D-¢nek egy sorÀt maga sem ¢rtette, k¢r¢s¢re barÀtja, parnasszista k´ltûtÀrsa, Jos¢Maria Heredia fejtette meg lelem¢nyesen, Mallarm¢ szÀmÀra is megnyugtatÂan.) Erre
gondolhatott Jules Renard is, mikor, igazi franciÀs szellemess¢ggel, azt mondta, hogy
àMallarm¢t semmilyen nyelvre nem lehet lefordÁtani. M¢g franciÀra semÊ. A Holmi versfordÁtÀs-pÀlyÀzatÀra ¢rkezett pÀlyamunkÀk meg a k¢t klasszikus elûd, TÂth çrpÀd ¢s We´res
SÀndor fordÁtÀsai kellûen bizonyÁtjÀk, hogy az¢rt ezt a remek mondÀst nem kell k¢szp¢nznek venni. AZ ABLAKOK Mallarm¢ k¢sûbbi verseihez k¢pest igazÀn k´z¢rthetû,
fordÁthatÂ. MegalkotÂja Henry Cazalisnak, orvos-szanszkritolÂgus-k´ltû barÀtjÀnak
nemcsak a vers c¢lzatÀt, szeml¢let¢t, mondjuk, b´lcselet¢t magyarÀzza meg egy level¢ben, hanem m¢g a versindÁtÂ alkalmat is (akÀr ¢lm¢nyt is mondhatn¢k) odamutatja.
Elpanaszolja, hogy a vidÀm pÀrizsi napf¢nyhez k¢pest milyen lehangolÂ a kÂrhÀzfalfakÂ londoni, milyen büz´s-miazmÀs kipÀrolgÀsokkal sÃlyos a levegû. A lev¢l, n¢hÀny
h¢ttel a vers sz¡let¢se utÀn, megism¢tli, prÂzÀban, AZ ABLAKOK egy-egy motÁvumÀt,
eg¢sz hangulatÀt. Az ¢ber irodalomtudÂs, Yves-G¢rard Le Dantec meg egy lehetû irodalmi forrÀsra mutat rÀ: egy k´z¢pszerü angol papk´ltû, William Bowles egy szonettj¢nek (Saint-Beuve fordÁtotta franciÀra) n¢mely sora, k¢pe szembesz´kûen hasonlÁt
AZ ABLAKOK alaphelyzet¢re. A betegÀgybÂl feltÀpÀszkodÂ, az ablakhoz vonszolÂdÂ beteg k¢p¢t onnan vehette Mallarm¢. De az¢rt a vers tÂnusa, stilÀris alakÁtÀsa, szÁnkever¢se mÀr nagyon is Mallarm¢ra vall. M¢g inkÀbb a vers müv¢szetszeml¢lete: ahogy a
haldoklÂ roncs sÂvÀran falja az ablak¡vegen tÃli tiszta azÃrt, Ãgy kÁvÀnkozik a k´ltû
a àkonyhabüz´sÊ, csak ocsmÀny boldogsÀgot kÁnÀlÂ nemtelen àIdelentÊ-bûl az anyaggal,
a f´ldi piszokkal nem fertûz´tt àEszm¢nyÊ (em´g´tt is ott lehet Baudelaire), az ´r´k
sz¢ps¢g eg¢be. Ez eg¢sz ¢let¢re ¢rv¢nyes ars poetica: a Müv¢szet, a Misztika megszÀllottja meghal (egy korÀbbi vÀltozatban a àmeghalokÊ helyett m¢g csak àÀlmodomÊ szerepel, vagyis nem igazi halÀlrÂl, halottakrÂl, ´ngyilkossÀgrÂl van szÂ a versben, ellent¢tben az egyik pÀlyÀzÂ vers¢rtelmez¢s¢vel) a f´ldi ¢let szÀmÀra, hogy az ¢teri tiszta-
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sÀgban ÃjjÀsz¡lethessen. àAz Eszm¢nnyel (IdeÀllal) oltsd szomjadatÊ, tanÀcsolja Mallarm¢
Cazalisnak. Ezt kell k´zvetÁtenie a fordÁtÀsnak is.
De milyen akadÀlyokat kell lek¡zdenie? Elûsz´r is: a vers elsû hÀrom strÂfÀja egyetlen, nem akÀrmilyen, hibÀtlanul megszerkesztett-kiegyensÃlyozott mondat. Sehol
semmi bizonytalansÀg. Minden fordÁtÀs alapk¢rd¢se a mondatszerkezet. M¢g inkÀbb
az Mallarm¢nÀl. °s hÀt persze az indogermÀn (a latin) nyelvek szerkezete, mondattana
el¡t a magyar¢tÂl. Ebben a nagy k´rmondatban az alany, az àalattomos haldoklÂÊ, csak
a negyedik sorban jelenik meg. Elûsz´r csak egy hosszÃ mell¢kmondatban tovÀbb
lombosodÂ ÀllapothatÀrozÂs szerkezetbûl szerz¡nk rÂla tudomÀst. Ez a bizonytalansÀg, ez a k¢sleltet¢s teremti meg a vers fesz¡lts¢g¢t. A fordÁtÂnak meg kell hÀt ûriznie
a mondat tagolÀsÀt, iramÀt. MÀr amennyire lehet. TÂth çrpÀd p¢ldÀul kiker¡li az akadÀlyt. Az eredetiben a àbüz´s t´mj¢nÊ az ¡res falat unÂ fesz¡let fel¢ szÀll, vagyis mondattanilag a kereszt belefonÂdik az elûzû (mÀr amÃgy is meglehetûsen sz´vev¢nyes)
k´zl¢sbe. TÂth çrpÀd ezt a mondatdarabot egyszerüen k¡l´nvÀlasztja (às hol a kopÀr
falon cs¡ggedt fesz¡let f¡gg f´nnÊ). K´zismert mÂdszer ez: megûrzi az eredeti minden
elem¢t, csak Àtrendezi, mÀs ´sszef¡gg¢sbe ÀllÁtja ûket. Ugyanezt teszi TÂth Krisztina
is nagyon sz¢p, erûs sodrÃ fordÁtÀsÀban. Mintha TÂth çrpÀd vezetn¢ a kez¢t abban
is, hogy a àdosÊ (àhÀtÊ) egy lehetû irÀnyÀnak engedve a àf¢lhalottÊ-at àhÀttalÊ a fesz¡letnek ÀbrÀzolja. Ebbe a csapdÀba esik bele SzabÂ SzilÀrd is. TÂth Krisztina egy valÂszÁnü f¢lre¢rt¢st is belek´lt a versbe: nÀla a haldoklÂ unja a fesz¡letet. °n azt hiszem,
We´res SÀndor ¢rti s fordÁtja jÂl, az û vÀltozatÀban a t´mj¢n àa sÁk falat unÂ nagy fesz¡letre f¡st´lÊ. (We´res a Mallarm¢-vers talÀn legjellemzûbb elem¢nek a szerinte, ¢s sokak
szerint, latinos mondatszerkeszt¢st tekintette, s ¢ppen Mallarm¢ hatÀsÀra kÁs¢rletezett
hasonlÂ mÂdszerrel çTVçLTOZçSOK cÁmü szonettsorozatÀban.) S ha vitathatÂ is a megfogalmazÀs, abban is neki van igaza, hogy àa pisla haldoklÂ ´reg hÀtat emelÊ. Ezen a nyomon jÀr, ha egy kicsit elszakad is az eredetitûl, a javÁtott vÀltozatban SzabÂ SzilÀrd,
Kun çrpÀd, Imreh AndrÀs is. Ami most mÀr a nagy mondat tagolÀsÀt, szerkezet¢t illeti:
azt hiszem, Imreh AndrÀs javÁtott vÀltozata (az elsû g´cs´rt´sebb, t´redezettebb) a legjobb. SzabÂ Lûrinc volt a mestere az ilyen erûlk´d¢s n¢lk¡l valÂ, minden szÂt, szintagmÀt a hely¢re tevû mondat¢pÁt¢snek, ebben nyilvÀn û Imreh AndrÀs mestere. JÂ
a t´bbi fordÁtÀs is, de szinte mindegyikben akadnak k¢nyszeredett, jobb-hÁjÀn-megoldÀsok (àkoponyÀt nyomvaÊ, àropogva talpra ÀllÊ, àelfeledett bûrt szÁvottÊ, ez utÂbbi ¢ppen
Imreh AndrÀs elsû vÀltozatÀban). Vess¡nk egy pillantÀst most a szÂvÀlasztÀsra! MÀr a
fiatal Mallarm¢ra is jellemzû, hogy salaktalan, l¢gies sz´veg¢be nyers szavakat, disszonÀns hangzatokat, k¢peket rak. A t´mj¢n àbüz´sÊ, a haldoklÂ àsunyi, alattomosÊ, a teste
àrothadÀsÊ, szÀja, csÂkja àbemocskoljaÊ az ablak¡veget. Nem csoda, hogy egy-egy fordÁtÂ
megriadt a lÀgyan redûzû finom verssz´vet goromba csomÂitÂl, bogaitÂl. TÂth Krisztina egy kicsit meg is finomÁtja ûket: a t´mj¢n nÀla csak àf¡lledtÊ, a bepiszkÁt, bemocskol
csak àsz¡rke foltÊ, a rothadÀs csak àroncsÊ, a àf¢lhalottÊ jelzûje, a àsunyiÊ elmarad. A t´bbiek bÀtrabban k´zvetÁtett¢k ezeket a rikÁtÂ tÂnusokat. (°rdemes ´sszevetni ebbûl a
szempontbÂl TÂth çrpÀd ¢s We´res SÀndor fordÁtÀsÀt, lÁra- ¢s Ázl¢st´rt¢neti tanulsÀggal szolgÀl. Amaz¢ sÃlyosan ¢kes, Âdon, emez¢ nyers, erûszakos, szinte kedvtelve s¢rti
meg a sz¢ps¢get.) A vers negyedik-´t´dik szakasza megint egy mondat. Nem olyan
kellemetlen¡l bonyodalmas, mint az elsû, de az¢rt ¢ppen el¢gg¢ prÂbÀra teszi a fordÁtÂt. K´zbevet¢sek f¢kezik, t´r¢sek t¢rÁtik le pÀlyÀjÀrÂl, m¢gis minden a hely¢n van,
biztos egyensÃlyban. RÀadÀsul a k¢pek barokkosan (mÀr-mÀr sz¡rrealisztikusan) zsÃfoltak, mer¢szek. (Egy pillantÀs az elûd´kre: TÂth çrpÀd sz´vege pompÀzatosan sz¢p,
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jelzûi inkÀbb rÀ, mint Mallarm¢ra vallanak: àbÃs, dÃs, halk, restÊ. A We´res¢ egyszerre
sz¢p ¢s nyers, zsÃfolt ¢s Àttekinthetû.) A legsimÀbb, talÀn legszebb, a TÂth KrisztinÀ¢,
ezÃttal is egy kicsit szabadon, de Ázl¢ssel, t´bbnyire meggyûzûen bÀnik a vers k¡l´nf¢le
elemeivel, mÀshova tesz egy-egy jelzût, valamelyest Àtrendezi az anyagot. A legmozg¢konyabbnak, legszÁvÂsabbnak Imreh AndrÀs lÀtszik. Elsû vÀltozata se rossz, de itt-ott
botladozÂ, nem fegyverzi le az olvasÂt. EzÃttal a k¢peit szeretn¢m dics¢rni. A tetûk´n
v¢rzû estet, a fantasztikus gÀlyalÀtomÀst hibÀtlanul csinÀlja meg, dehogyis hiÀnyoljuk
a k¢zen-k´z´n eltünt ànonchaloirÊ-t (àt¢tlens¢gÊ-et). Nagyszerü a SzabÂ SzilÀrd megoldÀsa is: k¢peinek nagy tere, mondatainak sz¢p Áve van. Kettej¡k fordÁtÀsÀban ennek
a k¢t strÂfÀnak olyan ereje, a nagyszabÀsÃ k¢peknek olyan elemi sugÀrzÀsa, a mondatnak olyan sodra van, hogy nekem A R°SZEG HAJñ jutott eszembe, bÀr nem eml¢kszem, hogy Rimbaud sokszor lajstromba vett mintÀi k´zt szokÀs-e Mallarm¢t emlegetni. TÂth Krisztina is Àllja a versenyt, csak az utolsÂ f¢lsorban (àtünt eml¢ket takarÊ) alkuszik meg, s engedi ki kez¢bûl a k¢pet. Kun çrpÀd itt lemarad: az û sz´vege t´redezettebb, mesterk¢ltebb, fordÁtÀsÁzübb, mint a vet¢lytÀrsak¢. (Hadd jegyezzem meg itt:
van müfordÁtÂ, aki nehezen mozdul el az akÀr szerencs¢sen, akÀr balogul megformÀlt
elsû vÀltozattÂl. °s van, aki k¢sz sz¢tszedni, feldÃlni, fÀradhatatlanul Ãjrakezdeni egyegy formai egys¢get vagy az eg¢sz verset. Imreh AndrÀs k¡l´n´sen, de SzabÂ SzilÀrd
is az ¡dv´sen makacsok k´z¢ tartozik.) Megint egy hÀromstrÂfÀnyi mondat k´vetkezik. Ezt a vers velej¢t hordozÂ, vagyis, ha lehet egyÀltalÀn ilyet mondani, legfontosabb
r¢szletet minden fordÁtÂ megoldotta. A legk´nnyedebben, legelegÀnsabban talÀn
TÂth Krisztina, legfeljebb a àk¢pmÀsom angyalaÊ (t¡kr´zûd´m, ¢s angyalnak lÀtom magam) sommÀs, homÀlyos egy kicsit. AnnÀl tisztÀbb, hibÀtlanabb Ávü az eredeti minden
elem¢t megûrzû àFutok, kapaszkodomÊ kezdetü versszak. Ami nÀla gyeng¢bb (a t¡k´rk¢p), azt viszont SzabÂ SzilÀrd remek¡l megoldja. Bizonytalanabbak Kun çrpÀd k´t¢sei. Megûrzi p¢ldÀul az à´r´k harmatÊ-ot, csak ¢ppen nÀla nem az ablakot, hanem az
àaranyszÁn reggelekÊ-et f¡r´szti. Nekem a legvonzÂbb megint csak Imreh AndrÀs virtuÂz
megoldÀsa. Nemcsak az¢rt, mert bÀrmily bonyolult a mondat, a k¢panyag rajza, egyszeri olvasÀsra is minden megvilÀgosul, nemcsak az¢rt, mert a r¢szlet meredeken felsz´kû Áve f¢lreismerhetetlen¡l mallarm¢s, nemcsak az¢rt, mert jÂl vÀlasztja meg a szavakat (itt mondjuk a àt´ltekezikÊ-et, ahogy, korÀbban, àteÀkÊ helyett àfûzetekÊ-et Ár, nagyon stÁlusosan), hanem leginkÀbb az¢rt, mert egy tulajdonk¢ppen pontos, minden
tekintetben elfogadhatÂ, de ingatag egyensÃlyÃ, f¢lszegen toporgÂ vÀltozatot cser¢l
fel egy hibÀtlannal. °rdemes ´sszevetni a k¢t strÂfÀt. Eredetileg Ágy hangzott:
à°n is Ágy, a rideg embertûl undorodva
ä JÂl¢tben hentereg, puszta ¢rz¢kei
Habzsolnak s makacsul e szemetet kutatja:
Szeretn¢ szoptatÂs nûj¢nek nyujtani äÊ
Olvassuk hozzÀ a javÁtott vÀltozatot! A sz´veg term¢szetes lett, nem torpanunk meg
olvasÀs k´zben, nem ¢rezz¡k a k´zegellenÀllÀst, pontos, kem¢ny k´t¢sekkel fogja ´ssze
a mondatot. (Ebbûl is lÀtszik, hogy ¢rdemes volt a versfordÁtÀs-pÀlyÀzat versengûinek
felkÁnÀlni: dolgozzanak m¢g, javÁtsanak, ha tudnak, itt vagy ott, ez¢rt vagy az¢rt, az
elsû vÀltozaton. Ez¢rt volt jÂ a valahai k´nyvkiadÂi gyakorlat: a szerkesztû, ha jÂ szerkesztû volt, addig segÁtette, terelte, gy´t´rte a fordÁtÂt, mÁg elû nem hÁvta, ki nem k¢nyszerÁtette belûle a lehetû legjobb megoldÀst.) Nemcsak a m¢rt¢k, a rÁm ä forma a mon-
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dattani rendez¢s is. Annak hÁjÀn a sz´veghüs¢g sem sz´veghüs¢g. A befejezû k¢t strÂfa
TÂth Krisztina ¢s Imreh AndrÀs fordÁtÀsÀban szÂl a legmeggyûzûbben. Erûtlenebb a
SzabÂ SzilÀrd¢ is, a Kun çrpÀd¢ is. UtÂbbit zavarhatja az is, hogy a maga ¢rtelmez¢s¢t
erûlteti. Nem mondom, hogy, kivÀlt a t´bb¢rtelmü, homÀlyos versek eset¢ben, nem
k¢nyszer¡l¡nk egy lehetû jelent¢st kivÀlasztani. De ha lehet, jobb lefordÁtani a sz´veget, hagyni, hogy az adja ki, a t´bbivel egy¡tt, akÀr a nek¡nk tetszût is.

St¢phane Mallarm¢

LES FENêTRES
Las du triste h³pital, et de l'encens f¢tide
Qui monte en la blancheur banale des rideaux
Vers le grand crucifix ennuy¢ du mur vide,
Le moribond sournois y redresse un vieux dos,
Se tra¬ne et va, moins pour chauffer sa pourriture
Que pour voir du soleil sur les pierres, coller
Les poils blancs et les os de la maigre figure
Aux fen¨tres qu'un beau rayon clair veut h£ler.
Et la bouche, fi¢vreuse et d'azur bleu vorace,
Telle, jeune, elle alla respirer son tr¢sor,
Une peau virginale et de jadis! encrasse
D'un long baiser amer les tiªdes carreaux d'or.
Ivre, il vit, oubliant l'horreur des saintes huiles,
Les tisanes, l'horloge et le lit inflig¢,
La toux; et quand le soir saigne parmi les tuiles,
Son oeil, ¥ l'horizon de lumiªre gorg¢,
Voit des galªres d'or, belles comme des cygnes,
Sur un fleuve de pourpre et de parfums dormir
En ber§ant l'¢clair fauve et riche de leurs lignes
Dans un grand nonchaloir charg¢ de souvenir!
Ainsi, pris du d¢go¶t de l'homme ¥ l'£me dure
Vautr¢ dans le bonheur, o ses seuls app¢tits
Mangent, et qui s'ent¨te ¥ chercher cette ordure
Pour l'offrir ¥ la femme allaitant ses petits,

1732 ã St¢phane Mallarm¢: Az ablakok

Je fuis et je m'accroche ¥ toutes les crois¢es
D'o l'on tourne l'¢paule ¥ la vie, et, b¢ni,
Dans leur verre, lav¢ d'¢ternelles ros¢es,
Que dore le matin chaste de l'Infini
Je me mire et me vois ange! et je meurs, et j'aime
ä Que la vitre soit l'art, soit la mysticit¢ ä
A rena¬tre, portant mon r¨ve en diadªme,
Au ciel ant¢rieur o fleurit la Beaut¢!
Mais, h¢las! Ici-bas est ma¬tre: sa hantise
Vient m'¢coeurer parfois jusqu'en cet abri s¶r,
Et le vomissement impur de la B¨tise
Me force ¥ me boucher le nez devant l'azur.
Est-il moyen, ³ Moi qui connais l'amertume,
D'enfoncer le cristal par le monstre insult¢
Et de m'enfuir, avec mes deux ailes sans plume
ä Au risque de tomber pendant l'¢ternit¢?

AZ ABLAKOK
Torkig a kÂrterem f¡lledt t´mj¢nszagÀval,
Mit a kopott feh¢r f¡gg´ny mÀr beivott,
A csupasz fal megÃnt fesz¡let¢nek hÀttal
Az ablakok fel¢ vonszolja f¢lhalott
Test¢t a roncs, nem is hogy Ágy jusson meleghez,
De lÀtni a k´v´n vilÀglÂ kinti nap
F¢ny¢t, sÀrgult fej¢t az Àts¡lû ¡veghez
Hajtja szikkadtan ¢s szomjazva rÀtapad,
°s lÀzas szÀja a k¢ks¢gben elmer¡lne,
Mint szüz test kincseit szÁvta fiatalon,
De hosszÃ csÂkja csak keserny¢s Ázü, sz¡rke
Folt a langgyÀ hev¡lt, aranylÂ ablakon.
R¢vedten ¢bred ¢s szent kenetet, teÀkat,
FaliÂrÀt, az Àgy b´rt´n¢t, k´h´g¢st,
Minden kÁnt elfelejt, mÁg f´nn v¢rezve Àrad
A f¢nylû lÀthatÀr ment¢n az este sz¢t,
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A tetûk k´zt arany gÀlyÀk vonulnak ¢ppen
BÁbor-illat folyÂn, mint alvÂ hattyuraj,
öszik a rût menet pompÀsan ¢s kev¢lyen,
K´nnyed ringÀsa sok tünt eml¢ket takar.
El-elfog engem is az undor, hogyha n¢zem,
Az ember szÁvtelen, gyomrÀt figyelve csak
Hogy ¢l fetrengve ¢s hogy tÃrkÀl a szem¢tben,
Melybûl aztÀn a nû k´lyk¢nek enni ad.
Futok, kapaszkodom ¢n is az ablakokba
A l¢tnek hÀttal, mÁg idûtlen harmatok
Mosdatta, v¢gtelen hajnaltÂl aranyosra
Tisztult ¡veg¡k´n Àldottan f´lragyog
K¢pmÀsom angyala: meghalok, ¢s szeretn¢k
ä Müv¢szet, Misztikum szolgÀlna ablakul ä
UjjÀsz¡letni, hogy Àlmomat diad¢mk¢nt
Az ¢gen tÃl vigyem, hol a Sz¢ps¢g virul.
HiÀba! Idelenn az ostobÀk hatalma
Tombol hagymÀzosan, minden zugot bet´lt,
S a H¡ly¢k d´gletes hÀnyad¢kÀt szagolva
Orromat befogom a k¢klû ¢g elûtt.
Lehet-e m¢g Nekem, lelkemben ennyi kÁnnal
Az ¡veget, amin sz´rnyü k¢p tünik Àt
BezÃznom, s sz´kni, hogy tollfosztott szÀrnyaimmal
akÀr zuhanjak is, mÁg a vilÀg vilÀg?
TÂth Krisztina fordÁtÀsa

AZ ABLAKOK
UnvÀn a szomorÃ kÂrhÀzat ¢s a t´mj¢nt,
Mely büz´sen, feh¢r tucatf¡gg´ny´n Àt
Az elfÀsult fali keresztre ontja f¡stj¢t,
A halÀlos beteg m¢g kihÃzza magÀt,
VonszolÂdik, de mÀr nem hev¡l teste roncsa,
Csak n¢zi a k´v´n a f¢nyt, ûsz szûreit
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S v¢kony arccsontjait az ablakhoz szorÁtja,
Melyet egy gy´ny´rü, ¢les sugÀr hevÁt.
SzÀjÀval lÀzasan falna a k¢k azÃrba,
Mint ifjan, valaha, szüzies bûr felett
ZihÀlt ä ¢s keserü csÂkkal koszosra nyalja
Az Àtlangyosodott arany ¡vegeket.
R¢szeg; iszonyÃ szent olajra, fûzetekre,
ñrÀra, Àgyra ¢s a k´h´g¢sre mÀr
Nem eml¢kszik, s mikor v¢rezni kezd az este
A tetûn, lÀtja a vakÁtÂ lÀthatÀr
Arany gÀlyÀit, a sz¢p hattyÃkhoz hasonlÂk,
BÁborszÁn, illatos folyamon alszanak
S ringatjÀk hanyagul rût villÂdzÀsra bomlott
KontÃrjaik a sok eml¢k sÃlya alatt.
°n is, mert undorÁt a durva lelkü ember,
Ki fetreng boldogan s mohÂn t´ltekezik,
A szem¢tben kutat makacsul ¢s a szennyel
Nûj¢t tÀplÀlja, hogy szoptassa k´lykeit,
Futok, kapaszkodom minden ablakkeretbe
S hÀtat fordÁtva az ¢letnek boldogan
BÀmulok az ´r´k harmatÃ szüz ¡vegre,
Melyet a v¢gtelen reggel aranyba von,
S lÀtom: angyal vagyok! Meghalok ¢s szeretn¢k
ä Müv¢szet, Misztikum, legyetek ablakok! ä
UjjÀsz¡letni ¢s Àlmomat diad¢mk¢nt
Az ¢gen hordani, hol a Sz¢ps¢g ragyog.
De jaj, az Idelent az Ãr, szelleme n¢ha
M¢g itt is undorÁt, biztos hajl¢komon,
°s az OstobasÀg tisztÀtlan hÀnyad¢ka
Miatt az ¢g elûtt orromat befogom.
çtt´rhetem vajon, gy´trelmek ismerûse,
A kristÀlyt, °n, akit Ãgy s¢rt a Sz´rny¡ L¢ny?
Csupasz szÀrnnyal van-e mÂd a menek¡l¢sre
ä Ha lezuhanok is az ´r´kl¢t eg¢n?
Imreh AndrÀs fordÁtÀsa
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AZ ABLAKOK
A gyÀszos kÂrhÀzban, hol t´mj¢n f¡stje kÀbit
ä Mely unalmas fakÂ leplekbûl pÀrolog
Az Àrva fal neh¢z, kedvetlen KrisztusÀig ä,
Ropogva talpra Àll a sunyi f¢lhalott,
Vonszolja tagjait, melengetn¢ a f¢nyen,
BÀmulja, hogy veri a k´veket a nap,
S az ablakhoz, mit egy sugÀr tüz Àt feh¢ren,
Megûsz¡lt ¡st´k ¢s elaggott arc tapad.
LÀzas szÀjjal nyeln¢ a k¢k azÃrt, ki ifjan,
Mint kincsek k´zt, a szüz bûr illatÀban ¢lt,
R¢g volt! Az Àthev¡lt, arany tÀblÀn csikokban
Keserü csÂkja csak a nyÀlat keni sz¢t.
A r¢szegs¢gig ¢l, mit szÀmÁt neki fûzet,
HarangszÂ, megjel´lt Àgy, utolsÂ kenet,
S hogy fuldokol? Midûn bev¢rzi a tetûket
Az est, kÀprÀzva lÀt a lÀthatÀr felett
AranylÂ gÀlyÀkat, melyek, mint hattyu, sz¢pek,
S bÁborszÁn, illatos folyamon alszanak,
MÁg Àt¡tnek rajtuk rûtes, sokÀgu f¢nyek,
KirÀlyin ringanak a sÃlyos mÃlt alatt!
így ¢n, a rÃt szivü embertûl undorodva,
Ki jÂl¢tben hever, hol minden tagja szÀj,
S a szoptatÂs nûnek makacsul hazahordja
A kincseket, miket a mosl¢kban talÀl,
Sz´kn¢k, csimpaszkodn¢k bÀrmely ablakkeresztre,
Hol bÀtran megvetik a terhes ¢letet,
ºveg m´g´tt ´r´k harmatban megf¡r´dve
Ragyognak rÀjuk szüz, aranyszÁn reggelek.
°n f¢nylek holtan ott, s angyalk¢nt Ãjra ¢lek
ä Müv¢szet, misztikum, rajtatok n¢zek Àt! ä,
Viselve Àlmaim, mik¢nt kirÀlyi ¢ket
Az ¢gen tÃl, hol a Sz¢p nem mulÂ virÀg.
De jaj, mert itt a SÀr parancsol, vad lid¢rce
Gyomrom fordÁtja f´l, nincs hely ker¡lni ût,
S az ´ntelt ButasÀg kihÀnyt szenny¢be l¢pve
BefognÀm orromat a tiszta k¢k elûtt.
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Az ¢gen ¡tni r¢st, amit a R¢m benyÀlaz,
°nem, van-e erûd, hisz keserü a szÀd,
S megsz´kni, tÀrva k¢t tollatlan, gyenge szÀrnyat
ä Hullj bÀr a semmibe ´r´k idûk´n Àt?
Kun çrpÀd fordÁtÀsa

AZ ABLAKOK
A kÂrhÀz bÀnatÀt s a t´mj¢nt, amely ernyedt
Feh¢rü f¡gg´ny´k k´zt f¡st´l, Ãnva mÀr,
HÀttal az ÀsitÂ falnak s a fesz¡letnek,
A v¢n, alattomos haldoklÂ m¢g f´lÀll;
Megy, vÀnszorog, de nem s¡ttetni rothadÀsÀt,
Csak n¢zni a k´v´n a sugÀrzÂ napot,
KoponyÀt nyomva, ûsz borostÀs arca vÀzÀt,
Az ablakra, mely a tiszta f¢nyben ragyog.
S a lÀzas szÀj, a k¢k azÃrnak habzsolÂja,
Mely kincs¢t szÁtta Ágy, a szüzi bûrt, mikor
IfjÃ volt, hajdanÀn! a szÀj keser¡ csÂkja
Mocskosan a meleg, arany tÀblÀkra forr.
°s ¢l, a szent olaj borzalmÀt elfeledve,
ñrÀkat, k´h´g¢st, Àgyat ¢s gyÂgyteÀt,
°l, r¢szegen, s mig a cserepek k´zt az este
V¢rzik, sok-sugarÃ tÀg horizontra lÀt,
Ahol arany hajÂk, gy´ny´rü hattyuk¢ppen,
BÁbor- ¢s illatos folyamon alszanak,
°s eml¢kkel teli, pompÀs semmittev¢sben
RingatjÀk gazdag ¢s vad f¢nyü rajzukat!
Ekk¢nt utÀlva meg a durva lelk¡ embert,
Ki zabÀl ´r´mest, fetreng, ha jÂllakik,
S m¢g akkor is gan¢t szaglÀsz, ha gyomra megtelt,
Hogy t´mhesse a nût, kit szopnak a kicsik,
Futok s rÀf¡ggedek minden ablakkeretre,
Hogy elforduljak az ¢lettûl, ¢s ä csoda! ä
¹r´kk¢ harmatos ¡veg¡kben, melyekre
Aranyat von a szüz V¢gtelen hajnala,
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Angyalt lÀtok: magam! Meghalok s arra vÀgyom
ä BÀr lenne ablak a Mü ¢s a Rejtelem ä,
Hogy viruljon a Sz¢p, s mint fejdÁszt hordjam Àlmom
R¢gvolt egekben: ott sz¡lj´n ÃjjÀ a menny!
De az Alant az Ãr, ¢s undorral kis¢rt m¢g
E biztos helyen is, ha el¢r; s befogott
Orral kell Àllanom, ha el´nti a k¢k ¢g
SzÁn¢t az çllati torkÀn felt´rt mocsok.
ñ, °nem, te, aki szenvedsz, mondd, hogy lehetne
A kristÀlyt, melyen a monstrum nyomot hagyott,
Sz¢tzÃzni, s tolla-nincs szÀrnyammal ¢gre kelve
Elsz´kni ä bÀr a t¢r m¢ly¢be hullhatok?
SzabÂ SzilÀrd fordÁtÀsa

SzÀsz Ferenc

RAINER MARIA RILKE LEVELEI
A MAGYAR MILLENNIUMRñL

Az 1894 ¢s 1896 ûsze, az elsû versesk´tet
¢s a M¡nchenbe valÂ k´lt´z¢s k´z´tti k¢t
¢v Rainer Maria Rilke ¢let¢nek ¢s k´lt¢szet¢nek rendkÁv¡l mozgalmas idûszaka.
Nemcsak az ¢retts¢gi vizsgÀt teszi le, hanem versei ¢s prÂzai ÁrÀsai tizenegy vÀros
(PrÀga, B¢cs ¢s Berlin mellett BoroszlÂ,
Braunschweig, Br¢ma, Drezda, Hamburg, N¡rnberg, Padeborn ¢s Strassburg)
tizen´t folyÂiratÀban lÀtnak napvilÀgot.
Kiad k¢t versesk´tetet (°LET °S DALOK,
çLDOZAT A LçROKNAK), K ATçNGOK cÁmen elajÀnd¢kozÀsra szÀnt folyÂiratot indÁt, s abban versei mellett megjelenteti
MOST °S HALçLUNK ñRçJçN cÁmü naturalista drÀmÀjÀt. Tenni ¢s ¢rv¢nyes¡lni

akar. SzociÀlis ¢rz¢kenys¢g¢t mutatja a
K ATçNGOK elsû f¡zet¢hez Árt elûszava,
melynek kezdû mondatai SzabÂ Ede fordÁtÀsÀban Ágy hangzanak: àCsupÀn egy szÂt.
ä ...Ti olcsÂ kiadÀsokban jelentetitek meg müveiteket. Ezzel a gazdagoknak megk´nnyÁtitek
megvÀsÀrlÀsukat; a szeg¢nyeken nem segÁttek
vele. A szeg¢nyeknek minden tÃlontÃl drÀga.
M¢g ha k¢t krajcÀrba ker¡l is, ¢s a k¢rd¢s az:
k´nyv vagy keny¢r? ýk a kenyeret vÀlasztjÀk;
rossz n¢ven vehetitek-e ezt? Ha tehÀt mindenkinek adni akartok, adjatok!Ê
PrÀgÀban riasztjÀk a n¢met ¢s cseh nacionalizmus viszÀlyai, s az çLDOZAT A LçROKNAK cÁmü k´tet I N DUBIIS (K °TKEDVE) cÁmü vers¢ben az alÀbbiakat vallja:
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I
Meg nem hallom ¢n hangjait
a n¢pek k´zti vad tusÀnak,
semely' oldalon nem talÀlnak;
mert nincs igazsÀg ott, sem itt.
S mert nem feledtem, mit mondott HorÀc,
nem k´teleztem el magam,
Ágy lett s maradt a jelszavam:
aurea mediocritas.

II
Az a legnagyobb ¢nn¢kem,
kinek nincs egy zÀszlaja,
nem maradt foglyul a r¢szben ä
az eg¢sz vilÀg fia.
Otthona a vilÀg, s m¢gis:
hazÀjÀ¢rt is rajong,
kincse a honi vid¢k is ä
hÀza lesz hazÀja ott.
(TatÀr SÀndor fordÁtÀsa)
E fenti id¢zetek ¢rz¢keltetik azt a lelkiÀllapotot, amelyben Rilke 1896. mÀjus
22-¢n Budapestre ¢rkezik. UtazÀsa c¢lja
kettûs: meglÀtogatni rokonait ¢s megn¢zni MagyarorszÀg ezred¢ves ¢vfordulÂjÀnak ¡nneps¢geit.
Rilke apai nagyapja testv¢r¢nek lÀnya,
Maria Rilke ekkoriban Budapesten ¢l.
F¢rje, Josef M¡ller vÀmtisztk¢nt a budai
D¢li pÀlyaudvaron dolgozik, s mint Rilke
leveleibûl is ¢rtes¡lhet¡nk rÂla, ÁrÂi szerepben is tetszeleg. MiutÀn Rilke egyik level¢ben meglehetûs r¢szletess¢ggel mutatja be, s ¢letÃtja, melyet k¡l´nb´zû ¢s
´nmagukban nagyon hiÀnyos forrÀsokbÂl rekonstruÀlni tudtunk, jellemzû adal¢k az OsztrÀkäMagyar Monarchia kultÃrt´rt¢net¢hez, ¢rdemes a megismert
adatokat ´sszefoglalni:
Josef M¡ller, avagy Szinnyei JÂzsef MA-

GYAR íRñK °LETE °S MUNKçI szerint M¡ller JÂzsef az 1887-es ¢vre kiadott n¢met
irodalmi kalendÀrium (DEUTSCHER LITERATUR-K ALENDER AUF DAS JAHR 1887,
Berlin, Stuttgart: W. Spemann) adatai
alapjÀn TemesvÀron sz¡letett 1836. januÀr 17-¢n. K¢t ¢vvel volt idûsebb, mint Rilke ¢desapja, s Josef Rilk¢hez hasonlÂan û
is katonai pÀlyÀn prÂbÀlt szerencs¢t. A katona¢let meghatÀrozÂ ¢lm¢nye lehetett,
mert hat k´nyvet is Árt, amelyekben a
hadseregben szerzett ¢lm¢nyeit mes¢lte
el lelkesÁtû c¢lzattal. Szinnyei szerint fûhadnagyi rangig vitte, ¢s a 34. cs.-kir. gyalogezredben szolgÀlt. Az OsztrÀk Nemzeti K´nyvtÀr ûrzi azonban egy müv¢t,
amely az I. Vilmos porosz kirÀlyrÂl elnevezett 34. hatÀrûr-t¡z¢rezrednek az
1859-es ¢s 1864-es hÀborÃkban tanÃsÁtott hûsiess¢g¢rûl szÂl. ValÂszÁnüleg mÀr
az 1866-os poroszäosztrÀk hÀborÃ utÀn
leszerelt¢k, mert egyik, 1867-ben az
¢szakkelet-csehorszÀgi Trautenauban (ma
Trutnov) kiadott k´nyv¢nek cÁmlapjÀn a
szerzû neve alatt tÀrsadalmi rangjÀnak
megjel´l¢sek¢nt àGrenz-Zollamts-EinnehmerÊ, azaz àhatÀrvÀmhivatali vÀmbeszedûÊ
szerepel. N¢hÀny ¢ves pozsonyi szolgÀlat
utÀn 1875-ben ker¡lt Budapestre vÀmfûtisztnek. EurÂpÀra viszonylag nyugodt
¢vtizedek k´vetkeztek, Ágy a csatak¢pek
irÀnti kereslet cs´kkent. Josef M¡ller drÀmÀkat kezdett Árni. 1881-ben a pesti N¢met SzÁnhÀz be is mutatta k¢t darabjÀt:
februÀr 14-¢n a NORDLICHT (°SZAKI
F°NY ) cÁmüt, december 5-¢n a SARAH-t,
melynek hûsnûje a hÁres szÁn¢sznû, Sarah
Bernhardt alakjÀra eml¢keztet. Ez utÂbbi
nyomtatÀsban nem jelent meg, csak a Pester Lloyd korabeli kritikÀjÀbÂl tudunk rÂla. Ezt azonban ¢rdemes id¢zni, mert a
benne megrajzolt k¢p erûsen hasonlÁt ahhoz, amit vend¢glÀtÂ rokonÀrÂl Rilke is
megrajzol majd 1896-ban: àSARAH, melynek cÁmszereplûj¢t k´nnyen azonosÁthatjuk korunk egyik müv¢szjelens¢g¢vel, azok k´z¢ az
alkalmi darabok k´z¢ tartozik, amilyeneket a
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boulevard- ¢s k¡lvÀrosi k´ltûk parancsra szoktak Árni. Mint alkalmi darabot a SARAH-t jÂl
megÁrtÀk. A szÁnmü egy sokat utazÂ müv¢sznû
¢letÃtjÀt mes¢li el az Odeon-beli homÀlyos indulÀstÂl legÃjabb vilÀg k´r¡li ÃtjÀnak kezdet¢ig. Ezt a szÀmÁtÂ impresszÀriÂ, ÏClaretÎ (olvasd: Jarret) szervezi. Ezt az ¢letutat a darab
hÀrom felvonÀsban, meglehetûsen vilÀgosan ¢s
lÀtvÀnyosan, drasztikus szÁnhÀzi hatÀsokkal ¢s
rafinÀltan hÀlÀs, a frÀzisok eg¢sz kincsestÀrÀval feldÁszÁtett szerepekkel mutatja be. Raro Ãr
annyi ¡gyess¢get mutat a szÁnhÀzi hatÀsok ¢s a
meglepû Àtmenetek megformÀlÀsÀban, hogy a
nagy boulevard-ÁrÂnak, D'Ennerynek, a K °T
çRVA szerzûj¢nek tehets¢ges tanÁtvÀnyÀt fedezhetj¡k fel benne.Ê
Josef M¡ller ugyanis darabjait J. Raro
Àln¢vvel jegyezte. ValÂszÁnüleg Ãgy v¢lte,
hogy egy Àllami hivatalnoknak, aki a maga posztjÀn ýfels¢g¢t ¢s az Àllamot k¢pviseli, nem illik k´nnyü polgÀri darabokkal
az Àllami hivatalt lejÀratni. BÀr a GyapjÃ
utcai n¢met szÁnhÀz 1889-ig, le¢g¢s¢ig
fennÀllt, nincs tudomÀsunk arrÂl, hogy J.
RarÂnak t´bb darabjÀt is bemutatta volna. Rilke leveleinek keltez¢s¢ben k´vetkezetesen Ofent, azaz BudÀt Ár, Ágy felt¢telezhetj¡k, hogy a n¢met irodalmi kalendÀriumban Josef M¡ller lakÀscÁmek¢nt megadott Mondgasse az egykori TabÀnban talÀlhatÂ Holdf¢ny utcÀval volt
azonos.
Rilke 1896. mÀjus 22. ¢s jÃnius 12. k´z´tt tartÂzkodott Budapesten; t´bb BudÀrÂl Árt levele is fennmaradt. Ezeket az
1933-ban AmerikÀba kivÀndorolt n¢met
matematikus, Richard von Mises (1883ä
1953) vÀsÀrolta meg Rilke-gyüjtem¢nye
szÀmÀra, s publikÀlta ûket k¢t f¡zetben
mint a RAINER MARIA RILKE IM JAHRE
1896 cÁmü sorozat mÀsodik ¢s harmadik
k´tet¢t 1945-ben ¢s 1946-ban New York-

ban. E gyüjtem¢ny, amely k´zel k¢tezer
Rilk¢vel kapcsolatos k´nyvtÀri ¢s lev¢ltÀri
dokumentumot tartalmaz, ma a Harvard
Egyetem Houghton K´nyvtÀrÀban talÀlhatÂ. A publikÀlt levelek tanÃsÀga szerint
a sajÀt k´r¢bûl kiszakadni nem tudÂ fiatal
k´ltû a k¢t cÁmzett mellett mÀsoknak, pl.
a fiatal prÀgai grafikusnak ¢s festûnek,
Emil Olriknak meg Fritz Korff prÀgai szÁn¢sznek is Árt, e levelek azonban nem maradtak fenn. A Richard von Mises Àltal
publikÀlt leveleket azonban ¢rdemes teljes terjedelm¡kben k´z´lni, mert a fent
emlÁtett k¢t f¡zeten kÁv¡l, melyek egyetlen magyarorszÀgi k´nyvtÀrban sem talÀlhatÂk meg, mÀs kiadÀsban nem szerepelnek, ugyanakkor ¢rdekes ellent¢tben
Àllnak a k´zfelfogÀsban ¢lû Rilke-k¢ppel.
JÂl ¢rz¢keltetik a szÀzadv¢gi àmoderns¢gÊ kiss¢ ingatag erk´lcsi alapokon ÀllÂ,
mindenÀron valÂ tenni akarÀsÀt.
A publikÀlt levelek cÁmzettjei:
ä Rudolf Christoph Jenny (1858ä
1917) sz¢kesfeh¢rvÀri sz¡let¢sü osztrÀk
ÁrÂ, akinek SZºKS°G T¹RV°NYT BONT cÁmü darabjÀt 1896 mÀjusÀban mutatta be
a prÀgai N¢met N¢pszÁnhÀz. Rilke elismerû kritikÀt Árt rÂla a prÀgai Deutsches
Abendblattba. Budapestre ¢rkez¢se elûtt
Rilke vele egy¡tt utazott B¢csbe, hogy
Jenny darabjÀnak ottani bemutatÂjÀrÂl
tÀrgyaljon.
ä LÀska von Oest¢ren (1874ä?) bÀrÂnû, Friedrich Werner van Oest¢ren
(1874ä1952) osztrÀk katonatiszt ¢s ÁrÂ
ikertestv¢re, akiknek PrÀga k´zel¢ben
fekvû Veleslavin nevü kast¢lyÀban Rilke
t´bbsz´r megfordult. Richard von Mises
gyüjtem¢ny¢ben Rilk¢nek tizenhÀrom
(szÀmos verset is tartalmazÂ) levele maradt fenn, az 1895 decembere ¢s 1896 jÃliusÀnak v¢ge k´z´tti idûbûl.
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A levelek:
Ren¢ M. Rilke
Ofen ä Budapest, 1896. mÀjus 31.
Josef M¡ller fûtisztviselû cÁm¢n
Buda, VÀmhivatali kirendelts¢g, D¢li pÀlyaudvar
Kedves, tisztelt Jenny Mester,
tehÀt a szÀllodÀba, ott szÀmlakiegyenlÁt¢s, az ¹n holmijainak ´sszecsomagolÀsa, hozzÀ
a szÀmla, konflis, pÀlyaudvar: c'¢tait mon chemin. °s eddig a pillanatig minden meglehetûsen simÀn ¢s z´kkenûmentesen ment; ekkor azonban a p¢nztÀrnÀl arrÂl kellett
¢rtes¡ln´m, hogy a futÀrvonaton, amellyel utaznom kellett, nincs harmadosztÀly;
k¢nytelen voltam mÀsodosztÀlyt venni; ¢s ez a k¡lsû k¢nyszer hatalmas, tÀtongÂ lyukat
¡t´tt a p¢nztÀrcÀmon, lyukat, melynek vesz¢lyes k´vetkezm¢nyeitûl m¢g mindig szenvedek, mivel sem papa, sem nagyn¢n¢m, sem Dominicus nem igyekeznek a megÁg¢rt
p¢nzk¡ldem¢ny eljuttatÀsÀval. Az utazÀs el¢g jÂ volt. Egy tizennyolc ¢v k´r¡li lÀnnyal
besz¢lgettem, aki lÀtogatÂban volt Pardubitzban, ¢s egyed¡l utazott haza Pestre; nem
a kiss¢ ¡res besz¢lget¢s ¢rtelme ¢s tartalma ragadott meg, inkÀbb az szÂrakoztatott,
ahogy vonzÂ magyaros kiejt¢s¢vel a n¢metet t´rte. ä Rokonaim vÀrtak a pÀlyaudvaron. Ezekrûl az emberekrûl, fûk¢nt nagybÀtyÀmrÂl, akinek M¡lleräRaro n¢ven Árt darabjait kisebb szÁnhÀzak jÀtszottÀk, mÀskor, talÀn majd szÂban mes¢lek. Tipikus ÃjsÀgÁrÂ-term¢szet, aki oly gyakran hasznÀl k´zhelyeket, hogy idûvel maga is à¢rz¢sÊ-nek
tartja ûket. M¢g mindig magasabb elhivatottsÀgot ¢rez magÀban, de a t´bb¢vi katonai
szolgÀlattÂl (fûhadnagyk¢nt szerelt le) ¢s a rÀ k´vetkezû hivatalnokoskodÀstÂl teljesen
beszük¡lt. Olyan ¢gzengû term¢szet. De errûl szÂban jobban lehet besz¢lni. ä Pest nagyon vilÀgvÀrosias, ¢s talÀn ¢ppen ez¢rt meglehetûsen jellegtelen. Tarka ´sszevisszasÀg a sz¢les utcÀkon, zene hallatszik szÀmtalan kÀv¢hÀzbÂl, melyek mindegyike ÂriÀs
ablakon Àt bÀmul ki az utcÀra. °s minden¡tt nemzeti dÁszbe ´lt´z´tt figurÀk farsangolnak, dÁszes zsinÂros koszt¡m´kben. Mindent ´sszev¢ve szÀmtalan benyomÀs, de
formÀtlanul, mindenki olyan, mintha szereplû ¢s statiszta volna. HiÀnyzik egy nagy,
mindent lenyüg´zû eszme, mely kifejezûdhetne az ÂriÀs k´rk¢p egyes vonÀsaiban.
Ahelyett, hogy nap mint nap a kiÀllÁtÀst ¢s a vÀrost ¢lvezn¢m, ÂrÀk hosszat ¡l´k a rokonaim hÀzÀt k´r¡lvevû kis k¡lvÀrosi kertben, egy szûlûlugasban. Ott ¡l´k, ¢s a legszÁvesebben mÀr megint az ¹n´k k´r¢ben lenn¢k PrÀgÀban. Mi az ´rd´gnek kellett
idej´nn´m! ögy ¢rzem, rossz helyen vagyok itt. ä Ezek az emberek templomtoronyhorizontjukkal, kicsinyes ¢rdekeikkel ¢s gondjaikkal majdnem olyan undort keltenek
bennem, mint prÀgai rokonaim, noha ezek m¢g mindig jÂval f´l´tte Àllnak az ottaniaknak. A kiÀllÁtÀsnak fûk¢nt a t´rt¢neti r¢sze ¢rdekes. K¡l´nben, mint minden kiÀllÁtÀsnÀl, itt is lÀtszik a szÀnd¢k... stb.
Kedves Jenny Mester, sz¢p ¢s harmonikus b¢csi kapcsolataink utÀn, melyeket m¢ltÀn koronÀzott az ¹n jÂl meg¢rdemelt sikere felett ¢rzett nagy ´r´m, szÀmüzet¢sk¢nt
¢lem meg a pesti napokat. ä Norini m¢g nem Árt. ä Ennek k´vetkezt¢ben dolgozni
m¢g nem dolgoztam. ä Mi ÃjsÀg PrÀgÀban? Besz¢lt Korff-fal? Vagy Illing kisasszonynyal? Adja Àt mindkettûj¡knek, s ha Carsen kisasszonyt megismerte, neki is, legszÁv¢lyesebb ¢s legbensûbb ¡dv´zletemet. Illing kisasszonyt rem¢lhetûleg m¢g PrÀgÀban
fogom talÀlni.
Ami ¢letemet ezenfel¡l oly elviselhetetlenn¢ teszi: szobÀmban, amely k¡l´nben eg¢szen meghitt, nincs ÁrÂasztal. Csak egy ovÀlis szalonasztal, melynek vastag terÁtûj¢t el-
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borÁtjÀk az aranyozott, pirosba ¢s k¢kbe k´t´tt dÁszkiadÀsÃ versesk´tetek. Az eg¢sz csalÀd ÁrÀsig¢ny¢t, mely k¡l´nben sem valami nagy, egyetlen ÁrÂasztal el¢gÁti ki, amely a
àtiszta szobaÊ egyik sarkÀban ¢keskedik, mindenf¢le hasztalan dologgal borÁtva. TintatartÂ term¢szetesen nincsen rajta. Ha a szeg¢ny idegennek az a hallatlan vÀgya tÀmad, hogy szÁv¢nek ¢s tollÀnak szomjÃsÀgÀt csillapÁtsa, a konyhaablak egyik poros
sz´glet¢ben kell a tintatartÂt megkeresnie, mert az ott gubbaszt tÀtongÂ szÀjjal (a dugÂ
luxus lenne), mint egy asztmatikus v¢nember...
K¢rem, kedves Mesterem ¢s BarÀtom, Árjon n¢hÀny sort. Mi van PrÀgÀban, mit csinÀlnak a àk¢pzûmüv¢szekÊ? Volt a mÃlt cs¡t´rt´k´n egyes¡leti ¡l¢s? Ha PrÀgÀban is
olyan az idû, mint amilyen engem itt meg´rvendeztet, akkor az egyes¡let bizonyÀra
kivonult mÀr a nyÀri kocsmÀba. Orliknak Ártam ma pÀr sort. Volt a N¢pszÁnhÀzban?
Mit csinÀl az igazgatÂ-hÀzaspÀr? ýt ¡dv´zl´m, Magda asszonynak k¢zcsÂkom ä ne
felejtse el Pinkerlt! BemutattÀk mÀr a FERNAND HçZASSçGI SZERZýD°S°-t, ezt az Ãj
francia csemeg¢t? Nos, lÀtta mÀr? Ha igen, füzz´n level¢hez, amelyet Ãgy vÀrok, mint
feh¢r galambot a pusztÀban, egy kis megjegyz¢st, valami kis jegyzetlapot az ´sszbenyomÀsrÂl, arrÂl, hogyan tetszett ¹nnek Carsen kisasszony, aki ¢rz¢sem szerint jelent¢keny szerepet kapott ebben a darabban. Mindenesetre m¢g egyszer Árok ¹nnek
Pestrûl; de az azutÀni alkalommal mÀr szem¢lyesen cseveghet¡nk. Rem¢lem, hogy
legk¢sûbb 10-¢n PrÀgÀban vagyok. Mit gondol Schlesinger a MOST °S HALçLUNK ñRçJçN bemutatÂjÀrÂl? Most lesz a bemutatÂ ¢s a Gettke-darab elûtt az ism¢tl¢s, vagy
egyÀltalÀn bemutatjÀk-e a Gettke elûtt? Azt hiszem, az elsû megoldÀs lenne a jobbik.
K¢zcsÂkom feles¢g¢nek, ¢s csÂkolom a kedves kicsiket!
¹nt teljes szÁv¢bûl ¡dv´zli az ¹n hü ¢s tisztelû
Ren¢ Rilk¢je
LÀska van Oest¢ren bÀrÂnûnek

D¢li pÀlyaudvar, VÀmkirendelts¢g,
KrisztinavÀros
BudaäPest, 1896. jÃnius 2.

Igen tisztelt kegyelmes BÀrÂnû!
°ppen most hallottam egy mes¢t, tovÀbb akarom mes¢lni ¹nnek; noha nem tudom,
szereti-e a mes¢ket. M¢gis elmondom, tehÀt: àVolt egyszer egy herceg.Ê ä Volt egyszer
egy... Ágy kell kezdenem... àA herceg mindenfel¢ utazgatott a vilÀgban, ¢s sok orszÀgot
bejÀrt; kev¢ss¢ tudta mÀr lelkesÁteni India pÀrÀs-forrÂ szÁnpompÀja, ¢s megismerte az
¢szaki tÀj szÁvtelen feh¢rs¢g¢t is. HimbÀlÂzott teve hÀtÀn a sivatag magÀnyÀn Àt, ¢s
ingatag csÂnakbÂl odaÀlmodta magÀt az ÀhÁtott partra; m¢lyen behatolt a f´ld kristÀlyos ereibe, ¢s megmÀszott kev¢ly sziklacsÃcsokat, melyek lÀbainÀl k´dbe v¢sz a vilÀg.
LÀtta s´t¢tz´ld bab¢rlombok k´z´tt istenek feh¢r mÀrvÀnyszobrait, ¢s lÀtott szem¢tdombot, melybûl bogÀncs mereszti halott ujjait. AranyhajÃ, k´nnyü l¢ptü lÀnyokkal
s¢tÀlt a tavaszban, ¢s segÁtett m¢lyen ¡lû szemü ´regasszonyoknak elseperni az ÃtbÂl
a rozsdav´r´s ûszi leveleket. Lakott cs´pp, piros tetejü kunyhÂban, s gyermekesen
´r¡lt a k¢keslila f¡stnek, mely gyertyaegyenesen szÀllt fel az egyszerü k¢m¢nybûl, ¢s
mosolyogva ¢lvezte a neh¢z t´mj¢nf¡st lÀtvÀnyÀt, mely vastag felhûk¢nt emelkedett
fel az aranyos tÀlbÂl... Megismerte az istentagadÂkat, akik ´k´lbe szorÁtott k¢zzel mennek el a fakereszt mellett, ¢s a megszÀllottakat, akik templomok padlÂjÀn sebzik v¢resre homlokukat. KirÀlyokkal ivott egy kehelybûl, ¢s reszketeg t¢rdü ´reg koldusokkal osztotta meg az utolsÂ keny¢rh¢jdarabkÀt. Nemes bor nedvesÁtette ajkÀt, de volt
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Ãgy, hogy dohos pocsolyavÁzzel enyhÁtette szomjÀt... °s lÀtta a Napot. Nap mint nap...
°s mivel nap mint nap lÀtta, homÀlyosnak ¢s f¢nytelennek ¢rezte. Szeg¢ny herceg!
De egyszer v¢letlen¡l egy tavon utazott. Az ¢jszaka vastag kabÀtk¢nt nehezedett a vÀllÀra. °s egy szigetre ¢rkezett. Ott mÀsf¢le halkan ringatÂzÂ ¢s himbÀlÂzÂ ez¡st´s virÀgok ¡dv´z´lt¢k, mÀs szellûk hÁzelegtek homlokÀnak, ¢s boldog Àrny¢k ¢rintette
meg, akÀr egy hüv´s anyai k¢z. °s û egyre csak csodÀlkozott. V¢g¡l szÂra nyitotta hercegi ajkÀt, s azt k¢rdezte: Ki teremtette mindezt? °s a virÀgok, a szellûk, a forrÀsok
dalolÂ harmÂniÀban mind azt felelt¢k: A Nap. °s a csodÀlkozÂ herceg megsejtette a
teremtm¢nyekben a teremtût. Megsejtette a virÀgokban a sz¢ps¢g¡ket, a szellûkben
a lÀgysÀgukat, a forrÀsokban a tisztasÀgukat... °s rem¢nnyel k´zeledett fel¢j¡k. ä
°s elj´tt a reggel. °s mikor reggel felkelt a Nap, ez a nagylelkü, pompÀs Nap, f¢ny¢nek ereje bezÀrta a herceg szempillÀjÀt, ¢s megnyitotta szÁv¢t. °s elûsz´r ¢rezte a
herceg, hogy van m¢g a f´ld´n magasztosabb, ¢s hogy egyÀltalÀn nem lÀtott ¢s ismert
meg mindent... ¢s azÂta boldogabb ¢s ÀlmodÂbb lett a herceg...Ê
Istenem, mennyire nem modernek a mes¢k. Nem igaz? Nem, az eny¢m modern;
mert ez csak a mÃlt h¢ten t´rt¢nt meg. Nem is kellett volna àEgyszer voltÊ-tal kezdenem, ha e kezdet nem lenne olyan meseszerü.
...°s a Nap akkor valami csodÀlatosat mes¢lt. Azt mes¢lte, hogy müveit jÂzan ¢s
hideg ¢sszel alkotja, ¢s hogy boldogsÀg van abban, ha valami nemzeti. Sokat gondolkoztam azon, amit a Nap mes¢lt. °s az elmÃlt napok ´sszes benyomÀsa sem tudta ezt
a t´preng¢st lelkembûl elüzni, semmi lÀrma sem tudta tÃlharsogni hangjÀt f¡lemben.
Pedig lÀrma van itt. Igazi hazafias lÀrma. Ha felhangzik egy himnusz, vagy a n¢ppel
teli csÀrdÀban sÂvÀrgÂ tÀncÀt hÃzza a cigÀnyzenekar, akkor t¡zes lesz a magyar ¢s f¢lelmetes, mint (hogy is szÂl a mondÀs?), mint egy àszerelmes taljÀnÊ. Holott Pest nem
az àezeregy ¢jszakaÊ hangulatÀt id¢zi, mint vÀrtam, hanem inkÀbb az àegy ¢jszaka ¢s
ezer (forint¢t)Ê. A ny¡zsg¢s nagyon tarka ¢s lÀrmÀs, ugyanakkor meglehetûsen jellegtelen. A kiÀllÁtÀs t´rt¢neti r¢sze el¢g ¢rdekes, ¢s a r¢gi Buda à¢s KonstantinÀpolyÊ, ez e
k¢t illÃziÂra ¢pÁtett ÀbrÀzolÀs, legalÀbb azon a szinten van, mint a àR¢gi B¢csÊ, ami a
zenei ¢s szÁnhÀzi vilÀgkiÀllÁtÀs idej¢n volt lÀthatÂ. ä LeginkÀbb a kis kertben ¡l´k, mely
rokonaim hÀzÀt k´r¡lveszi, a szûlû borÁtotta lugasban, ¢s teleÀlmodom a lelkemet.
Ez megint nem modern. Egyed¡l, isten tudja, nem tudok magamon segÁteni. Tulajdonk¢ppen nagyon szÁvesen fogok PrÀgÀba visszat¢rni, noha PrÀgÀbÂl nem hiÀnyzik szÀmomra mÀs, mint a meghitt szoba, a papÁrokkal teli ÁrÂasztal a megszokott helyen. De ha mÀr itt vagyok, meg akarom vÀrni a jÃnius 8-i karnevÀli (bocsÀnat ez¢rt
a kozmopolita jelzû¢rt) felvonulÀst. UtÀna azonnal PrÀga fel¢ veszem az utam. Ha lesz
idûm n¢hÀny ÂrÀt B¢csben t´lteni, Ãgy veszem magamnak a bÀtorsÀgot, hogy ¹nt,
Igen Tisztelt Koll¢ganû, ¢s a mes¢s helyszÁnt felkeressem. Szeretn¢m, ha ¹n lenne az
elsû, akinek frissen szerzett pesti tapasztalataimrÂl beszÀmolok, s szeretn¢m, ha a legutÂbb ¢rintett ezer k¢rd¢st tovÀbb boncolgathatnÀnk.
Rem¢lem, a BÀrÂnû jÂl van. K¢rem, adja Àt kedves ¢s kegyelmes ¢desanyjÀnak legm¢lyebb tiszteletemet ¢s k¢zcsÂkomat.
°s ha nem szereti a mes¢ket, bocsÀsson meg. Akkor, mire B¢csbe ¢rek, megint modern akarok lenni, ¢s jÂzan a fejem bÃbjÀig. Majdnem olyan jÂzan, mint amilyennek
¹n gondolja magÀt.
CsÂkolom a kez¢t, ¢s maradjon, k¢rem, jÂ hozzÀm
az ¹n Ren¢ Maria Rilk¢je
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Rudolf Christoph Jennynek

BudaäPest, 1896. jÃnius 5.

Legkedvesebb BarÀtom ¢s Mesterem,
legszÁv¢lyesebben k´sz´n´m kedves sorait; leveleink keresztezt¢k egymÀst. ä Kedves
BarÀtom, soraimbÂl ¢rezni fogja, milyen nehezemre esik, hogy az ¹n becses tÀrsasÀgÀt
ilyen hosszan n¢lk¡l´zn´m kell. Isten a megmondhatÂja, milyen szÁvesen lenn¢k megint az ¹n´k k´r¢ben. Ez¢rt k¢rem, legyen segÁts¢gemre egy kis kegyes csalÀssal. Itt
Ãgy gondoljÀk, hogy 15-ig vagy 16-ig maradok; de nekem ettûl borsÂdzik a hÀtam.
K¡ldj´n nekem halad¢ktalanul egy postai levelezûlapot, amelyben n¢hÀny tetszûleges megjegyz¢s mellett alÀhÃzva ez Àlljon: àDarabja ¡gy¢ben felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges,
hogy 10-ig, de legk¢sûbb 11-¢n szem¢lyesen megjelenjen PrÀgÀban. S. igazgatÂ Ãr
k¢rt, hogy k´z´ljem ezt ¹nnel...Ê
BÁzza, tisztelt Mester, ezt az Àltalam Ãgy vÀrt HiÂb-hÁrt egy nyÁlt levelezûlapra; ezeket
ugyanis itt mindenki amolyan hun mÂdra szemrebben¢s n¢lk¡l elolvassa.
Nem tudom, mi¢rt, de Ãgy vagyok ezzel a magyarorszÀgi Ãttal, mint Lenau az û
amerikai utazÀsÀval. Nekem is hiÀnyzik a àpacsirtaÊ: a dalos hangulat. Itt nap mint
nap ´r´k´s bÀm¢szkodÀs van. Sarkon ÀllÀs ÂrÀk hosszat, n¢hÀny tarka zsinÂros mente
¢s csipÀs mÀgnÀsfû miatt.
Mindehhez hûs¢g, por, ÁrÂasztal n¢lk¡li szoba, melynek ajtaja ki-be nyÁlik a lÀtogatÂk elûtt.
Nem, Mester, a mi ¢let¡nk a nyugodt alkotÀs ¢s az, hogy titkos csendben, komoly
egyet¢rt¢sben ¢lvezz¡k a vilÀgot; a hurrÀkiÀltÀsokon, az egyenruhÀk meg¢ljenz¢s¢n,
az eg¢sz napos ÀcsorgÀson mi mÀr tÃl vagyunk.
NyÃjtsa ki fel¢m hü karjÀt, ¢s vonjon engem, a szÀmüz´ttet, megint büvk´r¢be ä
ott az ¢n vilÀgom.
¹r¡l´k, hogy hamarosan megint szemtûl szemben Àllhatok ¹nnel.
A Schnitzler-¡gy jellemzû ezekre az irodalmi parven¡kre. Egy-k¢t ¢ven bel¡l, ha
csak egy csepp igazsÀg van is a f´ld´n (meg fogja lÀtni hamarosan), Arthur Schnitzler
alÀzatosan fog vÀrakozni a dramaturg Jenny, a hÁres drÀmaÁrÂ elûszobÀjÀban.
àEny¢m a bosszÃÀllÀsÊ ä mondja az ör. VÀrjuk ki a v¢g¢t.
MÀra meghÁvtak egy nagyon gazdag, tekint¢lyes h´lgyh´z, Selma von Strasserhez,
vacsorÀra, ¢rtsd souper-ra. ý a fentnevezett A. Schnitzlerrel tÀvoli rokonsÀgban van.
Kedves, tisztelt BarÀtom, ahogy egy szerelmes f¢rfi vÀrja talÀlkÀra k¢sz Ãj barÀtnûje
elsû level¢t, Ãgy vÀrom àcsuhabarnaÊ levelezûlapjÀt, melynek àcategoricus imperativusÊ-Àra j´vendû filozÂfiÀmat akarom ¢pÁteni.
Hogy megÀllok-e B¢csben, ¢s mikor ¢rkezem, arrÂl m¢g Árok. Elûre is k´sz´n´m
barÀti szolgÀlatÀt. Szeretn¢m, ha min¢l hamarabb viszonozhatnÀm.
Mit csinÀlnak kedves gyermekei? Fredl ¢s Elsa? JÂl van feles¢ge ûnagysÀga is?
Mi van Illing kisasszonnyal? Haragszik rÀm? ä Korff PrÀgÀban van m¢g? Mi trovo
qui come in Sibiria... nulla lettera a tutti gli uomini cos freddi! Adjon, k¢rem, e k¢t
utolsÂ k¢rd¢sre r´vid vÀlaszt a levelezûlapon. ä Orliknak is Ártam, rem¢lhetûleg megkapta. Rem¢lem, a 11-i egyes¡leti est¢re az ¹n´k k´r¢ben leszek.
Adja Isten!
Mindenkor szÁv¢lyes ¢s hü egy¡tt¢rz¢ssel ¢s odaadÀssal
Ren¢ M. Rilke
Buda, D¢li pÀlyaudvar, VÀmkirendelts¢g
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BudaäPest, 1896. jÃnius 9.
Kedves, tisztelt BarÀtom ¢s Mesterem,
ezerszer k´sz´n´m, hogy olyan gyorsan k¡ldte a vÀrt levelezûlapot. KivÀlÂ megfogalmazÀsa a legnagyobb ´r´mmel t´lt´tt el. Ha e lev¢l nem tette is lehetûv¢, hogy mÀr
holnap utazhassam (nem akarom e hatÀridûh´z valÂ tÃlzott ragaszkodÀsommal megbÀntani rokonaimat), azt m¢gis el¢rtem, hogy a szombati utazÀsra vonatkozÂ elhatÀrozÀsommal csupÀn megd´bbent sajnÀlkozÀsukat tudjÀk szembeszegezni. Eszerint fogok cselekedni; szombaton elutazom innen, vasÀrnap B¢csben maradok, megn¢zem
a Velence-parkot a PrÀterben. VasÀrnap este vagy h¢tfûn hajnalban t¢rek haza. Hogy
B¢csben feltÀlalom-e magam Bahr Ãrnak, m¢g nem tudom. Mindenesetre meglÀtogatom von Oe. bÀrÂnût, Jenison bÀcsi pillanatnyilag nincs B¢csben. Minden mÀs ÃjsÀgot, igen tisztelt BarÀtom, majd szÂban fogok elmes¢lni. ä Tegnap volt a nagy dÁszfelvonulÀs. K¢t ÂrÀn Àt vonultak el mellettem mindenf¢le f¢rfiak, lovon, tarka, szÁnpompÀs, bÀrsonybÂl, selyembûl ¢s cobolypr¢mbûl varrt ruhÀkban, ¢kszerekkel gazdagon dÁszÁtve. Csupa mÀgnÀs ¢s nemes. Festûi ¢s dekoratÁv szempontbÂl nagyon sz¢p
volt ez a pompÀs lovask¢p a felhûtlen nyÀri naps¡t¢sben, amely minden szÁnt m¢g
frissebb¢ ¢s lÀngolÂbbÀ tett... de a festûis¢g-e a fûszempont, ha az ember egy n¢p ¡nnepeit Át¢li meg? K¢rdûjel. Gondolatjel.
Orlik idûk´zben nagyon kedvesen vÀlaszolt. Ha lÀtja az ifjÃ mestert, mondja meg
neki, hogy level¢vel nagyon meg´rvendeztetett. Korffnak pedig mondja meg, hogy
haragudnom kellene rÀ, ami¢rt hosszÃ levelemre egy szÂval sem vÀlaszolt. Pedig megÁg¢rte, hogy Árni fog. Norini velem szemben is teljes hallgatÀsba burkolÂdzott.
Rem¢lem, kedves BarÀtom, munkÀja hamarosan cs´kkenni fog; nem szabad tÃlsÀgosan megerûltetnie magÀt. K¢zcsÂkom kedves feles¢g¢nek, az aranyos kicsiket sokszor ¡dv´zl´m. Legûszint¢bb k´sz´netemet fejezem ki barÀti segÁts¢g¢¢rt, ¢s k¢rem,
ûrizzen meg barÀtsÀgÀban.
Az ¹n ûszint¢n tisztelû ¢s odaadÂ
Ren¢ M. Rilk¢je
A fenti levelek alapjÀn ¢rthetû, hogy a budapesti lÀtogatÀs nem hagyott k¡l´n´sebben m¢ly
nyomokat Rilk¢ben. A vilÀghÀborÃ v¢g¢ig MagyarorszÀgrÂl nem esik szÂ sem k´lt¢szet¢ben,
sem levelez¢s¢ben. AnnÀl meglepûbb, hogy 1920 ¢s 1922-ben akkori szeml¢let¢nek megfelelûen Àt¢rt¢keli egykori ¢lm¢nyeit. MÁg az 1896-ban Budapestrûl Árt beszÀmolÂiban nagyn¢nj¢t,
tulajdonk¢ppeni rokonÀt meg sem emlÁti, m¢ly meg¢rt¢ssel Ár rÂla svÀjci ¢vei v¢dangyalÀnak,
Nanny Wunderly-Volkart asszonynak 1920. jÃlius 8-Àn Velenc¢ben keltezett level¢ben. A millenniumi dÁszfelvonulÀs is ellent¢tes elûjelet kap a t´bb mint negyedszÀzad tÀvlatÀbÂl; ez talÀn
annak is tudhatÂ be, hogy az 1922. jÃlius 15-¢n Árott lev¢l cÁmzettje Margot Sizzo grÂfnû, aki
anyai Àgon a Semsey grÂfok csalÀdjÀbÂl szÀrmazott, Kassa k´zel¢ben gyermekeskedett, s csalÀdjÀnak a VÀg v´lgy¢ben fekvû AdamÂcz k´zs¢gbeli kast¢lyÀban ¢lt halÀlÀig, 1977-ig.
MiutÀn ezek a levelek t´bb magyarorszÀgi k´nyvtÀrban is megtalÀlhatÂk, ¢s BÀthori Csaba
rem¢lhetûleg folytatja a Rilke-levelek magyar fordÁtÀsÀt, Ágy csak a budapesti lÀtogatÀsra vonatkozÂ r¢szleteket k´z´lj¡k.
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Nanny Wunderly-Volkart asszonynak

Palazzo Valmarana a San Vio,
Velence, 1920. jÃlius 8.

[...] Kedvesem, mit mondjak erre: nekem is volt egy nagyn¢n¢m, aki egy sz¢p napon
nem akart t´bb¢ f´lkelni. HosszÃ ¢vekkel ezelûtt meglÀtogattam Budapesten. Nem
volt olyan romantikus-nagyszerü neve, noha ¢desanyja sz¡letett Woraszicki-Mill¢simo
grÂfnû volt, de û egy M¡ller Ãrhoz ment f¢rjhez, ¢s ez hosszÃ tÀvon bizonyÀra fÀrasztÂ
volt. Nem lehetett rÂla tudni, hogy lett volna valami k¡l´n´s betegs¢ge, egyszerüen
egy sz¢p napon nem fogadta el t´bb¢ a felkel¢s ¢s lefekv¢s monoton vÀltakozÀsÀt, ¢let¢nek alapja az Àgy lett, s ezzel minden pazarlÀst ¢s feleslegess¢get megsz¡ntetett. HasonlÂan, mint Toggenburg n¢ninek, ez a l¢t az û szÀmÀra is rendkÁv¡li fejlesztû energiÀk melegÀgya lett. Nyoma sem volt rests¢gnek. Noha a teste kitelt ¢s elnehez¡lt,
k´nnyeden uralkodott rajta. Csak a haja nem lett t´bb¢ ¢letteli, eml¢kszem erre a k¡l´n´s, f¢nytelen, alvÂ hajra, amely sÀpadt szûk¢bûl Àtaludta magÀt a sz¡rk¢be, teljesen
¢rz¢ketlen volt ¢s eg¢sz viharok elektromossÀgÀval teli. Sajnos, mint csalÀdom t´bbi
tagjÀrÂl, Ãgy errûl a Marie n¢nirûl is csak nagyon keveset tudok; s¡rgûs volt, hogy
mindannyiuktÂl megszabaduljak. [...]

Margot Sizzo grÂfnûnek

Ch£teau de Muzot, 1922. jÃlius 15.

[...] Olvasta-e, milyen szavakkal m¢rlegelte nemr¢giben az annami csÀszÀr, Khai-Dinh,
a francia szellem l¢nyeg¢t, ´sszevetve sajÀt n¢pe szellem¢vel, s mily keleti kedvess¢ggel
dics¢rte azt? Azt mondta PÀrizsban: àVous ¨tes une grande id¢e vivante, active, cr¢atrice et f¢conde. Nous sommes une grande id¢e m¢lancolique et calme s'attachant avec
charme au culte du Pass¢Ê ä nem csodÀlatos? °s milyen harmonikussÀ lehetne tenni
a vilÀgot, ha a n¢pek egymÀst Ágy elismern¢k, s mindenki tiszteletteljesen csodÀlkozva
elfogadnÀ a maga egy¢nis¢g¢t ¢s a mÀsik¢t. Ehhez term¢szetesen az sz¡ks¢ges, hogy
az ember tisztÀn felismerje a maga egy¢nis¢g¢t, hogy egyÀltalÀn àegy¢nis¢gg¢Ê vÀlj¢k,
¢s az egy¢nis¢gben eszm¢v¢. HÀny orszÀg tudnÀ ezt az eszm¢t ´nmagÀban felmutatni?
N¢metorszÀg ÀlvirÀgzÀsa negyven esztendej¢ben egy hamis eszm¢bûl, egy r´geszm¢bûl ¢lt ä ¢s egy hiÃ t¢ved¢s foglyak¢nt rosszul hasznÀlta eszmealkotÂ tehets¢g¢t ä,
Ausztria tÃlsÀgosan hanyag ¢s nemt´rûd´m volt, semhogy Àtk¡zdje magÀt az eszm¢hez, melynek nagyon ¢rv¢nyesnek ¢s megb¢kÁtûnek kellett volna lennie; MagyarorszÀgnak kellene hogy legyen, mert koronÀjÀba vetett hite, az a csendes, megt¢veszthetetlen, sok ¢vszÀzados t´rekv¢s, hogy a hatalom leg¢rthetetlenebb voltÀt tisztÀn
megûrizz¢k egy tÀrgyban, nem lehet mÀs, mint egy nagy, titokban tartott eszme; IstvÀn
kirÀly koronÀja akkumulÀtora ennek az ¢rinthetetlens¢gben ¢s k´z´ss¢gben ´sszegyüjt´tt erûnek: ez a korona gondolkozik, valami gondolkozik benne, mint egy aranyos fûben...
M¢g eml¢kszem arra a szÁvdobogÀsra, amely (oly sok ¢vvel ezelûtt, talÀn 1895-ben)
Pesten elfogott, amikor û, a korona, a millenniumi ¡nneps¢gek napjaiban, sajÀt dÁszhintÂjÀn Buda irÀnyÀban elvonult mellettem. Akkoriban a csalÀdom ¢ppen arra prÂbÀlt k¢nyszerÁteni, hogy foglalkozÀst vÀlasszak... HÀt az ilyen ember szÀmÀra, mint ¢n,
akinek oly sok kapcsolata van a dolgokkal, a felfokozott, jelent¢keny, v¢gleges dolgokkal, nem az volna-e az egyetlen igazÀn megfelelû hivatal: a szent korona ûr¢¢...? [...]

1746

GÀbor MiklÂs

ROSSZKEDVºNK °VE: 1955 (V)
Julika a szomsz¢d szobÀbÂl
kiabÀl: ä Szervusz, atya!
ä Most engedd meg, hogy sÁrjak
egy kicsit, nincs semmi bajom, igazÀn nincs, csak hadd sÁrjak egy kicsit ä mondta Saskia. AztÀn, mint egy feladatot, elv¢gezte a sÁrÀst, tenyer¢be temetve arcÀt, ´regesen ideoda ingatva fej¢t egy gyÀszolÂ parasztasszony rituÀlis mozdulataival, zokogÂ hangokat
hallatott. ä Olyan jÂ lenne! Mi kellene? Valami kellene! Minden olyan zavaros, az idûjÀrÀs is, ezek a nyÀrtalan ¢vek... ä (Honnan volt az a gyalÀzatos ¢rz¢sem mindig, hogy
¢n tudom, mi¢rt sÁrnak mÀsok, hogy ¢n megmondhatnÀm nekik, mi¢rt sÁrnak, de nem
teszem, talÀn kÁm¢letbûl, talÀn valami ´rd´gi lustasÀgbÂl?)
JÂzsef Attila-verseket mondtunk a rÀdiÂban
TimÀr, HorvÀth Feri, Bessenyei, Major ¢s ¢n, Ágy egy¡tt a stÃdiÂban. Fesz¡lten, mert
egymÀs elûtt szerepelt¡nk. K¡l´n´sen Major izgult, û volt k´zt¡nk a legk¡l´n´sebb,
minden Áz¡lete csupa g´rcs, versmondÀs k´zben ritmikusan rÀzta a lÀbÀt, nem akÀrmilyen arca gÃnyosan eltorzult, nagy, s´t¢t keze hosszÃ gesztusokkal Ãszott a levegûben, rÀadÀsul minduntalan k´nnybe lÀbadt a szeme, hiszen ût sok szem¢lyes eml¢k is
füzte ezekhez a versekhez. SzÀraz, de t¡zes ¢rtelemmel szavalt, szerette volna ¢rz¢keltetni a vers minden Ázecsk¢j¢t, minden kicsi r¢szlet¢t, minden szÂ ´sszef¡gg¢s¢t minden szÂval, szenved¢lyesen, cs´k´ny´sen ezt prÂbÀlta mindig ¢s mindig Ãjra, de ami
megvalÂsult, az t´bbnyire hangja rekedts¢gig erûltetett pr¢sel¢se volt csak, sz¡rke kopogÀs. Mi, t´bbiek idegenkedve hallgattuk, magunk el¢ n¢zt¡nk a stÃdiÂ szûnyeg¢re,
Ãgy tett¡nk, mintha fell¢p¢s¡nkre k¢sz¡lve sajÀt anyagunkat olvasnÀnk, elgondolkozÀst jÀtszva f¢lren¢zt¡nk, de az orrunk ´sszerÀncolÂdott a figyelemtûl, Ãgy hallgattuk,
mit müvel Major. Bessenyei nagyon sz¢pen mondott egy verset a felv¢telen, amelyet
a prÂbÀn miattunk, mert mi is ott voltunk, nem mert sz¢pen mondani. LÀm, m¢g ez a
nagy pofÀjÃ fiÃ is tele volt gÀtlÀssal. °s egyszerre ¢szrevettem, hogy mÀr nem irigykedem rÀ. MegbarÀtkoztam azzal, ami Bessenyei volt, valahogy mÀr nem szÀmÁtott titokzatos ismeretlennek. Sajnos ha valakit becs¡ltem, sût akÀr ha szerettem is valakinek
a szÁn¢szet¢t, mindig irigyeltem is egyÃttal. Tudtam, hogy a tehets¢gre irigykedni
megvetendû dolog, tudtam, de sajnos hiÀba tudtam. °s ezen a napon Bessenyeit mÀr
nem irigyeltem, mÀr megb¢k¢ltem vele, nem vÀgott a hÃsomba. °s mire, kire irigykedtem? P¢ldÀul SzÀsz P¢ter mes¢lte: egyszer egy Àtlumpolt ¢jszaka utÀn a VÀrosligeti
tÂ mellett ¡ltek kettesben Darvas IvÀnnal. Darvas sokat ivott az ¢jszaka, abban az idûben volt ez, amikor Àtmenetileg nem ¢lt egy¡tt a feles¢g¢vel. SzÀsz P¢ter megk¢rdezte
tûle, hogy milyen viszonyban van velem, ismer egyÀltalÀn? ä °n senkit sem ismerek
ä vÀlaszolta Darvas. ä PÀr h¡lye rajong ¢rtem. Azt hittem, nagyszerü karikaturista leszek, azt hittem, nagyszerü szÁn¢sz leszek, semmi sem lettem. Egy ideig kitartott egy
nagy szÁnmüv¢sznû. Egy szenved¢lyem van: a tornacipû, mert olyan csodÀlatosan k¢-
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nyelmes. ä No mÀrmost ez a pÀr mondat p¢ldÀul gyÂgyÁthatatlan irigys¢ggel t´lt´tt
el. Mi¢rt? Elûfordult, hogy hajnalban fel¢bredtem, ¢s nem bÁrtam elaludni, mert Darvassal viaskodtam gondolatban, azt bizonygattam, hogy jobb szÁn¢sz vagyok, mint û.
Errûl egy¢bk¢nt meg voltam gyûzûdve, de ez nem segÁtett. Mindig k¢szs¢gesen elismertem a sikereit, soha nem mondtam rÂla rosszat, csak jÂt. De nem ´r¡ltem volna,
ha azt hallom, hogy megbukott valamelyik szerep¢ben? Nem ´r¡ltem volna m¢g inkÀbb, ha kider¡l rÂla valami piszlicsÀr¢ kis mocsoksÀg, valami, ami nem illik enged¢kenyen is rendÁthetetlen, velesz¡letett karakter¢hez? Darvasnak sikere volt, ¢s az emberek szerett¢k, pedig egy l¢p¢st se tett ¢rte. DarvasrÂl mindig eszembe jutott, hogy
el¢g rosszul f¢s¡l´m a hajam, ¢s mÀr oda a jÂ k¢pem. °s ez a hÃsos orrom! °s milyen
k´z´ns¢ges az ¢n str¢ber falÀnksÀgom az û szÂrakozott passzivitÀsa mellett! PrimitÁvnek ¢reztem magam mellette, lelkendezûnek ¢s hangosnak. HatÀrozott k´rvonalait
irigyeltem.
Ekkoriban egy¡tt dolgoztunk a filmgyÀrban, ¢s kettûnk k´zt kialakult valami ¢rdeklûd¢s, annyi mindenesetre, hogy ha a filmgyÀr b¡f¢j¢ben oda¡lt valaki az asztalunkhoz, akkor is, tovÀbbra is egymÀsnak besz¢lt¡nk.
ä SzÁn¢sznek lenni sz¢gyenletes dolog egy f¢rfi szÀmÀra ä mondta Darvas. ä Mint
egy szexuÀlis aberrÀltsÀg. ä ý vÀgyai szerint egy bibliaterjesztû tÀrsulat embere lenne
ä mondta ä, mindig sz¡rk¢ben jÀrna (mindig szembetünûen jÂl ¢s divatosan ´lt´zk´d´tt), feh¢r inget, fekete nyakkendût viselne, csak szÀllodÀban lakna, mondjuk SvÀjcban, vagyona nem volna, de annyit mindig megszerezne, amennyi a szÀllodai ¢let k¢nyelm¢hez kell, ¢s hogy csalÀdjÀnak meghatÀrozott idûk´z´kben el¢gs¢ges p¢nzt tudjon k¡ldeni. A csalÀd ez¢rt ÀldanÀ ût ä mondta Darvas ä, de mÀs kapcsolatot nem is
tartana vel¡k. ä çltalÀban: semmi emberi kapcsolat! ä kiÀltott fel m¢rs¢kelt hangerûvel. Ebben a kedve szerinti ¢letben û nem lenne tÃl okos, inkÀbb kicsit tompa eszü.
Nûkkel csak futÂ kapcsolatai lenn¢nek, hisz egy vÀrosban nem is tartÂzkodna n¢hÀny
h¢tn¢l tovÀbb. Olvasni nem olvasna, legfeljebb szÂrakoztatÂ, mulatsÀgos dolgokat.
Legfûbb, egyetlen szenved¢lye ennek az elk¢pzelt Darvasnak a keskenyfilmez¢s lenne,
az ¢letben ellesett kis dolgokat filmezn¢, egy sÁrÂ gyereket, egy sÀnta koldust, aki munkaideje letelte utÀn ¢pp hÂna alÀ kapja mankÂjÀt, ¢s els¢tÀl, ilyesmiket. A filmjeit egyszer levetÁten¢, aztÀn eldobnÀ. K¡l´nben is sokat jÀrna moziba, û lenne a vilÀg legk¢pzettebb filmszakembere, de errûl nem tudna mÀs, csak û.
Volt ebben az elk¢pzelt figurÀban valami rokon a àlÀthatatlanÊ FerkÂval, el is mes¢ltem Darvasnak FerkÂ sorsÀt, az ilyen vilÀgtÂl idegen àÀtutazÂkÊ sorsÀt: ¢lni ezt az
¢letet ä erk´lcsi k¢nyszer hatÀsÀra ellenÀllni a fasizmusnak ä, aztÀn meghalni egy szovjet fogolytÀborban ä ez az ilyenek sorsa. ä Tudom, hogy ez az ¢let nem megy ä mondta
Darvas. ä Az ¢n elvem: mindig mindennek ellenÀllni, ez a szÀzad tanulsÀga. Ha ezt az
¢n emberemet p¢ldÀul PÀrizsban ¢ri a fasizmus, ¢s kihallgatjÀk, ¢s egy k¡l´n´sen ostoba n¢met tiszt megk¢rdezi, egyet¢rt-e a Harmadik Birodalom elveivel, û azt vÀlaszolja: nem, ¢s kiv¢gzik. De ha tovÀbb k¢rdezn¢k, egyet¢rt-e a fasizmus ellenfeleivel ä
arra is azt vÀlaszolta volna, hogy nem. Ma nem lehet egyet¢rteni. Hogy mit lehet tenni?
SzÁn¢szek vagyunk, gyakorlati emberek, a mi dolgunk, hogy tanÁtsuk az embereket,
szeress¢tek egymÀst, ne ´ljetek, vagy ha mÀr ´lni muszÀj, legalÀbb ne egy¢tek meg
egymÀst. Enn¢l t´bbet nem tehet¡nk. Az ¢n bibliaterjesztûm v¢g¡l Ãgyis beleesik egy
nûbe ä mondta ä, ¢s gyerekek ny¡zsgû rajÀtÂl k´r¡lv¢ve fejezi be ¢let¢t. AztÀn meg
szÁn¢szek vagyunk mindketten, ez a t¢ny. °n sem vagyok SvÀjcban ä mondta ä, itt ¡l´k
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Budapesten, a Magyar FilmgyÀrtÂ VÀllalat b¡f¢j¢ben, elvÀllalt szerepek, szerzûd¢sek
ezer k´tel¢k¢ben, ¢s feles¢gem van.
ä Nekem nincsenek ilyen probl¢mÀim ä mondta utÀnagondolva Saskia, amikor elmes¢ltem neki talÀlkozÀsomat Darvassal. ä TalÀn mert ¢n nû vagyok. °n szerepelni
vÀgyom, forgolÂdni, mutogatni magam, kom¢diÀzni szeretek. SzÁn¢sznû vagyok, ¢s
nem is akarok mÀs lenni.
Hogy hogyan szÁn¢sz Darvas, azt nem tudtam, de milyen mÀsk¢pp volt szÁn¢sz Saskia, mint ¢n! ý mindig k¢sve ¢rkezett a szÁnhÀzba, ¢n mindig legalÀbb egy ÂrÀval kezd¢s elûtt. Az ¢n szÀmomra a szÁnpad elûk¢szÁtûje a csend volt ä Saskia azt szerette, ha
k´r¡l´tte ny¡zsg´tt ¢s pletykÀlt a fodrÀsz, az ´lt´ztetû, az ¡gyelû, a rendezû, mindenki.
Elûbb megf¡rd´tt a nûi t´meg´lt´zû papagÀjketrec¢nek ricsajÀban, a àlÀnyokÊ malackodÀsaiban, a f¢lmeztelen ¢s meztelen nûk k´z´ns¢ges, vidÀm ¢s hangos gy¡lekezet¢ben, a àszÁnhÀzÊ ûsi k´z´ns¢gess¢g¢ben, aztÀn szÁnpadra l¢pett szabadon, sikerre
szomjasan.
ýszi, kitartÂ, hideg esû
esett napokig. A Margit hÁd tereiben egy-k¢t sietû embert lehetett lÀtni csak, az esûtûl
f¢nyess¢ ¢s ¡ress¢ mart aszfaltnak ¢s az ¢gbûl szakadÂ vÁz v¢gtelen falÀnak, k¢t egymÀsra merûleges, egyformÀn csillogÂ sÁknak koordinÀtÀi k´zt mozgÂ Àrnyakat.
ElkoboztÀk az Irodalmi öjsÀgot
BenjÀmin LÀszlÂ versei miatt. Odaadtam RomÀn Gyurinak, olvassa el a K °T °V TIZED-et. Elûvette szem¡veg¢t kopott fekete tokjÀbÂl, ebbûl az Âdon szem¡vegtokbÂl. ä
Sz¢p vers, de nem nagy vers ä mondta aztÀn kurtÀn ä, ezen tÃl vagyunk. Nem a kifejezhetetlent prÂbÀlja kifejezni.
Az ´reged¢s jeleit kerestem, ¢s Áme vÀratlanul meg is talÀltam az arcÀn, a modorÀban. ¹regesen olvasott, ¢s k´zben remegett a feje meg a keze. Mind m¢lyebben s¡ppedt ´nmagÀba. ýt mÀr nem ¢rintette, csak ami a legerûteljesebb. Meg¢rezte, hogy
szavaitÂl inger¡lt leszek, de csak vigyorgott. Zola ¢s C¢zanne, gondoltam magunkrÂl
nem elûsz´r. Majd F¡st MilÀn-verseket olvastunk egy¡tt, ezek mindkettûnknek jobban tetszettek. Meddû hivatalnoki munkÀjÀra panaszkodott: ä AttÂl f¢lek, hogy egyszer kit´r´k. Festeni szeretn¢k ä mondta aztÀn ä, egy ´regasszonyt, amint zuhan lefel¢
egy lÀngolÂ l¢pcsûhÀzban. ä Mi¢rt ¢ppen ezt? ä Neh¢z megmagyarÀzni. ä AztÀn hirtelen: ä De nem vagyok n¢met expresszionista! ä N¢hÀny ¢ve ¢n hasonlÁtottam ostobÀn a n¢met expresszionistÀkhoz. AzÂta Ãjra meg Ãjra visszat¢rt erre a vÀdra. FelÀllt:
ä PolgÀr Pista barÀtomhoz megyek, mÀr r¢gen jÀrtam nÀla. ä °s indult himbÀlÂ bokszolÂjÀrÀsÀval. BarÀttÂl barÀthoz s¢tÀlt, ¢s k´zben Át¢lt felett¡nk. Azt hiszem, m¢g mindig kedvelt, ¢s barÀtjÀnak tartott. De megvesztegethetetlen, azt is tudtam.
A rÀdiÂban Halda Aliz:
ä °n arra tettem fel az ¢letem, hogy ebben az orszÀgban szabadsÀg legyen ä mondta ä, hogy Ãgy ¢lj¡nk, Árjunk, ahogy akarunk. Hogy demokrÀcia legyen. Ha ez¢rt csak
egy icipicit is tenni tudok, mÀr van ¢rtelme. Valami erjed minden¡tt. Hogy mitûl?
hogy mi teszi lehetûv¢? A n¢metorszÀgi esem¢nyek? SztÀlin halÀla? Ki tudja. De valami lesz.
ä De van-e ¢rtelme ennek a k¡zdelemnek? ä k¢rdeztem tûle ä, nem elriasztÂ a Szovjet p¢ldÀja? Lehet-e annÀl jobb? °s ha nem, ez¢rt ¢rdemes? FelÀldozza-e egy müv¢sz
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ez¢rt a harc¢rt a munkÀjÀt? Az emberekrûl, az ¢letrûl csak elfogulatlanul besz¢lhetek,
mÀrpedig minden politikai harc elfogulttÀ tesz. Lehet, hogy az írÂsz´vets¢g tagjai a
szabadsÀg bajnokai, de t´bbs¢g¡k akkor is csak ny¡zsgû senki.
ä Nem csak Stendhal van, van romantika is. Mindenki dolgozzon Ãgy, ahogy tud
¢s akar. °n hiszek abban, hogy ezek a megt¢rt ÁrÂk igenis k¡l´nbek most, hogy a jÂ
¡gy¢rt harcolnak. Tudom, hogy mindenki mÀshogy, mÀs¢rt j´tt Àt a mi oldalunkra.
ä Elpirultam, hisz ¢n is àmegt¢rtÊ vagyok, jutott eszembe, de az û szavaiban ¢s hangsÃlyÀban nem ¢reztem semmi c¢lzÀst. ä LÀtod, ¢n is àtanulmÀnyozomÊ az embereket
ä folytatta Halda. ä HorvÀth MÀrton azt mondta Fekete SÀndornak, hogy ne menjen
fejjel a falnak, mÀr Ãgyse tart sokÀ, ugyanakkor a pÀrtk´zpontban mocskolja Feket¢t.
TamÀsi Lajos, a pÀrttitkÀr ide-oda billeg, talÀn mert f¢l, hogy ha elveszti funkciÂjÀt, a
verseibûl nem tud majd meg¢lni. Mindegy. Az elembertelened¢s ellen harcolni kell.
Ha Horatius azt hitte volna, hogy ´sszes müvei elpusztulnak ä mondta aztÀn ä, ugyanazzal a tudattal halt volna meg, mint legutolsÂ, n¢vtelen rabszolgÀja, a hiÀbavalÂsÀgnak ugyanazzal az ¢rz¢s¢vel. LÀtod, ¢n mindent nagyon tehets¢gesen kezdtem, a sportot ¢ppÃgy, mint a csomagolÀst a St¡hmer-gyÀrban. AztÀn mindent abbahagytam,
csak t´rtem a fejem, hogy mire valÂ vagyok. Most Ãgy gondolom, az is valami, ha csak
n¢zem az embereket, ha gy´ny´rk´d´m az ¢letben, ha ¢lek, ¢s igyekszem a legjobbat
kibÀnyÀszni mindenkibûl.
ä °n sajnos str¢ber vagyok, valamit mindig csinÀlnom kell az ¢letemmel ä mondtam
szokott lemondÀsommal elgondolkozva azon, milyen is vagyok.
Reggel, rÀdiÂ ¢s prÂba k´zt
a Kossuth Lajos utcai nagy presszÂban jegyezgettem F¡st MilÀnbÂl. Konyakot ittam,
kinn s¡t´tt a nap a belvÀrosi fÀkra, korÀn volt, a helyis¢g csaknem ¡res, az ablak elûtt
emberek siettek el a kora ûszi f¢nyben, vÀrosi emberek. Fejemben a reggeli szesz hirtelen sz¢d¡lete. A szomsz¢d asztalnÀl VÀsÀrhelyi MiklÂs ¢s Acz¢l TamÀs. K¢sûbb Àt¡ltem hozzÀjuk.
ä Tegnap nagy botrÀny volt az írÂsz´vets¢gben ä mes¢lte Acz¢l TamÀs. ä Mindenki
egy´ntetüen kijelentette, hogy az Irodalmi öjsÀg elkobzÀsa alÀvalÂsÀg, Nonn pedig h¡lye ¢s gazember. Akkor felÀllt a pÀrtk´zpont k¢pviselûje, ¢s kijelentette, hogy az elkobzÀs nem Nonn int¢zked¢se volt, hanem a pÀrtk´zpont¢, de û szem¢ly szerint nem
¢rt egyet vele.
ä Tudsz te arrÂl, hogy huszonhat tÀbornokot gyilkoltak meg teljesen Àrtatlanul? ä
k¢rdezte VÀsÀrhelyi. Esz¢be se jutott, hogy lehalkÁtsa a hangjÀt. ä Egyetlen bün´st
talÀltak, az sikkasztott, de û mÀr szabadlÀbon is van. Nektek, szÁn¢szeknek is csinÀlnotok kellene valamit, nektek ¢ppÃgy nem lehet bajotok, mint az ÁrÂknak, s¢rthetetlenek
lesztek, ha szervezkedtek. Meg kell ûket buktatni! Be kell bizonyÁtani, hogy a mÀrciusi
hatÀrozat ¢ppoly disznÂsÀg, mint a Rajk-per volt! Ezt a bandÀt meg kell buktatni, ezek
a RÀkosijukkal egy¡tt nem politikusok, hanem nÁmandok ¢s gyilkosok, mÀr csak az¢rt
harcolnak, hogy a bûr¡ket ments¢k. Be kell bizonyÁtani a Szovjetnek, hogy az orszÀg
utÀlja ezt a fasiszta bandÀt, ¢s akkor majd kivÀgjÀk ûket.
Hisz tudtam, igazuk van, tennem kellene mindenf¢l¢ket, de f¢ltem attÂl, amiv¢
bennem a politika lett, ¢s amiv¢ ¢n lettem a politikÀban. Szervezni? SzÂnokolni? PletykÀlni? Harcolni, hogy a sok tehets¢gtelen ÁrÂnak legyen sajtÂszabadsÀga? Csak az¢rt,
hogy ennek a k¢t embernek itt jobb v¢lem¢nye legyen rÂlam? Vagy gyÀvÀn ¢lni? ¹r´kk¢ gyÀvÀn ¢lni?
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A MIZANTRñP prÂbÀjÀn
kit´rt a botrÀny. TimÀr nem ¢rtette Alceste-et, nem ¢rtette, hogy ez egy modern darab,
PÀrtost pedig tehets¢gtelennek tartotta, ¢s a szereplûk k´z¡l sokan helyeseltek neki.
PÀrtos G¢za kifakadt: ä Mihez kezdjek, ha TimÀr egyszerre csak felveszi a szem¡veg¢t,
¢s a szerep¢t kezdi tanulni, mik´zben Tolnay ott Àll mellette, ¢s jÀtszani szeretne? Hogyan prÂbÀljon Tolnay, ha TimÀr Ãgy ¡ld´g¢l ott, mint egy privÀt, ¢s ÀllandÂan leleplezi, hogy az eg¢sz csak kom¢dia? Alceste szÁve meghasad a fÀjdalomtÂl ¢s szerelemtûl,
û pedig Ãgy szÂlal meg, mintha a àhûsv¢rtûl pirosÃlt gyÀszt¢rÊ-t szavallanÀ! ä TimÀr persze
ezt nem hallotta mÀr, felment az ´lt´zûbe. így Tolnay is ki mert ejteni n¢hÀny felhÀborodott szÂt. Majd: ä Nem volna jÂ megbukni ebben a szerepben ä mondta, de û se
tudott mit kezdeni C¢limªne-nel, nem tudott mit kezdeni a verses sz´veggel. Ijedt¢ben, ha tehette, ellÂgta a prÂbÀkat. ä Maga modern szÁn¢sznû, a szÂ igazÀn jÂ ¢rtelm¢ben, modern szÁnpad pedig nincs formai kultÃra n¢lk¡l! ä ism¢telgettem neki d¡h´sen a magam frÀzisait. °n àelvbûlÊ k´veteltem minden tehets¢gtûl vasszorgalmat,
de, mint aff¢le elm¢leti ember, sokszor voltam ¢rz¢ketlen, ezt is tudtam mÀr magamrÂl, ¢s n¢hÀny ¢v mÃlva nem leszek-e ¢n is megt´rt ¢s fÀsult v¢ns¢g?, gondoltam kiss¢
megtorpanva, ki tudja, a mindennapok hovÀ visznek ¢szrev¢tlen¡l, hovÀ a v¢g n¢lk¡li
munka, meddig ûrizhetj¡k meg Ágy magunkat, ha ¢let¡nkben nincsenek fÀk ¢s egek,
ha ¢szrev¢tlen¡l j´n-megy a tavasz meg az ûsz? ä Gondold el: ennek a nûnek tÁz ¢vvel
ezelûtt villÀja volt ä v¢dte Saskia az este otthon Tolnay KlÀrit ä, mÀr akkor a legnagyobbak k´z¢ tartozott, azÂta rÀszakadtak az anyagi gondok, a rengeteg munka, magÀn¢let¢nek katasztrÂfÀi, hÀt nem ¢rthetû, ha fÀradt? ä PrÂba v¢g¢re mindenki mindenkivel ´sszeveszett, mindenki megs¢rtûd´tt, mindenki vitatkozott azzal, aki ¢ppen
nem volt jelen, Áme, itt a vilÀgirodalom egyik legszebb, sût legaktuÀlisabb drÀmÀja,
gondoltam, itt van egy tucat rendkÁv¡l tehets¢ges szÁn¢sz, ¢s az eg¢szbûl mi lesz? BukÀs. Acaste, az ¢n szerepem, nulla, sablonos moliªre-i epizÂdszerep volt, de szerettem,
a mesters¢gbeli tudÀs f´l¢nyes ´r´m¢vel ¢lveztem, izgatott, hogy egy-k¢t kurta kis monolÂgomban tudok-e majd àfranciÀulÊ besz¢lni. Valami nagy munkÀra vÀgytam. TimÀrt idegen¡l n¢ztem ¢s hallgattam. N¢ha meghatott lÃdtalpas l¢nye, de amit csinÀlt,
az olvad¢kony volt, anyagtalan, tisztÀzatlan ¢s szÁnpadias, m¢g mindig 1938 stÁlusÀban
jÀtszott. A hideg ¢s hatÀstalan premieren kÂcos hajÀval mint egy szomorÃ ´regasszony,
olyan volt, szÀnalmasan izgult, ¢rezte û is, hogy itt az alkalom, amikor megmutathatnÀ,
a r¢gi û m¢g, de nem tudta a sz´veget, dadogott, belezavarodott, k¢ts¢gbeesetten figyelte a sÃgÂt, monoton hangon hadarta a sorokat ¢s sorokat egymÀs utÀn, ¢s k´zben
hadonÀszott a k¢t karjÀval. Szeretni valÂ ember volt, nagy tehets¢g is, de nem volt
mÀr semmi mondanivalÂja, k´r¡l´tte a bukÀs fagyos levegûje. A k´z´ns¢get szidtuk,
az elûadÀs nem ¢rett be, mondtuk ä minden szomorÃ volt. FÀjt a szÁvem. Szerettem
ezt a darabot, az embereket, akik csinÀltÀk, szerettem a szÀnd¢kaikat, szerettem ezt a
szÁnhÀzat, ¢s most fÀjt a szÁvem. Csûd. N¢hÀny h¢t mÃlva mÀr Tolnay KlÀri is azt mondta, hogy a MIZANTRñP-ot le kellene venni a müsorrÂl. ä A k´z´ns¢gnek nem irodalmi
csemeg¢t kell adni, hanem szÁndarabot ä mondta BÀrdy Gyuri is, merthogy a darab
nagyon rosszul ment, ¢s hozzÀtette: ä A MIZANTRñP-nak sose lesz sikere. ä A szÁnfalak
m´g¡l hallgattam a szÁnen gondolat n¢lk¡l elszavalt sorokat, ¢s ¢reztem benn¡k a modern drÀmÀt. Melyik lelkes ¢s embergyül´lû, melyik szerelmes kamasz nem ismeri a
groteszk ¢s meghatÂ kÁnt, amelyet Alceste ¢rez, amikor Celimªne a tÀrsasÀggal kinevetteti? Mit müvel¡nk ezzel a szÁvfÀjdÁtÂ darabbal? Toporz¢kolni szerettem volna a
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tehetetlens¢gtûl, ¢s Ãgy ¢reztem, jobb szÁn¢sz vagyok mindn¢l! °n, ¢n el tudnÀm jÀtszani,
hogy azok is magukra ismern¢nek odalenn! Persze a szÁnfalak m´g´tt minden k´nnyebb, belÀtom,
Ágy a naplÂm.
RÀadÀsul ¢ppen ekkor jelent meg a
mozikban a K ILENCES KñRTEREM. N¢zni se bÁrtam magam. CsÃnya, rossz szÁn¢sz vagyok, ezt lÀttam a vÀsznon. SzÁnpadon is?
Itt volt az ûsz, szaladt az autÂbusz
a Szigeten, a k´dben, m´g´tt¡nk homÀlyos lÀmpÀk tüntek fel ¢s tüntek el, egy-egy
falomb csapÂdott a busz ablakÀhoz, sugÀrzÀs porlott sz¢t a nedvess¢gben, pici emberpÀr haladt el a felf¢nylû aszfalton. Meleg volt. BozÂky¢kkal hangosan nevetg¢lt¡nk a
hallgatag utasok k´z´tt. °vek Âta elûsz´r tartoztam azokhoz, akik vihÀncolnak egy
ilyen csendes ¢s eln¢zû buszon.
Egy napig zuhogott az esû. AztÀn itt volt a hideg. Taxi vitt kora reggel a szinkron
fel¢. A komor Duna felett, a Margit hÁd sivatagÀn ´regasszony: k¡szk´d´tt a sz¢llel. A
MÀrtÁrok ÃtjÀn nyurga kisfiÃk vonultak iskolÀba, kettes sorokban, f¡rge lÀbszÀruk
meztelen. °n mÀr nem vagyok gyerek. Buda Ãtjain az esûverte levelek vastag r¢tegbe
rakÂdtak, nehezek, lucskosak voltak, holtukban mintha megnûttek volna. Fekete volt
az Ãttest, feket¢k a t´rzsek. Ezek a fÀk tÃl¢lnek engem.
AztÀn k¢sû d¢lutÀn a buszon, hazafel¢.
BÀntÂn szakadt az esû, fÃtt a sz¢l, a meredek utcÀkbÂl zuhogott lefel¢ a vÁz, a megÀllÂ
villanyf¢ny¢ben dideregtek az utasok, de a hÁdon maradt m¢g valami a nappal f¢nyeibûl is, bÀr a vilÀgbÂl semmit se lÀtni, csak a hÁd rÀcsait ¢s ¢ppoly megfoghatÂ t¡k´rk¢p¡ket a vizes aszfaltban. Csak ez a kettûz´tt sor lÀtszott szilÀrdnak, az ¢g meg a vÁz,
az esû meg k´d sz¢tfoszlÂ vilÀgÀban. V´r´s, sÀrga, piros csillanÀsok tüntek fel, aludtak
ki itt-ott az aszfalton. Boldog voltam, nem ¢reztem fÀradtnak magam az eg¢sz napos
munkÀtÂl, nem tett idegess¢, hogy holnap vagy azutÀn ugyanilyen napok vÀrnak rÀm.
Fittyet hÀnytam a h¢tk´znapi nyügnek. Valami titkosat hordozok magamban, gondoltam.
A vÀltozÀsaink,
ahogy az idû ¢szrev¢tlen formÀl minket, ahogy a mÃlÂ idû kez¢ben ´ntudatlanul alakulunk, ez a legtitokzatosabb dolog az ¢letben. Egy fiatalember, aki nem n¢zte v¢gig
az idû lassÃ munkÀlÂdÀsÀt ´nmagÀn ¢s k´rnyezet¢n, nem is lehet okos. Az EGY PIKOLñ
V ILçGOS, Saskia Ãj filmje, az adott k´r¡lm¢nyekhez k¢pest jÂ, nÁvÂs film volt, de ä
Nem tetszett a filmem, magam se tetszettem ä mondta Saskia. ä Nem vagyok mÀr
igazÀn lÀny, hiÀba. ä Igen, û mÀr nem lÀny volt, hanem nû. Soha t´bb¢ nem lesz, aki
volt. Julika sosem tudja majd, elk¢pzelni se tudja azt a lÀny-SaskiÀt, ahogy ¢n is csak
mosolygÂ hitetlenked¢ssel hallgatom azt, ami sz¡let¢sem elûtt t´rt¢nt apÀmmal ¢s
anyÀmmal.
Saskia filmj¢nek premierj¢n
öjhelyi SzilÀrddal talÀlkoztunk, vel¡nk j´tt a Bristol bÀrba is. MegvÀltozott, az elsû
pillanatban alig ismertem meg, pedig pÀr hÂnapja csak, hogy lÀttam. R¢vai JÂzsefre
eml¢keztetett most, bûre barna volt, eg¢sz feje kem¢nyebb, tÀmadÂbb, zseniÀlisabb.
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Politikus ä de k´ltû is. Vele besz¢lgettem. K´zben lÀttam, hogy Saskia becsÁpett, ¢s filmb¢li partner¢vel szemez, de azt is lÀttam, hogy rÀm vÀr, az ¢n k´zeled¢semet vÀrja. ä
El kellene mÀr jÀtszanod a Hamletet ä mondta Saskia nevetve, Ãgy, hogy a t´bbiek is
hallhattÀk, ¢s ez bosszantott. ä Nem tehetek rÂla ä mondta ä, nem tudok eg¢szen hinni
ebben az Àllapotodban. ä De ¢n ragaszkodtam a rosszkedvemhez, ez a rosszkedv igaz volt,
hittem benne, û az, gondoltam, Saskia az, aki valamit nem tud itt. ä Boldogtalan vagyok, ennyi az eg¢sz ä mondtam ki nyersen. ä Mitûl vagy boldogtalan? A csalÀdtÂl? ä
A csalÀdtÂl, az ¢lettûl, ettûl az eg¢sz szartÂl.
SzilÀrd elmondott k¢t verset, amelyet a b´rt´nben Árt. Az egyikben feles¢g¢nek
¡zente, hogy ne t´rûdj´n vele, felejtse el ût, aki, ha szÀnd¢ka ellen¢re is, a nagy ¡gy
ellens¢ge lett. Ugyanis megmagyarÀztÀk nekik, hogy ûk a Tito-¡gy teremtette helyzetben àpotenciÀlisanÊ ellens¢gek lettek. ä Egy harmadik ember rendszerint hamarabb veszi ¢szre, ha ketten szeretik egymÀst, mint ûk maguk ä mondta öjhelyi ä,
ugyanÁgy ezek is jÂl tudtÀk, hogy abba, ami j´nni fog, mindabba, amit 1953-ban Nagy
Imr¢¢k megbÁrÀltak, mi nem fogunk belemenni. ýk tudtÀk, ha mi m¢g nem is. ä De
k¢t ¢v mÃlva egy versben mÀr Galileik¢nt vallott a f´ld forgÀsa mellett, ¢s arrÂl, hogy
elÁt¢lt ¢s elÁt¢lû sz´rnyü k´z´s ¢lm¢nye az elembertelened¢s. ä Lehet, hogy most boldogtalan vagyok, hogy az ¢letemnek nincs c¢lja, hogy nem talÀlom helyem a vilÀgban.
De mindenn¢l fontosabb a hamleti mondÀs: àl¢gy hü ´nmagadhozÊ. Csak attÂl a belsû
irÀnytütûl ne hagyjuk, hogy megfosszanak!
MolnÀr MiklÂs ¢s Acz¢l TamÀs
meglÀtogattak, hogy alÀÁrassanak vel¡nk egy memorandumot a Politikai BizottsÀghoz, tiltakozÀst a müv¢szekkel szemben alkalmazott adminisztratÁv mÂdszerek ellen.
A papÁron mÀr ott volt BenjÀmin, D¢ry, Major, Bessenyei ¢s mÀs elûkelûs¢gek alÀÁrÀsa.
MolnÀr¢k vagy negyedÂrÀt ¡ld´g¢ltek nÀlunk, vicceket cser¢lt¡nk, pletykÀltunk ¢s
politizÀlgattunk. Borzas (Ágy nevezt¢k a kopasz RÀkosit), mes¢lt¢k, panaszkodott valamelyik ÁrÂnak: àMit akarnak tûlem? Tudom, hogy gyilkosnak neveznek, tudom,
hogy mit besz¢lnek rÂlam a HungÀria kÀv¢hÀzban (a pinc¢rek besÃgÂk?). Maguk szerint Rajkot is ¢n v¢geztettem ki, pedig mikor lÀttam, milyen zavaros lesz a politikai
helyzet, ¢n szaladgÀltam BerijÀhoz.Ê àMi¢rt BerijÀhoz?Ê, k¢rdezt¢k vissza. àOlyan
okos ember volt, ¢s tudtam, hogy SztÀlin barÀtja.Ê Most mÀr Peron jutott eszembe
ezekrûl az emberekrûl, a v¢res kezü d¢l-amerikai operetteln´k´k ¢s -diktÀtorok, nevets¢ges t´rzsfûn´ki allürjeikkel. Ugyanakkor nem tudtam, ki rokonszenvesebb nekem, ezek a pletykÀzÂk vagy p¢ldÀul a pÀrt- ¢s kormÀnyhü Max Jani, bÀr szÂt ¢rteni
m¢giscsak ezekkel tudtam inkÀbb.
Egy szÁn¢sznû feles¢g
¢ppen ekkor, ezekben a napokban, a Kis-MadÀch k´rny¢ki s´t¢t utcasarkokat k´r¡ls¢tÀlva velem hÀromszor-n¢gyszer, ¢ppen nekem ´nt´tte ki a szÁv¢t, egy kitünû müv¢sznû, aki f¢rje zseb¢ben egy levelet talÀlt, bizonyÁt¢kot, hogy a f¢rj megcsalja ût, ¢s
¢pp nekem vallott krÁzis¢rûl, nekem, a mindenkori csalÂk mindenkori drukker¢nek! A
feles¢gek szokott len¢zû hangjÀn, szokott kem¢nys¢g¢vel ¢s megvetûen, ordinÀr¢ mÂdon besz¢lt kalandrÂl, fl´rtrûl, nûkrûl, ¢s ezzel felbûszÁtett, szerettem volna rÀkiÀltani:
de hisz nem errûl van szÂ! kÁm¢letbûl azonban csak meg¢rtûn bÂlogattam. Amikor
egy àfeles¢gÊ Ágy besz¢l, csak azt bizonyÁtja, hogy û valÂban nem tartozik àazokÊ k´z¢
a nûk k´z¢, vagyis szeg¢ny, elviselhetetlen asszony valÂban nem az, amire a f¢rj vÀgyik,
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bÀrmelyik f¢rj vÀgyik, minden f¢rj vÀgyik, gondoltam meg¢rtû hallgatÀsom k´zben
felhÀborodottan, ¢s amikor gyül´lj¡k ezeket a nejeket, szÁv¡nk teljes meleg¢vel meg¢rtj¡k, de minden fagyos vÀgyÀval gyül´lj¡k, gondoltam, hÀt az¢rt, mert ilyenkor, elÀrulvÀn a nûket, ´nmagukat is elÀruljÀk, Ãgy besz¢lnek, mintha csak k¢mek lenn¢nek
a nûk vilÀgÀban, azt ÀllÁtjÀk, hogy nûnek lenni puszta hamissÀg, hamisÁtÀs, mintha egy
jÂzan f¢rfinak is tudnia k¢ne, hogy a valÂsÀg, az az ÀllandÂ testi gyeng¢lked¢s, a titokzatos ¢s gusztustalan nûi bajok gondjai ¢s a mindennapok anyagi elszÀmolÀsai, hogy
a nûk minden varÀzslata csak ¡zleti praktika, hogy a nû hivatÀsa az, hogy becsapja,
f¢lrevezesse az oly k´nnyen megkerg¡lû f¢rfit, mÀst nem is lehet tenni ezekkel a sz¢d¡lt, ostoba hÁmekkel, ezt kesergik az ilyen feles¢gek, ezt leplezik le mint szakemberek,
¢s gonoszul leleplezve a csÀbÁtÂt, a mÀsik nût, ´nmagukat leplezik le, Ãgy hivatkoznak
hÀzastÀrsi becs¡letre ¢s hüs¢gesk¡re, mint egy szerzûd¢s zÀrad¢kÀra, mintha bizony
a nû nem is az az erdei hajtÂvadÀszaton elt¢vedt ismeretlen h´lgy lenne, aki vÀratlanul
megjelenik magÀnyos erdei hÀzunk neh¢z ajtajÀban, s mÁg hÀta m´g´tt, odakinn
egyet-egyet nyerÁt a lova, û kÂcosan ¢s szem¢t rÀnk nyitva az utat k¢rdi, amelyet nem
talÀl, ez minden nû, ¢let¡nkbe betoppanÂ ismeretlen, a nyerg¢ben oldalvÀst ¡lû lovas,
aki azonban elt¢vedt, ¢s most egymÀsra n¢z¡nk, egy nû, az egy tekintet...
JÂb Dani meghalt.
A kÂrhÀzban ÂrÀkig vakartÀk hullÀjÀrÂl a rÀk´vesedett mocskot. Feles¢ge hibbant. çllÁtÂlag morfinistÀk voltak mÀr mindketten, szeg¢ny, nyomorult tarhÀs elmebajosok.
Tegnap szÁvrohamom volt ä mondta Hilda
reggel a rÀdiÂban. ä Mindent duplÀn lÀttam, sz¢d¡ltem... Persze: napi tizen´t fekete
meg ez az eg¢sz ¢let. ä Neh¢z ¢let. ä °s fûleg ¢rtelmetlen. ä ElvÀltunk, de ezt a pÀr
szÂt valahogy vittem magammal eg¢sz nap.
A festûmüv¢sz kilencvenegy ¢ves papÀja is halÀlÀn volt.
Az ´reg orvos volt, ¢s mindenrûl tudott, ami t´rt¢nt vele. ä Tegnap este agonizÀltam
ä mondta a fiÀnak ä, nem tudtam, hogy agÂnia k´zben a beteg magÀnÀl lehet, szÂlni
nem tudtam, de tudtam mindenrûl, ami k´r¡l´ttem t´rt¢nik, lÀttam anyÀd k¢ts¢gbees¢s¢t, mindent lÀttam ä mondta az ´reg. A festûmüv¢sz mes¢lt, aztÀn elsÁrta magÀt
Mami vÀllÀn.
A szinkron folyosÂjÀn LadÀnyi fogott el:
vonjam vissza alÀÁrÀsomat a Politikai BizottsÀgnak cÁmzett memorandumrÂl! Tiltakoztam. ä Te komolyan elolvastad, mi van abban a lev¢lben? ä k¢rdezte ä, az elej¢t is? Ott
a sorok k´zt komoly pÀrtellenes gondolatok bujkÀlnak.
Undorodtam tûle, alig tudtam vÀlaszolni, valahogy el¡t´ttem a dolgot, ¢s otthagytam. LadÀnyit àRÀkosi hadnagyÀÊ-nak hÁvtÀk a hÀta m´g´tt.
SaskiÀt Olty Magda kereste fel. A Nemzeti SzÁnhÀz alÀÁrÂi, Majorral az ¢len, mind
visszavontÀk az alÀÁrÀsukat. A pÀrt vezetûi a JOHANNA ¢s a III. RICHçRD bemutatÀsÀt
is kifogÀsoltÀk, D¢ry Tibort pedig r¢gi trockistÀnak titulÀltÀk.
F¢lix ¢s JucÂ ¢jszaka
kerestek fel minket: mit tegyenek, ha felszÂlÁtjÀk ûket, hogy vonjÀk vissza az alÀÁrÀsukat? ä Ezzel az alÀÁrÀssal szerettem bolna bÃcsÃzni az Ãgynevezett k´z¢lettûl ä mondottam SaskiÀnak ä, de nem siker¡lt ez sem, lÀtom mÀr, a bÃcsÃ a visszavonÀs lesz.
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Keleti Marci nem tudta, mirûl van szÂ, de ott lÀtta az Áven Major meg a t´bbiek
nev¢t, az eg¢sz protokolln¢vsort, megs¢rtûd´tt, hogy ût nem k¢rt¢k fel, ¢s b¡szk¢n,
sietve alÀÁrt. PÀr nap mÃlva aztÀn azt mondta F¢lixnek: ä F¢lixk¢m, azt hallottam,
nem fogadtÀk jÂl a dolgot!
Elkezdûdtek a JOHANNA prÂbÀi,
¢s Saskia elviselhetetlen¡l ideges volt a kettûs szereposztÀs miatt, Bulla miatt. A rivalizÀlÀsban û gyeng¢bb volt, mint ez a furcsa, makacs, kegyetlen szÁn¢sznû, nem bÁzott
magÀban, ¢s egyed¡l volt, mert amit û akart, az akkor megbotrÀnkoztatÂn mer¢sznek
szÀmÁtott. Bulla szentet jÀtszott, Saskia meg zsenit akart jÀtszani. ä A tÀrsalgÂ megafonjÀban hallom Bulla hangjÀt, ahogy prÂbÀl! Szaval! Nem bÁrom hallgatni ä mondta ä,
ez az Àtszellem¡lt szent nem Johanna! ä FelhÀborodottan mes¢lte, miket hÃz ki Bulla
a JOHANNç-bÂl, p¢ldÀul a romlott halrÂl szÂlÂ remek sorokat! ä N¢ha azt hiszem, megbolondultam ä mondta Saskia ä, hogy ¢n vagyok Johanna, de az emberek ezt nem
akarjÀk tudomÀsul venni, Ãgy besz¢lnek velem, mintha Saskia voln¢k. ä HasonlÁtani
is kezdett JohannÀhoz, kerek arcÀbÂl kiugrott az arccsontja, ¢s szinte mulatsÀgos volt,
hogy azzal a t¡relmetlen k´vetelûz¢ssel besz¢lt szerep¢rûl, mint Johanna a maga igazÀrÂl, ¢s Johannak¢nt d¡h´ng´tt koll¢gÀi ¢rtetlens¢ge ellen is, hogy nem ¢rtik, amit
talÀn neki is valamif¢le harangok sÃgtak meg.
BullÀnak volt elûsz´r premierje,
¢s az volt a hÁre, hogy nagyszerü. Bementem Saskia prÂbÀjÀra, elbÃjtam a s´t¢t erk¢lyen. Csak Saskia volt koszt¡mben, a t´bbiek, akik mÀr tÃl voltak a maguk premierj¢n,
civilben, hanyagul v¢gszavaztak neki. Bajban volt, az elsû mondatoknÀl tudtam mÀr.
Hidegen erûlk´d´tt, lÀttam, hogy legszÁvesebben nem csinÀlnÀ az eg¢szet, legyûz´tt
hangulatban volt, nem gondolkozott, csak lelkendezve ¢s tÃl hangosan hadart. Egri
Pista arra biztatta, hogy m¢g àlelkesebbÊ, m¢g àszuggesztÁvebbÊ legyen, holott Saskia
¢pp a nyugalmÀt nem talÀlta, àkit´r¢seketÊ k´vetelt tûle, mire Saskia elbûgte magÀt
ott, a szÁnpadon: ä Az ¢n JohannÀm nem ilyen! ä kiabÀlta. A sz¡netben bementem az
´lt´zûj¢be. ä Azzal ¢bredtem, hogy nem vagyok Johanna ä hajtogatta egyre. ä Hagyjanak ¢lni... nem ¢rdekel... nem akarom csinÀlni... az eg¢sz darabot nem jÀtsszuk el,
a szÁnpadon nem t´rt¢nik semmi! Csak valami irtÂzatos masszÀt gyÃrok egyre! ä Panaszkodott partnereire, akik a prÂbÀk elej¢n BullÀt szidtÀk, de most, Bulla sikere utÀn,
mÀr ûvele nem akarnak prÂbÀlni, k´z´ny´sen v¢gszavaznak csak, nem szeretik se a
frizurÀjÀt, se a jÀt¢kÀt, Àtszellem¡lts¢get, a àszentÊ k´zhelyeit k´vetelik tûle is, zavarja
ûket ez a nyugtalan ¢s nyugtalanÁtÂ figura, amellyel û prÂbÀlkozik. ä Tegnap este ott
voltam a ROMEñ-nÀl! ä mondta az este otthon ä, megn¢ztelek benneteket. Milyen gy´ny´rü darab!, gondoltam, aztÀn j´tt egyik szÁn¢sz a mÀsik utÀn, ¢s jÀtszottatok, valahogy egyikût´k se volt az igazi, egyikût´k se. ä TalÀn ez az elûadÀs hatott rÀ rosszul.
Ki tudja ezt? Ki tudja az ilyesmit? Hogy mitûl? Mikor? Hogy mi t´rt¢nik vel¡nk?
Saskia JohannÀjÀnak premierj¢n
ott ¡ltem az elsû sorban, olyan izgatottan, hogy nem is eml¢kszem pontosan, mit lÀttam. Az egyik pÀholyban megpillantottam R¢vai JÂzsefet, ¢vek Âta elûsz´r jelent meg
Ágy nyilvÀnosan, lÀm, kÁvÀncsi volt SaskiÀra a JOHANNç-ban. Saskia nyugodtan jÀtszott.
Siker. ögy gondoltam, siker. ögy ¢reztem, siker. Azt mondtam magamnak, hogy siker.
Szemem sarkÀbÂl lestem, hogy mekkora siker. ZÃgott a taps. HÀny perc lehetett? Ez
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a kis ember ott fenn, egy magÀnyos szÁn¢sz, szemben a k´z´ns¢ggel: nem egy trag¢dia
anyaga ez? De ne f¢ltsd te csak! °s ha ez az û ¢let¢nek mindenn¢l nagyobb gy´ny´re!? Hogy Ágy
kiszolgÀltatja magÀt a n¢zût¢r durvasÀgÀnak!?, szÂlt a naplÂm.
Egy kritika
egekbe emelte BullÀt, SaskiÀrÂl meg azt Árta, hogy a àfiatalÊ szÁn¢sznû az inkvizÁciÂra
àkifÀradÊ. Ezek arra sem k¢pesek, hogy megk¡l´nb´ztess¢k Saskia fÀradtsÀgÀt Johanna fÀradtsÀgÀtÂl! De Mami szerint a n¢zût¢ren is nagyobb sikere volt BullÀnak. ä HÀt
hiÀba, Bulla jobb ä mondta a szÁnhÀzi f¢nyk¢p¢sz. ä BullÀnak elhiszem, hogy csodat¢vû szent ä mondta az ¡gyeletes orvos, mindketten bennfentes szakik ugyebÀr. °s
Ãjabb meg Ãjabb tapintatos meg kev¢sb¢ tapintatos kritikÀk jelentek meg. Saskia csalÂdott volt ¢s s¢rtûd´tt. Nem tudta pontosan, mi van k´r¡l´tte, de amikor este holtfÀradtan haza¢rt, azt mondta: ä Holnap is ¢n jÀtszom, mert BullÀnak meghalt a papÀja. Tudom, hogy disznÂsÀg, de boldog vagyok. Szerelmes vagyok JohannÀba. ä A
k´z´ns¢g ¢rezte a darab aktualitÀsÀt: àA vilÀgi hatalom mindenkibûl gazembert csinÀl.Ê Angolok, go home! Ezt lehetett ¢rteni. De most mÀr ¢n is ¢reztem, hogy valami
hiba m¢giscsak lehet az û JohannÀja k´r¡l. TalÀn nem tudott eg¢szen elk¢sz¡lni vele,
valÂszÁnü, hogy az ¢rtetlen partnerek ¢s a rendezû aff¢le f¢lmegoldÀsokra k¢nyszerÁtett¢k, ha ¢n ezt elfogultsÀgomban nem is lÀtom tisztÀn. ä Azt hittem, hogy megvÀltom a vilÀgot ä mondta fÀradtan. Fischer, hogy felvidÁtsa, ezzel a sz´veggel skÀlÀztatta: àJaj, de szeretem ezt a gy´ny´rü vilÀgot!Ê Saskia nevetve gajdolta a sz´veget,
aztÀn egyszerre kit´rt belûle a zokogÀs. ä K´zben pedig nem vagyok szimpatikus magamnak ä mondta szipogva ä, olyan hepciÀskodÂ alaknak lÀtom magam, mi bajom
van nekem mindig? BullÀnak legalÀbb megvan a maga r¢gi k´z´ns¢ge. De ¢n? Kinek
jÀtszom ¢n? Kinek akarok ¢n tetszeni? Kihez tartozom? ä Ill¢s B¢la ¡nnepelte Saskia
alakÁtÀsÀt, àn¢pi hûstÊ jÀtszik, Árta, ebben volt igazsÀg, de nem a teljes igazsÀg. Sem
Shaw, sem Saskia JohannÀja nem volt àn¢pi hûsÊ, ahogy akkor akartÀk ¢rteni, legfeljebb egy fÀbiÀnus hûs. Saskia kimer¡lt volt, szÁvdobogÀsai voltak, a fÀradtsÀgtÂl nem
tudott aludni. ä Nem Ágy k¢pzeltem. Azt hittem, olyan siker lesz, mint Bessenyei
OthellÂja. ä SzÁn¢sz szÀmÀra nincs mÀs eredm¢ny, csak a siker. ä A gratulÀlÀsok hûfokÀrÂl is ¢rzem ¢n, hisz te is tudod... ä °s ¢n tudtam. ä TalÀn nem vagyok az a nagy
egy¢nis¢g, aki csak bej´n, ¢s mÀr el¢g is ä mondta Saskia ä, ¢n csak egyszerüen megcsinÀlom a szerepet. Most j´n a SIRçLY , abban is sokat vÀrnak tûlem, de ¢n azt a szerepet
is csak reÀlisan tudom lÀtni... egy rajongÂ kislÀny, amilyenek a kiskapunÀl vÀrnak benn¡nket, hÁrn¢vre, dicsûs¢gre vÀgyÂ kis fruska, mÁg az utolsÂ felvonÀsban meg nem
jelenik egy szenvedû, ¢rett ember... VarsÀnyi Ir¢n bizonyÀra csak bej´tt, ¢s mÀr tele
volt vele a szÁnpad. °n ezt nem tudom. ä Ez volt akkoriban Saskia ¢let¢nek legfontosabb k¢rd¢se. ä TalÀn t¢nyleg tÃl sz¢p vagy a JohannÀban ä mondtam ä, talÀn m¢g
nem k¡l´nb´z´l el¢gg¢ a szokott hûsnûktûl. Most elk¢pzellek egy kicsit kev¢sb¢ sz¢p
ruhÀban, kev¢sb¢ kellemes k¡lsûvel, minden maszk n¢lk¡l. Gondolj a Petûfi-, a JÂzsef
Attila-f¢le figurÀk kinûtt kabÀtujjÀra, a szük mell¡kre, semmitmondÂ k¡lsej¡kre, a
csÃfsÀg hatÀrÀn jÀrÂ, kellemetlen arcukra! MÁg ¢szre nem veszed kigyÃlÂ, lobogÂ szem¡ket... Ágy kellene csak k¢sûbb felfedezni, hogy hiszen ez a Johanna sz¢p! ä Ha most
Àtrendezhettem volna szÁvem szerint, Johanna kellemetlenebb ¢s agresszÁvebb lett volna, elbizakodottan optimista, csÃf kislÀny, aki gÀtlÀs n¢lk¡l hisz igazsÀga siker¢ben;
egy undok kislÀny, akinek mindig igaza van, ¢s ezt nagyon tudja is, egy kellemetlen. ä
Tudod te, micsoda ¢rz¢s elkiÀltani a szÁnpadrÂl Johanna mondatait ma? ä k¢rdezte
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Saskia ä, tegnap az inkvizÁciÂk¢pben valÂban megszÀllottÀ vÀltam. Amikor alÀÁrtam
JohannÀnak azt a mindent visszavonÂ vallomÀsÀt, Ãgy ¢reztem, mintha a memorandumrÂl vontam volna vissza az alÀÁrÀsomat, ¢s utÀltam magam.
Akkor j´tt el A N°MA LEVENTE
szÀz´tvenedik elûadÀsa. ä Nem tudtam komolyan venni ä mondta Saskia, hazat¢rve
az elûadÀsrÂl ä, nem tudtam hinni benne, ¢s ez olyan szomorÃ volt. Johanna utÀn
mÀr nem tudtam elhinni ZiliÀt. A k´z´ns¢g sem jÀtszott vel¡nk.
A nagy-budapesti pÀrtaktÁvÀn,
amelyet a jobboldali elhajlÂ ÁrÂk ¡gy¢ben tartottak, nem voltam ott, Horvai¢k mes¢ltek csak rÂla n¢hÀny r¢szletet. Az ÁrÂkat RÀkosi szem¢lyes vez¢nyl¢s¢vel kik¢szÁtett¢k.
Ezer jÂ kÀder volt a bunkÂ. Volt ott fenyeget¢s, k´zvetÁt¢si ajÀnlat, denunciÀlÀs, minden, ami kell. HÀy Gyula megprÂbÀlt felszÂlalni, de RÀkosi kezdem¢nyez¢s¢re kinevett¢k, k´zbekiÀltoztak, megakadÀlyoztÀk, hogy besz¢ljen.
Nagy Imr¢t kizÀrtÀk a pÀrtbÂl.
Term¢szetesen most is Ilosvay KatitÂl ¢rtes¡ltem n¢hÀny r¢szletrûl. A àfegyelmi tÀrgyalÀsÊ utÀn felajÀnlottÀk Nagy Imr¢nek, hogy valaki hazaviszi a kocsijÀn, de û azt
vÀlaszolta: ä ¹n´k k´z´tt nincs senki, akinek a kocsijÀba be¡ln¢k. InkÀbb megyek autÂbuszon. ä Haza¢rve viszont zokogni kezdett.
Az alÀÁrÀsunkat most mÀr valÂban vissza kell vonnunk.
Stendhal novellÀit olvasom,
¢s ezektûl Ãj szÁneket kap Romeo. V¢rbosszÃ, becs¡let, àszeplûtelen vasamÊ: reÀlisabb
szavak ezek, mint hittem. àHa nem szeretsz, hadd leljenek reÀmÊ ä nem csak szerelmi esk¡d´z¢s, nagyon is konkr¢t ¢letvesz¢ly. Mindez idegenebb ¢s valÂdibb. Nem mai emberek ä az eg¢sz jÀt¢k m¢gis modernebb. àSzerelemÊ, àbecs¡letÊ, àrÀgalomÊ, sût Moliªre-ben p¢ldÀul a àp¢nzÊ, nem ugyanazt jelentik, mint ma. Mindez barbÀrabb, mosdatlanabb, mÀsr¢szt ¢ppen hogy tartalmasabb ¢s nemesebb. Ha mindezt valÂban szÀmÁtÀsba venn¢nk, ha, hogy is mondjam, ha korhübbek lenn¢nk, az m¢gis modernebb¢
tenn¢ az elûadÀst. TalÀn mert az emberrûl, ¢rzelmeirûl, a tÀrsadalomrÂl alkotott minden fogalmunk valÂjÀban idej¢t mÃlta, szÀzad eleji, mÀr azt vÀrjuk, hogy megszabadÁtsanak minket Âsdi eszm¢nyeinktûl, mind tudjuk, hogy amit hirdet¡nk, az relatÁv,
lehet Ágy is, lehet Ãgy is, minden idegenszerü megfogalmazÀsra rem¢nykedve figyel¡nk.
De hisz a ROMEñ-t levett¡k a müsorrÂl,
az elûadÀs sz¢tz¡ll´tt, a dÁszletek szakadozottak, rokkantak voltak mÀr, aztÀn meg mindenki ¢rezte, hogy nem Ágy kellene ezt mÀr jÀtszani. Saskia megn¢zte a talÀn utolsÂ
elûadÀst, ¢s azt mondta, hogy nagyon sz¢p volt, mint egy m¢ly hÃron szÂlÂ fÀjdalmas
zene ä valami ilyesmit mondott. De vigyÀzzak ä figyelmeztetett ä, mert hatÀrÀn jÀrok
annak, hogy ne legyek mÀr Romeo, hanem ä sÀpadt arcommal, s´t¢tre festett szememmel ä egy RomeÂnÀl keserübb, s´t¢tebb valaki. Na mÀr most: ¢ppen ezen az elûadÀson ¢reztem meg, hogy mÀr nem Romeo az ¢n szerepem, hanem mondjuk a Hamlet, hogy az eltelt ¢v alatt fiÃbÂl f¢rfivÀ lettem, megvÀltoztam. ä Vesz¢lyes, ha az ember
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rÀmegy a sajÀt sex appealj¢re ä mondta Saskia az ¢n RomeÂmrÂl m¢g ezt is. ä °n is
azt hittem, hogy mÀr a csÃcson vagyok, hogy mÀr mindent tudok ä mondta ä, de most
mÀr azt is tudom, hogy holnap is lesz nap. Szer¢nyebb lettem.
A rÀdiÂ kapujÀban ´sszefutottam Bessenyeivel,
Àrny¢kÀban term¢szetesen a kis KÀllaival. Bessenyei a vÀllamba ´kl´z´tt: ä Ja, te vagy,
azt hittem, a Sinkovits, azt szoktuk mindig verni... ä Besz¢lt, ¢n meg hallgattam. ä
Nem akarom f¢lbeszakÁtani ¢leted nagymonolÂgjÀt ä mondtam v¢gre agresszÁven ä,
t¢ged Ãgysem ¢rdekel, amit mÀs mond. ä Ennyi k´z´d sincs az ¢lethez ä mondta ä,
nem is lesz, sose lesz! ä Szeretn¢m el¢rni, hogy ezutÀn valÂban ne legyen ä vÀlaszoltam.
Ha nagyhangÃ tÀmadÀsai ellenÀllÀsra talÀltak, Feri azonnal barÀtibb hangot ¡t´tt
meg. ä Ha siker¡l megtenned, szÂlj nekem is, hogyan csinÀltad ä kapott az alkalmon,
hogy egyet¢rthet ä, de nem fog siker¡lni, hiÀba, ezekbûl a markokbÂl nem szabadulsz.
ä De igen, de igen, mint az angolna, ha kell, de kicsÃszom, kisz´k´m... ä HovÀ? ä k¢rdezte Bessenyei nagyot nevetve ä, hovÀ?
Ment a taxi a K´rÃton.
MentûautÂ k´r¡l csûd¡letet lÀttam: egymÀsba szaladt k¢t teherautÂ. A taxi m¢ly¢n azt
gondoltam, hogy Ãgyis megbolondulok egyszer. ¹nmagÀba s¡llyedt elmebajos leszek,
¢veken Àt, ¢letem v¢g¢ig egy szÂt se szÂlok, csak gubbasztok majd, mint most ebben
a szinte f´ldig s¡ppedt Âcska taxiban, a s´t¢tben. Ez vagyok ¢s nem mÀs, rosszkedvü,
fÀradt, k´z´ny´s kuka. Kihez, mihez van k´z´d? A lÀnyodhoz? Nevets¢ges. AnyÀdhoz? A legridegebb fiÃ vagy a f´ld´n. Feles¢gedhez? M¢g ahhoz sincs el¢g szÁved, hogy igazÀn megcsald.
A szÁnpad? Te tudod, hogy ki az igazi szÁn¢sz. Te szÁn¢sz is csak jobb hÁjÀn vagy. Olvasom.
Viszonylag kev¢s alvÀs utÀn arÀnylag
jÂkedvüen ¢bredtem. A szinkronban amerikai tÀncszÀmokat hallgattunk ä a h¡ly¡l¢s
megold mindent. De egyetlen f¢lÂrÀt t´lt´tt¡nk otthon, ¢s minden gond azonnal a
nyakunkba szakadt, anyÀink panaszai, az elint¢znivalÂk v¢gtelen lajstroma, Ãgyhogy
Saskia kit´rt, mire a k¢t mamÀcska meg ijedten, mondat k´zep¢n elhallgatott. AztÀn
ketten ¡lt¡nk a fotelek m¢ly¢n, el¢g tÀvol egymÀstÂl, csak az ÀllÂlÀmpa ¢gett asztalunk
felett. Saskia besz¢lt, ¢n hallgattam. ý volt a bÀtor, mert jajgatni. ä ögy ¢rzem magam,
mint egy v¢nkisasszony, fullaszt a csalÀd, ¢s a szabadÁtÂrÂl Àlmodok, aki majd egyszer
csak megjelenik, feles¢g¡l vesz, elvisz... ¢s az a legsz´rnyübb, hogy te is a csalÀdhoz
tartozol mÀr ä mondta Saskia a lÀmpa f¢ny¢ben, egy rÂzsacsokor m´g´tt. ä Akasztgatom a k¢peket a falakra, de nem hiszek ebben a lakÀsban sem. °s ez mind csak t¡net,
valamikor enn¢l nehezebb helyzeteket is vÁgan elviselt¡nk egymÀs¢rt. Ma az a sz´rnyü,
hogy mi ketten nem jelent¡nk mÀr annyit egymÀsnak. ä Hallgattam, ¢s mint annyiszor, az volt az ¢rz¢sem, hogy titokban elolvasta a naplÂm, annyira azt mondta, amit
¢n is ¢reztem. ä Ez a sz´rnyü, sz´rnyü vilÀg! Hiszen itt se ´sszehÀzasodni, se elvÀlni
nem lehet. Itt nem lehet ¢letet teremteni! ä ºltem, ¢s hallgattam, csak ritkÀn szÂltam
egy-egy szÂt. Messze volt egymÀstÂl a k¢t fotel¡nk, k´zt¡nk egy virÀgvÀza rÂzsÀkkal,
amelyek idûnk¢nt eltakartÀk ût elûlem. Odamenjek hozzÀ? MegcsÂkoljam? Nem, nem
szabad. Mondja csak. Mondja csak helyettem is. ä HÀt muszÀj, muszÀj felnûtt¢ lenni?
ä jajgatott. ä °s jaj, most mÀr ez mindig Ágy lesz? Ez a boldogtalansÀg? AmÁg meg nem
halunk?
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BÃcsÃzÂul odat¢rdeltem mell¢. SÁrt, ¢n vÀllÀra hajtottam a fejem, ¢s k´zelrûl hallottam, amit mondott, mint ahogy a mikrofonba szoktunk suttogni, a f¡lem mellett
suttogta: ä Eddig nek¡nk kettûnknek volt valamink, ami sz¢p volt, jÂ volt, most valami
Ãj kezdûdik, nem lehet tudni, mi, nem lehet tudni, mi lesz a v¢ge. De ez Ágy van. Majd
meglÀtjuk. ä BÃcsÃzÂul kezet nyÃjtott, szomorÃan nevetett egy kicsit, amikor megcsÂkoltam az arcÀt. ä Mi lesz? ä k¢rdeztem ¢n. ä Erre a k¢rd¢sre eddig m¢g soha senki
sem tudott vÀlaszolni ä mondta û.
ý is, mint ¢n, mÀsfel¢ vÀgyakozott? ä valahogy Ãj mÂdon gondolkoztam ezen, amÁg
a rÀdiÂba tartottam. ä TalÀn van is valakije, aki ¢rdekesebb, mint ¢n? Aki nem a csalÀd?
Saskia titkai. Mi az, amit û akar? °s mi az, amit ¢n? AbbÂl, ami vel¡nk t´rt¢nik? Melyik¡nk akarata ¢rv¢nyes¡l itt? Megism¢teltem n¢hÀny mondatÀt, r¢gebbi mondatokat is, ¢s most megd´bbentem, hisz nem ¢rtettem, mit mondott! ý mondta, de ¢n nem
¢rtettem. ý persze ezt nem tudta, û Ãgy hitte, hogy û megmondta, tehÀt ¢n tudom, ¢s
eszerint ¢lt¡nk tovÀbb: û megmondta, azt hitte, hogy ûszinte volt, hogy ¢n tudom tehÀt,
¢n meg nem ¢rtettem, tehÀt nem tudtam. Nem tudtam azt se, hogy nekem mÀr meg
van mondva. °s mi mindent tartott meg magÀnak? Mi minden volt az, amit nemcsak
hogy nem ¢rtettem, de amit û nem is mondott meg nekem, amit talÀn jÂakaratbÂl, de
elhallgatott? Az elhallgatÀsok, ez megint egy mÀsik vilÀg. °s mi minden volt, amit ¢n
mondtam neki, amit ¢n vallottam neki magamrÂl, de hogyan ¢rtette û? Mit gondol
Saskia, milyen vagyok ¢n? Engem meg û ¢rtett f¢lre, ez mÀr Ágy van, ¢s rÀadÀsul mindketten k´vett¡nk valamilyen taktikÀt is, rÀadÀsul m¢g tudatosan is f¢lrevezett¡k egymÀst, ahogy a taktikÀnk diktÀlta, taktikÀztunk, m¢g taktikÀzgattunk is, amikor amÃgy
se ¢rtett¡k, amit ¢rten¡nk kellett volna, ¢s most aztÀn csak n¢ztem, hova is ker¡lt¡nk
egymÀstÂl, fogalmam sem volt.
°jjel a rÀdiÂban C. Helga
ä nevezz¡k Ágy ä k¢sve ¢rkezett, Àlmosan, nagy kabÀtja felhajtott gall¢rjÀbÂl csak k¢t
hosszÃkÀs, barna h¢jÃ szeme ¢s a rendetlen¡l ¢gnek ÀllÂ v´r´ses kÂchaja, igazi bohÂcfrizurÀja lÀtszott ki. Sietûsen k´sz´nt mindenkinek, az idûsebb f¢rfi ¢s nûkoll¢gÀknak, fel¡letesen, tiszteletlen¡l. El¢g sokan voltunk az Egyesben, a nagy stÃdiÂban.
C. Helga az Ãj generÀciÂ tagja volt, de mÀr sztÀrnak szÀmÁtott, mert a Fûiskola utÀn
azonnal sikere volt k¢t filmszerepben is, Ãgy is k´sz´nt a nÀla idûsebbeknek, mint akinek fej¢be szÀllt a siker, gondolhattÀk azok, valÂjÀban ä mik´zben sietve ledobta nagy
kabÀtjÀt egy sz¢kre, igaz, hogy ¢ppen BalÀzs Samu sz¢k¢re, aki egy pillanatra felÀllt,
hogy Sulyok MacÀnak adja Àt hely¢t ä, valÂjÀban C. Helga nem szemtelennek, inkÀbb
szÂrakozottnak lÀtszott, idegesnek, mintha keresne valakit, sietve k´rben¢zett a stÃdiÂban. A szeme egyszerre megÀllt rajtam, aki az egyik sarokba hÃzÂdva ¡ltem a szerepemmel, ¢s ekkor vÀratlanul megnyugodott, nem keresg¢lt tovÀbb, hanem rÀm nevetett! Teljes, ûszinte vidÀmsÀggal, mintha engem keresett volna, mintha meg´r¡lt volna nekem, hogy, Áme, megtalÀlt. Nem! mintha meg´r¡lt¡nk volna egymÀsnak, Ãgy nevetett rÀm vÀratlanul, hogy nekem is muszÀj volt visszanevetnem rÀ, mire ¢szbe kaptam, mÀr nevettem is. A nevet¢se mintha azt is mondta volna: àNa, mit szÂlsz hozzÀm?
hogy ¢n is itt vagyok? erre nem szÀmÁtottÀl, mi?Ê, ¢s mÀr el is indult fel¢m, egyenesen
fel¢m, ezzel a leplezetlen nevet¢ssel az arcÀn, amelyet mindenki lÀthatott, aki jelen
volt, vagy nyolc-kilencen szÁn¢szek ¢s szÁn¢sznûk, meghordozta k´z´tt¡k ezt a nevet¢st, rÀjuk, a tiszteletre m¢ltÂkra egy pillantÀst se vetve ÀtvÀgott k´zt¡k fel¢m, ezzel a
csak nekem szÂlÂ fiatal vidÀmsÀggal az arcÀn. De mit ker¡lgetem? Boldog volt ez a
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nevet¢s, nem egyszerüen vidÀm, boldog, mert engem lÀt, mert v¢gre lÀthat, ¢s tudja,
hogy ¢n is boldog vagyok, mert ût lÀthatom. Olyan nevet¢s volt ez. °n meg tudtam,
hogy az ¢n nevet¢sem azt fejezi ki, hogy igen, boldog vagyok ¢n is! MegÀllt elûttem,
az a nevet¢s az arcÀn annyival szelÁdebb lett, amennyi m¢rs¢kletet a k´zels¢g megk´vetelt, second plÀn utÀn a premier plÀn, az elûbb m¢g az eg¢sz stÃdiÂban sz¢tragyogÂ
nevet¢s valahogy kettûnk k´z¢ hÃzÂdott vissza szelÁd mosolynak. Egyszerre eg¢szen
k´zel volt a kis sztÀr, bizalmasan k´zel, az arcomba n¢zett mosolyogva, de mielûtt elmondhatta volna az ¡zenetet, amelyet nekem hozott ä hisz olyan volt ez a jelenet, mintha hÁrn´k lenne û, aki fontos hÁrrel keres, ¢s v¢gre rÀm talÀlt ä, egyszerre esz¢be jutott
valami ä arca minden gondolatÀt ¢s hangulatÀt kifejezte ä, esz¢be jutott, hogy tulajdonk¢ppen mi¢rt is j´tt, mert arrÂl, engem megpillantva, ´r´m¢ben eg¢szen elfeledkezett, hirtelen ¢szbe kapva kotorÀszni kezdett nagy tÀskÀja m¢ly¢ben, ¢s n¢mi vakondokkaparÀszÀs ¢s kutatgatÀs utÀn a sonkÀs kenyere meg a tÀskÀba gyürt amerikai filmlap mellûl egy k´rt¢t emelt ki, ¢s fel¢m nyÃjtotta. ä PÀr napig szerelmes voltam magÀba
ä mondta komolyan, ¢s an¢lk¡l, hogy t´rûd´tt volna vele, ki hallja m¢g kettûnk´n
kÁv¡l. ä Ne szÂljon! ä tette hozzÀ gyorsan, mikor meg akartam szÂlalni, ¢s mert nem
nyÃltam nyomban a k´rte utÀn, m¢g azt mondta: ä Ha elfogadja, holnap is szeretni
fogom. ä Elfogadtam.
VÀratlanul kedves, tartÂzkodÀs n¢lk¡l odaadÂ volt, egy fiatal lÀny, akit alig ismertem, nem, egyÀltalÀban nem ismertem. °s mikor a lÀnyok bÂkolnak nek¡nk! MondjÀk
a bÂkokat, amelyek¢rt kamaszkorunkban az ¢let¡nket adtuk volna!
Nekem ez a lÀny soha nem tetszett, alakja a gusztusomat zavarÂ hibÀkkal volt tele,
ez a nagy mell, ez a kicsiny ¢s keskeny csÁpû nem az ¢n tÁpusom volt, sût a szakma
t´bbs¢g¢vel szemben igazÀn tehets¢gesnek se tartottam. Csak feh¢r, nagy, eres ¢s csontos keze volt vitathatatlanul gy´ny´rü. NadrÀgban volt, a nadrÀgon hÀtul ¡gyetlen,
ideiglenesnek tünû foltozÀs, lompos volt, festetlen ¢s piszkos, a szeme alatt gyürûd¢sek
¢s puffadÀsok, ez az Ãj generÀciÂ mÀr csak ilyen volt, ¢s ha most visszagondolok, û
m¢g a sajÀt generÀciÂjÀt is megelûzte Ázl¢sben, egy akkor m¢g Ãj, hazÀnkban ismeretlen, az ´regebbek szem¢ben kihÁvÂ Ázl¢s szerint ´lt´z´tt, mozgott ¢s viselkedett. A lÀbÀn v¢kony fekete papucscipû volt, hogy nem fagy meg, ¢rthetetlen, v¢kony bokÀja
k¢k ¢s piros csÁkos amerikai f¢rfizokniban. KeresztcsÁkos hajÂstrikÂ volt rajta, bolondos, esetlen¡l feltünûsk´dû, arcÀn vÁzcseppek, talÀn most mosakodott? vagy egyenest
az esûbûl sietett ide az elhagyott ¢jszakai rÀdiÂ takarÁtatlan folyosÂin Àt? Csak a szÀja
volt v´r´sre festve. Ez az ifjÃ sztÀr, ejtett mell¢vel, keskeny csÁpûj¢vel most egyszerre
megtetszett, mert meg¢rtettem a divat nyelv¢t, amely szerint ´lt´z´tt, festette magÀt,
¢s amely szerint eljÀtszotta ezt a bÀjos ¢s mer¢sz nevetûjelenetet, ahogy megrendezte
ezt a jelenetet a nevet¢s¢vel meg a k´rt¢j¢vel.
Szerettem volna eredetiesked¢snek lÀtni ezt a k´rteajÀnd¢kozÀst, ´szt´n´s gyÀvasÀggal szerettem volna elbÃjni a fiatal teremt¢s varÀzsa elûl, menteni a bûr´met, de
hiÀba, biztos voltam benne, hogy ha most azt mondom neki: j´jj´n, hagyjunk itt mindent, hÀt j´tt volna, ¢s itt hagyott volna mindent. Ilyen jÂl csinÀlta! Ebben a ragyogÂ
nevet¢sben m¢g cinkossÀg is volt, a nyilvÀnos vÀllalÀsnak erre a boldogsÀgÀra nem lehetett mÀst tenni, mint ugyanÃgy vÀlaszolni, venni a lapot, Àtvenni a hangot, ugyanolyan nevet¢ssel, nemt´rûd´m mÂdon elfelejteni minden gondot ¢s boldogtalansÀgot,
ki t´rûdik a tegnappal meg a holnappal? ki t´rûdik a t´bbiekkel? Az ember nem tehetett
mÀst, szerelmes lett bel¢ abban a minutumban. EgyszÂval m¢giscsak tehets¢ges lÀny
volt ez a C. Helga. De Ãgy alakult a helyzet, hogy csak ennyit tudtunk mondani egy-
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mÀsnak, csak ezt a pÀr szÂt, illetve ennyit mondott û nekem, hiszen ¢n meg se szÂlaltam, ¢ppen hogy Àtvettem a k´rt¢t, egyszerre elkezdûd´tt a munka, bej´tt a rendezû,
mindenki elhelyezkedett a hosszÃ asztal k´r¡l, hogy ´sszeolvassuk a sz´vegeket, ¢s mi
ketten, C. Helga meg ¢n, messze ker¡lt¡nk egymÀstÂl. TÀn ¡lhett¡nk volna egymÀs
mell¢, egymÀs oldalÀra vagy ¢ppen szembe rÂzsÀm, de ¢n megk´nnyebb¡ltem, k¢szs¢gesen engedtem a k´r¡lm¢nyeknek, hisz mit mondhattam volna neki, ha egy¡tt
maradunk? Semmif¢le mondanivalÂm nem volt neki. Azzal, hogy engedt¡k, hogy elvÀlasszanak egymÀstÂl, megmenek¡ltem a rÀjÀtszÀstÂl. A koll¢gÀk elsodortak egymÀstÂl, ahogy egy mÃzeumban a t´meg elsodor a kedvenc k¢p¡nk elûl. Sok volt az ¡res
idûnk prÂba k´zben, a felv¢tel elûtt, semmitmondÂ besz¢lget¢sek, lÂgÀsok ideje, de
akkor se k´zeledt¡nk, ¢n sz¡net n¢lk¡l izgatottan vitatkoztam, nevetg¢ltem, sztoriztam, hol ezzel, hol azzal, tettem mindent, amit nem szoktam, vagyis kac¢rkodtam, mint
Tom Sawyer, amikor Becky megjelenik, ¢s lÀttam ût is, amint egy magakorabeli fiatal
koll¢gÀval susmorgott a sarokban, de eszembe se jutott, hogy f¢lt¢keny legyek. Ha a
hÀtam megborzongott, ha v¢gigszaladt rajtam a hideg, esk¡dni mertem volna, hogy
û is ugyanazt a hideget ¢rzi a hÀtÀn. A jelenethez hozzÀtartozott, hogy mindenki lÀtja
egymÀsnak k¡ld´tt pillantÀsainkat, lÀttÀk is, f¢l szemmel megfigyeltem az arcukat, ¢s
ez a kollektÁv r¢szv¢tel, mintha ¡nnep¢lyes eljegyz¢s¡nket tartottuk volna ÀldÀst osztÂn mosolygÂ meghatott csalÀdtagok k´r¢ben, hisz jelenet¡nk hatÀsa alatt az eleinte
ellens¢ges idûsebb kartÀrsak is ¢rzelmesek ¢s bennfenteseink lettek, cinkosok, akik
k´zt mi mÀr egymÀshoz tartozunk, mi ketten, talÀn ez volt a legfontosabb, hogy mÀs
is lÀtta, ez volt a bizonyÁt¢k, hogy ami t´rt¢nt, megt´rt¢nt, rÀadÀsul egymÀsra nevet¢s¡nk ûszintes¢g¢t is bizonyÁtotta, hogy egymÀs lÀtÀsÀn ¢rzett ´r´m¡nk´n nem tudtunk uralkodni, hogy nem voltunk tekintettel senkire, semmire, hogy ilyen mer¢szen
nem titkolÂdztunk, mintha minden legÀlis lett volna, holott minden illegÀlis volt. çmbÀr jelenthette mindennek az ellenkezûj¢t is, ezt is tudtam az¢rt, hogy minden, ami itt
t´rt¢nt, m¢giscsak a diszkr¢ten ¢s mosolyogva figyelû k´z´ns¢gnek t´rt¢nt. Alig vettem
¢szre, hogy nem t´rt¢nt semmi.
Felv¢tel utÀn gyalog
mentem a mÃzeum kertj¢bûl kihajlÂ Àgak alatt, a langyos, de heves esûben. ögy ¢reztem magam, mint aki ´t perce szeretett bele valakibe. Annak a sztÀrocska C. HelgÀnak
k¢pe fel se mer¡lt tudatomban, mint ahogy az se jutott eszembe, hogy talÀlkozÂt k¢rjek
tûle, ¢rz¢ki vÀgyaim pedig egyÀltalÀban nem voltak. °szrevettem, hogy a k´rt¢t azÂta
is a kezemben tartom, mint egy kirÀly az aranyalmÀt, beleharaptam, kicsit keserny¢s
volt a tÃl¢retts¢gtûl ¢s meleg a nûi tÀska k´lni- ¢s pÃderszagÃ belsej¢tûl meg az ¢n
markomtÂl, ÀthajÁtottam hÀt a MÃzeum-kert kerÁt¢s¢n. A fübe esett vagy a kavicsos
utak egyik¢re?, nem hallottam, mert az esû zaja erûsebb volt. Lehet, hogy nem voltam
szerelmes, ezt igazÀn nem tudhattam, de szerelmes Àllapotban voltam, ami azt jelenti,
hogy inkÀbb kedvetlen voltam, sz¢tszÂrt, a MÃzeum-kert szomsz¢dsÀgÀrÂl is alig vettem tudomÀst, pedig ezt a helyet szerettem, de nem, most lusta voltam odafordÁtani
a fejem, hogy a fÀk k´z¢ lÀssak, mint ahogy mindig szoktam, ha itt, a kerÁt¢s mellett
vitt az utam, ¢s minden ´r´m n¢lk¡l hagytam azt is, hogy az esû v¢gigcsurogjon az
arcomon, ¢s koponyÀmra tapassza Àtnedvesedû hajzatom, pedig az esût is nagyon szerettem, ezt m¢g valahogy egy¢ninek is talÀltam, ¢rdekesnek, legalÀbbis mindenkinek
elmondtam: àSzeretem az esût!Ê, mindenkinek, akinek imponÀlni vagy tetszeni akartam. De most fÀsult voltam, spleenes, nemcsak ´r´met nem ¢reztem, vagy vÀgyat, de
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szokott gy´trûd¢seim is elhagytak. Mit szÂlna hozzÀ Saskia, ha tudnÀ, hogy szerelmes
lettem, m¢ghozzÀ egy fiatal sztÀrocskÀba, akit û nyilvÀn ki nem Àllhat? De ez a k¢rd¢s
is betegesnek lÀtszott most, parÂdiÀnak, feleslegesnek, kÁn ¢s kÁnzÀs, micsoda kom¢dia! AztÀn d´c´g´tt velem hazafel¢ a villamos, maga mellett hÃzva ablakainak sÀrga
visszf¢ny¢t ¢s benne az utasok Àrnyk¢p¢t a t¡kr´sen csillogÂ aszfalton. A peronon Àlltam, a s´t¢tben, a megÀllÂknÀl az esûtûl büzlû proletÀrok mellettem szÀlltak fel ¢s le.
A MÃzeum k´rÃton meg a TanÀcs k´rÃton meg a Bajcsy-Zsilinszky Ãton meg a NyugatinÀl, a Marx t¢ren meg a Szent IstvÀn k´rÃton vitt a villamos. Amikor meg-megÀllt
az ¢pÁtkez¢stûl, ÃtjavÁtÀstÂl zürzavaros ¢s szennyes utcÀn, egyszerre mindig hallani lehetett a csendben, ahogy az esû csurog az ereszekrûl, a villamos tetej¢rûl, oldalÀrÂl,
csurog minden¡tt k´r¡l´tt¡nk. Olyan volt az esû hangja a megÀllÂk csendj¢ben, amikor nem nyomott el minden mÀs hangot a villamos d´ccen¢se meg nyikorgÀsa, mint
egy szomorÃ ¢jszakai utazÀs esûvel teli csendje, amikor a vicinÀlis megÀll egy kihalt
vid¢ki ÀllomÀson. °s mivel akkoriban ¢pp egy olyan k´nyvet szerettem volna Árni,
amely egy ¢jszakai ÀllomÀson kezdûdik majd, mivel ¢ppen arrÂl ÀbrÀndoztam napjaim minden szabad negyedÂrÀjÀban, hogy a k´nyv, amit Árni fogok, egy vid¢ki ÀllomÀson kezdûdik, ¢jszaka, amikor is egy ballonkabÀtos fiatalember ¢rkezik az elhagyott
kis ÀllomÀsra, û szÀll le egyed¡l a kimer¡lten utolsÂkat p´f´gû vicinÀlisrÂl, egy ideig
ÀlldogÀl az esûben, de a peron n¢ptelen, sehol senki, pedig a fiatal f¢rfi biztos volt
benne, hogy vÀrni fogjÀk, mozdulatlanul Àll, ¢s Àzik, mÁg v¢g¡l elszÀnja magÀt, s a
kivilÀgÁtatlan vÀrÂterem sürü levegûjü f¡lledts¢g¢n ÀtvÀgva kil¢p az ÀllomÀs magÀnyos ¢p¡lete el¢ a mÀsik ajtÂn, egyenest a kavicsos terecsk¢re, ¢s ott valÂban vÀrja a
kopott kis hintÂ, amelynek felhÃzott tetej¢n is kopog az esû, egyetlen sovÀny lovacskÀval, akinek szûre csillog az esûtûl, egy ´reg hintÂ, szakadt bûr¡l¢sekkel, ¢s mÁg az
idûs kocsis szÂtlanul felrakta a fiatalember k¢t bûr´ndj¢t a bakra, azon gondolkodtam,
hogy szem¡veges-e a ballonkabÀtos, aki meg¢rkezett, ¢s akit ez a rozzant egylovas hintÂ vÀrt az ÀllomÀs elûtti t¢ren, hogy ez a fiatal f¢rfi-e a szem¡veges, vagy inkÀbb az a
fiatal lÀny lesz szem¡veges, akivel meg¢rkezve a kast¢ly hideg csarnokÀban talÀlkozik
majd nemsokÀra, ¢s aki, m¢g nem tudtam, mi¢rt, oly barÀtsÀgtalanul fogadja majd
az ¢jszakai ¢rkezût. Igaz, titokban tudtam, hogy ez az ¢rkez¢s egyik legkedvesebb olvasmÀnyombÂl, Gide I SABELLE-j¢bûl maradt k¢pzeletemben: ...mÀr majdnem teljes volt
az ¢jszaka. A vonatbÂl csak ¢n szÀlltam ki. Egy lib¢riÀs paraszt j´tt ¢rtem, elszedte a bûr´nd´met,
s odakÁs¢rt a kocsihoz, mely a mÀsik oldalon vesztegelt... Szeg¢nyesebb fogatrÂl Àlmodni se lehetett
volna. A hintÂban fullasztÂ baromfiszag... Aznap bûven eshetett; az Ãt sÀros, ragacsos volt... de
m¢gis, most, a rÀdiÂzÀs utÀn hazafel¢ tartva ezen az est¢n, fantaziÀlÀsom annyira eggy¢
vÀlt a valÂsÀggal, a meg nem Árt reg¢nyb¢li ÀllomÀs a pesti villamos ¢jszakai megÀllÂival, hogy a villamost, az utcÀk f¢lbalkÀni s´t¢tj¢t, a munka utÀni fÀradtsÀgot, C. Helga
eltünû, mÀr csak alig derengû eml¢k¢t, de hely¢n maradt hiÀnyÀt, mindent, amirûl
reg¢nyÁrÂi k¢pzelg¢seimbe mer¡lve szÂrakozottan elfeledkeztem, vagy inkÀbb tudomÀst se vettem, ezt az eg¢sz utazÀst a rÀdiÂtÂl hazÀig, a barÀtsÀgtalan esût, a villamos
l¢cpadlÂjÀn maradt, teh¢nlep¢nyhez hasonlÂ, de fekete sÀrlep¢nyek kellemetlen foltjait, ellenszenves, agyongy´t´rt lakosait a szocializmusnak, mindezt a reg¢nyÁrÂi k¢pzelg¢s v¢g¡l titokkal ¢s reg¢nyess¢ggel vette k´r¡l, mindent, amit, Ãgy lÀtszik, ´ntudatlanul m¢giscsak lÀttam ¢s ¢rz¢keltem, sût, Áme, lÀttam, ¢s alattomban megjegyeztem. Fontos k¢rd¢s volt, hogy az a lÀny lesz-e szem¡veges vagy ¢ppen a fiatal f¢rfi. A
szem¡veg mintegy titokzatossÀ Àrny¢kolta volna a f¢rfinak, a k¢sz¡lû reg¢ny hûs¢nek
elsû, zÀrkÂzott megjelen¢s¢t, m¢g titokzatosabban eltakarta volna a ballonkabÀt fel-
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hajtott k¢t gall¢rja k´zt amÃgy is alig lÀthatÂ arcÀt, azonkÁv¡l finomÁtott volna valamit
ennek a hûsnek tÃlsÀgosan is romantikus, filmekre eml¢keztetû alakjÀn. MÀsr¢szt a
lÀny szem¡vege sz¢ps¢ge el¢ tartott volna olyan fedez¢ket, amely m´g´tt ezt az elutasÁtÂ sz¢ps¢get a lÀny minden megjelen¢s¢vel Ãjra fel kellett volna fedezni, mint egy
titkot. EgyszÂval fontos k¢rd¢s volt, hogy melyik szereplûm orrÀra rakok szem¡veget.
Teljesen elmer¡ltem a probl¢mÀkba, amelyeket k¢pzelg¢sem teremtett, ¢s ez a nem
l¢tezû vid¢ki ÀllomÀs, ez az ¢rkez¢s az ismeretlenbe v¢g¡l is a szerelem ¢s az elutasÁtÀs
fanyar izgalmaival vette k´r¡l utamat hazafel¢ ezen az ¢jszakÀn, a d´c´gû pesti villamos peronjÀn, Ãgy, hogy ¢letem egyik legszebb ¢s legk´ltûibb utazÀsak¢nt tartottam
szÀmon ¢vekkel k¢sûbb is, annak tartom most is, 1996-ban, an¢lk¡l, hogy tudtam volna, vagy tudnÀm most, mi¢rt, mitûl volt olyan k´ltûi akkor, 1955-ben. A k¢p csak amikor a villamos mÀr a Nyugati fel¢ d´c´g´tt, eg¢sz¡lt ki a megÀllÂ, majd ism¢t elindulÂ
vonat gûz¢nek fÃjtatÀsÀval. De miutÀn a vonat ä a n¢hÀny ilyenkor szokÀsos ¢s elûÁrÀsos r´vid kiÀltÀs, f¡tty ¢s ajtÂcsapÂdÀs utÀn ä ism¢t elindult, miutÀn eltÀvolodott az
esûtûl fel-felcsillanÂ s´t¢tben, miutÀn a vonat eltünt az ¢jben, valÂban teljes lett a
csend. Lehet, hogy Àtmenetileg az esû is elhallgatott. A vasutas, lÀmpÀsÀval ¢s hÂna
alÀ csapott kurta nyelü piros zÀszlajÀval, egy ideig megÀllt az iroda z´ldre mÀzolt,
¡vegtÀblÀs ajtaja elûtt, ¢s leplezetlen kÁvÀncsisÀggal n¢zte az ismeretlen ¢rkezût, Ãgy,
hogy n¢hÀny percig ûk ketten voltak itt mozdulatlanok az esûben, amely ism¢t rÀkezdte. AztÀn... Saskia fel¢bredt, amikor haza¢rtem, egy¡tt vacsorÀztunk, û teljesen
mÀs volt, mint amikor utoljÀra, alig n¢hÀny ÂrÀja lÀttam. Hogy vÀltoznak ezek a nûk!
Mintha mi sem t´rt¢nt volna, az Àgyban m¢g megbesz¢lt¡k, hova toljuk majd ezt meg
azt a bÃtort, û Proust¢rt rajongott, ¢s ¢n elaludtam.
SzaladgÀltunk SaskiÀval
a belvÀrosi ¡zletekben, hisz k´zeledett a karÀcsony, aztÀn be¡lt¡nk egy eszpresszÂba.
ä Ez a hercegnû a szerepek k´zt ä mondta a SIRçLY NyinÀjÀrÂl ä, de Johanna a kirÀlynû.
ä Eml¢kszel a tegnap esti Piaf- meg Montand-lemezekre? Az a vÀgyÂdÀs, az a szentimentalizmus, az a SIRçLY .
Saskia n¢zett, aztÀn: ä Megvan! HÀt persze!
ä Nekem az utÂbbi idûben k¢t ¢lm¢nyem volt a àk´ltûirûlÊ. Az egyik JÂzsef Attila
verse a rÀdiÂban, a FLñRçHOZ. àMost szeretsz ¢s nyugton alhatom...Ê A mÀsik ¢lm¢ny pedig ezeknek a szentimentÀlis dalocskÀknak a banÀlis k´ltûis¢ge. A banalitÀs ä kell! A
SIRçLY is csak ebbûl a banalitÀsbÂl szÀrnyal ki, valahogy a banalitÀstÂl megindulva ¡tk´z¡nk bele a trag¢diÀba, ¢s a trag¢dia m¢szÀrsz¢k¢n is a banalitÀs utÀn sÂhajtunk.
TalÀn az volt a baj, hogy Saskia, ez¢rt vagy az¢rt, a Shaw SZENT JOHANNç-jÀban ezt
a banalitÀst nem ragadta meg, holott ha volt a banalitÀsnak mestere, hÀt Saskia az volt,
¢s ¢ppen ezen mÃlik nÀlunk, szÁn¢szekn¢l siker vagy bukÀs, hogy mit tudunk kezdeni
a banalitÀssal.
Holnap karÀcsony.
Saskia este h¢tig a filmgyÀrban volt. Darvas IvÀn, Psota Ir¢n meg VÀradi H¢di tÀrsasÀgÀban vÀsÀroltam, szaladgÀltam, csomagokkal megrakodva kÂdorogtunk a belvÀrosi utcÀkon, piszkosan ¢s leverten. FurcsÀllva n¢ztem az embereket, akik karÀcsonyban ¢lnek, mint az elmÃlt ¢vekben ¢n is. De id¢n csak azt ¢reztem, hogy m¢g nem
vagyunk tÃl. D¢ry¢k nem vontak vissza semmit, vÀratlanul m¢gsem zÀrtÀk ki ûket a
pÀrtbÂl, csak szigorÃ megrovÀst kaptak. MirÂlunk megfeledkeztek?, k¢rdezte a naplÂm,
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talÀn egy kicsit s¢rtûd´tten is. ä Meg aztÀn betegek is vagyunk ä mondta Saskia ä, nem
lehet mÀsnak nevezni ezt a sz¡ntelen fÀradtsÀgot ¢s hajszoltsÀgot, mi ez, ha nem betegs¢g? Mikor s¢tÀltunk utoljÀra? Nem, nem vagyunk eg¢szs¢gesek.
Van valami a levegûben,
az emberekben, hogy arra kell gondolnom: a k´vetkezû ¢v a z¡ll¢sek, orgiÀk ¢s r¢szegs¢gek ¢ve
lesz, Ártam a naplÂmba 1955 valamelyik utolsÂ napjÀn.

SzÀntÂ Piroska

MþFAJA: GICCS
Arany Magda t´rt¢nete

àNasÀka, nasÀka!Ê Magda kez¢ben egy ÂriÀsi, rozsdaette konyhak¢s ä tegnap talÀltuk
a szûlûben egy s´v¢nybe verve, most azzal d´f´li ¡temesen a t¢glÀk k´z¡l kibÃvÂ fücsomÂkat ä ebbe a tev¢kenys¢gbe csatornÀzza bel¢ v¢rszomjas bosszÃvÀgyÀt, ezÃttal
¢n¢rtem, akit csak az im¢nt vÀgott pofon, csak Ãgy menet k´zben, Gizi nagyn¢n¢m.
HosszÃ, piros gÂlyalÀbÀt a t¢glÀkra csapkodja, csattog a mezÁtlÀba, k´zben tele torokbÂl zengi a had¡zenetet, ki gondolnÀ, hogy a ànasÀkaÊ nagysÀgÀt jelent. °n tudom.
Most mÀr Panni is tudja, pedig mikor mÃlt vasÀrnap hazaker¡lt az egyetemrûl egy
hÂnapi sz¡nidûre (a t´bbi k¢t hÂnapot Àtdolgozza) s az ¢n elk¢pzelhetetlen boldogsÀgomra ä iszonyÃan megd´bbent: Magda meg ¢n k¡l´n nyelven besz¢lt¡nk, egy kukkot sem ¢rtett belûle. AztÀn figyelt, ¢s kicsit megnyugodott. àMinden mÀssalhangzÂt
meglÀgyÁtotok, elvetitek a hasonulÀst, ¢s lenyelitek vagy megfordÁtjÀtok a szÂ fel¢t.Ê
Panni persze nyelvszakos, de ez m¢gsem ilyen egyszerü. àLalÃÊ p¢ldÀul t´rzsszÂ, de
ÀltalÀnos ¡dv´zlet is, ¢s àKucsiÊ nem jelent se kicsit, se kutyÀt, ez az ¢n nevem, ¢s voltak¢ppen az¢rt m¢gis kiskutyÀt jelent. Az àinniÊ ige egyszerü igepÂtlÂ, mindenre jÂ.
Csak a felszÂlÁtÂ mÂdja erûsen agresszÁv, az elsû betü halmazÀval: àiiigyonÊ. Sosem
tegezve, mindig magÀzva. Egy¢bk¢nt û magÀz engem, ¢n tegezem ût, mert ugye ¢n
kisasszony vagyok, û pedig kiscsel¢d nÀlunk, csak ¢n tudom rÂla, hogy ÀlruhÀs, elvarÀzsolt kirÀlyleÀny, nem pedig lelencgyerek, akit kiadtak egy koldushoz, az a nevelûapja. J´n is ¢ppen, hiszen p¢ntek van. V´r´s darÂck´p´nyegben, ÂriÀsi sipkÀja f¡l¢be
hÃzva, pedig csak Ãgy fekszik a kora nyÀri nap az udvaron. Hozom neki a kissz¢ket
a konyha el¢, Magda is j´n mÀr, a bablevessel csurig mert m¢lytÀny¢rral, mell¢fogja
a nagy, k´rbekaraj kenyeret ä egy kev¢s kil´ttyen rÀ a levesbûl. ä Igyetlen, buszma
Àllat! ä mordul rÀ P¢ter bÀcsi, nagy nyelv¢szeti ´r´met szerezve ezzel mind a kettûnknek ä alkalomadtÀn fel fogjuk hasznÀlni, ahogy mindent felhasznÀlni igyeksz¡nk, mulatsÀgra, ´r´mre vadÀszunk, m¢lys¢ges sz´vets¢gben ´sszekapaszkodva. Hiszen ¢n is
olyan lelencforma vagyok a nagyanyÀm hÀzÀban, ahol ´t¢ves korom Âta ¢lek megtürten. àMi tartjuk.Ê Most mÀr tizenhÀrom ¢ves vagyok, feleslegess¢gem teljes tudatÀban.
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Magda a vigaszom, sorstÀrsam, barÀtnûm, m¢g Pannit is pÂtolja egy kicsit, hisz Magda
mÀr nagylÀny, tizenh¢t ¢ves lesz decemberben. KÃtra, piacra, szûlûbe, mosÂnûh´z
¡zenettel, postÀra, minden¡v¢ egy¡tt megy¡nk, ¢s a konyha sarkÀban felÀllÁtott,
´sszehajtott csel¢dÀgy m´g¢ bÃjva el¢gÁtj¡k ki soha ki nem el¢gÁthetû kultÃrszomjunkat. Magda is festû akar lenni, de mÀris k´ltû ä verseket Ár, szerintem gy´ny´rü verseket, ¢s olvas, olvas, velem egy¡tt, vÀlogatÀs n¢lk¡l. °lvezz¡k G´re GÀbor bÁrÂ Ãr
elm¢ss¢geit, az çller K¢pes CsalÀdi LapjÀt, Victor HugÂt, A Karamazov testv¢reket, Tolsztojt, Dickenst, a Magyar K´nyvtÀr kis rÂzsaszÁnü f¡zeteit, egyÀltalÀn mindent, ami v¢letlen¡l a kez¡nkbe ker¡lt, Ubrik BorbÀla szomorÃ t´rt¢net¢tûl Babitsig ¢s SzabÂ Lûrincig. Ahelyett, hogy ¢n harisnyÀt stoppoln¢k, s Magda harmadszor is felmosnÀ a
tornÀc v´r´s t¢glÀit ä megint behordtÀk a sarat! ¹r´kk¢ ´sszebÃjik a àLçNNYALÊ,
mit tudnak annyit tarafandÀlni? MÀsik k´z´s szenved¢ly¡nk a macska ¢s a padlÀs. A
padlÀs mened¢khely¡nk ¢s tanulÂszobÀnk, bÀrmilyen ¡r¡gy jÂ, hogy felszaladjunk a
tetûh´z simulÂ kis l¢trafokokon, s ott aztÀn eltünj¢k a lenti vilÀg, ¢s szÁnezûdhetik a
j´vû csodÀja. Pestre sz´k¡nk, ¢n festû leszek, Magda m¢gis inkÀbb szÁn¢sznû, f¢rjhez
megy¡nk, gyerekeink lesznek, mindennap INCS-et esz¡nk, ¢s hazaj´v¡nk dicskoszorÃzva, majd bÀmul F¢legyhÀza. SÁrig hÁvek lesz¡nk egymÀshoz, v¢rszerzûd¢st is k´t¡nk egy bicskahegy segÁts¢g¢vel. HÀrom legjobb barÀtnûmnek se besz¢lek ilyen bizalmas dolgokrÂl, csak MagdÀnak, ûnekik csak annyit, hogy majd megmutatom ¢n
nagyanyÀm¢knak, ha fene fen¢t eszik is, hogy nemhiÀba burjÀnzottam ¢n fel az û hÀzukban. MagdÀnak ezt meg se kell mondanom, û is ugyanezt akarja, hogy mit, mindegy, de megmutatni az eg¢sz vilÀgnak. MÀsik k´z´s szenved¢ly¡nk hivatalos neve Maxi, û a cica. Mi Marci Magdinak hÁvjuk, ¢n MagdÀt Pegnek, term¢szetesen Copperfield
DÀvid Pegottyja utÀn. K´z´s nyelv¡nk egyik legszebb, megmaradt t´red¢ke Magda
ditirambusa a cicÀhoz: àJuj te p¢k mask, kasnÀciÂ masaliki polompirke kirhes kepe
maci. Jujujuj, te p¢k.Ê Fejtse meg, aki bÁrja. Azt elÀrulom, hogy a p¢k b¢kÀt jelent. De
nemcsak ig¢vel ¢l az ember, hÀt Magda eldugja nekem az eb¢d nemesebb r¢sz¢t, amibûl k¡l´nben nemigen maradna, mert F¢legyhÀzÀn tisztess¢ges csalÀd s egyÀltalÀn
mindenki d¢li harangszÂra eb¢del, ¢s ¢n sokszor csak egy Âra fel¢ ker¡l´k haza az
iskolÀbÂl, ¢s nem mindig az iskola hibÀjÀbÂl. De ha cukrot vagy csokolÀd¢t kap vagy
szerez valamelyik¡nk (minden ¢dess¢g neve INCS: ànincsÊ), azt igazsÀgosan megosztjuk egymÀssal. ä Ekkora lÀny mÀr ellÀthatnÀ a hÀztartÀst ä morog a nagyn¢n¢m ä, de
az a hat hÂnap, amÁg Magda nÀlunk van, maga a boldogsÀg, ¢s, mint minden boldogsÀg, r´vid ¢letü, nem tarthat ´r´kk¢, ¢s nekem tragikusan ¢r v¢get. A hÀzunk utcai
frontjÀn b¡szk¢lkedik a àNemzeti FalatozÂÊ nevü kifûzde, f¢lkocsma, f¢lkÀv¢zÂ ä Szûri
n¢ni¢k b¢rlik. Szûri Laci nagydarab, borzas, barna fiÃ. Magda pedig ä sz¢p lÀny? ä
nem sz¢p, kerek arca piros pattanÀsos, de csillogÂ fekete a keskeny szeme, hosszÃ keze-lÀba, nyurga teste mozog, villog, eleven tüz. Nagy kerek hold Ãszik az udvar f´l´tt,
¢jszaka van, nagymama mÀr eloltotta azt az undok kis rÂzsaszÁn ernyûs lÀmpÀt, amit
egyed¡l nem tekint k´nnyelmü ÀrampazarlÀsnak, ilyenkor szoktam ¢n hangtalanul
kil¢pni az ablakon, ¢jszakai kalandokra indulni. Tiszta ez¡st az udvar, a veranda vadszûlûvel befutott oszlopainak az Àrny¢ka sz¢nfekete csipke, mÀr r¢gen tudom, hogy a
hold Àrny¢ka sokkal szebb, mint a nap¢, meg akarom mutatni MagdÀnak, talÀn le is
rajzoljuk, van eldugott papÁr ¢s tus is a kultÃrsarkunkban. Senki mÀsnak nem mondhatom el, hogy milyen gy´ny´rü a hold Àrny¢ka. AzonkÁv¡l m¢g azt is el akarom mondani MagdÀnak, azt a verset, amivel Luca, a r¢gi csel¢d¡nk ijesztgetett engem kiskoromban.
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àJaj de sz¢pen s¡t a hold, elevenet visz a holt,
f¢lsz-e angyalom?Ê
°n persze f¢ltem, angyalom, de most mÀr nem f¢lek, nem vagyok hat¢ves. Az udvar
k´vein is csillogva s¡t a hold, a barackfa alatti hÃzÂs kÃt Àrny¢ka fekszik rajtuk, csûr´s
gÂlya formÀja van, gy´ny´rü, az istÀllÂ falÀhoz lapulva bÀmulom. S most az Àrny¢kban
elmozdul valami, belesek a konyhaablakon, MagdÀra, alszik-e ä de nincs az ÀgyÀn, ¢s
most meghallom a hangjÀt, az Àrny¢kbÂl szÂl, ¢s nagyon-nagyon halkan:
ä LalÃ, Lasz!
A mÀsik Àrny¢k Szûri Laci.
Eg¢szen-eg¢szen mÀsk¢pp mondja, mint nekem szokta. Laci vÀlaszÀt nem hallom
mÀr, a falhoz simulva osonok vissza a hÀlÂszobÀba, ott sÁrok, nem a pÀrnÀmba, hanem
a pÀrna alÀ bÃjva.
ä Mi baja, Kucsika? ä k¢rdi Magda mÀsnap, ¢s magyarul. K´zben el¢m tolja az eml¢kk´nyvemet, amibe egy gy´ny´rü ibolyakoszorÃt festett. ä Vagy mÀr tudja?
Csak rÀzom a fejemet, Magda magÀhoz hÃz, ¢s megcsÂkol, pedig eddig soha nem
¢rintett¡k meg egymÀst azonkÁv¡l, hogy k¢zen fogva k´zlekedt¡nk mindenfel¢.
ä Elsej¢n elmegyek, az ´reg nagysÀga mÀr tudja. Szûri¢kn¢l fogok dolgozni, ott
sokkal t´bbet fizetnek, ¢s pinc¢rlÀny leszek. A nevelûapÀm is ott fog eb¢delni minden
p¢nteken.
Mekkora ez a Pest, ¢s milyen messze van a menza a FûiskolÀtÂl, ¢s milyen forrÂ ez az
oktÂberi nap! K¢t hete vagyok Pesten. FÀj a fejem, ahogy csak bÁr, minden oka megvan
rÀ, a hüv´s oldalon megyek, de Ágy is csak Ãgy t¡zel a hÀzak fala, ahogy odalapulva,
araszolva haladok, sz¢d¡l´k a fejfÀjÀstÂl ¢s az ¢hs¢gtûl, de hÀtha ehetû leves lesz ma a
menzÀn, mindegy, Ãgysem tudok venni egy àkevert portÊ a patikÀban, egy fill¢rem
sincs, jÂ volna valahol lefek¡dni, mindjÀrt rosszul leszek. Fen¢t, dehogyis leszek ¢n
rosszul, hiszen ä ez csoda ä, nem lehet igaz, ki ez? HÀt csakugyan itt Àll elûttem Magda?
¹t ¢ve nem lÀttam, ¢s milyen sz¢p! Magas ¢s elegÀns, feh¢r ujjatlan ruhÀban, mÀr nem
olyan rettentû sovÀny, s a hajdani piros kÀsÀval borÁtott arcÀn egy szem pattanÀs sincs.
ä Kucsika!
ä Magda! LalÃ!
Zavaros, ujjongÂ k¢rd¢sek. Te is Pesten vagy? Maga festeni tanul? Hol laksz? HÀt
maga? °hes vagyok, fÀj a fejem, hÀt ha itt laksz, bemehetek kicsit hozzÀd? Pannika
hol van? Tapogatjuk, ´lelgetj¡k egymÀst. AztÀn fekszem Magda ÀgyÀn, tejet iszom, ¢s
aszpirint kapok tûle, mÀr jobban is vagyok, most, most nincs itt senki, Pesten vagyunk,
besz¢lgethet¡nk, senki sem zavar sz¢jjel, ¡lj ide az Àgyra, ketten is elf¢r¡nk, de Magda
nem ¡l le, Àllva marad, a hÀtÀt a furcsa, kisablakos ajtÂnak veti. Nincs is mÀs ablak a
szobÀjÀban, kicsi szoba, de benne Àgy, szekr¢nyke, mosdÂ, m¢ghozzÀ otthoni mosdÂ:
hÀrom lÀba van, s a mosdÂtÀlban kancsÂ, olyan, amirûl Magda talÀlÂs k¢rd¢st csinÀlt:
àHÀromlÀbÃ, ¡res hasÃ, k´zepibe kancsÂ.Ê Ez persze a csel¢dmosdÂ volt a konyhÀban,
odabent nÀlunk sz¢p r¢gi mosdÂszekr¢ny Àllt, az alsÂ fele tele volt minden tisztÁtÂszerrel, rongyokkal, kef¢kkel.
ä Most mÀr el tud menni, Kucsika. Menjen el, drÀgÀm. Nem maradhat itt egy percig
sem.
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ElÀll a szavam, belehasÁt a fejembe ÃjbÂl a fÀjdalom. Peg kidob engem? A csoda
nem szÀmÁt? Mi ez, rettenetes.
ä °rtse meg, nem maradhat. J´jj´n, kikÁs¢rem. ä Megfogja a kezemet, ¢s nyitja az
ajtÂt ä talÀn m¢g ki is l´k? Most mÀr minden lehets¢ges.
Ahogy kil¢p¡nk, nyÁlik a szomsz¢d ajtÂ ä olyan, mint MagdÀ¢ ä, s egy k´v¢r, postÀsegyenruhÀs f¢rfi vÀg Àt sietve az udvaron, m´g´tte egy szûke lÀny rÂzsaszÁnü ruhÀban, egy lavÂr vizet ´nt ki az udvarra, ¢s nagyon kedvesen odaszÂl nek¡nk:
ä HÀt mit szÂlsz hozzÀ, cica? Ez a disznÂ f¢nyes d¢lben j´tt megint ä ki a barÀtnûd?
Gyertek be, jÂ hideg s´r´m van.
ä Siet a barÀtnûm, hallgass mÀr, Jula!
ä Jaj, szeg¢ny! Istenem! ä Panni majd' elsÁrja magÀt, mikor este beszÀmolok a feltünû
¢s eltünû csodÀrÂl. ä Ne bÃsulj, nem dobott ki, csak most is t¢ged v¢dett, hÀt nem
¢rted? Rossz hÀzban lakik, ¢s û maga is ä szeg¢nyke, szeg¢nyke! Ne keresd, hisz lÀtod,
sz¢gyelli.
AztÀn r¢ms¢gesen sok idû telik el. K¢pzûmüv¢szeti Fûiskola, barÀtok, szerelem, b´rt´n, hÀborÃ. HÀborÃ ¢s b¢ke? F¢rjhez megyek, a f¢rjem k´ltû, festû leszek, illusztrÀlok,
nem lehetek festû, aztÀn m¢gis az leszek, nem nyomorgunk t´bb¢, ha akarok, taxiba
¡l´k, k¡lf´ldre utazunk, bÀrmikor vehetek egy szelet csokolÀd¢t (soha ¢letemben nem
tudok ugyan luxuskajÀt enni an¢lk¡l, hogy magamban ki ne mondanÀm: àINCSÊ),
nagybeteg leszek, megÃszom, boldog hÀzassÀgban ¢lek, egy¡tt lakunk Panni¢kkal,
majd Pannival, mütermem van, kiÀllÁtÀsom, s a nevem ¢s a f¢rjem¢ a r¢gen vÀgyott
¢s elk¢pzelt ´sszetartozÀsban gyakran megjelenik ÃjsÀgban, rÀdiÂban. Bizonyosan
ez¢rt kapom a levelet.
àKedves Müv¢sznû! Az ¢desanyÀm beteg, olvastunk a müv¢sznûrûl ¢s nagyon szeretn¢ lÀtni. Ha eml¢kszik m¢g az Arany MagdÀra, ¢s elj´nne hozzÀnk Csepelre, tess¢k
felhÁvni a munkahelyemen, talÀlkozunk az ÀllomÀson, ¢s ¢n majd elvezetem.Ê TelefonszÀm ¢s ismeretlen vezet¢kn¢v, de a keresztneve Magdolna.
Hogy ¢n eml¢kszem-e Arany MagdÀra? Istenem!
A telefon el¢gg¢ kurta-furcsa. HÁvom az elvtÀrsnût ä mondja egy f¢rfi, ¢s Àtadja a
kagylÂt. De az ¢n ujjongÂ k¢rd¢szÀporomra hüv´s, nyugodt hang k¢t idûpontot jel´l
meg, vÀlasszak. VÀlasztok, arÀnylag fejbe vÀgva ä de hÀt a munkahely¢rûl besz¢l, t¢rjek
¢szre, a munkahely nem habos torta, hogy akkori szÂjÀrÀssal ¢ljek.
Egy lÀny.
Nem hasonlÁt MagdÀra, rendûregyenruha, z´m´k, alacsony, ¢s majd' sz¢tcsattan
az ´ntudattÂl, igen, rendûr, de nem akadÀly a pÀlyÀjÀn ä szerencs¢re ä, hogy az anyja
bolond.
ä Bolond? ä k¢rdezem r¢m¡lten. ä Azt mondtad, beteg.
ä Igen, beteg is a gyomrÀval, ¢s meg is bolondult. De talÀn tudja is a müv¢sz elvtÀrsnû, hogy az anyÀm a mÃlt rendszerben, a harmincas ¢vek v¢g¢n prostituÀlt volt.
Nem vÀldolhatjuk ¢rte, a kapitalizmusban sok nû k¢nyszer¡lt Àruba bocsÀtani a test¢t,
a munkan¢lk¡lis¢g ¢s az osztÀlyelnyomÀs idej¢n. Elmulasztotta a lehetûs¢get a fejlûd¢s¢re, nem tanulni akart a f¢nyes szellûkkel, hanem f¢rjhez ment az ostrom utÀn.
De belebolondult, vallÀsi mÀniÀba esett, templomba jÀr, ha bÁr, s ha ki tudja jÀtszani
az ¢bers¢g¡nket. GyÂnik. S ¢jszaka, ha azt hiszi, hogy alszunk, ÂrÀkig elt¢rdel a MÀ-
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ria-k¢p elûtt, az ¢desapÀm meg iszik. ä ...Iiiigyon! Hallom vissza valami iszonyatos
messzes¢gbûl.
°n csak az angyalf´ldi munkÀslakÀsokat ismertem bel¡lrûl, r´pirat-osztogatÂ korombÂl, s hÀrom rajziskolai tanÁtvÀnyom lakott ilyenben. ñriÀsi b¢rkaszÀrnyÀkat lÀttam, egyszoba-konyha, gyakran ÀgyrajÀrÂkkal zsÃfolva, hideg, ¢telszagÃ, alig bÃtorozott lakÀsokat, k´rfolyosÂkon ÀllongÂ gyerekekkel, pinceszerü udvarok k´zep¢n porolÂ, a folyosÂ v¢g¢n a v¢c¢, elromlott csûvel, s¡tûbûl elûhÃzott t¢sztaleves vacsorÀval
a hazat¢rû csalÀdfûnek, szÂval olyant, amilyet sokszor leÁrtak mÀr a baloldali ÁrÂk. Csepel valahogy nem ker¡lt az utamba, ¢s az a V´r´s Csepel, ami a k´telezû mÀjus elsejei
kivonulÀsokon m¢nkü nagy dekorÀciÂval harsogott el az emelv¢ny elûtt, sehogy se
utalt arra a r¢gi mozgalmi dalra, engem nem lelkesÁtett. Ez nem ilyen munkÀslakÀs.
Veranda, sz¢p cser¢ptetû, el´l-hÀtul kert, macska (hÀt persze!) suhan Àt az Ãj kis fÀk
k´z´tt, piros f¢mkerÁt¢s, nahÀt!
ä A fater kûmüves ä mondja a lÀny, ¢s nyitja az ajtÂt ä, tetszik lÀtni, elvtÀrsnû!
LÀtom. A sarokban MÀria-k¢p (olajnyomat, de sz¢p), elûtte m¢cses, virÀgkoszorÃ,
bÃzavirÀg. Feh¢r liliomcsokor. T¢rdelt¢bûl ijedten pattan fel az ¢n r¢gi MagdÀm. Igen,
sokkal jobban hasonlÁt a r¢gi MagdÀmra, mint a harmincn¢gy ¢vvel ezelûtti sz¢p feh¢r
ruhÀs, elegÀns nû, abbÂl a bizonyos utcÀbÂl. Megint a sovÀny, hosszÃ lÀbÃ kislÀny volna, ha nem lenne tiszta ûsz a kontyba k´t´tt haja. Hangosan sÁrva ´lel Àt, majd' eles¡nk
mind a ketten.
ä MagÀtÂl is bocsÀnatot k¢rek, Kucsika, ez¢rt hÁvtam ide. Nem akarok bünben meghalni, mert most meghalok nemsokÀra. Nem mertem ¢n menni magÀhoz, az ura biztos kizavarna, ugye?
ä Az ¢n uram? Kezet csÂkolna neked, ami¢rt olyan jÂ voltÀl hozzÀm mindig. Mi¢rt
nem j´tt¢l? Gyere velem most r´gt´n, megmutatom a k¢peimet, Panni is lÀtni szeretne, dehogyis halsz meg, ¢s dehogyis bünben, lÀtod ä prÂbÀlom megnyugtatni ä, lÀtod,
MÀria megbocsÀtott neked, f¢rjhez ment¢l, gyereked sz¡letett, ne kÁnlÂdj a r¢gi dolgok miatt, hol van az mÀr? MeggyÂntad, hiszen jÂ feles¢ge vagy a f¢rjednek, gyere,
elmondasz nekem mindent, ¢n is neked, drÀgÀm, te vagy a Peg, ¢n meg Kucsika, gyere, menj¡nk fel a padlÀsra!
ä HiÀba besz¢l nekem, Kucsika! Az uram pÀrttag, a lÀnyom is, az û büneiknek is ¢n
vagyok az oka! Mert bün´s ¢letet ¢ltem ¢n ´t esztendeig, Â, MÀria, egysz¡l´tt fiad sÁrÂ
anyja, bocsÀss meg ¢nnekem, ¢s bünbe vittem ezt az Àrtatlan kislÀnyt is. Eltitkoltam
elûle, hogy mi vagyok, beengedtem az ¢n fertûztetett Àgyamba, ´r´kre elveszti a jÂ
hÁr¢t, ha ût nÀlam meglÀtja valaki, k´nnyÁtsd meg, J¢zusom, az ¢n lelkem terh¢t, ments
meg az ´r´k tüztûl, Uram!
AtyaÃristen. HÀt akkor t¢rj¡nk Àt a BibliÀra, szerencs¢re, ismerem jÂl. S a pr¢dikÀciÂk stÁlusÀt is. àMagda, te enni adtÀl az ¢hezûnek, megitattad a szomjÃhozÂt, Àgyadba fektett¢l, mint az irgalmas szamaritÀnus, ¢s nem bujÀlkodtÀl, csak ¢lni akartÀl, no
¢s ha bujÀlkodtÀl volna? Isten megbocsÀt, megbÀntad, hÀt nem tudod, hogy az utolsÂ
pillanatig a kegyelem äÊ
°s most felpattan az ajtÂ, magas, sz¢p szÀl, k´z¢pkorÃ f¢rfi l¢p be, overallban, kalapÀccsal a mellzseb¢ben, mint egy munkÀsplakÀt. (Korabeli.)
ä Kicsoda maga? Mit pr¢dikÀl maga egy ´ntudatos, ¢peszü munkÀs lakÀsÀn? Hogy
ker¡l ide?
ä A feles¢ge hÁvatott, r¢gi barÀtnûm, azt hittem, tud rÂlam.
ä A feles¢gem bolond. Bolondulsz megint? °s mi lesz a vacsorÀval? Eriggy.
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KilÂdÁtja MagdÀt. çllunk, szemben egymÀssal, ¢s ¢n nagy l¢legzetet veszek az Ãj
felÀllÀshoz, de nincs rÀ idûm. OcsmÀny piszkolÂdÀsban t´r ki, mindennek elmond
engem, MagdÀt, az egyhÀzakat, a papzsÀkokat, akikhez û oda nem engedi ezt a bolondot, de mikor ¢n fordulok ¢s induln¢k Magda utÀn, elÀllja az ajtÂt, ¢s vÀratlanul
lecsendesedik.
ä Igyon meg velem egy pohÀr bort, n¢zze! ä Le¡l¡nk az asztalhoz, û szemben a
MÀria-k¢ppel, m¢g egy mosdatlan kifejez¢ssel k¢ts¢gbe vonja a szeplûtelen fogantatÀst, aztÀn rÀm n¢z, hogy mit szÂlok hozzÀ.
Semmit.
ä A lÀnyom nem az ´v¢. A lÀny nem tudja, meghalt az anyja mÀsf¢l ¢ves korÀban,
akkor vettem el ezt a mostani feles¢gemet. Kurva volt, tudja, ¢s prÁma egy nû (û mÀsk¢nt mondja, sajnos). HÀt elvettem. No, az a baja, hogy nem lett gyereke. Hogy az a
rohad¢k MÀria nem bocsÀt meg neki. °n nem hÀnytorgatom a mÃltjÀt, hisz megmondta, de a pÀrtnak nem tetszik, mert ¢n kit¡ntetett kûmüves vagyok, ¢lenjÀrÂ, m¢rt
nem nevelem meg. A lÀnyomnak a munkahely¢n is baja volt miatta. Mert hozzÀnk
j´nnek m¢g a n¢pnevelûk, ¢s lÀtjÀk, meg û nem is tagadja.
ä Ha elengedi, ¢n hazaviszem mihozzÀnk. ElvÀllaljuk.
ä °s itthon ki fûz, ki lÀtja el a hÀzat? K¢ne, ugye, ingyencsel¢d? De abbÂl nem esznek. Azt mondta magÀrÂl, hogy kommunista. NagysÀga maga, ha szÀzszor müv¢sznû
is. Hagyjon minket b¢kibe, ¢s szedje a sÀtorfÀjÀt, ott az ajtÂ, lÀtja?
A sarkon utol¢r Magda, rohan.
ä Kucsika, maga k¡ldj´n nekem egy papot! D¢lelûtt nincsenek idehaza.
ä K¡ld´k ä mondom ¢n, ¢s megcsÂkoljuk egymÀst.
ä ZÀrva talÀltam az ajtajukat ä telefonÀl AndrÀs atya ä, a szomsz¢dok azt mondtÀk,
hogy kÂrhÀzba vitt¢k a kûmüvesn¢t a mentûk, de nem tudni, melyikbe. Hogy rosszul
lett hajnalban, gyomorv¢rz¢ssel.
Harmadnapra hal meg, a lÀnya ¢rtesÁt rÂla, egy meglepûen hibÀtlan ¢s sz¢p ÁrÀsÃ
levelezûlapon. A temet¢snek sem a hely¢t, sem az idej¢t nem k´zli.
Nem tudom, lehetett-e papot k¢rni akkor, ott, abban a kÂrhÀzban, ahol Magda meghalt. De abban bizonyos vagyok, hogy a mennyei seregek megjelentek a halÀlos ÀgyÀnÀl, ¢s magukkal vitt¢k KovÀcs IstvÀnn¢ Arany Magda lelk¢t. HÀt ha Faust MargitjÀ¢rt
megtehett¢k...
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VillÀnyi LÀszlÂ

VçRñLISTçN
Antal LÀszlÂ eml¢k¢nek

Amikor egy ¢lû ember szÀmÀt
tÀrcsÀzzuk, s f´lfoghatatlan
a vÀlasz, nem, nincs itthon,
s mÀr nem is lesz, mit kezdj¡nk
az utolsÂ lev¢l szÂjÀt¢kÀval,
vÀrÂlistÀn vagyok (majdnem azt
Ártam: vÀgÂlistÀn), mit kezdj¡nk
Montaigne szavaival a halÀl
megvet¢s¢rûl, hogy kellûk¢ppen
nem m¢rlegelj¡k a bajt,
mit kezdj¡nk a bizonyossÀggal:
valaki majd minket is visszahÁv.

BAROSS öT
Kurcsics LÀszlÂnak

HaldoklÂ ¢desanyjÀt tisztÀba teszi
a f¢rfi, s mint f¢lmeztelen angyal
k´ny´k´l az utca f´l¢, szerelemre
vÀrÂ lÀnyok cikÀznak, akÀr holnap
vagy harminc ¢v elûtt, csak most
egy f¢nylû foltba mosÂdik arcuk.
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D'Tirano

RñZSA °S FIOLA
Hunyady SÀndor eml¢k¢nek
à...inkÀbb rosszkedvü lesz egy kicsit. Az t´rt¢nik vele, ami bÀrkivel t´rt¢nni szokott...
SakktÀblÀnkon lassan kifogyunk a l¢p¢sekbûl, s aztÀn mozdulatlanul szomorkodhatunk...Ê
(Ottlik G¢za, àPattÊ)

A Canal St. Martin ment¢n haladtunk. FÃjt a sz¢l.
ä Olyan bÀrkÀs, hm? ä mondta BrÃnÂ. Nem volt k¢rd¢s. Mellette, a halÀl¡l¢sen a kendûs sz¢p lÀny ¢rdeklûdve n¢zegette, ahogy egy uszÀlyhajÂcskÀt ¢pp lezsilipeltek. F¢lrehajtva a forgÂhÁd, amely egykor a csikkem kis parazsÀt hozta, hozta vissza fel¢m.
Szemem v¢gigsiklott a kik´tûk´veken, a bÃbÀnatosan veszteglû hajÂkon. HajÂk?
ä Olyan, bÀrkÀcska, szent ä feleltem.
A sz¢p lÀny ¡gyet sem vetett rÀnk. N¢ztem a vÀllÀt, a v¢kony tÀskaszÁjat a ruhÀja
pÀntja mellett. A k¢t csÁk majdnem Àtfedte egymÀst. Most... most teljesen. AztÀn Ãjra
nem.
Pikett jutott az eszembe. Meg hogy most akkor telefonÀlnom kell KoppenhÀgÀba.
Az im¢nt m¢g Ãgy volt, az esti jÀrattal megyek.
De akkor nem. BrÃnÂ megÀllt egy s´r´zû elûtt.
ä VÀrj itt, Rose ä mondta BrÃnÂ. ä J´v¡nk Àm mindjÀrt.
VÀlaszt nem vÀrtunk. BrÃnÂ k¢t s´rt rendelt. Tudhatta, sosem iszom PÀrizsban mÀr
s´rt. Rendelt k¢t s´rt. Megkerestem a f¡gg´nnyel elvÀlasztott f¡lk¢t. Szük volt minden. Hirtelen elszorult a szÁvem. A hÀtsÂ helyis¢gben felkattogott valami automata.
ä Pikett ä mondtam az ¡zenûbe. ä VÀratlan itt kell maradnom Strasbourgban. Mihelyt tudok, jelentkezem.
BrÃnÂ, mire kicsit verÁt¢kezû tarkÂval kil¢ptem a f¡gg´ny m´g¡l, a pultnÀl mÀr a
harmadik s´rt kezdte meg. HÀlÀs voltam neki, hogy ezt legalÀbb Ágy gondolja. Kint
eleredt az esû.
ä Adok majd ernyût ä mondta. A hidat k´zben visszaforgattÀk. Az uszÀlyhajÂcska
eltünt az alagÃtban. Az Âdon, z´ld faszerkezeten gyorsan csorogni, zÃdulni kezdett a
vÁz, most visszafel¢. Vagy ezeket a dolgokat nem is tudom felid¢zni.
ä Helyes bÀrkÀcskÀk, annyi szent ä mondta a Rose-nak nevezett sz¢p lÀny, akit BrÃnÂ Strasbourgban szedett fel. Nem is eml¢kszem mÀr, hogy. Fura, hogy Topo m¢gis
egy¡tt maradt Cillyvel, BrÃnÂ a lÂv¢telrûl, ami¢rt j´tt¡nk volna, a jelek szerint eg¢szen
megfeledkezett, illetve telefonÀlt Kaufschadnak, de nem kapta otthon. Hosszan besz¢lt valakivel. Mauryval? Jacques Guibert-rel?
ä IrÀny PÀrizs ä mondta akkor. ä Valami t´rt¢nt.
Most itt voltunk. °s az àOlyan bÀrka, szentÊ azt jelentette, hogy az Anarchist ¡zent,
az Aristocrat, ¢s tûlem akart valamit. Vagy nem tudom, azaz nem tudtam.
Majd az esernyûbûl kider¡l, gondoltam. Fura, hogy amolyan miniernyû volt. Semmi ny¢l. Nocsak. A sz¢p lÀny k´zben az egyik pÀrizsi napilapot hajtogatta ´ssze, sz¢t,
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´ssze... megÀllt a lÂversenyfogadÀs rovatÀnÀl. Ok¢ szÁnes rovat volt ez ebben a k¢k
cÁmbetüs d¢lutÀni lapban.
ä Rose et Fiole, mi a csuda ä nevetett. ä Az ¢n nevem, egy picit.
ä Na, gyer¡nk, pacim, a bÀcsi siet ä mondta BrÃnÂ. IndÁtott. K´sz´n¢s n¢lk¡l tÀvoztak. TÁz Âra mÃlt, hirtelen kis¡t´tt a nap, az esûfelhû sz¢le elvonult, PÀrizs odalÀtszÂ
tetûi ä a Belleville, az avenue Simon Bolivar, àSztalingrÀdÊ hÀzai, falak, bÀdogok ä
sz¡rk¢n villogni kezdtek. Kezemet v¢gighÃztam a mohaz´ldes-feket¢s vaskorlÀton.
Szerettem ezt a korlÀtot. Szerettem rÀgyÃjtani itt. Ezt cselekedtem most is megannyi
dolgok eml¢kezet¢re. így. A k´zelben volt a lakÀsom, vagyis amit b¢reltek nekem. B¢relt¢k, talÀn Maury¢k. Nem tudom. K¢tszer mÀr laktam itt. Csak Ágy mondom: àaz ecetkereskedûk utcÀjÀbanÊ. A hÁdtÂl hamar oda¢rtem. Hirtelen megkÁvÀntam valamit.
Nem is a sz¢p lÀny vÀllÀt, vagy hogy csak az a tÀskaszÁj lehetne rajta, egy papucs
m¢g, jÂ magas sarkÃ, ugyanilyen szÁjpÀnttal. Nem azt. ApÀtlan-anyÀtlan Àrva lettem
hirtelen, amÃgy BrÃnÂ mondÀsÀtÂl, ¢s azt gondoltam, nem csalhatom meg ezzel a
sz¢p kislÀnnyal m¢g gondolatban se Pikettet.
MegkÁvÀntam egy s´rt.
Mi van, bl´ki, akartam mondani a kutyusnak a gy´ngyf¡gg´ny´s ivÂ ajtajÀban. AztÀn inkÀbb nem mondtam semmit.
ä Egy Carlsberget ä mondtam bent, a mohaz´ld-fekete k´t¢nyes manusnak a pult
m´g´tt. A dÀn szÁvem.
Csak n¢zett. A hapsi.
ä KoppenhÀga, m¢gis ä magyarÀzkodtam. Nem sokat t´rûd´tt velem.
Honnan tudtam, hogy itt mindig van Carlsberg? Ja, a plakÀt. Az izzadt homlokÃ
krapek, ahogy arcÀn a vilÀg minden s´r¡dve ragyog.
TarkÂm r¢g szÀraz volt megint, de a szÀm is szikkadt.
Pikettre, mondtam magamban, ¢s ahogy felhajtottam az elsû kortyot, m¢g az villant
Àt az agyamon: jÂ, hogy BrÃnÂ legalÀbb Cillyrûl leszÀllt, hagyta, menjenek isten hÁr¢vel; mentek is, BÀzelban vÀltunk el, mentek fel KoppenhÀgÀnak, m¢g messze jÀrhattak. Na igen, ez¢rt nem ¡zentem Pikettnek semmit. Gondoltam, d¢lutÀnra messze
elûtt¡k ott leszek r¢g. Holnap egy¡tt eb¢del¡nk valahol a Kis Sellû k´rny¢k¢n.
Idegesen vacakoltam az ernyûvel.
Otthagytam a s´r fel¢t.
Mentem àhazaÊ. A leveleslÀdÀbÂl nagy feh¢r borÁt¢k kandikÀlt ki. Nekem cÁmezt¢k.
Vittem a borÁt¢kot ¢s az ernyût a mÀsodik emeletre. Vicc, ahogy kin¢ztem az ablakon, lÀttam megint a nemr¢g nyÁlt utazÀsi irodÀt. àMAURY TOURSÊ. Ez t´bb volt,
mint vicc. M¢gse; m¢giscsak annyi.
Nem nekem ¡zentek vele.
A borÁt¢kban aprÂ c¢dulÀt talÀltam, amin valami vegyszert hirdettek. Hm. Kimentem a konyhÀba. A mosogatÂn ott Àllt a vegyszer. Sz¢p mohaz´ld-tengerk¢k flakon.
Rajta a hasznÀlati utasÁtÀs. Mindennemü huzatra (bÃtor, kÀrpit, napernyûvÀszon,
esernyû).
Eresztettem egy lavÂr vizet. AztÀn inkÀbb egy d¢zsa mellett d´nt´ttem. Kinyitottam
benne az ernyût. LÀthatÂ lett hamarosan az ÁrÀs.
Ha jÂl eml¢keztem, a flakont mÀr nyitva talÀltam. Hamar kihagy mindig az eml¢kezetem.
ä Rue Viole ä mondtam ki a cÁmet f¢lhangosan. ä 22.
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A sz¢p lÀnyt, barna vÀllÀn a tarka vÀllpÀntot, a fekete, a mohaz´ld ¢s fekete tÀskaszÁjat r¢g el is felejtettem.
ä Ki van b¢relve ä olvastam m¢g. ä ¹t´dik emelet 2.
Az ecetkereskedûk utcÀjÀban ekk¢pp sok keresnivalÂm nem lehetett, a rue Viole
valahol a Montmartre-on van, tudtam, nekivÀgtam. Finoman eleredt az esû.
Nem nyitottam ki az ernyût.
A vegyszeres flakont bevÀgtam egy szem¢ttartÀlyba. Na, mÀszunk egy kis hegyet,
gondoltam. K´r¡l´tt¡nk sz¢p lÀnyok alusznak, a stricik amÃgy szertesz¢jjel s´r´zgetnek. Vagy mit tudom ¢n.
BrÃnÂ, gondoltam m¢g, hogy rohadnÀl meg, de jÂ lehet most neked.
Holott Pikettre kellett volna gondolnom, akit n¢ha Kis Sellûnek hÁvtam, ¢s û azt
mondta, ez a legvaginÀrisabb elnevez¢s, ¢s megÀlljak csak, ha egyszer akkor û alul
´sszezÀrul nekem, ´r´kre.
Most ez nagyon Ãgy festett, meglesz.
Pikett azzal bÃcsÃzott tûlem, mielûtt Budapestre mentem ä onn¢t j´tt¡nk BrÃnÂ¢kkal, de hÀt minek mondom ezt ä, utoljÀra enged el Ágy. Kicsit ´sszevontam a szem´ld´k´m. Minek mond ilyeneket. Mire gondol? F¢ltettem. Ott egye gyeng¢cske
kapcsolatunkat Skagerrak-¢s-Kattegat, a fene, de ilyeneket ne mondjon, mÀsnak v¢gk¢pp ne.
Mindegy. Rose. Pikettnek is jobb lesz, ha engem t´bb¢ nem lÀt. Elûkotortam egy
telefonkÀrtyÀmat.
HÁvtam Pikettet. Az ¡zenû.
ä °des drÀga, kis sellû ä mondtam. ä Hazudtam az im¢nt. Rio de JaneirÂba kellett
mennem.
JavÁtottam.
ä ...kell mennem.
Ez volt az egyezm¢nyes jel¡nk. N¢hÀnyszor Ágy mÀr à´r´kreÊ v¢get vetett¡nk sanda
szerelm¡nknek.
Most, ¢reztem, mondanom kell m¢g valamit.
ä °vekre, talÀn. Simogasd meg a kicsik¢t.
Ezt az igazi Kis Sellû szobrÀra ¢rtettem. Ismertem Pikettnek ezt a tulajdonsÀgÀt,
bolondultam ¢rte. Egy kicsit legalÀbb az ¢retts¢g jel¢nek vettem. MagamnÀl.
Legyen Pikett boldogabb, mint...
Mit tudom ¢n. A rue Viole kaptatÂjÀn el¢rtem a 20-as szÀmot. Feln¢ztem a 22-es
´t´dik emelet¢re. Mit tudom ¢n, persze, erre n¢z-e majd az ablakom. Vagy hogyan
lesz ez.
MÀr tudtak rÂlam, vÀrtak.
ä HozzÀk a bÃtorokat is ä mondta a hÀzmester. ä Most telefonÀltak, monsieur.
ä Rendben ä mondtam. ä MÀsszunk f´l.
A szomsz¢dban valami Mis Haka lakhatott, nyilvÀn àMissÊ, de a mÀsodik àsÊ-et valaki lekaparta.
Pikett jutott az eszembe. ý volt ilyen srÀcos, csib¢szes. Neki voltak ezek a viccei.
Megint elszorult a szÁvem.
A lakÀs t´k¡res volt.
Kiv¢ve egy Âdon hütûbatÀrt a konyhÀban. Meghitten brummogott. K¢t ¡veg Carlsberg vÀrakozott benne. A hÀzmester elvigyorodott lÀttomon.
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ä Megisszuk? ä k¢rdeztem. ä Egy Rose nevü koppenhÀgai lÀny eg¢szs¢g¢re.
Ez nekem PÀrizs. MÀris Maury modorÀt vettem Àt? K´nnyen felejtek, hamar Àtveszem a helyi modort.
àEz lesz m¢g a vesztedÊ, mondta Pikett, akit a hÀziszobros sellûsimogatÀs¢rt akkor
ä ¢retlen fûvel ä jÂl lehordtam mindennek. Soha vissza nem t¢r. °s azt ¢reztem, megûr¡l´k valami ilyesmi¢rt. Pikett... ¢s ez a Mis Haka, mondjuk. UtÀna egy jÂ menet,
k¡l´n-k¡l´n, persze mindkettej¡kkel.
Most meg Rose-t csalom meg?
De hÀt neki nyilvÀn ott van BrÃnÂ. Tudat alatt is felett¢bb jÂ szÀnd¢kÃ vagyok. °szre
se vettem, mikor tünt el a hÀzmester. Kin¢ztem az utcÀra, oda, ahol az im¢nt Àlltam.
Kezemben az ernyûvel. AzÀm, az ernyû. Az nem volt sehol.
A hÀzmester...
Kezdûdik.
HÀtha van m¢g egy s´r.
Akkor lÀttam...
Az ernyût az elûbb, a s´r´k hely¢re, betettem a frigÂba. VigyÀzz, ´csi, mondtam
magamnak. Fejedbe szÀllt valami.
Akkor a tüzl¢trÀn megjelent egy fej. Onn¢t, ahol àMisÊ Haka ablaka nyÁlhatott, szint¢n a Feh¢r Utrillo-Templomra. AztÀn megjelent egy meztelen vÀll, rajta tÀskaszÁj.
*
Nem Rose volt az.
Nem is eg¢szen a megÀlmodott ´lt´z¢k. A mandulaszemü h´lgy, p¢ldÀul, mezÁtlÀb
¢rkezett.
K¡l´nben nem volt tÃl´lt´zve. Az k¢ts¢gtelen. Integetett. Intettem neki. Mi a helyzet?
K´ld´k alÀ csusszantott fekete nadrÀgot viselt, nyakÀban sÀl virÁtott, n¢ha eltakarta a
k¢rd¢ses helyeket, n¢ha ezekkel k¡l´n k¢rd¢seket tett fel. Ahogy meglengett a sz¢lben.
ä J´jj´n ä biztattam bimbÂzÂ kapcsolatom l¢gtornÀsz fel¢t. Magamban mÀris àMis
HakaÊ n¢vvel ¢s sz¢gyentelen gondolatokkal illettem.
Nem vagyok ¢szn¢l, villogott bennem a jÀt¢kautomata megfelelû jelz¢se.
ä HÀt Ágy kell beÀllÁtanom ä mondta bimbÂzÂ ismerets¢g¡nk sokkal szebbik fele. ä
MÀr miÂta kopogok.
MiÂta? Ezt gondoltam. Fordultam egyet, zavaromban talÀn, ahogy ott Àllt utcai szobÀm ä szobÀnk ä Àtkopott szûnyeg¢n. Sz¢p volt tûle, ahogy Àllt ott.
°n meg, ahogy fordultam, bevertem az orrom. Az ajtÂf¢lfÀba. Ez¢rt szoktak àPakli
CyranÂÊ-nak is nevezni. Pakli a szÀzhatvan´t centis zsok¢magassÀgom. A t´bbi, amit
az ajtÂf¢lfÀba n¢ha beverek.
Rem¢ltem, ez a müvelet nem fog ennyiben maradni. De ezt nem tudtam volna megmondani most.
A lÀtogatÂ h´lgy alakra Pikett volt. Nem û volt, hÀt persze, nem. Ki ez.
Bal arcÀn volt egy lÀngfolt.
Eg¢szen kicsi.
Felfordult a gyomrom.
SzabÀlyos kis torreÀdorarcom van, ¢pp csak hogy szûke zsok¢¡st´k DÀniÀbÂl. Amatûr k¡llem. Amatûr jellem. De a h´lgyektûl elvÀrtam a t´k¢letess¢get. Nem a jellem¡ket illetûen.
ä Mit keres itt? ä k¢rdeztem. N¢ztem, mÀsk¢pp milyen sz¢ps¢ges a k´ld´ke. Olyan
kis csiga.
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Megker¡ltem, a lÀngfolttal ellenkezû oldalrÂl csodÀltam meg. ýt.
Rose, gondoltam. Kurva anyÀdat, BrÃnÂ. T´k¢letes Rose. Lent megÀllt egy bÃtorszÀllÁtÂ autÂ.
ä No, mi lesz ä k¢rdezte àMis LÀngfolt HakaÊ.
ä Milyen ¢rtelemben ä mondtam.
*
BÃtorozott szobÀban ¢bredtem.
LÀttam, az utcai szoba szûnyegpadlÂja sz¡rke. °s ahol az im¢nt...
...ahol egy fekete nadrÀgos, f¢lmeztelen, lÀngfoltos arcÃ h´lgy Àllt, szakadt. A szakadt
szûnyeg. Ez a rue... mi is? Rose, rue Rose. Rue Rose et Fiole.
°s a rue Viole.
KitÀmolyogtam a konyhÀba. A j¢gszek¢r. A batÀr. Benne... k¢t ¡veg Carlsberg. Megint.
K´sz, Pikett, motyogtam.
De mi van velem? Bizserg¢st ¢reztem a tagjaimban. Egy tagomban, egy k´z¢psû,
de nem k´zepes fontossÀgÃ testr¢szemben fûk¢nt.
MÀsnapos magabiztossÀgÀt ennek a testr¢sznek. BenyÃltam hozzÀ.
Gyorsan le kellett dobnom a nadrÀgom. A gatyÀm. Az ingem. Ott Àlltam meztelen¡l.
Az ernyû nem volt sehol. Az elûszobÀban idegen fogas feh¢rlett a falon. Visszapillantottam az utcai szobÀba. LÀttam magam egyszerre egy feh¢r nagyszekr¢ny t¡k´rajtajÀban. UtÀlom lÀtni magam. Szûke szûr´s, pakli alakomat. Szemem az ¡res k´nyvespolcokra t¢vedt. R¢vedt.
Miss Haka, villant agyamba hirtelen.
Minden olyan hirtelen volt. °s olyan bizsergûen lassÃ. Kiv¢ve a testr¢szt. ý a jogait
kezdte k´vetelni. Baszd meg, mondtam.
Abban a pillanatban nyitottam ki a f¡rdûszoba ajtajÀt.
ä Baszd meg ä mondtam a testr¢sznek, mint aki kutyÀt szabadÁt valamire. àKapd el.Ê
A folyamat elindult. Megkapaszkodtam a f¡rdûszoba ajtajÀban.
Tudtam, a folyamat valami szernek az eredm¢nye Ágy. Eml¢keztem ilyenre. Egyszer
mÀr tett¢k velem.
ä Baszd meg ä mondtam a testr¢sznek. Akkor pillantottam meg a kÀdban a meztelen nût.
A kÀdamban. Egy meztelen nût. T¢nyleg minden n¢lk¡l. Kendûtlen¡l, vÀllszÁjtalan,
mondom, minden n¢lk¡l.
°s hogy elsûsorban ¢lettelen volt, ez volt az, amit lÀttam. Ezt nyugtÀztam.
ä Ez a nû... baszd meg... halott.
A testr¢sz nagyot rÀngott. Pont ekkor.
Egy hullÀval fajtalankodom, gondoltam. Elfordultam. MÀr hÀnytam. UgyanÃgy
j´tt ez a folyamat is. Csak k´zben megint bevertem, ezÃttal a f¡rdûszoba ajtÂf¢lfÀjÀba,
az orrom.
Megint elvesztettem az eszm¢letemet.
*
N¢ha tÁz percet alszol, rossz ¢jszaka utÀn, nappal, de ¢pp csak annyi az eg¢sz, hogy
lefut k´zben a szalag. George Michael, mit tudom ¢n, Shade. A kedvenceim. Na, mindegy. Egy ´r´kk¢valÂsÀg volt, Ãgy ¢rzed. Holott csak egy f¢l George Michael-kazetta.
Egy f¢l Shade.
Ez most is Ágy volt.
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Magamhoz t¢rtem, ¢s mindent tudtam.
Csak mi volt ez a minden?
Csak lassan, mondtam n¢mÀn. Gyorsan visszakapkodtam magamra a ruhÀmat. Ott
Àlltam mezÁtlÀb.
A f¡rdûszobÀban, megint.
A hulla nû ugyanott volt. Egy hullajÂ nû.
A kÀdamban.
MÀr amennyire ez az ¢n kÀdam, gondoltam. RendûrautÂ szir¢nÀja hangzott fel. De
el is halvÀnyult. Nem ide tartott, bÀrhova is. Nem ide. Egyelûre?
Az ernyû nem volt a nû mellett.
Mi¢rt lenne ott?
Egy ÃjsÀg volt a kÀd m´g¢ hajÁtva. A klotyÂ ¢s a kÀd k´z¢, eg¢szen pontosan.
A k¢k cÁmbetüs napilap. Kinyitva a lÂrovatnÀl. AlÀhÃzva: Rose et Fiole. A versenyszÁnhely: Maisons-Laffitte.
°s egy pokoli mezûny. Ez: Prix de Longpont.
Rose or Nothing
Ni Vu Ni Connu
Il Cipriani
Fabulous Svvinger
Mavvharna
Dvveadel Dona
Manuscrit...
Ez a versenynap ma van, gondoltam.
A kÀdb¢li nû arcÀn nem volt lÀngfolt.
A k´ld´ke is mÀs, lÀttam.
Hova lett Miss ä vagy àMisÊ ä Haka? MÀr ha û volt az az im¢nt. EgyÀltalÀn, mikor
volt àim¢ntÊ?
Miss Haka j´tt, aztÀn kim¢nt.
Kim¢rten Ágy viccelûdtem.
Biggest John.
Ez is egy lÂn¢v volt. Elvigyorodtam. Ijedten kaptam el a sliccemtûl a kezem.
Egy hullÀval fajtalankodtam az im¢nt? Ezt gondoltam. NekilÀttam felt´r´lgetni a
hÀnyad¢komat. Az ÃjsÀg sz¢le v¢letlen¡l bele¢rt.
Azt t´r´lgettem.
A kis okÀd¢k alÂl a mezûny tovÀbbi r¢sze bukkant elû megint. Mint...
...ha j´nn¢nek ki a kanyarbÂl.
Meg is n¢ztem, Maisons-Laffitte-nek, a HosszÃ KoporsÂnak melyik pÀlyÀjÀn futjÀk
ezt a Biggest John-os Prix de Longpont-t?
Ilyen szakbarom vagyok.
àDroiteÊ, olvastam, àCorde ¥ droite, poteau no 2.Ê Na, nem k¢t numera, na, nem. Kim¢rten viccelûdtem. A hulla erre se mozdult.
Megroppant valami.
Az egyik j´vev¢ny bÃtor.
JÂisten. Ha az ablaknÀl vagyok, Àtdobom magam r¢m¡letemben a rÀcson. Oda is
siettem.
Nem a bÃtorhoz. Azt nem tudtam, melyik volt. Felt¢ptem a t¡kr´s feh¢r szekr¢ny
ajtajÀt. Benne senki, semmi. Miss Haka kendûje se.
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Miss Haka merre tÀvozhatott?
A hullÀt a bÃtorokkal hoztÀk.
N¢ztem a tüzl¢trÀt.
Bal kezemben a pÀrizsi napilapot szorongattam. Visszasiettem a konyhÀba. HajrÀ,
Carlsberg. Pikett, Rose az eszembe se jutott.
Az ¡vegeket tÀskÀmba gy´m´sz´ltem.
Ujjlenyomatok eltÀvolÁtÀsÀval nem foglalkozhattam. A tüzl¢trÀn kell tÀvoznom, ÀllapÁtottam meg.
HovÀ tünt Miss Haka?
Tünt, ahovÀ tünt.
...Bokilian.
Dimbokro.
Magamban halkan azt motyogtam minden tovÀbbi lÂn¢v utÀn, hogy àpontÊ.
MÀsztam le, kapaszkodtam lefele a tüzl¢trÀn. Kiss¢ meg-megremegve olykor.
Remember Dady.
Per Ágy, Dady. Egy d¢vel.
àMisÊ Haka.
Na V¢gre. Ez nem lÂn¢v volt. àPontÊ, tettem hozzÀ m¢gis. S¢tÀlÂs l¢ptekkel elindultam lefele, vissza a rue Viole-on.
V IOLE, hirdette egy s´r´zû c¢g¢re. Nem t¢rtem be. Nem volt annyira virÀgos kedvem.
Valamivel odÀbb, mÀr a rue Ordeneren ittam egy doboz luxemburgi s´rt. Abban
a müint¢zetben mindig volt ez a luxemburgi s´r, s rÂlam azt tudtÀk, apÀm az ellenÀllÀs
luxemburgi hûse volt. Lengyel emigrÀns, aki a RAF, vagy mi a franc, pilÂtÀja volt, mes¢ltem ÀhÁtattal a rue Ordeneren. öjabb ¢s Ãjabb r¢szleteket mondtam el àDaddyÊ
(Dady?) ¢let¢bûl.
Most azonban valami idegen manus Àllt a pult m´g´tt, nem az à¢nÊ csaposom.
Rue Ordener. TalÀn sokÀ, sokÀ nem lÀtlak.
A boulevard OrnanÂn mentem tovÀbb. IrÀny a bolhapiac. Vagy nem is. Az OrnanÂn
remek hasznÀltcikk-¡zletek sorakoztak. VÀsÀroltam 20 ä hÃsz! ä frank¢rt egy bûrkabÀtot. F¢lhosszÃt. Egy sporttÀskÀt vettem m¢g, egy pÀr olasz tornacipût (45 frank!),
vÀltÀs feh¢rnemüt (gatyÀm el¢g hasznÀltasnak ¢rzûd´tt, kimerevedett a folt), sÀlat
(Miss Haka!), sapkÀt... egy r¢zlÀncot a csuklÂmra, egy pepita kockÀs napszem¡veget
mÀr nem mertem megszerezni, helyette teknûckeretes simÀt szereztem be. Ettem egy
adag fasÁrtot, megittam egy zubogÂ mÀlnasz´rp´t. Pfuj, s´r.
A place Kahnon nem volt kedvem elÀlldogÀlni, tovÀbbindultam, a place des Joffrin
erre alkalmasabbnak bizonyult. A templom mellett. Szint¢n Àrusok tere. Majd a Joffrinrûl a 12-es metrÂval lemegyek a Gare St. Lazare-hoz, onn¢t egy ugrÀs az R. E. R.
gyorsvasÃt.
°s ki, ha Ágy kell lennie, Maisons-Laffitte-be. A HosszÃ KoporsÂ vÀrosÀba. (A pÀlya
jÂ k¢tezer m¢ter hosszÃ egyenese miatt nevezte el valaki Ágy, talÀlÂnak talÀltam.)
Az Auber megÀllÂtÂl visz ki az R. E. R. Majd. Hol van az m¢g. BÀr...
HoppÀ, sietnem kell, n¢ztem a toronyÂrÀra. D¢l van! De elment az idû, gondoltam,
humortalanul.
Miss Haka le¡thetett. Vagy mi volt? Mivel kÀbÁtott el. Sejtettem nagyjÀbÂl. Egy Joe
Lopiccolo nevü ÃrtÂl sajÀtÁtottam el ezt a k¢pess¢gemet.
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Hogy a legkellemetlenebb dolgokat elgondolni sem gondolom el. Gondolni se gondolom.
P¢nzem, ha bûven nem is, volt. Valamennyi, ahhoz, hogy Maisons-Laffitte-ben, p¢ldÀul, Rose et Fiole-t szer¢nyen megjÀtszhassam.
M¢g v¢gigfutottam a mezûny´n.
Hol is hagytam el?
King's Counsel. TanÀcsra ¢n is rÀszoruln¢k.
Grand Riviere.
Striptop. (A szents¢git!)
Scripte D'Auge.
Maryem. Nûi nevek, francba.
Boumboum Pont. Bumm.
Val et River.
Gabinette.
Rose et Fiole a harmadik futamban indult. De itt, a àLongpontÊ-ban is volt egy
Rose. Rose or Nothing. A mÀsodik futam a sz¢p nevü Prix de Courbevoie, nyugtÀztam
idegesen. MÀr a f´ld gyomrÀban. A 12-esen. Ami az ¢n gyomromat illeti, forgott.
El¢rni a Gare St. Lazare-t!
A harmadik futam a Prix de Nonant-le-Pin. Ezekbe a nevekbe kapaszkodtam. Szemem elûtt elhomÀlyosultak a betük. Csak az alÀhÃzott nevet lÀttam. Rose et Fiole.
Az ne legyen, hogy a kÀdbeli hulla nûvel fiolÀt haraptattak.
Nem ¢reztem ciÀn szagÀt.
T¢nyleg, hogyan halhatott meg?
KibÁrni!
M¢g egy megÀllÂ.
Meg se n¢ztem, mi lehetett a halÀl oka. Mi¢rt kellett volna megn¢znem.
El¢lveztem egy hulla nû mellett. Erre, lÀsd Mr. Lopiccolo, nem gondolni.
àMr. LopiccoloÊ. Ez is olyan volt, mint egy lÂn¢v.
Gare St. Lazare. MegvÀltÀs LÀzÀrnak? R¢vbe ¢rtem. Kint voltam az utcÀn.
Nekidûltem egy vaskerÁt¢snek. TovÀbb. Nem nagyon vonzott a sz¢p kilÀtÀs, hogy
az Auber megÀllÂban ism¢t a f´ld gyomra vÀr. Nem kellett volna a fasÁrt.
B´eff. Ez egy zsok¢ neve. Dominique Boef. B´eff. Buff. Kiment a taccs. Szerencse.
Hogy nem lÀttÀk. El innen.
Az Auber megÀllÂ...
*
MegvÀltÀsok sora. Maisons-Laffitte kis vasÃti ÀtjÀrÂhÁdjÀra Ãgy n¢ztem, mintha ¢pÁt¢szeti csoda lenne. T´bb annÀl. A sarkon tÃl a piszkos csorgÂkÃt: megvÀltÂ forrÀs. Izzadt
arcomat frissen vÀsÀrolt zsebkendûkbe t´r´lgettem. Kettûbe. Ezek az olcsÂ zsebkendûk ilyenek. Kicsik, hamar elÀznak.
SapkÀm fejembe csaptam. Feltettem napszem¡vegem. Bementem a bar Anglais-be.
Egy pohÀr s´rre.
B´eff? Nem. A s´r meglepet¢sre jÂlesett.
Mentem a gy´ny´rüs¢ges fasoron. Maisons-Laffitte csillag alakban kik¢pezett negyede... A sz¢p villÀk... IskolÀs lÀnyok lÂhÀton j´nnek ki dÁszrÀcs kapukon.
A Girlschool egy¡ttes hangversenye jutott eszembe. Mi¢rt is? Maisons-Laffitte-ben
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egy àGirlschoolÊ-nak bec¢zett nûvel voltam kint elûsz´r. Volt egyebekbeni neve? Vagy
mi. Ahogy nekem Andi Ort? NetÀn Dani Rot.
Most jobbra. Az Ismeretlen LÂ szobra mellett vizeltem, szokÀsos helyemen, a magyalbokrok k´zt.
SzÀllingÂzott a k´z´ns¢g.
Befutott egy pÀrizsi busz is. Harmincan-negyvenen buggyantak ki belûle.
Buggyant vagyok, hogy elj´ttem ide. Nicsak, az nem BrÃnÂ? Nem, nem, csak
ugyanolyan autÂ. Nyitott sportkocsi. Itt lesz-e Miss Haka? A lÀngfoltjÀval...
SodrÂdtam befel¢. Jegyet vettem, pecs¢teltettem. (Nyolc versenynap-lÀtogatÀs¢rt
n¢gy szabadjegy jÀr. Majd ha megbolondultam megadni a cÁmemet. Nem is lesz pÀrizsi
cÁmem, talÀn. Mi¢rt lenne?)
Rue Viole 22. Ha jÂl eml¢kszem. Elfelejteni. Direkt az¢rt az nem megy, Mr. Lopiccolo.
Kaufschadnak... nem is, St. Mondainnek volt egyszer, hallottam, valami ¡gye a Joe
LopiccolÂval. Egy amerikai hapsit kellett elint¢zni. Elhamvasztani utÀna, àbef¡vezniÊ.
SzÂ szerint. St. Mondain nagy f¡vesÁtû szakember volt, de valÂban. Nem àfüÊ, nem
ilyesmi. St. Mondain amÃgy sÀros lehetett ilyen fütûl is, fogalmam nem volt. Nekem
semmit se k´t´ttek az orromra.
Az orrom...
Lejjebb hÃztam a szem¡veget. Feltürtem a bûrkabÀt gall¢rjÀt. Szerencs¢re hüv´s
volt.
LÀthatÂan senki sem t´rûd´tt velem.
Villogtak mÀr az es¢lyszÀmok.
Striptop 5/2, azaz 35, Dvveadel Dona 2/1, azaz 30, Remember Dady, az Ág¢retes
Olivier Peslier-vel a nyerg¢ben csak 9/1, azaz 100 (a 10-hez). Rose or Nothing 17/1,
semmi jÂt nem Ág¢rt. BÀr olykor ez van: v¢gig valami hasonlÂ szÂ. àRoyalÊ nevü lovak.
NetÀn àRoseÊ-ok.
A hangÀrszerü f´ldszinti fogadÂcsarnokban k¢t s´t¢t bûrü f¢rfi k´z´tt megpillantottam Rose-t!
Elfordultam.
Megint odasandÁtottam. Rose egymaga volt, a k¢t s´t¢t bûrü legalÀbbis eltünt.
Ez is valami. De mi?
Rose vÀlla most nem volt meztelen; vicc. Kis bûrzeke volt rajta, mÀsik tÀska az oldalÀn, hosszÃ, bû nadrÀg. Vad jÂ volt Ágy is.
Az a hulla nû...
Most Rose-nak ahhoz mi k´ze?
Itt cselleng-e BrÃnÂ? Ha megûr¡lt volna! Vagy BrÃnÂ, vagy Rose. Engem keres-e
Rose? NetÀn kef¢ltek egyet, BrÃnÂ adott egy kis jÀt¢kp¢nzt Rose-nak, j´nne ki ide.
Esetleg direkt kik¡ldte. TalÀlkozzon velem.
De hÀt tudhatta-e BrÃnÂ? A lakÀst, eleve. A bÃtorszÀllÁtÀst. A hulla nût.
Ki volt Miss (àMisÊ) Haka? ý volt az egyÀltalÀn? çtmÀszott a szomsz¢d lakÀsbÂl?
Felkapaszkodott a tüzl¢pcsûn? ValÂszÁnütlen. BÀr a sztriptÁzt megcsinÀlhatta az ablakom elûtt is. Zsebre gyürte a selyemblÃzÀt. Annyi.
Striptop: 5/2. Megtegyem?
Biggest John mellett d´nt´ttem. Helyez¢sre. SzÂval, mÀsodik lesz, harmadik. ¹tven frankot rÀ!
22/1 Àllt, 230-on a Biggest John.
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Az eny¢m nem volt àbiggestÊ, de türhetû. Most egy nulla. B´eff.
Heinkent, hamar. Hanyadik s´r´m volt ez ma? Egy sajtos-sonkÀs szendvicset. Legrix, ´regzsok¢ viszi a Biggest Johnt. A hÀzmesternek mi lehetett a szerepe?
IndÁtottÀk a futamot. 1800 m¢ter, jobb kanyarral. Dvveadel Dona, a favorit hamar
az ¢lre Àllt, Biggest John ¢s Val et River, Il Cipriani, Boumboum, Remember Dady
alkotta vele a vezetû szextettet. Szextett.
Rose-rÂl el is feledkeztem. De az nem volt rossz, hogy Rose or Nothingot is mellûztem a fogadÀsnÀl. Messze lemaradva j´tt. (V¢g¡l tizedik lett.) Dweadel Dona (h¡lye
n¢v, de hogy àDonaÊ, ebben zaklatÀst ¢reztem, lÀsd àDonnaÊ) vezetett, m´g´tte Biggest John, Dimbokro, Remember Dady, Ni Vu Ni Connu, Il Cipriani etc. Akkor Dimbokro vesz¢lyes lett... de nem, de nem. K¢t hosszal nyert a àDonaÊ, ¢s az ¢n Biggest
Johnom f¢l hosszal megûrizte harmadik hely¢t Grand Riviere (na, n¢zz¡nk oda!) elûtt.
10 frankra 55-´t fizetett, jÂ k¢tszÀzat kasszÁroztam. PÀr s´r, szendvics, hazaÃtra jegy.
Haza? Hova?
AzÀm, innen hova? Mi van k´zben àamÃgy a vilÀgbanÊ?
A Prix le Courbevoie felûlem akÀr el is maradhatott volna, nem t´rûdtem vele. (Holott egyik kedvencem futott, s û is nyerte: Maecenas! Nyerg¢ben Coffigny... Ah, huh,
coffin, koporsÂ! Minden jel fel¢m mutatott. Persze, Maecenas 22 frankot dobott volna
10-re. Nem ¢rdekes.)
A hÀzmester szerepe az ¢rdekes?
Olivier Peslier-vel egy HÀrom Nûv¢r (Three Sisters) nevü paci lett az utolsÂ.
Rose, Miss Haka, a hulla nû. HÀrom nû.
V¢r a kÀdban nem volt. CiÀnszag nem volt.
Mikor ´lt¢k meg a (mÀr Ágy hÁvtam csak) hulla nût? Ott ´lte meg Miss Haka? Lehetetlen. VÀrjunk csak.
(2400 m¢ter volt a àCourbevoieÊ ä jobb kanyarral ä, volt idûm m¢g plusz is k¡l´n,
gondolkozni.)
Na, a hÀzmester. A hÀzmesteren volt okom gondolkozni.
SzÂval a hÀz maga. Megkaptam a cÁmet az esernyûn. Eleve micsoda ´tlet. A vegyszer.
Visszamehetek-e lakÀsomra? KizÀrt ¡gy.
Lehet, a k´lt´ztetûk r¢g elvittek onn¢t mindent. Ha az Anarchist (àarcheÊ ä kb.
bÀrka; àanÊ ä olyan; àarchiÊ ä bÀrkÀcska; àstÊ ä szent; stb.) Ágy ¡zent, BrÃnÂval... attÂl
Rose, Meztelen VÀllÃ Rose, a fekete szÁjas, m¢g nem okvetlen tudott rÂla.
Most is ezek a gondolatok egyre, most is ezek! Holott Rose teljesen semleges tereptÀrgy volt... amott van, ni! J´n fel¢m!
T´ksemleges.
M¢gis ezek a gondolatok... Az eml¢kek. A hÀzmester be volt avatva. A hÀzmester
azoknak az embere, akik engem odacsûdÁtettek? Na, igen. (Maecenas, k¢t f´l¢nyes
hosszal... mÀsodik Fiasco Argento... de jÂ vicc! A mÀsodik a Fiasco, a fiaskÂ.) A hÀzmester tudta, ki lakik a szomsz¢domban. Ha a lÀngfoltos arcÃ nû (de sz¢p hasa volt!
Àm a lÀngfolt t´r´lte az eml¢ket, egybûl; nem vagyok el¢g ¢rett, m¢gse; Pikett nem
veszÁt velem semmit; sellûcske ifjÃnû... mit tudom ¢n) ...ha az a nû Miss Haka volt, ha
nem Miss Haka, szÀmÁt az bÀrmit is?
Menjek vissza m¢gis KoppenhÀgÀba? HasznÀlni merjem a hitelkÀrtyÀmat? Mi¢rt
ne! T¢nyleg mi¢rt ne?
K´r´znek mÀr netÀn?
J´tt Rose. (MÀrmint a sz¢p lÀny. M¢g nem a lÂ.)
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Harmadik Lizard d'Allegra. Mit jelent ez? Fogalmam se volt. Rose bel¢m karolt.
PÀr ÂrÀja mit nem adtam volna ez¢rt az odasimulÀs¢rt. B´eff.
ä Na ä mondta Rose. ä Nyugi, Dani.
M¢g ezt is tudja.
ä Andi ä mondtam ä, neked csak Andi.
ä Nekem mit? Rose... Rose vagyok. ä N¢zett rÀm. Hogyan n¢zett rÀm? àAnnyira
fûbe kÂlintottak, beszereztek, szeg¢ny Dani, hogy a nevem is elfelejtetted?Ê
Megfogta a combom. A lovaglÂizmot vagy mit. R¢szemrûl semmi vÀlasz, ¢reztem
k¢ts¢gbeesetten, nem is lesz. Nem akarta hagyni.
ä Na, itt vagyunk a lovacskÀnknÀl ä mondta. Hangja szak¢rtelmet Àrult el. Ez
ugyanaz a lÀny? Aki BrÃnÂ mellett, elûttem ¡lt a Mercedesben?
Sportkocsink nem volt feltünû. Nem. Rose sem volt feltünû. Csak sz¢p, meg m¢g
valami. Rose and Something. Mi az, hogy àFioleÊ? Vannak mÀr nyomdag¢pek, melyekbûl ez tÂdul, lapszÀm, tÁzezerszÀm? Ez: àFiolÀs gyilkos a Viola utcÀban.Ê
Rose most nem tudott izgatni. Nem bÁrt felizgatni. Ez a Rose ä az a Rose? Mi van?
Sz¢d¡ltem. Ezt Rose is ¢rezhette, erûsen fogta a karom. K´zben a tÀskÀjÀban kotorÀszott.
ä H¢ ä mondtam. Egybûl ¢szhez t¢rtem a p¢nz lÀttÀn. ¹tszÀzasok. JÂ pÀr, nem mondom. HÀny ezer frank? N¢gy ´tszÀzast a kezembe nyomott.
ä Tedd meg Rose et Fiole-t ä mondta. ä N¢gyszer ´tszÀzzal.
ä HÀt te? ä k¢rdeztem.
ä N¢gyszer el¢g lesz ä felelte.
ä Mi¢rt nem te csinÀlod? ä tudakoltam.
ä Te ebbûl a p¢nzbûl fogsz elpÀlyÀzni.
ä Melyik p¢nzbûl? Milyen p¢nzzel?
ä Menj k¢t kinti kasszÀhoz, ¢s aztÀn f´l az emeletre. Ott ezrest rakhatsz, egybe.
Rose fak¢pn¢l hagyott. Mutatta, a Heinken-pultnÀl vÀr. LÀttam, pezsgût rendel.
Heinkellt. Kis k¡l´nbs¢g.
De nem rossz ´tlet.
Az ezrest az¢rt inkÀbb felosztottam k¢tszÀzasokra. BÀr akkor mÀr nagyjÀbÂl mindegy. De a k¢tszÀzas-kasszÀknÀl se tolongtak. Amatûrfutam volt.
Nekem a mÃltkor egy ilyenben esett le a lÂrÂl a h´lgy, Marianne, Magdy, Marinette
XY. Nem bÁztam az amatûrfutamokban (sem). BrÃnÂ k¡ldte a p¢nzt? Az Aristocrat?
Maury? Morny? Kaufschad?
Kaufschad pesti lakÀsa...! De messze volt. Mentem vissza Rose-hoz.
ä Honn¢t a p¢nz? ä ¢rdeklûdtem. ä Egy kis ¡veg Heinkellt ä mondtam a pulton
tÃlra.
ä MÀr rendelve van ä intett le Rose. ä Nyertem. Ezt a p¢nzt.
ä Milyen alapon?
ä DimbokrÂra tettem ezret. K¢tezer-kettûszÀzat hozott. ä így mondta.
ä °s amid m¢g van?
ä BrÃnÂ adta. JÂ kislÀnynak.
ä Ennyit nem adnak.
ä AttÂl f¡ggsz ä paskolta meg a hÀtam. M¢g jÂ, hogy nem egyebem, gondoltam.
KisodrÂdtunk, vitt¡k a Heinkelljeinket. °n az ¡veget, Rose a poharÀt.
ä L´ttyents meg eggyel ä mondta. T´lt´ttem neki. Ahogy sodrÂdtunk a t´meggel.
Kicsit f¢lrehÃzÂdva Àlltunk, Ágy n¢zt¡k v¢gig, hogyan t´r az ¢lre a jobb oldalrÂl (az
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egyenes pÀlyÀn) ¢rkezû mezûnyben ezer m¢ter utÀn Rose et Fiole, nyeri az 1400 m¢tert hÀrom hosszal.
K¢tezr¡nk volt rajta.
6/1 volt a Rose et Fiole.
ä Nyolcezret tarts meg ä mondta Rose. ä Maradj itt ¢jszakÀra. A barÀtaim vÀrnak.
ä Megmondta a cÁmet.
ä °s holnap?
Nem k¢rdeztem, à¢s teÊ?
Nem k¢rdeztem.
ä Kivisznek a CDG-re. IrÀny KoppenhÀga. Vagy bÀnom ¢n. Pikett nyilvÀn vÀr.
ä °s...
Honn¢t tudja Pikettet? Nem volt rejt¢ly. Mindenki tudta. Pikett nem vÀr. Pikett-tel
ezt mi ketten befejezt¡k. Befejezz¡k. Pikett meg ¢n.
Mi¢rt, magam sem tudtam.
Most mÀr csak szadibÂl. Magamra ¢rtettem. A szadit. Pikett nagyon fog hiÀnyozni.
Sajnos nem nagyon fog.
Sz¢d¡ltem. A p¢nzt ketten kaszÀltuk be, ilyen arÀnyban tartottuk meg.
ä Na, m¢g egyet ä mondta Rose. Tudtam, ezt csakis a Heinkellre ¢rti.
°rdemes volt nem jÀtszanunk t´bbet aznap. Volt esz¡nk. A negyedik futamot (Prix
Massy, azaz àde MassyÊ) egy Glazdoun nevü nyerte, 21/1; aztÀn The Sol t¡nd´k´lt (¢n
Djekart vagy Florianipolist jÀtszottam volna, egy FlÂriÀn nevü kutyÀm, egy dÀn dog
eml¢k¢re), Rose csak legyintett. Az utolsÂ k¢t futamot nem vÀrtuk meg, mÀsnap olvastam csak a rept¢ren mÀr: Vangelys ¢s Serrant gyûz´tt, ez utÂbbi egy Hata nevü
elûtt. Miss Haka.
Hata Mari.
*
HallucinÀlok vagy mi van? A Charles de Gaulle rept¢ren a hÀzmestert pillantottam
meg! Julien Renal tÀrsasÀgÀban.
Aristocrat legjobb embere! Julien Renal, az ÁrÂ. Ismerûs arcok a tovÀbbiakban nem
akadtak.
Ha a napilapokat leszÀmÁtom, ahol ott volt a hulla nû k¢pe. Madame Jacques Guibert!
Julien Renal barÀtjÀnak a neje! Maury f¢ltestv¢r¢nek a feles¢ge.
RÂlam nem esett szÂ.
A hÀzmester ä nem volt a hÀzmester. Az egy foglalt hÀz volt, ¢pp ki¡rÁt¢s utÀn.
Egy foglalt hÀz! Melyet a tulajdonosok visszafoglaltak. Ki a tulajdonos? Errûl nem
esett szÂ a cikkekben. (K¢sûbb der¡lt ki: Rose apja. Azaz egy bizonyos Mr. Joe Lopiccolo, amerikai illetû.)
Rose apja Mr. Lopiccolo?!
Rose...
Rinette Guibert (Jacques Guibert feles¢ge) kÀbÁtÂszer-tÃladagolÀs Àldozata lett. Feltehetûen ´ngyilkossÀgot k´vetett el. °s most k´vetkezett a java.
¹ngyilkossÀgot k´vetett el, miutÀn egy Agrin Kaufschad nevü egy¢n tragikus balesetet szenvedett. Kizuhant egy szÀlloda ablakÀn.
°s agyonverte (agyonverte!) az odalent s¢tÀlgatÂ...
...Madame Julien Renalt!
Kaufschad egyelûre eszm¢letlen¡l fekszik az X... kÂrhÀzban. KihallgatÀsa utÀn de-
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r¡lhet f¢ny bizonyos t¢nyk´r¡lm¢nyekre. Julien Renal a tragikus baleset pillanataiban
a szÀlloda portÀjÀn tartÂzkodott: ¢rdeklûd´tt, hol talÀlja Agrin Kaufschadot. Nevezett
szem¢ly kihajolhatott az ablakon, alacsony ablak. Julien Renalt vÀrta. A negyedik emeleti ablakbÂl kizuhanva agyonverte az ott s¢tÀlgatÂ, f¢rj¢t vÀrÂ... stb. stb.
Nem der¡lt ki, Julien Renal feles¢g¢nek mi volt a keresztneve. Vagy csak ¢n nem
eml¢kszem.
Ijedten ejtettem el az ÃjsÀgot.
TehÀt vÀrjunk csak...
Egy szÂ nem volt rÂla, hogy Julien Renal ¢s Jacques Guibert kebelbarÀtok. PlÀne
nem, hogy mindketten à´sszef¡gg¢sben ÀllnakÊ... kivel is? Fogalmam sincs, ki Anarchist Aristocrat. àAz AristocratotÊ sosem lÀttam. Rinette Guibert halÀlÀt mind´ssze Agrin Kaufschad baleset¢vel hoztÀk ´sszef¡gg¢sbe.
Rinette ebben a foglalt hÀzban talÀlkozgatott Agrin Kaufschaddal. Errûl t´bb megjegyz¢s nem esett. Mi¢rt talÀlkozgattak, p¢ldÀul.
M¢g sok idûm volt a g¢p indulÀsÀig.
LÀttam, àa hÀzmesterÊ ä ki ez az ember? ä a genfi jÀratra vÀr. Julien Renal elk´sz´nt
tûle.
NyilvÀn Julien Renal is rep¡l. N¢ztem szikÀr alakjÀt, gy¢r fekete hajÀt, kis bajuszÀt.
Meghalt a feles¢ge, Ágy... hova rep¡l? SzÂlÁtottÀk a genfi g¢p utasait.
M¢g csak Miss Haka hiÀnyozna, gondoltam. Vagy egy hÁr rÂla az ÃjsÀgban.
Ilyen hÁr nem volt.
HÀrom nûv¢r. Meghalt Julien Renal ¢s Jacques Guibert feles¢ge.
Rinette Guibert mikor? Hogyan j´ttem ebbe ¢n? Mihez kellettem?
Fogalmam nem volt.
Valamihez biztos. K´zben meggondoltÀk magukat. Kellettem: biztos, ami biztos.
BrÃnÂ Àllt meg mellettem.
ä A v¢g¢n m¢gsem kellettem? ä k¢rdeztem tûle.
ä A v¢g¢n m¢gsem ä mondta. ä Vissza Kopiba?
ä Aha ä mondtam.
ä Rose nagyon jÂl ¢rezte magÀt veled.
ä Julien Renal hova rep¡l? Hogy engedik el? Most? ä k¢rdeztem.
ä Nem megy sehova. Keresnek valakit. Egy f¢rfit, aki felment Kaufschadhoz. Aki
esetleg kil´khette.
A hÀzmester nem lesz az, ÀllapÁtottam meg... az¢rt egy kicsit hevesebben dogobÂ
szÁvvel. Akkor nem mutatkozott volna vele Julien Renal.
ä Mi van Guibert-rel? ä k¢rdeztem m¢g.
ä Szerencs¢re szabadlÀbon maradt. Maury ¢s Morny prÂbÀlja kisz´ktetni az orszÀgbÂl.
Mi ez, ûr¡let, gondoltam, kik ezek az alakok egyszerre ilyen nagy bûs¢gben? Holott
tudtam, kik, nagyon is tudtam.
M¢gis, mintha Miss Haka müve lettem volna m¢g most is: lÀzÀlmodom az eg¢szet
a rue Viole 22. ´t´dik emelet¢n. Vagy hol? Felejteni?!
Julien Renal k¢t civil alak tÀrsasÀgÀban kÂszÀlt àdiszkr¢tenÊ.
Ki olyan ûr¡lt, hogy a CDG-rûl akarjon lel¢pni, ha kil´k´tt valakit az ablakon?
°s ¢pp Madame Renal fej¢re!
SzÂlÁtottak.
ä Na, ´regem ä mondta BrÃnÂ.
ä °s te hova? ä k¢rdeztem.
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Vagy mondta volna mÀr?
ä Juliennel vagyok ä mondta szer¢nyen BrÃnÂ.
Mindent ¢rtettem. Nem sokat. De abbÂl mindent.
ä Kaufschad, rem¢lj¡k, meg¢l ä mondta m¢g BrÃnÂ. ä Az Anarchist nagyon sajnÀlnÀ. Kaufschad szeret tÃllûni a c¢lon, de helyes tag.
Kaufschad sz´gletes ÀllkapcsÃ, brutÀlis fickÂ volt. °n Ágy ismertem.
ä Egy idûben Rose-zal jÀrt ä mondta m¢g BrÃnÂ.
ä Aha.
Indultam a kijÀrat fel¢.
ä Mennyiben lûtt tÃl a c¢lon?
ä Beleszaladt az Anarchisttal egy lÂkamionba. Mikor azt hitte, az Anarchist halott,
agyonverte a kamion sofûrj¢t. A kamionbÂl rÀadÀsul d´gl´tt lovak dûltek ki. TÃl
hosszan vÀrakoztak valami hatÀron, ilyesmi. De ez mÀr l¢nyegtelen.
ä Az Anarchist hogy van?
ä MÀr jobban. MaradandÂ s¢r¡l¢s csupÀn, hogy dadog. SokkhatÀs... vagy nem tudjuk? Egy darabig n¢ma volt.
ä Most legalÀbb...
ä Felejtsd el.
ä Mire kellettem volna?
ä Milyen ¢rtelemben? ä k¢rdezte BrÃnÂ.
ä Elfelejtettem ä mondtam szÂrakozottan. ä Rose et Fiole jÂ tipp volt.
ä Szeg¢ny Rinette egy eg¢sz fiolÀnyit kapott... kapott be.
ä Kapott? ä k¢rdeztem faarccal.
ä Le akart l¢pni Julien Renallal. Julient gyanÃsÁthattÀk volna Kaufschad dolgÀban.
Szerencs¢re a szÀllodaszem¢lyzet tisztÀzta ût. Egyelûre.
ä Szerencs¢re.
ä Az¢rt volt egy olyan pillanat, mikor Julien le akart volna l¢pni. De kider¡lt, elûtte
felment valaki Kaufschadhoz. Vagy legalÀbb felmehetett. Ilyesmi. Azt a hapsit keresik.
ä Nem fogjÀk megtalÀlni.
ä Nem? ä Gyanakodva n¢ztem k´r¡l. Mikor l¢p hozzÀm valaki, hogy...
Esetleg ¢n mentem fel.
ä De Kaufschad nem a rue Viole-on esett ki?
ä Francokat. Persze nem ä mondta BrÃnÂ.
ä HÀt akkor... ViszlÀt, ´regem. ºdv´zl´m Rose-t.
ä KoppenhÀgÀban kiviszed ût majd egyszer a galoppra, igaz? Ha meglÀtogat titeket,
esetleg.
ä Csak engem.
ä Felejts¡k Pikettet?
ä Aha.
ä Nem is talÀlkoztok mÀr?
ä Nem hinn¢m.
ä Megadod majd a cÁm¢t? RÀ¢r ä mondta BrÃnÂ. ä Vonz a dolog.
ä Ahogy gondolod. KilÀtogathattok a Kis Sellûh´z...
ä Te meg kiviszed Rose-t. Adsz neki pÀr jÂ tippet. ViszonzÀsul.
ä Fogalmam sincs koppenhÀgai tippekrûl ä mondtam. ä Most muszÀj. ¹r¡l´k, hogy
nem kellettem.
ä Bocs ä mondta BrÃnÂ. ä Kellhett¢l volna.
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ä Guibert volt az? ä k¢rdeztem.
ä Hogy mi lett volna Guibert? ä mondta BrÃnÂ.
Nem is k¢rdeztem, hogyan talÀltÀk meg v¢g¡l Rinette Guibert-t. Elfelejtettem.
A koppenhÀgai rept¢ren senki nem vÀrt. Kis¢tÀltam este a Kis Sellû szobrÀhoz. Eleredt az esû. Nem nyitottam ki ernyût, nem hÃztam a fejembe sapkÀt. çztam ä aztÀn
be¡ltem valahova, k¢rtem egy pohÀr zubogÂ mÀlnÀt. Feltürtem a gall¢rom. Orrod,
mondtam magamnak. Baszod. Ez volt.

OrbÀn OttÂ

CSUKçS ISTVçN F¹LSZçLL A MENNYEKBE
(HAHA!)
Hova tünt hatvan ¢v CsukÀs IstvÀn?
Hova a hatvan ¢v ´r´me, k´nnye?
Ne gyÀszold ût, tizenk¢t tanÁtvÀny,
f´ltÀmadni belebÃjt egy k´nyvbe!
írva van abban minden, ami e f´ld´n jÂ volt,
a nagy szelet husok meg a nagy seggü big¢k;
verset kortyolgatni, mint Ányenc az Âbort,
s tudni a titkos varÀzsig¢t,
amitûl megelevenednek az ´tvenes ¢vek,
a kor, mely maga a nagy HiÀnyzik,
s melyre a l¢lek m¢gis vissza-visszar¢ved,
ha majd a zsozsÂ nem lesz mÀr hiÀnycikk,
¢s Romeo a piacot jÀrva t´preng,
marhahÀtszÁn vagy sert¢skaraj,
¢s jÂkat eszik, mik´zben a f´ld reng,
s leprak¢nt terjed a kÁn, a baj, a jaj.
K´nyv¢bûl kiszÀll a k¡l´n´s pille,
emberforma, van vagy egy mÀzsa,
m¢gis k´nnyü, mint a szempilla.
àNa jaÊ, szÂl CsukÀs, àa k´lt¢szet varÀzsa!Ê

Jegyzet, Arany JÀnos mÂdjÀn. A bige eredetileg fÀbÂl faragott gyerekjÀt¢k; a hatvanas ¢vek pesti argÂjÀban
lÀnyt vagy nût jelent. A zsozsÂ manapsÀg divatos kifejez¢s arra, amit mÀsk¢pp dohÀnynak, lÂv¢nak, l¢nek,
stexnek, azaz p¢nznek mondanak.
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Napk¢nt r´h´g rÀnk Kubla-kÀn-k¢pe,
mÁg p¢nz¢rt ¢s poszt¢rt folyik itt a hajsza;
bele¢rt az arany nyÀr hÃsleves¢be
s most, n¢zz oda, esik, mert cs´p´g a bajsza.

Lator LÀszlÂ

ORPHEUSZ
de mit is szerettem benned hiÀba
szÀllok le vÀlasz¢rt az alvilÀgba
szerettem benned ezt azt mindened
szerettem szûke vagy v´r´s hajad
szerettem jobban mÀr nem is lehet
¢hes nagy szÀdat sÁkos ajkadat
szerettem aztÀn persze szilvaforma
milyen volt sÀrga sz¡rke z´ld szemed
amelyben mintha Ãjra ´sszeforrna
minden kett¢vÀlt kerek pillanat
legjobban talÀn m¢gis azt szerettem
hogy soha nem volt benned semmi sz¢gyen
hogy olyan szem¢rmetlen telhetetlen
kedvvel s Àrtatlanul l¢pt¢l el¢bem
legjobban talÀn m¢gis azt szerettem
benned amikor f¢lk´ny¢kre dûlve
archaikus mosollyal ´nfeledten
feszÁtetted a csÁpûdet elûre
mert tudtad az eny¢met s tudtad ¢rtem
kÁvÀnsÀgod ha nem mondod ha mondod
legjobban azt hogy olyan enged¢keny
mozdulattal nyitottad sz¢t a combod
legjobban benned talÀn azt szerettem
a testedben bolyongÂ ¢jszakÀt
gyÀmoltalanul kedves szûrzetedben
rejtûzk´dû pinÀd tengerszagÀt
legjobban benned m¢gis azt szerettem
ahogy szem¢remajkad sz¢tfeszÁtve
bejÀrta belsû tÀjaid a nyelvem
rÀlelt nekem teremtett Ázeidre
azt ahogy a lÀgy pÀrnÀkat a csiklÂt
v¢gigsÃrolva mÀr-mÀr türhetetlen
fesz¡l¢ssel hÁmvesszûm belesiklott
s meglelte f¢szk¢t ismerûs ´ledben
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DOLGOK °S VISZONYOK
Tandori Dezsû: T´red¢k Hamletnek
MÀsodik, elûszÂval bûvÁtett kiadÀs
Q. E. D., 1995. 130 oldal, 345 Ft
Tandori Dezsû: Egy talÀlt tÀrgy megtisztÁtÀsa
MÀsodik, bûvÁtett kiadÀs
Enigma, 1995. 160 oldal, 392 Ft
Aligha vitathatÂ Tandori n¢hÀny k´nyv¢nek
korszakos jelentûs¢ge a magyar irodalomban. A T ¹RED°K HAMLETNEK a hazai ontologikus-filozofikus1 k´lt¢szet magaslata, a
klasszikus moderns¢g, a Babits-, Nemes
Nagy-f¢le hagyomÀny olyan beteljesÁt¢se,
amely a pÀlya k¢sûbbi mÂdosulÀsainak, Ãj
utaknak is elûjelz¢se. Az elhallgatÀsproblematikÀban; a Zen-koanok megjelen¢s¢vel
(K OAN IäIII.), a viszonyok ¢s ÀthatÀsok kev¢ss¢ ¢rz¢kletes ÀbrÀzolÀsÀval, a sz´vegk¢nt
¢rtett versszubjektum-formÀlÀssal. Elsû megjelen¢sekor, 1968-ban ez a k´nyv inkÀbb
klasszicizÀlÂnak tünt, v¢geredm¢nynek. A
mÀsodik k´tet tette nyilvÀnvalÂvÀ, hogy egy
robbanÀs elûtti Àllapot fesz¡lts¢g¢t tartalmazta, melybûl a kortÀrs vilÀgirodalmi ¢s müv¢szeti Ãtt´r¢sekkel pÀrhuzamosan igen vÀltozatos Tandori-müvek fejlûdtek ki, àszÀlazÂdtak
sz¢tÊ.2 Az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA3
a nyugat-eurÂpai ¢s amerikai ÃjÁtÀsokkal egyidejü jelens¢g volt, az elsû olyan magyarorszÀgi versk´nyv, amelyben a neoavantgÀrd
utÀni szeml¢letmÂd, nyelvfelfogÀs, szem¢lyis¢gk¢p ´lt testet. Fûk¢nt vizuÀlis irÀnyÃ
konkr¢t-kÁs¢rleti darabjainak rokonai csak a
vilÀglÁrÀban (amerikai Black Mountain, liverpooli popk´ltûk, n¢met konkr¢t k´lt¢szet), az
intermediÀlis kÁs¢rletekben (Klee sz´vegei,
Kurt Schwitters konkr¢t versei) ¢s a hatÀron
tÃli mer¢szen Ãj magyar k´zl¢sekben (a pÀrizsi Magyar Mühelyben, öj Symposionban) talÀlhatÂk. SokkolÂ hatÀsÃ k´nyv, melyre a kritika java ¢s a pÀlyatÀrsak ¢rz¢kenyen reagÀltak, irodalomt´rt¢neti hely¢nek kijel´l¢s¢re

viszont KulcsÀr SzabÂ Ernû ´sszegz¢s¢ig
(1993)4 alig t´rt¢nt, t´bb okbÂl nem is t´rt¢nhetett volna ¢rdemes kÁs¢rlet. PrÂzÀjÀval
mostohÀbban bÀnt ¢s bÀnik a recepciÂ.
A MI°RT °LN°L ¹R¹KK°? sajÀtos morÀlfilozÂfiai essz¢reg¢ny, mely a posztmodern ¢s
az amerikai minimalista epika jegyeit egyedi
mÂdon, de szinte p¢ldatÀrszerüen mutatja,
jÂcskÀn megelûzve azokat a tanulmÀnyokat,
amelyek a posztmodern elbesz¢l¢s jellegzetess¢geit leÁrtÀk MagyarorszÀgon.5 Ez¢rt azutÀn
meglepû, bÀr magyarÀzhatÂ, hogy ez a lÀtvÀnyk¢nt is Ãjszerü, addig itthon kev¢ss¢ tapasztalt sz´vegjelleg ¢ppen ebbûl az irÀnybÂl
alig kapott figyelmet, bÀr olyan kritikusok
m¢ltattÀk, mint B¢lÀdi MiklÂs, Balassa P¢ter,
RadnÂti SÀndor, TarjÀn TamÀs ¢s mÀsok. AzÂta k¡l´n´sen jÂl lÀthatÂ, hogy legkev¢sb¢
sem avantgÀrd megh´kkent¢si szÀnd¢k vagy
idegen utak k´vet¢se teremtette. A pÀlya
szerves belsû alakulÀsÀnak olyan ÀllomÀsa
volt, amely vilÀg¢rz¢kel¢s¢t ¢s techn¢j¢t tekintve sok mindent megvalÂsÁtott abbÂl, ami
àdivat volt vagy divat lettÊ.6 °s amely mü
ugyanÃgy ûsk´nyve a k¢sûbbi sajÀtos hazai
posztmodern epikÀnak ä bele¢rtve a Tandori¢t is ä, mint ahogyan hatÀrkû a TALçLT
a k´lt¢szeti paradigmavÀltÀsban. Minderre
imigyen legyint az ÁrÂ: àNem akarom magam sehonn¢t kitagadni. A posztmodernbûl se. De oly vilÀgos, hogy azt a hetvenes ¢vek elej¢n el lehetett
int¢zni.Ê7
ögy tünik, ki kell mondani az evidensnek
tünû szavakat, vagy Ãgy jÀrhat a kritika ezzel
a k´nyvvel is, mint a T¹RED°K -kel, midûn
k´nt´rfalazÀs-mentes mai ¢rt¢kel¢s¢t legegy¢rtelmübben ¢s helytÀllÂan a szerzûj¢tûl kapta meg.8
LÀthatÂ, hogy Tandori a hatvanas-hetvenes ¢vek fordulÂjÀtÂl ¢rz¢kelte a kortÀrs müv¢szeti gondolkodÀs szÀmos dilemmÀjÀt.
Hogy a zeneit ¢s a k¢pzûmüv¢szetit is, s hogy
mindez tudatos, azt essz¢iben, reg¢nyeiben is
tetten ¢rhetj¡k, ¢s a szaksz´vegekre is kiterjedû müfordÁtÀsaibÂl is k´vetkeztethet¡nk. A
komparatÁv kutatÀs fontos ´sszef¡gg¢sekre
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lelhet a szÀmos Tandori-magyarÁtÀst tartalmazÂ ARS POETICçK A HUSZADIK SZçZADBAN
cÁmü gyüjtem¢nyben, az HOMMAGE-darabokban (BECSOMAGOLT V íZPART), a SçR °S V °R °S
JçT°K -ban ¢s a csak r¢szlet¢ben kiadott versfordÁtÀsreg¢nyben, a MþHOLDAS RñZSAKERTben.9 A MI°RT?-ben a mimetikus prÂza hagyomÀnyos szerepvÀllalÀsait Tandori nem
tudja ¢s nem is akarja k´vetni. Ugyanakkor
nem mond le a fikcionalitÀsrÂl, de ezt a fikcionalitÀst û is konstruktÁv k¢pess¢gnek tekinti.10 A nyelv mint vilÀg ¢s a nyelv n¢lk¡li
vilÀg jaussi ellentmondÀsÀra a nem Árott vilÀg
totÀlis ÁrÀsbeli f´lfedez¢s¢vel vÀlaszol, az erûsebb l¢t megteremt¢s¢vel, ahogy ez Rilk¢re
utalÂ egyik essz¢k´tet¢nek cÁm¢ben is emlÁtûdik. Megbontja a narrÀciÂ grammatikai ¢s
jelent¢sszerkezet¢t, megvÀltozik nÀla a jelent¢s hagyomÀnyos stÀtusa, legkev¢sb¢ sem
hisz abban, hogy egyszer s mindenkorra
megÀllapÁtott tartalmak k´z´lhetûk.11 Ez a
k¢rd¢sess¢ tev¢s nem jelenti azt, hogy v¢gk¢pp lemondana az ÀbrÀzolÀsrÂl vagy az ¢lm¢nyek k´zvetÁt¢s¢rûl. Nyelve eg¢szs¢ges
kapcsolatban van az ¢lm¢nyvilÀggal, f¡gg
ezektûl, nagyon is ¢rz¢keltet ez a nyelv ¢lm¢nyszerüs¢geket. °s ä ahogy azt mÀr ekkortÀjt Thoreau-val kapcsolatban is kifejtette
ä a megfogalmazott ¢let ¢s a meg¢lt ¢let
egyenrangÃ ¢lm¢nyk¢nt egynemüs´dhet.
Ebben lÀtja az àÂmÂdinak ÀlcÀzott ´sszk¢pÊ m´g¡l kibukkanni a W ALDEN-ben àa mai irodalmi
¢let¢rz¢s legteljesebb ¢rv¢nyü tartalmi ûs¢tÊ.12 ý
maga ugyan nem k¢szÁt ÂmÂdi ´sszk¢pet, nagyon is szembesz´kûk a forma Ãjszerüs¢gei,
m¢gis, van nÀla is bizonyos ÂmÂdisÀg, ez pedig a t´bb¢-kev¢sb¢ leplezett morÀlis alapÀllÀs, a hagyomÀnyos ¢rt¢kek tisztelete. Valami izgalmas k´ztess¢g jellemzi mÀr ezt a Tandori-reg¢nyt. A T¹RED°K verseinek prÂzapÀrhuzama az, ahogy egy lehets¢ges szellemi
zsÀkutcÀval szemben¢zve ezt a szemben¢z¢st,
ezt a k¡zdelmet jelenÁti meg, ¢s ez vÀlik azutÀn müv¢. Ez¢rt egyszerre ¢rezhetj¡k n¢hÀny vonÀsÀban tradicionÀlisnak ¢s ugyanakkor roppant Ãjszerünek ma is az 1977-ben
megjelent MI°RT °LN°L ¹R¹KK°?-t.13
öj volt a hazai ä müvekben lÀthatÂ ä elbesz¢l¢skoncepciÂkhoz viszonyÁtva ennek a
k´nyvnek alkotÀsfilozÂfiai jellege is, ahogyan
az ÁrÀs mint aktus r¢sze, egyszersmind kommentÀrja is az ¢letnek. Itt a nyelv ´nreflexi-

vitÀsa, tulajdon formÀjÀhoz füzûdû tudatossÀga be¢p¡l a sz´veg szerkezet¢be. Az elm¢let
Ágy szerves r¢sz¢v¢ tud vÀlni a t´rt¢netnek,
hogy ez azutÀn a Tandori-komponÀlÀs alapjellegzetess¢ge maradjon a legutÂbbi, az
1996-ban publikÀlt müvekig.
Szembe´tlû a kihagyÀsos ÀbrÀzolÀs, a koncentrikus kompozÁciÂ, az improvizÀciÂk szerepe, a jelent¢ktelens¢gekrûl valÂ besz¢d a
k´zhelyesen fontos dolgok megker¡l¢s¢vel.
Az ¢rzelmess¢g hitel¢nek visszaÀllÁtÀsa az ¢rzelmess¢g-intellektualizmus elegyben.14 Az ÁrÂsÀgnak mint l¢tmÂdnak ¢rz¢kÁt¢se a sz´vegben. A jÀt¢k mint a legkomolyabb probl¢mÀk
megjelen¢si formÀja. A mÀsodlagos irodalmi
¢lm¢nyek kit¡ntetett szerepe. A k´nyvbeli ÁrÂ
szereplû sok mindenrûl Ár, sokat foglalkoztatjÀk t¢mÀi, ¢s a mintaelbesz¢lû, a sz´vegstrat¢ga
mindezt megÁrja.15 Ebbûl adÂdik sajÀtos k´zl¢stechnikÀjÀnak szokatlansÀga, az ¢lm¢ny ¢s
a mü l¢trej´tt¢nek egyidejü megjelenÁt¢se, az
¢nt´bbsz´r´zû besz¢dmÂd. Mint a 8 °S 1/2 cÁmü filmben ä Ártam a megjelen¢skor, 1977ben, tekintve, hogy az ´nreflexivitÀsra hasonlÂ irodalmi p¢ldÀm nem volt k¢zn¢l. Most ezt
mondhatnÀnk: àSzÂban forgÂ k´nyv [...] valÂsÀggal kÁnÀlja magÀt a fikcionalitÀs hÀromszintü
hasznÀlatÀnak meghatÀrozÀsÀra, amelyek egymÀssal ÀllandÂan interferÀlnak: egyr¢szt ÁrÀs ¢s olvasÀs
kapcsolata, amely felt¢telezi az Árott ¢s nem Árott vilÀg k´z´tti egymÀst kieg¢szÁtû kapcsolatot, mÀsr¢szt
a szerzû, az olvasÂ ¢s a reg¢nybeli olvasÂ k´zti [...]
kapcsolat, harmadszor ´nmagunk mÀsok szÀmÀra
valÂ megrendez¢se, [...] °n-Te kapcsolata, amely
fiktÁv diszkurzusok k´lcs´n´s elsajÀtÁtÀsÀval szÀmtalan lehets¢ges vilÀghorizontot tÀr f´l.Ê Vagy ezt:
à[...] Sorra veszi a k¡l´nb´zû valÂsÀgszinteket,
amelyeket az ÁrÂ azÀltal teremt, hogy a/ reflexÁv mÂdon utal az ÁrÀs aktusÀra, b/ kitalÀl egy mÀsik elbesz¢lût, aki c/ az elbesz¢l¢sben szereplû figurÀval
elmondatja annak b/ tartalmÃ ¢lm¢ny¢t. A b/ ¢s d/
sÁkok müv´n bel¡li, azaz kitalÀlt valÂsÀgsÁkok.Ê Izgalmas egybekapcsolÀsra ad lehetûs¢get e k¢t
id¢zet. KÁs¢rtetiesen ¢rv¢nyesek a MI°RT?-re
is. Az elsût a posztmodern reg¢ny prototÁpusak¢nt kezelt HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ cÁmü Calvino-mürûl mondja H. R. Jauss,
a mÀsodikat pedig J. Habermas ugyanerrûl.16 (BÀrha ismerhetn¢k a Tandori-prÂzÀt!)
A MI°RT?-ben a Svevo-, Musil-, Waugh-, Salinger-, Zen-vonatkozÀsok, a KosztolÀnyi-id¢zetek, filmek, ismeretterjesztû sz´vegek mel-
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lett zenei ¢s egy¢b anyagok szerepelnek. °s
ne felejts¡k el Beckettet, Tandori egyik legnagyobb hatÀsÃ ¢lm¢ny¢t (akivel kapcsolatban a posztmoderns¢ggel teoretikusk¢nt is
foglalkozÂ Sukenick azt mondta, hogy az
eg¢sz irÀnyzat Beckett Samu bozÂtosÀbÂl j´tt
ki). A v¢gtelenÁtett UTOLSñ TEKERCS a MI°RT? egyik kompozÁciÂmeghatÀrozÂ t¢masÁkja, Krapp a reg¢ny egyik elbesz¢lûk´zeli fûfigurÀjÀvÀ l¢p elû. A k´nyv kezd¢se ¢s befejez¢se ´ssze¢r, jÂ p¢ldÀjak¢nt az ecÂi ¢rtelemben vett nyitottsÀgnak vagy a nem c¢lelvü
kompozÁciÂnak, a k´rben forgÂ szerkezetnek.
A variÀciÂk, vÀzolgatÀsok, helyesbÁt¢sek, a
r¢szletek kiemel¢se az esszencia megragadhatÂsÀgÀt teszik k¢rd¢sess¢. Ahogy az ÁrÂ àsajÀt aktuÀlis dallamÀtÊ szÂlamokra, egyszersmind narrÀciÂs szintekre bontja, az hol az
´nt¡kr´z¢s, hol a parÂdia, hol egy¢b ironikus
utalÀsok k´nt´s¢t ´lti. Nem szereti, hogyha
szimbolikusnak tartjÀk, se a jel, se az ¢lm¢ny,
se a vilÀg ne mutasson tÃl ´nmagÀn, nem jelk¢p! ä hirdeti t´bb helyen.
A posztmodern elbesz¢l¢s egyik jellegzetess¢ge, hogy valÂsÀgutÀnzÀs helyett a mü
´nn´n megalkotottsÀgÀra figyel f´l, Ágy csÃszik egybe a müterep ¢s az ¢letterep. Az ¢letmÀsolÀs helyett az alkotÀs aktusÀnak megmutatÀsÀra esik sÃly. Aligha akad 1977 elûtt hazai mü, melyre ¢rv¢nyesebb ez, mint a MI°RT?-re. Az 1979-ben megjelent A ZSALU SAROKVASA cÁmü tanulmÀnyk´tet¢ben ilyen ¢rtelemben is vizsgÀlja Tandori A M°SZ°GETý-t:
àV¢get ¢r az eln¢zett ¢let, ezt is jelenti a ÏtanulmÀnyÎ, megalkotÂdott az ¢let, de ezzel mÃlt el,
¢pen maradt, ¢s Ágy lett torzÂnÀl rosszabb: romhalmaz, viszont ha nem eln¢zi csupÀn, de tevûlegesen ¢s Ãgynevezett v¢geredm¢nny¢ alakÁtja KonrÀd, akkor is, mi lett volna mÀs? Az¢rt nem hordozÂja, mert n¢zûje, az¢rt nem n¢zûje, mert hordozÂja a konrÀdi ember az ¢let¢nek. E kettû k´z´tt v¢sz
el, s ezt kell v¢gig¢lnie, a megk´nnyebb¡l¢s kizÀrÀsa
az egyetlen teljess¢ge ¢s Ágy tovÀbb.Ê Az ¢letterep
¢s müterep ÀthatÀsÀnak dilemmÀjÀt ´nmagÀra is ¢rv¢nyesen fogalmazza itt Thomas
Bernhard elsû magyar fordÁtÂja (a FAGY !),
egyik elsû hazai ¢rtelmezûje. °s bizonyÀra
hatÀst´rt¢neti szempontbÂl is figyelemre
m¢ltÂ lehet, hogy a Thomas Bernhard-i
mondatszerkeszt¢s, a sokszoros f¡ggû id¢z¢s,
´nid¢z¢s, mondatv¢gtelenÁt¢s, amely jelen-

s¢g oly erûsen befolyÀsolta utÂbb a kortÀrs
magyar irodalom egy eg¢sz irÀnyÀnak besz¢dmÂdjÀt, divatk¢nt is, egy-k¢t helyen manÁrk¢nt is, gy¡m´lcs´zû autonÂmiÀval Tandori nyelv¢n indul. P. Handk¢rûl szÂlva is
pontos ´n¢rtelmez¢st ad: à¹nmagÀt megalkotva kÁvÀn egyszersmind ´nmaga objektÁv szeml¢lete
lenni.Ê àVÀllalja a reg¢ny lehetûs¢g¢nek reg¢ny¢t.Ê
àA reg¢ny ¢s az ¢let legk´zvetlenebb egymÀsra tÀrÀsa sokszorosan begyakorolt improvizÀciÂkkal.Ê17
Ahogyan Umberto Eco szellemesen mondja a nyelvi ¢s tematikai megelûz´tts¢g probl¢mÀjÀrÂl: a posztmodern trubadÃr mÀr r´stell sajÀt nev¢ben szerelmes szavakat mondani, k¢nytelen id¢zetekkel megtenni vallomÀsÀt. Tandori eg¢sz pÀlyÀjÀn, a hatvanas ¢vektûl, rendkÁv¡li szerepe van a legk¡l´nf¢l¢bb
¢s a legÀltalÀnosabb ¢rtelemben felfogott id¢z¢smÂdoknak.
Ez esetben is szoros ¢lm¢nykapcsolatban
Àll a teÂriÀval, amely alÀtÀmasztani lÀtszik alkotÀstechnikai megoldÀsait. Thomas de
Quincey EGY ANGOL ñPIUMEV ý VALLOMçSAI
cÁmü k´nyv¢ben szÂl a palimpsestrûl, a sokszorosan t´r´lt, ÀtÁrt, ÀtmÀsolt, Ãjra ÀtÁrt pergamenrûl, amelyen lÀtszanak m¢g a r¢gi ÁrÀsok,
homÀlyosan felid¢zûdnek r¢gi betük, egyÃttal a legÃjabb ÁrÀsok is. Ezt a k´nyvet Tandori
Dezsû fordÁtotta magyarra a hatvanas ¢vek
v¢g¢n. A fordÁtÂ nyilvÀn jÂ ¢rz¢ssel ¢s talÀn
elûbb nyugtÀzta a mÀr korÀbban gyakorolt
mÂdszer¢vel egybevÀgÂ gondolatmenetet,
mint ahogyan az elnevez¢st a modern sz´vegelm¢let elterjesztette.
Nemcsak sz´vegk´zis¢grûl van szÂ, nemcsak
a sz´vegek k´z´tti Àttün¢sekrûl, ekkortÂl lÀtjuk univerzÀlis jelens¢gnek a Tandori-pÀlyÀn
a k´ztess¢g, az Àtmenet, az egy¡tthatÀs formaalkotÂ elv¢t. ElmosÂdik az ¢les hatÀr az irodalomcsinÀlÀs ¢s az olvasÂval valÂ besz¢lget¢s
k´z´tt;18 az egyes sajÀt müvek, versek, novellÀk, k´nyvek k´z´tt. Nem vÀlik sz¢t az irodalom nagy kontextusa r¢gire ¢s Ãjra, eredetire
¢s fordÁtottra, magyar ¢s vilÀgirodalomra.
Maga a müv¢szet is egys¢ges¡l e szeml¢letben, lÀtvÀny ¢s verbalitÀs, k¢pzûmüv¢szet ¢s
szÂmüv¢szet, ¢let ¢s munka k´lcs´n´ss¢g¢ben ´lt testet az alkotÀs. E folyamat ÀllomÀsai
a hetvenes ¢vektûl a T ALçLT TçRGY , a MI°RT?, a H °RAKLEITOSZ H.-BAN; majd ´sszegezû ¢rv¢nnyel a SçR °S V °R °S JçT°K , mely

Figyelû ã 1789

alapjÀban v¢ve reg¢ny, de nemcsak az, hanem
k¢pesk´nyv ¢s sz´vegirodalom is; ¢s A FELT°TELES MEGçLLñ 1983-ban, mely hasonlÂan
komplex inter-mü.
A müfajk´zis¢gben lÁra ¢s epika, elbesz¢l¢s
¢s essz¢ kevered¢s¢t ¢rz¢kelj¡k. Besz¢lhet¡nk m¢diak´zis¢grûl, ha az irodalom ¢s az
elûadÂ-müv¢szet talÀlkozik. Tandori performanszaiban a kilencvenes ¢vekben: a Katona
JÂzsef Kamra-elûadÀsÀban p¢ldÀul. Irodalom ¢s filozÂfia ÀthatÀsairÂl az ELTE b´lcs¢szkarÀn tartott elûadÀsaiban, ahol a tudomÀnyos referencia ¢s elûadÂ-müv¢szet elemei is elegyedtek. A filozÂfiÀnak vagy a szÂrakoztatÂ müfajoknak az irodalomba valÂ beÀramlÀsa jellemzûk az ¢letmüben, a T¹RED°K -tûl a kilencvenes ¢vek Wittgenstein-¢rtelmez¢seiig ¢s a MauryäMorny fabulÀlÀsig.
Ezekben az interekben valÂjÀban komparatisztikai ¢rdeklûd¢ssel ¢rdemes kutatni.
T´bb ¢rtelemben is vizsgÀlhatjuk a pÀlyÀt
v¢gigkÁs¢rû müv¢szetk´zis¢get. Tandori Ár k¢pzûmüv¢szeti jelens¢gekrûl, legt´bbsz´r a
koncept ¢s a minimal art vonatkozÀsairÂl.
T´bbsz´r hivatkozik Veszelszky B¢lÀra, ¢rtelmezi a mester egycentrumÃ pointillizmusÀt,
hasonlÁtja sajÀt kompozÁciÂs elveihez. Nemcsak irodalmi müveiben k´z´l lÀtvÀnyelemeket, rajzaiban is nagy szerepet kapnak a verbÀlis jelek. 1993-ban intermediÀlis mappÀt
adott ki. 1996 tavaszÀn jelent meg A V íZRE
íRT N°V katalÂgusa, benne indigÂrajzok, ideogrammÀk, reg¢nyszereplûk (Maury ¢s Morny) ¢s ´nÀtfirkÀlÀsok. Müveiben k¢pzûmüv¢szeti jellegü kompozÁciÂs elvek ¢rv¢nyes¡l¢se
mellett zenei elvü megoldÀsokat is lÀtunk,
ilyen pl. az aleatoria vagy a sürüs´d¢s-ritkulÀs
kompozÁciÂs elve. A müv¢szetk´zis¢g ¢rhetû
tetten az elbesz¢l¢s ¢s a hangjÀt¢k, az irodalom
¢s a film ÀthatÀsaiban. (P¢ldÀk: V ISSZA AZ °GBE,
1965; A. RIMBAUD A SIVATAGBAN FORGAT.) A videoklip-szerüs¢gre a nyolcvanas ¢vek v¢g¢tûl
lÀtunk egyre t´bb p¢ldÀt (HOSSZö KOPORSñ,
SANCHO PANSA DESZKAKERíT°SE).
A posztmodern ÁrÂ azon t¢tele, mely szerint a dolgok csak ÃjraÁrhatÂk, TandorinÀl talÀn mÂdosÁtandÂ a k´vetkezûk¢ppen: a dolgok mÀr csak mÀs szavaival ÁrhatÂk meg vagy
sajÀt, mÀr korÀbban hasznÀlt sz´vegeinkkel ä
ezekre t´rt¢nû utalÀsokkal ä jelenÁthetûk, jelenÁtendûk meg. Az ÃjraÁrÀs, a sz´vegk´zis¢g
(vagy a harmincas ¢vekbeli, a bahtyini elm¢-

let fordulatÀval:) az idegen szÂra t´rt¢nû utalÀs
¢s hivatkozÀs formÀinak alapvÀltozatai mÀr a
MI°RT °LN°L ¹R¹KK°?-ben fellelhetûk, hogy
azutÀn a k¢sûbbi müvekben, egyazon elv mutÀciÂik¢nt Ãjra ¢s Ãjra jelentkezzenek. Az ÃjraÁrÀs (a kiz´kkent¢s, a megszakÁtÀs, az
egyenletes narrÀciÂ megbontÀsÀnak eszk´zek¢nt is) sokf¢lek¢ppen t´rt¢nik itt. Egyik az
´nid¢z¢s, a sajÀt sz´veg mÂdosult k´zegü id¢z¢se: levelek, telefonbesz¢lget¢sek, magnÂfelv¢telek, a naplÂ ¢s a f¡zet feljegyz¢seinek ÀtÁrÀsa a àmostÊ ÁrÂdÂ k´nyvbe. A sajÀt sz´veg
sz¢tszÂrÂdik (modÀlis-hangnemi szintekre
is)19 ä hiszen az ÁrÂ Tandori nem Ãgy besz¢l,
ahogyan a sz´vegstrat¢ga vagy a mackÂkat
megszÂlaltatÂ szereplû vagy a narrÀtor vagy
a naplÂfeljegyz¢seket k¢szÁtû korÀbbi ÁrÂfigura. A mondta, Ártam, Árta D'Or¢ stb. utalÀsok alaposan Àtszintezik azt a hagyomÀnyos tÁpusÃ
sz´veget, amely egyszerüen csak id¢zû konvenciÂkbÂl, statikus szerzûi k´zlem¢nyekbûl
¢s a szereplûk szavaibÂl Àllt. Aligha lehet ezek
utÀn a t´rt¢netmondÂt egy¢rtelmüen azonosÁtani a mintaelbesz¢lûvel, a szereplûvel; a naplÂ ÁrÂjÀt a k´nyv ÁrÂjÀval ¢s Ágy tovÀbb. A MI°RT? nemcsak ´nmaga szemantikai szintj¢re
reflektÀl, hanem grafikai megjelen¢s¢re, sût felt¢telezett kimondÀsÀra, akusztikumÀra is!
Az elbesz¢lûi ¢n tehÀt rekonstruÀlt, sokszorosan elmozdÁtott, sz¢tszÂrt a sajÀt id¢z¢smÂdokban ¢s az idegen sz´vegÀtv¢telekben.
Ez a sz¢tszÂrÀs narrÀciÂs fokozatokat konstruÀl: a biogrÀfiai ¢ntûl valÂ tÀvolodÀs skÀlÀjÀt. Az elbesz¢lûi szubjektum vibrÀlÂ, a sz´vegen bel¡l is maradÂ ¢s a sz´vegen kÁv¡lre is
ker¡lû. Az Ágy meg¢rtett besz¢dszereplûket
¢ppÃgy helytelen egyetlen elmondÂnak tekinteni, mint mondjuk a hagyomÀnyos ´n¢letrajzi ihlet¢sü prÂza elbesz¢lûj¢t magÀval
a szerzûvel azonosÁtani.
àD'Or¢ eb¢d mellûl n¢zte a filmet. Csak k¢sûn
kapcsol; hogy a sz´veget szalagra vehetn¢. ToshikÀban volt ¢pp szalag; autÂzaj ¢s rigÂf¡tty´k. Ezt
a felv¢telt folytatta, [...] Most bekapcsolja ToshikÀt.
A vÁz zÃgÀsÀt ¢s a csikorgÀst siker¡lt tÃlharsognia;
rÀkiabÀlta a g¢pre az elsû 5-6 perc k¢t legfontosabbnak Át¢lt mondatÀt. ÏZÃgÀs, ez m¢g az autÂk
zaja, egy-egy utolsÂ rigÂf¡tty, valami k´zelmÃltbeli
eset¢rûl...Î ZÃgÀs, D'Or¢ leÀllÁtja Toshit, Ár a F¡zetbe: A lazacok...Ê °s àAmi az esetet illeti, alkalmasan id¢zhetû az L. levele, melyet 1976. jÃnius
23-Àn Árt D'Or¢nak. AmÁg ez a c¢dula elûker¡l,
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mondjuk el gyorsan ä befejez¢sk¢ppen, hogy a R°GIMñDI T¹RT°NETEK -ben az Ï¢nÎ senkivel sem
azonos. D'Or¢ v¢gig azonos D'Or¢val. Hogy m¢g
mi t´rt¢nik vele, ¢s sajÀt azonossÀgÀval, az vagy
benne van a k´nyvben, vagy sajnÀlatosan nincs,
¢s itt nem pÂtolhatÂ. A c¢dula keletkez¢s¢nek pontos
k´zl¢se sejtet ÏvalamitÎ.Ê20 A k´zlû ¢n sz´vegbe
oldÂdik. Nem ugyanazok itt a k´zlû szem¢lyek, d´ntûen megvÀltozik a k´zl¢s k´zege
(magnÂ, film, c¢dula, f¡zet, àreg¢nyÊ), ideje,
elûadÂja.
A sz´vegkiz´kkent¢s, az antilinearitÀs, a
jelent¢sbizonytalanÁtÀssal l¢trehozott jelent¢stÀgÁtÀs eszk´zei k´zt k¡l´nleges fontossÀgÃak Tandori f¢lre¡t¢sei. A jelens¢g az irodalmi jÀt¢k fogalmÀn bel¡l is vizsgÀlhatÂ k´ztess¢gelvü technikÀk egyike. Figyelemre m¢ltÂ
a f¢lre¡t¢snek mint ellenûrz´tt v¢letlennek a
felfogÀsa. A f¢lre¡t¢s ä ellenûrizve: a v¢letlensz¡ks¢gszerü dialektikussÀgÀnak ¢rz¢keltet¢se is. A Cage-f¢le chance musickel vagy
Boulez aleatorikus zen¢j¢vel is rokon e jelens¢g. A f¢lre¡t¢s elve Cage-nek arra az ambÁciÂjÀra rÁmel, amely àaz egy¢neket nem irÀnyÁtÂ,
hanem a k¢pzeletet ´szt´nzûÊ nyelv kialakÁtÀsÀra
irÀnyul.21 A Tandori-pÀlya elsû ¢s legÃjabb
korszakaiban is term¢keny Zen-koan szint¢n
ilyen k¢pzeletet ´szt´nzû jel. Id¢zek az 1982es NE LýJ AZ ºLý MADçRRA cÁmü kisreg¢ny¢bûl. àTechnikÀvÀ lett egy tulajdonsÀgom, tehÀt
nincs k¡l´n technika, ¢rdemben [...] talÀn a felmutatÀs van csak, ¢s ¢n rejtem el, amikor nem bukkan elû, ¢s ¢n bukkanok elû, amikor valami nem
rejtheti.Ê Ez az ÀltalÀnosabb ¢rv¢nyü vallomÀs
a f¢lre¡t¢sekre is vonatkozik. àLe kell ¡tni a
g¢p ´sszes betüj¢t, jel¢t stb., ¢s alÀ kell Árni F°LREºT°SEK (¢s megszorÁtÀsul jelezni, hogy a g¢pen ezek a betük, jelek stb. voltak, egy¢b nem, de
az ´sszes ott van a k¢pen), tehÀt minden le¡t¢s f¢lre¡t¢s, Àm az ´sszes f¢lre¡t¢sbûl kij´n a helyes
´sszess¢g (ha kell ilyen)Ê ä Árja egy Veszelszkynek ajÀnlott ´tlet¢nek magyarÀzatÀban. A f¢lre¡t¢s tehÀt jÀt¢k, de nem pongyolasÀg, nem
a szerzûi simÁtÀsok hiÀnya ä ahogyan egy kritikusa v¢li22 ä, hanem Ãj ¢s tudatos, t´bbletmunkÀt ig¢nylû jel´l¢si mÂd. öj jel´lû szint,
a heideggeriäderridai t´rl¢s, a kettûs jel, a
digrÀf rokona, ahol egyszerre ott van a betü
¢s az azt ÀthÃzÂ ÁrÀsjel, mindkettû megûrizve
¢rv¢nyess¢g¢t, persze bizonyos sorrendis¢gre
is eml¢keztetve a n¢zû-olvasÂt.23 A Tandorif¢lre¡t¢s olyan digrÀf, amelyben nem is vÀlik

k¢rd¢sess¢, melyik vÀltozatot kell elfogadnunk, hiszen hierarchizÀltan mind a kettût,
a rontottat ¢s a javÁtottat is k´zli vel¡nk a sz´veg elûÀllÁtÂja. °s ha l¢tezik term¢keny f¢lreolvasÀs, akkor mi¢rt ne l¢tezn¢k grafikai vÀltozata, a f¢lreÁrÀs. A f¢lreÁrÀs term¢kenys¢ge.
A f¢lre¡t¢sek k´ztess¢gelve magyarÀzza azt a
rejtv¢nynyelvet is, amelyet a K OPPAR K ¹LDºS
(1994) tett hÁrhedtt¢, Àm a technika jÂval korÀbbi. A helyettesÁt¢s ¢s a sz´vegromlÀs jelent¢sfunkciÂirÂl olvashattunk mÀr az EGY V ERS
VçGñASZTALç -ban. Rejtv¢nyszerü, kettûs jelent¢sü nyelvjÀt¢kok vannak az I TT °JSZAKA
KOALçK JçRNAK ¢s a MI°RT? lapjain.
Tandori eg¢sz pÀlyÀjÀt v¢gigkÁs¢ri a àkis dolgokba vetett hitÊ ¢s a àmaximÀlis ig¢nyÊ egymÀst
kieg¢szÁtû bipolaritÀsa. Az elsût a müv¢szeti
minimalizmusok vilÀgÀban jellemezhetj¡k, az
utÂbbi pedig tetten ¢rhetû a szupermü komponÀlÀsÀnak jeleiben, melyek a nyolcvanaskilencvenes ¢vek fejlûd¢si tendenciÀiban vÀlnak jÂl lÀthatÂvÀ. Az egybekomponÀlÀs ilyen
jelei: a pÀlya legkorÀbbi ¢s legk¢sûbbi pontjainak ´sszekapcsolÂdÀsa (a kilencvenes ¢vek
Wittgenstein-¢rtelmez¢sei, melyek erre az elsû k´tetre utalnak vissza); az egyes müvek
(versek, novellÀk, essz¢k, reg¢nyek, versk´tetek) egymÀsra ¢s idegen müvekre t´rt¢nû
utalÀsai cÁmmel, motÁvummal, t¢mÀval, mottÂval; a sz´vegek egymÀsba ÁrÀsa (a k´nyvek
autonÂmiÀja relativizÀlÂdik, a folyÂirat-publikÀciÂk egymÀs variÀciÂi ¢s folytatÀsai). Egyegy t¢ma szÀmos publikÀciÂs helyen felbukkan, gondoljunk p¢ldÀul a Linda Perry-, a
Sz¢p Ernû-, az evicencler-, a royalizmus-, az
Am Hof-¢rzet-variÀciÂkra. ögy lÀtszik, t¢mÀk
szervezik az ÁrÂ ¢let¢t, ¢s ezek szerint dolgozik. A t¢ma Ãj ¢rtelmez¢st kap ä egy-egy müben nem ¢r v¢get. Az indigÂrajzok is sz¢riÀkban ¢s permutÀciÂkban jelentek meg. A kezdetektûl a legÃjabb müvekig k´vetkezetesen
jelen van a variabilitÀs formaalkotÂ elve. A
TALçLT darabjai gyakran a T¹RED°K variÀciÂik¢nt mutatjÀk felfogÀsbeli ÃjsÀgukat, A
24
L°LEK °S A TEST utalÀsaiban p¢ldÀul. A TALçLT-ban szeriÀlis kompozÁciÂk vannak, a MI°RT °LN°L ¹R¹KK°?-ben a reg¢ny r¢szei àegy
´sszef¡ggû redûny r¢szeik¢ntÊ, àmeghatÀrozott sorrendbenÊ bukkannak fel.
A szupersz´veg ä sz´veg ¢s ´nmaga paratextusa, mely segÁti, kÁs¢ri ¢s ¢rtelmezi az el-
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sûdleges sz´veget. A cÁm, a mottÂ, az ´nrecenziÂ, a lÀbjegyzet, a kontextus (az ¢letk´rnyezetet is ide¢rtve) ä olyan teljes dekÂrumot
hoz l¢tre, amely mÀr az EGY TALçLT TçRGY
MEGTISZTíTçSA egy-k¢t vers¢n¢l is jelen volt.
A MI°RT? ´nmagyarÀzÂ, ´n¢rtelmezû essz¢isztikussÀgÀban is megfigyelhetû ez a vonÀs,
a SçR °S V °R °S JçT°K cÁmü nagyreg¢ny pedig
¢ppen szupersz´veg-szerüs¢g¢ben jelentûs
Tandori-mü. Ez a nagyreg¢ny azonban kitekint¢seivel (mük´zis¢g¢vel) belsû müfaj- ¢s
müv¢szetk´zis¢geivel (zenei kompozÁciÂk, lÀtvÀnyanyagok: nyomdatechnikai lÀtvÀnyszervez¢s, rajzok, vers, novella egybefonÀsa ¢s Ágy
tovÀbb) ä m¢g autonÂm, kontÃrozott alkotÀs.
A szupermü nemcsak a sz´vegk´zis¢g fent
sorolt megjelen¢sei egyetlen müben, mondjuk
egy elbesz¢l¢sben, hanem t´bb mü ´sszegzûd¢se az egymÀst folytatÂ, egymÀsba kapcsolÂdÂ, egymÀst ¢rtelmezû, egymÀs t¢mÀinak
variÀciÂik¢nt megjelenû müvek sz¢tpublikÀlÀsÀban: ¢letmü-komponÀlÀsban. Egyes komplex müvek egymÀssal valÂ sokszoros, àpÀnrelÀciÂsÊ kapcsolata annak a kompozÁciÂs elvnek a tovÀbbfejlûd¢se, amelyet a versk´tetszervez¢sben (M°G íGY SEM, 1978) ¢s a korai
epikÀban is lÀthattunk, ¢s amely Szentkuthy
PRAE-j¢ben talÀlhatja meg egyik elûzm¢ny¢t.25 Szentkuthy mintha Tandori t´rekv¢s¢t fogalmaznÀ: àIgyekszik azt az abszurdumot
megvalÂsÁtani, hogy a k¡l´nb´zû esem¢nyeket teljes
idûmentess¢ggel mint tiszta t¢r-elemeket helyezze
el...Ê à...Az egyes epikai r¢szletek ide-oda ÃszkÀlnÀnak az idû b¢nÁtÂ vÀlyÃja helyett a t¢r szabad viz¢ben... ÀllandÂan vÀltoztatjÀk egymÀshoz valÂ viszonyukat...Ê A MI°RT °LN°L ¹R¹KK°?-tûl a MADçRZSOK° darabjaiig a Tandori-epika folyamatosan ilyenf¢le jelens¢gk¢nt t´rekszik az idû
àb¢nÁtÂ vÀlyÃjÀbÂlÊ kiszabadulni. àHa egyszer
minden t¢vÃton v¢gigjÀrunk, t´k¢letes vonalrendszert kapunk.Ê Szinte szÂ szerint behelyettesÁthetn¢nk ezt a Szentkuthy-mondatot Tandori
f¢lre¡t¢sekrûl szÂlÂ meghatÀrozÀsÀba. Az û
kompozÁciÂs gyakorlatÀban is a viszonyÁtÀsok
gazdagsÀgÀt, az ÀbrÀzolÀs sokvonalas k¢p¢t
lÀtjuk, pÀnrelÀciÂt a mü elemei k´z´tt. Az ´szszes permutÀciÂ eszm¢j¢t a kÀrtya-m¢rkûz¢sleÁrÀsokban, a lÂversenyjÀt¢kokban. Ism¢t a
PRAE ÁrÂjÀt id¢zve ide: àNem egy halmazt k´t¡nk
Àt egy spÀrgÀval, hanem a halmaz minden egyes elem¢t minden mÀsik elem¢hez k¡l´n-k¡l´n hozzÀkapcsoljuk.Ê Szentkuthy k¢rd¢snek ÀlcÀzott ÀllÁtÀ-

sa egybevÀg Tandori felfogÀsÀval: àMi az ¢rdemes realitÀs? A dolgok vagy a kapcsolataik?Ê
A nyolcvanas-kilencvenes ¢vek fordulÂjÀn
a kicsiny-nagy ellent¢t¢t ´tv´zû alkotÀselvi jelens¢gek¢nt ism¢t fontos szerepet kap a lÁrÀban a dal, az epikÀban a klipszerüs¢g.26
A videoklip szÁnvonalasan megcsinÀlt film
egybevÀgÀsÀnak tünik, a prÂzaklip valamilyen
nagyt´rt¢net szegmens¢nek. Emennek nem
a klasszikus novella sürÁtetts¢ge az elûzm¢nye, nem is a short-story arabeszkess¢ge, sokkal inkÀbb az ´nvez¢rl¢sü sz´vegirodalom.
R¢sz ¢s eg¢sz egyben, szer¢ny a hagyomÀnyos epikus alapelemeket illetûen, ¢s nagyig¢nyü a sz´vegkonstruÀlÂ munkÀban. A
HOSSZö KOPORSñ-ban, amely 1991-tûl vÀrt
kiadÀsra, vagy a K OPPAR K ¹LDºS-ben, a K íS°RTETK°NT A K RISZTINçN vagy a MADçRZSOK° elbesz¢l¢seiben s versekben is felbukkan
a MauryäMorny-fabula. Fantasztikus ¢s redukÀlt gengsztercsalÀdreg¢ny, mely stilizÀltsÀgÀval ¢s a szerzûi biogrÀfia mozzanataival
t´rt¢nû ´sszevillanÀsaival, idûnk¢nti egybecsÃsztatÀsaival Ãj epikai vilÀg Ág¢rete is. A f¢ltestv¢rek: Maury ¢s Morny, a sz¢p Charlen,
a nagy eltünû ¢s a n¢ma Anarchist Aristocrat
a szerzû t´bb müv¢ben is ¢lik mÀr sejtelmes
¢let¡ket, brutÀlis kalandjaikat, mondogatjÀk
jÂ-rossz szÂ-fa vicceiket ä hol TD, hol Topo
D'Azaray, hol a 4 Non Blondes egy¡ttes, hol
Wittgenstein szellem¢nek tÀrsasÀgÀban.
A szerzû krimi irÀnti vonzalma, a Simenon-, a Chandler-reg¢nyek eredeti szempontÃ ¢rt¢kel¢se a hatvanas ¢vek Âta ismert
(Marlowe magÀndetektÁv àn¢vjegy¢tÊ megtalÀljuk a TALçLT-ban). (A fel¡gyelûs¢g a MI°RT?
vilÀgÀnak egyik alapelve.) A filozÂfiÀt ¢s müv¢szeti hitvallÀst rejtû Nat Roid-Àlkrimik is ennek a mitolÂgiÀnak a terepei. Ez a bün¡gyi
sÁk most olyan mitolÂgia t´rmel¢kek¢nt jelentkezik, amely egyre t´bbet Àrul el r¢szleteirûl, de nem tudunk meg mindent az
eg¢szrûl. A szereplûkkel a fontos dolgok
megt´rt¢ntek az elbesz¢l¢s ideje elûtti ¢let¡kben, az elûzm¢nyeket nemcsak az olvasÂ nem
ismeri, de a szerzû sem. Az ÁrÂ ÀllÁtja, hogy
nem is kell ezeket ismernie; az olvasÂt pedig,
aki a kilencvenes ¢vek videosikerein edzûd´tt
(Tarantino, Oliver Stone), t´bb¢ mÀr nem
maga a t´rt¢net, az elûzm¢ny, a lezÀrÀs ¢rdekli. Az ÁrÂ is lÀtta persze ugyanezeket a darabokat, besz¢l errûl t´bbsz´r is.27 HatÀsos,
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villÂdzÂ, kimunkÀlt, erûszakos effektusok jellemzik ezeket a fabulat´rmel¢keket. A tudatalattira is hatÂ, szÂrakoztatÂ videoklip n¢zûj¢t nem kÁs¢rti meg a gondolat, a rafinÀlt, szinoptikus Tandori-klip viszont intellektuÀlisan is, ¢rzelmileg is m¢ly. A klip r´vidÁt¢s ¢s
sürÁt¢s. A HOSSZö KOPORSñ eset¢ben a cÁm
alatti àr´vidÁt¢sÊ megjel´l¢s az eg¢sz reg¢nyre
vonatkozik, hiszen sürÁtm¢nye ¢s r´vidÁt¢se
k¡l´nf¢le k¢sz, k¢sz¡lû, sajÀt ¢s kisajÀtÁtott
anyagoknak. A vad, n¢hol k´z´ns¢ges, durva,
nonszensz, fantÀziadÃs, szadoerotikus krimibet¢t a Nat Roid-k´nyvek vilÀgÀra eml¢keztetûen rohanva jelzi csak a cselekm¢nyt, vÀzlatosan a figurÀkat, dÁszletk¢nt a helyszÁneket.
A fikcionÀlt vagy lirizÀlt alkotÂi szubjektum tehÀt egy elvileg tetsz¢s szerint bûvÁthetû
vagy zsugorÁthatÂ szellemi csavargÂreg¢ny
koh¢ziÂs k´zpontja, s ebben a pikareszkes kalandozÀsban, ahol müfajok, müv¢szeti Àgak,
kulturÀlis szintek ¢s tÀjak egy¡tthatÀsa figyelhetû meg, az individuÀlis mü kontÃrjai, hatÀrai elmosÂdnak. A pÀntextus ä ¢letmü-egys¢gesÁt¢s. Egyfelûl Àllnak a szinkronidejü müvek, mÀsr¢szt alakul a biografikus ¢s publikÀciÂs (kiadÀsokban megvalÂsult) sorrendis¢g
egybetervez¢se, egy¡ttlÀtÀsa, egybeszerkeszt¢se. Ennek logikÀjÀbÂl k´vetkezik, hogy ez
a mü pÀntextusÀt l¢trehozÂ t´rekv¢sei k´zben egy pillanatra sem sugallja ´nmagÀba
zÀrtsÀgÀt. SokirÀnyÃ ¢s nagy kiterjed¢sü kapcsolatairÂl tud ez a sz´vegvilÀg, amely a nagyobb eg¢sz (a magyar irodalom, a huszadik
szÀzadi vilÀgirodalom, zene, k¢pzûmüv¢szet,
film, filozÂfia) szempontjÀbÂl ism¢t r¢sz, r¢szlet, nagyszabÀsÃ t´red¢k: àpÀnklipÊ. Mindez a
befogadÀs szempontjÀbÂl problematikus, de
hÀt mÀr Mallarm¢, Joyce vagy Forster Âta
hozzÀ kellett szoknunk a visszatekintû olvasÀshoz ¢s ahhoz, hogy egy-egy mü vagy alkotÀstÁpus ¢rtelmezûi aff¢le titkos sz´vets¢gben
ismerik fel egymÀst. Sem MÀndy IvÀn, sem
Nemes Nagy çgnes, sem Bodor çdÀm vagy
EsterhÀzy P¢ter müvei nem k´zelÁthetûk
ilyen vagy olyan ter¡letekre vonatkozÂ (¢letanyag, kultÃr¢lm¢ny) olvasÂi bennfentess¢g
n¢lk¡l. A Tandori-sz´veg mindenesetre Ãj tÁpusÃ fogyasztÂt t¢telez fel. Egyetlen mü olvasÀsa: a r¢szlet olvasÀsa. így t´bbsz´r´sen is
r¢szleges ¢rv¢nyü az ¢rtelmez¢s, a befogadÀst´rt¢n¢s folyamatszerüs¢g¢ben megragadhatÂ jelent¢seinek csupÀn t´red¢kes, hiÀnyos,
r¢szleges megismer¢se.

Az az ¢rdeklûd¢s, amellyel Tandori Klee
müv¢szete fel¢ fordult, mÀr mutatta egyf¢le
minimalizmus irÀnti vonzalmÀt, amely azonban sosem vÀlt egyetlen dogmatikusan felfogott irÀnyzat k´vet¢s¢v¢. Egyik Kleenek
szentelt vers¢ben a textÃrÀt, a fel¡letet hangsÃlyozza a textussal szemben. Az ilyen sz´vegeknek a fel¡lete azonos a m¢lys¢g¢vel, a
megalkotottsÀg maga a jelent¢s, àha minden
beledûl / abba, ami Ágy lesz kint-bent: rakÀsnyi /
vagyis ha se elÀsni, se kiÀsni / nem kell semmi elûl,
se semmibûl äÊ. (197614/4.) MÀr a T¹RED°K
vÀltozÀsÀllapotokat megjelenÁtû verseiben szÂ
van a sz´vegekben konstruÀlt szubjektum eg¢sz¢nek, egys¢gess¢g¢nek elveszÁt¢s¢rûl. A t´red¢kess¢g a minden, amely egyetlen. (EGYETLEN lett volna a k´tet eredeti cÁme, ahogyan errûl t´bb hely¡tt is emlÁt¢st tesz a szerzû.)28 A
r¢sz ä minden, a r¢szleteknek eg¢sz ¢rv¢nyess¢g¡k van. A minimalista eszt¢tika r¢sze ez.
Az EGY SEM ennek a gondolatnak a megfogalmazÀsÀval mÀr a T¹RED°K HAMLETNEK k´tet egyik ¢rtelmezû darabja:
àAki elveszti eg¢sz¢t,
megleli r¢szeit.
ýrz´d pÀr t´red¢k¢t,
idegen eg¢szeit.Ê
A szint¢n 1966-os keletkez¢sü MIND, MIND
¢s a F°LRE°RTED azt a àroppant
ig¢nytÊ mutatjÀk, amely az alkotÂi korszak
eg¢sz¢t is jellemzi. A vÀllalkozÀs minimalista
k´nt´s¢ben jelentkezû abszolÃtumra t´rekv¢st:
àMind, mind a r¢szletek!
Hadd legyek csak ´v¢k.
így lesz majd kevesebb,
mintsem hozzÀm el¢g.Ê
A R°SZLETEK

A r¢szjelleg, a sz¢thullottsÀg felismer¢se a
vilÀgban oly kihÁvÀs Tandori szÀmÀra, mely a
jelens¢gek felszÁn¢n ÀthatolÂ t¡zetes vizsgÀlatra k¢szteti. Müv¢szi-gondolati konklÃziÂk¢nt
nem e t´red¢kess¢g tagadÀsÀhoz jut, hanem
az eg¢sz megalkotÀsÀra irÀnyulÂ, ´r´k´sen
meg-megÃjulÂ po¢tikai k¡zdelem vÀllalÀsÀhoz. A r¢szjelleg, a àt´red¢kÊ term¢szet¢nek
´r´k´s ¢s precÁziÂs vizsgÀlatÀval, àmegdolgozÀsÀvalÊ fÀradhatatlanul keresi az eg¢szet.
A T¹RED°K HAMLETNEK cÁmü vers nemcsak az¢rt fragmentum, mert gondolati-kulturÀlis elûzm¢nye van, hanem az¢rt is, mert
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a hamleti magatartÀs filozÂfiÀjÀnak ¢s etikÀjÀnak egy vonatkozÀsÀt egyetlen szempontbÂl
vizsgÀlja a k´ltû; a r¢szlet r¢sz¢t. Az eredeti
àegyetlenÊ az el nem gondolÀs k´vetkezm¢nye. àIly egyetlenn¢ el nem gondolÀs tehet csak.Ê
Az eg¢sz Hamlet-idea vilÀgszerüs¢g¢ben adott
vagy felt¢telezhetû, de a megk´zelÁt¢sek ä Ágy
az alkotÀs ¢s az ¢rtelmez¢s is ä torzÁthatnak.
àMinden megk´zelÁt¢s mÀr / ´nmagÀtÂl t¡n¢keny:
m¢rt¢k, / melyet mindig sajÀt / vÀltozÀsa teremt
megÊ ä folytatÂdik a k´vetkeztet¢s.
A k´tet versei vilÀgok ¢s vilÀgdarabkÀk:
r¢sz mivoltuknak is tudatÀban vannak. Ez
gyakran a terjedelemben, tagolÀsban ¢s az
ÁrÀsjelez¢sben is ¢rz¢kelhetû. De ezt sugalljÀk
a ciklusok is, ahol a nyitÂ- ¢s zÀrÂversek egymÀsnak felelnek. A zÀrÂversek a k´vetkezû
ciklus fû t¢mÀjÀtÂl viselûsek, ¢s gyakran versformai alapjellegzetess¢get elûlegeznek ä
àmindig elûre, mindig megsz¡letetlenÊ. Az eg¢sz
k´tet ugyanÁgy vÀllalja r¢szjelleg¢t az ¢letmüv´n bel¡l: az HOMMAGE a k´tet elsû verse, a
H. KIRçLYFI , MOSTOHAAPJA ELýTT az utolsÂ.
Az HOMMAGE a visszaÃtra pillant (àvisszan¢zhetn¢l e hülû vet¢sre äÊ), az elûzm¢nyekre. A
Hamlet-vers pedig àk´zben kezdûdûÊ, a folytatÀsba nyitja a k´tetet.
A r¢szlet, a àkis dolgok f¢nyeÊ mindenkor kit¡ntetett az ÁrÂ vilÀgk¢p¢ben, akÀr az ¢letet
szeml¢li, akÀr àaz öristent a r¢szletekben lÀtÂ,
lÀttatÂ müveketÊ, a Klee¢t, S. Plath¢t, Sz¢p Ernû¢t. àSz¢p Ernû egy¢bk¢nt Eliot egyik legizgalmasabb korszakÀval egyenrangÃ-kortÀrs!Ê, àHÁrmondÂ û, ki nem tud semmi ÃjsÀgotÊ, ¢s: àhatÀsai
n¢lk¡l olyan lÁra, amelyet ¢n maximÀlisan ¢rv¢nyesnek tarthatok, nem l¢tezik!Ê ä Árja Tandori.29
A r¢szletek d´rzsrajzaiban is fûszereplûk. A
H°RAKLEITOSZ H.-BAN (´nelemzû essz¢ ¢s k¢pek) 1981-ben jelent meg, a kiÀllÁtÀs anyaga
a hetvenes ¢vek term¢se. Ezen a hatvani kiÀllÁtÀson ¡dv´z´lte Korniss Dezsû e k¢peket
¢rz¢keny, finom, Ãjszerü jelens¢gk¢nt. Ekkor
hangzott el talÀn elûsz´r nyilvÀnosan nÀlunk
a k¢sûbb nagy karriert befutott àÃj ¢rz¢kenys¢gÊ fogalom. A d´rzsrajzok a valÂsÀg azonnali
lenyomatai Max Ernst ¢s Duchamp szellem¢ben. (°ppen 1995-ben lÀthattuk v¢letlen¡l
egyszerre a Liget Gal¢riÀban Tandori gyüjtem¢nyes kiÀllÁtÀsÀt ¢s Max Ernst grafikÀit a
Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumban.) Ezek a frottÀzsok a hiperrealizmus technikÀjÀtÂl ¢s elv¢tûl
is tÀvol vannak, az eredm¢nyt, a produktu-

mot tekintve viszont elsû pillantÀsra nagyon
hasonlÂk. çm a hiperrealizmus aprÂl¢kos,
gondos, k´r¡lm¢nyeskedû, precÁz munkÀval
a valÂsÀg fotografikus hüs¢gü mÀsolatÀt adja,
a frottÀzs pedig a valÂsÀg lenyomatÀt (szint¢n
egyÀltalÀn nem magÀt a valÂsÀgot). A frottÀzs
minimalista elvü technikÀjÀval t¢ve id¢zûjelbe a realizmust, minden Áz¢ben autonÂm
grafikai k¢pzûdm¢ny, a mimetikussÀg utÀnzÀsÀnak paradoxona.
àAz eg¢sztûl jogait k´vetelû r¢sz a nyolcvanas
¢vek impulzusa, diszciplinÀris ¢s orszÀghatÀrokat
nem ismerû t´rekv¢s, univerzÀlis jellegzetess¢g az
irodalomban, filmben, k¢pzûmüv¢szetben, ¢let¢rz¢sben.Ê30 Az amerikai posztmodern irodalombÂl kin´vû minimalista prÂza a hetvenes
¢s nyolcvanas ¢vekben indul. A MI°RT? 1977ben jelent meg, a TALçLT TçRGY 1973-ban. A
r¢sz minimalista fel¢rt¢kelûd¢se TandorinÀl
egyidûs az amerikai posztmodern minimalizmus hasonlÂ tendenciÀjÀval, illetve megelûzi
azt. A ZSALU ilyen ¢rtelmü utalÀsait tartalmazÂ tanulmÀnyai a hetvenes ¢vtized derekÀn
ÁrÂdtak. A minimalista vonzÂdik a kommersz
müfajhoz. Egy siker¡lt videoklipre Tandori
szÀmos helyen hivatkozik versben, tanulmÀnyban, a vilÀgirodalom nagyjaival ¢s filozÂfusokkal egy lapon. Ez ism¢t kulturÀlis
szintek k´z´tti hatÀrÀtl¢p¢st jelent. így ker¡l
àsikerlistÀjaÊ ¢l¢re a kilencvenes ¢vek elej¢n
Arany JÀnos mell¢ a 4 Non Blondes klipje, a
W ATS UP, ¢s Linda Perry, az Âcska kalapban
elûnytelen imÀgÂt kialakÁtÂ àmanÂ-nûÊ. így
vÀlik nÀla t¢mÀvÀ nem egy hÁrhedt peremmüv¢szeti produkciÂ. àAz elhanyagoltsÀgok,
megvetetts¢gek pÀrtjÀnÊ Àll. àVerebek stb. ... A popzene. A gombfoci. A lovakÊ ä Árja egyik fontos
Ãj tanulmÀnyÀban.31
Bizonyos minimalista-konceptuÀlis müv¢szeti jelens¢gek a kezdetektûl vonzottÀk Tandorit. Egy Keserü IlonÀrÂl szÂlÂ tanulmÀnyÀban Cy Twombly firkÀlÀsait Veszelszky
B¢la pointillista gesztustechnikÀjÀval rokonÁtja.32 Elsû versk´tet¢tûl foglalkoztatja a Zenkoan, akaratlanul nagy szerepe van a haiku
divatossÀ vÀlÀsÀban, lefordÁtja a JAPçN HAIKU
V ERSNAPTçR -t. A k´lt¢szeti minimalizmusakonceptualizmusa fogalmilag a TALçLT-ban
hÁvja fel magÀra a figyelmet. KortÀrs k¢pzûmüv¢szeti jelens¢gek irodalomba transzponÀlÀsÀnak p¢ldÀja parodikus szÁnezetü àkatalÂgusaÊ a SALON; °V SZçM. A SçRGA K¹NYV -
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ben egysoros, egyszavas vagy n¢hÀny nyomdai jelre, jelz¢sre redukÀlÂdÂ konkr¢t verseket talÀlunk.
A MI°RT?-et a àtotalizÀlhatatlan valÂsÀgra
adott intimizÀlt horizontÃ alkotÀsmÂdÊ33 jellemzi.
A hûs a vilÀgban kÀoszt, esetlegess¢get ¢rz¢kel, a vilÀgot a mÀsikkal valÂ kapcsolatban, a
tÀrssal k´z´sen viselt vilÀggondokban ¢li meg
(eml¢kezz¡nk Tandori àmÀsikunkÊ elnevez¢s¢re). E vilÀg privÀt ¢s csalÀdfÂkuszÃ; melyben a k´vetkezm¢nyes szem¢lyis¢g zsugorÁtott jelentûs¢gü, elliptikusan k´z´lt cselekm¢ny alanya; ahol az objektÁve vagy a t´bbs¢g Àltal jelent¢ktelens¢geknek Át¢lt k´znapisÀg ker¡l az igazi ¢rdeklûd¢s fÂkuszÀba. A
Tandori-hûs rezignÀlt tÃl¢lû, akinek sorsa kev¢ss¢ motivÀlt. A megÁrÀskor ¢s olvasÀskor
megismert Àllapotnak az elûzm¢nyei minden
r¢szletez¢s ellen¢re homÀlyban maradnak. A
rezignÀlt hûs D'Or¢, Ron Sadle, az çllatnyomozÂ-iroda szomorkÀsan b´lcselkedû fûn´ke
vagy a àsemmi-´r´kv¢lt c¢lt nem kutatÂÊ fogadÂ
a HOSSZö KOPORSñ pÀlyÀrÂl.34 Az eg¢sz müvet jellemzû paradoxonossÀg egyik megnyilvÀnulÀsa, hogy ugyanakkor a MI°RT? a helyes ¢s boldog ¢let reg¢nye is, mely a müv¢szet ¢s az emberekhez füzûdû kapcsolatok ¢rtelm¢t kutatja. °pp ilyen kettûss¢geivel l¢p
tÃl a posztmodern jellegen, àahol a hagyomÀnyos ¢rt¢kek aligha hozhatÂk ´sszhangba a posztmodern helyzettelÊ.35 A MI°RT? szÀmos posztmodern jellegzetess¢ge mellett persze nem
tekinthetû nyelvi vez¢rl¢sü experimentumnak, ¢s a t´rt¢net k¢pz¢se sem ironikus-parodisztikus alapelvü, mint azt az EntrÂpiacsoport ÁrÂinÀl (Sukenickn¢l, Barthelme-n¢l,
Coovern¢l) lÀthattuk.
A minimalista koncepciÂt ¢s a szupermü
(pÀntextus) konstruÀlÀsÀt is jellemzi a legtÀgabb ¢rtelmü k´ztess¢g, az Àtmenet ¢s a paradoxonossÀg folytonos jelenl¢te. Az Àtmenetis¢g¢ben, a folyamatossÀgÀban, egyÃttal pillanatnyisÀgÀban ¢rz¢kelt vilÀg a h¢rakleitoszi
´nazonossÀg-mÀssÀg dialektikÀjÀban ¢s a
wittgensteini hatÀrkoncepciÂban vÀlt Tandori metaforÀjÀvÀ. àH¢rakleitosziÊ jellegzetess¢gek figyelhetûk meg az ¢letmüben, ¢s alapvetû wittgensteini gondolatok k´ltûi megjelen¢sei, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy mennyiben
¢s mikor ismerte meg a szerzû Ludwig Wittgenstein tanulmÀnyait. Mint ahogyan a H°RAKLEITOSZ BUDçN cÁmü, 1984-ben lezÀrt monogrÀfiÀmbÂl kider¡l, szÀmos wittgensteini

t¢tel pÀrhuzamÀt felt¢teleztem TandorinÀl
jÂval a kilencvenes ¢vek elûtt. (Egy 1970-es
vers¢ben barÀtja Russell-müvet olvas, Àtt¢teles Wittgenstein-hatÀs Ágy is valÂszÁnüsÁthetû.) T¢ny azonban, hogy a direkt utalÀsok a
àhatÀrrÂlÊ, hogy àfilozÂfiÀt csak k´lteni lehetneÊ,
k¢sûbbiek: à1993. aug. 26. ¢s 29. k´z´tt B¢csben
tartÂzkodtam, ¢s a [...] Ludwig Wittgenstein vagy
inkÀbb csak Wittgenstein, most mÀr a leginkÀbb
Witti n¢vvel illethetû nem-is-tudom-mi k´vetkezett
el.Ê °s: àegy ¢pp 21 ¢ves, jÂszer¢n f¢lig müvelt srÀc
eleget tesz az Àltala csak 32 ¢v mÃlva, pontosabban
1993 augusztusÀban megismert Wittgenstein-filozÂfia kÁvÀnalmÀnak. °rdemben ä s amit a T ¹RED°K t´m´rs¢ge megengedhetett ä minden l¢nyeges
pontban... ne is folytassukÊ.36 A biogrÀfiai ¢s
publikÀciÂs adatok tanÃsÀga szerint olyan filozÂfiai k´lt¢szet ¢s filozÂfiak´zeli epika alakult a hatvanas ¢vek k´zep¢tûl a T¹RED°K
HAMLETNEK cÁmü k´tettûl a V AGY MAJDNEM
AZ verseiig, mÀsfelûl az I TT °JSZAKA KOALçK
JçRNAK ¢s a MI°RT °LN°L ¹R¹KK°? cÁmü reg¢nyektûl a K íS°RTETK°NT A K RISZTINçN
vagy a MADçRZSOK° cÁmü 1995-´s prÂzak´tetekig s az 1996-os Az EV IDENCIAT¹RT°NETEK -ig, amely sok vonatkozÀsban a wittgensteini gondolkodÀs, a wittgensteini filozÂfia
szinte szÂ szerinti megfogalmazÀsokban, de
csak Ãjabban hatÀsk¢nt tetten ¢rhetû irodalmi
pÀrhuzama. A filozÂfia ¢s az irodalom ÀltalÀnos k´zeled¢s¢nek megnyilvÀnulÀsa egy hazai alkotÂnÀl. Ez ¢s az elûbbiekben kifejtett
k´ztess¢gelv ¢s ¢letmü-komponÀlÀs hÀrom
¢vtizedes jelenl¢te utÂlag, a pÀlya legkorÀbbi
¢s mai pontjainak ÃjbÂli ´sszekapcsolÀsaival
(Àt)-¢rtelmezûdik (az alkotÂ ´nelemzû megÀllapÁtÀsaival is). A àlegÃjabbÊ Tandori-müvek: a T¹RED°K HAMLETNEK , az EGY TALçLT
TçRGY MEGTISZTíTçSA ¢s a ä hasonlÂan korszakos jelentûs¢gü ä MI°RT °LN°L ¹R¹KK°?
a recepciÂra ´nmaga kritikus fel¡lvizsgÀlatÀnak feladatÀt rÂjÀk.
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ANIMULA
Imre FlÂra: Az Akropoliszra n¢zû terasz
Magvetû, 1986. 134 oldal, 23 Ft
Imre FlÂra: Merûleges idû
Interart, 1992. 88 oldal, 132 Ft
Imre FlÂra: RondÂ
Tevan, 1992. 164 oldal, 120 Ft
Imre FlÂra: Rejtûzve ¢lt¡nk
Tevan, 1995. 106 oldal, 180 Ft
(Tere) ZÀrt ¢s tÀgas; egymÀst felt¢telezûen,
egymÀsbÂl eredûen az. Viszonyt¢r. àA helyszÁn
ä mondjuk Ágy ä sajÀtosÊ (AZ APRñSZENTEK UDVARA). Elsû versgyüjtem¢ny¢nek cÁme ä
amely sürÁtû, enigmatikus erej¢vel messze
fel¡lmÃlja a mÀsik hÀrom elkoptatott vagy
¢rdektelen cÁm¢t ä a szÁnhelyekkel k¢t pÂlus
k´z¢ fogta a teret, s megszabta a v¢gletek k´z´tt azt az erûvonalat, amelynek ment¢n az
ego k´zlekedni, l¢tezni k¢nytelen. AZ AKROPOLISZRA N°Zý TERASZ: virtuÂz, ´nmagÀn tÃl-
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mutatÂ cÁm. Az Akropolisz a fens¢g, sût a
fenns¢g, a mÁtosszÀ, t´rt¢nelemm¢, kultÃrÀvÀ
k´ves¡lt idû szimbolikus ¢pÁtm¢nye. A k´z´ss¢g csarnoka: e huzatos fellegvÀrban elf¢r ´t
¢vezred ¢s a f¢l vilÀg. A terasz ä akÀr a term¢szet egyengetett platÂja, akÀr egy hÀz kariatidÀkra vagy dÃcokra bÁzott kiugrÂja ä szem¢lyes, meghitt, a pillanatnak kinyÁlÂ. A kettû: a vesztes¢g k¢t nagy adomÀnya. àMegûsz¡l¡nk, mint a fü. Annyi / Befejezetlen vers k¡ld ¢s
maraszt ä / Ki tudnÀ Ãjra visszaadni / Az Akropoliszra n¢zû teraszt?Ê A pazar àmarasztÊ ä àterasztÊ rÁmben ott a v¢gzetes t¡n¢kenys¢g: ha
oda a terasz, oda az Akropolisz is. (MÀs k¢rd¢s, hogy az àÃjraÊ a fÀjdalmasan sok t´ltel¢kszÂ egyike; hiszen hihetj¡k-e: ama àKiÊ
azt a teraszt, az ifjÃsÀgot egyszer mÀr viszszaadta?)
A cÁmadÂ vers az 1986-os elsû k´tet el¢gg¢
eldugott hely¢rûl ÀtvÀndorolt az 1992-es harmadikba, a RONDñ-ba is, majdnem az ¢l¢re.
Kulcsvers. A n¢z¢s verse. N¢z a terasz ä s Ágy
vele valaki ä az Akropoliszra; az Akropolisz
n¢z a mindens¢gre. N¢gyen f´lt¢telezik egymÀst.
Lator LÀszlÂ, az egyik mester LçTçS, °RINT°S cÁmmel Árt sz¢p tanulmÀnyt, mely a MERýLEGES IDý (1992) lapjain egyszerüen E LýSZñ-ul szolgÀl. A lÀtÀsnÀl azonban d´ntûbb a
n¢z¢s, az ¢rint¢sn¢l a nem-¢rinthet¢s. A k´ltem¢nyekben ÂriÀsi ¢s sistergû a fesztÀv:
ahogy a n¢z¢sben egy testt¢ lett Akropolisz
¢s terasz nem ¢rintheti egymÀst, Ãgy marad
´sszeolvadva idegen, akit szeretnek ¢s aki
szeret; Ãgy r¢tegzûdik el egymÀstÂl a szerelem mint ¢lm¢ny ¢s mint eml¢k. A GALATEIA
verskezdû à°rint¢sÊ szava is csupÀn Ág¢ret, jelenn¢ grammatizÀlt mÃlt idûben. à°rint¢s. A
korlÀttalan / ºress¢gben valami rezzen. / GyorsulÂ
ÀramlÀs suhan / Szaggatott hullÀml´ketekben...Ê ä
mÁgnem à...a forrÂsÀg alakra lel / A szilÀrdulÂ
ritmusokban, / MÁg hirtelen tÃl¢desen / RÀt´r a lÀtÀs valahonnan, // S gy´ny´re sajgÀsainak / V¢gk¢pp v¢dtelen odavetve / VÀr az ¡vegk¢k ¢g alatt
/ A szabadÁtÂ szerelemreÊ.
A àkorlÀttalan ¡ress¢gÊ vagy A SZçZL°PCSýJþ
CIPRUSALL° (àN¢zz¡k egymÀst, talÀn m¢g izgatottan. / Tudjuk, hiÀba bÀrmit mondani...Ê), a SZIKLAFAL vagy DELPHOI (àA szerelem / K´ny´rtelen
/ Elinal, ahogy a f¢nyek...Ê): egyazon t¢r, egyazon helyszÁn. S ha AZ AKROPOLISZ ALATT
cÁmmel megfogalmazÂdik az Akropoliszra, a

f´lfel¢ n¢z¢s pÀrverse, az is ugyanabbÂl a k¢tegy t¢rbûl fogalmazÂdik.
Ez a t¢r mindig a k¢t ember hely¢n maradt egy ember tere.
(Ideje) Merûleges. Mire? àA helyszÁn ä mondjuk Ãgy ä sajÀtos. / Az ¢vszÀzad bizonytalan.Ê Az
idût a t¢r merûlegesek¢nt szoktuk meg egyes
modern filozÂfiÀkbÂl vagy az öjhold lÁrikusainak po¢zis¢bûl: t¢r ¢s idû keresztje... GÀl Ferenc
V ISSZAHATñ cÁmü elemz¢se ä mely k¢t k´lt¢szetet vonatkoztat egymÀsra àmerûlegesenÊ a
CSIPESSZEL A LçNGOT-k´tetben ä Ágy keresi a
megfejt¢st: àAZ AKROPOLISZRA N°Zý TERASZ a
magÀny felûl a mÀsik embert szÂlÁtja meg, ¢s ez t¢r
vissza a RONDñ mÀsodik fel¢ben ä eg¢szen mÀs
¢lethelyzetet mutatva, Ãj hang¡t¢ssel. E kettû k¢pzeletbeli tengely¢re valÂban mintegy merûleges a
MERýLEGES IDý eg¢sze, a RONDñ elsû harmada,
ezek az emberi tapasztalaton (r¢szben) kÁv¡l esû tartomÀnyokat faggatjÀk.Ê E pontos ¢s szellemes
sz´gel¢st elfogadva prÂbÀljunk m¢gis azÂtaidûben gondolkodni: az idû ´nmagÀra merûleges. àmert azÂta hogy elhagyott / Ãgy tünik minden szerelem / folytatÀsos magazinok / mÂdjÀra t´rt¢nik velem...Ê (MERT AZñTA). A szigorÃ, szÃrÂ
merûleges azonban az esztendûk folyamÀn veszÁt kem¢nys¢g¢bûl ¢s konkr¢tsÀgÀbÂl. A negyedik k´tet, a REJTýZV E °LTºNK (1995) azÂta-merûlegese vagy a mÀr nem rejtûzve ¢l¡nk,
vagy a most is (mÀsk¢pp) rejtûzve ¢l¡nk: k¢t hipot¢zis, melyek legjobb esetben is csak Ãjabb
merûlegesekkel kecsegtetnek. A SZIMBñLUMOK -ban a rezignÀciÂ szÂlal meg: àelszalasztottuk vagy csak halogatjuk / nincs mÀr jelentûs¢ge
az idûnek / azok a kopott h´lderlini hattyÃk / hosszÃ
sorban kacsÀzva erre j´nnek...Ê A àtereptÀrgy n¢lk¡li idûÊ (HATKOR íGY ýSSZEL) ellenkez¢st
nem türve ´sszemossa, f´lcser¢li az ¢vszakokat. Ez kezdettûl ismerûs, de mÁg a K ESSZARIçNI -ban a àroppant nyÀrÊ, a àkabÂcaszÂlÂÊ k¢p¢re m¢g t¢nyleg merûleges volt a t¢l ä àA
szavak / MÀr t¢li Àlmot alszanakÊ ä, a DANTE RAV ENNçBAN mÀsk¢nt veszi f´l a szerepet: àTavasz, tavasz, mÀr hÀnyadik tavasz? / Ki szÀmolgatja itt az ¢veket; / ha t¢l, ha nyÀr, mindegy mÀr,
ez vagy az, / csak sÁromhoz visz egyre k´zelebb...Ê,
s visszazsugorodik az alappontba a linea: àAz
ember v¢g¡l oda jutÊ (AZ A NAP).
Ebben a kalendÀriumban minden nap let¢pett lap. Alig akad hÂnap, amelynek ne
lenne (cÁmk¢nt a sajÀt nev¢t viselû) verse. Ha-
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sonlÂk¢pp ADV ENT-nek, V íZKERESZT-nek,
NAGYCSºT¹RT¹K -nek, s ÁrÂdik PºNK¹SDI
V ERS, ÁrÂdik vers H ALOTTAK NAPJçN. Az ¢vszakokban, hÂnapokban szÀmolÂ profÀn ¢v
¢s az ¡nneptûl ¡nnepig tartÂ egyhÀzi ¢v krÂnikÀja egy¡tt halad. Sokszor ezek az idûtagolÂ ä vagy a tagolatlansÀgnÀl idûzû ä k´ltem¢nyek nyÃjtjÀk a legteltebb megoldÀsokat. Micsoda lÀthatÂ ¢s hallhatÂ nyÀr p¢ldÀul a
DELPHOI -ban a àbikat¡dejü nyÀrÊ!
A àmerûleges idûÊ nyomÀba a hasonlÂ cÁmü k´tet eg¢sz¢n Àt kell futni. Az utolsÂ vers,
az ýSZI MEGGYFALEV ELEK zÀrÂ jelzûs szerkezete ez. A szÂkapcsolat inkÀbb elfedi, mintsem ¢rtelmezi magÀt: à...ahogy az Àrny¢k egyre
nû, / Mindig izzÂbban ¢s vadabban / A belsû lÀngolÀsÃ ¢let. / °s a merûleges idûÊ. A k¢t strÂfat´mb k´z¡l az elsûnek a v¢g¢n a teljes ¢s a
lehullott jelzûk szembefordÁtÀsa t´bbet Àrul el:
àMicsoda teljes szerelem / A lehullott levelek¢!Ê
A Micsoda! felkiÀltÀs rendre annak az ajkÀt
hagyja el, akit fû ¢lm¢nyk´rei megtanÁtottak
a csodÀra, a csoda ¡nnepl¢s¢re ä s akinek lÁrÀja nem egy¢b, mint a csoda visszakeres¢se,
a csoda neml¢t¢nek, hiÀnyÀnak k¢rdezû tudatosÁtÀsa.
(SzÁnei) Zengûek; ¢jszaka is delelnek. Micsoda vakÁtÂ, d¢lszaki Nap kell vers¢jei s´t¢tj¢hez!
Ha a szÁndÃssÀg forrÀsa a Nap, a kolorit
centruma a feh¢r. HÀnyf¢le! àTikkadt ¢g. Zsebkendûnyi Àrnya / Egy vadf¡gefÀnak. Feh¢r, / Egy
csepp v´r´ssel ÀtcikÀzva, / SzikrÀzÂ feh¢r, penge¢l// °s tompa feh¢r, felhûsz¡rke, / °gfeh¢r ¢s feh¢rfeh¢r...Ê (AZ AKROPOLISZ ALATT). Az ÀtcikÀztatÀs nemcsak a szÁnkezel¢s technikÀja a term¢szeti lÀtomÀny büv´let¢ben. Az igazÀn jÂ versekhez ¢pp egyetlen szÂk¢p villÀma kell; ¢s
elegendû is. Ha a villÀm kezd mennyd´r´gni, be¡t a k¢pzavar. Szerencs¢re t´bbnyire tÀvoli, hamar halkulÂ morajjal.
A feh¢r szÁn gyüjtû szimbolikÀja (tisztasÀg,
ÀrtatlansÀg, ¡nnep, gyÀsz stb.) k¢pes f´lszÁvni, illetve sz¢tsugÀrozni ezernyi mÀs szÁnt. Fûk¢pp a feket¢t, de mÀst is. így az elûbbi id¢zet szomsz¢dsÀgÀban ez Àll: àçllÂk¢p csak. De
elt´k¢lten / K¢k ¢s feh¢rek ¢s arany. / BarnahullÀmÃ d¢li sz¢lben / SzÀllunk. °rintsd meg a hajam.Ê
A feh¢r-feh¢r pedig mÀr spektrum. Maradva
a RONDñ-nÀl, lapozva a SZçRNYASOLTçR -hoz:
àA kertben combk´z¢pig ¢r a hÂ. / MadÀrnyomok.

Csaknem kivehetetlen, / feh¢ren feh¢r anaglif jelekkel / b¢lyeges itt most minden lÀthatÂ.Ê Mivel az
Ãn. anaglif eljÀrÀs a k¢t emberi szem lÀtÀsi
sÁkjÀhoz igazÁtottan f´lvett piros, illetve k¢k
szÁnü k¢p megfelelû szem¡veg segÁts¢g¢vel
t´rt¢nû egy¡ttn¢z¢se, egyben¢z¢se, e szÁnutalÀs
a t¢rkomponÀlÀsra is kihat.
Leggyakrabban anaglif eljÀrÀssal ÁrÂdnak,
azaz Ágy olvasandÂk a versek. Maga a SZçRNYASOLTçR : a hÀrmaslÀtÀs klasszikus, k¢pzûmüv¢szeti anaglifiÀja. Itt irodalmi szenthÀrmassÀg, a V. I. (1. JOBBRñL), az N. N. ç. (2.
BALRñL) ¢s az L. L. (3. B ELºL ) monogramokbÂl. Mesterek mintaszerü mÁmel¢se, az enyh¢n utÀnzÂ, hÂdolÂ stÁljÀt¢kot mihamar ÀtvÀltva mindhÀromszor a szuver¢n sajÀt versbe. V. I. izzÂ racionalitÀsÀra, mediterrÀn vonzÂdÀsaira, antikizÀlÂ nagybetüs sorkezd¢seire
mÀr az elsû k´tet, az AKROPOLISZ tartalmi ¢s
formai jegyei is rÁmeltek. N. N. ç. szerkesztett vilÀga, a vilÀgban a szerkezet gy´trelmes
gy´ny´r¢t f´lismerû ¢s lÀttatÂ ¢les elm¢je:
nem nûk´ltûi pÀrhuzam. L. L. füt´tt szükszavÃsÀgÀbÂl volt mit ellesni, s lenne m¢g mit.
ýk hÀrman ihletûk¢nt a n¢vbetüikkel, s nem
az irodalomt´rt¢neti f¢nyü nev¡kkel azonosak. Az ihlet¢s, a szem¢lyes vonzalom meg
nem t¢veszthetû ´ssze a meghatÀrozÂ irodalmi ¢lm¢nyekkel. A hÀrmasoltÀrra mÀsf¢l ¢vtizednyi, ki¢rlelt k´lt¢szet hÀziszentjeit vitte
f´l a szavak fest¢ke. A Larokat ä hiszen ebben
az esetben kereszt¢ny hit ¢s pogÀny vallÀs:
szentek ¢s Lares bÀtran f´lcser¢lhetûk. (Tipikus anaglif a FºRED IäII.: alkaioszi versre
stanzavariÀns.)
A nagy irodalmi ¢lm¢nyt viszont egyfelûl
a sors ¢s a bele¢rz¢s, mÀsfelûl a magyarälatinäÂg´r´g szakos, a tanÀri pÀlyÀra indÁtÂ
diploma ¢s az eurÂpai lÀtk´r ajÀnd¢kozta.
(Zen¢je) Kev¢sb¢ vÀltozatos, mint mondjÀk
rÂla. ¹rvendetesen kev¢s szÂlamÃ. Nem engedte elragadni magÀt a mennyi hangot tudok!
szeleverdis¢g¢tûl. VersformÀinak egy r¢sze
k´zel Àll egymÀshoz. A tizenn¢gy soros szonetthez p¢ldÀul az a hÀromszor n¢gysoros
versalak, amelyet a magyar lÁra tÀrgyias-gondolati alakzatai egyikek¢nt szokÀs leÁrni, Pilinszky JÀnostÂl mondjuk az EGY SZENV ED°LY
MARGñJçRA, Nemes Nagy çgnestûl a MADçR
p¢ldÀjÀt hozva. (BÀtran mell¢je ÀllÁthatÂ a
n¢gyszer n¢gysoros vers is, ha strukturÀlisan
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nem szakad el tÃlzottan a hÀromstrÂfÀsnak a
jellegzetess¢geitûl: az egyenes vonalÃ kifejt¢stûl vagy a t¢zis-antit¢zis-szint¢zis ¢pÁtkez¢stûl stb. Ezt a formÀciÂt k¢pviseli a RONDñban az I NCIPIT V ITA NOVA, mely a mind bÀtrabb ¢s feltünûbb k´zpontozatlansÀg jelent¢ses¢lyeit is ¡gyesen aknÀzza ki.)
A tizenk¢t sorosok az elsû k´tetben m¢g
szinte-szinte gyûzt¢k a versenyt a szonettekkel. TorlÂdott egymÀsra a SORSOMBA HULLVA,
a HçROM ¹L M°LYEN, a K ISZçRADT KöT, A
G¹MB, az ýSZI ZçROPOK s persze AZ AKROPOLISZRA N°Zý TERASZ. De mivel a bemutatkozÂ
gyüjtem¢ny nem is csak szonettel, hanem
mindjÀrt szonettkoszorÃval indÁtott, s azon
bel¡l is legel´lre ker¡lt a mesterszonett, ez a
müforma r´gvest cÁmerszerüv¢ vÀlt, ¢s mÀig
megûrizte formai ¢rtelemben vett emblematikus jelleg¢t. MÁg mÀs szerkezetek ki-kialusznak, a szonett nem. Igaz, a RONDñ-ban udvariasan f¢lrevonult az eg¢sz k´tetet ÀthatÂ,
a cÁmben megjel´lt mÀsfajta zenei kÁvÀnalom,
a motÁvum-visszajÀtszatÀs elûl. Tehette ä mert
nem a szonettkoszorÃ-e a àk´rversebbÊ k´rvers a rondÂhoz k¢pest? A REJTýZV E °LTºNK
aztÀn visszaÀllÁtotta a szonett jogait.
A hÀrom- ¢s n¢gyszakaszosokra ä azok n¢ha neh¢zkesen f´lcsavart, kormozÂ-kislÀngÃ
hosszabb vÀltozataira is ä ¢rv¢nyes, ami a szonettekre kivÀltk¢pp: a vilÀgeg¢sz kifejez¢s¢re
alkalmas müforma a ritmikÀban ¢s a rÁmtechnikÀban a k´t´tt hagyomÀnyhoz igazodik, a
szÂk¢szlet (¢s az ÀtfogÂ versgondolat) szintj¢n
viszont elrugaszkodik attÂl. A szÂk¢szleti mÂdosÁtÀst fûleg a nyelv¢szeti-irodalmi vagy tudomÀnyos utalÀsÃ idegen ä leginkÀbb g´r´g
¢s latin ä szavak, terminus technicusok, tovÀbbÀ a csak mai kontextusban ¢rtelmezhetû
kifejez¢sek, r´vidÁt¢sek teszik lehetûv¢; s ÀltalÀnossÀgban a szembesz´kûen sok szÂtagÃ,
testes szavak gyakori alkalmazÀsa is. Komplexebb p¢ldÀk: àMÃzsasÀgod j´vendû v¢g¢t / Sirattad, majd komÂtosan / Elolvastad a Heti VG-tÊ;
àDiszkr¢t anyagr¢szek vagyunk; / InterferÀlnunk
lehetetlenÊ; àKiveszett belûlem irÀntad / Az intencionalitÀsÊ; àMell¢mfektet ä nyugodj bele ä / KurzÁvval szedve ÏA szÀzadv¢g / Irodalomt´rt¢neteÎÊ;
àKritika s hit nem kenyerem; / A szolipszizmusom
se k´nnyebb // A müv¢szet szelÁd szavÀtÂl: / ArcÀba
vÀgom meztelen, / V¢rzû partikularitÀsomÊ (SZONETTKOSZORö 2., 3., 6., 11., 13.).
A szonettn¢l ¢s tÀrsainÀl ä vagy ahogy Nyi-

lasy BalÀzs kritikÀja kedvesen odasuhintott
egyet: azoknÀl a varÀzserejü jambusoknÀl ä idûben elûr¢bb, fontossÀgban hÀtr¢bb emlÁtendûk a g´r´g´s-latinos versalakok. Ezek olykor inkÀbb csak biztos k¢zre ¢s tudÀsra vallanak, hiÀnyzik belûl¡k a sodrÂ eredetis¢g.
PusztÀn az¢rt, mert SzapphÂ vagy Tacitus is
szÁvesebben rÀndulnak Àt, szÁvesebben lÀtjÀk
a nev¡ket az adekvÀttÂl el¡tû, modernebb
metrumban, mÀs k´ltûi besz¢dmÂdban. Ebbûl a le nem becs¡lhetû k´rbûl a SAPPHICUS-¢
a pÀlma, megelûzve a hidegebb mintaverseket.
Az ambroziÀnus dalok vezethetnek Àt a r¢gis¢gbûl az Ãjkori nyugat-eurÂpai versel¢sbe,
ha ez az Àtvezet¢s egyÀltalÀn sz¡ks¢ges ä tudva, hogy a MERýLEGES IDý-ben a PROVANSZçL
HAJNALI DAL-t (àAlbÀÊ-t) a àPlÂtinoszbÂlÊ vett
A SZELLEM SZºLET°SE, majd a SAPPHICUS k´vette, s mÀris j´tt a SZONETT RONSARD MODORçBAN. Louise Lab¢, a szerelmi incselked¢sre
´r´mest hajlÂ, iskolÀzott lyoni k´ltûnû ¢s Pierre de Ronsard, a formÀk nagy ¢s ÃjÁtÂ jÀt¢kosa, maga is fÀradhatatlan udvarlÂ: a
XV I. szÀzad e k¢t po¢tÀja tünik ikonikus
alaknak. A LOUISE LAB° APOKRIF SZONETTJE
modellezheti azt a hüs¢ges hütlens¢get, talÀl¢kony tradicionalitÀst, amely az û ä ¢n elcsÃsztatÀsokban munkÀl. Ezeknek a szem¢lyis¢g-, sors- ¢s hangÀtjÀtszatÀsoknak Ronsard a kiv¢telezettebb, a legkiv¢telezettebb
m¢diuma. A REJTýZV E °LTºNK kitünû ´tlettel Ãgy farag neki szobrot, hogy az arc Guillaume Apollinaire dÃltabb vonÀsait viselje.
ím a neopetrarkizmus.
Ezek a kever¢sek, a kivÀlÂ technikai megoldÀsok az utÀnzÀs lÀtszatÀt is elhessentik. A
formakultÃrÀba, a verszen¢be behatol a groteszkum, Àm a torzÁtÀs, az irÂnia sosem kerekedik az eredeti minûs¢gek f´l¢: sem a jelent¢s-, sem a formahagyomÀnyt nem sz¡nteti
meg, nem veri sz¢t. Ami csak ujj- vagy STíLUSGYAKORLAT, hangprÂba vagy a hang beskÀlÀzÀsa, az a java term¢s kÁs¢rûje, variÀciÂs
mell¢kanyag. A k´r¡ljÀrÂ, k´r¡lÁrÀsos metÂdushoz ezek is sz¡ks¢gesek. AkÀrcsak az ¡dv´s prÂzavers.
(Maszkja) Erre a legb¡szk¢bb. A szerepjÀt¢kra. Hogy û nem û. V¢lhetn¢nk ezt pszicholÂgiai talÀnynak: mi¢rt rejti magÀt ennyire
az, akinek fû Âhaja az odaadÀs, a meg¢rtet¢s,
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az Àt¢ltet¢s? V¢lhetn¢nk a versjÀt¢k enyh¢n
filozofikus, idûnk¢nt tÃlhajtott ¢lvezet¢nek (s
akkor hirtelen a nagyon tÀvoli csillag Tandori
Dezsû is idehunyorog a maga szonettjeivel).
V¢lhetn¢nk a kor k¢nyszer¢nek is: a REJTýZV E °LTºNK az addig tisztÀn magÀnt´rt¢neti,
egzisztenciÀlis, szerelemk´zpontÃ tÀrgyat az
ideologikusan ÀtvilÀgÁtott k´zelmÃltbeli t´rt¢nelmi valÂsÀg fel¢ mozdÁtja. Szerepet kellett
jÀtszani ä s ezt nem a SZEREPEK ciklusa sulykolja leghatÀrozottabban ä, szerepet a harminc ¢s negyven k´z´tti felnûttkorig. Akad
most mÀr szonett, amely lefeket¡lt tulajdonnevekkel indÁt attakot, de szobrok neveivel, s
a f´lszÀnt po¢taceruzÀt m¢g mindig jobban
¢rdekli a politikÀnÀl a szerelem: àMarxäEngels szobrÀt amelynek t´v¢ben / egyszer csÂkolÂztunk elszÀllÁtottÀk / hovÀ lett az a bekerÁtett ¢den /
a fanyar ¢s korav¢n fiatalsÀg // a mozgalmÀr szÂlamok hogy r¡hellt¡k / titokban ûrz´tt negyvennyolcas eszm¢k / szertartÀsos mÁtoszok k´r¡l´tt¡k /
ÀtvitÀzott kommersz konyakos est¢k...Ê (MARXäENGELS SZOBRçT). Az elhagyott interpunkciÂ
fintora: a term¢szetesen kommerszkonyakos,
lÀnchidas est¢k, az esetek t´bbs¢g¢ben az ÀdÀz
vilÀgn¢zeti vitÀk alkalmai is lehettek ä kommersz (konyakos) est¢k. Mindegy; ànem maradt csak ez az ¡res talapzat / viszolygÀs ¢s tÀrstalan tiszta ¢sz / a szerelmek kacagva elszaladtakÊ.
Az APOLLINAIRE ¹REGSZIK elsû szakaszÀbÂl a
fejl´v¢ses k´ltû Ágy irtja ki az ÁrÀsjeleket: àÁgy
¢lt¡nk itt a szÀzadv¢gen / tilalmak ¢s bün´k k´z´tt
/ szerelmem egyetlen er¢nyem / ¢rzed hogy meghüv´s´d´tt...Ê Mi hüv´s´d´tt meg az alkonyban?
Szerelme annak, aki szÂl? Vagy a szÀzadv¢gi
k´zl¢t idûjÀrÀsa? A prÂza ez (mÀr a RONDñ
àn¢hai szoprÀnjÀnakÊ karcos prÂzÀja)?
A REJTýZV E °LTºNK rÁmtelen antiidillk¢nt
leltÀrozza a f¢lmÃlt nemjeit: ànem mutogattuk a
szomorÃsÀgot / szerkezetekkel tÀrsalogtunk / autÂval szÀmÁtÂg¢ppel / vagy csak a latin mondatok /
pontos mechanikÀjÀt n¢zegett¡k / szerett¡nk mindenf¢le belsû / rendet egy vers ism¢tlûd¢seit / vagy
egy szellemes diagramot / rejtûzve ¢lt¡nk sût inkognitÂban...Ê; àpolitikÀrÂl vitatkoztunk / rem¢nytelens¢g¡nket kibesz¢lve / vagy megtÀrgyaltuk a
parlagfü ¢s / a csillÀmpala titkait...Ê. A k´tet v¢g¢re illesztett, Vas IstvÀn eml¢k¢nek ajÀnlott
L'ADIEU Ãjra politikÀtlanul, az elszÀllt idû ¢s
az elszÀllt szÂ kopÀr tÀjain int bÃcsÃt.
A REJTýZV E °LTºNK nyelvtani mÃlt ideje
nem enged egy¢rtelmüen arra k´vetkeztetni,

hogy a rejtûzve ¢l¢s ideje elmÃlt. à...nem marad semmi sem, csak a r¢gimÂdi jajÊ ä vallotta
mÀr a MERýLEGES IDý finoman radnÂtis MIELýTT-je. (RadnÂtis? Mi szÁvesen halljuk tûle
szürten azokat a felezû sorokat, amelyeket û
is mÀsoktÂl, ¢vszÀzadok messzes¢g¢bûl hallott.) àSajÀt arcod csak Àlarc ä / çlarc kell, hogy
magad l¢gyÊ ä ¢nekelte az ARS POETICA az elsû
k´tetben, akkor mÀs ä kortalanabb ä minûs¢g¢ben fejezve ki a rejtûz¢st.
A rejtûz¢studat, rejtûz¢sgondolat enn¢l ä
vagy a Ronsard-szerepjÀt¢koknÀl ä is t¡ntetûbben irÀnyÁtotta magÀra a figyelmet a MERýLEGES IDý hÀtlapjÀn. A borÁtÂra (tehÀt a
k´nyv àmaszkjÀraÊ) forrott àmaszkk¢ntÊ a
àmaszkversÊ. Szinte p¢ldÀtlan, hogy egy k´ltem¢ny csak a k´nyv´n kÁv¡l olvashatÂ, s rÀadÀsul ¢pp az elbÃvÀs szakaszai tÀrulkozzanak Ágy ki: à°n nem mutatom k´nnyen magamat.
/ Ha lÀtni akarsz, gyere ¢s keress meg / ä hisz Ãgy
tartom magam el¢ a verset ä / ez alatt a kac¢r Àlarc
alatt. [...] Csak azt ne hidd, hogy v¢g¡l megtalÀlsz.
/ Ami vagyok, az meg¢rinthetetlen. / De nem is fontos, hisz ez csak a hÀz: // valaki mÀs mondja magÀt
helyettem, / belûle a szÂ, a rend ¢s a lÀz ä / Valami
nÀlam t´bb lakik a versben.Ê °rinthetetlenn¢ vÀlik a mindig az ¢rint¢s¢rt esedezû. A versbeli
valaki mÀs Âv meg a nem versbeli tudathasadÀstÂl. A misztikus ä ¢s ´ntudatos ä alÀzat
szuggerÀlja: àValami nÀlam t´bb lakik a versben.Ê
A hasonlÂ k´ltûi ´nmeghatÀrozÀsra, maszkmeghatÀrozÀsra sok a p¢lda mÀig.
HasonlÂ jelens¢grûl, folyamatrÂl van itt
szÂ, mint a fizikai vagy k¢miai reakciÂk m¢r¢sekor. A m¢r¢ssel nyert adatok k´ztudottan
¢pp a m¢r¢s miatt nem azonosak a reakciÂ
t¢nyleges adataival, m¢gis megfelelnek az
ember dokumentÀlÂ, elemzû c¢ljaira. Az
im¢nti k´nyvborÁtÂvers ä EGY TçRGYIAS K¹LTý UTñSZAVA ä poetriÀja a verssel m¢ri, dokumentÀlja, elemzi ´nmagÀt. Mint maszkot,
egyik ¢nj¢t tartja a mÀsik el¢. Vers-magÀt
¢letrajzi egÂja el¢. A leÁrt, megÁrt ugyanazt
term¢szetesen ¢s jogosan tartja mÀsnak; valaki mÀsnak. MÀshonnan vett id¢zet azt tÀmaszthatja alÀ, hogy ez a nem û maga: û maga.
àMint a diÂ, magamba k´vesedtem, / Az ¢letem csupÀn irodalomÊ (B ERGERETTE).
Kev¢s esetben k¡l´n¡l el egymÀstÂl ily
¢lesen ¢s reflektÀltan a vers k´ltûje ¢s a àlÁrai
¢nÊ, mint eset¡nkben. Ez az elk¡l´n¡l¢s, becses ¢rt¢k, mert elsûrangÃ anyagkezel¢s, ma-
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gasrendü formakultÃra, ´nÀllÂ k´lt¢szeteszt¢tika logikusan eltervezett, egyben ¢rz¢kien
megelevenedû eredm¢nye.
S valÂjÀban a maszkhoz van a legkevesebb
k´ze.
(ý) HÀrom nagy ¢lm¢nyk´r jÂzan eszü elvarÀzsoltja. Az egyik az eg¢sz¢ben ¢rtett, meg¢lt
¢s elsajÀtÁtott g´r´gs¢g (ehhez a latinsÀg is
hozzÀsimul, ¢s a dalmÀt ragyogÀs is testv¢ries¡l vele). A mÀsik a müv¢szet, az irodalom,
a legr¢gebbiektûl Szent Ambruson, franciÀkon, n¢meteken Àt Babitsig, az öjholdig ¢s tovÀbb. A harmadik a szerelem.
A hÀrom ¢lm¢nyk´r nem vÀlaszthatÂ sz¢t.
Szerelmes a g´r´g ¢gbe. A szerelem azonnal
irodalom is. A müv¢szet t´m¢ny klasszikum.
Az, ami a g´r´gs¢g, a vilÀgirodalom ¢s a
szerelem k´reibe ä itt jobb hÁjÀn csak jelz¢s¢rt¢kü seg¢dszavakba ä belefoglalhatÂ, hÀromszor egy totalitÀst ad ki, s a hÀrom teljess¢g egymÀsba mintÀzÂdik. Az antikvitÀs is, a
literatÃra is, az amor is univerzalitÀs. A t¢rben-idûben, a kultÃrÀban, a mÀsik szem¢lyben kiteljesedû egy¢n lenne az idea. A tÀvolsÀg, a monumentalitÀs ¢s a mÀsiksÀg azonban
meg is riasztja a nûi princÁpium az idûbe
vetett megtestesÁtûj¢t. A rajtakaphatatlan,
megÀllÁthatatlan mulandÂsÀg vÀlsÀg¢lm¢nyt,
permanens ä ironikusan el¢gikus ä vÀlsÀglÁrÀt
involvÀl.
TudatÀban van kicsinys¢g¢nek ä nem kicsinyÁti: objektÁven szeml¢li ´nmagÀt. BÀr
mindjÀrt a SZONETTKOSZORö 4.-ben à¢letecsk¢tÊ mond: àNincs l¢tezû, ki megÁt¢lhet: / A neml¢t hatÀrÀn lebeg / AnimulÀm, tested vend¢ge, / S
m¢g nem kapott Ãtlevelet...Ê Animula = lelkecske, ¢letecske (Hadrianus hÁres vers¢n kÁv¡l
csak r¢gebbi latin szÂtÀrakban bukkanhatni
rÀ. Cs´ndes k´zn¢v az Animula tulajdonn¢v
mellett ä mely àt¢ves olvasatÊ, vagyis lÀsd:
Aminula = kisvÀros ApuliÀban). HasonlÂ kicsinyÁt¢s a mezÁtelen sz¡let¢s (¢s meghalÀs)
motÁvuma ellen¢re sincsen a k´zel esû AD
ANIMUM SUUM ä konzervatÁv ¢s utÀn¢rzû ä
szakaszaiban. Az animula talÀlÂ szÂ a hÀromszoros, felemelû kudarct´rt¢net hûsnûj¢re. ý
az, aki ä g´r´gs¢g ä lÀtomÀssÀ vesztette a fasort (àHol van a szÀzl¢pcsûjü ciprusall¢, / A kÀpolna s a m¢lyvisszhangÃ kÃt...Ê), û a sajÀt legszigorÃbb kritikusa ä irodalom ä (àJegyzetpapÁrnak f´lmet¢ltem / Szonettjeim. A v¢ge porÊ), s
û a vesztes ä szerelem ä, az Àldozat (àBevallom

testem kÁnpadÀn, / BÀrmi lesz is: szeretlek...Ê) A
SZçZL°PCSýJþ CIPRUSALL°, a MINT GAZDçTLAN KUTYçK ¢s a PýR°K VAGYUNK r¢szlete is
az elsû k´tetbûl valÂ. Egy kis mosollyal mÀr
akkor is tudott nevetni magÀn ä A K¹LTý PANASZKODIK : àíme a tÀrgy, a lÁrai. / A rÁm peng,
cs´ndbe hullvÀn: / AlsÂkarodnak izmai / Elhagytak, mint a hullÀm. // Testemet lassan t´rdeli / TudÀsok ÀrapÀlya, / Kavicsaimat k¡ldeni / Jambusok
lakta tÀjra...Ê AzÂta kevesebb az ´nsajnÀlat,
nyersebb az elfogadÀs: àEgy polgÀri nû, aki reggel h¢tkor / munkÀba megy, ¢s ´sszehÃzza v¢kony /
ujjaival magÀn a bûrkabÀtot, / k´z¢pkorÃ, aki mÀr
sokat lÀtott, / s v¢nlÀny maradt, maga se tudja,
m¢rt...Ê (¹NARCK°P).
A n¢gy versesk´nyv egys¢ges szerelmi reg¢ny, vÀlsÀgt´rt¢net (a szerelem szÂt a tematika mind´sszess¢g¢re is ¢rtve). àCsak f¢rfi ¢s
nû / °rinthetetlen a fÀk alattÊ ä tudatosÁtja AZ
EREDENDý BþN. A sebzetts¢g k´lcs´n´s, a nû
f´l¢ny n¢lk¡li m¢ltÂsÀggal szÂl kudarcairÂl. A
f¢rfivÀgyÀs elvontsÀgÀban, materialitÀsÀban
sz¢p verse a K öROSZTORZñ A SZTOçBAN.
àVÀlltÂl combtûigÊ lenyüg´zû a szobor puc¢r,
t´k¢letes fiatalsÀga ä àDe v¢gighÃztam ujjam
csonka vÀllÀn, / S sebzetts¢g¢ben izzÂan szem¢lyes
/ Lett a csillÀmlÂtapintÀsÃ mÀrvÀnyÊ. A nûi szerep erûteljes ä erotikus, Àm nem szexuÀlis,
Ágy emeltebb ä testis¢gben formÀzÂdik. à...nemem csak v¢remrûl tudomÊ (SZONETTKOSZORö
11.) ä t¢r vissza-vissza egyik kulcsszava, a v¢r;
aztÀn ä tÃl sokszor, helyettesÁtûn ä a comb, a
mell, az ujj. ögy tud Árni egy vulkÀnrÂl is,
mint aki Àt¢li: a vulkÀn v¢re a tüz.
AntikizÀlÂ szerepversein¢l, formaid¢z¢sein¢l is ¢rdekesebb, ahogy egy-k¢t ciklusban
valahol az ñ- s az öJSZ¹V ETS°G hatÀrmezsgy¢j¢n elkezdi vÀrni, keresni a MegvÀltÂt. A
GENEZIS, az I KONOK , a PASSIñ (MERýLEGES
IDý) belsû egys¢geit AZ EMMAUSI öTON rÀntja
ciklusba. V¢gre egy ÁrÂ nem a damaszkuszi:
az emmausi Ãton! AztÀn A L°LEK öTJA AZ EGY
FEL° (RONDñ) alciklusÀbÂl, a Z°LUS-bÂl nem
hiÀnyzik a SAULUS MEGT°R°SE sem. MÁtoszt´red¢kek, attribÃtumok, hangulatok k´zepette alakul a megvÀltÀsrem¢nyt naprÂl napra
rezignÀltan meg¢lû nûi seg¢dkrisztus naplÂszerü ¢nt´rt¢nete.
(Az) Milyen hÀt a verse? °rz¢ki ¢s intellektuÀlis, hajl¢kony ¢s feszes, klasszicizÀlÂ ¢s ÃjÁtÂ, ûszinte ¢s rejtûzû. A versvilÀga? Monotematikus, minden tÀrgyat a szerelemnek pos-
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tÀzÂ. Kev¢s cÁmerverset, àbiztos antolÂgiadarabotÊ Árt, de a gy´ng¢bb k´ltem¢nyei sem
nagyon maradoznak el a t´bbitûl. SzÂkincse
¢s mondatfüz¢se p¢ldak¢peitûl ä ¢s minden
kortÀrsÀtÂl is ä megk¡l´nb´zteti. A hangfekv¢se mÀr nem, s fogalmisÀgÀnak intenzitÀsa
sem ¢ri el e nemben legszuggesztÁvebb mai
k´ltûink¢t.
Eg¢sz lÁrÀja helyett a formakultÃrÀjÀt dics¢rni, tÃldics¢rni: v¢tek. Sût nem hagyhatÂ
szÂ n¢lk¡l: a ballada ¢s a sanzon, a tÀrgyiasgondolati vers ¢s az ig¢nytelen dal n¢ha fogÂcskÀzik. Az epigrammÀt keresi, de ehhez
nem el¢g kegyetlen, a glosszavers izgatja, ahhoz viszont s´t¢tebb humor ¢s t´bb filozofikum kell.
Aki bÀrmelyik ciklusÀt odaadÂ figyelemmel,
nyitott l¢lekkel elolvasta, m¢ly ¢s ´sszev¢thetetlen nyomokat ûriz. KÁvÀnja, ÃjrakÁvÀnja a
àpax cruenteÊ, a àmendaxÊ, a àcikÀdaÊ, a àf¢liglevÀgott ÀldozatÊ, a àkarsztsziklÀkÊ, a àgy´ngyhÀzcsigaÊ, a àsz¢lsû, hosszÃ d¢lk´rÊ, a àporcelÀntisztaÊ,
a àha rÀtalÀlni is mindig elveszteniÊ po¢zis¢t.
Nem a f´l´sleges Àtv¢teleket, nem a tisztelgû
pillantÀsokat, nem a pontosÁtgatÀsokat, nem
a reflexiÂk reflexiÂit, hanem a sajÀt teny¢rvonalak lÀtÀsÀt ä melyek mindent elmondanak, noha megfejthetetlenek. A N°MELY FI LOLñGIAI MEGJEGYZ°SEK cÁmü versnek az elsû
hat sorÀt: àSzÂval a t¡csk´k ¢jjelenk¢nt / (°s ez
mÀr voltak¢ppen szimbÂlum is. / Fûleg Ágy harminc
¢s negyven k´z´tt.) / A t¡csk´k persze mit se tudnak
errûl / a vilÀgirodalomban preformÀlt / jelent¢s¢rûl
¢nek¡knek...Ê ä ¢s a tovÀbbi huszonhatot mÀr
nem, Ágy nem, m¢g azzal egy¡tt sem, amit
persze-persze àa g´r´g´k Âta ´r´klûdû / irodalmi
k´zhely hallat vel¡nkÊ. A k´zhely nem attÂl
nem lesz k´zhely, hogy lek´zhelyezik.
A MERT AZñTA strÂfÀiban volt szerelmeinek szÁnhÀzi k´rmenete vonul el. Benne
àa sz¢kely grÂf Ê, aki àKipling macskÀja volt sose /
¢rzett sz¡ks¢get ¢s szerelmet...Ê Aki ezt leÁrja, müvei alapjÀn Kipling ellenmacskÀja: minden
sora sz¡ks¢get ¢s szerelmet ¢reztet. Viszont
rÀ is igaz, ami grÂfjÀra: àegyet akart dolgozni de
/ meg is vigasztalt hogyha kellett...Ê.
Kem¢nyen dolgozik, titkon vigasztal.
Nem mutatja k´nnyen magÀt. Ne hidd, hogy
v¢g¡l megtalÀlod. Minden olvasat t¢ves olvasat, a t¢ves olvasat is olvasat. Animula; Aminula; animula.
TarjÀn TamÀs

VIHARRA VçGYñ
ELSý TISZT
FaragÂ Ferenc: A flox
JÂzsef Attila-k´räBalassi KiadÂ, 1995.
140 oldal, 250 Ft
Lesz olyan olvasÂ, aki e furcsa cÁmü k´nyv
hangjÀra csodÀlkozva Borges n¢mely hasonlÂn fura cÁmü hÁres novellÀjÀt id¢zi fel magÀban, vagy CortÀzar AXELOTL-jÀt. JÂ azonban
tudni, hogy bÀr mÀs k´nyvekben is vannak
csodaorszÀgok meg csodah¡llûk, de flox sehol mÀshol. A floxot csakis FaragÂ Ferenc
k´nyv¢bûl ismerhetj¡k meg.
A k´tet k´nnyednek hat, s ez nem mindig
igazÀn szerencs¢s dolog. A szerzû tehets¢ges
büv¢szinasra eml¢keztet (ez akÀr s¢rtû is volna, ha valaki rosszindulattal mondja). Kamasznovella is olvashatÂ benne, ¢retts¢gizûhangulattal, vidÀm ¢let´r´mmel. Aki r¡hellte
k¢sûre nyÃlt kamaszkorÀt (mint e kritika ÁrÂja), ¢s hÀnyingeresen utÀlta nyomorÁtÂ ¢s
megbocsÀthatatlan gimnazista¢veit, az talÀn
nem igazÀn fogja kedvelni FaragÂ kamaszbÀjÃ, sz¢p k´zhelyektûl, sz¢p keresetts¢gektûl
sem mentes boldog-nagyfiÃs prÂza-lÁrÀjÀt.
Budapest, nyÀri reggel. Minden tiszta,
minden friss. Frissek a kamaszsÀgot sugÀrzÂ
ÁrÂ mondatai is. àMilyen sz¢p ilyenkor az AndrÀssy Ãt. Az ¢jszaka meggyÂntatta, a büneik terh¢tûl
megszabadult sÀrga szem¢tlÀdÀk most jÂl lÀtszanakÊ ä bÀmulunk rÀ e kiskamaszos bÀjÃ sorokra. Gimnazista-¢let¢rz¢s a ritkÀbbik, ´r´m´s fajtÀbÂl. A boldog vagy utÂlag boldognak stilizÀlt kora ifjÃsÀgot mÁmelû rokon lelkek meg Budapest hÂdolÂi nyilvÀn szeretni
fogjÀk. Ism¢tlem, ¢n nem tartozom k´z¢j¡k,
ez¢rt pedÀns szigorral azt mondom: most
m¢g neh¢z megÁt¢lni n¢hÀny novella ¢rt¢k¢t.
Amibûl id¢ztem p¢ldÀul (K R°TA, RñZSABILINCSBEN), engem kicsit egy olyan KosztolÀnyi- vagy Karinthy-zseng¢re eml¢keztet, melyet k¢sûbb kihagynak a gyüjtem¢nyes k´tetekbûl, de egykor majd jÂ ¢rz¢ssel bukkanunk rÀ elfeledett (s azÂta ¢rt¢kess¢ vÀlt) elsû
kiadÀsokban.
Fiatal ÁrÂnÀl kedvelt jÀt¢k Ázlelgetni, ki hatott rÀ, vagy kire eml¢keztet. àHÀla JuliÂnakÊ
ä olvassuk kiemelt helyen, a k´tetnyitÂ novella elûtt e mottÂt. Term¢szetesen Julio CortÀ-
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zarra gyanakszunk. Borges ¢s olykor talÀn
Danilo Kiô hangjÀt is hallani v¢lj¡k. Egy k¡l´n´s, tÀvoli nagysÀg s egy testv¢rk´zelien ismerûs szeretett hang. JÂt¢kony kettûss¢g, sût
inkÀbb kettûss¢gek jellemzik e k´nyvet.
FaragÂ Ferencnek ¢rz¢ke van a jelenhez,
a k´znapok sz¡rke k´lt¢szet¢hez (A NAGYMEZý), po¢tikus szociogrÀfia, jÂ megelevenÁtûerûvel. Jellemzû az a novella, mely mai
k´nyvtÀrban jÀtszÂdik (vajon melyik, gondolkoztam, melyikbûl lÀtni nagy folyÂn Àt a mÀsik partra: a Sz¢ch¢nyibûl?). Tud kem¢nyen
fegyelmezett r´vid mondatokat Árni, ismeri a
prÂza ritmusÀt, de legszÁvesebben indÀzÂ, enyh¢n krÃdys hosszÃ mondatokat Ár: n¢hÀny
novella egyetlen mondatfolyambÂl Àll. Hadd
id¢zzek egyet (nem is a leghosszabbat): àEmberekkel ¢s f¢nnyel telnek meg az utcÀk, f¢nnyel,
amely az ¢gi lajtorjÀkon lebukdÀcsolva megtÀmadja
a hÀzfalakat ¢s megt¡nd´k´ltet minden ablakot,
nûkkel, akik valami bÃvÂ ´sszeesk¡v¢sben az elsû
tavaszi napon a legszÁnesebb ruhÀikat veszik elû, a
v¢kony pulÂverek, lenge blÃzok, bl¢zerek, ingek ¢s
kabÀtkÀk sejteni engedik a test f´ldrajzÀnak olyan
vonulatait, melyekrûl a vizsla tekintetü geolÂgusok
elk´nyvelt¢k, hogy odalettek az erÂziÂs t¢lben...Ê
Sz¢p mondat, talÀn tÃlsÀgosan is az. Vagy
¢pp az ûszinte naivsÀg teszi sz¢pp¢? FaragÂ
Ferencnek nemcsak ÁrÀstechnikÀja van, hanem hangja is. °rzi a nyelvet, ez¢rt aztÀn
megh´kkentû az ilyesmi: àrÀ kellett j´nnie, hogy
a Nagymezû utca nap mint nap, Âra mint Âra, perc
mint perc Ãj arcot ´ltÊ. Mi ez? BÀjos ficam vagy
szÀnd¢kos dacolÀs a nyelvûr´kkel (s tÀn a magyar nyelv szellem¢vel)? Az eg¢sz k´tetre, a
tÀgabban ¢rtett hangv¢telre, anyagkezel¢sre,
tematikÀjÀra is ¢rv¢nyes ä ¢s nemcsak a stÁlusÀra jellemzû ä, hogy gyakran nem lehet eld´nteni: bravÃros tudatossÀg, felsûfokÃ ÁrÀstechnikai zsonglûrk´d¢s mindez vagy annak
lÀtszÂ àelegyes v¢letlenekÊ sora inkÀbb: tapsra ingerlû telitalÀlatok ¢s medvebocsos, suta
bukfencek.
¹r´mtûl repes a pesti nyÀrhajnalon, de
vonzzÀk a Nagymezû utcÀn tÃli egzotikumok.
A k´tet t´bb ÁrÀsa is a tengeren jÀtszÂdik, valÂdi vagy k¢pzelt tengeren. MatrÂzok, kormÀnyosok ¢s elsû tisztek tünnek fel benn¡k,
¢l¢nk Àlomalakok. E k´nyv ÁrÂja ismeri, ¢rzi
a jelent, de szÁvesebben ´lti magÀra vagy hÃzza maga el¢ Àttetszû drap¢riak¢nt a k¢pzelt
mÃltat.

K¢pzelt? Ezzel az¢rt vigyÀznunk kell.
Egyik igazÀn àborgesÊ-i ÁrÀsa (K ESERþ TENGER) a szÀzadelûn az AdriÀn hajÂzÂ ¢rdekes
alakot mutat be. àLeidenfrost Gyula k´z¢piskolai
f´ldrajztanÀr, a Magyar Adria Egyes¡let titkÀra,
a Tenger cÁmü folyÂirat jeles szerzûje ¢s az elsû
magyar tengerkutatÂ-expedÁciÂ vezetûje, mellette
Mangerlik TÂdor sorhajÂhadnagy ¢s maga a parancsnok, Marschall Verner bÀrÂ korvettkapitÀny...Ê Mangerlik TÂdor sorhajÂhadnagy?
De az eg¢sz id¢zet: KrÃdy, m¢g inkÀbb valamelyik Cholnoky szivÀrvÀnyos k¢pzelete hatott e sorokra, hinn¢nk. A novella hûse, a talÀn halÀla utÀn is festû, kalandos ¢letü, francia pokolszigetrûl megsz´k´tt bizonyos Gy´r´k LeÂ a fantÀzia alakteremtû erej¢re vall.
Pedig nem a fantÀzia jÀt¢kÀrÂl van szÂ, hanem az ÁrÂ mÃltfelfedezû ¢s anyagkezelû tehets¢g¢rûl. Leidenfrost Gyula is l¢tezett,
Gy´r´k LeÂ is. M¢g az ¢letrajzi adatok is
pontosak, kiv¢ve Gy´r´k halÀlÀt. Nem tudom, szÀnd¢kos t¢veszt¢s-e, ha szÀnd¢kos, talÀn nem szerencs¢s. A figura valÂsÀgos halÀla
illene inkÀbb a novella hangulatÀhoz, a benne szereplûv¢ nemesedû alakhoz is ä az ÁrÂ
m¢gis àkihagyjaÊ. Kalandos ¢lete v¢g¢n ´ngyilkos lett a nemcsak Borges, de Edgar Poe
tollÀra m¢ltÂ katona-festû-hajÂs, a pÀrizsi
komm¡nben jelen levû ¢s utÀna deportÀlt
Gy´r´k. (àNyelvtanÀr, vitorlÀzÂ, hajÂ¢pÁtû ¢s tengeritÀjk¢p-festûÊ, sorolja az ÁrÂ, elhagyva az
¢letÃt drÀmaibb, ¢letvesz¢lyes ÀllomÀsait.)
Szerepel itt m¢g bizonyos àSzinnyei OttmÀr, a
tudÂs conchilolÂgusÊ: elkelne a PALLAS LEXIKON
meg mÀs szakirodalom, megn¢zni, hogy fiktÁv alak-e vagy (mint sejtem): l¢tezett.
Gimnazistahangulatok,
pesti
utcÀk,
k´nyvtÀrak, k´nyvek ä ¢s kalandos ¢letü vilÀgutazÂk jÂkaisan idealizÀlt nemes k¡zdelmei. E k¢t vilÀg (vagy: àelbesz¢lûi anyagÊ) finom, lappangÂ ellent¢te, tudatos vagy akaratlanul l¢trej´vû ellenpontozÀsa ÀltalÀban
¢rdekes hatÀst ad.
Az Adria tudÂs hajÂsairÂl, Gy´r´k LeÂrÂl
¢s LeidenfrostrÂl az im¢nt szÂltunk. HasonlÂ
hozzÀjuk grÂf AmbrÂzy-Migazzi IstvÀn, àaki
magÀt minden titulusa, rangja, az uralkodÂtÂl frissen kapott grÂfi cÁme, kiterjedt magas rokonsÀga,
tÀrsasÀgbeli ¢s k¢pviselûhÀzi tagsÀga ellen¢re egyszerüen kert¢sznek tartjaÊ.
Ezt a k´tet leghosszabb, egyszersmind zÀrÂ elbesz¢l¢s¢ben olvassuk (UTAZçS A KERT-
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BEN). Mondanunk sem kell talÀn, hogy AmbrÂzy-Migazzi grÂf is l¢tezett szem¢ly, jobb r¢gi lexikonok szÀmon tartjÀk. KrÃdy-, sût JÂkai-hûs megint, de e hûs elveszett naplÂja,
melybûl a szerzû rekonstruÀl n¢hÀny sort,
nem KrÃdy, nem is Borges, de egy igen becs¡lt mai novellista, Darvasi LÀszlÂ hangjÀt
csendÁti fel, mik¢nt a k´tet n¢hÀny egy¢b paszszusa is.
Ha a MÃzsÀk szertelen¡l tehets¢ges àelsû
k´nyvetÊ akartak teremteni, melynek ÁrÂja
roppant k´nnyen is tud Árni, meg n¢ha rokonszenves naivsÀggal halmozza olvasottsÀgÀt ä sikerrel jÀrtak. FaragÂ Ferenc jÂ szemmel ¢s tehets¢gesen olvas f´ldrajzi ¢s t´rt¢nelmi leÁrÀsokat, rÀadÀsul kicsit elfeledetteket. A k´tet minden novellÀjÀbÂl, m¢g a àjelesÊ osztÀlyzatot ¢rdemlû ÁrÀsgyakorlatokbÂl
is ¢rezni, hogy belsû k´ze van hozzÀjuk, akÀrhonnan merÁtett is.
K´zel m¢g a part, de az elsû tiszt nyÁlt tengerre, az olvasÂ-utas meg (vele egy¡tt talÀn)
viharra is vÀgyik.
BikÀcsy Gergely

A MAGYAR KANT
Immanuel Kant: A tiszta ¢sz kritikÀja
FordÁtotta: Kis JÀnos
Ictus, 1994ä1995. 707 oldal, 1450 Ft
Semmi k¢ts¢g, ez Kant. Persze Kantnak sz¡ks¢ge volt a fordÁtÂra, aki magyarul megszÂlaltatta, de a sz´veg f¢lreismerhetetlen¡l Kant¢. A jÂ fordÁtÂnak ez a sorsa: csak ami vitathatÂ, az az ´v¢, amit siker¡l megoldania ¢s
sz¢p, g´rd¡l¢keny sz´vegg¢ formÀlnia, az
a szerzû¢. A fordÁtÂ ¢rdeme, de a szerzû
sz´vege.
Kis JÀnos ¢rdeme, de Kant sz´vege: A
TISZTA °SZ KRITIKçJA Ãj magyar kiadÀsÀnak
sz´veg¢t Immanuel Kant Árta. RÀ lehet ismerni a fordulataira, a mondatfüz¢s¢re, a
n¢ha szokatlan, kicsit idegenes ä nem n¢metes, inkÀbb àkantosÊ ä szÂrendre ¢s az enyh¢n r¢gies, de nagyon pontos nyelvre.
VidrÀnyi Katalin Kant-fordÁtÀsai Âta a magyar olvasÂk is tudjÀk, hogy a kanti ¢rtekezû

prÂza nyelve vilÀgos, Àttekinthetû s olykor
m¢g sz¢p is. Most azt is megtudhatjÀk, hogy
ez a modern filozÂfia nyelve: van benne r¢gies Áz ä ami term¢szetes, hiszen a sz´veg
t´bb mint k¢tszÀz ¢ve sz¡letett ä, de ez az a
nyelv, amelyen a filozÂfusok ma is besz¢lnek.
IllusztrÀciÂk¢ppen Àlljon egymÀs utÀn egy
Kant- ¢s egy Wittgenstein-id¢zet (szÀnd¢kosan vÀlasztottam olyan p¢ldÀt, ahol nyugodtan kizÀrhatjuk a Kant-parafrÀzis gyanÃjÀt).
Kant a k´vetkezûket mondja A TISZTA °SZ KçNONJç-nak harmadik szakaszÀban (616. o.):
àAmennyiben az, ahogyan valamit igaznak tartunk, szubjektÁv vonatkozÀsban el¢gs¢ges, m e gg y û z û d ¢ s r û l besz¢l¡nk (szÀmomra igaz);
amennyiben objektÁv vonatkozÀsban el¢gs¢ges, b iz o n y o s s À g r Â l (mindenki szÀmÀra igaz).Ê
Wittgenstein ugyan egy kicsit mÀsk¢pp
lÀtja a k¡l´nbs¢get, de pontosan ugyanezeknek a nyelvi megk¡l´nb´ztet¢seknek (igazbizonyos, meggyûzûd¢s-bizonyossÀg, szubjektÁv vonatkozÀsban el¢gs¢ges/teljes-objektÁve bizonyos) tulajdonÁt filozÂfiai jelentûs¢get,
amikor A BIZONYOSSçGRñL 194. pontjÀban
vÀlaszt ad az elûzû pontban megfogalmazott
k¢rd¢sre (a magyar fordÁtÀsban: àMit jelent:
egy ÀllÁtÀs igazsÀga bizonyos?Ê): àA ÏbizonyosÎ
szÂval a teljes meggyûzûd¢st, minden k¢tely hiÀnyÀt
fejezz¡k ki, ¢s megkÁs¢relj¡k a t´bbieket meggyûzni
vele. Ez szubjektÁv bizonyossÀg.
De mikor bizonyos objektÁve valami? ä Amikor
nem lehets¢ges t¢ved¢s.Ê1
Ami itt egybecseng, az nem a probl¢ma,
hanem a nyelv. Kant az àigaznak tartÀsÊ szubjektumban adott ä de nem a szubjektum k¡l´n´s term¢szet¢n nyugvÂ ä felt¢teleit kereste, Wittgenstein pedig azt vizsgÀlta, hogy hogyan hasznÀljuk az àigazÊ, àhamisÊ, àtudomÊ,
àhiszemÊ ¢s àbizonyosÊ kifejez¢seket ä pontosan
azokat, amelyek KantnÀl is szerepet jÀtszottak. Csak Kant m¢g Ãgy lÀtta, hogy nem kell
àhosszabban idûzni ily vilÀgos fogalmak magyarÀzatÀnÀlÊ (616. o.), Wittgenstein viszont megt¢vesztûnek talÀlta az ilyen szavak hasznÀlatÀt,2 ¢s hatszÀzhetvenhat megjegyz¢st szentelt
a tisztÀzÀsuknak.
De nem szeretn¢m magamra vonni a
Kant- (¢s a Wittgenstein-) kutatÂk haragjÀt,
ez¢rt a tovÀbbiakban tartÂzkodni fogok a
pÀrhuzamoktÂl ¢s a tartalmi ¢szrev¢telektûl,
s csak a magyar kiadÀshoz füz´k n¢hÀny
megjegyz¢st. Elûsz´r magÀrÂl a vÀllalkozÀs-
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rÂl ä A TISZTA °SZ KRITIKçJç-nak ÃjrafordÁtÀsÀrÂl ä szeretn¢k mondani valamit, utÀna pedig majd rÀt¢rek a r¢szletekre.
A nagy müvek idûtlenek, a fordÁtÀsok
azonban korhoz k´t´ttek, s Ágy el¢v¡lnek.
Ez¢rt szoktÀk az olyan alapmüveket, mint A
TISZTA °SZ KRITIKçJA, idûrûl idûre ÃjrafordÁtani. Egy-egy k¡l´n´sen jÂl siker¡lt fordÁtÀs
paradox helyzetet teremthet: aki a fordÁtÀst
olvassa, jobban meg¢rtheti a szerzût, mint az,
aki az eredeti müvet tanulmÀnyozza. A mai
nyelven ÁrÂdott fordÁtÀs m¢g a kutatÂknak is
segÁthet. Kant-kutatÂk szÀmÀra p¢ldÀul melegen ajÀnljÀk, hogy ne csak eredetiben, hanem a Norman Kemp Smith-f¢le angol fordÁtÀsban is olvassÀk A TISZTA °SZ KRITIKçJç-t,
mivel ebben a XX. szÀzadi angol nyelvre Àt¡ltetett sz´vegben kristÀlytisztÀn lÀthatÂvÀ
vÀlik valami, ami a n¢met eredetiben ä a dolog term¢szet¢n¢l fogva ä felfedezhetetlen:
nevezetesen az, hogy milyen szÀlak vezetnek
KanttÂl a kortÀrs angolszÀsz filozÂfiÀhoz.
Csakhogy ma mÀr ä t´bb mint hat ¢vtizeddel
e fordÁtÀs sz¡let¢se utÀn ä ennek legf´ljebb
t´rt¢neti ¢rdekess¢ge van. A Kant-kutatÂknak ma mÀr inkÀbb Kis JÀnos fordÁtÀsÀt ajÀnlanÀm, amely vilÀgos ¢s pontos ¢rtelmez¢seivel hozzÀsegÁt az eredeti jobb meg¢rt¢s¢hez
(a Kant-kutatÂkat ugyan ez nem szokta ¢rdekelni, de az¢rt hozzÀteszem: Kis JÀnos fordÁtÀsa rÀadÀsul m¢g sz¢p is). De m¢gsem merem egy nemzetk´zi tudÂstÀrsulatnak ezt a
fordÁtÀst ajÀnlani, mivel Àtkozottul neh¢z magyarul megtanulni. Ez¢rt inkÀbb a magyarul
tudÂknak ajÀnlom, hogy hasznÀljÀk ki azt az
egyszeri ¢s eg¢szen egyed¡lÀllÂ lehetûs¢get,
amely most nekik (¢s csak nekik) megadatott:
olvassÀk a magyar Kantot.
A legfontosabbat ezzel el is mondtam, a tovÀbbiakban mÀr csak n¢hÀny megjegyz¢st teszek. Megjegyz¢seim vegyesek: r¢szben ÀltalÀnos fordÁtÀsi probl¢mÀkat ¢s konkr¢t fordÁtÂi megoldÀsokat tÀrgyalnak, r¢szben pedig
a sz´veg gondozÀsÀra ¢s a k´nyv k¡lsej¢re
vonatkoznak. Abban a sorrendben adom elû
ûket, amelyben olvasÀs k´zben f´lmer¡ltek.
R´gt´n az elej¢n ä az elsû kiadÀs elûszavÀnak elsû mondatÀban ä f´nnakadtam valamin. A mondat nagyon sz¢p fel¡t¢ssel kezdûdik (àK¡l´n´s sors jutott az emberi ¢sznek megismer¢se egyik vÀlfajÀbanÊ), Àm Ágy folytatÂdik:
àk¢rd¢sek ostromoljÀk, melyeket nem tud elhÀrÁta-

ni, mert maga az ¢sz term¢szete teszi fel ûket [...]Ê
(19. o.). Mivel az ¢sz term¢szete (mÀs szÂval: jellege, milyens¢ge) aligha tesz fel k¢rd¢seket,
olyan szenvedû szerkezetre gyanakodtam,
amely nem egy t´rt¢n¢s, hanem egy Àllapot
leÁrÀsÀra szolgÀl. Ugyanazt a t´rt¢n¢st k¢tf¢lek¢ppen lehet leÁrni: annak szemsz´g¢bûl,
akivel vagy amivel t´rt¢nik (szenvedû szerkezettel), ¢s annak szemsz´g¢bûl, aki vagy ami
elûid¢zi, megt´rt¢ntt¢ teszi (cselekvû szerkezettel). A k¢t leÁrÀs k´z´tt vannak ugyan stilÀris ¢s hangsÃlybeli k¡l´nbs¢gek, de a kettû
f´lcser¢lhetû: a fordÁtÂ nyugodtan vÀlaszthatja a stilÀrisan jobb megoldÀst (a magyarban
p¢ldÀul az esetek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢ben jobbak a cselekvû szerkezetek), a hangsÃlybeli
k¡l´nbs¢gek pedig mÀsk¢pp (p¢ldÀul szÂrenddel) is visszaadhatÂk. Az Àllapot leÁrÀsÀra
szolgÀlÂ szenvedû szerkezetet azonban nem
mindig lehet egyszerü grammatikai megfeleltet¢sekkel cselekvû szerkezett¢ alakÁtani,
mivel a szenvedû mondat (vagy tagmondat)
ig¢je nem az Àllapot l¢trej´tt¢t, hanem a
fennÀllÀsÀt Árja le. A grammatikai szerkezet
n¢ha megt¢vesztû: csak a seg¢dige jelzi, hogy
nem l¢trej´v¢srûl, hanem fennÀllÀsrÂl van
szÂ (nem àwerdenÊ, hanem àsindÊ szerepel),
egy¢bk¢nt minden pontosan ugyanÃgy fest,
mintha itt is csupÀn n¢zûpont k¢rd¢se volna,
hogy Ãgy Árjuk-e le az Àllapotot, mint ami valaminek folytÀn fennÀll (szenvedû szerkezettel), vagy inkÀbb Ãgy, mint amit ez a valami
l¢trehoz (cselekvû szerkezettel). Csakhogy ez
nem n¢zûpont k¢rd¢se, hiszen az utÂbbirÂl
nincs el¢g informÀciÂnk: abbÂl, hogy egy Àllapot valaminek folytÀn fennÀll, csak az k´vetkezik, hogy ennek a valaminek szerepe
van a fennÀllÀsÀban, de azt nem tudhatjuk,
hogy tevûlegesen l¢trehozza-e. Csak a felelûss¢g ÀllapÁthatÂ meg biztosan, a tettlegess¢g
nem. JÂ p¢lda erre az elsû kiadÀs elûszavÀnak
elsû mondata: egyebek k´zt megtudjuk belûle, hogy a k¢rd¢sek fel vannak adva az ¢sznek, ¢s megtudjuk azt is, hogy ebben maga
az ¢sz term¢szete a ludas ä t´bb informÀciÂt
azonban nem kapunk. Nem lehetetlen, hogy
az ¢sz term¢szete tevûlegesen r¢szt vesz a dologban (û maga teszi fel a k¢rd¢seket), de
sokkal valÂszÁnübb, hogy az ¢sz term¢szete
csak az¢rt vonhatÂ felelûss¢gre, mert a k¢rd¢sek belûle adÂdnak. °n az utÂbbit vÀlasztanÀm, ¢s ezt magyarul Ãgy mondanÀm,
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hogy a k¢rd¢sek àmagÀbÂl az ¢sz term¢szet¢bûl
fakadnakÊ.
A k´vetkezû megjegyz¢sem nem a fordÁtÀsra, hanem a sz´veg gondozÀsÀra ä pontosabban gondatlan kezel¢s¢re ä vonatkozik. A
n¢met kiadÀsok ÀltalÀban k¢tf¢le kiemel¢st
alkalmaznak: az idegen (latin) szavakat, illetve sz´vegeket dûlt betükkel (a gÂt betüs kiadÀsok latin betükkel), az egy¢b kiemel¢seket
pedig ritkÁtva szedik. Az Ãj magyar kiadÀs is
ezt a k¢tf¢le kiemel¢st hasznÀlja, csak nem
tudtam rÀj´nni, milyen elv szerint. Az elsû kiadÀs elûszavÀnak n¢hÀny oldalÀt ´sszehasonlÁtottam azzal a kiadÀssal, amelybûl a fordÁtÀs
k¢sz¡lt, ¢s a k´vetkezûket talÀltam:
19. o. nincs elt¢r¢s, egyeznek a kiemel¢sek;
20. o. n¢gy szÂ (àkirÀlynûjeÊ, àdogmatikusokÊ,
àdespotikusokÊ ¢s àszkeptikusokÊ) ritkÁtott szed¢se egyezik, de van egy ritkÁtva szedett latin
Ovidius-id¢zet ¢s hÀrom, az eredetiben ritkÁtva szedett szÂ (àfiziolÂgiÀjaÊ, àgenealÂgiÀtÊ ¢s
àindifferentizmusÊ) dûlt betükkel van szedve,
egy pedig (àdogmatizmusbaÊ) egyÀltalÀn nincs
kiemelve;
21. o. hÀrom, az eredetiben ritkÁtott szed¢sben szereplû kifejez¢st (àk´z´mb´ss¢getÊ,
ànem lehet k´z´mb´sÊ ¢s àindifferentistÀkÊ) a magyar kiadÀs dûlt betükkel k´z´l, egyet pedig
(àÁt¢lûk¢pess¢g¢Ê) egyÀltalÀn nem emel ki;
ugyanezen az oldalon a lÀbjegyzetben szint¢n
dûlt betüsek az eredetiben ritkÁtva szedett kiemel¢sek;
22. o. egy ritkÁtott kiemel¢s (àminden tapasztalattÂl f¡ggetlen¡lÊ) egyezik, egy pedig
(àl¢lekÊ) a magyar kiadÀsban dûlt betükkel
szerepel.
Nem r¢szletezem tovÀbb: a magyar sz´veg
k´vetkezû mÀsf¢l oldalÀn csak dûlt betüs kiemel¢s van (a n¢met eredeti kilenc ritkÁtott
szed¢sü kiemel¢s¢bûl kettû eltünt, h¢t pedig
dûlt betüvel van szedve, ¢s ugyancsak dûlt
betüsek a latin szavak), a marad¢k hÀrom oldalon pedig minden kiemel¢s ritkÀn van
szedve (az àa prioriÊ kiv¢tel¢vel a latin szavak
¢s a latin id¢zet is), k¢t szÂ pedig (26. o.:
àlajstromÊ ¢s 27. o. àlevezetettÊ) a magyar kiadÀsban egyÀltalÀn nincs kiemelve.3
Az ilyen pontatlansÀgok megengedhetetlenek, mint ahogy megengedhetetlen az is,
hogy a sz´veg bekezd¢sekre tagolÀsa ne k´vesse az eredetit. Erre is talÀltam p¢ldÀt az

elsû kiadÀs elûszavÀban: a 23. oldal k´zep¢n
talÀlhatÂ r´vid ä k¢tmondatos ä bekezd¢s a
n¢met eredetiben k¢t k¡l´n bekezd¢s.
A sok pontatlansÀg gyanakvÂvÀ tett, de a
mÀsodik kiadÀs elûszava m¢g Ágy is meglepett: a k´vetkezetlens¢gekre ¢s a hiÀnyzÂ kiemel¢sekre fel voltam k¢sz¡lve, de arra nem,
hogy a magyar kiadÀs olyasmit emel ki, amit
a n¢met nem (lÀsd 32. o. àterm¢szettanÊ).4 TalÀn kicsinyess¢gnek lÀtszik, de megemlÁtem:
nem voltam felk¢sz¡lve arra sem, hogy
bosszantÂ aprÂ hibÀkat talÀlok a sz´vegben.
Olyan hibÀkra gondolok, amelyeknek kijavÁtÀsÀhoz nem kell megn¢zni a n¢met eredetit,
el¢g, ha az ember figyelmesen olvassa a magyar sz´veget. Egyszerüen nem ¢rtem, hogy
senkinek nem szÃrt szemet az, ami a 35. oldal
lÀbjegyzet¢ben magÀra vonja a tekintetet:
egy ritkÁtva szedett, feltünû àegyfelûlÊ, amelyet
nem k´vet àmÀsfelûlÊ, mert nincs kiemelve, s
Ágy ¢szrev¢tlen¡l belesimul a sz´vegbe. °s
nem f¢r a fejembe az sem, hogy senkinek
nem tünt f´l a 42. oldal egyik sz¢p mondatÀt
t´nkretevû bosszantÂ elÁrÀs. A mondat Ágy
hangzik: àEgyszÂval, bÀr az ¢sz gyakorlati hasznÀlatÀban sz¡ks¢gem van az I s t e n, a s z ab a d s À g ¢s a h a l h a t a t l a n s À g
fogalmaira, m¢g csak f e l t e v ¢ s k ¢ n t sem
fogadhatom el ezeket, ha mind [olvasd: mindjÀrt]
nem t a g a d o m a spekulatÁv ¢sznek azon ig¢ny¢t, hogy tapasztalaton tÃli felismer¢sekre jusson.Ê
De amit v¢gk¢pp nem ¢rtek, az a belsû hivatkozÀs hibÀsan megadott oldalszÀma: a 49. oldalon a hosszÃ (a 47. oldalon kezdûdû) lÀbjegyzethez adott jegyzetben az Àll, hogy àjelen
k´tetben: 236. o.Ê, a sz´veg pedig, amelyet az
olvasÂnak meg kell keresnie, a 237. oldalon
talÀlhatÂ (nem àÀtcsÃszottÊ, hanem ott van: a
lap aljÀtÂl szÀmÁtott 13. sorban kezdûdik, ¢s
a 8. sor v¢g¢ig tart). Az ilyen belsû hivatkozÀsok eg¢szen az utolsÂ, t´rdelt levonatig
àxxx. o.Ê-k¢nt szoktak szerepelni, ¢s csak akkor ker¡l egy szÀm az ikszek hely¢re, amikor
mÀr megvannak a v¢gleges oldalszÀmok. Vajon itt mi t´rt¢nhetett: valaki visszakereste a
helyet, de nagyon figyelmetlen volt, amikor
az ikszek hely¢re beÁrta a szÀmot? Vagy senki
nem kereste vissza a helyet, de valaki nagyon
jÂl saccolt?!
A k´vetkezû megjegyz¢sem mÀr nemcsak
a k¢t elûszÂ sz´veg¢re vonatkozik. Elûsz´r a
mÀsodik kiadÀs elûszavÀt olvasva figyeltem
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fel arra, hogy az Ãj magyar fordÁtÀs megk¡l´nb´ztet valamit, amit a r¢gi nem k¡l´nb´ztetett meg: az olyan eljÀrÀst, amely ugyan
àdogmatischÊ, de amellyel a kritikÀnak nincs
baja (ilyen a biztos elvekbûl kiindulÂ ¢s ÀllÁtÀsait a priori szigorral bizonyÁtÂ tudomÀny
eljÀrÀsa), ¢s az olyat ä n¢met¡l ez az eljÀrÀs
is àdogmatischÊ ä, amely ellen f´ll¢p a kritika
(ilyen annak a filozÂfiÀnak az eljÀrÀsa, amelyet nem elûz meg a megismerûk¢pess¢g kritikÀja). A r¢gi magyar fordÁtÀsban mindk¢t
eljÀrÀs àdogmatikusÊ, az Ãjban viszont ä ha jÂl
¢rtem a megk¡l´nb´ztet¢st ä az elûbbi (a jÂ
àdogmatischÊ) àdogmatikaiÊ, ¢s csak az utÂbbibÂl, a szÀmüznivalÂbÂl (a rossz àdogmatischÊbÂl) lesz àdogmatikusÊ. Sajnos ez nem der¡l ki
azonnal: az elsû elûfordulÀskor ä a mÀsodik
kiadÀs elûszavÀban ä csak a àdogmatikaiÊ szerepel. Most mÀr tudom, hogy ez a fordÁtÂ k´vetkezetess¢g¢t dics¢ri, Àm amikor elûsz´r olvastam, megijedtem: a dogmatikai eljÀrÀst m¢g
lenyelem, de mi lesz az ¢sz kritikÀtlan, àdogmatischÊ hasznÀlatÀval? Gyorsan tovÀbblapoztam, ¢s a BEV EZET°S VI. pontjÀban egyr¢szt
megnyugodtam ä hiszen azt olvastam, hogy
àaz ¢sz kritikÀtlan, dogmatikus hasznÀlatÀbÂl megalapozatlan ÀllÁtÀsok k´vetkeznekÊ (67. o.) ä,
mÀsr¢szt rÀj´ttem, hogy a V I. pont utolsÂ bekezd¢s¢nek elsû mondatÀt eddig egyoldalÃan olvastam, mert csak a metafizikai àdogmatischÊ l¢trehozÀsÀnak korÀbbi kÁs¢rleteivel
szembeni kritikÀt vettem ¢szre, a metafizika
mint tudomÀny (kellû kritikai elûmunkÀlatok
utÀn lehetûv¢ vÀlÂ) àdogmatischÊ l¢trehozÀsÀnak programjÀt itt nem. Most mÀr persze az
eredetiben ä sût: a r¢gi magyar fordÁtÀsban
is ä ¢szreveszem, ¢s valÂszÁnüleg korÀbban is
¢szrevettem volna, ha nemcsak Ãgy olvasom,
hanem elemzem is a sz´veget. Nem is ¢rtem,
mi¢rt nem tettem meg, hiszen fordÁtÂk¢nt jÂl
ismerem a fûn¢vbûl k¢pzett ¢s magyarra k¢tf¢lek¢ppen fordÁthatÂ n¢met mell¢knevek (a
àlogischÊ, àphilosophischÊ, àreligi´sÊ vagy
¢ppen a àdogmatischÊ) csapdÀjÀt ä olvasÂk¢nt m¢gis beles¢tÀltam a csapdÀba. Most,
hogy ezt felfedeztem, kicsit meg is ijedtem,
hiszen m¢g szÀmtalan olyan hely lehet, ahol
nem figyeltem fel a àdogmatischÊ k¢t¢rtelmüs¢g¢re ä elemezni kellett volna mindet.
Szerencs¢re mÀr nem kell: Kis JÀnos olyan
k´vetkezetesen v¢gigvitte a dogmatikai-dogmatikus megk¡l´nb´ztet¢st, hogy akkor sem

t¢vedhetek, ha csak lazÀn olvasom a sz´veget.
°s nem is ez az egyetlen k´vetkezetesen v¢gigvitt megk¡l´nb´ztet¢s, amellyel Kis JÀnos
az olvasÂ segÁts¢g¢re siet. Aki ¢rti, annak valÂszÁnüleg hasonlÂ segÁts¢get nyÃjt az is, hogy
a àdialektischÊ hely¢n az Ãj magyar fordÁtÀsban k´vetkezetesen àdialektikaiÊ ä ¢s nem
àdialektikusÊ ä szerepel. Be kell vallanom, ¢n
hiÀba t´rtem rajta a fejem: nem siker¡lt rÀj´nn´m, mi indokolja a àdialektikaiÊ-t, de arra
sem, hogy mi szÂl a àdialektikusÊ ellen. Az
elûbbi s¢ma itt nyilvÀnvalÂan nem mük´dik
(nincs jÂ ¢s rossz àdialektischÊ), ¢s nekem mÀsfajta k¢t¢rtelmüs¢get sem siker¡lt felfedeznem. De lehet, hogy nem is k¢t¢rtelmüs¢get
kellene keresnem: a fordÁtÂ talÀn nem arra
akarta felhÁvni a figyelmemet, hogy egy k¢t¢rtelmü n¢met mell¢knevet ebben a sz´vegben hogyan ¢rtsek, hanem ä mivel a àdialektikusÊ ¢s a àdialektikaiÊ k´z´tt nem lÀtott komoly k¡l´nbs¢get ä egyszerüen azt a megoldÀst vÀlasztotta, amelyik magyarul jobban
hangzik. Hogy melyik hangzik jobban, azon
lehetne vitatkozni: szerintem p¢ldÀul a lÀtszat jelzûjek¢nt jÂ a àdialektikaiÊ ä olyat lehet
mondani, hogy a dialektikÀt àmint a d i al e k t i k a i l À t s z a t k r i t i k À j À t soroljÀk a logikÀhozÊ (113. o.) ä, a k´vetkeztet¢sek
mellett viszont (mint mondjuk A TISZTA °SZ
DIALEKTIKAI K¹V ETKEZTET°SEIRýL szÂlÂ r´vid fejezetben, a 318ä319. oldalakon) az ¢n
f¡lemnek sokkal jobban hangzana a àdialektikusÊ. Ha csak a hangzÀsrÂl volna szÂ, lehetne vÀltogatni a kettût, nem kellene mindenÀron ä m¢g az ¢rvel¢smÂd mellett is (lÀsd:
341. o.) ä ragaszkodni a àdialektikaiÊ-hoz. De
ha nem a jobb hangzÀs ä ¢s nem is a àdialektischÊ k¢t¢rtelmüs¢ge ä a magyarÀzat, akkor
mi? Erre nem tudtam rÀj´nni. Pedig m¢g arra is gondoltam, hogy a fordÁtÂt talÀn a àdialektikusÊ szÂ k¢sûbbi karrierje zavarja: meg
akarja Âvni az olvasÂt a rossz asszociÀciÂktÂl.
De hÀt ez legyen a Hegel- ¢s Marx-fordÁtÂk
gondja ä a àdialmatosÊ asszociÀciÂkrÂl meg
lassan el is feledkezhet¡nk.
Valami magyarÀzat biztosan van, mert Kis
JÀnos egy¢bk¢nt nem ragaszkodik makacsul
a megoldÀsaihoz, m¢g akkor sem, ha azok telitalÀlatok. Sz´veghüen fordÁt, ahol a sz´veghü fordÁtÀs pontosan ¢s sz¢pen visszaadja az
eredetit, ¢s bÀtran elrugaszkodik, ahol a vilÀgos fogalmazÀs vagy a sz¢p nyelvi megfor-
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mÀlÀs ezt k´veteli. M¢g azt is meg meri tenni,
hogy a szavakat ne mindig a szÂtÀri jelent¢s¡knek megfelelûen fordÁtsa: a pontos ¢s
vilÀgos fogalmazÀs ¢rdek¢ben n¢ha eg¢szen
a jelent¢smezû legsz¢l¢ig ä olykor azon tÃlra
is ä elmegy. Mondok erre egy tanulsÀgos p¢ldÀt: a àHandlungÊ fordÁtÀsÀt.
Kis JÀnos k¢tf¢lek¢ppen fordÁtja a àHandlungÊ-ot: a mÀsodik kiadÀs elûszavÀban a szÂtÀri jelent¢snek megfelelûen àcselekedetÊ-nek
(40. o.), illetve àcselekv¢sÊ-nek (41. o.), a tapasztalat analÂgiÀirÂl szÂlÂ r¢szben pedig ä a
szÂtÀri jelent¢stûl elt¢rûen, bizonyos ¢rtelemben, mondhatni, vele ellent¢tesen ä àmük´d¢sÊ-nek (220ä221. o.). Hogy ezen az utÂbbi
sz´veghelyen valami nem stimmel a szÂtÀri
jelent¢ssel, az mÀr a àHandlungÊ-ot k´vetkezetesen àcselekedetÊ-tel vagy àcselekv¢sÊ-sel (olykor àcselekv¢nyÊ-nyel) visszaadÂ ä ¢s komoly
elrugaszkodÀssal amÃgy sem vÀdolhatÂ ä r¢gi fordÁtÀsbÂl is kider¡l: itt is megjelenik a
àmük´d¢sÊ, ha nem is a àHandlungÊ, hanem a
(Kant-sz´vegben r¢gies helyesÁrÀssal szereplû) àTh¤tigkeitÊ hely¢n.5 A mÀsodik elûszÂban
szereplû àHandlungÊ-gal nincs probl¢ma:
Kant itt az akarat megnyilvÀnulÀsÀt nevezi
àHandlungÊ-nak, ¢s azt mondja, hogy az akaratot mint jelens¢get (¢ppen megnyilvÀnulÀsaiban, vagyis lÀthatÂ àHandlungÊ-jaiban) elgondolhatom a kauzalitÀs t´rv¢nye (s vele a
term¢szet mechanizmusa) alÀ tartozÂk¢nt ¢s
ennyiben nem szabadk¢nt, de elgondolhatom Ãgy is, mint ami nincs alÀvetve a term¢szeti t´rv¢nyeknek, azaz szabad (lÀsd: 40ä41.
o.). A tapasztalat analÂgiÀirÂl szÂlÂ r¢szben
szint¢n a kauzalitÀsrÂl van szÂ, amikor megjelenik a àHandlungÊ ä a kauzalitÀs, mondja
Kant, a àHandlungÊ fogalmÀhoz vezet6 ä, de
sehol nincsen akarat. Ez pedig akkor is zavarbaejtû, ha nemcsak akaratlagos àHandlungÊ van: a àHandlungÊ szÂtÀri jelent¢s¢vel
´sszeegyeztethetû ugyan, hogy valaki nem
akaratlagosan, ´nk¢ntelen¡l ä esetleg egyenest akarata ellen¢re ä hajt v¢gre egy àHandlungÊ-ot, de az akarat jelenl¢te mindenk¢ppen beletartozik a àHandlungÊ szÂtÀri jelent¢s¢be. M¢g enn¢l is zavarbaejtûbb a tiszta ¢sz
antinÂmiÀjÀnak kilencedik szakaszÀban a III.
pont k¢t alfejezete ä HOGYAN LEHETS°GES
EGYSZERRE A SZABADSçGBñL EREDý KAUZALITçS °S A TERM°SZETI SZºKS°GSZERþS°G çLTALçNOS T¹RV °NYE,

valamint A

SZABADSçG °S

AZ çLTALçNOS TERM°SZETI SZºKS°GSZERþS°G
K¹Z¹TTI KAPCSOLAT KOZMOLñGIAI IDEçJçNAK

(430ä444. o.) ä, ahol legt´bbsz´r a szÂtÀri jelent¢snek megfelelûen fordul
elû a àHandlungÊ, n¢hÀny esetben azonban Kant Ãgy hasznÀlja a szÂt, ahogy a tapasztalat analÂgiÀirÂl szÂlÂ r¢szben, azaz
nem egy akarat megnyilvÀnulÀsÀrÂl (egy akarattal bÁrÂ l¢ny àHandlungÊ-jÀrÂl), hanem
p¢ldÀul term¢szeti okok idûbeli àHandlungÊjÀrÂl van szÂ.7
Most j´n a legnehezebb probl¢ma: mit tegyen a fordÁtÂ, ha egyszer nyilvÀnvalÂ, hogy
Kant nem mindig a (mai) szÂtÀri jelent¢s¢nek megfelelûen hasznÀlt egy szÂt? BÁrÀlja fel¡l Kantot, ¢s û d´ntse el, hogy amikor
Kant àHandlungÊ-ot mondott, akkor mire
gondolt (a mai szÂtÀri jelent¢snek megfelelû
àcselekv¢sÊ-re gondolt-e vagy inkÀbb az attÂl
elt¢rû àmük´d¢sÊ-re)? Vagy pedig induljon ki
abbÂl, hogy ha Kant àHandlungÊ-ot mondott,
akkor àHandlungÊ-ra is gondolt, ¢s ez¢rt neki
is mindig àcselekv¢sÊ-t vagy àcselekedetÊ-et (ha
pedig v¢gk¢pp nem megy, akkor valami hasonlÂan hangzÂt, mondjuk àcselekv¢nyÊ-t) kell
mondania? Ebbûl persze n¢ha furcsasÀgok
adÂdhatnak ä ilyen p¢ldÀul az àok c s e l e k e d e t e a j e l e n s ¢ g b e nÊ8 ä, ¢s a homÀlyos àcselekv¢nyÊ is nehezen ¢rthetûv¢ (olykor t´k¢letesen ¢rthetetlenn¢) teszi a mondatokat.9 FurcsasÀgokat ¢s ¢rtelmetlen mondatokat leÁrni azonban nagyon kockÀzatos: jÂ
fordÁtÂ akkor sem Ár le olyasmit, hogy àaz ok
cselekedeteÊ, ha megesk¡d´tt az anyja ¢let¢re,
hogy nem fogja fel¡lbÁrÀlni Kantot. Szinte
mindig lehet kibÃvÂt talÀlni a kirÁvÂ ¢rtelmetlens¢gek elker¡l¢s¢re (p¢ldÀul azt, hogy
a nyelv megvÀltozott: Kant korÀban m¢g tÀgabb ¢rtelemben hasznÀltÀk a àHandlungÊot). °s ha nincs kibÃvÂ, akkor is csak olyasmit
szabad leÁrni, aminek van ¢rtelme: az legalÀbb nem vevûdik ¢szre.
De az sem kev¢sb¢ kockÀzatos, ha a fordÁtÂ megprÂbÀlja fel¡lbÁrÀlni Kantot. Mivel
Kant nem tudta, hogy û nem mindig a (mai)
szÂtÀri jelent¢s¢nek megfelelûen hasznÀlja a
àHandlungÊ-ot, egyÀltalÀn nem vigyÀzott arra, hogy a sz´vegk´rnyezetbûl vilÀgosan eld´nthetû legyen, hogy akkor most t¢nyleg
àHandlungÊ vagy csak tÀgabb, illetve Àtvitt ¢rtelemben az. Vannak eld´nthetû ¢s vannak
eld´nthetetlen esetek, ¢s vannak olyanok is
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ä ezek a legrosszabbak ä, amikor egy¢rtelmüen d´nteni lehet, de a d´nt¢snek megfelelû
àcselekv¢sÊ vagy àcselekedetÊ (ellenkezû esetben meg a àmük´d¢sÊ) magyarul m¢gsem
megy. A fordÁtÂ ilyenkor csak a magyar
nyelv¢rz¢k¢re tÀmaszkodhat, ami el¢g ugyan
ahhoz, hogy ne Árjon olyan k¢ptelens¢geket,
mint àa term¢szeti okokÊ intelligÁbilis tehets¢g¢nek àcselekedetre bÁrÀsaÊ,10 de ezen az alapon
m¢gsem lehet fel¡lbÁrÀlni Kantot.
Az ilyen àHandlungÊ tÁpusÃ, neh¢z fordÁtÀsi probl¢mÀkra csak a puha diktatÃrÀk kÁnÀlnak megoldÀst. JÂ fordÁtÂk kem¢ny diktatÃrÀban ¢s demokrÀciÀban is akadnak, de ide
nemcsak jÂ fordÁtÂ, hanem kivÀlÂ filozÂfus
kell. A kivÀlÂ filozÂfusok viszont a kem¢ny
diktatÃrÀkban ¢s a demokrÀciÀkban ritkÀn
fordÁtanak (az okok nagyon k¡l´nb´zûk ä
munkatÀbor ¢s b´rt´n az egyik oldalon,
egyetemi kutatÂ- ¢s oktatÂmunka a mÀsikon ä, de az eredm¢ny ugyanaz). Ami a demokrÀciÀt illeti, az mÀs c¢lra nagyon jÂ lehet,
de egyÀltalÀn nem biztosÁtja, hogy kivÀlÂ filozÂfusok fordÁtÀsnak szentelj¢k az idej¡ket.
MÀrpedig a àHandlungÊ megoldÀsÀhoz ez
kellett.
Kis JÀnos k¢tf¢lek¢ppen fordÁtotta a
àHandlungÊ-ot, de nem az¢rt, mert fel¡lbÁrÀlta Kantot. °ppen ellenkezûleg: az¢rt merte megtenni, hogy olykor a szÂtÀri jelent¢stûl
elt¢rû fordÁtÀst adjon, mert nagyon pontosan
¢rtette ¢s t´k¢letesen Àttekintette a sz´veget.
Ez nem akÀrmilyen filozÂfiai teljesÁtm¢ny, de
fordÁtÂk¢nt talÀn m¢g nagyobbat dobott:
megtalÀlta a magyar megfelelûj¢t valaminek,
amirûl a szÂtÀr nem tudott. Kicsit sarkÁtva fogalmazok, de komolyan gondolom: nem Kis
JÀnoson, hanem a szÂtÀrk¢szÁtûk´n kell szÀmon k¢rni, hogy a àHandlungÊ lehets¢ges
hasznÀlatai k´z´tt nem emlÁtik a àmük´d¢sÊ-t.11
Befejez¢s¡l a k´nyv k¡lsej¢rûl szeretn¢k
szÂlni. AlapjÀban v¢ve sz¢p ¢s elegÀns a
k´nyv, csak nem szabad hozzÀnyÃlni. Ha sokat fogdossuk, hamar ´sszepiszkolÂdik a
sz¢p, feh¢r borÁtÂ, ¢s ha nyitogatjuk-lapozgatjuk, hamar sz¢tesnek a lapok. A recenziÂÁrÀs p¢ldÀul biztosan Àrt neki: az ¢n p¢ldÀnyom mÀr nagyon viharverten n¢z ki. N¢gy
mÀsik k´nyvet is hasznÀltam: a r¢gi magyar
fordÁtÀs 1913-as kiadÀsÀt, egy 1891-es n¢met
kiadÀst (a sajÀtom) ¢s azt a k¢t 1911-ben kiadott k´tetet, amelynek alapjÀn a fordÁtÀs k¢-

sz¡lt (k´nyvtÀri p¢ldÀnyok); ûk s¢rtetlen¡l
tÃl¢lt¢k a recenziÂt. Igaz, ezek kem¢ny borÁtÂba vannak k´tve, de az is igaz, hogy majdnem ä vagy t´bb mint ä szÀz ¢v alatt nagyon
sokan forgattÀk ûket. Az Ãj magyar kiadÀst is
nagyon sokan fogjÀk forgatni ä csak nem sokÀig. A kiadÂ valÂszÁnüleg nem szÀmolt n¢hÀny fontos szemponttal. Mindenekelûtt azzal, hogy A TISZTA °SZ KRITIKçJA nem k´nyvespolcdÁsz, ¢s nem olyan k´nyv, amely csak
egyszer hasznÀlandÂ. De azzal sem szÀmolt a
kiadÂ, hogy az Ãj fordÁtÀsban A TISZTA °SZ
KRITIKçJA ¢rthetû: mostantÂl ebbûl fogjÀk tanÁtani ¢s tanulni. MÀrpedig a tanÀr ¢s a diÀk
a legrosszabb fajta olvasÂ: nem rendeltet¢sszerüen ä elej¢tûl v¢g¢ig ä olvassa a k´nyveket, hanem ide-oda lapoz, keres valamit,
alÀhÃz, megjegyz¢seket Ár a margÂra, sût k¢pes mÀsolÂg¢pre kiterÁteni a p¢ldÀnyÀt. Tiszta szerencse, hogy meg vannak szÀmozva az
oldalak.
Most mÀr csak egyet lehet ¢s kell tenni: Ãjra kiadni. Kem¢ny k´t¢sben ¢s kicsit t´bb
gondot fordÁtva a sz´vegre.

Jegyzetek
1. Ludwig Wittgenstein: A BIZONYOSSçGRñL . (FordÁtotta Neumer Katalin.) EurÂpa, Bp., 1989. 57. o. ä
Noha mondandÂm szempontjÀbÂl a n¢met eredetinek nincs k¡l´n´sebb jelentûs¢ge, a teljess¢g kedv¢¢rt Àlljon itt:
ä àDie subjektive Zul¤nglichheit heiùt ºberzeugung
(f¡r mich selbst), die objektive Gewiùheit (f¡r Jedermann).Ê (Kant)
ä à193. Was heiùt: die Wahrheit eines Satzes sei gewiù?Ê
à194. Mit dem Wort ÏgewiùÎ dr¡cken wir die v´llige
ºberzeugung, die Abwesenheit jedes Zweifels aus, und wir
suchen damit die Andern zu ¡berzeugen. Das ist subjektive
Gewiùheit.
Wann aber ist etwas objektiv gewiù? ä Wenn ein Irrtum
nicht m´glich ist.Ê (Wittgenstein)
2. LÀsd pl. a 199. ¢s 203. megjegyz¢s, i. k. 58. ¢s
59. o.
3. K¢tf¢le elt¢r¢st nem emlÁtettem. A n¢met kiadÀsok ugyancsak ritkÁtott szed¢ssel emelik ki a sz´vegben szereplû utalÀsokat a k´nyv k¢sûbbi fejezeteire
(az elsû kiadÀs elûszavÀnak sz´veg¢ben k¢t ilyen utalÀs van), a magyar kiadÀs viszont id¢zûjelbe teszi a
cÁmeket. Ez ugyan megnehezÁti az eligazodÀst a sz´-
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vegben, de ha k´vetkezetesen alkalmazzÀk ä ¢s ebben a magyar kiadÀs k´vetkezetes ä, nem kifogÀsolhatÂ. ä Nem emlÁtettem tovÀbbÀ a zÀrÂjeleket: a magyar kiadÀs nem mindig teszi zÀrÂjelbe a n¢metben
zÀrÂjelben szereplû szavakat ¢s sz´vegr¢szleteket,
n¢ha meg olyankor hasznÀl zÀrÂjelet, amikor a n¢met nem. Ez bizonyos esetekben indokolt (az elsû kiadÀs elûszava p¢ldÀul nem tipogrÀfiai megk¡l´nb´ztet¢ssel, hanem zÀrÂjelben adja meg a latin id¢zetek szerzûj¢t ¢s hely¢t, valamint azt a k¢t n¢met
szÂt, amelyre Kant mint sajtÂhibÀra utal), mÀs esetekben viszont megnehezÁti az eligazodÀst a sz´vegben. K¡l´n´sen rossz n¢ven vettem a zÀrÂjelek kihagyÀsÀt, illetve beiktatÀsÀt AZ EMPIRIKUS GONDOLKODçS POSZTULçTUMAIRñL çLTALçBAN cÁmü fejezetben (lÀsd 231. ¢s 235. o. ä az utÂbbi helyen rÀadÀsul
egy kiemel¢s is hiÀnyzik).
4. MegÁg¢rtem, hogy tartalmi k¢rd¢sekhez nem fogok hozzÀszÂlni, m¢gsem tudom megÀllni, hogy
meg ne jegyezzem: ezen a k´zismert, sokat id¢zett
helyen akkor sem szerencs¢s megoldÀs a àterm¢szettanÊ a àterm¢szettudomÀnyÊ helyett, ha arrÂl az
idûrûl van szÂ, amikor a àNaturwissenschaftÊ m¢g
nem talÀlt rÀ a tudomÀny biztos orszÀgÃtjÀra.
5. A n¢met sz´vegben àHandlungÊ ¢s àTh¤tigkeitÊ szerepel (àWo Handlung, mithin Th¤tigkeit und Kraft
ist...Ê). A r¢gi fordÁtÀsban a àHandlungÊ-bÂl àcselekv¢sÊ, a àTh¤tigkeitÊ-bûl pedig ä a szÂtÀri jelent¢sbe
m¢g beletartozÂ ä àmük´d¢sÊ lett (àAhol cselekv¢s, tehÀt
mük´d¢s s erû van...Ê ä A TISZTA °SZ KRITIKçJA. FordÁtottÀk ¢s magyarÀztÀk: Alexander BernÀt ¢s BÀnÂczi
JÂzsef. MÀsodik, Àtdolgozott kiadÀs. Budapest,
Franklin TÀrsulat, 1913. 168. o.). Az Ãj fordÁtÀsban
viszont a àHandlungÊ-bÂl lett àmük´d¢sÊ ä ami nem
egyeztethetû ´ssze a szÂtÀri jelent¢ssel ä, a àTh¤tigkeitÊ hely¢n pedig a szÂtÀr Àltal elsû helyen emlÁtett
àtev¢kenys¢gÊ szerepel (àAhol mük´d¢s ä s enn¢lfogva tev¢kenys¢g ¢s erû ä van...Ê ä 220. o.).
6. Az Ãj fordÁtÀsban: àA kauzalitÀs a mük´d¢s fogalmÀhoz vezetÊ (220. o.) ä a r¢giben: àEz az oksÀg a cselekv¢s
fogalmÀhoz vezetÊ (i. k. 167. o.).
7. Kis JÀnosnÀl: àígy tehÀt a term¢szeti okok minden idûbeli mük´d¢se maga is megint csak okozatÊ (434. o.); a
r¢gi fordÁtÀsban kicsit furcsÀn: àTehÀt a term¢szeti okok
minden cselekedetei idûrendben maguk is okozatokÊ (i. k.
354. o.).
8. Alexander BernÀt ¢s BÀnÂczi JÂzsef fordÁtÀsa
(lÀsd: i. k. 355. o.).
9. Teljesen ¢rthetetlennek talÀlom p¢ldÀul a r¢gi
fordÁtÀsban a k´vetkezû mondatot: àMert az oksÀg
alapt¢tel¢n¢l fogva cselekv¢nyek elsû alapoka a jelens¢gek
minden vÀltozÀsÀnak, tehÀt nem rejtûzhetnek oly alanyban, mely maga is vÀltozik, mert k¡l´nben mÀs cselekv¢nyek s mÀs e vÀltozÀst meghatÀrozÂ alany kellen¢nek.Ê (I.
k. 168. o.) A mondat nem k´nnyü, de Kis JÀnos fordÁtÀsÀban ¢rthetû: àHiszen a kauzalitÀs elv¢nek ¢rtelm¢ben a mük´d¢sek teszik a jelens¢gek minden vÀltozÀsÀnak

elsû alapjÀt, s ez¢rt ezek nem lehetnek olyan szubjektum sajÀtjai, amely maga is vÀltozik, mert akkor sz¡ks¢g volna
mÀs mük´d¢sekre ¢s egy mÀsik szubjektumra, melyek ezt a
vÀltozÀst meghatÀroznÀk.Ê (221. o.)
10. àMÀr most legkev¢sb¢ sincs ÀrtalmÀra, f´lt¢ve, hogy
akÀr csak Ãgy kigondolva volna is, ha f´lvessz¡k, hogy a
term¢szeti okok k´z´tt olyanok is vannak, melyeknek csupÀn intelligÁbilis tehets¢g¡k van, amennyiben ennek cselekedetre bÁrÀsa soha nem nyugszik empirikus f´lt¢teleken,
hanem csupÀn az ¢rtelem okain [...]Ê (Alexander BernÀt
¢s BÀnÂczi JÂzsef fordÁtÀsa, i. k. 354ä355. o.) Ugyanez Kis JÀnosnÀl: àS a legkev¢sb¢ sem Àrtunk neki, ha feltessz¡k ä legyen szÂ akÀr puszta k¢pzeletsz¡lem¢nyrûl ä,
hogy a term¢szeti okok k´z´tt olyan is akad, mely valamif¢le, merûben intelligÁbilis k¢pess¢ggel rendelkezik, azaz soha nem empirikus okok determinÀljÀk arra, hogy mük´dj¢k, hanem kizÀrÂlag az ¢rtelem indokai [...]Ê (435. o.)
11. T´bb mint k¢tszÀz ¢vvel a Kant-mü sz¡let¢se
utÀn az ember legalÀbb a nagy Dudentûl elvÀrhatnÀ,
hogy utaljon ¢s magyarÀzatot adjon az olyan szÂkapcsolatokra, mint a àHandlung einer UrsacheÊ vagy
a àHandlungen der NaturursachenÊ.

Erd¢lyi çgnes

A KçNON V°DELM°BEN
Harold Bloom: The Western Canon
Riverhead Books, New York, 1995. 546 oldal
A szerzû
Harold Bloom a mai amerikai irodalmÀrok
¢lvonalÀba tartozik ä szÀmon tartott, sokat vitatott szerzû. HÃsz k´nyvet Árt, ¢s t´bb szÀzhoz bevezetût, a New York-i Chelsea House
KiadÂ ugyanis Bloom szerkeszt¢s¢ben ¢s elûszavÀval adja ki a vilÀgirodalom klasszikusait.
A kÀnont tehÀt nemcsak a katedra felûl ismeri, a gyakorlÂ szerkesztû szempontjai is szerepet jÀtszhatnak a v¢gsû Át¢letalkotÀsban.
ít¢lete indulatokkal teli ¢s indulatokat kivÀltÂ, amint az ebbûl a hosszÃ k´nyvbûl is kitünhet. Ez Bloom fûmüve, a hatvanas ¢veiben jÀrÂ kritikus szÀmvet¢se.
K´nyveinek z´m¢ben Bloom k¢t t¢mÀval
foglalkozik: az angol romantikus k´lt¢szettel
(illetve annak amerikai folytatÀsÀval) ¢s sajÀt
àhatÀselm¢let¢velÊ, amely k´ltûk (¢rtsd: k´ltûk ¢s ÁrÂk, adott esetben kritikusok) egymÀsra kifejtett hatÀsÀt, egymÀstÂl valÂ àiszonyodÀsukÊ term¢keny folyamatÀt Árja le. Bloom
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szerint az irodalmat a revizionizmus tartja
¢letben, a meghaladÀs vÀgya, a freudi modellhez hasonlÂ ÀllandÂ apagyilkolÀsi k¢nyszer, amely akkor is mük´dik ä rendszer¢nek
talÀn ez a leg¢rdekesebb pontja ä, ha a k´ltû
nem tud rÂla. Magyarul a Caf¢ BÀbel 1996-os
tavaszi szÀmÀban olvashatÂ tanulmÀny a àhatÀs-iszonyÊ elm¢let¢rûl (Menyh¢rt Anna:
¹SSZ¹V EGNEMZ°S).
Bloom a Yale Egyetemen tanÁt majd'
negyven ¢ve, ¢s ez persze àszÀmÁtÊ, hiszen a
vilÀg egyik legjobb ¢s leghÁresebb egyetem¢rûl van szÂ, ahol az irodalomoktatÀs mindig
erûs volt. SzokÀs Bloomot a yale-i dekonstrukciÂs iskolÀhoz k´tni, ami szerintem csak
f¢lig-meddig igaz: annyi biztos, hogy Bloom
a k´zel¡kben ¢l ¢s dolgozik, Paul de Man ¢s
Derrida a munkatÀrsai voltak, ¢s a bloomi elk¢pzel¢sek egy r¢sze beilleszkedik abba a keretbe, amit a dekonstrukciÂ kialakÁtott magÀnak. (Bloom a yale-i iskola k¢sei nyitÂk´tet¢ben [DECONSTRUCTION AND CRITICISM] is
szerepel.) De az is biztos, hogy Bloom sokkal
inkÀbb ´nmaga megszÀllottja, semmint hogy
bÀrmilyen iskola vagy bÀrmilyen mÀs nehezen k´rvonalazhatÂ irÀnyzat hat¢kony figurÀja lehessen. Jellemzû mÂdon k´vetûi sem
igen akadnak abban az ¢rtelemben, ahogy
DerridÀt vagy de Mant k´vetik. Elm¢lete ismert, hatÀsa tagadhatatlan, vitÀk is bûven
akadnak k´r¡l´tte (k¡l´n´sen a feministÀk
tÀmadjÀk elûszeretettel), de Bloom-iskolÀrÂl
nem besz¢lhet¡nk.
A jelenkori kritikusi irÀnyzatokkal valÂ
szembenÀllÀsa mostanra teljesedett ki ä a
W ESTERN CANON egy t´bb mint ´tszÀz oldalas kirohanÀsk¢nt is olvashatÂ. A kirohanÀsokat pedig furcsa hangulat jellemzi: az el¢gikusnak ¢s a harciasnak (mondhatni agreszszÁvnek) olyan vegy¡l¢ke, ami f´lmagasztosÁt.
Ezt ¢rezni ebbûl a k´nyvbûl is, ez adja meg
¢rdekess¢g¢t, ¢s ebben rejlik gyenges¢ge is.
A k´nyv
A k´nyv tanulmÀnygyüjtem¢ny vagy, ha Ãgy
tetszik, essz¢k sorozata, amely a nyugati irodalom hatalmas anyagÀbÂl vÀlasztja ki a szerinte leg¢rt¢kesebbeket, azokat a müveket ¢s
szerzûket, amelyek a kÀnon magvÀt alkotjÀk.
àEz a k´nyv huszonhat ÁrÂt vizsgÀl, sz¡ks¢gszerüen
bizonyos nosztalgiÀval, mert hiszen igyekszem elk¡l´nÁteni azokat a sajÀtsÀgokat, amelyek ezeket a

szerzûket kanonikussÀ, azaz kultÃrÀnkban tekint¢lyesekk¢ teszik. Az Ïeszt¢tikai ¢rt¢ketÎ szokÀs inkÀbb
Immanuel Kant javaslatÀnak, semmint valamif¢le
aktualitÀsnak tekinteni, de nekem nem ez volt a tapasztalatom egy ember´ltûnyi olvasÀs sorÀn.Ê (1.
o.) A bevezetû mondatok sok mindent elÀrulnak, a kulcsszavak itt a nosztalgia ¢s az eszt¢tikai ¢rt¢k, valamint a sajÀt ember´ltûnyi
tapasztalat. Bloom szerint l¢tezik egy kÀnon,
amelynek ism¢rve, hogy kizÀrÂlag remekmüvekbûl Àll, s ez a kÀnon jÂ, viszont ¢ppen eltünni lÀtszik a kÀnont felnyitÂ, felhÁgÁtÂ, nevets¢gess¢ tevû k¡l´nb´zû erûk hatÀsÀra.
Ezek az erûk jelen vannak az amerikai egyetemek vilÀgÀban, ¢s mindent elk´vetnek
az¢rt, hogy àvallÀsos-politikai ¢s szocioekonÂmiaiÊ elvek alapjÀn ÀtÁrjÀk a k´telezû olvasmÀnyok listÀjÀt. Pedig ànincsenek szociÀlis felt¢telek vagy kontextusok, amelyek sz¡ks¢gszerüen
serkenten¢k a remekmüvek l¢trej´tt¢t, bÀr m¢g sokÀig fogjuk tanulni ezt a kellemetlen igazsÀgot...
A müv¢szetek egyszerüen nem haladnak...Ê (405ä
406. o.) Az ellens¢get, mely az eszt¢tikai ¢rt¢k
f´l¢ helyez ilyen-olyan ideolÂgiÀt, Bloom ´szszefoglalÂan a S¢rtûd´tts¢g IskolÀjÀnak nevezi (School of Resentment), s ide sorol olyan
egymÀstÂl ugyancsak messze ÀllÂ irÀnyzatokat, mint a feministÀkat, a marxistÀkat, a Lacan-hÁvûket, az Ãj historicistÀkat, a dekonstruktivistÀkat ¢s a szemiotikusokat. Felmer¡l
a gyanÃ, hogy Bloom tÃloz, mÀr csak az¢rt
is, mivel maga is jÂ n¢hÀny sÃlyos elm¢leti
müvet adott az angolszÀsz vilÀgnak, de most
nem dolgunk ezt megÁt¢lni. Mindenesetre a
konkr¢t kÀnonalakÁtÀs (¢s ezzel egy¡tt torzÁtÀs) vesz¢lye az amerikai egyetemeken nem
elhanyagolhatÂ, àbevÀltÊ remekmüvek esnek
ki az olvasmÀnylistÀkrÂl, hogy ÀtadjÀk a hely¡ket olyan, esetleg mÀsodrendü szerzûknek, akik bûrszÁn¡k, nem¡k vagy szexuÀlis
irÀnyultsÀguk miatt vÀltak ismertt¢. Bloom
pedig siratja az ironikusan àhalott, feh¢r, eurÂpai hÁmeknekÊ (dead, white, european males)
nevezett alkotÂkat.
A huszonhat tÀrgyalt szerzû a k´vetkezû:
Shakespeare (a kÀnon k´z¢ppontja), Dante,
Chaucer, Cervantes, Montaigne, Moliªre,
Milton, dr. Samuel Johnson, Goethe, Wordsworth, Austen, Whitman, Emily Dickinson,
Dickens, George Eliot, Tolsztoj, Ibsen, Freud,
Proust, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Borges,
Neruda, Pessoa ¢s Beckett. A vÀlasztÀs egyik
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indoka szerint huszonhat szerzûrûl lehet
k´nyvet Árni, mÁg n¢gyszÀzrÂl lehetetlen; ezzel neh¢z vitatkozni. A k´tet hasonlÂ beosztÀst k´vet, mint Giambattista Vico hÁres rendszere (teoretikus, arisztokratikus ¢s demokratikus vilÀgkorszakok k´vetik egymÀst, majd
az ezeket k´vetû kÀoszbÂl egy Ãj teokratikus
korszak indul el), bÀr itt az arisztokratikus az
elsû korszak (teokratikus nincs, csak az olvasmÀnylistÀban), a demokratikus utÀn pedig
nem egy Ãj teokratikus kor k´vetkezik, hanem egy kaotikus, a mi¢nk. Az elûszÂ ¢s a bevezetû fejezet utÀn Shakespeare k´vetkezik,
az arisztokratikus kor Goeth¢vel ¢r v¢get (bÀr
csak a FAUST mÀsodik r¢sz¢t tÀrgyalja, mondvÀn, az szÀmÁt csak igazÀn). A demokratikus
kor elej¢n Wordsworthszel ¢s Jane Austennel
talÀlkozhatunk, a v¢ge pedig Ibsen. A kÀosz
korÀt Freud nyitja meg, az utolsÂ fejezet cÁme: B ECKETT... JOYCE... PROUST... SHAKESPEARE. A k´r tehÀt Shakespeare-rel zÀrul.
NyilvÀn nem v¢letlen, hogy a huszonhatbÂl
tizenk¢t szerzû angol nyelven Árt (a k¢tnyelvü
Beckettet is idesorolva), mÁg mondjuk a n¢met irodalombÂl egyed¡l Goethe szerepel.
Persze k¡l´nb´zû hosszÃsÀgban ¢s alapossÀggal ker¡lnek elû az egyes szerzûk; a legnagyobb figyelem ¢s megbecs¡l¢s Shakespeare-t
´vezi. ý a bloomi naprendszer k´z¢ppontja,
vele kezdûdik minden, ¢s û is marad mindv¢gig a legnagyobb. Ahogy Bloom mondja,
àû a kÀnon magaÊ. A hatÀselm¢let itt nem a
k´zvetlenebb apa-fiÃ vonalon l¢p mük´d¢sbe, hanem valami erûsebb dominancia uralmak¢nt, mely soha le nem k¡zdhetû, Àm
´r´kk¢ alkotÀsra ´szt´n´z. Shakespeare-rel
hadakozik Joyce, ¢ppÃgy, mint Freud, aki
eg¢sz rendszer¢t Shakespeare-nek k´sz´nheti, illetve az û hatÀsa ellen Árta. Bloom kimutatja, hogy az ¹dipusz-komplexus eredetileg
Hamlet-komplexus volt, Freud az¢rt d´nt´tt
k¢sûbb az antik n¢v mellett, hogy Ágy is eltÀvolÁtsa magÀtÂl Shakespeare-t.
A nyugati irodalom tehÀt Shakespeare k´p´nyeg¢bûl bÃjt ki. Ahhoz, hogy valaki beleker¡lhessen a kÀnonba, Bloom szerint k¢t
dolog sz¡ks¢ges: eredetis¢g ¢s idegenszerüs¢g (originality and strangeness), illetve eredetis¢g az idegenszerüs¢g ¢rtelm¢ben. àAzzal
¢rveltem eme k´nyv sorÀn, hogy az idegenszerüs¢g
¢rtelm¢ben vett eredetis¢g az a minûs¢g, amely minden mÀs minûs¢gn¢l jobban kanonikussÀ tesz egy

müvet.Ê (313. o.) A kÀnon l¢te ¢s mük´d¢se
teljes eg¢sz¢ben az eszt¢tikai Át¢letalkotÀs Àltal behatÀrolt ter¡letre korlÀtozÂdik. àA nyugati kÀnon ä azok hatÀrtalan idealizmusa ellen¢re,
akik f´l szeretn¢k nyitni ä pontosan az¢rt l¢tezik,
hogy hatÀrokat szabjon, hogy felÀllÁtson egy irÀnyadÂ m¢rt¢ket, amely minden, csak nem politikai
vagy morÀlis.Ê (33. o.) Az ideolÂgiamentess¢g
ideolÂgiÀjÀnak is nevezhetn¢nk ezt a beÀllÁtottsÀgot. àOlvasÀs valamilyen ideolÂgia szolgÀlatÀban, az ¢n Át¢letem szerint ez egyÀltalÀn nem is
jelent olvasÀst.Ê (28. o.) Bloom szerint azÀltal,
hogy az ideolÂgiai olvasÀs beker¡lt az irodalom¢rtelmezûk gyakorlatÀba, az ¢rtelmezûk
´ngyilkossÀgot hajtanak v¢gre. A bloomi javaslat az ideolÂgiÀt immanenciÀval vÀltanÀ
f´l, s ennek az immanenciÀnak a hordozÂja
a kÀnon. Az irodalom nem mÀs, mint n¢hÀny
àerûsÊ (ez a bloomi szÂtÀr egyik alapszava)
szerzû magÀn¡gye. A kritikus dolga, hogy
megÁrja a kÀnon csalÀdreg¢ny¢t, mely csak
annyira lehet fiktÁv, amennyire a szerzûk is
azok. Persze nem biografizmusrÂl van szÂ, ¢s
nem is hagyomÀnyos ¢rtelemben vett hatÀstanulmÀnyokrÂl (bÀr mindkettû jelen van
Bloom k´nyv¢ben). Az elm¢leti ÁrÀsok sorÀt
megnyitÂ 1973-as THE ANXIETY OF I NFLUENCE-ben (magyarul sz´rnyen hangzik: I SZONYODçS A HATçSTñL vagy A HATçS -ISZONY )
Ágy Ár: àA kritika az egyik k´ltem¢nytûl a mÀsikig
tartÂ rejtett utak ismeret¢nek müv¢szete.Ê Müv¢szet tehÀt, s mint ilyen, ´nt´rv¢nyü. Bloom
essz¢ista, csalhatatlank¢nt beÀllÁtott Át¢letei
ez¢rt irritÀlÂk: nem illenek a müfaj nyitottsÀgÀhoz. Szegedy-MaszÀk MihÀly szerint: à...azzal is ¢rvelhet¡nk, hogy Bloom nem egy¢b igencsak
tÃl¢rt¢kelt essz¢ÁrÂnÀl, kinek ¡zleti ¢rz¢ke ¢s term¢kenys¢ge messze fel¡lmÃlja gondolati m¢lys¢g¢t...Ê,
bÀr ezzel folytatja: àa legnagyobb nyelvter¡let
egyik leghÁresebb irodalmÀraÊ. (Alf´ld, 1996/2.
15. o.) Ez az ellentmondÀsos megÁt¢l¢s jellemzû Bloomra, nehezen lehet elker¡lni,
ugyanakkor neh¢z teljes eg¢sz¢ben egyet¢rteni vele. Mint minden nagyÁvü vÀllalkozÀsnak, A NYUGATI KçNON-nak is megvannak
a gyenge pontjai: t´bbtucatnyi szerzût lehet
Bloom szem¢re vetni, akiket be kellett volna
vennie az ¢lcsoportba; teljes eg¢sz¢ben hiÀnyzik a kom¢dia, aminek àerûsÊ hagyomÀnyai vannak a tÀrgyalt irodalmakban; felesleges ¢s lapos, ahogy minden fejezet elej¢n a
mennyekig magasztalja az ¢ppen tÀrgyalt
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szerzût stb. çm k¢ts¢gtelen, hogy Bloom
olyasvalaki, akinek megvan a tudÀsa, a k¢pess¢ge ¢s az ihlete egy ilyen munkÀhoz. A
magyar olvasÂ szÀmÀra furcsa, amikor àaz irodalmi stÃdiumok balkanizÀciÂjÀrÂlÊ esik szÂ (483.
o., a S¢rtûd´tts¢g IskolÀja, a àmulticulturalists
unlimitedÊ kapcsÀn), olyan probl¢mÀk ezek,
amelyekkel mi m¢g nem szÀmolhatunk. Viszont mindenk¢ppen ¢rdemes Bloomot olvasnunk: egy àerûsÊ szerzût ismerhet¡nk meg.
A lista
A k´tetet negyvenoldalas cÁmlista eg¢szÁti ki.
Bloom komolyan vette azt, hogy a kÀnon olvasandÂ k´nyvek listÀja, ¢s a nyugati kÀnon
v¢delm¢ben Árott k´nyv¢hez csatolta a maga
vÀlogatÀsÀt. Itt is a vicÂi felosztÀs szerint csoportosÁtotta a müveket n¢gy fejezetbe: a teokratikus, az arisztokratikus, a demokratikus
¢s a kaotikus korszaknak megvannak a maga
szerzûi. Az utolsÂ korszak listÀja, amelynek
nagy r¢sze jelenkori vagy k´zelmÃltbeli cÁmeket k´z´l, a szer¢ny àkanonikus prÂf¢ciaÊ alcÁmet viseli, Bloom jelzi, hogy ez k¢pl¢keny
talaj. A lista a GILGAMES eposszal kezdûdik,
¢s Tony Kusher ANGYALOK AMERIKçBAN cÁmü
drÀmÀjÀval ¢r v¢get. Term¢szetesen ez a k´tet legvitathatÂbb r¢sze, hiszen Bloom olyan
alapossÀgrÂl akar tanÃbizonysÀgot tenni,
amivel biztos nem rendelkezik. Magyar r¢szrûl a kaotikus korszaknÀl talÀljuk az alÀbbi
hÀrom bejegyz¢st: Attila JÂzsef: PERCHED ON
NOTHING'S BRANCH, Ferenc JuhÀsz: SELECTED
POEMS ¢s LÀszlÂ N¢meth: GUILT. Szegedy-MaszÀk MihÀly szolgÀl magyarÀzattal: àAz elsû
cÁm nyilvÀnvalÂan a Peter Hargitai k¢szÁtette vÀlogatÀsra c¢loz, mely eredetileg 1987-ben jelent
meg, a k´vetkezû ¢vben megkapta a Landon Translation Prize from the Academy of American Poets
nevü dÁjat, majd 1989-ben Ãjabb kiadÀst is meg¢rt.
A mÀsodik emlÁtett vÀlogatÀs tulajdonk¢ppen annak a k´tetnek a fele, mely 1970-ben a Penguin
Modern European Poets sorozatban lÀtott napvilÀgot, s melynek mÀsik, Bloom vÀlogatÀsÀbÂl kimaradt r¢sze We´res SÀndor vÀlogatott k´ltem¢nyeit
tartalmazza. Az egyetlen prÂzai alkotÀs, melyet
Bloom ¢rdemesnek talÀlt arra, hogy szerepeltesse a
jegyz¢k¢ben, a B þN 1966-ban k´zreadott angol
fordÁtÀsa.Ê (Alf´ld, 1996/2. 15. o.) A vÀlogatÀs
nyilvÀnvalÂan k¢ts¢gbe vonhatÂ, ¢s azonnal
vilÀgossÀ vÀlik, hogy Bloom kev¢ss¢ ismeri a
magyar irodalmat. Hogy kinek a tanÀcsÀra

szerepeltette ¢ppen ezt a hÀrom (´ssze nem
illû) nevet, nem tudhatjuk. Persze kÁs¢rletnek
a lista is kivÀlÂ, ¢s a teljess¢g ¢rz¢s¢t adja az
olvasÂnak, aki v¢gigk¡zd´tte magÀt ezen a
furcsa dzsungelen. Kezdhet¡nk olvasni.
Nemes P¢ter

AKI °RTI, HOGY MIRýL
SZñL A STORY
A SCHUBERT- ZEN°BEN
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Franz Schubert:
Sonata for Piano in D major, Op. 53
D. 850 (1825)
Sonata for Piano in E flat major, Op. 122
D. 568 (1817)
Malcolm Bilson (fortepiano)
Recording Producer: Leo de Klerk, Malcolm Bilson
Balance Engineer: Leo de Klerk
Editing: Katalin PusztÀsi
Hungaroton Classic HCD 31 586
Franz Schubert:
Sonata for Piano in A minor, Op. 164
D. 537 (1817)
Sonata for Piano in A major, D. 959 (1828)
Malcolm Bilson (fortepiano)
Recording Producer and Balance Engineer:
Leo de Klerk
Editing: Katalin PusztÀsi
Hungaroton Classic HCD 31 587
(MindjÀrt az ÁrÀs elej¢n be illik ¢s be kell vallanom elfogultsÀgomat az elûadÂval szemben. FÀradsÀgos, jÂ hangulatÃ ¢s jÂl siker¡lt
k´z´s munkÀkon alapszik barÀtsÀgunk, ¢s az
ilyenfajta kapcsolatok hosszÃ idûre szÂlnak.
Ez ä term¢szetesen ä befolyÀsol bÀr, de, rem¢lem, Át¢letemet nem t¢veszti meg.)
Nagyon messzirûl kell elkezdenem. TalÀn kider¡l majd, mi¢rt. BÀrmilyen fontossÀ vÀlnak is szÀmunkra ¢vtizedek hosszÃ sorÀn Àt
megszerzett ismereteink, Ázl¢s¡nk ¢s tudÀsunk alapjait m¢giscsak az ifjÃkor esztendûi
alatt benn¡nket ¢rt ¢lm¢nyek hatÀrozzÀk
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meg. Elsû k¢t-hÀrom ¢vtized¡nk alatt szerzett benyomÀsaink ä minden k¢sûbbi, valÂdi
¢rt¢k¢t tekintve talÀn a korÀbbiaknÀl jelentûsebb, fajsÃlyosabb impressziÂ ellen¢re is ä fel¡lmÃlhatatlanok maradnak. így van ez a
müv¢szetek dolgÀban is. SzÀmomra p¢ldÀul
Beckmesser gondolatban mindmÀig Maleczky OszkÀr hangjÀn szÂlal meg, a BartÂkkvartettek a TÀtrai-vonÂsn¢gyes felfogÀsÀban, a ZENE... Ãgy, ahogy azt elûsz´r hallottam Bernstein vez¢nylet¢vel, s Brahms hegedü-zongoraszonÀtÀinak m¢rt¢k¢t a ritka Fischer AnnieäZathureczky-szonÀtaestek jel´lt¢k ki. FolytathatnÀm, de hosszÃ lenne a sor.
AztÀn a k¢sûbbi nagy talÀlkozÀsok ezeket a
korai ¢rt¢kÁt¢leteket a maguk m¢ltÂ-illû
rangjÀra emelt¢k vagy szÀllÁtottÀk le, de az elsû benyomÀsok meghatÀrozÂ Ázeit nem tudtÀk t´bbet elmosni.
Ki tudja elfelejteni az elsû szerelmeket?
A k¢sûbbi nagy ¢lm¢nyek megrendÁtû hatÀsÀt nem kisebbÁtette, hogy az alapvet¢s mÀr
megt´rt¢nt. Richter csaknem egy ¢vtizeddel
utÂbb megismert jÀt¢ka minden korÀbbi ¢lm¢ny f´l¢ emelkedett, ¢s sok tekintetben û
lett a m¢rt¢k. Per¢nyi MiklÂsnak ¢ppen legutÂbbi hÂnapokbeli Bach-jÀt¢ka pedig ä hiÀba alapoztÀk annak idej¢n ¢lm¢nyeimet D¢nes Vera, Banda Ede, Milos Sadlo vagy ¢ppen Casals lemezrûl megismert, a maguk
mÂdjÀn feledhetetlen elûadÀsai ä ma az eg¢sz
zen¢re ¢s zen¢l¢sre vonatkozÂ Ãj eszm¢nyeket jel´l ki.
Schubert zongoraszonÀtÀi nem tartoztak a
koncert¢let t´rzsanyagÀba. Antal IstvÀn ¢s
Fischer Annie jÀtszottak olykor egyet-egyet,
majd persze Richter. A kottÀk ott voltak a
k´nyvtÀrban, de nem ¢rintett meg koncert¢lm¢ny, amelyik a müvekkel valÂ bensûs¢ges
ismerked¢sre sarkallt volna. Schubertet
mind´ssze egy-mÀsf¢l tucatnyi dala (mindig
ugyanazok, a ma àgyakranÊ felhangzÂ dalciklusok teljes eg¢sz¡kben jÂszer¢vel soha), k¢t
szimfÂniÀja, kisebb zongoradarabjai (egyenk¢nt, inkÀbb quasi rÀadÀsdarabnak), a PISZTRçNG¹T¹S ¢s a ROSAMUNDA-nyitÀny/k´zzene
jelentette. MÀr r¢ges-r¢gen lehetett teljes
W OHLTEMPERIERTES K LAV IER sorozatokat
hallani (KÂsa Gy´rgy jÂvoltÀbÂl, m¢g abban
az idûben, amikor az ilyen à´sszkiadÀsÊ tÁpusÃ, az LP- ¢s CD-lemezek gerjesztette soroza-

tok l¢nyeg¢ben ismeretlenek voltak), egy szezonon bel¡l akÀr t´bbsz´r is elhangzott valamennyi Beethoven-szonÀta ä Schubert kiv¢tel maradt. Persze mindenki mondta, hogy
zen¢je milyen sz¢p ¢s milyen l¢lekhez szÂlÂ,
de jÀtszani alig jÀtszottak ä mondjuk ä k¢t-k¢t
¢s f¢l tucatnyit a 998 lajstromozott mübûl.
Magam, ha hallottam is Schubert-szonÀtÀkat,
nem l¢v¢n kialakult ideÀlom, az ¢lm¢ny nem
konfrontÀlÂdott korÀbbiakkal, àkontrollanyagÊ hÁjÀn egymagÀban hatott csak. A müvek nem lettek igazÀn a koncert¢let r¢szeiv¢.
Mint ahogy nem lettek igazÀn sajÀtommÀ
sem. Malcolm Bilson a Hungaroton Classic
jÂvoltÀbÂl n¢gy Schubert-szonÀtÀt jelentetett
meg lemezen. Amikor most ezekrûl kellett
ÁrÀshoz fognom, egy Ãj vilÀg felfedez¢s¢nek
´r´mteli-sÃlyos feladata Àllt elûttem. Alighanem a feladat nagysÀga k´vetkezt¢ben is kell
mondanivalÂmat jÂval korÀbbrÂl elkezdenem, semmint az okvetlen¡l sz¡ks¢gesnek
lÀtszan¢k.
A Beethoven-szonÀtÀknak Czerny, majd Liszt
jÂvoltÀbÂl, a szerzû eredeti intenciÂit, sût sajÀt jÀt¢kÀt tovÀbb´r´kÁtû hagyomÀnya l¢tezett ¢s maradt ¢rv¢nyben. (Hogy egy ilyen,
szinte kizÀrÂlag a szÂbelis¢gen nyugvÂ hagyomÀny hogy torzul az ¢vtizedek, sût ¢vszÀzadok sorÀn, azt ä ha nem tudjuk is jÂl, de ä
sejthetj¡k. Ilyen-olyan technikai okoknÀl fogva ¢s az ¢rtelmez¢s t´bbjelentûs¢güs¢ge miatt
m¢g az objektÁvnek tünû eredeti metronÂmjelz¢sek ¢rv¢nyess¢ge is k¢tes, vagy k¢tess¢
vÀlhat. HÀt m¢g a szubjektumon Àtszürt, korral vÀltozÂ s az idûvel inkÀbb romlÂ, mintsem
javulÂ eml¢kezeten nyugvÂ tradÁciÂ. A k¢rd¢s irodalma meglehetûsen nagy, a probl¢mÀk hosszÃ sorÀt veti fel, gyakran az egy¢rtelmü megoldÀs legcsek¢lyebb rem¢nye n¢lk¡l.) Schubert szonÀtÀi sz¡let¢s¡kkor a b¢csi
¢rtelmis¢gi-polgÀri szalonokban szÂlaltak
meg (az az egyetlen àakad¢miaÊ, amelyet
Schubertnek rendeznie siker¡lt, nem vÀlhatott koncertezû hagyomÀny alapjÀvÀ), legt´bbsz´r, ha nem szinte kizÀrÂlag alkotÂjuk
keze alatt. A fûÃri tanÁtvÀnyok ä holott a
mÀgnÀsr¢teg nem jelent¢ktelen hangszeres
tudÀsÀt Beethoven s a kortÀrsak müvei gyakran igazoljÀk ä nem lettek Schubert elûadÂi
szokÀsainak k´zvetÁtûiv¢, s a komponista legkorÀbbi m¢ltatÂi is mÀr csak àpapÁrhagyo-
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mÀnytÊ ´r´k´ltek. Persze egy Schumann, egy
Liszt k¢pes volt akÀr hagyomÀnyt teremteni
is, csakhogy az mÀr egy Schumann, egy Liszt
hagyomÀnya, nem Schubert¢. A legr¢gebbi,
szÀmomra mÀr meghallgathatÂ SchubertszonÀta-felv¢teleket Artur Schnabel jÀtszotta,
s a felv¢tel ismerûi ezekrûl az elûadÀsokrÂl legendak¢nt besz¢ltek. A tudÂs k¢pzetts¢gü
zongorista-zeneszerzû Àltal 1939-ben lemezre
vett k¢t szonÀta elûadÀsa valÂban gy´ny´rü,
egyes t¢telei, egy-egy t¢ma megformÀlÀsa
eml¢kezetesen sz¢p, de ä szÀmomra, s engedtess¢k meg itt egy àaff¢le szer¢ny v¢lem¢nyÊ,
mely bÀr vitÀba szÀll nagy tekint¢lyü Át¢letekkel, m¢gsem kÁvÀn mÀs lenni, mint egy hang
a v¢lem¢nyek szÁnes kÂrusÀban ä nem Schubert, csak sz¢p zene, amelynek n¢melyik t¢mÀja dalszerüen ¢nekel, mÀsik tragikusan m¢ly,
de amelynek triola- ¢s tizenhatodmenetei
chopinesen gy´ngy´znek, drÀmai kit´r¢sei
lehetn¢nek akÀr Schumann, akÀr Beethoven
valamelyik darabjÀbÂl, jellegzetesen schuberti harmÂniafordulatai ä a szerzû stÁlusÀnak
erûs, karakteres füszerei, sût t´bbek annÀl,
jelentûs jegyei ä ¢szrev¢tlen¡l simulnak bele
a modulÀciÂs rendbe, s mindv¢gig megmarad ÀltalÀnosan sz¢p zen¢nek. Ennek a àhagyomÀnyosÊ vagy àhagyomÀnyosan sz¢pÊ zen¢l¢snek jegy¢ben fogantak a hetvenes-nyolcvanas ¢vek gyarapodÂ Schubert-szonÀta-lemezei ¢s -sorozatai.
A forradalmat valamikor talÀn m¢g a hatvanas ¢vekben Richter hozta. ý kezdett el
rendszeresen jÀtszani n¢hÀny Schubert-szonÀtÀt, egyÃttal m¢rt¢ket, mÀsok Àltal alig
megk´zelÁthetû m¢rt¢ket is ÀllÁtva fel arra a
n¢hÀny-kev¢s darabra n¢zve, amelyeket müsorÀn tartott. TalÀn ennek nyomÀn, de mindenk¢ppen evvel egy idûben ä bizonyos dolgok gyakran szinte àa levegûben vannakÊ, s
a legk¡l´nb´zûbb f´ldrajzi r¢giÂkban lesznek
azonos idûben aktuÀlissÀ ä sz¡lettek Kempff,
k¢sûbb Brendel egyes, majd ciklikus elûadÀsai. (UtÂbbiak m¢ltÀn nagy visszhangot keltve a budapesti koncert¢letben.) Ezeket sorozatos lemezfelv¢telek is k´vett¢k. LegÃjabban
Schiff AndrÀs koncertsz¢riÀi, majd megjelenû
CD-i emlÁtett k´zvetlen elûdeivel egy¡tt sok
tekintetben ¢lesebb f¢nyben mutatjÀk be a
szerzût ä jÀt¢kukban azonban (Richter kiv¢tel¢vel) jÂszer¢vel a XIX. szÀzad zongoramu-

zsikÀjÀnak Schnabel k´zvetÁtette tradÁciÂit
folytatjÀk. Egy Ãjabb, t´bb¢-kev¢sb¢ meghatÀrozhatÂ szem¢lyes Schubert-hagyomÀny hÁjÀn
sz¡letett sz¢p elûadÀsok. Sz¢pek, de ä Ãgy ¢rzem ä nem stÁlusalkotÂan jelentûsek, ¢s Ágy
nem is vÀltak Ãj tradÁciÂt teremtû eszt¢tikai
vitÀk meghatÀrozÂ kiindulÂpontjÀvÀ.
Az elmÃlt ¢vtizedek nagy vÀltozÀsokat
hoztak a zenei elûadÂ-müv¢szetben. A hatvanas-hetvenes ¢vekre lassan kezdett v¢get ¢rni
a XIX. szÀzad elûadÂi hagyomÀnya, amelyik
a maga k¢p¢re igazÁtotta a zene valamennyi
megelûzû stÁluskorszakÀban sz¡letett müvet,
l¢nyeg¢ben a romantika kottaolvasÀsi szokÀsait alkalmazta minden korÀbban Árt darabra.
Holott a XVIII. szÀzad elûadÂi stÁlusa ¢s
annak hosszan tovÀbb¢lû hagyomÀnya a
XIX. szÀzad¢tÂl l¢nyegesen k¡l´nb´z´tt.
A XVIII. szÀzad tÀvolrÂl sem t´k¢letes, a
megszÂlalÂ zen¢t tÀvolrÂl sem egy¢rtelmüen
r´gzÁtû kottaÁrÀsÀhoz elker¡lhetetlen¡l hozzÀszÀmÁtandÂk voltak a kor minden muzsikusa elûtt jÂl ismert tradÁciÂk, manÁrok. A kottaÁrÀs nem volt pontos, illetve nem volt pontos
a mi mai gyakorlatunk, a mi mai megÁt¢l¢s¡nk szerint. A leÁrt kottÀhoz magÀtÂl ¢rtetûdûen hozzÀtartoztak a jÂl ismert szokÀsok,
hagyomÀnyok, manÁrok, ezek ¢lûbb¢, valÂsÀghÁvebb¢ tett¢k az elûadÀst; a szokÀsok, hagyomÀnyok, manÁrok szolgÀltak a àt´k¢letlenÊ, az àelnagyoltÊ kottaÁrÀs kieg¢szÁt¢s¢re,
ezek adtÀk meg a szerzû ¢s a mü aprÂ, de
markÀns, karakterisztikus, specifikus egy¢ni
vonÀsait, ¢s ¢ppen ezeknek ismeret¢ben lehetett a müveket egyÀltalÀn megszÂlaltatni.
Nem minuciÂzus-hÁven a kottÀhoz, hanem ä
ami enn¢l sokkalta fontosabb ä hÁven a szerzû
intenciÂihoz, szÀnd¢kaihoz, elgondolÀsÀhoz:
a stÁlushoz. Hiszen a k¡l´nb´zû ter¡leteken,
orszÀgokban, r¢giÂkban, vÀrosokban ¢lû
mesterek, sût maguk az egyes komponistÀk
notÀciÂs szokÀsai is elt¢rûek, ter¡lethez, szem¢lyhez, korhoz k´t´ttek voltak, egy¢niek,
egyediek, szem¢lyesek. S mindezeken tÃl
m¢g hangszerekhez ¢s müfajokhoz k´t´ttek
is. °ppen a szokÀsok, hagyomÀnyok, manÁrok l¢te tette megengedhetûv¢, hogy a zenedarab lejegyz¢se vÀzlatosabb, elnagyoltabb:
nyitottabb legyen, Ágy maradhatott meg a
megkomponÀlt zene az improvizÀlt zene k´zel¢ben, ¢ppen ezek r¢v¢n ¢lvezte az elûadÂ azt
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a szabadsÀgot, ami lehetûv¢ tette szÀmÀra,
hogy a müvet sajÀtjak¢nt szÂlaltathassa meg.
A szerzû ¢s elûadÂ Ágy egy¡tt hozhattÀk l¢tre
a müvet. (Jos van Immerseel vizsgÀlÂdÀsai
nyomÀn a XVIII. szÀzadban elhangzott zene
k¢tharmad r¢sze volt r´gt´nz´tt, ¢s talÀn
csak egyharmadÀt jegyezt¢k le!)
A XV III. ¢s XIX. szÀzad fordulÂja k´r¡l
vÀlt fokrÂl fokra egyre àpontosabbÀÊ a hangjegyÁrÀs. (Az id¢zûjel csak azt kÁvÀnja jelezni,
mennyire viszonylagos ez a pontossÀ vÀlÀs,
hiszen mindmÀig egy sor ä a zenei tanulmÀnyok sorÀn megtanult, a leÁrt kottÀhoz
hozzÀ¢rtendû ä szabÀly ¢s felt¢tel ismerete
sz¡ks¢ges ahhoz, hogy egy zenemü megszÂlaltathatÂ legyen.) Ugyancsak a fenti idûszakban kezd (lassan) kikopni a zenei gyakorlatbÂl a r´gt´nz¢s, de igazÀban csak valamikor
a XIX. szÀzad negyvenes ¢vei k´r¡l vÀlik a
lejegyzett müalak az elhangzÂ mü t´bb¢-kev¢sb¢ szigorÃan egy¢rtelmü k¢p¢v¢.
A pontosan a kotta szerint jÀtszandÂ zene
egyike a romantikus szem¢lyis¢gkultusz sz¡l´tteinek ¢s k´vetkezm¢nyeinek. Amit ¢n kitalÀlok, az eredeti, amit ¢n kigondolok, az ¢n
vagyok, minden Ãgy van, minden Ãgy sz¢p,
ahogyan ¢nbennem megfogant, ahogyan ¢n
kitalÀltam. E gondolat hitel¢t viszont az adta
meg, hogy a valÂban nagy, sût grandiÂzus elûadÂi szem¢lyis¢gek ä akik (elûsz´r t´rt¢nik
meg ÀltalÀnos ¢s nem kiv¢teles jelens¢gk¢nt
a zenet´rt¢net folyamÀn) nem egy vÀrost, egy
r¢giÂt hÂdÁtanak meg müv¢szet¡knek, hanem az àeg¢sz müvelt vilÀgÊ-ot (kell-e n¢vsorukat Paganinitûl Lisztig, Chopintûl Ysa¸e-ig
felsorolni?) ä maguk is tudtÀk, vallottÀk, hirdett¢k az elûadÂ ´szt´n´s meg¢rz¢seinek elsûbbs¢g¢t, zsenialitÀsÀnak mindent meghatÀrozÂ erej¢t.
A kottaÁrÀs kanonizÀlÂdÀsÀval bizonyos
korÀbbi jegyek abszolÃt parancs¢rt¢kük¢nt
r´gz¡lnek, mÀsok k¢t¢rtelmüv¢ vÀlnak, megint mÀsok elvesztik eredeti ¢rtelm¡ket. A
notÀciÂ pontosabbÀ ¢s ÀltalÀnosabb ¢rv¢nyüv¢
vÀlt. így megnyert¡k ugyan a pontossÀgot ¢s
ÀltalÀnos ¢rv¢nyt, de elvesztett¡nk sok egyedi, egy¢ni vonÀst, sajÀtos Ázt, szem¢lyes jegyet. A nagy elûadÂk kez¢n tovÀbb¢lû, àhagyomÀnyossÀÊ vÀlÂ ä sokak szerint egyed¡l
lehets¢gesnek v¢lt, sût kikiÀltott ä kottaolvasÀs nyomÀn tradicionÀlis, az elûadÀsi manÁrokat ¢vtizedeken Àt l¢nyeg¢ben vÀltozatlanul

folytatÂ olvasatok sz¡lettek/sz¡letnek, egy
egyed¡l ¢rv¢nyes, àszabÀlyosÊ kottaolvasÀs,
-¢rtelmez¢s, amelyik m´g´tt mÀr csak nyomokban talÀlhatÂ a szerzû vilÀga, az elût¢rben a r¢gi matricÀkrÂl csak Ãj meg Ãj lenyomatokat k¢szÁtû elûadÂ Àll. A legkivÀlÂbb elûadÂmüv¢szek s kivÀltk¢pp a zongoristÀk jÀt¢kÀnak manapsÀg megk´vetelt szuperperfekts¢ge, makulÀtlan t´k¢letess¢ge, abszolÃt leg´mb´lyÁtetts¢ge szinte mÀr magukat a müveket, sokszÁnüs¢g¡ket, olykor ¢ppen t´m´rs¢g¡kben megtapinthatÂ emberi hitel¡ket
feledteti. A kottaolvasÀs kanonizÀlÂdÀsa remek¡l vÀg egybe az elûadÂ-müv¢szet (koncertnagyipar diktÀlta) kanonizÀlÂdÀsÀval, amelyben naponta Ãjrasz¡letnek a megszokott olvasatok megszokott kÂpiÀi, amelyek ma is
gyakran ¢ppen a legnagyobb hÁrü müv¢szek
interpretÀciÂi r¢v¢n nyernek hitelt a k´z´ns¢g nagy r¢sz¢nek szem¢ben.
Az utÂbbi ¢vtizedekben, pontosabban az
´tvenes ¢vek v¢ge, a hatvanas ¢vek kezdete
Âta egyre erûsebben szÂt k¢r egy elûadÂi
irÀnyzat, amelyik megkÁs¢rli visszahelyezni
jogaiba a r¢gebbi korok zen¢j¢hez tartozÂ r¢gebbi kottaolvasÀsi szokÀsokat. (R¢gebbit Árok,
mert e tekintetben nem lehet k¡l´n-k¡l´n
vizsgÀlni a reneszÀnsz kÂrusmuzsika, a barokk opera vagy a klasszikus szimfÂniairodalom jogainak visszaÀllÁtÀsÀt c¢lzÂ igyekezeteket.) A gondolat ä visszat¢rni a mü megsz¡let¢s¢nek idej¢n ¢rv¢nyes tradÁciÂkhoz ä
nem a kottaolvasÀsi szokÀsok vizsgÀlatÀval
kezdûd´tt.
Az eredeti, elsûdleges c¢l az volt, hogy a
r¢gi zen¢k megsz¡let¢s¡k korÀnak hangszerein szÂlaljanak meg. Ennek a gondolatnak
gyakorlati megvalÂsulÀsa sorÀn vÀlt nyilvÀnvalÂvÀ: a r¢gi hangszerek csak a r¢gi jÀt¢kmÂdok felid¢z¢s¢vel egy¡tt k¢pesek valamennyire visszaadni a kompozÁciÂ eredeti
hangzÀsvilÀgÀt. (Egyidejüleg azonban a jÂzan
kutatÂnak ¢s megfigyelûnek azt is tudomÀsul
kellett vennie, hogy bÀrmennyire igyeksz¡nk
is helyreÀllÁtani a müalkotÀs megszÂlalÀsÀnak
eredeti k´r¡lm¢nyeit, igyekezet¡nk egy ponton sz¡ks¢gszerüen csûd´t mond: a mü megsz¡let¢s¢nek kora, k´r¡lm¢nyei, a müalkotÀst l¢trehozÂ ¢s a zenemüvet megszÂlaltatÂ
ember, az embert k´r¡lvevû tÀrsadalom helyrehozhatatlanul ¢s visszavonhatatlanul megvÀltoztak. Ezek a vÀltozÀsok pedig elvÀlasztha-
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tatlanul hozzÀtartoznak mai mindennapi ¢let¡nkh´z. Tetszik, nem tetszik tudomÀsul kell
ûket venn¡nk, hacsak nem vÀllaljuk az ¢let
realitÀsaival valÂ v¢gleges szembefordulÀst.)
A kicsit is tÀj¢kozott olvasÂ szÀmÀra vilÀgos, hogy az utolsÂ sorokban az Ãgynevezett
historikus elûadÂi irÀnyzat elvi alapjairÂl van
szÂ. Ez a mozgalommÀ, sût ideolÂgiÀvÀ lett
zenei stÁlusÀramlat mÀr jÂ k¢t ¢vtizede megosztja az elûadÂkat ¢s a k´z´ns¢g egy r¢sz¢t
is. A kezdetben pusztÀn zenei stÁlusÃjdonsÀgokon tÃl nem jelent¢ktelen alternatÁv tÀrsadalmi t´ltetet is hordozÂ àr¢gizen¢l¢sÊ mÀra
menthetetlen¡l integrÀlÂdott a zenei piacba.
LegkivÀlÂbb, kiemelkedû elûadÂmüv¢sz ¢s
zenetudÂs szem¢lyis¢gei mellett megsz¡lettek mÀr ennek a stÁlusirÀnyzatnak a maga felkapott sztÀrjai is, akik a m¢diumok mindenhatÂ propagandÀjÀnak segÁts¢ge n¢lk¡l ¢ppen olyan kev¢ss¢ lenn¢nek csillagok, mint a
ànormÀlÊ zene¢let n¢mely messze tÃl¢rt¢kelt
jelese. Erre a jelens¢gre hivatkozva sokan az
eg¢sz mozgalom l¢tjogosultsÀgÀt is igyekeztek k¢ts¢gbe vonni. M¢g attÂl sem riadtak
vissza, hogy a r¢gizen¢l¢st a hangszer¡ket
nem àpiack¢pesenÊ tudÂk refÃgiumÀnak kiÀltsÀk ki. (Amiben persze bizonyos igazsÀg is
lehet, hiszen az ¡gyes f¢ltehets¢gek ¢s tehets¢gtelenek szÀmÀra a legkisebb bokor is alkalmas bÃvÂhely.) Nem lehet azonban nem
¢szrevenni, hogy a historikus elûadÂi irÀnyzat az ÃtitÀrsak mellett jeles, sût nagy elûadÂi
egy¢nis¢geket is felnevelt.
Azonban az is vilÀgossÀ vÀlt, hogy ezek a
legjobbak az elûadÂ-müv¢szet XX. szÀzadi
fejlûd¢s¢ben nem az autentikus, historikus zen¢l¢s tekintet¢ben hoztak Ãjat, Ãj Ázt, Ãj szÁnt,
hanem az egyre ¡zletiesedû, viharos m¢diaiparban ez az elûadÂi irÀnyzat magÀnak a zen¢l¢snek egyik t´r¢keny mentûcsÂnakjÀvÀ lett.
A hiteles hangszervÀlasztÀs nemcsak bizonyos
k´nnyebbs¢gek lehetûs¢g¢t Ág¢rte, a korabeli, a vÀltozÂ zenet´rt¢neti korszakok ¢s alkotÂ
egy¢nis¢gek szem¢lyes jegyeit is k´vetni k¢sz
kottaolvasÀs jelentûs intellektuÀlis szelekciÂt
is jelentett. MegnehezÁtette az elûadÂi felk¢sz¡l¢st, de ugyanakkor segÁts¢get is nyÃjtott,
hogy a m¢lyebb, gazdagabb, differenciÀltabb
zenei hÀtt¢r elûtt m¢lyebben ¢s gazdagabban fejlûdhess¢k ki egy-egy muzsikustehets¢g. Azt hangoztatni, hogy Leonhardt Bach-,
de Froberger- ¢s Frescobaldi-interpretÀciÂja,

Hogwood ¢s Jaap Schr´der Mozart-szimfÂnia-robbantÀsa, Harnoncourt Bach-kantÀta¢s Monteverdi-elûadÀsai, Gardiner H¤ndeloratÂriumai, a Kuijken fiv¢rek Couperin-kamarazene-csodÀi, Deller ¢s Esswood Purcell¢nekl¢se, Norrington Beethoven-dirigÀlÀsa s
a legÃjabban Koopman Bach passiÂ- ¢s kantÀtabüv´letei mind-mind csak a felk¢sz¡letlen t´rpe tehets¢gek mened¢kei lenn¢nek, s
nem az utÂbbi ¢vtizedek legkiemelkedûbb,
korszakot meghatÀrozÂ elûadÂi teljesÁtm¢nyei ä aligha tekinthetû mÀsnak, mint vaksÀgnak. Szeretni nem kell ezeket az elûadÂkat,
ezeket az interpretÀciÂkat (hisz Ázl¢s¡nk
annyif¢le, ¢s annyira k¡l´nb´zû tradÁciÂk hatÀrozzÀk meg), mint ahogy nem kell ä szerintem gyakran nem is lehet ä szeretni mondjuk
a Met- ¢s a Scala-szerü hÀzak egyes sztÀrjait,
Salzburg vilÀghÁrnevü m¢diavarÀzslÂit (s a
sort itt is folytathatnÀm tovÀbb, hiszen a zenei
tehets¢g mellett az à´neladÀsÊ tehets¢geinek
sora is csaknem v¢gtelen, s ma minden k´zepes vagy k´zepesn¢l csak eggyel jobb interpretÀtor mell¢ odaszegûdik a m¢dia megfelelû
menedzsere, aki àmegcsinÀljaÊ a maga ember¢t). De ha valaki tÃl a nagy neveken, tÃl a
nagy neveket varÀzslatos erûvel bevonÂ
aranyflitteren, tÃl a nagy hatalmÃ m¢diumok
Ázl¢st meghatÀrozÂ hatÀs´z´n¢n magÀra a zen¢re is k¢pes m¢g figyelni, az hamarosan ¢szre kell vegye: a mÃzsÀk ma szÁvesebben lakoznak az egykor historikus n¢ven k´r¡lkerÁtett kis, de ma mÀr egyre ÀtjÀrhatÂbb hatÀrÃ
ligetekben. Nem a r¢gi hangszer vagy nem
csak a r¢gi hangszer jelenti ma azt a specificum
absolutumot, ami megosztja az elûadÂk vilÀgÀt. A kottaolvasÀs m¢lys¢ge, a papÁrra kÂdolt zene belsû t´rv¢nyeinek m¢lyebb ¢s szem¢lyesebb ismerete legalÀbb olyan m¢ly elvÀlasztÂvonal historikusok ¢s ä nevezz¡k Ágy
ä tradicionÀlisok k´z´tt, mint a hangszervÀlasztÀs k¢rd¢se. Nem abban rejlik a probl¢ma
magva, hogy ki hogyan jÀtssza le a kottÀt, kinek hogyan szÂlal meg keze alatt hangszere,
kinek hogyan pereg az ujja, szalad a vonÂja,
cseng a hangja, hanem arrÂl: mit olvas ki a
kottÀbÂl, mennyit tud dekÂdolni a szerzû
gyakran szükszavÃ s leginkÀbb csak a beavatottak ä a beavatÀs r´g´s, s´t¢ts¢ggel ¢s
mennyd´rg¢ssel f¢lelmess¢ tett, tüz-vÁz prÂbÀval sÃlyosbÁtott ÃtjÀt v¢gigjÀrtak ä szÀmÀra
feloldhatÂ ¡zenetbûl? Mert a r¢gi zen¢hez, de
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egyÀltalÀn: a zene l¢nyeg¢hez vezetû Ãt nem
egyenes, nem kik´vezett, nem k´nnyü. Persze jÀrhatÂ Ãgy is, hogy az Ãtjelzûk egy r¢sz¢t
nem vessz¡k figyelembe, s fûvonala m¢g Ágy
is szÁvmelengetûen sz¢p tÀjakon vezet Àt, tetszetûs ¢s jÀrhatÂ is nem kik¢pzett turistÀk
szÀmÀra. JÀrjÀk ä hÀl' isten ä Ágy is sokan.
Egyre nagyobb ter¡letet prÂbÀl meg bejÀrni a muzsikÀlÀsnak ez a r¢gi-Ãj iskolÀja.
Kezdt¢k valahol az Erzs¢bet-kor consortzen¢j¢n¢l, Purcell ¢s Monteverdi müvein¢l, ¢s
fokrÂl fokra hÂdÁtottÀk meg a maguk szÀmÀra a zenet´rt¢netet. Persze elsûsorban Bachot, majd egyre bûvÁtve a t¢r ¢s idû k´r¢t,
H¤ndelt, Mozartot. Eredm¢nyeik sokf¢le
ember, sokf¢le karakter kez¢n sz¡lettek meg,
Ágy nagyon sokf¢le gondolatot, megk´zelÁt¢smÂdot, szÁnt hoztak az elûadÂ-müv¢szet t´rt¢net¢be. Sikereket ¢s bukÀsokat egyarÀnt.
Egy dologban azonban rendÁthetetlennek
tüntek: egyre tÀgÁtottÀk a k´rt, amelyet a korabeli instrumentumokkal ¢s a kottÀk korabeli olvasÀsmÂdjÀbÂl szÀrmazÂ àbesz¢dszerü
zen¢Ê-j¡kkel meghÂdÁtottak.
A vilÀgszerte nagyra tartott àaranycsapatÊ
egyik tagja n¢hÀny ¢ve m¢g azt mondta: szerencse, hogy a r¢gizen¢l¢s Schubertet m¢g
nem vonja be tÀj¢kozÂdÀsi k´r¢be. No, mostanra mÀr ez a sÂhaj is elavulttÀ vÀlt: Harnoncourt Schubert szimfÂniÀival (m¢g csak
nem is korhü hangszerekkel) ä megint egyszer ä egy kis forradalmat csinÀlt. Most meg
n¢hÀny ismertebb ¢s kev¢sb¢ ismert historikus
zongorista korabeli zongorÀkon jÀtszott Mozart- ¢s Beethoven- (¢s persze Hummel-, Salieri-, Field-) müvek felv¢telei utÀn Malcolm
Bilson nem restellett belefogni Schubert valamennyi szonÀtÀjÀnak tervezett sorozatÀba,
s ¢ppen Schubert korabeli zongorÀkon.
Mi¢rt ¢ppen ezeken? Az elûadÂ maga Ár
errûl, mindk¢t lemez kÁs¢rûf¡zet¢ben l¢nyeg¢ben vÀltozatlanul megism¢telve a sz´veget.
A gondolatmenet jellegzetes volta k´vetkezt¢ben talÀn ¢rdemes a n¢hÀny r´vid bekezd¢st itt teljes eg¢sz¢ben k´z´lni:
àSchubert fortepianÂi
Mi¢rt jÀtsszuk Schubert müveit Schubert korabeli zongorÀn? Sokan Ãgy v¢lik, hogy egy ÏMozartzongoraÎ m¢g valÂban k¡l´nb´zik a mai hangszerektûl ä hiszen sok tekintetben a csembalÂhoz Àll k´zelebb ä, Schubert instrumentumai viszont mÀr a
modern zongora¢pÁt¢s k¢sûbbi ÏromantikusÎ eszm¢-

nyeihez k´zelÁtenek. A Steinway-, Bechstein- ¢s B´sendorfer-hangszerek szint¢n romantikusak; mi¢rt
nem alkalmasak (vagy m¢g jobbak is) ezek Schubert
zen¢j¢nek interpretÀlÀsÀra?
Schubert müv¢szete ugyan romantikusnak nevezhetû, de az Àltala ismert egyenes hÃros, fakeretes
zongorÀk a romantika mÀs arculatÀt reprezentÀljÀk, mint a k¢sûbbi kereszthÃros, vaskeretes Steinway-modellek. Schubert zongorÀinak tÂnusa sÃlytalanabb ¢s vilÀgosabb volt, mint a k¢sûbbi hangszerek¢; a hang kiss¢ hamarabb elhalt, s ezÀltal az
egyes hangok ´sszekapcsolÀsa l¢nyegesen rugalmasabb, hajl¢konyabb lehetett. A r´videbb lecseng¢snek k´sz´nhetûen hosszabb pedÀlok alkalmazÀsÀra
nyÁlt lehetûs¢g, pedÀlhasznÀlat n¢lk¡l pedig a k¢sûbbin¢l vilÀgosabb ¢s ´nÀllÂbb szÂlamvezet¢s vÀlt
lehetûv¢. K¡l´n´sen hatÀsosak Schubert ff ¢s fff dinamikÀi, amelyek gyakran a k¢ts¢gbees¢s vagy a
harag kiÀltÀsait festik, ¢s gy´keresen elt¢rû hangerûvel szÂlalhatnak meg egy Schubert korabeli fakeretes hangszeren, mint egy erûteljes, f¢mesen
csengû hangÃ modern zongorÀn. Schubert pp ¢s
ppp dinamikÀinak pedig ä k¡l´n´sen a ÏmoderÀtorÎ (a kalapÀcsok ¢s a hÃrok k´z¢ helyezett sz´vetcsÁk) alkalmazÀsa eset¢n ä k¡l´n´s, ¢teri hangja
van, amely jelentûsen elt¢r a legjobb modern zongorÀk dÃs, Debussyre eml¢keztetû hangszÁneitûl.
B¢csben eg¢szen az 1860-as ¢vek v¢g¢ig a zongorÀk m¢g kis mühelyekben, k¢zi erûvel k¢sz¡ltek;
minden egyes hangszer autonÂm müv¢szi munka
volt. Az azonos mühelybûl szÀrmazÂ zongorÀknak
egyÀltalÀn nem kellett azonosan szÂlniuk; mindegyiknek ä akÀrcsak a legnagyobb hangszerk¢szÁtûk
remekmüveinek ä sajÀt Ïszem¢lyesÎ hangja volt. A
XIX. szÀzad elsû fel¢bûl szÀrmazÂ elsûrangÃ hangszerek jelentûs szÀmban csak az elmÃlt ¢vtized sorÀn
vÀltak hozzÀf¢rhetûv¢. Ez a felv¢telsorozat arra t´rekszik, hogy min¢l t´bb sz¢p hangÃ, Schubert korabeli zongorÀt mutasson be, s ezÀltal k´zvetÁtse a
mai hallgatÂknak azt a vÀltozatossÀgot, ami Schubert korÀnak hangszeres elûadÂi szÀmÀra el¢rhetû
volt. Schubert bensûs¢ges, Ïszem¢lyesÎ kapcsolatban
volt hangszer¢vel, a zongorÀval. 1825 jÃliusÀban
kelt, sz¡leihez Árott level¢ben zongorajÀt¢kÀrÂl Ágy
v¢lekedett: Ïn¢hÀny barÀtom szerint kezem
alatt a billentyük ¢neklû hangokkÀ vÀltoznakÎ. Megtanulhatunk-e Schuberthez hasonlÂan
¢nekelni egy k¢sûbbi korbÂl szÀrmazÂ, elt¢rû zeneeszt¢tikai hÀtt¢rrel rendelkezû zongorÀn?Ê
Bilson àÃgy teszÊ, mintha ¢rdeklûd¢s¢t
alapvetûen a hangszervÀlasztÀs hatÀroznÀ
meg. TalÀn van is ebben valamelyes igazsÀg,
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hiszen tudjuk, mennyi szem¢lyes fÀradozÀsa
nyomÀn vÀlik zongorÀjÀnak tompÁtÀsa (a billentyü elenged¢se utÀn a hang min¢l r´videbb cseng¢se) megfelelûv¢ a Haydn-hangzÀsrÂl kialakult ideÀljÀhoz, hogyan keresg¢lt
heteken-hÂnapokon Àt minden keze ¡gy¢be
ker¡lû hippikabÀtot megfogdosva megfelelû
kalapÀcsbevonÂ bûr utÀn, milyen mesterember-biztonsÀggal javÁtja meg a hallgatÂi erûszakos vagy legalÀbbis a Walter-zongora dimenziÂihoz k¢pest erûszakos keze munkÀja
nyomÀn elt´rt kalapÀcsokat. A hangszervÀlasztÀs azonban kihat a zenei ¢rdeklûd¢sre is,
¢s a folyamat ettûl kezdve megÀllÁthatatlanul
k´lcs´n´s egymÀsrahatÀsokbÂl ¢p¡l.
Azt hiszem azonban, hogy mindez csak a
lÀtszat, a fel¡let, a technika, amelyik segÁt Bilsonnak k¢zmüves jellegü fogÂdzÂt adni a
m¢lyebb r¢teg, a zene szellem¢nek megk´zelÁt¢s¢hez. Mert ä ahogy ismerj¡k vonzÂdÀsÀt
a muzsikusl¢t k¢zmüvesvilÀgÀhoz ä ismerj¡k
p¢ldÀtlanul sz¢les k´rü ¢rdeklûd¢s¢t a zene
s k´zelebbrûl a zongorairodalom eg¢sze
irÀnt. Elsûsorban Haydn-interpretÀtork¢nt
ismert¡k meg, de müsorÀn ott szerepeltek
mÀr Beethoven korai, fortepianÂn is elûadhatÂ szonÀtÀi, majd itt Budapesten is a B AGATELLEK feledhetetlen elûadÀsÀval ´rvendeztetett meg benn¡nket. Mozart-zongoraverseny-felv¢teleivel ä nem kisebb muzsikusszem¢lyis¢g, mint John Eliot Gardiner Àltal
tÀmogatva ä a kottaolvasÀs m¢lyanalÁzis¢re
alapozva korszakhatÀrt hÃzott a müvek ¢rtelmez¢st´rt¢net¢ben. A Graf-zongorÀk irÀnti
¢rdeklûd¢se mÀr elûrevetette a SchubertelûadÀsok lehetûs¢g¢t, ¢s a szÀzadfordulÂ, a
XIXäXX. szÀzad fordulÂjÀt megelûzû n¢hÀny ¢vtizedben sz¡letett hangszerek irÀnti
¢rz¢keny figyelme egy a korÀbbitÂl elt¢rû, ha
Ãgy tetszik, historikus Brahms- ¢s Debussy-interpretÀciÂ megkÁs¢rl¢s¢t is Ág¢rheti.
A jelentûs k¡l´nbs¢g azonban Bilson jÀt¢ka ¢s a Schubert-szonÀtÀk szokÀsos-sz¢p elhangzÀsa k´z´tt nem legfûk¢ppen ¢s nem
csak abban rejlik, hogy Bilson àr¢giÊ zongorÀt hasznÀl. Az elûadÂmüv¢szi pÀlya az û szÀmÀra egy zenetudÂs-felk¢sz¡lts¢gü ¢rdeklûdû intellektus l¢tfenntartÀsi kerete. Ismeri,
jÂl ismeri a zenei k´znyelvet, ¢s az ismeretek
biztonsÀgÀban felismeri ¢s az elûadÀsban ¢rv¢nyre tudja juttatni a k´znyelvtûl elt¢rût. A
zsenik zsenialitÀsa ugyanis alighanem ¢ppen

ezekben, a k´znyelvtûl elt¢rû, attÂl k¡l´nb´zû pillanatokban ¢rhetû tetten. Ez¢rt ¢rzem
Ãgy, hogy Bilson Schubert-szonÀta-felv¢telei
valami alapvetûen Ãjat hoznak a Schubert-recepciÂ t´rt¢net¢ben.
Gondolataim, ¢rz¢seim (a zene tekintet¢ben olyannyira nehezen verbalizÀlhatÂ ¢rz¢sek) lehetûleg ¢rz¢kletes ¢s pontos szavakba
´nt¢se ¢rdek¢ben kellett ekkora ker¡lût tennem az ifjÃkori eml¢kek felemleget¢s¢tûl egy
k´z´ns¢ges hanglemez-recenziÂig. Mert leÁrni azt, hogy az Ãjonnan megjelent n¢gy
Schubert-szonÀta tetszik, jobban tetszik, mint
ugyanezen müvek Àltalam korÀbban vagy ¢ppen ebbûl az alkalombÂl megismert bÀrmelyik ä olykor valÂban nagyon sz¢p ä felv¢tele,
nem egy¢b merû lapossÀgnÀl. De azt is azonnal le kell sz´geznem: Bilson Schubert-szonÀta-elûadÀsa nem valamelyik korÀbbi megszÂlaltatÀs vagy felv¢tel ellen¢ben lett k¡l´n´sen
kedves szÀmomra, hanem sajÀt jogÀn, sajÀt
magasrendü szellemi, drÀmai, ´nsajnÀlat ¢s
affektÀltsÀg n¢lk¡li elûadÀsa ¢s a hangszer
nyelv¢t perfekt¡l besz¢lû gazdag ¢s szÁnes
hangszeres megoldÀsai nyomÀn. JÀt¢kÀnak
minden zenei frÀzisra szem¢lyes, egyedi
megoldÀst keresû szabad besz¢dszerüs¢ge, a
legpianisztikusabban megkomponÀlt szakaszokban is a dal sz´veghez k´t´tts¢g¢nek k´zel¢ben tartja a szonÀtÀk faktÃrÀjÀt.
A minap verset kitünûen mondÂ szÁnmüv¢sz¡nk prezentÀlta a televÁziÂban hatvanadik sz¡let¢snapjÀt ¡nneplû, amÃgy is ¡nnepelt k´ltûnk ¢ppen csendes irÂniÀja r¢v¢n is
bensûs¢gesen sz¢p ¢s (ha mer¡nk m¢g ilyeneket mondani) meghatÂ vers¢t. PÀtoszmentes, m¢gis szÁvre hatÂ hangok, az okos sz´veg¢rtelmez¢sen Àtl¡ktetû zeneis¢g: a versmondÂmüv¢szet ritka emelkedett perceinek
lehett¡nk r¢szesei. °s m¢gis: amikor a v¢letlen egybees¢s k´vetkezt¢ben mÀsnap vagy
harmadnap a vers a k´ltû fÀradt, kopottas ¢s
akadozÂ hangjÀn szÂlalt meg: megd´bbentû
erûvel szembes¡ln¡nk kellett a megtanult
okossÀg ¢s sz¡letett bensûs¢gess¢g k´z´tti
v¢gtelen¡l nagy k¡l´nbs¢ggel, lÀtnunk: milyen az, amikor a jÂl megtanult ¢s kivÀlÂan
interpretÀlttal szemben egyszeri, visszavonhatatlanul sajÀt atmoszf¢rÀjÀval az ¢n maga
jelenik meg. így vagyok Bilson Schubert-jÀt¢kÀval. Lehet a dikciÂ elokvenciÀja t´k¢letlenebb, lehet a hang olykor kev¢sb¢ sz¢p a
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legkivÀlÂbbak¢nÀl, megbotolhat olykor az
elûadÀs elegÀns simasÀga, az ¢lm¢ny az ´v¢,
az ¢lm¢ny az eny¢m, valami eg¢szen sajÀtunk, valami eg¢szen ´v¢/eny¢m ebben a
Schubertben.
Ennyi szÂcs¢pl¢s utÀn kellene valami konkr¢tumot is Árni, amit az olvasÂ-hallgatÂ magÀval vihet a hosszÃra, bonyolultra ¢s tÃlmagyarÀzkodÂra sikeredett kritikusi iromÀnybÂl.
A k¢t lemez egyazon stÃdiÂban k¢sz¡lt,
HollandiÀban, Utrechtben, a ma R¢gi Katolikus Templom, korÀbban Santa Maria Minor
n¢vre hallgatÂ, kis, szekularizÀlt templomban
(ugyanott, ahol annak idej¢n a Hungaroton
Mozart-szonÀta-sorozatÀnak harmadik k´tete), amely ma koncert- ¢s kiÀllÁtÂterem, valamint stÃdiÂ. A felv¢telek hangzÀsa szÀmomra
n¢mileg tÃl nagy t¢rben hangzÂnak tünik ä
k¡l´n´sen a templom kis, intim belsûj¢nek
ismeret¢ben ä, ezt k¢sûbb valamennyire
megszoktam, de megszeretni nem tudtam.
FejhallgatÂval hallgatva a t¢rhatÀs valamivel
kedvezûbb lett.
A korÀbban megjelent CD-n a D-DöR ¢s
ESZ-DöR SZONçTç-t Bilson egy Conrad GrafzongorÀn jÀtssza, amelyik B¢csben 1835-ben
k¢sz¡lt, ¢s amelyiket Edwin Beunk ¢s Johan
Wennik restaurÀlt, alighanem k´zvetlen¡l a
felv¢tel c¢ljaira 1994-ben. A hangszer Edwin
Beunk (k´zelebbrûl meg nem nevezett helyen levû) gyüjtem¢ny¢bûl valÂ. A mÀsik lemezen az A-MOLL ¢s A-DöR szonÀtÀt egy Salvatore Lagrassa ¢pÁtette, àb¢csi iskolÀÊ-hoz
tartozÂnak mondott, 1815 k´r¡lrûl szÀrmazÂ
hangszeren halljuk. (A restaurÀtorok azonosak az elûzû hangszer helyreÀllÁtÂival.) A
meglehetûsen nagy idûbeli k¡l´nbs¢g ellen¢re ä hÃsz ¢v a fortepiano ¢let¢nek viszonylag
korai szakaszÀban meglehetûsen nagy idû ä
a k¢t zongora hangzÀsvilÀga nem sokban t¢r
el egymÀstÂl. Ez az elt¢r¢s azonban arra bûs¢gesen elegendû, hogy megmutassa: a mai
zongorÀk, a Steinwayk ¢s k¡l´n´sen YamahÀk szem¢lytelen¡l uniformizÀlt hangzÀsÀtÂl
elt¢rûen a r¢gi fortepianÂk hangja ä m¢g
idûben ¢s t¢rben egymÀshoz oly k´zel sz¡letett k¢t hangszer¢ is, mint ez¢ a kettû¢ ä menynyire szem¢lyes, egy¢ni jellegü. A korÀbbi
hangja levegûsebb, Àttetszûbb, magas fekv¢se

karcsÃbb, diszkantjÀnak cseng¢se k´zel van
az ismertebb àkoraiÊ b¢csi (1780 utÀni Walter-) zongorÀk¢hoz ¢s azok elûk¢p¢hez, a
csembalÂ¢hoz, igaz, k¡l´n´sen a n¢gyvonalas
oktÀv felett k´nnyebben is vÀlik kopogÂssÀ.
Bilson elûszavÀban emlegetett ¢s a modern
zongora bal pedÀljÀval csak ¢ppen t´rt¢neti
´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ, de hangzÀsvilÀgÀban
attÂl t´k¢letesen elt¢rû àmoderÀtoraÊ ¢des ¢s
po¢tikus. A Graf-hangszer elk´telezetten romantikusabban hangzik, basszusa t´m´rebb,
magas oktÀvjai f¢rfiasabban csengûk, telt akkordjai erûteljesebbek, moderÀtora borongÂsabb. Mindenk¢ppen k¢t k¡l´n szem¢lyis¢g
(mint ahogy szem¢lyis¢gjellege van a barokk
hegedü minden egyes darab e-hÃrjÀnak is,
csak ¢ppen megfelelû ¢rz¢kenys¢ggel kell a
jÀt¢kosnak a partnerszem¢lyis¢ggel szÂt ¢rtenie).
Csak mustrak¢nt egy t¢tel felemlÁt¢s¢vel
prÂbÀlom meg k´zelebb hozni ¢lm¢nyemet
(tudva, hogy zen¢rûl ¢ppoly kev¢ss¢ lehet
szÂval k¢pet adni, mint a szerelemrûl).
Az A-DöR SZONçTA lassÃ t¢tele Andantino,
3/8. Lemez¡nk´n valamivel gyorsabban szÂlal meg a megszokottnÀl, s a t¢telt kezdû p
¢rzelmileg valamivel visszafogottabb, mint
amit a nagyon bensûs¢ges dallam elsû megk´zelÁt¢sben kÁnÀl. Nem ¢rz¢keny¡l el az elûadÂ az eg¢sz elsû formatag oktÀvok kÁs¢rte
megism¢tl¢sekor sem, talÀn csak a hangsÃlyokat emeli ki egy gondolattal erûteljesebben. Az igazÀn meglepû megoldÀst a t¢tel k´z¢pr¢sze hozza. Bilson pontosan olvassa a
Schubert kottÀjÀba kÂdolt szÀnd¢kot: egy a
barokkbÂl a klasszicizmuson, talÀn Mozart
müvein Àtmentett FantÀziÀt formÀz, melyben
a futamoknak ¢ppoly fontos drÀmai-dallami
szerep¡k van, mint a melodikus t´red¢keknek; a szinte utÀncseng¢s n¢lk¡l, r´viden felcsattanÂ ffz harmÂniat´mb´k igazoljÀk a müvet ihletû korai hangszeren kiemelt, drÀmai
erûvel megszÂlaltathatÂ hatÀst. FelhÁvom a figyelmet ä ugyancsak a r¢gi hangszert dics¢rendû ä a fûr¢szhez visszavezetû ¡temek
kontraoktÀvbeli trillÀs dallamÀnak a r´videbb hÃrokon szokatlan plaszticitÀssal megszÂlalÂ menet¢re. A visszat¢r¢s bensûs¢ge a
pp dinamika ellen¢re sem vÀlik enervÀlttÀ, a
tompÁtÀs ä an¢lk¡l, hogy ridegg¢ vÀln¢k ä a
szokÀsosnÀl r´videbbre fogja a kÁs¢rû cisz2-ek
repetÀlt piheg¢s¢t.
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Bilson nagyon talÀlÂan mondta egyszer egy
vilÀghÁrtûl ´vezett, Mozartot briliÀns technikÀval, de eg¢szen k¡l´n´sen ¢rdektelen¡l
jÀtszÂ müv¢szrûl: àJÂ fiÃ ez az X., igazÀn sz¢pen jÀtszik ez az X., csak ¢ppen nem ¢rti a
storyt.Ê Nos, û, Bilson, azutÀn igazÀn ¢s m¢lyen ¢rti: mirûl is szÂl a story a Schubert-zen¢ben!
Sz¢kely AndrÀs
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Kamaraegy¡ttese
Vez¢nyel: SÀry LÀszlÂ, Dobra JÀnos, G¢mesi G¢za
Hangm¢rn´k: P¢csi Ferenc, RadÀnyi Endre
Hungaroton Classic, HCD 31 643
A kortÀrs zene nagy tudÀsÃ szak¢rtûje, Wilheim AndrÀs Árja SÀry LÀszlÂ szerzûi CD-j¢nek kÁs¢rûf¡zet¢ben, hogy ez a lemez olyan,
mint egy hangverseny. A hasonlat zsenge
gyermekkorom kortÀrs zenei koncerteml¢keit id¢zte fel bennem, amikor is hosszÃ hajÃ
h´lgyek ¢s urak gyanÃs szÁnü garbÂkban, behunyt szemmel, n¢ha a terem padlÂjÀra dûlve (akkoriban ez ilyen koncerten nem keltett
visszatetsz¢st) minden erej¡ket ´sszeszedve
igyekeztek transzba esni. R¢v¡l¢stechnikÀjuk
t´k¢letesÁt¢s¢nek ¢rdek¢ben elûszeretettel
(bÀr feltehetûen a t´bbiek elûtt ¡gyesen titkolt eredm¢nytelens¢ggel) hasznÀltÀk fel
SÀry zen¢j¢t is. GyanÁtom, sikertelen kÁs¢rleteikben egy f¢lre¢rt¢s jÀtszotta a fûszerepet:
SÀry zen¢j¢tûl ugyanis egyÀltalÀn nem lehet
(¢s nem is kell) transzba esni.

JÂzan ¢sszel Ãgy gondolhatnÀnk, hogy ha
szerzûnk zen¢j¢nek metafizikus r¢giÂit nem
¢rdemes kutatni (s az elûbbi p¢lda amÃgy is
erre int), akkor mÀs, racionÀlisabb mÂdszert
kell keresn¡nk a komponista zenei vilÀgÀnak
feltÀrÀsÀra. P¢ldÀt vehetn¢nk mondjuk Wilheim AndrÀs ezoterikussÀgÀban n¢ha kiss¢
ijesztû kÁs¢rûf¡zet¢rûl ¢s a CD-n elhangzÂ,
1975 ¢s 1988 k´z´tt k¢sz¡lt kilenc kompozÁciÂ kapcsÀn felmer¡lû zeneszerz¢s-technikai
metÂdusokrÂl (a k¡l´nf¢le permutÀciÂs müveletekrûl, a v¢letlen alkalmazÀsÀrÂl, a kÀnontechnikÀk, a rotÀciÂs eljÀrÀsok vÀltozatos
felhasznÀlÀsÀrÂl, az id¢zetek-´nid¢zetek szerep¢rûl) ¢rtekezhetn¢nk. Nem tagadom,
hogy az effajta zenei t¢nyezûk rendkÁv¡l
fontosak egy mü elemz¢sekor, de nem tudom
elhessegetni a gondolatot, hogy csak mÀsodlagos szerepet jÀtszanak SÀry zen¢j¢ben.
Egy technikai eljÀrÀs mind´ssze ´tlet, egy
csupasz ´tletbûl pedig m¢g nem lesz zenemü.
ValÂjÀban a lehetû legteoretikusabb elemz¢s
sem ad vÀlaszt arra a k¢rd¢sre, hogy mitûl
olyan ellenÀllhatatlanul vonzÂ SÀry LÀszlÂ
zen¢je.
SÀry minden darabjÀnÀl jelmezt ´lt magÀra: adja a szentimentÀlisat (mint az ´tvenes
¢veket id¢zû, f¡ttyhangra ¢s zongorÀra Árott
EML°K -ben), esetleg zenemesteri pÂzban Àll
el¢nk (mint a LUDUS CROMATICUS-ban, ahol
a k¡l´nf¢le skÀlÀk fel-le rohangÀszÀsa utÀn
m¢giscsak eljut a tonÀlis zÀrÂhanghoz), ¢s
idûnk¢nt XIX. szÀzadi dalszerzûk¢nt mutatkozik be (mint a Georg Trakl verseibûl SÀry
Àltal ´sszeÀllÁtott sz´vegekre k¢sz¡lt ¹T MELANKOLIKUS °NEK -ben, amelynek m¢g cÁme
is Brahmsot, Richard Strausst id¢zi). çm
szerzûnk egyetlenegy pillanatra sem feledkezik meg magÀrÂl. V¢gig kÁv¡lrûl figyeli sajÀt
zen¢j¢t, s csak Ãgy tesz, mintha bel¡l lenne.
Nem fejez ki ¢rzelmeket, nem ¢rtelmezi sajÀt
magÀt, hagyja, hogy a hangok, a gesztusok
sajÀt Ãtjukat jÀrjÀk. SÀry elidegenÁt.
Ez¢rt van az, hogy AZ IDý SZAVA g¢pzen¢j¢t furcsÀn gunyorosnak ¢rzem, annak ellen¢re, hogy a kompozÁciÂban felhasznÀlt We´res SÀndor-id¢zet à´ntudatos meggyûzûd¢sÊ-rûl
¢s àfelelûss¢gtudatÊ-rÂl szÂl. Ez¢rt olyan l¢legzetelÀllÁtÂ az a pillanat, amikor az I SM°TLýDý
¹T¹S-ben a mÀr k¢t perce egyenletesen kopogÂ ´t hang f´l´tt megszÂlal a fuvola ¢s az
angolk¡rt gy´ny´rü dallama, s ugyancsak ez
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hozza l¢tre azt a lebilincselû mozzanatot az
¹T MELANKOLIKUS °NEK utolsÂ dalÀban, amikor az ¢nekes a àsanfter DreiklangÊ szavakra
lÀgy Gesz-dÃr hÀrmashangzatot ¢nekel.
A komponista elûadÂitÂl is megk´veteli a
tÀvolsÀgtartÀst. Lehetetlen is lenne a szÂ hagyomÀnyosan elfogadott ¢rtelm¢ben interpretÀlni p¢ldÀul az EGY AKKORDSOR FORGATñK¹NYV ° -t, a TELIHOLD -at vagy a K çNON A
FELKELý NAPHOZ-t. A partitÃrÀban nem is talÀlunk semmif¢le, az elûadÂnak szÂlÂ utasÁtÀst. Ez a hÀrom darab tulajdonk¢ppen kiiktatja az elûadÀsbÂl az elûadÂmüv¢sz szem¢lyes ¢rz¢seit. MindhÀrom esetben olyan zen¢rûl van szÂ, amely csak ´nmagÀban ¢s ´nmagÀ¢rt l¢tezik. Nincs idû, nem l¢tezik a benn¡nket k´r¡lvevû vilÀg, nincsenek elûadÂk,
sût k´z´ns¢g sincsen ä csak a megmagyarÀzhatatlan, lassÃ, ´r´k k´rforgÀs van.
Az elûadÂnak a hangok pontos eljÀtszÀsÀra-el¢nekl¢s¢re kell tehÀt t´rekednie, v¢gig
kÁv¡lrûl kell figyelnie mindazt, ami a zen¢ben
t´rt¢nik. Ennek az elvÀrÀsnak talÀn csak TarkÂ Magda (¢nek) ¢s KurtÀg MÀrta (zongora)
kettûse tesz eleget az ¹T MELANKOLIKUS °NEK
csodÀlatosan ¢rintetlen elûadÀsÀban. Ezzel
szemben SÀry egyik legk¡l´n´sebb alkotÀsa,
a vonÂs´t´sre vagy vonÂszenekarra Árott ...°S
A NAP? (sajnos nem tudom, mi¢rt ez a cÁme
a darabnak) teljes m¢rt¢kig az elûadÂk ÀldozatÀvÀ lett. A tÀvolsÀgtartÀs semmik¢ppen
sem jelenti azt, hogy a szerzû kÁvÀnsÀgait figyelmen kÁv¡l lehet hagyni. Ha az elûadÂk
nem d´ntik el elûre eg¢szen tudatosan a k¡l´nb´zû dinamikai Àrnyalatokat (fûleg, ha a
szerzû erre nyomat¢kosan felhÁvja figyelm¡ket a partitÃrÀban), s rÀadÀsul teljesen elvesztik idû¢rz¢k¡ket, akkor t´nkreteszik a darabot, nem alakul Àt a nyugtalanul vibrÀlÂ mozgÀs ä szinte ¢szrev¢tlen¡l ä csendes mozdulatlansÀggÀ, nem nyüg´z le az ...°S A NAP?
szavakba nem ´nthetû sz¢ps¢ge.
Befejez¢s¡l talÀn csak annyit, hogy a CD
felv¢telei 1987-ben ¢s 1990-ben k¢sz¡ltek, tehÀt a Hungaroton poros raktÀraibÂl ker¡ltek
elû, hogy belûl¡k àrecensÊ kiadvÀny k¢sz¡lhessen. Egy r¢gebben tervezett lemez kÁs¢rûsz´veg¢nek ÀrulkodÂ nyomait v¢ltem felfedezni Wilheim kÁs¢rûf¡zet¢nek bizonyos
pontjain is. (Az m¢g hagyjÀn, hogy a kÁs¢rûf¡zet sz´veg¢t nem dolgoztÀk Àt, de az¢rt ki
lehetett volna javÁtani Georg Trakl sz´veg¢-

nek n¢met eredetij¢ben az elk¢pesztû sajtÂhibÀkat...) AkÀrmennyire leveszi is a felelûss¢g egy r¢sz¢nek terh¢t a recenzens vÀllÀrÂl
az, hogy àr¢giÊ, mÀr az ÀllandÂ koncertrepertoÀr r¢sz¢nek tekinthetû müvekkel Àll szemben (legalÀbbis olyan àsikerszÀmokÊ eset¢ben, mint a K çNON A FELKELý NAPHOZ vagy
az EML°K ), s Ágy kellû (idûbeli) distanciÀval
szeml¢lheti a darabokat, a k¢rd¢s m¢gis felmer¡l, hogy 1996-ban mi¢rt nem a kilencvenes ¢vek SÀry-kompozÁciÂi ker¡lnek CD formÀjÀban a nagyk´z´ns¢g el¢.
Dalos Anna

CSELEKVý K°PZELET
BirÂ YvetteäMarie-Geneviªve Ripeau: Egy akt fel´lt´ztet¢se
K¢pzeletgyakorlatok
Osiris, 1996. 220 oldal, 880 Ft
BirÂ Yvette: A rendetlens¢g rendje. Film/K¢p/Esem¢ny
VÀlogatott tanulmÀnyok
Cser¢pfalvi, 1996. 292 oldal, 780 Ft
Az egy idûben megjelent k¢t k´nyv egymÀssal szembehelyezett t¡k´rk¢nt sokszorozza
meg BirÂ Yvette gondolatait: hogyan lehet
¢szrevenni ¢s hogyan lehet ugyanazzal a mozdulattal l¢trehozni a mozgÂk¢pen formÀlÂdÂ
àrendetlens¢g rendj¢Ê-t? A k¢tf¢le szeml¢let lenyomata mik¢ppen cikÀzik a k¢t t¡k´r fel¡lete k´z´tt, eg¢szen a lÀthatatlan ¢s felfoghatatlan, Àm m¢gis l¢tezû v¢gtelen meg¢rt¢s
fel¢? A pedagÂgusi munka nyomÀn k¢sz¡lt
k´tet, az EGY AKT FEL¹LT¹ZTET°SE az A RENDETLENS°G RENDJ°-ben k´zz¢tett tanulmÀnyok fogalmi hÀlÂjÀt merÁti meg a formÀtlan ´tletek tenger¢ben, hogy filmkezdem¢nyeket, mozgÂk¢pvÀzlatokat segÁtsen partra;
a hallgatÂk àk¢pzeletgyakorlataiÊ-ban pedig a
kortÀrs filmmüv¢szet jellegzetes megoldÀsai
¢rhetûk tetten. M¢gsem annyira elm¢let ¢s
gyakorlat pÀrba, esetleg szembeÀllÁtÀsÀrÂl
szÂl a k¢t k´nyv, sokkal inkÀbb a szerzû ¢rtelmez¢si erûfeszÁt¢s¢nek k´zponti kategÂriÀit emeli ki, s teszi mintegy k´rbejÀrhatÂvÀ.
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Nevezetesen a Tett, a Cselekv¢s meg az Idû,
az Idûtartam fogalmÀt. MÀr az elûzû k´tet, a
magyarul 1990-ben megjelent PROFçN MITOLñGIA bevezetû fejezet¢ben is olvashattuk,
hogy a modern film gondolatisÀgÀnak ¢pÁtûk´ve a cselekv¢s. àA Tett egymÀsbÂl k´vetkez¢se
hordozza az Ig¢tÊ ä Árta BirÂ Yvette, s a mostani
tanulmÀnyk´tet szinte valamennyi k´vetkeztet¢se m´g´tt is ez az axiÂma Àll. S a cselekv¢s, pontosabban a cselekv¢s tere ä a mozgÂk¢p term¢szet¢bûl k´vetkezûen ä kirajzolja a
film ànegyedik dimenziÂjÀtÊ, az Idût, amely
a modern ¢s a posztmodern film megk¡l´nb´ztet¢s¢nek ä legalÀbbis po¢tikai tekintetben ä legmarkÀnsabb t¢nyezûje. S mÁg a tanulmÀnyok a tettekk¢ formÀlt, idû Àltal
strukturÀlt gondolatok visszaolvasÀsÀval birkÂznak, addig a àk¢pzeletgyakorlatokÊ ¢szjÀrÀsa
¢ppen fordÁtott: egy-egy r´pke benyomÀs,
helyzet, kiindulÂpont nyomÀn megfogalmazÂdott gondolatot kell egy idûbe ÀllÁtott esem¢nysor Àltal ¢letre kelteni. Ha a àk¢pzeletgyakorlatokÊ-ban egy akt fel´lt´ztet¢se folyik, akkor a tanulmÀnyok c¢lja lehÀntani a burkot,
feltÀrni a forma szerkezet¢t; s ha a tanulmÀnyokban a rendetlens¢g rendj¢nek feltÀrÀsa a c¢l, akkor a forgatÂk´nyvÁrÂi gyakorlatokban a gondolat rendj¢t kell a müv¢szi
kifejez¢s àrendetlens¢g¢Ê-n Àtszürni. ä TalÀn
erûs tÃlzÀsnak tünik k¢t, valÂszÁnüleg csak a
v¢letlen Àltal egymÀs mell¢ rendelt k´tetet
ilyen m¢rt¢kben k´lcs´n´s ´sszef¡gg¢sbe
hozni. S valÂban, a k´nyvek alaposabb megismer¢s¢hez, tovÀbbgondolÀsÀhoz, bÁrÀlatÀhoz ¢rdemes k¡l´n-k¡l´n tÀrgyalnunk ûket.
A kettûs t¡k´r mindenesetre ugyanazt a k¢pet
sokszorozza.
1
A Marie-Geneviªve Ripeau k´zremük´d¢s¢vel k¢sz¡lt EGY AKT FEL¹LT¹ZTET°SE a szerzû
megfogalmazÀsa szerint p¢ldatÀr, amely a
forgatÂk´nyvÁrÀs mesters¢g¢nek elsajÀtÁtÀsÀhoz kÁvÀn segÁts¢get nyÃjtani. A k¡l´nb´zû
orszÀgok egyetemein ¢s filmfûiskolÀin tartott
kurzusok ä a àk¢pzeletgyakorlatokÊ ä a forgatÂk´nyvÁrÀs mesters¢g¢be vezett¢k be a hallgatÂkat. A filmvÀzlatok egy-egy à´szt´nzûÊ nyomÀn k¢sz¡ltek, s a mühelymunka szerves r¢sze volt az elk¢sz¡lt ÁrÀsmüvek k´z´s megvitatÀsa. A k´nyv ´t ¢v tapasztalatÀbÂl nyÃjt Àt-

tekint¢st: 1308 sz´vegbûl mutat be ´tvenet.
Az egyetemistÀk dolgozatait BirÂ Yvette
kommentÀrjai kÁs¢rik.
Mindenekelûtt a mÂdszerrûl kell szÂt ejten¡nk. A forgatÂk´nyvÁrÂ speciÀlis feladata
egy àk´ztesÊ ÀllapotÃ produktum l¢trehozÀsa, amely mÀr nem irodalom ¢s m¢g nem
film. FattyÃ müfaj, mint BirÂ Yvette Árja, rÀadÀsul meghatÀrozhatatlan a jelentûs¢ge,
gondoljunk csak a àszerzûi filmÊ fogalmÀt
´vezû vitÀkra vagy egyszerüen azokra a rendezûkre, akik ¢ppens¢ggel forgatÂk´nyv n¢lk¡l, sût esetleg sajÀt forgatÂk´nyv¡k àellenÊ,
a k¢palkotÀs ig¢zet¢ben, improvizÀciÂs technikÀval dolgoznak. Ha a tanÁtÀs ä vagy egy
tank´nyv ä nem mÀs, mint k´zhelyek megfogalmazÀsa, akkor a forgatÂk´nyvÁrÀs mesters¢g¢nek ä ne ess¢k szÂ most müv¢szetrûl ä
oktatÀsa lehetetlen feladat. ForgatÂk´nyvek
ÀltalÀban nem l¢teznek, az egyes forgatÂk´nyvek m¢gis k¢zbe vehetûk ä az ellentmondÀst tudomÀsul v¢ve BirÂ Yvette nem tanÁtja, hanem gyakoroltatja a forgatÂk´nyvÁrÀst. Ez¢rt a kurzus ä ¢s a k´nyv ä eredm¢nyess¢ge nem a fogalmak helyess¢g¢n, hanem a mÂdszer alkalmazhatÂsÀgÀn mÃlik. A
gyakorlat mÂdszer¢t pedig csakis a dolgozatok igazolhatjÀk. S ezzel akÀr be is zÀrhatjuk a k´rt, hiszen a k´tetben olvashatÂ ´tven
sz´veg meglepûen jÂ. RagyogÂ ´tletek, szellemes fordulatok, ¢rett stÁlus, s ami talÀn a
legfontosabb: gondolatisÀguk nem tolakodÂ;
nem kora¢rett vilÀgmegvÀltÂ müv¢szeket lÀtunk m´g´tt¡k, hanem ismerûs arcokat ismerûs ¢let¢rz¢sekkel. A hallgatÂk munkÀja
tehÀt igazolja a mÂdszert. S hogy ezek a
vÀzlatok valÂban magukban rejtik egy jÂ film
lehetûs¢g¢t, azt ¢ppen egy magyar hallgatÂ
bizonyÁtja. IvÀnyi Marcell a k´tetben is szereplû dolgozata alapjÀn k¢szÁtette el az idei
cannes-i filmfesztivÀlon a r´vidfilm-kategÂria
fûdÁjÀval jutalmazott SZ°L cÁmü filmj¢t. çm
mintha az EGY AKT FEL¹LT¹ZTET°S°-nek
àk¢pzeletgyakorlataiÊ minden kivÀlÂsÀguk ellen¢re m¢gsem az ´nmaguk el¢ ÀllÁtott c¢l jeles
megoldÀsai volnÀnak.
BirÂ Yvette mÂdszer¢t a filmi kifejez¢s term¢szet¢ben, a t´bbi müv¢szeti Àghoz k¢pest
minden bizonnyal m¢g megker¡lhetetlenebb
mÂdon rejlû paradoxon, a konkr¢t elvonatkoztatÀsa hÁvta ¢letre. A t¢rbe ¢s idûbe vetett
mozgÂk¢p az esetek d´ntû t´bbs¢g¢ben az
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emberi k´rnyezet k¢p¢nek ¢s hangjÀnak
egy¡ttes ¢s folyamatos reprodukciÂjÀval teremti meg sajÀt vilÀgÀt. A mozgÂk¢p eme
àr´gh´z k´t´tts¢geÊ a reprodukciÂ mozdulatÀban, a kamera szemsz´g¢nek meghatÀrozÀsÀtÂl a k¢p keret¢n Àt a ritmusig, egy hihetetlen¡l gazdag ¢s ´sszetett formak¢szlet birtokÀban talÀlkozik az elvonatkoztatÀs lehetûs¢g¢vel, illetve k¢nyszer¢vel. Nincs jelent¢s
n¢lk¡li filmk¢p, ¢s (az animÀciÂt kiv¢ve) àvalÂsÀg n¢lk¡liÊ filmk¢p sincs. A gyakorlatok a
mozgÂk¢p ¢rz¢kis¢g¢nek ¢s elvontsÀgÀnak
hatÀrÀra viszik a hallgatÂkat; arra a v¢gtelen
¢rintkez¢si fel¡letre, amely nem mÀs, mint a
filmmüv¢szet. Mindehhez segÁts¢g¡l az à´szt´nzûknekÊ nevezett valamik szolgÀlnak. ValÂban neh¢z egys¢gesen leÁrni ûket, hiszen l¢nyeg¡k ¢ppen konkr¢tsÀgukban rejlik. Feladatuk, hogy ¢rz¢ki valÂjukban indÁtsÀk el a
hallgatÂkat az elvonatkoztatÀs ÃtjÀn, s ne engedj¢k elt¢vedni ûket az Àttetszû gondolatok
k´d¢ben. A k´nyvben szereplû à´szt´nzûkÊ a
k´vetkezûk voltak: fiktÁv ´narck¢p, f¢nyk¢p,
ÃjsÀghÁr, k´rnyezet, tÀrgy, jelmez ¢s kell¢k (az
akt fel´lt´ztet¢s¢hez), kulcsszÂ, festm¢ny, zene, t¡nd¢rmese, az Ázlel¢s mozgÂsÁtÀsÀhoz
gy¡m´lcs´k ¢s almÀs pite, v¢g¡l a mÀr megismert szabÀlyok felrÃgÀsÀnak jegy¢ben a vilÀg legunalmasabb t´rt¢net¢nek megÁrÀsa.
Mint lÀthatÂ, az à´szt´nzûkÊ valamennyi ¢rz¢kszervet igyekeztek mozgÂsÁtani, s a r´gt´nz¢sen alapulÂ szabad asszociÀciÂs mÂdszer ä a hallgatÂknak k¢t ÂrÀn bel¡l kellett
megÁrniuk a sz´veget ä, valamint n¢hÀny
egyszerü formai szabÀly kizÀrta, hogy a nem
pusztÀn ¢rz¢ki, hanem a maguk mÂdjÀn elvont forrÀsokbÂl (festm¢ny, zene, mese) ne
¢rtelmez¢sek, hanem t´rt¢netek sz¡lessenek.
Persze az à´szt´nzûknekÊ ez a leÁrÀsa is
semmitmondÂ, hiszen az egyes tÀrgyakon, a
àtitkukonÊ mÃlik, hogy mennyire tudnak intenzÁv hatÀst gyakorolni a k¢pzeletre. Az
à´szt´nzûkÊ titka pedig nem mÀs ä s ezzel a
feladat megoldÀsÀnak a kulcsa is kez¡nkbe
ker¡l ä, mint az idej¡k. A bel¢j¡k rejtett, Àm
kibontatlanul maradt idû, amely t´rt¢neteket
k¢pes befogadni vagy ¢ppen kibocsÀtani.
Vagyis a hallgatÂknak ahhoz, hogy a kiindulÀsul szolgÀlÂ tÀrgyakat ne ¢rtelmezz¢k, hanem a maguk ¢rz¢ki valÂjÀban, ugyanakkor
nyelvi k´zegben, de az audiovizuÀlis kifejez¢s
lehetûs¢g¢re gondolva folytassÀk, t´rt¢netet

kell mondaniuk, s e t´rt¢net elbesz¢l¢s¢hez
ä az okozatisÀg mellett ä idûre, pontosabban
idûrendre van sz¡ks¢g¡k. Szinte k¢nyszerüs¢gk¢nt szakad rÀjuk tehÀt a t´rt¢netmondÀs
¢s ezzel a t¢r- ¢s idûszervez¢s feladata. A k¢rd¢s ezek utÀn mÀr csak az, hogy ez a filmÁrÂi
gyakorlat mennyire szÂl a filmrûl ¢s menynyire az ÁrÀsrÂl, mennyire a filmt´rt¢netrûl
¢s mennyire a narrÀciÂrÂl ÀltalÀban. Nem
akarom ism¢t szÂba hozni a filmvÀzlat k¢tes
stÀtusÀt, s az is nyilvÀnvalÂ, hogy e gyakorlatok sem oldhatjÀk fel a vizuÀlis ¢s a nyelvi
gondolkodÀsmÂd radikÀlis k¡l´nbs¢g¢t. A
sz´vegek z´me ¢s a kommentÀrok azonban
v¢lem¢nyem szerint nem ¢lnek kellûen a
mÂdszerben rejlû kitünû lehetûs¢ggel, a t´rt¢net lÀtvÀnya mellett a t´rt¢net lÀtÀsÀnak ä
jÂllehet nyelvi ä leÁrÀsÀval. Elsûsorban nyelvi
indÁttatÀsÃ vizualitÀst tartalmaznak, s nem
mozgÂk¢pit. A k¢rd¢s persze az, hogy megvalÂsÁthatÂ-e egy sz´vegben a mozgÂk¢pi vizualitÀs ä s ezzel Ãjfent a filmvÀzlat ellentmondÀsos helyzet¢n¢l tartunk. TalÀn n¢hÀny
technikainak tünû param¢ter felsorakoztatÀsa m¢gis k´zelebb vinn¢ a nyelvet a mozgÂk¢phez. P¢ldÀul ha a hallgatÂk utalnÀnak a
tervezett kameramozgÀsra, a ritmusra vagy
csak egyszerüen ä s mÀr ez is mennyire sokat
mondana ä az elk¢pzelt film hosszÀra. Mindezt egyed¡l IvÀnyi Marcell teszi meg dolgozata utolsÂ mondatÀban: àA film ´t perc hosszÃ,
v¢gig n¢ma, ¢s nincs benne vÀgÀs.Ê (Az elk¢sz¡lt
mü hat perc lett, tartalmaz hangeffektusokat,
Àm vÀgÀs valÂban nincs benne.) S talÀn az
à´szt´nzûkÊ halmaza sem egyformÀn alkalmas filmt´rt¢netÁrÀsra. Mennyire sz¢pen igazolja ä jobban mondva mennyire szerencs¢sen alkalmazza ä fotÂ ¢s film hasonlÂsÀgÀtk¡l´nbs¢g¢t a f¢nyk¢p mint à´szt´nzûÊ kiindulÂpont. A fotÂ àmegfagyott idejeÊ a mozgÂk¢p ´r´k jelen¢ben enged fel. A SZ°L mellett a k´tet t´bbi, f¢nyk¢p nyomÀn k¢sz¡lt
àk¢pzeletgyakorlataÊ is azt bizonyÁtja, hogy igazÀn vizuÀlis, mozgÂk¢pi t´rt¢n¢sek t¢r ¢s idû
elmozdulÀsÀnak egy¡ttes k¢nyszer¢bûl fakadnak. (A fotografikus, a kinematografikus, valamint az elektronikus k¢palkotÀs idûbelis¢g¢rûl egy¢bk¢nt a tanulmÀnyk´tetben olvashatÂ fontos sz´veg A K°P: EZ A TITOKZATOS
TçRGY cÁmen.)
Nem vetik fel kellû hangsÃllyal a mozgÂk¢pi megoldÀs speciÀlis szempontjait a kom-
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mentÀrok sem. Sokkal inkÀbb a t´rt¢net motivÀciÂit, a sz´vegek gondolatisÀgÀt, a t´rt¢netek m´g´tt felsejlû kulturÀlis k´tûd¢seket
taglaljÀk, semmint a benn¡k rejlû vizuÀlis lehetûs¢geket. A k´nyv ´sszefoglalÂ fejezete tovÀbb erûsÁti ezt az ¢rz¢s¡nket. A hangsÃly a
sz´vegek tematikÀjÀra ker¡l, s ennek nyomÀn egy generÀciÂ gondolkodÀsmÂdja, ¢rz¢kenys¢ge, k¡l´nb´zûs¢ge ¢s hasonlÂsÀga rajzolÂdik el¢nk. A film csak mint filmt´rt¢net,
a dolgozatokban tetten ¢rt müv¢szeti hagyomÀny, müfaji konvenciÂ ker¡l szÂba. Mintha
BirÂ Yvette-et is magÀval ragadta volna a sz´vegek valÂban kitünû ä ezt kell Árnom ä irodalmisÀga. Nem a filmszerüs¢get hiÀnyolom
a sz´vegekbûl ¢s a kommentÀrokbÂl (erre Jeles AndrÀs axiÂmÀja utÀn ä àNincs semmi, ami
jobban megzavarta volna a filmesek agyÀt, mint
a filmszerüs¢gÊ ä amÃgy sem ¢rdemes hivatkozni), hanem ä akÀr az ´szt´nzûk, akÀr a belûl¡k alkotott sz´vegek nyomÀn ä azoknak
a lehetûs¢geknek a felmutatÀsÀt, amelyeket
¢ppen a mozgÂk¢pi kifejez¢s vÁziÂja hÁvhatna elû.
2
A RENDETLENS°G RENDJE cÁmü, vÀlogatott tanulmÀnyokat tartalmazÂ k´tet gerinc¢t a
nyolcvanas-kilencvenes ¢vek filmmüv¢szet¢nek szellemi hatÀsÀt feldolgozÂ, illetve a jelen
horizontjÀbÂl visszatekintû ÁrÀsok alkotjÀk. A
hetvenes ¢vek v¢g¢tûl napjainkig sz¡letett
sz´vegeknek k´r¡lbel¡l a fele korÀbban mÀr
megjelent k¡l´nb´zû hazai folyÂiratokban, a
mÀsik fele most olvashatÂ elûsz´r magyarul.
A k´nyvet bevezetû UTAZçS RºKV ERCBEN cÁmü tanulmÀny egyszerre szem¢lyes ¢s tÀrgyszerü mÂdon vÀzolja fel a filmmüv¢szet helyzet¢nek megvÀltozÀsÀbÂl fakadÂ szellemi kihÁvÀst, a modern/posztmodern ¢ra mozgÂk¢pben fogant vagy mozgÂk¢p Àltal k´zvetÁtett k¢rd¢seit. Ezt k´vetûen a k´nyv hÀrom
nagyobb egys¢gre tagolÂdik: az elsû k´z¢ppontjÀban a kelet-eurÂpai filmmüv¢szet Àll,
az itt olvashatÂ sz´vegek ennek megfelelûen
egy jÂl k´r¡lhatÀrolhatÂ t¢rs¢grûl ¢s idûszakrÂl szÂlnak; a mÀsodik r¢szben talÀlhatÂk az
elm¢leti ÁrÀsok: müv¢szetelm¢leti essz¢k, tanulmÀnyok, portr¢k ¢s egy tanulmÀnyszintü
elemz¢s Claude Lanzmann SHOAH cÁmü monumentÀlis dokumentumfilmj¢rûl. A harma-

dik r¢sz elsûsorban a filmelemz¢sek¢, kis kitekint¢ssel a tÀrsmüv¢szetek vilÀgÀra.
BirÂ Yvette ÁrÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdjÀt,
akÀrcsak müv¢szetfelfogÀsÀt, az ellent¢tek leÁrÀsa jellemzi. FeltÀrni, megmutatni ä nem
pedig meg- vagy feloldani ä a vilÀgrÂl alkotott k¢p¡nk kuszasÀgÀt, s a feltÀrÀs, megmutatÀs Àltal betekinteni a felszÁni zürzavar m´g¢. Dichotomikus gondolkodÀsmÂd kÁs¢ri
szerzûnk pÀlyafutÀsÀt; a gondolkodÀsmÂd ä
¢s a müv¢szet ä vÀltozÀsÀt az jelzi, hogy milyen fogalmak, metaforÀk talÀlhatÂk az ellent¢tpÀrok pÂlusain: nyers-fûtt, profÀn-mitologikus, rend-rendetlens¢g. E legutÂbbi, a tanulmÀnyk´tet cÁm¢ben is megfogalmazott
szembeÀllÁtÀs nem csupÀn a müv¢szetnek ¢s
a müv¢szet ¢rtelm¢nek metaforikus megfogalmazÀsa, hanem egyÃttal àhangulatjelent¢sÊ a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes ¢vek
filmmüv¢szeti t´rt¢n¢seirûl. A müv¢sz ¢s az
¢rtelmezû munkÀja, rendet vinni a rendetlens¢gbe, l¢trehozni ¢s felfedni a formÀt,
nem csupÀn a gondolkodÀsmÂd, hanem
egyÃttal a t´preng¢s tÀrgyÀt k¢pezû korszak,
illetve müv¢szeti Àg leÁrÀsÀra is szolgÀl. Az ´tvenes-hatvanas ¢vek modern filmmüv¢szete
a hetvenes ¢vek k´zep¢re elvesztette rangjÀt.
Sz¢tesett a vilÀg k´r¡l´tte, s a folyamatot r´vid t¢tovÀzÀs utÀn a film is k´vette. A film tÀrsadalom- vagy tudatformÀlÂ pÀtosza ma mÀr
nem vehetû komolyan. A k´tet legfontosabb,
A KOMOR NçSZTñL A COGITO INTERRUPTUSIG
cÁmü, 1992-ben sz¡letett tanulmÀnyÀbÂl id¢zek: àNos, ez a meghatÀrozottsÀg, ez a szilÀrd
szeml¢leti bÀzis t´rt sz¢t, ¡r¡lt ki az ideolÂgiÀk alkonyÀt hozÂ elmÃlt ¢vtizedben. A kiÀbrÀndulÀs nyomÀba l¢pû manierizmus, mint mindig, egyszerre
tÀrgy ¢s gondolat, valamint stÁlus ¢s ÁrÀsmÂd vÀlsÀga. [...] Ha minden ellentmondÀsos, kikezdhetû
¢s visszÀjÀra fordÁthatÂ, akkor, nem meglepû, az eklekticizmus csapongÂ nyitottsÀgÀhoz ¢rkez¡nk. A
pluralizmus izgatott ig¢nye entrÂpiÀba fullad. Ha
semmi sem bizonyos, ¢s minden jogos, akkor a hatÀrozott gesztus erej¢t a jÀt¢k szesz¢lye ¢s bizonytalansÀga vÀltja fel.Ê S m¢g egy k¡l´n´sen fontos ¢s term¢keny gondolat a bekezd¢s v¢g¢rûl: a modernitÀs utÀni film àstÁlus helyett stilizÀciÂt ajÀnlÊ. (102. o.) A k´tetben olvashatÂ
valamennyi tanulmÀny fÂkuszÀban a filmmüv¢szet stÀtusÀban bek´vetkezett vÀltozÀs t´rt¢neti ¢s po¢tikai vizsgÀlata Àll.
A sz´vegek azt az erûfeszÁt¢st is t¡kr´zik,
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ahogy a szerzû igyekszik megbarÀtkozni a kaotikus filmmüv¢szettel; prÂbÀlja felfedni a
zürzavar okÀt ¢s ¢rtelm¢t, ¢s mintegy az ¢rtelemadÀs àjutalmak¢ntÊ meglÀtni a sz¢ps¢g¢t
is. Hiszen BirÂ Yvette a hatvanas-hetvenes
¢vekben a FilmkultÃra fûszerkesztûjek¢nt ¢s
filmdramaturgk¢nt ¢ppen a modern film
nyugat- ¢s kelet-eurÂpai kiteljesed¢s¢nek idûszakÀt kÁs¢rhette tev¢keny figyelemmel. OH,
AZOK A SZ°P NAPOK ! ä eml¢kszik vissza a FilmkultÃra-beli ¢vekre, Àm az ironikus pÀtosz nemcsak a hatalom elleni kilÀtÀstalan k¡zdelemnek
szÂl, hanem a hûskorszak filmjeinek is.
PÀtosz ¢s irÂnia jellemzi a korszak keleteurÂpai filmmüv¢szet¢t is. A hasonlÂ cÁmü tanulmÀny az igazsÀg kimondÀsa mellett elk´telezett filmmüv¢szet sorsÀt k´veti nyomon.
Mi lesz az elk´telezetts¢gbûl, ha az mÀr nem
azonosÁthatÂ egy k¡lsû, tÀrsadalmilag igazolt
vagy elfogadott igazsÀggal? Mi van akkor, ha
elk´telezetts¢get mÀr csak a sajÀt igazsÀgom
irÀnt tudok vÀllalni? A lÀtszÂlag politikus k¢rd¢sfelvet¢sbûl egyenes Ãt vezet a po¢tikai
konklÃziÂkig: az egyetlen vonatkozÀsi pont
szubjektivizÀlÂdÀsÀbÂl fakadÂ mell¢rendelû
szerkezetekig, a hit mint attitüd hely¢be tolulÂ k¢ts¢g nyomÀn az alternatÁvÀk felÀllÁtÀsÀig, r´viden a nagy narratÁvÀktÂl a kis t´rt¢netekig. S amennyire a pÀtosz kifejez¢st talÀlÂnak ¢rezz¡k a kelet-eurÂpai filmmüv¢szet
kapcsÀn ä a cseh filmeket ¢s egy-egy alkotÂt,
p¢ldÀul Makavejevet kiv¢ve ä, annyira idegen¡l cseng az irÂnia ä ¢s a vele jÀrÂ szabadsÀg
ä fogalma mondjuk a magyar filmmel ´sszef¡gg¢sben. Az e tanulmÀny pÀrdarabjÀban, a
nyolcvanas ¢vek nyugat-eurÂpai ¢s amerikai
filmmüv¢szet¢t bemutatÂ I RñNIA: IGAZI SZABADSçG! cÁmü sz´vegben hangsÃlyozott jÀt¢kossÀgrÂl, szellemess¢grûl ¢s lend¡letrûl
nem is besz¢lve! Azaz a PçTOSZ °S IRñNIA A
KELET-EURñPAI FILMBEN cÁmü, 1983-ban Árt
Àttekint¢s a mai napig ¢rv¢nyes müv¢szi
programot is megfogalmaz az 1989 utÀn v¢gk¢pp vonatkozÀsi pont n¢lk¡l maradt, k¡lsû
k¢nyszerbûl ¢s zsigeri indÁttatÀsbÂl egyarÀnt
tÀrsadalmilag elk´telezett, a tÀrsadalmi-politikai igazsÀgot keresû, vÀteszszerep¡kbe belezavarodÂ filmesek szÀmÀra. àEz¢rt a filmk¢szÁtû, ahelyett, hogy az emberi sorsot d¢moni erû Àltal vez¢reltnek festen¢, s ahelyett, hogy mindentudÂ
isten szerep¢ben tetszelegne, akinek igazsÀgot kell
osztania, inkÀbb meghÁv benn¡nket egy szelÁd mü-

v¢szi gesztussal, hogy osztozzunk vele ¢let¢nek labirintusi bonyolultsÀgÀban.Ê (80. o.) HÀt ritkÀn
kapunk eff¢le meghÁvÂt. Az ironikus attitüd
hangsÃlyozÀsa a kortÀrs filmmel kapcsolatban k¢ts¢gtelen¡l egyfajta tudatalatti ¢rt¢kûrz¢st is megfogalmaz: ha mÀr a àk¢rdezû
filmÊ pÀtosza nevets¢gess¢ vÀlt, legalÀbb a kaotikus vilÀg f´l´tti zavarunkat ¢s tehetetlens¢g¡nket dokumentÀljuk annak rendje ¢s
mÂdja szerint. ögy gondolom, nincs annÀl
megrendÁtûbb ¢s tiszteletre m¢ltÂbb gesztus,
mint amikor egy alkotÂ, aki rÀadÀsul mondjuk a hatvanas ¢vekben nagyon is jÂl k´rvonalazott gondolatrendszer, ha tetszik, ideolÂgia ment¢n k¢szÁtette filmjeit, nem k¢nyszerÁti a nyolcvanas-kilencvenes ¢vek rendetlens¢g¢t sem a r¢gi, sem egy Ãj rendbe. Godard bohÂcsipkÀs jelen¢sei vagy a n¢zûpontjukat vesztett JancsÂ-filmek kÀosza az ¢rtetlens¢g megrendÁtû vallomÀsai. Az ironikus
szeml¢letet paroxizmusig fokozÂ parÂdia pedig mÀr az Ãj, ideolÂgiai gyül¢sek helyett videot¢kÀkat ¢s jÀt¢ktermeket lÀtogatÂ rendezûgenerÀciÂ autentikus ´nkifejez¢se. Mindez
nem a (film)müv¢szet arculcsapÀsa, a t´megfilm gyûzelm¢nek elismer¢se, fegyverlet¢tel
¢s ÀrulÀs, hanem pontos helyzet¢rt¢kel¢s. Ha
dramaturgiailag ¢s a lÀtvÀny tekintet¢ben
nem lehet felvenni a versenyt a t´megfilm
hat¢konysÀgÀval, akkor k¢t Ãt marad: vagy
visszavonulni a filmklubok, müv¢szfilmfesztivÀlok csendes zugaiba, ¢s a szem¢lyes-k¢zmüves munkÀkban gy´ny´rk´dve belenyugodni, hogy mindez abban az ¢rtelemben, ahogy
errûl a hatvanas ¢vekben besz¢lt¡nk, mÀr
nem fontos. Vagy pedig csÁnbe kell menni,
hogy az Ãj po¢tikai elvek radikalizÀlÀsÀval,
egymÀs mell¢ rendel¢s¡kkel ¢s fokozÀsukkal
lÀthatÂvÀ vÀljanak, azaz leleplezûdjenek ¢s ezÀltal ¢rtelmet kapjanak a hagyomÀnyos po¢tika k´zhelly¢ koptatott fordulatai.
BirÂ Yvette a vilÀg ¢s a mozgÂk¢p viszonyÀban beÀllott vÀltozÀsok vizsgÀlatakor a
modern filmmüv¢szet irÀnyÀbÂl ¢rtelmezi a
modernitÀs utÀni film po¢tikÀjÀt. PÀrhuzamot von a tÀrsadalmi-kulturÀlis vÀltozÀsok ¢s
a modern k¢palkotÀs technikai fejlûd¢se k´z´tt, s ennek ment¢n alapvetûen k¢t egymÀssal ´sszef¡ggû po¢tikai szervezûelv ÀtalakulÀsÀt Árja le, a valÂsÀg¢t ¢s az idû¢t. Mindk¢t
fogalom a modern film t´rt¢net¢ben is kulcsfontossÀgÃ volt, rÀadÀsul alapvetûen szembe-
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helyezkedett a film term¢szet¢bûl adÂdÂ realisztikus szeml¢lettel ä Ágy vÀlhatott a mozgÂk¢p modern müv¢szett¢. A valÂsÀg lek¢pez¢se helyett a film Àltal l¢trehozott valÂsÀg ig¢nye (az ebbûl kin´vû morÀlis c¢llal, a mÀsodpercenk¢nt huszonn¢gy igazsÀggal egy¡tt),
valamint a lineÀris idû felbontÀsa, bensûv¢ t¢tele, relativizÀlÀsa egy t´bb¢-kev¢sb¢ szilÀrd
lÀbon ÀllÂ, a v¢gsû igazsÀgot felt¢telezû szeml¢leti alaprÂl rugaszkodott el. Az elektronikus
r´gzÁtûeszk´z´k Àltal elvalÂtlanÁtott ¢s felgyorsÁtott vilÀgk¢p mÀr nem ad ilyen biztos
hÀtteret, nincs mihez k¢pest ÀbrÀzolni a valÂsÀgot, nincs mitûl elrugaszkodva az idûnek
csak a tartamÀt feltÀrni. BirÂ Yvette fogalompÀrjÀnÀl maradva: a modern filmmüv¢szet a
gondolkodÀs elidegenedett, vaskalapos rendj¢t rendetlen po¢tikÀval igyekezett sz¢tzÃzni;
a modernitÀs utÀni ismeretelm¢leti rendetlens¢gbe a müv¢szi teremtû munka prÂbÀl
rendet vinni. Ez a àrendcsinÀlÀsÊ azonban
mÀr nem az ÀtfogÂ vilÀgk¢pek jegy¢ben folyik, àa k´zvetlen ¢lettapasztalat elevens¢ge mellett
a transzcendencia is elsz´k´tt a posztmodern alkotÀsokbÂlÊ ä olvashatjuk a mÀr emlÁtett A KOMOR NçSZTñL A COGITO INTERRUPTUSIG cÁmü
tanulmÀnyban (107. o.). Mell¢rendel¢s, jÀt¢kossÀg, tempÂ, ritmus, sebess¢g; a t¢r idûbelibe t´rt¢nû ÀtcsapÀsa ä sorjÀznak az Ãj po¢tika kulcsszavai. àMÀr nem egyszerüen a kauzÀlis
logika racionalitÀsÀnak felvÀltÀsÀrÂl van szÂ, mint
a modernista filmben, nem a dolgok kitartÂ, t¡relmes egybelÀtÀsÀnak ig¢ny¢rûl, hanem ¢ppen fordÁtva: cikÀzÂ begyüjt¢s¢rûl. A nyugtalan figyelem ¢s
az izgatott, mindenre nyitott feljegyz¢s vibrÀlÀsa,
kimerÁthetetlennek tetszû l¡ktet¢se t´lti be a vÀsznat.Ê (109. o.)
A szerzû igen visszafogottan hasznÀlja a
posztmodern fogalmÀt. Nem jel´li meg a film
t´rt¢net¢ben a modern-posztmodern vÀltÀs
idûszakÀt, sût nagyon b´lcsen arra utal is,
hogy sok posztmodern vonÀst fedezhet¡nk
fel a hÃszas-harmincas ¢vek egyes alkotÂinÀl
is. Mindez tovÀbbi fejteget¢st ¢rdemelne, anynyi azonban a konkr¢t p¢lda ismerete n¢lk¡l
is bizonyos, hogy a filmmüv¢szetnek a tradicionÀlis müv¢szeti Àgakhoz k¢pest rendkÁv¡l
felgyorsult müv¢szett´rt¢neti ideje megengedi a paradigmavÀltÀsok eff¢le àrelativitÀselm¢let¢tÊ. De a filmelemz¢sekben is gyakran
olvashatunk olyan modernitÀs utÀni, posztmodern elûtti alkotÀsokrÂl, amelyek po¢tikÀ-

jukkal mÀr szeml¢letmÂdbeli vÀltÀsrÂl tanÃskodtak. E müvek sajÀtossÀga idûkezel¢s¡kben ragadhatÂ meg. Nem v¢letlen tehÀt az
idû-idûbelis¢g hangsÃlyozÀsa, el¢g, ha csak
az elemz¢sek cÁm¢re utalok: A T¹RT°N°S IDEJE, AZ IDý KARIATIDçI , A J¹V ý MöLT IDEJE, AZ
IDý HçLñJçBAN, SZ¹K°S AZ IDýBýL. Theo AngelopulosrÂl ¢s a MagyarorszÀgon kev¢ss¢ ismert Chris Markerrûl k¢t ilyen szellemü tanulmÀny is olvashatÂ a k´nyv I DýJçRATOK ä
VçNDORFANTçZIçK cÁmü harmadik r¢sz¢ben,
tovÀbbÀ egy-egy sz´veg Agnªs VardÀrÂl,
Marco Ferrerirûl ¢s Alain Tannerrûl.
BirÂ Yvette elsû, m¢g MagyarorszÀgon Árt
munkÀi (A FILM FORMANYELV E, 1964; A FILM
DRçMAISçGA, 1967) a rendszeralkotÀs ig¢ny¢vel k¢sz¡lt filmeszt¢tikai munkÀk voltak; az
elûsz´r angolul, franciÀul ¢s olaszul megjelent PROFçN MITOLñGIA (1982), t¡kr´zve a
film helyzet¢nek vÀltozÀsÀt, a rendszeralkotÀst mÀr essz¢izÀlÂ gondolkodÀsmÂddal ´tv´zte. A mostani tanulmÀnyk´tet szerkezete
leÁrÂ-rendszerteremtû Ávet rajzol, mÁg az
egyes sz´vegek k´zelebb Àllnak az essz¢ müfajÀhoz. A modernitÀs utÀni filmmüv¢szet
sz¢ttartÂ, rendetlen vonalait BirÂ Yvette klaszszikus modernitÀson iskolÀzott vilÀgszeml¢lete egys¢ges, rendezett àfilm/k¢p/esem¢nyÊk¢nt tÀrja el¢nk.
Gelencs¢r GÀbor

A HOLMI POSTçJçBñL
Kedves BarÀtaim!
Amikor rÀdiÂbesz¢lget¢st hallgat az ember,
mintegy csendben figyelû asztaltÀrsk¢nt elsûsorban a besz¢lget¢s ritmusÀra, hangulatÀra,
hangsÃlyaira figyel. Merûben mÀs a helyzet,
ha az elhangzott besz¢lget¢st a felv¢telrûl leÁrjuk ¢s kinyomtatjuk, ahogy a V ILçGIRODALMI LEXIKON-rÂl szÂlÂ besz¢lget¢ssel
tett¢tek a szeptemberi szÀmban. °n legalÀbbis Ãgy gondolom, hogy ilyenkor a besz¢lget¢sben m¢g elcsÃszÂ t¢ved¢seket vagy
korrigÀlni kell, vagy t´r´lni; v¢gsû esetben
lÀbjegyzetben helyesbÁteni. Engedelmetekkel
ä utÂlag ä ezt teszem.
Nem pontos Vekerdi LÀszlÂ megÀllapÁtÀsa, mely szerint àDerrida [...] ebben a lexikonban

Figyelû ã 1827

nincs is benne, Umberto Eco benne van. Pedig
Derrida [...] mÀr akkor Ïjelens¢gÎ volt, amikor
Umberto Eco m¢g csak elkezdte szagolni a rÂzsÀt...Ê. Elûsz´r is: Derrida ä igaz, r´vid àalszÂcikkÊ-ben, az Ãj Ãj kritika szÂcikken bel¡l
ä szerepel a sz´vegben. A szerkesztûk ments¢g¢re legyen mondva, hogy a dekonstrukciÂ
elm¢let¢nek jelentûs¢ge 1971-ben, amikor a
CAMäE k´tet anyagÀt lezÀrtÀk, aligha volt
nyilvÀnvalÂ. Derrida elsû fontos publikÀciÂi
(p¢ldÀul a GRAMMATOLñGIA) 1967-ben jelentek meg. Ezzel szemben Eco figyelmet kivÀltÂ, A K¹Z°PKOR ESZT°TIKçJçNAK FEJLýD°SE
cÁmü müve 1959-ben. A NYITOTT Mþ 1962ben ker¡lt kiadÀsra; utÂbbi magyar fordÁtÀsa
1976-ban minden valamirevalÂ b´lcs¢sz utcai
visel¢sre ajÀnlott cÁmerpajzsa lett. A Vekerdi
Àltal megszimatolt A RñZSA NEV E egy szÀmos
irodalomelm¢leti müvet letett professzor
sz¡nidei szÂrakozÀsa volt, k¢t ¢vtizedes munkÀssÀg utÀn.
Domokos MÀtyÀs bizonyÀra k´zelebbrûl
ismerte RÂnai MihÀly AndrÀst, mint ¢n, aki
csak olasz versfordÁtÀsait olvastam. (Bevallom: û volt az utolsÂ, aki olasz k´ltûk ¢lvezetes tolmÀcsolÀsÀval ´r´met szerzett nekem.)
R. M. A. Koestler-szÂcikke csakugyan tartalmaz visszataszÁtÂ minûsÁt¢seket, amiket semmi sem indokolt volna 1984-ben. A szÂban
forgÂ k´tet azonban 1979-ben jelent meg,
k¢zirata 1977-ben (!) ker¡lt nyomdÀba, s Ágy
a megÁrÀs dÀtuma 1975ä76 lehetett. Egy korfestû adal¢k: 1977-ben tett¢k k´telezû olvasmÀnnyÀ az ÀltalÀnos iskolÀk elsû osztÀlyÀban
Varga Katalin LENIN LçMPçCSKçI cÁmü k¢pesk´nyv¢t, amelybûl àmegtudjÀtok... hogyan
lett Lenin mindnyÀjunk p¢ldak¢peÊ. Nagyon
nem ugyanaz a kor, mint 1984, a baljÂs orwelli dÀtum ellen¢re. A àmagÀnszorgalmÃ ku-

tyÀÊ-nak minûsÁtett szÂcikkÁrÂ egy¢bk¢nt
n¢gy hasÀbon (Krle¥Àval azonos terjedelemben) sorolja Koestler munkÀssÀgÀnak adatait. Amennyire meg tudom Át¢lni, pontosan.
°s m¢g n¢mi derüt is csemp¢szett (vagy û,
vagy a nyomda) a sz´vegbe, mely szerint
1939. oktÂber 2-Àn letartÂztattÀk àa kommunistÀk ellen ´ngyilkos hajszÀt indÁtÂ francia hatÂsÀgokÊ. °rdekes jelenet lehetett, amint a
kommunistÀk nyomÀra bukkanÂ hatÂsÀgi
k´zegek halad¢ktalanul v¢geznek magukkal.
V¢g¡l ez a kÁnos Balfas-¡gy. EgyÀltalÀn
nem gyûz meg Szerdahelyi beismer¢se, mely
szerint az arabäindon¢z szerzû csakugyan
nem l¢tezett. Egyr¢szt nem egyszer becsemp¢szett, hanem annak rendje ¢s mÂdja szerint
az utalt helyeken ¢s az indexben is szereplû
szÂcikkrûl van szÂ. MÀsr¢szt (ahogy azt az °s
34. szÀmÀnak 2. oldalÀn BodnÀr P¢ter szÁves
¢rtesÁt¢se alapjÀn k´z´ltem) az ÁrÂrÂl tartalmÀban a magyarral l¢nyeg¢ben egybevÀgÂ
szÂcikk olvashatÂ a MEYERS ENZYKLOP®DISCHES LEXIKON III. k´tet¢nek 402. oldalÀn.
MÀrpedig n¢met¡l m¢g a maga Ázetlen mÂdjÀn sem lenne ¢rtelme a tr¢fÀnak.
ºdv´zlettel
Bodor B¢la
(Nem lÀtom be, mi¢rt volna kev¢sb¢ àvisszataszÁtÂ
minûsÁt¢sÊ a Koestler-szÂcikk id¢zett r¢sze, ha
1975-ben keletkezett, mint ha 1984-ben; akÀr magÀnszorgalmÃ kutyak¢nt Árta R. M. A., akÀr a politika k´vetelm¢nyeinek engedve, minûsÁthetetlen
minûsÁt¢s. Bodor B¢la t´bbi ¢szrev¢tel¢t k´sz´n´m,
k´sz´nj¡k. K´sz´nj¡k egy mÀsik, olvashatatlan alÀÁrÀsÃ olvasÂnk level¢t is, melyben megjegyzi, hogy
az egzisztencializmussal ´nÀllÂ szÂcikk foglalkozik a V IL-ben, egyik besz¢lgetûtÀrsunk vonatkozÂ
bÁrÀlata tehÀt t¢ves. ä A szerk.)

A folyÂirat a Nemzeti KulturÀlis Alap, a Soros-alapÁtvÀny,
a Budapest Bank Budapest¢rt-alapÁtvÀny, a JÂzsef Attila-alapÁtvÀny
¢s a Kereskedelmi Bank Rt. tÀmogatÀsÀval jelenik meg

