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Rakovszky Zsuzsa

PçRBESZ°D AZ IDýRýL
A: A mÃltnak sosincs v¢ge. A jelen
ä az is a mÃlt, Àl´lt´zetben.
RozsdÀs lavÂr a m¢g lev¢ltelen
bodzabokor t´v¢ben, vizes b´jti szelekben
f´lszÀrnyalÂ papÁrzacskÂ, az ¢gbe
kapaszkodva az Àgak fekete sz´ved¢ke,
f´ldm¢lyi ikreik, a gy´kerek lenn ä
Ugyanaz a tavasz tÁz ¢ve, negyven ¢ve:
soha nem mÃlik el, amit szerettem.
B: De az idû, mint nyaktilÂ, lesÃjt.
MÃlt ¢s jelen k´zt ott a v¢rben
siklÂ penge. A pÂlÂ, melyet a sz¢l lefÃjt,
s most ott hever az orgonabokor t´v¢ben,
nem r´ppen vissza a k´t¢lre Ãjra.
S ha valaki cigarettÀra gyÃjt a
szivÀrgÂ gÀzcsû k´zel¢ben,
a lÀngolÂ jelenbûl nincs visszaÃt a mÃltba,
k¢t k¡l´n kontinens a àmÀr nemÊ ¢s a àm¢g nemÊ.
A: Ahogy az akna negyven ¢ven Àt
ott vÀr a sürü gazban
a k¢zre, mely kioldja lelk¢t, a robbanÀst,
ahogy a holt tavasz kÁs¢rt az Ãj tavaszban,
j¢glapba zÀrva ¢vtizedeket
kivÀr a gyül´let, a szeretet,
amÁg Ãj k¢s sajog a r¢gi sebben:
soha nem mÃlik el a szeretet,
ahogy nem mÃlik el a gyül´let sem.
B: S´t¢t hernyÂk a porban, mint r¢g: diÂvirÀg.
De ez nem az a por, ¢s nem az a diÂfa.
A pÂk, amelyik itt rohan le-f´l a kÀd
falÀn, meg amelyik lefolyt a lefolyÂba,
ugyanolyan, de nem ugyanaz m¢gse.
Halott anyÀd a g¢nek semmilyen cselvet¢se
nem hozza vissza, legfeljebb az Àlom.
Amit egynek mutat az ¢rz¢sek s´t¢tje,
idegen ¢s sokf¢le napvilÀgon.
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A: De ami napvilÀgnÀl idegen,
ott vÀr rÀd a s´t¢tben, ´r´ktûl ismerûsen.
Kinn habzik, elforr az idû, de benn
valami nem bÁr megvÀltozni m¢gsem
soha. A v¢nkor udvara felett
a gyermekkor holdja mind f¢nyesebb,
nincs is jelen, csak mÃlt Àl´lt´zetben:
Soha nem gyÂgyul be a r¢gi seb.
Azt szeretem, akit mindig szerettem.

Tûzs¢r çrpÀd

EML°KEZ°S A J¹VýRE
Rakovszky Zsuzsa k´lt¢szet¢rûl a HANGOK
cÁmü k´tete kapcsÀn

Rakovszky Zsuzsa ¢s k´lt¢szete k´r¡l olyan rejt¢lyes, centrum ¢s szilÀrd pont n¢lk¡li
k´d terjeng, mint amilyet û szokott gerjeszteni verseiben ä mesterien, gazdag lÁrai
funkciÂkkal. A k´lt¢szet hajdani s majdani H¢rakleitoszai k´r¡l persze mindig is terjengett/terjeng egy kis jÂt¢kony homÀly, de a Rakovszky Zsuzsa k´r¡li k´dben legalÀbb
annyi a recepciÂ zavara, mint a k´ltû verseibûl ÀradÂ term¢szetes sejtelmess¢g. S ezzel
tÀvolrÂl sem azt akarom mondani, hogy Rakovszky kritikusai nem ÁrtÀk le (Ágy vagy
mÀsk¢nt): à...versei a mai magyar k´lt¢szetnek alighanem a legmagasabb csÃcsain jÀrnakÊ
(MargÂcsy IstvÀn), hanem azt, hogy errûl az evidenciÀrÂl a kritikusoknak csak meglepûen szük k´re hajlandÂ tudni, s a hallgatÂ t´bbs¢g hallgatÀsa lassan immÀr szint¢n
k´dd¢-homÀllyÀ sÃlyosodik.
Igaz, a kritikusi kÀnon elismer¢s¢t pÂtolja a k´ltûi szakma elismer¢se: akirûl OrbÀn
OttÂ, Lator LÀszlÂ, Parti Nagy Lajos mond nyilvÀnos laudÀciÂt, az a kritikusok szemles¡t¢se ellen¢re is biztos lehet benne, hogy a csÃcsokon jÀr. A mü ¢s recepciÂ egyidejü
befogadÀsa ¢s feldolgozÀsa viszont az¢rt m¢giscsak az irodalomkritika feladata lenne,
s a professzionÀlis kritika vÀlaszolhatnÀ meg ä tÀrsadalmi, irodalomt´rt¢neti, eszt¢tikai
´sszef¡gg¢sekben ä azokat a k¢rd¢seket is, amelyeket a fent megid¢zettek Rakovszky
Zsuzsa elsû hÀrom k´nyve kapcsÀn megfogalmaztak ¢s r¢szben ä term¢szetesen ä nyitva hagytak. Nevezetesen, hogy ki besz¢l a Rakovszky-versben (Parti Nagy Lajos), aki
besz¢l, hogyan besz¢l (Lator LÀszlÂ), ¢s mirûl besz¢l (MargÂcsy IstvÀn).
Ezeket a l¢nyegi k¢rd¢seket persze tulajdonk¢ppen maga a vizsgÀlt mü implikÀlja,
a hÀrom müelemzû ä m¢diumk¢nt ä csak f´lerûsÁti ûket, v¢gleges vÀlaszt adni rÀjuk
pedig mÀr csak az¢rt sem adhattak, mert e k¢rd¢sekre valÂszÁnüleg minden irodalomt´rt¢neti kor vÀlasza mÀs lesz majd, f´lvetve ezzel a negyedik l¢nyegi k¢rd¢s probl¢mÀjÀt is, m¢gpedig azt, hogy mi a Rakovszky-vers korokon ÀtnyÃlÂ ä eln¢z¢st az
Âdon kifejez¢s¢rt! ä müv¢szi ÀllandÂja.
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S bevallom, most engem (mint a k´ltû 1994-ben megjelent gyüjtem¢nyes k´tete, a
H ANGOK f´l´tt meditÀlÂ olvasÂt) a n¢gy k´z¡l ¢ppen ez az utÂbbi k¢rd¢s ¢rdekel a
leginkÀbb, s ennek a n¢hÀny lehets¢ges r¢szvÀlaszÀt prÂbÀlom az alÀbbiakban megfogalmazni.
Itteni ¢s mostani hasznÀlatra pontosÁtsuk Ágy a probl¢mÀt: miben foghatÂ meg leginkÀbb a Rakovszky-vers ama k¢pess¢ge, hogy p¢ldÀul az 1981-ben, teljesen mÀs t´rt¢neti-tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek k´z´tt Árt ¢s megjelentetett JñSLATOK °S HATçRIDýK
cÁmü k´tet (a gyüjtem¢nyes HANGOK elsû ciklusa) darabjai szinte mai szerzem¢nyeknek hatnak, Ãj, mai jelent¢sekkel t´ltûdnek f´l, s melyek ezek a mai jelent¢sek?
PrÂbÀljuk a probl¢mÀt megk´zelÁteni a gyüjtem¢nyes k´tet utolsÂ ciklusÀtÂl, a HANGOK -tÂl visszafel¢ haladva.
Ez a ciklus elûsz´r a k´ltû harmadik k´nyv¢ben, a FEH°R-FEKET°-ben (1991) jelent
meg, s akkor ¢ppen ebben a ciklusban talÀlhatÂ verseket fogadta a kritika a legt´bb
fenntartÀssal. Szinte egyhangÃan a korÀbbi lÁrai alaphelyzetek epizÀlÂdÀsÀnak fogva
f´l ûket, t´bben is leÁrtÀk, hogy a ciklus epikus alakjainak a besz¢de nem adekvÀt a
figurÀk pszicholÂgiai ¢s szociolÂgiai megformÀltsÀgÀval, azaz nincsenek egy¢nÁtve, s¢maszerüek, valamennyi a szerzû àhangjÀnÊ szÂl. A szerzût viszont ezek a bÁrÀlatok feltehetûen nem gyûzt¢k meg eljÀrÀsÀnak, Ãgymond, ellentmondÀsairÂl, mert a hÀrom
¢vvel k¢sûbb megjelent ´sszegyüjt´tt verseinek is ä szinte kihÁvÂan ä ezt a cÁmet adta:
H ANGOK. S ¢rdekes mÂdon innen, az ´sszefogÂ cÁm s a k´tetzÀrÂ H ANGOK cÁmü ciklus
felûl (mintegy oda- s visszafel¢) n¢zve a dolgot, az elsû ciklusok eddig lÁrainak tartott
hûse is aff¢le elioti àegy n¢v plusz egy hangÊ-szerü epikus personÀnak tünik. Azaz nem
a H ANGOK ciklus epikus helyzeteiben epizÀlÂdik (bomlik epikai szerepekre), hanem
m¢g az elûzû ciklusokban nyert formÀjÀban beÀll a k¢sûbb megteremtett epikai szerepek, àhangokÊ k´r¢be.
S ha ezt Ágy ä ¢rtelmez¢si kÁs¢rletk¢nt ä elfogadjuk, azonnal legalÀbb n¢gy olyan
k¢rd¢s adÂdik, amelyek megvÀlaszolÀsa n¢lk¡l nem kÁs¢relhetj¡k meg alapk¢rd¢s¡nk
megvÀlaszolÀsÀt sem.
Az elsû: a HANGOK cÁmü ciklust megelûzû JñSLATOK °S HATçRIDýK , TOVçBB EGY
HçZZAL, illetve FEH°R-FEKETE cÁmü ciklusok verseinek mely motÁvumai segÁtik, illetve
akadÀlyozzÀk a fenti àbeÀllÀstÊ s az azzal jÀrÂ jelent¢sÀtrendezûd¢st; s ä a zÀrÂ ciklus
à¹regasszonyaÊ, àSz¢p UtasnûjeÊ, àElhagyott LeÀnyaÊ, àNarkomÀnjaÊ stb. (a nagybetük tûlem!) mintÀjÀra ä hogyan nevezhetn¢nk meg ennek az elsû hÀrom ciklusnak
az (eddig par excellence lÁrainak tartott) hûs¢t, azaz egy epikai szereposztÀsban milyen
szerepet vÀllalhatna ez a hûs?
A mÀsodik k¢rd¢s: a (mondjuk inkÀbb Ágy) epikolÁrai figurÀk ekk¢pp kialakult k´re
kihez vagy kikhez besz¢l? Nem a cÁmzettek àelvÀrÀsaibanÊ kell keresn¡nk vajon annak
a magyarÀzatÀt, hogy a figurÀk t´bbnyire egy nyelvet besz¢lnek?
S v¢g¡l: a szerepeknek ¢s hangoknak ebben a r¢teges struktÃrÀjÀban hol Àll a szerzû, megÀllapÁthatÂ-e egyÀltalÀn a helye?
Az elsû k¢rd¢s nem k¡l´n´sebben problematikus, a szÂban forgÂ ciklusok darabjai
simÀn Àt¡temezhetûk, ha nem is az epika, de az epikolÁra àmünem¢beÊ. Az Àt¡temez¢st segÁtû (esetleg m¢giscsak gÀtlÂ) motÁvumokat viszont n¢zz¡k meg k´zelebbrûl is.
Lapozzunk ÃjbÂl vissza a gyüjtem¢nyes H ANGOK elsû darabjaihoz.
Az ä egyelûre nemtelen ¢s kortalan ä epikolÁrai hûst egy komor decemberi napon
ismerj¡k meg, amikor a karÀcsonyi k¢sz¡lûd¢s k´zben (àfenyûgallyak k´z¢ füz´tten / mezÁtelen villany¢gûk vilÀgolnak a k´dbenÊ) azt az ¢szrev¢telt teszi, hogy ez a àmi idûnkÊ àsem
/ vÀgyÀt a szÁvnek, sem ´r´m¢t az elm¢nek, sem elragadtatÀsÀt / a l¢leknek nem ismeriÊ, ez-
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zel mintegy jelezve, hogy milyen àidûbenÊ szeretne û ¢lni (DECEMBER). AztÀn hirtelen a bulgÀriai tengerparton lÀtjuk viszont, vakÁtÂ nyÀri naps¡t¢sben, àvakÀciÂzÀsÊ k´zben, de szÀmÀra a vakÀciÂ ideje is hasonlÂan àv¢lem¢nytelen ¢s rem¢nytelenÊ, mint a karÀcsony elûtti idû volt (SZOZOPOL). AztÀn egy megint csak rem¢nytelen¡l àjÂzan jÃliusiÊ nap k´vetkezik (T ¹BB° MçR...), majd a àbelsû t¡züÊ ànagyb´jti aszk¢zisÊ ideje (NAGY B¹JT), hogy aztÀn a ciklus ´t´dik darabjÀban, a SIRçM-ban kider¡lj´n: egy nû ä feltehetûen fiatal ä jÀr-kel ked¢lytelen¡l e versekben àS¡llyedjen eleven / sÀrba: g´dr´s hÀjba
a testem, / rÀncos harisnyÀval dagadt bokÀmon / tizenk¢t nyÀvogÂ k´lykem etessemÊ), kommentÀlja az ¢rtelmetlennek, c¢ltalannak tünû vilÀgot, a c¢ltalansÀghoz alakulÂ sajÀt ¢rzelmeit, s Àtkozza magÀt (àami lehetn¢k m¢g, ne legyek az semÊ) vigasztalan sorsa, j´vûtlens¢ge miatt.
S Ágy cserk¢szhetn¢nk be az elsû hÀrom ciklus valamennyi vers¢nek vilÀgÀt: a csaknem k´vetkezetes egyes szÀm elsû szem¢lyü narrÀciÂ mindig erre a FrusztrÀlt Fiatal
Nûre utal (nevezz¡k Ágy most mÀr ä ´nk¢nyesen ä epikolÁrai hûs¡nket), a k¡lsû vilÀgra
mindig ugyanaz a ä hideg ragyogÀst, szÀrazan villÀmlÂ tÀjakat, kopÀr, lepusztult civilizÀciÂt k´zvetÁtû ä tekintet szegezûdik, a k¡lsû ¢s belsû vilÀg zajait, z´rg¢s¢t, kattogÀsÀt,
kÁs¢rtetsuhanÀsait mindig ugyanaz a ä karcos-el¢gikus ¢s meditatÁv jambusokra hangolt ä f¡l hallja, s a lÀtottakat-hallottakat mindig ugyanaz a ä metaforÀk sürü anyagÀt
¢s az eksztatikus ¢rtelem sÃlyos inverziÂit forgatÂ ä nyelv (szÀj) kommentÀlja, s ugyanaz a tudat: egyfajta sajÀtos empiriomonizmus m¢rlegeli.
A fenti mondat kettûspontja utÀni àcsaknemÊ-et pedig az magyarÀzza, hogy van
az¢rt ezekben a ciklusokban n¢hÀny olyan Àtmeneti darab is (szÀm szerint hat, az
egy¢rtelmüen egyes szÀm elsû szem¢lyre, azaz ugyanarra a szerepre hangolt negyvennyolccal szemben), amely csak k´zvetve kapcsolhatÂ a Fiatal Nûh´z. Ezek t´bbnyire objektÁv leÁrÀsok (mint p¢ldÀul az ºNNEPI MþSOR vagy a CSALçDREG°NY ), de
van k´z´tt¡k egy tÀrgyvers (A N°METALF¹LDI TEREM) s egy szerepvers is (JANE ¹SZSZEGEZ). Az elûbbiek style indirect libre-je m´g¢ m¢g persze odak¢pzelhetj¡k akÀr a
Fiatal Nût is (fûleg ha ez a àstyleÊ szinte mindenben megegyezik a Fiatal Nû stÁlusÀval),
de az utÂbbi Jane-j¢t mÀr vesszûnyi vÀltoztatÀs n¢lk¡l Àt lehetne sorolni a H ANGOK
cÁmü ciklus k¡l´n szerepei k´z¢.
A szÂban forgÂ ciklusok meghatÀrozÂ opusai azonban nem ezek az Àtmeneti k¢pzûdm¢nyek, hanem azok a formÀlÀsi mÂdjukat tekintve lÁrai, a k´tetstruktÃrÀban kiteljesedû funkciÂjuk szerint azonban epikai (vagy legalÀbbis epikolÁrai) sz´vegek, amelyekbûl k´nnyüszerrel ki lehet h¡velyezni a Fiatal Nû ¢lete egy szakaszÀnak epikumÀt,
sût egyenes vonalÃ t´rt¢net¢t. S ennek a lineÀris t´rt¢netnek az ¢pÁtûk´vei (tÃlnyomÂan a nû-f¢rfi viszony ¢s a gyermekkor motÁvumai) aszerint osztÀlyozhatÂk, hogy
k´zvetlen reflexiÂk-e vagy aff¢le madeleine-motÁvumok (azaz a mÃlt indikÀtorai), de
differenciÀlhatÂk aszerint is, hogy melyik idûh´z kapcsolÂdnak: a jelenhez, a f¢lmÃlthoz vagy a mÃlthoz.
A korÀbbi m¢ltatÂk azt mÀr kellûk¢ppen leÁrtÀk ¢s ¢rtelmezt¢k, hogy a RakovszkyfigurÀk szÀmÀra a mÃlt ÀltalÀban a polgÀri r¢gmÃlt, a f¢lmÃlt a '89 elûtti n¢gy ¢vtized
ÀllandÂsult ideigleness¢ge, a jelen pedig a rendszervÀltÀs utÀni aporiÀk kora, de arrÂl
nem tudok, hogy valaki szÂvÀ tette volna: a figurÀknak rendkÁv¡li tehets¢g¡k van a
jelen àeml¢kk¢ ÀtlakÀsÀhozÊ (T OVçBB EGY HçZZAL). àAmi / m¢g itt van, lÀthatÂ-tapinthatÂ,
mint / mÃltat gyanÁtjuk mÀris mÃlaniÊ ä mondja a R°SZLET EGY V ERSES REG°NYBýL hûse,
de k´zben àid¡lt ifjÃkorÀtÊ s a jelenben folyÂ felnûttkorÀt ¢s hÀzassÀgÀt nemcsak àgyanÁtjaÊ mÃltk¢nt, hanem a szÂ szoros ¢rtelm¢ben mÃlttÀ is ¢li. S teszi mindezt egy nem
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k¡l´n´sebben hosszÃ versben: h¢t triolett-terjedelmü strÂfÀban. S hogy hogyan, az a
Rakovszky-vers titka, erre a k¢rd¢sre kimerÁtûen ¢s pontosan vÀlaszolni csak az eg¢sz
mü ideid¢z¢s¢vel lehetne.
Viszont amennyiben ez a titok szoros ´sszef¡gg¢sben Àll az alapk¢rd¢s¡nkkel, a Rakovszky-f¢le àmüv¢szi ÀllandÂÊ mibenl¢t¢vel, annyiban m¢g visszat¢r¡nk hozzÀ.
Annyit azonban mÀr itt jegyezz¡nk meg, hogy faggatnunk majd valÂszÁnüleg leginkÀbb ¢ppen a figurÀk eml¢kez¢stechnikÀjÀt ¢s àmondatÀtÊ kell, a R°SZLET EGY V ERSES
REG°NYBýL intenciÂja szerint: àa / valÂszÁnüs¢g hullÀmaibÂl / Âvatlanul egy mondat l¢tre
rÀntja / az ¢rlelûdûtÊ. Rakovszky Zsuzsa versmondata pillanatonk¢nt àrÀntjaÊ ugyanis a
legjelenebb jelent àl¢treÊ, azaz teszi megbonthatatlan eml¢kk¢, mÃlttÀ (legszÁvesebben
azt mondanÀm: ´r´kk¢valÂsÀggÀ). S ilyenf¢lek¢ppen fentebb, Rakovszky mÃltid¢zû
technikÀjÀval ´sszef¡gg¢sben Proust (a madeleine-motÁvum!) helyett talÀn inkÀbb
KrÃdyt kellett volna emlÁtenem, aki ä Prousttal szemben ä szint¢n nem a mÃltat Àlmodja jelenn¢, hanem ¢ppen fordÁtva: a jelent eml¢kezi mÃlttÀ.
A bevezetûm mÀsodik k¢rd¢s¢re (kihez besz¢lnek a Rakovszky-vers hûsei?) mÀr tÀvolrÂl sem adhatÂ ilyen egy¢rtelmü vÀlasz. Mindenesetre azok utÀn, hogy Rakovszky
Zsuzsa kritikusai (Parti Nagy Lajoshoz hasonlÂan) eddig inkÀbb azt vizsgÀltÀk, hogy
àki besz¢l a versben?Ê, s errûl az oldalrÂl indulva az adÂdÂ ellentmondÀsok t´bbnyire
feloldhatatlanoknak bizonyultak, nincs kizÀrva, hogy a àkihez besz¢lnek?Ê k¢rd¢se
gy¡m´lcs´zûbb lesz.
Kihez besz¢l tehÀt a Fiatal Nû, az ¹regasszony, a Sz¢p Utasnû, az Elhagyott LeÀny,
a NarkomÀn stb.?
Nos, a JñSLATOK °S HATçRIDýK cÁmü ciklus elsû tizenk¢t darabjÀnak epikolÁrai hûse
bÀrkihez besz¢lhet, a cÁmzett nem relevÀns, a HçZASSçGT¹R°S cÁmü verstûl kezdve
azonban az addig egyes szÀm elsû szem¢lyü elûadÀsmÂd megvÀltozik, s t´bbes szÀm
elsû szem¢lyre vÀlt (àtÀmaszthatunk... r´pke tüzv¢sztÊ, àfeszegetj¡k a zÀratÊ stb.), s innen (a
H ANGOK cÁmü ciklusig) a Fiatal Nû mintha f¢rfi partner¢hez, n¢ha pedig halott anyjÀhoz besz¢lne (àçlmom helyis¢geiben vÀr a halott...Ê, AZ ELALVçS NEH°ZS°GEI). Egyikhez
is, mÀsikhoz is takaratlan, sût pusztÁtÂ ¢s ´npusztÁtÂ ûszintes¢ggel s ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl sÃlyos
b´lcselett¢ sürüs´dû etikai invenciÂval szÂl. Teheti, hisz tÀrsadalmilag s intellektuÀlisan is mindkettû partnere.
MÀs a helyzet a HANGOK szerepeivel ¢s szereplûivel. AkÀrcsak a Fiatal Nûnek, ezeknek a pszicholÂgiai ¢s tÀrsadalmi megformÀltsÀga is plasztikus, jÂl egy¢nÁtett, a àbesz¢lgetûÊ-partnereikrûl viszont szinte semmit sem tudhatunk meg. Ahogy az elsû ciklusok implicit f¢rfi- ¢s anyafigurÀja, Ãgy ezek sem szÂlalnak meg soha, de mÁg a f¢rfi
¢s az anya megl¢t¢re ¢s kil¢t¢re az epikolÁrai hûs sz´veg¢nek a modalitÀsÀbÂl m¢giscsak k´vetkeztethet¡nk, addig a HANGOK cÁmü ciklus àmonolÂgjainakÊ a cÁmzettjeirûl
(az id¢zûjel arra kÁvÀn figyelmeztetni, hogy dialÂgus c¢lzatÃ kvÀzimonolÂgok ezek!)
semmi sem Àrulkodik. Csak annyit sejthet¡nk rÂluk (a besz¢lû anaklÀzisszerü reakciÂibÂl), hogy a hûssel valÂ besz¢dhelyzet¡k mindig esetleges, v¢letlenszerü, hogy a
hûsh´z nem füzi ûket semmilyen egzisztenciÀlis viszony, s hogy Ágy a besz¢lget¢s¡k
mindig aff¢le utcai vagy vÀrÂtermi panaszfÂrum alkalma. ýk maguk makacsul (vagy
t¡relmesen?) hallgatnak, de hallgatÀsukkal, szem¢lytelens¢g¡kkel elÀrulnak valamit
ä a besz¢lûkrûl. Nevezetesen azt, hogy ezek a k¡l´nc-epikus figurÀk a besz¢lgetûpartnereik szem¢lytelens¢g¢nek a tudatÀban mondjÀk, amit mondanak, s besz¢lnek Ãgy,
ahogy besz¢lnek. VilÀgosabban: sz´vegeiknek az¢rt van mindig vallomÀs-, sût szinte
gyÂnÀsjelleg¡k, mert tudjÀk, hogy amit mondanak, azt (a dolgoknak furcsa emelke-
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detts¢get k´lcs´nzû) v¢gsû rem¢nytelens¢gnek mondjÀk, s ugyanakkor ¢l m¢g benn¡k az illÃziÂ, hogy a mÀsik talÀn m¢giscsak odafigyel a sz´vegeikre, hogy m¢giscsak
l¢tezik, s a szÀmukra l¢tezik.
Rakovszky figurÀi tehÀt egy szÀmukra egyszerre elvont ¢s konkr¢t AkÀrkihez besz¢lnek; mindenesetre olyan valakihez, aki elûtt nem k¡lsûs¢gekben (pl. besz¢dmÂdban) akarnak hitelesek lenni, hanem belsûleg. Sz´veg¡k formÀlisan dialÂgus (a mondat- ¢s szÂszerkezetekbûl egy¢rtelmüen kider¡l, hogy cÁmzettj¡k van), de tartalmilag inkÀbb olyan tudatfolyamok (m¢g csak nem is belsû monolÂgok, hisz a belsû monolÂg is stilizÀlt sz´veg, a helyzet stilizÀlja), amelyek inkÀbb Àlombeli besz¢lget¢seinkre
eml¢keztetnek. S amennyiben ÀlmÀban valÂszÁnüleg mindenki àsemlegesÊ nyelven,
szinte nyelv n¢lk¡l besz¢l, engem Rakovszky figurÀiban sem zavar a nyelvi egy¢nÁtetlens¢g.
S az m¢g kev¢sb¢, hogy ezek a k¡l´nc´k n¢ha, Ãgymond, k¡lsû ¢s belsû kondÁciÂjuknak ellentmondÂ bonyolultsÀggal, k¢pis¢ggel fogalmaznak. Valahogy azzal a term¢szetess¢ggel teszem magamat tÃl ezen a lÀtszatellentmondÀson, amellyel A SZ°P
UTASNý reflektÀl virtuÀlis partnere (Àltalunk csak elk¢pzelt) ¢rtetlenkedû pillantÀsÀra,
miutÀn elûbb a àtÃlvilÀgba ÀthalvÀnyulÂÊ l¢lekrûl àadott elûÊ neki. àIgen, szoktam ilyeneket
/ gondolni...Ê ä jelenti ki a vilÀg legterm¢szetesebb hangjÀn, nek¡nk pedig az jut
esz¡nkbe, hogy ä hÀt igen, az embert (a besz¢dmÂdjÀt is, viselked¢s¢t is) a gondolatai
minûsÁtik, ¢s nem fordÁtva. Ezek a k¡l´nc´k mÀr csak ilyenek. K¢pesek olyasmit is
gondolni, amit nem is vÀrnÀnk tûl¡k!
Rakovszky Zsuzsa figurÀi egy szem¢lyes-szem¢lytelen MÀsikhoz besz¢lnek.
K´nnyü lenne persze ehelyett azt mondani, hogy Rakovszky Zsuzsa figurÀi az Istenhez, a halÀltÀncok szem¢lyes HalÀljÀhoz vagy valami mÀs metafizikai l¢nyhez szÂlnak, de erre semmi bizonyÁt¢kot nem tudnÀnk felhozni. Vannak ugyan a szereplûknek
metafizikai k¢telyeik ¢s k¢rd¢seik is (az öJ °LET-¢ p¢ldÀul a reinkarnÀciÂ konkr¢t p¢ldÀinak az elûszÀmlÀlÀsa utÀn Ágy szÂl besz¢lgetûtÀrsÀhoz: àNo de csak van / valami... tÃl
a t¢r / s idû minden csel¢n... / Van? Nem tudom. Van? T¢nyleg nem tudomÊ), de eg¢sz¢ben
v¢ve nem ez jellemzû rÀjuk, hanem ¢ppen az emberekhez s a l¢thez valÂ teljes odafordulÀs. S ha vilÀgukat ennek ellen¢re is belengi valami ä szinte vallÀsos emelkedetts¢g, a lÀtÀs eksztÀzisa, akkor az talÀn leginkÀbb az egzisztencialistÀk àateistaÊ szÀrnyÀnak àvallÀsossÀgÀhozÊ hasonlÁthatÂ, akik szÀmÀra a megismer¢s emelkedett l¢tmeg¢rt¢s, s a àmÀsikkal valÂ egy¡ttl¢tben a sajÀt l¢tlehetûs¢g¡ketÊ (Heidegger) lÀtjÀk ¢s ¢lik.
S ha ezek utÀn a szerzû hely¢re, szubjektumÀnak mübeli szerep¢re k¢rdez¡nk rÀ,
akkor a vÀlasz k¢zenfekvû: a szerzû (a szubjektum) azokon a figurÀkon, àelk¢pzelt ¢s
c¢lszerü konstrukciÂkonÊ (Eliot nevezi Ágy a àszem¢lyis¢getÊ) innen Àll, amelyeken tÃl azt
a bizonyos MÀsikat fentebb kimutattuk.
Eliot nev¢t egy¢bk¢nt Rakovszky Zsuzsa àpersonÀivalÊ kapcsolatban nem ¢n Árom
le elûsz´r, de tudtommal arra m¢g senki nem figyelt f´l, hogy az az empirikus monizmus, amely Eliot pÀlyÀjÀnak elsû szakaszÀt annyira meghatÀrozza, Rakovszky k´lt¢szet¢bûl is kimutathatÂ. Ez a hatÀs azonban k´ltûnket valÂszÁnüleg korÀbban ¢rte,
mint az elioti.
àA vilÀg... jelens¢gszerü kereszt¡l-kasul... k¢t ismeretlen [a szubjektum ¢s objektum ä T.
ç.] kapcsolataÊ ä Árja F. H. Bradley, az angol empirista monizmus legismertebb k¢pviselûje (v´. UngvÀri TamÀs: T. S. ELIOT °S A MODERN LíRA, in: T. S. Eliot: V çLOGATOTT
V ERSEK , EurÂpa, 1966), akirûl a fiatal Eliot tanulmÀnyt is Árt. S ha ehhez m¢g hozzÀtessz¡k, hogy az empirikus monistÀk ÀltalÀban az embert a k´zvetlen (tapasztalati) ¢l-
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m¢nyek komplexumÀnak tartjÀk, a nyilvÀnvalÂ hatÀs mellett mindjÀrt azt is el tudjuk
k¢pzelni, mi lehetett a Rakovszky-f¢le pazar epikolÁrai figurÀk kialakulÀsi rendje.
Az bizonyosnak lÀtszik, hogy a k¡l´nb´zû personÀk panoptikumÀnak gondolata
mintegy menet k´zben alakult ki a szerzû fej¢ben, hogy a Fiatal Nû sz¡let¢s¢nek idej¢n
az ¹regasszony ¢s a t´bbi persona m¢g tÀvlati tervk¢nt sem l¢tezett (ellenkezû esetben
a Fiatal Nû jelenl¢t¢nek a terjedelme valÂszÁnüleg nem volna az egy¢b figurÀk terjedelm¢nek arÀnytalan t´bbsz´r´se), de az mÀr egyÀltalÀn nem biztos, hogy k´ltûnk szÀmÀra ä k¢pletesen szÂlva ä mondjuk a szubjektÁv-vallomÀsos Szent çgoston elûbb l¢tezett, mint a tÀrgyilagos Heidegger vagy Bradley. Lesz´gezhetj¡k: a Fiatal Nû nem
epikus figurÀnak k¢sz¡lt, sz¡let¢se idej¢n Prufrock ¢s Gerontion m¢g nem kÁs¢rtett¢k
a szerzût, de Rakovszky Zsuzsa filozÂfiai müvelts¢ge, ¢rz¢kenys¢ge, vilÀglÀtÀsa kizÀrta
a hagyomÀnyos vallomÀslÁrÀnak, a sz´vege elûtt adott ¢s vallomÀstevû k´ltûszubjektumnak bÀrmif¢le jelenl¢t¢t. K´ltûnk m¢g az esetleg vallomÀsosnak tünû korai verseiben is olyan hideg-szÀraz tÀrgyilagossÀggal, tÀvolsÀgtartÀssal szeml¢li figurÀit (a mÀr
t´bbsz´r megid¢zett SIRçM fiatal nû hûse p¢ldÀul àmeddû papnûnekÊ ä azaz a cselekv¢s
lehetûs¢g¢tûl megfosztott elhivatott embernek ä nevezi, s àmeddûs¢g¢¢rtÊ ä olyan lÀssuk, uram, mire megy¡nk ketten alapon ä teljes le¢p¡l¢sre Át¢li magÀt), hogy egy pillanatig sem k¢ts¢ges: az ¢n itt nem k´ltûi omnipotencia, hanem pusztÀn a personÀi
Àltal megvalÂsulÂ t´rt¢n¢s. Annak a Bradley-f¢le àismeretlennekÊ a t´rt¢n¢se, aki szem¢lytelen akaratk¢nt, formÀlÀsi erûk¢nt k´zelÁti ä teremtett figurÀin Àt ä a MÀsikat, s
az Ágy kialakult bonyolult viszonyrendszeren Àt a rajta tÃl levû egyetemes mÀsik ismeretlent, a k¡lsû l¢tet.
Ez persze nem sajÀtos k´ltûi sors, tulajdonk¢ppen mindenki drÀmÀjÀnak ez a s¢mÀja. Nincs ember, aki a l¢tez¢s szÁnpadÀn k´zvetlen¡l, szerepek n¢lk¡l is meg tud
mutatkozni, aki szerepek n¢lk¡l is tud ¢lni, meg tudja k´zelÁteni a mÀsikat ¢s a k¡lsû
l¢tet. A k´ltû sajÀtos szerepe ezen a szÁnpadon: megprÂbÀl Ãgy jÀtszani, hogy jÀt¢ka
mÀsok (az olvasÂk) ´nmeg¢rt¢s¢t (is) szolgÀlja.
S ezzel el¢rkezt¡nk utolsÂ utÀni k¢rd¢s¡nkh´z, a àtitokÊ Ãjraszeml¢z¢s¢hez: miben
ragadhatÂ hÀt meg Rakovszky Zsuzsa k´lt¢szet¢nek ama transzepochÀlis sajÀtossÀga,
hogy az idû mÃlÀsÀval Ãjabb jelent¢sekkel k¢pes felt´ltûdni (mi a korokon ÀtnyÃlÂ
müv¢szi ÀllandÂja ä k¢rdezt¡k JÂzsef Attila patinÀs nyelv¢n a bevezetûnkben),
mennyiben segÁti a k´ltû tegnapi verse a mai olvasÂ ´nmeg¢rt¢s¢t?
Elismerem, mÀr maga a k¢rd¢s feltev¢se is nagyk¢pü ¢s igazsÀgtalan, hisz felt¢telezi,
hogy l¢tezik rÀ egyetlen vÀlasz, ¢s hogy a k¢rdezû tudja is ezt az egyetlen vÀlaszt. Holott
e k¢rd¢sre valÂszÁnüleg k´ltûnk minden verse mÀs vÀlaszt adna, s ha m¢g volna is
hely¡nk minden egyes verse elemz¢s¢re, megvallatÀsÀra, nem biztos, hogy a r¢szvÀlaszok egy¡ttes¢bûl kicsengene a v¢gsû vÀlasz.
Abban a rem¢nyben hÀt, hogy a virtuÀlis vÀlasz n¢hÀny szempontjÀt mÀr eddigi
fejteget¢seim is tartalmazzÀk, s azzal a k¢tes vigasszal csitÁtva lelkiismeretemet, hogy
a bevezetûmben emlÁtett kitünû elemz¢sek idevÀgÂ eredm¢nyeit Ãgysem tudnÀm tÃlszÀrnyalni, a transzgresszivitÀs n¢zûpontjÀbÂl n¢zz¡k meg itt t¡zetesebben Rakovszkynak csak azt az egyetlen vers¢t, amelyet a kritikusok annak idej¢n egybehangzÂan nagyon magasra ¢rt¢keltek, de kizÀrÂlag a rendszervÀltÀs ´sszef¡gg¢seiben vizsgÀlva, tulajdonk¢ppen mulandÂ ¢rt¢künek is Át¢lt¢k. Mit mond tehÀt a DECLINE AND FALL (mert
errûl az opusrÂl van szÂ) a mai olvasÂnak, hogyan viselkedik a vers ma, mikor annak
a rendszernek ¢s rendszervÀltÀsnak az aktualitÀsai, amelyrûl szÂl, hirtelen annyira megkoptak mÀr, hogy eml¢kezet¡nk szinte valahovÀ a szÀzadelû valÂszerütlen k´d¢be tolja
ûket? Talpon marad-e a mü sz´vege a napi idûszerüs¢g tÀmasza n¢lk¡l is?
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A hatvan´t soros vers valÂjÀban egyetlen t´bbsz´r´sen ´sszetett mondat. HiÀba a
k´zbeiktatott pontok, nagy kezdûbetük, a roppant felsorolÀs Àltal hajszolt olvasÂi figyelem-k¢pzelet nem ¢rz¢keli ûket. Amit elsû olvasÀsra ¢rz¢kel¡nk, az az elmÃlÀs szÀmos szinonimÀja, a t´bb¢-kev¢sb¢ szabÀlyosan szÂrt àeltünnekÊ, àlemÀllanakÊ, àki¡t a rongyolt felhÀm alÂlÊ, àeloszlikÊ, àezer darabra megyÊ, àhosszas lÀngban olvadÊ, àlefonnyadtakÊ,
àrojttÀ romlikÊ, àkiszÀrad a terembûlÊ stb. kifejez¢sek. A mondat ÀllÁtmÀnyÀnak ez a mÀsmÀs alakban t´rt¢nû megism¢tl¢se egyszerre halmozÀs ¢s fokozÀs, fojtott eksztÀzisuk
uralja ¢s ´sszefogja a monstrum mondatot. A szÀmtalan alany (azt k´zlendû, hogy a
àhadt´rt¢neti fogalmakrÂl elnevezett mozikÊ-tÂl a àKiskoszt¡m´s, nett tanÀcsi dolgozÂnûkÊ-ig
mi minden mÃlt el) elsû fokon szint¢n csak halmozÀsk¢nt hat, s mint ilyen, az ÀllÁtÀs
intenzitÀsÀt n´veli, tartalmi jelent¢se mÀsodszori olvasÀsra hÁvÂdik elû benn¡nk, akkor figyel¡nk f´l rÀ, hogy tulajdonk¢pp egy pszeudol¢tez¢s mÃlt el, hisz ha valami
nem tud mÃlttÀ vÀlni (àT´megtermelt t¡kr´m... / nem ker¡l mÃzeumbaÊ ä mondja a vershûs,
a narrÀtor vagy a persona, akinek itt most àfestett frufrujaÊ ¢s àgolyÂszemeÊ van, id¢zve ezzel az Âkori egyiptomi nûi sz¢ps¢geket is, s alÀhÃzva azt is, hogy ez a mai nûi
sz¢ps¢g sem ker¡l mÃzeumba, vagy ahogy û mondja: a szarkofÀgok àhegedütokjÀbaÊ),
akkor ez a t¢ny a valami egykori jelen¢nek problematikussÀgÀt is jelzi. Ami nem idûben
l¢tezik, az mai tudÀsunk ¢s erk´lcs¢rz¢k¡nk szerint nem ¢rt¢k, az v¢letlenszerüen, esetlegesen l¢tezik: Ágy teszi mintegy zÀrÂjelbe a versmondat azt a kort, amelyrûl szÂl. (A
szÀzadunk kÁnÀlta alternatÁvÀk, a fasizmus, a kommunizmus nem l¢ptek tÃl a francia
forradalom elvein, csak ism¢tl¢sek, s Ágy kit¢rûk ä mondja errûl Fukuyama.) K´vetkez¢sk¢pp a vers v¢g¡l is az ´r´k tÀrsadalmi elmÃlÀs (vagy inkÀbb cirkulÀciÂ?) lÁrai objektivÀciÂjÀvÀ vÀlik.
Csakhogy ennek az elmÃlÀsobjektivÀciÂnak semmi k´ze a hagyomÀnyos elmÃlÀsk¢pletekhez, mondjuk az el¢giÀhoz. Ha müfajÀt a hagyomÀnyos po¢tikÀk alapjÀn
akarnÀnk meghatÀrozni, akkor inkÀbb rapszÂdiÀt vagy talÀn egyenesen himnuszt kellene mondanunk. Az elmÃlÀs, a le¢p¡l¢s himnusza? Nem abszurdum ez? Nem, mert
¢ppen e miatt az abszurdum miatt ¢rezz¡k a verset (s talÀn az eg¢sz Rakovszky-k´lt¢szetet) eg¢szen a napi aktualitÀsig konkr¢tnak ¢s ezzel egy idûben a konkr¢tsÀgbÂl
hatalmasan kiszÂlÂnak. Semmi k¢ts¢g: Rakovszky Zsuzsa ebben a vers¢ben egy negatÁv Walt Whitman. Whitman¢ a retorikÀja, a versmondata, az eksztÀzisa, a nagy tereket befogÂ l¢pt¢ke, de e jelek jelent¢se nem egy civilizÀciÂ meg¢p¡l¢se, hanem ¢ppen fordÁtva: egy vilÀg lepusztulÀsa, le¢p¡l¢se. Rakovszky Zsuzsa k´lt¢szete negatÁv
utÂpia, s ennek a negatÁv utÂpiÀnak a DECLINE AND FALL (a àHangokÊ gal¢riÀjÀban)
nem az egyetlen, hanem csak egyik objektivÀciÂja. Mintha az eg¢sz Rakovszky-k´lt¢szet
az antik Lucanus sorÀnak (àMely nagy volt RÂma: az û romlÀsa jelentiÊ) visszÀja, eg¢sz Ãjkori
civilizÀciÂnkra alkalmazott parafrÀzisa volna: àMely jelent¢ktelen volt a vilÀgunk: az û romlÀsa jelenti.Ê MÀs szÂval: a rendszervÀltÀs a versnek nem jelent¢se, hanem csak formÀja,
anyaga.
S m¢g mÀsabb szÂval:
Jean Baudrillard Árja, hogy àA modernitÀs... felgyorsulÀsa r¢v¢n... oly hatalmas Ïsz´k¢si
sebess¢greÎ tett¡nk szert, hogy egy napon elhagytuk a valÂsÀg ¢s a t´rt¢nelem referenciater¢t...
hogy bel¢pj¡nk a szimulÀciÂbaÊ, az àosztÂdÀson kereszt¡l sz¡letû innovÀciÂbaÊ, s a ànegatÁv pÂlusokÊ, hÁjÀn, a àtiszta cirkulÀciÂÊ idûtlen idej¢ben Ãgy ¢rezz¡k, ànem t´rt¢nik semmiÊ (Jean
Baudrillard: NEM LESZ 2000. LÀsd a 2000 cÁmü folyÂiratban. 1991. december). Nos,
Rakovszky Zsuzsa paradox mÂdon nem a àmodernitÀs felgyorsulÀsÀbanÊ, hanem a kommunizmus torz kit¢rûj¢ben ¢lte meg nagyon intenzÁven a ànem t´rt¢nik semmiÊ holt-
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pontjÀt (mÀr legelsû verseinek egyik¢ben, a SZOZOPOL-ban szÂ szerint leÁrja: àA rÀnk
dült ÀllandÂ jelen alatt [...] sosem t´rt¢nik semmi seÊ), hogy a àtiszta cirkulÀciÂÊ idûtlen ideje
aztÀn eg¢sz k´lt¢szet¢nek alapszÂlama legyen. Innen, ebbûl a tudatosÁtott vagy nem
tudatosÁtott vilÀg¢lm¢nybûl vezethetû le a Fiatal Nû ked¢lytelens¢ge, szÀrazon villÀmlÂ
àmeddûÊ eksztÀzisa ¢ppÃgy, mint a H ANGOK ciklus elesett figurÀinak, k¡l´nc personÀinak keseredetts¢ge, kilÀtÀstalansÀga (a Fiatal Nû tudatosÁtja ked¢lyÀllapota gy´kereit,
az utÂbbiak term¢szetesen ritkÀbban), s elsû fokon mi, olvasÂk is ebben az alapszÂlamban v¢l¡nk ´nmagunkra lÀtni, ¢rezz¡k nyitottnak a Rakovszky-verset mai jelent¢seink szÀmÀra is.
S a k¢pet persze m¢g tovÀbb is lehetne ¢lesÁteni, finomÁtani.
Baudrillard a fentebb id¢zett tanulmÀnyÀt Ágy fejezi be: àA szÀzadv¢g ¡res strandk¢nt
terpeszkedik elûtt¡nkÊ (s term¢szetesen a fogyasztÂi tÀrsadalom k¡zd¢s n¢lk¡li ´sszkomfortos vegetÀciÂjÀra gondol). Nos, erre az à¡res strandraÊ Rakovszky Zsuzsa figurÀi csak
rÀlÀtnak, esetleg àbizonyos jelekbûlÊ sejtik (mint a B IZONYOS JELEK cÁmü vers hûsnûje),
hogy àEgy lappangÂ vilÀg sz¢le hol innen / villan elû, hol onnan...Ê. De mivel valamennyi
meg van Àldva a jelen azonnali eml¢kk¢ lÀtÀsÀnak k¡l´n´s k¢pess¢g¢vel, az à¡res
strandÊ is egyszerre van elûtt¡nk ¢s m´g´tt¡nk. Pontosabban: p¢ldÀul a B IZONYOS JELEK vigasztalan pÀlyaudvark¢p¢ben a àreklÀmszatyrotÊ, a àlapos dobozra Àgyazott kifordÁtott
kabÀtotÊ, a àrÂzsaszÁnü paplantÊ, az àautÂ alatt a macska foszfor szem¢tÊ egyszerre ¢rezz¡k
a k´r¡l´tt¡nk, benn¡nk lappangÂ ´sszkomfortos eszkimÂvilÀg sz¢leinek s (a Rakovszky-eml¢kez¢s sajÀtos szervez¢s¢ben) valami tartÂs ¢rv¢nyü l¢tmodellnek.
Nem tudom ezt az eg¢sz Rakovszky-titkot mÀsk¢nt megk´zelÁteni, mint Erich von
D¤niken egykori bestseller¢nek paradox cÁm¢vel: a HANGOK cÁmü k´tet k´lt¢szete
àeml¢kez¢s a j´vûreÊ. S a szinte tÀrgysemleges technikÀjÀnÀl, bonyolult t¡k´rrendszer¢n¢l fogva (àt¡kr´k sora... az idûbenÊ ä fogalmazza meg a rendszert maga a k´ltû) ez az
àeml¢kez¢sÊ valÂszÁnüleg minden j´vûre eml¢kezni fog, de most nek¡nk az ´sszkomfortos vegetÀciÂval fenyegetû eszkimÂ jelent-j´vût revelÀlja-k´zvetÁti.

A vonatkozÂ irodalom
Rakovszky Zsuzsa: HANGOK . VÀlogatott ¢s Ãj versek. Cser¢pfalvi, 1994.
Bodor B¢la: A HOUDINI-°LM°NY. Rakovszky Zsuzsa: FEH°R-FEKETE. KortÀrs, 1991/10.
Lator LÀszlÂ: V ILçGíTñ K¹ZBESZ°D. Holmi, 1992/2.
Parti Nagy Lajos: K I BESZ°L A V ERSBEN? Holmi, 1992/2.
OrbÀn OttÂäVarga Lajos MÀrton: àCSAK -°LNI NEM LEHETÊ. Besz¢lget¢s Rakovszky Zsuzsa FEH°R-FEKETE cÁmü versk´tet¢rûl. In: Varga Lajos MÀrton: K RITIKA K°T HANGRA. Pesti Szalon,
1994.
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RÀba Gy´rgy

T¹RT°NIK DERENG°SKOR
Mi volt ez Egyhuzamban alvÀs
egyetlenegy ¢jszaka nem mÀs
s az ÂrÀt dereng¢sre v¢lve
amikor hÀzÀbÂl kil¢pne
lÀtja jelet v¢stek mÀr k¡sz´b¢re

VESZENDý JELEN°SEK
Deres f¢rfi vÀrosi fût¢r
deres f¢rfi erdei r¢t
jÀrtak-keltek ott csapatostul
nos ennyi volt ¢ppen csak ennyi
lÀtni f¡lelni inni enni
meg szeretkezni h¢be-hÂba
nevem Àggal karcolva hÂba
jÀrkÀltak bennem csapatostul
jelen¢s¡k ¢nembe pusztul

AKIK MçSSZOR VOLTAK
Kidûltek tÃl¢rtek mÀr pûre lelkek
az eml¢kbe k´lt´ztek Àt a szÂ
csak lezÀrt reg¢ny¡k k´r¡l kerenghet
trag¢diÀjuk nem jelenvalÂ
egy pÀrbesz¢dbe n¢ha belopÂdznak
egy gesztusban f´lk´dlik szellem¡k
s Àltatjuk konok magunkat a holnap
ugyanolyan nap lesz majd n¢lk¡l¡k
egy talÀlÂ kifejez¢s f¡l¡nkbe
csendÁti hangjuk s l¢p¡nk is tovÀbb
egy eszme rÀjuk fordÁtja esz¡nk de
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ugyanÃgy hajszolunk gyarlÂ csodÀt
pedig egy-egy kontinens¡nk veszett el
vel¡k d¢lszaki sziget elmer¡lt
ÀgÀlhat a szÁnen zÃghat az ember
nem t´lti meg utÀnuk azt az ürt
magashegys¢g pÀrÀk f´l´tti csÃcsÀn
tÀg fennsÁk ÃjjÀk´ltû Âzona
a megb¢k¢l¢s fensûbb Àlma GyurkÀn
kÁv¡l mÀs nem vezethetett oda
tÀjfun s´p´rte el tarka korallszirt
tÀrsas l¢tet csÃfolÂ majmait
s hajÂt´r´ttj¢t kirûl messze lÀtszik
nagyzÀs bohÂca s urukat Lacit
a bÃtor mosdÂ l¢tra lift a dÁszlet
maradt de heher¢sz¢s se sirÀm
semmi ¢letjel¡k kivÀgta nyeszlett
nyelv¡k angolos tÀvozÂ IvÀn
hogy t´rûdn¢nk a vesztes¢gbe abba
s¡ketn¢ma k´rnyezet vesz k´r¡l
pusztÀn fuldoklunk levegûtlen¡l
s kÁs¢r bÀbusereg humortalanja

SpirÂ Gy´rgy

HONDERþ
(Kom¢dia)
Szereplûk
ANNAMARI
FRíDHOF
PUKçNSZKY
ZOLTçNFFY
VANCSURA

T´rt¢nik 1997-ben Budapesten
SzÁnhely: egy szÀzadfordulÂn ¢p¡lt budapesti belvÀrosi b¢rhÀz levÀlasztott lakÀsÀnak nagyszobÀja. A k´z¢ptûl kiss¢ balra, hÀtul az elûszobÀba vezetû ajtÂ. Az elûszobÀbÂl a nyitott ajtÂn Àt
lÀthatÂ a fal egy r¢sze. A bal oldali falnÀl, el´l pianÁnÂ, elûtte zongorasz¢k. Az ajtÂtÂl jobbra,
hÀtul hÀrom szegmensbûl ÀllÂ r¢gi tÁpusÃ ablak, m´g´tte halvÀny dereng¢s, a f¡gg´ny feh¢r vÀszonbÂl k¢sz¡lt, Àttetszû, de nem ÀtlÀtszÂ, rajta finom, Ázl¢ses virÀgminta. Az ablak¡veg m´g´tt
hiÀnyos vakolatÃ tüzfal. Az ablaktÂl jobbra, hÀtul r¢gi dÁvÀny, rajta takarÂ, dÁszpÀrna. A dÁvÀnytÂl jobbra, a sarokban f¢s¡lk´dûasztalka hÀromszÀrnyÃ t¡k´rrel, elûtte puff. Jobbra, el´l k¢t
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r¢gi, vedlett bûrfotel, elûtte dohÀnyzÂasztal. A padlÂn szûnyeg. A mennyezetrûl sokkarÃ csillÀr
lÂg, valamennyi karban gyertya ¢g. A pianÁnÂ tetej¢n petrÂleumlÀmpa vilÀgÁt. Mellette, szint¢n
a pianÁnÂ tetej¢n zsebrÀdiÂ ¢s telefon. K´rben, a falaknÀl v¢gig r¢gi k´nyvespolcok a mennyezetig,
tele k´nyvekkel. A pianÁnÂ m´g´tt, a bal sarokban cser¢pkÀlyha, elûtte kovÀcsoltvas kÀlyhaelûke,
benne piszkavas

I. felvonÀs
1. jelenet
Annamari, 82 ¢ves h´lgy, a f¢s¡lk´dûasztalka elûtt ¡l a puffon, ¢s a sminkj¢t t´k¢letesÁti gondosan. ElegÀns, s´t¢t, csipk¢kkel dÁszÁtett ruhÀban van, nyakÀban sÀl. LÀbÀn magas sarkÃ cipû.
Cs´nget¢s
ANNAMARI

Megyek mÀr, megyek, rep¡l´k! (FelÀll, kisiet, az ajtÂt nyitva hagyja)

AjtÂnyitÀs hangja
VANCSURA (hangja) CsÂkolom. ¹zvegy dr. Belogorodszky Aur¢ln¢?
ANNAMARI Belohorodszky, àhÊ-val! Mint a kocsik hÀtuljÀn a H betü...
VANCSURA (hangja) Remek. Annyira ´r¡l¡k, hogy megismerhetem a n¢nit!

°n most
itten benyomulok...
ANNAMARI De k¢rem!...
VANCSURA (hangja) Nem kell megijedni, kezicsÂkolom... Az igazolvÀnyom... ez vagyok
¢n... (Megjelenik a szobaajtÂban. Harminc ¢v k´r¡li fiatalember, ´lt´nyben van, nyakkendûben,
kez¢ben aktatÀska ¢s igazolvÀny. Annamari belohol utÀna)
ANNAMARI Maga kicsoda, mit akar?! HÁvom a rendûrs¢get! SikÁtok!
VANCSURA HÀt a v¢grehajtÂ, kezicsÂkolom. Tess¢k megn¢zni, ez itten ¢n vagyok, ugye.
Tess¢k nyugodtan le¡lni, nem lesz semmi baj... Milyen sz¢pen fel van ´lt´zve a n¢ni!
Ez jÂ, mert van, ahol pizsamÀban, hÀlÂingben...
ANNAMARI Hogyhogy v¢grehajtÂ?
VANCSURA A n¢ni megkapta a fizet¢si meghagyÀst, alÀ is tetszett Árni, hogy Àt tetszett
venni... ¢s nem tetszett fellebbezni... k¢tfel¢ tetszik adÂsnak lenni, gÀz meg villany, ¢s
nek¡nk, ugye, akkor ki kell j´nni, itt a v¢gz¢s, ¢s mi reggel hattÂl este tÁzig a t´rv¢nyek
szerint bÀrmikor. Tess¢k nyugodtan l¢tezni... egy kicsik¢t foglalok itten, aztÀn mÀris
megyek...
ANNAMARI Uram, ma nekem nem alkalmas!
VANCSURA HÀt nagyon sajnÀlom, de ¢n nem tudok csak Ãgy mÀskor...
ANNAMARI °n minden hivatalos levelet kidobok. Olvasatlanul visszaadom a postÀsnak,
dobja ki a szem¢tbe.
VANCSURA Igen? HÀt ez hiba. Akkor ki Árja alÀ?
ANNAMARI °n mindet alÀÁrom, de fel se bontom, a postÀs odalent kidobja.
VANCSURA JÂ, hÀt ¢n errûl nem tehetek. Most itt, ugye, mÀr jogÀllam van, tetszik tudni,
adÂss, fizess. ä Tess¢k le¡lni, fûzni, akÀrmi, p¢ldÀul van, ahol kÀv¢val kÁnÀljÀk az embert, azt, ugye, el szoktam fogadni, mert m¢rt bÀntsam meg ûket a micsodÀjukban...
°n f¢lÂra alatt felbecs¡l´m, akkor sz¢pen alÀ tetszik Árni, azt Ãgy hÁvjÀk, hogy jegyzûk´nyv, ¢s ¢n mÀr itt se vagyok.
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Nem ¢rti, hogy ma a legkev¢sb¢ sem alkalmas?
(kinyitja a tÀskÀt, kotorÀszik) ¹zvegy micsodÀn¢, ´zvegy dr. Belohorodszky
Aur¢ln¢, itt van a k¢t v¢grehajtÀsi lap, ugye, az ´sszes tartozÀs meg az eljÀrÀsi dÁj, ebben
benne van a bÁrÂsÀg meg a v¢grehajtÀs k´lts¢ge, meg a kamatok, tess¢k, 44 536 frongÀsz. (Leteszi a papÁrt az asztalra) Ha ezt most ki tetszik egyenlÁteni k¢szp¢nzben, ¢n mÀr
itt se vagyok, kezicsÂkolom.
ANNAMARI Foglaljon le, amit akar, de j´jj´n mÀskor! J´het holnap reggel hatkor is
akÀr!
VANCSURA Az egy mÂdszer, kezicsÂkolom, ugye, hogy az adÂs az ingÂsÀgait elrejti, de
az mÀr b¡ntetendû.
ANNAMARI Holnap reggel viheti az ´sszes bÃtoromat, ha akarja!
VANCSURA Elvinni, Ágy a k¢t kezemmel? M¢g sose tetszett v¢grehajtva lenni?! °n felbecs¡l´m, ami van, ¢s felveszem a jegyzûk´nyvet, amit alÀ tetszik Árni, ¢s akkor ¢n
elmegyek, ¢s minden itt marad. Majd valamikor j´nnek a szÀllÁtÂk, ¢s elviszik a Margit
k´rÃt 16.-ba, ahol van egy Àrver¢si csarnok. °s mondok egy jÂ hÁrt: addig a n¢ni tovÀbbra is Ãgy hasznÀlhatja, mintha a sajÀtja lenne. VilÀgos vagyok? SzÂval hasznÀlni
lehet, csak elvinni nem ¢s fûleg eladni nem, mert az mÀr zÀrt´r¢snek szÀmÁt, ¢s az
büncselekm¢ny, tetszik ¢rteni?
ANNAMARI Akkor v¢gezzen gyorsan!
VANCSURA Ez itt nekem a negyedik ¡gyem ma, ¢s m¢g van legalÀbb tizen´t, de nekem
itten, ugye, f´l kell becs¡ln´m. Az¢rt az egy munkav¢gz¢s, tess¢k nekem elhinni.
ANNAMARI De mi¢rt ¢ppen ma!?
VANCSURA Azt ¢n d´nt´m el, szabadon, mint ´nÀllÂ bÁrÂsÀgi v¢grehajtÂ, hogy kin¢l
mikor. Ne tess¢k nekem mondani, hogy nem tetszett erre szÀmÁtani. Csak feltünt a
n¢ninek, hogy levonnak a nyugdÁjÀbÂl?!
ANNAMARI Nem vettem ¢szre.
VANCSURA A legalacsonyabb ´regs¢gi nyugdÁj mentes, af´l´tt letiltanak, ugye, egy
adÂssÀgnÀl 33%-ig, aztÀn t´bbn¢l 50%-ig... °s itt t´bb van, az Elm¡ is, tess¢k n¢zni,
meg a DÁjbeszedû Rt.
ANNAMARI Nekem ´zvegyi nyugdÁjam van... Annyit kapok, mint r¢gen.
VANCSURA Akkor a n¢ninek a legalacsonyabb ´regs¢gi alatt van, vagyis most az 13
ezer... HÀt van ilyen... AttÂl m¢g nekem foglalnom kell. A nyugdÁjasok mind melÂznak
feket¢n, az ilyen ´zvegy doktorn¢k p¢ldÀul jÂsolni szoktak, ha m¢g eddig nem tetszett,
hÀt tudom ajÀnlani. Na akkor most tess¢k nyugodtan l¢tezni, mintha itt se lenn¢k, az
idû p¢nz, tetszik tudni. °s az nem jÂ, ha az adÂs akadÀlyozza a foglalÂ munkÀjÀt. Annak, ugye, k´vetkezm¢nyei vannak, jogi meg minden. Ugye, ha fizetni tetszett volna,
ez az eg¢sz nincs. De hÀt. Viszont m¢g meg lehet gondolni, ha megvan ez a mennyi,
ez a 44 ezer, akkor ¢n adok egy nyugtÀt ¢s kalap. °s ha k¢telkedni tetszik, hogy ¢n,
az ¢n vagyok, akkor be tetszik telefonÀlni, hogy Ágy meg Ágy n¢z ki, ¢s akkor ûk bent
megmondjÀk, hogy az bizony t¢nyleg ¢n vagyok. Telefon van? Vagy ki lett kapcsolva?
ANNAMARI Azt fizetem, az nincs kikapcsolva.
VANCSURA Mert van nÀlam ilyen mobil, bunkÂfon. (Nevet) °s azon is lehet hÁvÀst eszk´z´lni. Az adÂs k´lts¢g¢re persze. V¢grehajtÀsi kifogÀst is lehet ellenem tenni, azt
majdnem mindig szoktak, csak hÀt hiÀba, ¢n t´rv¢nyesen mük´d´k.
ANNAMARI Meddig tart egy ilyen becsl¢s?
VANCSURA AttÂl f¡gg, ugye, csÂkolom. (K´r¡ln¢z) Na de ezekbûl ki fog j´nni. Ez a gyakorlattÂl van, tetszik ¢rteni. Majd megn¢zem p¢ldÀul azt a pianÁnÂt, az mÀr ´nmagÀANNAMARI
VANCSURA
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ban valamennyi... Ez a csillÀr, ez is lehet mennyi, hÀrom-n¢gyezer... Ebben mi van,
gyertyÀk? Hogyhogy gyertyÀk?
ANNAMARI Valamivel muszÀj vilÀgÁtanom.
VANCSURA Na de gyertyÀval a huszadik szÀzad v¢g¢n!? °s az ott micsoda, petrÂleumlÀmpa?
ANNAMARI Az.
VANCSURA Na de minek, kezicsÂkolom!?
ANNAMARI Mert kikapcsoltÀk a villanyt...
VANCSURA De hÀt attÂl m¢g! KezicsÂkolom! HÀt olyat nem tetszett hallani, hogy lopni
az Àramot?!
ANNAMARI Hallottam.
VANCSURA HÀt akkor?!
ANNAMARI Amikor kikapcsoltÀk, felajÀnlottÀk, hogy ûk maguk feket¢n r´gt´n visszak´tik... miutÀn leplombÀltÀk az ÂrÀt... a gÀzosok szint¢n...
VANCSURA HÀt akkor?! M¢rt, tÃl sokat k¢rtek?
ANNAMARI Nem k¢rtek tÃl sokat... De ¢n nem.
VANCSURA Na de hÀt, kezicsÂkolom, jobb Ágy, hogy gyertyÀval kell vacakolni?
ANNAMARI Jobb. Azt nem tudjÀk kikapcsolni.
VANCSURA De viszont le lehet foglalni, a csillÀrral egy¡tt.
Cs´nd
JÂ, hÀt nem az ¢n dolgom... De akkor se mosog¢p, se frizsider!...
ANNAMARI MosÂg¢pem sose volt, a frizsidert elajÀnd¢koztam.
VANCSURA °s a t¢v¢?!
ANNAMARI Nincsen t¢v¢m. Nem jÂ az, kedvesem, ha mindene

megvan az embernek.
Akkor nem tartja ´ssze semmi. ValahÀnyszor jÂ sorom volt, csak ûrj´ngtem unalmamban, ¢s megûrjÁtettem magam k´r¡l mindenkit.
VANCSURA Na ne tess¢k itt nekem. Minden nyugdÁjas a t¢v¢t bÀmulja eg¢sz nap. El
van az dugva.
ANNAMARI Nem hiszem, hogy a maga felhatalmazÀsa gyanÃsÁtgatÀsra is szÂlna, uram.
VANCSURA Mi?
ANNAMARI Gyorsan becs¡lje f´l, ¢s hordja el magÀt.
VANCSURA °n udvariasan, kezicsÂkolom, Ãgyhogy ¢n erre nem szolgÀltam rÀ. (KotorÀszik a tÀskÀjÀban, elûvesz valami papÁrt) Itt az van, hogy bankszÀmla vagy takar¢kbet¢tk´nyv nem lett megÀllapÁtva.
ANNAMARI Nem lett megÀllapÁtva...
VANCSURA De, ugye, nek¡nk jogunk van, hogy a matracba meg akÀrhova rejtett k¢szp¢nzt is lefoglaljuk a tartozÀs fej¢ben.
Kis cs´nd
A v¢grehajtÂ jogosult. Viszont a szem¢lyi motozÀs tilos. Tetszik engem ¢rteni? (Kis
cs´nd, Vancsura sÂhajt) Nem tetszik valami nagyon ¢rtelmes n¢ni lenni... Egy ´zvegy
doktorn¢!... KÀrpÂtlÀsi jegy is jÂ...
ANNAMARI Nincs. KÀrpÂtlÀs!... UndorÁtÂ!
VANCSURA N¢ni k¢rem, ¢n elkezdem itt a bÃtorokkal, addig a n¢ni kimegy... Haris-
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nyÀba k´nnyen be lehet dugni, ¢s ¢n nem veszem ¢szre, mert ¢n piszmogok itten...
Sose fogom megtudni, mennyi k¢szp¢nz lett eltitkolva... Tetszik engem ¢rteni?
Cs´nd
Mi embers¢gesen szoktunk, ¢n meg aztÀn plÀne, hÀt hogy magyarÀzzam meg jobban!!
ANNAMARI Maga ne kiabÀljon, ez az ¢n lakÀsom! V¢gezze a dolgÀt, ¢s aztÀn takarodj¢k!
VANCSURA Na jÂ, hÀt ilyen hangon is lehet, ¢n azt hittem, a n¢ni egy nem h¡lye n¢ni,
egy ´zvegy doktorn¢, de tudok ¢n mÀsk¢pp is, aztÀn lehet fellebbezgetni ¢vekig! Annak nincs halasztÂ hatÀlya! Tetszik tudni, mi az?!
ANNAMARI °n a maguk b¡kkfanyelv¢t jobban ismerem, mint maga. V¢gezze mÀr a
dolgÀt, mire vÀr?!
VANCSURA Tess¢k n¢zni... egy sz¢k marad, egy asztal marad... egy huszon´t´s ¢gû marad... Ez¢rt is hiba, hogy nem tetszik lopni az Àramot... Marad v¢letlen¡l k¢t sz¢k,
p¢ldÀul, v¢letlen¡l... °s lehet mondani, hogy a foglalÀs utÀn tetszett venni... Ha nagyon tetszik ragaszkodni mondjuk a pianÁnÂhoz, mert azon tetszett a n¢ninek klimpÁrozni kislÀnykorÀban, akkor ¢n mondjuk ¢szre se veszem, hogy van ott egy pianÁnÂ...
ANNAMARI Foglalja le sz¢pen a pianÁnÂt, oda is lÀncolhatja a kÀlyhÀhoz.
VANCSURA JÂ, hÀt ha a n¢ni ilyen...
Annamari nevet
Most mit tetszik vihogni?! Ahol ¢n megjelenek, ott nem vihognak, ott sirÀnkoznak,
ott k´ny´r´gnek!
ANNAMARI NahÀt, ¢n ezt el fogom mes¢lni! (Nevet)
VANCSURA F´ljelenteni, azt lehet. Csak ne nagyon tess¢k rem¢nykedni.
ANNAMARI F´ljelenteni, ¢n, magÀt? JÂember, hova gondol! ä Na mit szÂlna egy jÂ erûs
kÀv¢hoz?
VANCSURA K¢rem? ä JÂ, hÀt lehet... Csak ne tess¢k azt k¢pzelni, hogy valami m¢rget
tetszik beletenni...
ANNAMARI (hahotÀzik) M¢rget! HuhÃ! (Le¡l az egyik fotelba, keresztbe teszi a lÀbÀt, nevet)
Ha megengedi, ¢des fiam...
Vancsura zavartan n¢zi, cs´nd
Ez egy jÂ nap...
Cs´nd
VANCSURA Tess¢k ide figyelni... Tess¢k elûszedni a t¢v¢t, ¢s akkor m¢g valamit foglalok,

¢s ennyi volt. Na?
ANNAMARI Aha.
VANCSURA Na.

Cs´nd
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Nekem jÂ a modorom, jobb is a hatÀsfokom. K¡ldhetek olyan palit, aki olcsÂn Àtk´ti
a villanyt, ¢s a plombÀnak kutya baja se lesz. °s akkor a n¢ni elûszedheti a t¢v¢t a
pinc¢bûl, ¢s tetszik bÀmulni, amÁg el nem viszik. °s majd vehet a n¢ni hasznÀltan egy
mÀsikat.
ANNAMARI °des gyermekem, nekem nincs t¢v¢m. R¢gen persze volt, n¢melyik f¢rjem
n¢zte, de amiÂta v¢glegesen ´zvegy vagyok, nincs. ElajÀnd¢koztam. SzÁnes volt, nagyk¢pernyûs, tÀvirÀnyÁtÂs... °s akkor m¢g volt Àramom... (RÀgyÃjt) Gyermekem, maga
nem dohÀnyzik?
VANCSURA De. (Zavartan Àll)
ANNAMARI Ha nem k¢r kÀv¢t, van whisky, konyak... a legjobb mÀrkÀk... Vagy azt is le
lehet foglalni? Majd maga elûtt bontom fel az ¡veget, hogy lÀssa, nem t´lt´k bele semmit, jÂ, kicsi fiam?
VANCSURA Nem, ¢n... Munkaidûben, ugye... ögyhogy nem...
Cs´ngetnek. Annamari felpattan, kisiet. Vancsura zavartan Àll. Kint ajtÂnyitÀs hangja
ANNAMARI (hangja) Ja, csak maga az...
HANG KezicsÂkolom... K´sz´n´m... CsÂkolom!

Annamari bej´n, kez¢ben egy lev¢l
A postÀs. (Megn¢zi a borÁt¢kot) írt az unokÀm! Boldog nap! °n ugyan megÁrtam neki, hogy Árjon angolul vagy franciÀul, de û inkÀbb kÁnlÂdik a magyarral, pedig
magyarul sose tanult Árni... °n is Árok neki angolul, franciÀul, hogy gyakoroljam, de
ÀltalÀban nem k¡ld´m el neki, minek terheljem egy v¢nlÀny sirÀmaival?... Honnan a
csudÀbÂl Árt most? KanadÀbÂl? Hogy ker¡l û KanadÀba? (Le¡l a zongorasz¢kre, kezdi
felbontani a levelet) A legutÂbb VenezuelÀbÂl Árt... Hogyhogy most KanadÀbÂl?! Azok
odaÀt mind l´k´ttek, a gy´kereiket keresik, a boldogtalanok... ä N¢zze, ezt a kisrÀdiÂt
is tûle kaptam, elemes, de vilÀgvevû... kilenc ¢ve, ¢s remek¡l szÂl most is!
VANCSURA (odan¢z a pianÁnÂn levû kisrÀdiÂra) HÀromszÀz forint. ä Ha a n¢ni f´lemeln¢
v¢gre a fenek¢t, akkor ¢n most felbecs¡ln¢m a zongorasz¢ket, nekem drÀga az idûm.
ANNAMARI

Annamari felÀll, a levelet felbontatlanul a pianÁnÂra teszi
Nyikorog, a lakkozÀsa lepattogzott, az illeszt¢sek l´ty´gnek... szÀz´tven forint, ¢s akkor jÂlelkü voltam...
ANNAMARI Nagylelkü, kisfiam. Azt Ãgy mondjÀk magyarul.
VANCSURA Van ¢nnekem szakvizsgÀm. (Valamit f´ljegyez, majd a k´nyvespolchoz l¢p) Ezek
itten micsodÀk?
ANNAMARI K´nyvek, kisfiam.
VANCSURA De milyen k´nyvek?
ANNAMARI Azok ott latin nyelvüek, a g´r´g´k kiss¢ jobbra talÀlhatÂk...
VANCSURA Na, ezek nem ¢rnek semmit.
ANNAMARI Nem?
VANCSURA Ki vesz ma k´nyvet? A k´nyvtÀraknak nincs rÀ p¢nz¡k, ¢s raktÀrozni se
bÁrnak. Tess¢k n¢zni, ez az ´sszes k´nyv itten lehet Ãgy n¢hÀny mÀzsa... be tudom
szÀmÁtani hullad¢kpapÁr-Àron, ha tetszik akarni... (Valamit f´ljegyez, tovÀbbl¢p)
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ANNAMARI Csak nem akarja lefoglalni a k´nyveimet?!
VANCSURA Azok is ¢rnek valamennyit, talÀn k¢t-hÀromezer forintot is, ennyi k´nyv...
ANNAMARI Foglaljon le mÀst, csak a k´nyveket ne!
VANCSURA Na, szÂval most rÀtapintottunk valami l¢nyegre, ugye. °n igazÀn a legjobb

akarattal, embers¢gesen, ¢s akkor a n¢ni azon a hangon! HÀt mi a fen¢t foglaljak le
¢n itt? Ez a k¢t fotel... (PrÂbÀlgatja a fotelokat) A rugÂk kiÀllnak, a huzat kid´rzs´lve,
lyukhiÀnyos, ugye, ¢s a lÀbak l´ty´gnek, a karfa l´ty´g, minden l´ty´g... DarabjÀt beszÀmÁtom 600 forinttal, ¢s akkor m¢g Àllati jÂlelkü voltam... Ez az asztal, ez 100 forint,
csÂkolom... HÀt Ágy nehezen lesz ki a 44 ezer, Ãgyhogy sajnos a k´nyveket is be muszÀj
szÀmÁtani.
ANNAMARI Francia, n¢met, olasz, angol elsû kiadÀsok, n¢melyik tizenhetedikätizennyolcadik szÀzadi! T´bb milliÂt ¢r ez a k´nyvtÀr!
VANCSURA A LajtÀn tÃl, kezicsÂkolom, de nem itt. Tetszett volna odasz¡letni a n¢ninek. A gyüjtûk r¢g disszidÀltak, vagy ÀtÀlltak minden mÀsra, csÂkolom, a k´nyvn¢l
m¢g az alpakka is jobb. Ha t´bb milliÂt ¢rnek ezek itten, akkor m¢rt nem tetszett eladni
kettût-hÀrmat, ¢s t´rleszteni az adÂssÀgot? Na? Ez egy k¢rd¢s a n¢nihez.
ANNAMARI Vigye a pianÁnÂt, akÀrmit, csak a k´nyveket ne!
VANCSURA HÀt nem tetszik felfogni a n¢ninek? Itt marad, amÁg Àrver¢sre ker¡l a sor,
hÀt nem mondtam mÀr? Mondtam!...
ANNAMARI N¢zze meg a dÁvÀnyt, m¢g az elsû f¢rjem csinÀltatta! MahagÂni!
VANCSURA °n szÁvesen megn¢zem azt a dÁvÀnyt, de, ugye, a n¢ninek mÀsik fekhelye
nincsen... ¢s akkor ¢nnekem hivatalosan ezt a dÁvÀnyt nem kell megn¢zni, mert egy
Àgy, az a t´rv¢ny szerint marad. Tetszik engem ¢rteni?
ANNAMARI °n lemondok rÂla. Egy ilyet ma szÀzezer¢rt se lehet kapni!
VANCSURA Azt nem a n¢ni mondja meg, mert a n¢ni nem egy szak¢rtû. °s lemondani
nem lehet a fekhelyrûl, ha csak az az egy van belûle, mert a t´rv¢ny embers¢ges, tetszik
¢rteni? De az ez¡st ¢tk¢szletek meg ilyenek, azok becsl¢sre ker¡lnek. Csak ÂlomkristÀly vÀzÀval ne tess¢k j´nni, mert az ki van menve a divatbÂl.
ANNAMARI Ki van menve?
VANCSURA Mondom, hogy ki van menve.
ANNAMARI (nevet) Ki van menve!
VANCSURA Nem tetszik felfogni? Ki van menve!
ANNAMARI °rtem ¢n, ki van menve! (Nevet)
Kis cs´nd. Vancsura a falakat tanulmÀnyozza
Maga a falakat is felm¢ri?
VANCSURA Neeem, kezicsÂkolom, csak szoktÀk, hogy a k¢peket leveszik, eldugjÀk,
ugye, fûleg az ilyen ´zvegy doktorn¢k, de a helye az ott marad, azt a szem lÀtja...
Cs´ngetnek
ANNAMARI

°n most ki vagyok menve... (Kimegy)
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2. jelenet
AjtÂnyitÀs hangja. Vancsura a falakat tanulmÀnyozza
ANNAMARI (hangja) Na v¢gre! A t´bbiek?
FRíDHOF (hangja) Azt hitt¡k, mÀr itt vannak...
ZOLTçNFFY (hangja) CsÂkolom, drÀga Annamari... NahÀt, maga milyen fess!
ANNAMARI (hangja) M¢rt, mit vÀrt?
ZOLTçNFFY (hangja) Ezt vÀrtam, drÀga Annamari! Pont ezt vÀrtam, de m¢gis le vagyok

nyüg´zve! ValÂsÀg ¢s k¢pzelet! °g ¢s f´ld, ahol a f´ld a menny!
Bej´n Annamari, FrÁdhof, ZoltÀnffy, megÀllnak az ajtÂban. FrÁdhof is, ZoltÀnffy is 82-83 ¢ves,
mindketten s´t¢t ´lt´nyben, feh¢r ingben, mell¢nyben, nyakkendûben, s´t¢t cipûben vannak, nagyon elegÀnsak. FrÁdhof kez¢ben orvosi tÀska meg egy mÀsik tÀska
Ez a fiatalember v¢grehajtÂ, mondtam neki, hogy ma nem alkalmas, de
nem tÀgÁtott... HÀtha gyorsan v¢gez.
ZOLTçNFFY ñ, az ´rd´gbe! HÀt hogyhogy?! DrÀga Annamari, ha tegnap errûl minket
felvilÀgosÁt!
ANNAMARI Nem tudtam, hogy ma j´n. Azt se tudtam, hogy valaha foglalni fognak nÀlam.
VANCSURA KidobÀlja a hivatalos ¢rtesÁt¢seket, meg se n¢zi, mi van benn¡k, û mondta.
ANNAMARI °des fiam, ¢n csak a privÀt leveleket veszem Àt, azokbÂl is fûleg a szerelmes
leveleket. A t´bbinek nincs ¢rtelme.
FRíDHOF JÂ napot, fiatalember.
VANCSURA Napot.
ANNAMARI

Cs´nd
FRíDHOF (´r´mmel) ZoltÀnffy, akkor ez ma tÀrgytalan.
ZOLTçNFFY Mondja, maga hatÂsÀgi ember... mennyi

idût vesz ig¢nybe a maga itteni
t¢nyked¢se?
VANCSURA HÀt azt elûre ugye nem lehet tudni...
FRíDHOF Annamari, mennyi a tartozÀsod?
VANCSURA Negyvenn¢gyezer forint, itt van, a v¢gz¢s, tetszik tudni a bÀcsiknak, mi az
a bÁrÂsÀgi v¢gz¢s?
Kis cs´nd
ZOLTçNFFY (FrÁdhofra n¢z) Negyvenn¢gyezer?
FRíDHOF (k´r¡ln¢z) Te Annamari... van neked egyÀltalÀn Àramod?
ANNAMARI çramom, az nincs nekem.
FRíDHOF MiÂta?!
ANNAMARI Egy ideje.
FRíDHOF De m¢rt nem szÂltÀl, az ¢g Àldjon meg!
ZOLTçNFFY ¹sszedobtuk volna, drÀga Annamari, mi¢rt nem szÂlt?!
ANNAMARI Nem hiÀnyzik.
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VANCSURA Azt mondja a n¢ni, m¢g t¢v¢je sincs... °s ezt ¢n higgyem el.
ZOLTçNFFY N¢ni? Ki az?
VANCSURA HÀt a n¢ni.
ZOLTçNFFY Mit mond, maga hivatalos ember?
VANCSURA K¢rem?
ZOLTçNFFY N¢ni?!
FRíDHOF ZoltÀnffy, moderÀld magad.
ZOLTçNFFY N¢ni!? Tudja, ki ez az asszony?! Tudja? Nem tudja! Ez az asszony
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Magyar-

orszÀg leggy´ny´rübb asszonya!
VANCSURA (r´h´g) HÀt ahogy Ágy eln¢zem...
ZOLTçNFFY Milyen hangot hasznÀl maga?!
FRíDHOF ZoltÀnffy!
ZOLTçNFFY ñ, ha lenne kardom!
FRíDHOF ZoltÀnffy!
Cs´nd
VANCSURA Mit mond, fater?
FRíDHOF Fiatalember! Mi nem

tudtuk, hogy Annamarinak tartozÀsa van... De ´ssze-

dobjuk...
ANNAMARI Eszetekbe ne jusson!
FRíDHOF De hÀt kikapcsoltÀk nÀlad az Àramot!
ANNAMARI Fizettem, amÁg annyira fel nem emelt¢k, hogy Ãgy d´nt´ttem, nem fizetem

t´bb¢. Ez elvi k¢rd¢s. A k´z´s k´lts¢get sem fizetem, a k´z´s k¢pviselû erûszakos, sumÀk Àllat, egy tipikus nyilas-bolsi, elsikkasztja a felÃjÁtÀsi alapot... De a banknak a r¢szleteket t´rlesztem, nehogy mÀr elvegy¢k a lakÀst, mert a k´lcs´nnel jelzÀlogot szereztek rÀ... ¢s a telefont is fizetem... Arra sz¡ks¢gem van... Nehogy ´sszedobjÀtok azt a
nyavalyÀs negyvenn¢gyezret! Hajtsanak v¢gre, kit ¢rdekel! Csak a k´nyveimet ne vigy¢k el.
FRíDHOF Gyertya a csillÀrban...
ZOLTçNFFY PetrÂleumlÀmpa!
ANNAMARI Eleinte nem tudtam, hol lehet petrÂleumot szerezni, de most mÀr tudom.
ZOLTçNFFY Az b¡d´s.
ANNAMARI A hÀborÃban is azzal vilÀgÁtottunk, '56-ban is...
ZOLTçNFFY Akkor is b¡d´s volt.
ANNAMARI Mit isztok?
FRíDHOF Semmit.
ANNAMARI Hozattam whiskyt, konyakot ä a legjobbat...
FRíDHOF Most nem iszunk.
ZOLTçNFFY Nem iszunk.
VANCSURA °n nem ¢rtem a n¢nit, drÀga italokat vesz, ¢s k´zben nem fizet!
ZOLTçNFFY KÀlmÀn¢k m¢g nem j´ttek?
ANNAMARI Nem.
ZOLTçNFFY Csak nem fognak k¢sni?
ANNAMARI EgyÀltalÀn, mi ez az eg¢sz?
FRíDHOF Figyeljen ide, fiatalember. Most nincs nÀlunk annyi p¢nz, de est¢re biztosan
lesz.

1210 ã SpirÂ Gy´rgy: Honderü

FrÁdhof! Megmondtam, hogy nem fizetek! Ez elvi k¢rd¢s! °s ti sem fogtok
helyettem fizetni!
ZOLTçNFFY FrÁdhof, szerintem tiszteletben kell tartanunk Annamari m¢ltÂsÀgÀt.
FRíDHOF Annamari, adj egy cigarettÀt. Leszoktam hat ¢ve, Ãgyhogy nincs nÀlam...
ANNAMARI

Annamari cigarettÀval kÁnÀlja, FrÁdhof rÀgyÃjt. Cs´nd
ANNAMARI Fiatalember, igyekezz¢k.
ZOLTçNFFY Mit f¡rk¢szi a falakat, handl¢ Ãr? Sz¢fet keres?
ANNAMARI Az ¢rt¢kes festm¢nyek hely¢t keresi...
VANCSURA °n nem vagyok handl¢!
ZOLTçNFFY BocsÀnat. Akkor vig¢c.
VANCSURA Hogy mi?
ZOLTçNFFY Vig¢c.
VANCSURA Az mi?
ZOLTçNFFY Az olyan, mint a handl¢, csak pont magÀra hasonlÁt.
FRíDHOF Hagyd b¢k¢n, el¢g bajt csinÀltÀl mÀr.
ZOLTçNFFY FrÁdhof, vond vissza.
FRíDHOF JÂ, visszavonom.
ANNAMARI Mi bajotok van nektek?
FRíDHOF Fiatalember, a vig¢c kereskedû, tudja, az utcÀn Àrult, be-becs´ngetett

a lakÀsokba, a jÀrÂkelûket n¢met¡l k´sz´nt´tte hajdanÀn, ilyesformÀn: Wie geht's Ihnen,
vagyis: Hogy van; inn¢t ragadt rÀ a n¢v...
ZOLTçNFFY Csak nem fogsz ennek n¢metleck¢t adni?
FRíDHOF JÂ, nem fogok. (Idegesen szÁvja a cigarettÀt)
ZOLTçNFFY FrÁdhof, figyelem: Honderü!
Annamari ¢s FrÁdhof elneveti magÀt, aztÀn ZoltÀnffy is nagyot nevet
VANCSURA Maguk rajtam r´h´gnek?
ZOLTçNFFY Vig¢c urat Ãgy hÁvjÀk, hogy Honderü?
VANCSURA Honderü? Nem Ãgy hÁvnak...
ZOLTçNFFY Akkor mibûl k´vetkeztet arra, hogy magÀn nevett¡nk?
VANCSURA Mi az, hogy Honderü?
ZOLTçNFFY FrÁdhof, ez az Àllami ember nem tudja, mi az, hogy Honderü.
FRíDHOF Volt egy magyar grÂf, kedves fiatalember, Sz¢chenyi IstvÀn nevezetü,

¢s û a
mÃlt szÀzad k´zepi Pest-BudÀt szerette volna Honderünek elnevezni...
ZOLTçNFFY Csak aztÀn felhÁvtÀk a figyelm¢t... (Nevet)
FRíDHOF Ez a szÂ franciÀul Ãgy hangzik, hogy àaz utca sz¢gyeneÊ, honte de rue, Ãgyhogy
Sz¢chenyi grÂf elÀllt az ´tlettûl, Ágy lett a vÀros neve Budapest.
Cs´nd
VANCSURA

Mi olyan r´hejes akkor?

Annamari, FrÁdhof, ZoltÀnffy nevet
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Nem lesz jÂ, ha a munkÀmat akadÀlyozzÀk. Az ennek a legszebb magyar n¢ninek baromira nem lesz jÂ.
ZOLTçNFFY JÂl hallom, FrÁdhof, amit hallok, azzal a marad¢k f¢l f¡lemmel?
FRíDHOF Fiatalember. Felteszem, maga most mint becs¡s mük´dik, ¢s aztÀn felvesz
egy jegyzûk´nyvet. HÀt vegye fel. AztÀn mi a p¢nzt elvissz¡k a megfelelû helyre, hiÀba
tiltakozik Annamari, ¢s Àrver¢s mÀr nem lesz.
ANNAMARI °n ezt a nyavalyÀs negyvenn¢gyezret ki tudnÀm fizetni. Az unokÀm ¢vek
Âta havi szÀz mÀrkÀt k¡ld nekem, ¢s ¢n abbÂl nem k´lt´ttem el egyetlen fill¢rt sem.
FRíDHOF HÀny ¢ve k¡ldi az unokÀd?
ANNAMARI '88-ban jÀrt MagyarorszÀgon elûsz´r ¢s utoljÀra, Ãgyhogy azÂta.
FRíDHOF Kilenc ¢ve?
ANNAMARI Kilenc ¢ve.
VANCSURA De hÀt az egy csomÂ p¢nz! Kamattal egy¡tt, tess¢k vÀrni...
ANNAMARI Csak nem k¢pzeli, hogy bankba teszem?
VANCSURA M¢rt nem?
ANNAMARI Egy ilyen orszÀgban?!
ZOLTçNFFY Handl¢ Ãr csak nem bankban tartja a megtakarÁtott p¢nzecsk¢j¢t?!
VANCSURA Persze hogy bankban...
ZOLTçNFFY O, sancta simplicitas! Itt nemzed¢k nemzed¢ktûl soha nem tanul! ç, a boldogtalan handl¢ Ãr m¢g nem tudja, milyen orszÀgban ¢l. De megnyugtathatom, majd
megtudja egyszer. GarantÀlom a handl¢ Ãrnak, lesz itt m¢g ÀllamosÁtÀs, lesz itt m¢g
tÀrsb¢rlet, lesz keny¢rjegy meg internÀlÀs meg romÀnäszerb megszÀllÀs...
VANCSURA De hÀt az kamatos kamattal sokkal t´bb lenne mÀra!... (SzÀmolÂg¢pet vesz
elû) így csak a csÃszÂ le¢rt¢kel¢st tetszik kiv¢deni... (ºt´geti a g¢pecsk¢t) 10 800 mÀrka!
T´bb mint egymilliÂ forint! Tess¢k vÀrni, kiszÀmolom... csak az ¢vi kamatokbÂl meglenne a n¢ni havi rezsije, villannyal, gÀzzal egy¡tt... k´r¡lbel¡l havi 12 ezer, csak a
kamatokbÂl!!!!
ANNAMARI T´bb. Havi 18 ezer, ha lek´tn¢m...
VANCSURA De hÀt akkor mi ez a 44 ezer a n¢ninek?! °s ha itt van elrejtve, akkor Àt
tetszik nekem adni 410 mÀrkÀt k´r¡lbel¡l, de pontosan is kiszÀmolhatom, ¢s akkor
nem kell foglalni!
ANNAMARI Ahhoz a p¢nzhez ¢n nem nyÃlok, azt nem ¢n kerestem, abbÂl lesz az unokÀm hozomÀnya. °ppolyan hebrencs lÀny, mint ¢n voltam, ami p¢nze van, azt elszÂrja.
Kiv¢ve ezt a havi szÀz mÀrkÀt. °n vagyok a bankja. Kamatot nem tudok felszÀmolni
neki, de majd Ágy is vehet belûle egy sz¢p kelengy¢t.
VANCSURA HÀt ¢n ezt nem ¢rtem...
ZOLTçNFFY FrÁdhof, Annamarinak igazsÀga vagyon. Nem fizet¡nk helyette. Sz¢p ez
a csillÀr, Ágy tele gyertyÀval, nekem tetszik. °s a petrÂleum illata is tetszik. Otthonos.
A hÀborÃra eml¢keztet, a nagy orosz t¢lre eml¢keztet, a mÁnusz hÃszfokos Àldott fedez¢kre eml¢keztet, mikor odakint mÁnusz negyven volt, az ´tvenes ¢vekre eml¢keztet, a kitelepÁt¢sre eml¢keztet, kifejezetten heimlich. Meleg ¢rz¢s tÀmad tûle az embernek a szÁve tÀj¢kÀn.
FRíDHOF M¢gis k´ltûnek kellett volna menned, ZoltÀnffy. ä Annamari, adjÀl m¢g egy
cigarettÀt. (Megkapja, rÀgyÃjt)
VANCSURA Mondja, fater, akkor ¢n most foglaljak vagy ne foglaljak?
ZOLTçNFFY Ha ¢n vagyok a fater, handl¢ Ãr, akkor foglaljon.
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VANCSURA Nem vagyok handl¢.
ZOLTçNFFY Akkor vig¢c. V¢gezze

a k´teless¢g¢t, vig¢c Ãr.

Vancsura gyanakodva n¢z rÀjuk, aztÀn a pianÁnÂhoz megy, n¢zegeti
ANNAMARI ºljetek le, fiÃk. T¢nyleg nem isztok?
FRíDHOF Most nem.
ZOLTçNFFY Egy kÀv¢t az¢rt szabad, nem?
FRíDHOF Csak ne legyen tÃl erûs. ä ögyis fel fog menni a v¢rnyomÀsod, nehogy aztÀn

agyv¢rz¢st kapjÀl itt nekem.
ANNAMARI Gy´nge kÀv¢t csinÀljak?
ZOLTçNFFY Gy´nge kÀv¢t k¢r¡nk, nagysÀgos asszonyom.
ANNAMARI FrÁdhof, mi ez a v¢rnyomÀs?
FRíDHOF Ha a fiatalember v¢gez...
ANNAMARI Ti tudjÀtok. Mindig ûr¡ltek voltatok.
ZOLTçNFFY Ez¢rt vagyunk olyan helyesek.

Annamari kimegy. FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy le¡l a k¢t fotelba, n¢mÀn n¢zik Vancsura t¢nyked¢s¢t
3. jelenet
ZOLTçNFFY

R¢g itt k¢ne lenni¡k. A KÀlmÀn nem szokott k¢sni. IdiÂta, de k¢sni nem

szokott.
FRíDHOF Jobb lenne, ha el se j´nn¢nek.
ZOLTçNFFY FrÁdhof, ez k¢rlek nem volt ausgetippelt

lovagias megnyilatkozÀs.

FrÁdhof hallgat
Na ¢s hogy vagytok? A fiad?
FRíDHOF J´vûre fog ¢retts¢gizni.
ZOLTçNFFY Kedves nejed?
FRíDHOF K´nyvelûi tanfolyamra jÀr...

utÀnam nem sok ´zvegyi nyugdÁjat fog kapni,
legyen egy jÂ szakma a kez¢ben.
ZOLTçNFFY HÀny ¢ves is most?
FRíDHOF Negyvenh¢t.
ZOLTçNFFY MÀr ilyen ´reg?! Amikor te szÀznyolcvanhÀrom ¢ves leszel, û szÀznegyvenh¢t... egy v¢n banya! Ideje lecser¢lned egy fiatalabbra.
FRíDHOF Nekem is eszembe jutott.
ZOLTçNFFY Na ¢s megcsal?
FRíDHOF Ha van esze!? Okos nû. Nem mindegy? Szeret.
ZOLTçNFFY A kÂros bek¢pzelts¢gen kÁv¡l mid van m¢g neked, Alzheimer-kÂrod?
FRíDHOF ç, csak reuma, meszesed¢s, hallÀsromlÀs, gerincs¢rv, ¢rszük¡let, cukorbaj,
na meg gyÂgyÁthatatlanul progrediÀlÂ kopaszodÀs... HÀt neked?
ZOLTçNFFY °nnekem, k¢rlek? HÀt a s¡kets¢g... a vaksÀg... Meg ez, meg az... Te ÁrtÀl
f´l nekem tegnap milliÂ gyÂgyszert, nem? Nem is eml¢kszel rÀ? Senilitas delectat...
FrÁdhof nevet
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MÀr csak hÀrom perc alatt Ãszom a szÀzat...
FRíDHOF Gyorson?
ZOLTçNFFY HÀton. A gerincem miatt. °s mÀr csak egy kilom¢tert futok mÀsodnaponta... A tenisz m¢g menne, de hÀt a partnerek... Se szÂ, se besz¢d, egyik h¢trûl a mÀsikra
kinyiffannak... Evezni is csak mÂdjÀval, a hÀlyogmüt¢tem Âta...
FRíDHOF (bÂlogat) HÀlyogmüt¢t utÀn gyakori a retinalevÀlÀs. KirÀndulni jÀrsz m¢g?
ZOLTçNFFY TurisztikÀzom, k¢rlek, havonta egyszer. Kimegy¡nk a hegyekbe a fiatalokkal, ¢s begyüjtj¡k a szemetet.
FRíDHOF F´lszeditek az egyik csÃcson, ¢s lerakjÀtok a mÀsikon...
ZOLTçNFFY (nevet) HÀt igen, el¢g sziszifuszi...
FRíDHOF Felj´hetn¢l egyszer...
ZOLTçNFFY Te is elj´hetn¢l... A nejedet ne hozzad, mert elcsÀbÁtom... BÀr egy kicsit
´regecske...
Vancsura a f¢s¡lk´dûasztalnÀl az ´regekre figyel, vigyorog
Maga mit bÀmul, handl¢ Ãr?
Vancsura a f¢s¡lk´dûasztal fel¢ fordul, a fiÂkjait hÃzogatja
VANCSURA (mormol) L´ty´g a gombja...
FRíDHOF ZoltÀnffy... Nekem ez a dolog nem tetszik. Ezt mÀr tegnap is mondtam.
ZOLTçNFFY Eml¢kszem, k¢rlek, hogy mondtad. Nekem jÂ a memÂriÀm. Fel tudom

mondani az ´sszes Cicero-besz¢det. Quousque tandem abutere Catilina patientia
nostra... Quamdiu furor iste tuus nos eludet...
FRíDHOF Ne!
ZOLTçNFFY Akkor alea iacta est.
FRíDHOF Meg vagytok ti ûr¡lve. Azt rem¢ltem, mÀra elmÃlik a d¡h´d...
ZOLTçNFFY Negyven ¢ve azt tanÀcsoltad, hogy vigyÀzzak, mert kolerikus alkat vagyok.
°n vigyÀztam, ¢s nem is kaptam agyv¢rz¢st. Infarktust is mind´ssze kettût, ¢s egyik
se volt hÀtsÂ fali. ArrÂl nem tehetek, hogy kilyukadt a dobhÀrtyÀm, ¢s leszakadt a retinÀm, ¢s forrasztÂpÀkÀval kellett visszasz´gecselni. Azok nem pszichoszomatikus dolgok.
FRíDHOF Minden pszichoszomatikus. A halÀl is.
ZOLTçNFFY Mit hallok!
FRíDHOF Meghal a pszich¢d is, meg a szÂmÀd is, rÀadÀsul egyszerre. Ha ez nem pszichoszomatikus, akkor semmi sem az.
ZOLTçNFFY (nevet) FrÁdhof, te h¡lye vagy. (VancsurÀhoz) Mondtam mÀr, handl¢ Ãr, hogy
ne bÀmuljon, hanem v¢gezze a dolgÀt!
VANCSURA A bÀcsinak orvosnak tetszik lenni?
ZOLTçNFFY Hallod ezt a tûsgy´keres szÂzatot, FrÁdhof?
FRíDHOF Igen, orvos vagyok.
VANCSURA °n mondok a doktor Ãrnak valamit. Itt van ez a f¢s¡lk´dûasztal, p¢ldÀul.
°n ezt felbecs¡l´m, rendes Àron. Mondjuk... hÃszezer¢rt. Meg itt van a pianÁnÂ, nem
egy mÀrkÀs darab, de az legyen huszonn¢gy. Mi? °s a doktor Ãr leperkÀl nekem negyvenn¢gyezret, mi az egy doktor Ãrnak, ¢s akkor kalap. A n¢ni kap egy foglalÀsi jegyzûk´nyvet, û azt hiszi, le van foglalva, de mert a doktor Ãr kifizette, sose j´nnek ¢rte
a szÀllÁtÂk... °s k¢sz vagyunk. °n ugye megkapnÀm a bruttÂbÂl a szÀzal¢kot, hivata-
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losan. TehÀt ¢n marha rosszul jÀrok ezzel, amit mondok... De ¢n egy embers¢ges pali
vagyok. Ha a n¢ni nem akarja, akkor amÁg kint van, csak tess¢k sietni. Tûlem nem
tudja meg. °n kiÀllÁtom a jegyzûk´nyvet, ¢s a n¢ni alÀÁrja, ¢s kalap. Nekem m¢g van
tizen´t ¡gyem mÀra, ¢n nem ¢rek rÀ gatyÀzni.
Cs´nd
ZOLTçNFFY

Hallod ezt, FrÁdhof? M¢g egy lovagias ¡gy!

Cs´nd
FRíDHOF

Honderü.

ZoltÀnffy nevet. Cs´nd
VANCSURA Maga mit r´h´g? Rajtam r´h´g?
ZOLTçNFFY ñ, dehogy, handl¢ Ãr. Maga nem

tudhatja, hogy a doktor Ãr egykor szeg¢nys¢gi fogadalmat tett... a doktor Ãrnak sose volt egy fill¢rje se... ¢s nemcsak szeg¢nys¢gi fogadalmat tett, hanem sz¡zess¢gi fogadalmat is, ¢s be is tartotta harminc
¢vig...
FRíDHOF (¢lesen) ZoltÀnffy!
Cs´nd
BocsÀnatot k¢rek. H¡lye Àllat vagyok. ä Maga v¢gezze a dolgÀt, handl¢
Ãr, amÁg sz¢pen mondom!
VANCSURA Sz¢p kis rokonok maguk!
FRíDHOF Nem vagyunk mi testv¢rek!
VANCSURA A n¢ni rokonai, nem?
ZOLTçNFFY AnnÀl mi sokkal t´bbek vagyunk. A barÀtai vagyunk!
ZOLTçNFFY

Vancsura a fej¢t csÂvÀlja, visszafordul a f¢s¡lk´dûasztal fel¢
FRíDHOF Hova rakta Annamari a cigarettÀt?
ZOLTçNFFY A dohÀnyzÀs, k¢rlek, Àrt az eg¢szs¢gnek.
FRíDHOF Most hallom elûsz´r.

Vancsura a csillÀrt kezdi tanulmÀnyozni
Nem hiszem, hogy Annamarinak lenne megfelelû magassÀgÃ l¢trÀja... De
mi majd bakot tartunk a vig¢c Ãrnak, hogy k´zelebbrûl felbecs¡lhesse a gyertyÀk ÀllagÀt, hû¢rt¢k¢t ¢s miegymÀsÀt, mÀr ami a gyertyÀknak ÀltalÀnosan szokott lenni.
VANCSURA Nincs neki l¢trÀja? Akkor hogy bÁrta meggyÃjtani?
ZOLTçNFFY Tudja, r¢gen az operahÀzakban hatalmas, t´bb szÀz karÃ gyertyÀs csillÀrokkal vilÀgÁtottak. Azokat is meg kellett gyÃjtani valahogy. °s elm¢s emberek kitalÀltÀk, hogy egy emelû segÁts¢g¢vel a csillÀrt fel lehet kurblizni a mennyezetre, ¢s le lehet
kurblizni a f´ldszintre. °rti? MagÀnak csak a kurblit kell megtalÀlnia, vig¢c Ãr.
ZOLTçNFFY
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kurbli sok szÀzezret ¢r, mert ritkasÀg.

Cs´nd. FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy igen komolyan n¢z VancsurÀra, aki nem tudja, higgyen-e nekik.
Cs´nd
ZOLTçNFFY (komolyan) Honderü.
FRíDHOF (komolyan) Honderü.
VANCSURA (kifakad) Mi az isten az a honderü?
ZOLTçNFFY MÀr mondtuk, handl¢ Ãr: Budapest

neve, mÀsk¢ppen.

Cs´nd
FRíDHOF

Te ZoltÀnffy, az valÂban ¢rdekes k¢rd¢s, mennyit ¢r az a f¢s¡lk´dûasztal.

Nem?
ZOLTçNFFY Mire c¢lzol, FrÁdhof?
FRíDHOF Szerintem a fiatalember nem mondott tisztess¢gtelen Àrat. A piacon, gondo-

lom, megadnak ¢rte vagy harmincezret.
VANCSURA Annyit nem, de huszon´t´t igen... Nem vÀgom
FRíDHOF (nem figyel VancsurÀra) Csakhogy, mint tudjuk, a

Àt magukat, t¢nyleg!
piaci ¢rt¢k sok szubjektÁv
¢rt¢k eredûje. ObjektÁv ¢rt¢k, nemdebÀr, nincs is. MÀrmost szerintem az a f¢s¡lk´dûasztal sokkal t´bbet ¢r, mint hÃszezer forint...
VANCSURA Mondom, huszon´tezret meg¢r...

4. jelenet
Bej´n Annamari, kez¢ben tÀlca, azon kÀv¢, cs¢sz¢k, poharak, megÀll
FRíDHOF Tekintve, hogy a f¢s¡lk´dûasztal Annamari¢, legalÀbb k¢tszÀzezret
ZOLTçNFFY Meg¢r az n¢gyszÀzezret is, ¢ppen mivel Annamari¢.

¢r.

Annamari elmosolyodik
VANCSURA Na ne tessenek velem!...
FRíDHOF A fiatalember nincs tisztÀban

azzal, hogy valÂjÀban egyetlen ÀtszellemÁtetlen
tÀrgy sincs az ember k´rnyezet¢ben.
ZOLTçNFFY Fogalma sincs rÂla.
FRíDHOF Fiatalember! Tartanak egy Àrver¢st mondjuk Londonban vagy New Yorkban, ¢s a tÀrgyak k´z´tt akad egy k´z´ns¢ges tonettsz¢k, amely azonban valaha Benjamino Gigli¢ volt, vagy Toscanini¢. Maga mennyire becs¡ln¢ fel azt a sz¢ket?
VANCSURA KicsodÀk¢?
ZOLTçNFFY Gigli. Toscanini.
VANCSURA Azok kicsodÀk?
ZOLTçNFFY Honderü...
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Mondjuk az a sz¢k Michael Jackson¢. ä A fiam szokta hallgatni, r¢mes. ä
Mennyire becs¡ln¢ maga azt a sz¢ket?
VANCSURA HÀt az egy vagyon lenne.
FRíDHOF Na lÀtja. Ez a f¢s¡lk´dûasztalka Annamari¢. Elfogadom ZoltÀnffy Ãr becsl¢s¢t, hogy emiatt n¢gyszÀzezer forintot ¢r. De az is lehet, hogy m¢g enn¢l is t´bbet.
ZOLTçNFFY Meg¢r az egy milliÂt is!
FRíDHOF ReÀlis. Akkor az a l´ty´gû fiÂkgomb a f¢s¡lk´dûasztalka egyik fiÂkjÀn egymagÀban bûven fedezi Annamari tartozÀsÀt. Nem nyilatkozhatom ugyan Annamari
nev¢ben, de szerintem belemegy, hogy maga azzal a l´ty´gû fiÂkgombbal a kez¢ben
diadalmasan tÀvozz¢k, fiatalember.
FRíDHOF

Cs´nd. Vancsura ¢rtetlen¡l bÀmul. Annamari nevet, ¢s az asztalkÀra teszi a tÀlcÀt
VANCSURA Most
ANNAMARI Ezek

mit tetszik szÂlni!
mÀr csak ilyen lurkÂk, aranyom. ä MagÀnak is hoztam kÀv¢t, cukrot
meg tejet maga tegyen bele. ä °n mÀr sokszor gondoltam, feladok egy hirdet¢st, hogy
àz´ld´vezeti lakÀsomat cs´ndes k´rny¢ken eladomÊ...
VANCSURA Z´ld´vezeti? Cs´ndes? Ebben a ker¡letben?
ANNAMARI (felÀll, elhÃzza a f¡gg´nyt) Tekintse meg a kilÀtÀst, fiatalember.
Vancsura felÀll, az ablakhoz megy, kin¢z
Mit lÀt?
VANCSURA HÀt egy tüzfalat. Ja hogy ez¢rt kell nappal is vilÀgÁtani!
ANNAMARI Ide sose s¡t be a nap. Csak a csel¢dszobÀba, d¢lutÀn, f¢lÂrÀra.
VANCSURA Csel¢dszoba is van?
ANNAMARI Ott halmoztam fel a hÃsz kilÂ arany ¢kszert. ä Ez volt a csel¢dtraktus,

mielûtt levÀlasztottÀk. Szemben volt egy ¡res telek, mert lÀncos bomba ¢rte azt a hÀzat,
aztÀn a hetvenes ¢vekben ide¢pÁtett¢k az irodahÀzat, a tüzfala elvette a kilÀtÀst. Na,
eltelt egy-k¢t ¢v, mÀr kezdett mÀllani a vakolat az Ãj tüzfalon, amikor ¢szlelem, hogy
a reped¢sekben fÀk kezdenek nûni... EcetfÀk. LÀtja?
Vancsura bÂlint
Nyomorult kis ecetfÀk, ig¢nytelenek ä de a level¡k z´ld. AzÂta megnûttek, ¢s ¢n az
ecetfÀk lombjÀra lÀtok. °s amiÂta itt van a tüzfal, nem hallatszik be semmi, m¢g a büz
se j´n be. Cs´ndes, z´ld´vezeti a lakÀs, vagy nem?
FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy nevet. T´ltenek a kÀv¢bÂl. Vancsura is az asztalkÀhoz megy, de a k¢t fotel
foglalt. Annamari a zongorasz¢ket az asztalkÀhoz hÃzza, le¡l. Vancsura Àll
FRíDHOF Az ecetfÀt is vegye leltÀrba, fiatalember.
ZOLTçNFFY BÂlogat, bÂlogat az ecetfa lombja...
VANCSURA (mogorvÀn) Milyen vicceseknek tetszenek lenni.
ANNAMARI NyÀron, k¢sû d¢lelûtt f¢l ÂrÀn Àt eg¢szen k¡l´n´sek

a f¢nyek ä az ecetfÀk
lombja olyankor halvÀnylila. Gy´ny´rü. Fûleg a vakolathibÀk rajzolatÀval mint hÀtt¢rrel egy¡tt. Azt a f¢l ÂrÀt nyaranta sose mulasztom el. ä °des fiam, hÃzza ide azt a
puffot, ¡lj´n mÀr le, kihül a kÀv¢ja!
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Vancsura odahÃzza a puffot, le¡l, t´lt magÀnak. Cs´nd
K¢pzelj¢tek, ez a kedves fiatalember azt hitte, m¢rget akarok t´lteni a kÀv¢jÀba...
ZoltÀnffy majd' megfullad a nevet¢stûl, FrÁdhof is cikÀkol egy kicsit, Vancsura s¢rtetten hallgat
ZOLTçNFFY Honderü! Honderü!
ANNAMARI Ugye megbocsÀtja? Figyelmeztettem magÀt, hogy el fogom mes¢lni...
ZOLTçNFFY DrÀga Annamari, ¢n mindig sejtettem, hogy magÀban egy Lucrezia Borgia

rejlik... A szem¢nek a babonÀs szÁne, az orrÀnak a mer¢sz hajlÀsa, a f¡lcimpÀjÀnak a
nemes Áve mind-mind k¢kv¢rü BorgiÀra vall!
FRíDHOF De pont kÀv¢ba?! Az fantÀziÀtlan. MÀr megbocsÀss, Annamari, de tûled eredetis¢get vÀr az ember.
VANCSURA M¢rt, engem bottal, konyhak¢ssel, mankÂval szoktak fogadni... pitbullt
uszÁtanak rÀm... ez nem olyan nevets¢ges! Mikor ¢n a munkÀmat v¢gzem! De vesz¢lyess¢gi pÂtl¢kot, azt persze nem kapunk!
FRíDHOF TahÂkardia. A bunkokrÀcia foglalkozÀsi betegs¢ge.
ZOLTçNFFY A bunkÂcskÀk, a drÀ-À-ÀgÀk.
Annamari ¢s ZoltÀnffy nevet. Cs´ngetnek. Annamari felÀll
ANNAMARI
VANCSURA

Na v¢gre. (Kimegy)
Mi az, m¢g j´nnek? Olyan v¢n szivarok, mint maguk? A temetûk meg

¡resek?
Kis cs´nd, FrÁdhof int ZoltÀnffynak, aki ´sszeszorÁtja a szÀjÀt
FRíDHOF Olyanok j´nnek. M¢g ketten.
ZOLTçNFFY Minket az utolsÂ b¢ke¢vben

¡t´ttek ´ssze, de mÀr az elsû hÀborÃba sz¡lett¡nk bele... ¢s azÂta isten tudja, mi¢rt, de egyhuzamban ¢l¡nk...
FRíDHOF (nevet) Tudja, fiatalember, a praxisom legm¢lyebb tapasztalata, hogy ´reg
ember sokÀ ¢l.
ZoltÀnffy nevet
5. jelenet
AjtÂnyitÀs hangja
PUKçNSZKY (hangja) Itt vannak
ANNAMARI (hangja) Itt vannak.
PUKçNSZKY (hangja) Szia.
ANNAMARI (hangja) Szia.

mÀr?

Bej´n Annamari ¢s PukÀnszky, aki szint¢n 82-83 ¢ves lehet, ¢s û is elegÀnsan van ´lt´zve. PukÀnszky egyik kez¢ben hatalmas hajÂkoffer, de k´nnyed¢n hozza, mÀsik kez¢ben nagy csokor virÀg.
PukÀnszky megÀll, leteszi a koffert
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PUKçNSZKY Helyettem kis virÀg...
ANNAMARI (elveszi a virÀgot) Timeo

Danaos et dona ferentes...

FrÁdhof, ZoltÀnffy ¢s PukÀnszky nevet
PUKçNSZKY Labor omnia vincit...
ANNAMARI Negyven ¢ve nem vett¢l nekem virÀgot.
PUKçNSZKY MÀr negyven ¢ve? Milyen szem¢t vagyok.

(A t´bbiekhez) Szervusztok. Mi
az, a KÀlmÀn nincs itt?
FRíDHOF Szervusz. Nincs itt. ögy volt, hogy egy¡tt j´tt´k, nem?
PUKçNSZKY ögy volt. Ott vÀrom a sarkon egy ÂrÀja. Azt hittem, elfelejtette, ¢s r´gt´n
idej´tt. A marha. Mindig egy marha volt... De akkor hol van?
FRíDHOF Honn¢t tudjam?
PUKçNSZKY Ez az ¡rge meg kicsoda?
FRíDHOF V¢grehajtÂ. °ppen foglal.
PUKçNSZKY °pp ma?!
FRíDHOF °pp ma. ögyhogy ¢n azt hiszem, a mai nap ez¢rt nem is alkalmas...
PUKçNSZKY Majd a v¢grehajtÂ sz¢pen tÀvozik. FrÁdhof, l¢gy szÁves, k¢rdezd meg ZoltÀnffytÂl, szerinte alkalmas-e.
Cs´nd
FrÁdhof!
FRíDHOF ZoltÀnffy, a PukÀnszky azt k¢rdezi, szerinted ma alkalmas-e.
ZOLTçNFFY FrÁdhof, mondd meg a PukÀnszkynak, hogy nekem alkalmas.

Cs´nd
PUKçNSZKY FrÁdhof!
FRíDHOF ZoltÀnffy azt mondja, hogy neki alkalmas.
PUKçNSZKY NahÀt akkor. (Le¡l Annamari hely¢re)
ANNAMARI Mi az, ti nem vagytok besz¢lû viszonyban?

Cs´nd
PUKçNSZKY HoznÀl nekem egy cs¢sz¢t?
ANNAMARI MÀris ugrom, szÁvem. Szaladok,

boldogsÀgom.

Vancsura ¢rtetlen¡l bÀmul. Annamari kimegy. Cs´nd
PUKçNSZKY Ott vÀrom a sarkon, t¢ved¢s kizÀrva, m¢g û k¢rte, hogy ott talÀlkozzunk!...
ZOLTçNFFY FrÁdhof, k¢rdezd meg a PukÀnszkytÂl, hogy elhozta-e.
FRíDHOF PukÀnszky, a ZoltÀnffy azt k¢rdezi, hogy elhoztad-e.
PUKçNSZKY FrÁdhof, mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy elhoztam.
FRíDHOF Azt mondja, hogy elhozta.

Cs´nd. Annamari hozza a cs¢sz¢t meg egy vÀzÀt vÁzzel, benne a csokorral, leteszi a cs¢sz¢t az
asztalra, a vÀzÀt a pianÁnÂra ÀllÁtja
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PUKçNSZKY NÀlad nincs villany?
FRíDHOF Se gÀz, se villany. KikapcsoltÀk.
PUKçNSZKY Akkor a kÀv¢t mivel fûzted?
ANNAMARI SpirituszkockÀval. Van egy hÂdolÂm a boltban.
ZOLTçNFFY Ne tegyen f¢lt¢kenny¢, drÀga Annamari!

Annamari nevet. PukÀnszky felÀll, kifel¢ indul
FrÁdhof, k¢rdezd meg a PukÀnszkyt, most hova megy.
FRíDHOF Hova m¢gy, PukÀnszky?
PUKçNSZKY A konyhÀba hokedli¢rt.
FRíDHOF A konyhÀba megy hokedli¢rt.
ZOLTçNFFY Mondd meg neki, hogy a cs¢sz¢t is behozhatta volna û maga, micsoda do-

log Annamarit ugrÀltatni.
Azt mondja a ZoltÀnffy, a cs¢sz¢t is behozhattad volna, nem sz¢p, hogy Annamarit ugrÀltatod.
PUKçNSZKY Mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy ezt a k¢rd¢s¢t a k¡l´nleges k´r¡lm¢nyekre valÂ tekintettel vÀlasz n¢lk¡l hagyom, k¡l´nben a k¢p¢re mÀszn¢k. (Kimegy)
FRíDHOF Erre nem hajlandÂ vÀlaszolni.
ZOLTçNFFY Csak ennyit mondott?
FRíDHOF Csak ennyit.
FRíDHOF

Cs´nd
ANNAMARI (le¡l a fotelba) Mi ez, valami fogadalom, hogy csak tolmÀcs ÃtjÀn ¢rintkeznek
egymÀssal?
ZOLTçNFFY Olyasmi...
ANNAMARI (VancsurÀhoz) Ezek ilyen fiÃk, tudja. Egyszer ûk ketten elhatÀroztÀk, hogy
azontÃl magÀzÂdni fognak, ¢s aki t¢vesztett, fizetett tÁz pengût.
ZOLTçNFFY ¹tven´t ¢ve, ¢s ¢vekig tartott... Speciel ¢n nyertem, legalÀbb k¢tszÀz pengûvel vertem a PukÀnszkyt... bÀr akkor mÀr millpengûben szÀmoltunk...

FrÁdhof ¢s Annamari nevet
FRíDHOF Na ¢s mit vett¢l rajta?
ZOLTçNFFY Semmit, k¢rlek, mert

bej´tt a forint...

Annamari ¢s FrÁdhof nevet. Bej´n PukÀnszky a hokedlivel, az asztalnÀl leteszi, rÀ¡l
VANCSURA A bÀcsik ilyen r¢gen tetszik ismerni egymÀst?
FRíDHOF Egy¡tt jÀrtunk gimnÀziumba. TÁz¢ves korunktÂl tizennyolc ¢ves korunkig...

Az nagy idû... Fûleg, ha bennlakÀsos... GyerekkortÂl felnûttkorig... nyolc ¢ven Àt k´z´s
dormitÂriumban...
PUKçNSZKY Akkor egy tizennyolc ¢ves ember felnûtt volt, nem Ãgy, mint ma...
ZOLTçNFFY Mi n¢gyen maradtunk meg az osztÀlybÂl.
PUKçNSZKY Bambini di Budapest.
VANCSURA A n¢ni is abba az osztÀlyba jÀrt?
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Annamari, FrÁdhof, PukÀnszky nevet
PUKçNSZKY

Honderü!

Erre m¢g ZoltÀnffy is nevet
VANCSURA (idegesen) Ez is honderüzik!
FRíDHOF Mi tiszta fiÃosztÀlyba jÀrtunk... vagy hetven fiÃ...
VANCSURA Egy osztÀlyban?
FRíDHOF Egy osztÀlyban. Akkoriban m¢g nem kellett fegyelmezni¡k

a tanÀroknak...
Minden diÀk boldog volt, ha beker¡lhetett...
PUKçNSZKY M¢g csak az kellett volna, hogy lÀnyok is jÀrjanak! T´nkretett¢k volna a
szÁnvonalat! Nek¡nk m¢g paptanÀraink voltak, szerzetesek!...
FRíDHOF SzÂval nem Annamari a negyedik, hanem a KÀlmÀn, aki k¢sik...
VANCSURA Melyik gimibe tetszettek jÀrni?
FRíDHOF A ciszterekhez. K¢sûbb JÂzsef Attila lett belûle, most megint Szent Imre, ha
jÂl tudom...
ZOLTçNFFY Mi voltunk a mÀsodik legjobb gimnÀzium Budapesten! R´gt´n a piaristÀk
utÀn! Tudja, ki mindenki jÀrt oda?! P¢ldÀul a VÀrkonyi ZoltÀn... felett¡nk jÀrt pÀr
¢vvel, minden ¡nneps¢gen û szavalt, ¢s nyolcadikos korÀban megnyerte az orszÀgos
magyarversenyt... UtÀlta is az eg¢sz iskola...
PUKçNSZKY FrÁdhof, mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy csak mÀsodik lett...
FRíDHOF Csak mÀsodik lett.
ZOLTçNFFY Mindegy. °n fell¢ptem vele, mi szÁndarabokban is jÀtszottunk, meg operÀkban, a Rajeczky Benjamin tanÁtotta be... aprÂd voltam...
PUKçNSZKY °n is jÀtszottam benne, ¢n nyitottam ajtÂt a VÀrkonyinak!
VANCSURA Az kicsoda, akirûl besz¢lni tetszik?
Cs´nd
ANNAMARI Maga nem tudja, ki volt
VANCSURA HÀt nem...
ANNAMARI SzÁn¢sz meg rendezû...

VÀrkonyi ZoltÀn?

Cs´nd
ZOLTçNFFY TÁz-egyn¢hÀny ¢vvel utÀnunk odajÀrt a Latinovits, arrÂl se hallott?
VANCSURA Az a szÁn¢sz, aki vonat alÀ ugrott.
FRíDHOF Oda jÀrt a R´sler Endre, az opera¢nekes... A Wehner Tibor, a zen¢sz...

WalkÂ Gy´rgy, az irodalmÀr... a L¢kai LÀszlÂ, aki ma bÁboros ¢rsek...
PUKçNSZKY OdajÀrt a Staud G¢za...
VANCSURA Kicsoda?
PUKçNSZKY Staud G¢za! SzÁnhÀzt´rt¢n¢sz! így se ugrik be?
VANCSURA HÀt nem...
Cs´nd

a
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ZOLTçNFFY A Staud G¢za tartotta a magasugrÀs rekordjÀt ¢vekig...
FRíDHOF '32-ig.
ZOLTçNFFY MÀr '24-ben ugrott 160-at!
FRíDHOF Mi m¢g ollÂzva ugrottunk magasat.
ZOLTçNFFY Mi voltunk a j´vendû magyar elitje...
PUKçNSZKY (nevet) A kereszt¢ny k´z¢posztÀly... A Bitter Ill¢s volt a diri, egy

igazi cÁmzetes clairvaux-i apÀt!
ZOLTçNFFY Amikor az Ãj ¢p¡letbe k´lt´zt¡nk '29-ben, mert addig a VÀli utcÀba jÀrtunk, akkor maga Horthy MiklÂs j´tt az avatÀsra...
FRíDHOF Meg a Klebelsberg KunÂ...
PUKçNSZKY Meg a teljes p¡sp´ki kar... a Werner Adolf, a zirci fûapÀt... Ott volt a Sipûcz
Jenû, a polgÀrmester...
FRíDHOF Mi Àlltunk sorfalat mint kiscserk¢szek... Ott vonult el a kormÀnyzÂ Ãr... Ilyen
k´zel voltam hozzÀ, mint most magÀhoz! Bizony Àm!... A Krantz Tibi mondta az ¡nnepi verset, û maga Árta...
ZOLTçNFFY àEl nem felejtj¡k a szent ezer¢vet,
ZOLTçNFFY A t´rt¢nelem bÀrmit is akar,
ZOLTçNFFY Szent Imre f´ldj¢n nem lesz egy¢b ¢let,
ZOLTçNFFY Nem lesz itt mÀs, mint kereszt¢ny s magyar!Ê
Cs´nd
FRíDHOF Te erre Ágy eml¢kszel?
ZOLTçNFFY àEx scholis omnis nostra salus, omnis felicitas, divitiae

omnes ac splendor
constansque stabilitas...Ê Ez volt az avatÀsi felirat.
FRíDHOF Sz¢p.
ZOLTçNFFY Non scholae, sed vitae discimus... Handl¢ Ãr netalÀn azt se tudja, ki volt
Szent Imre.
VANCSURA HÀt valami szent...
ZOLTçNFFY LegalÀbb sejti, milyen nemzetis¢gü volt?
ANNAMARI Ne bÀntsa, nem tehet rÂla.
ZOLTçNFFY Magyar volt, az istenfÀjÀt, Szent IstvÀn fia volt ¢s szüz! Megnûs¡lt, de szüz
maradt! A liliomos kirÀlyfi! így se tudja?!
VANCSURA Megnûs¡lt, de szüz maradt?
ZOLTçNFFY Most k¢pzelje, vig¢c Ãr! AztÀn meg´lte a vadkan.
VANCSURA Ne tess¢k velem viccelni, az a ZrÁnyi MiklÂs! Azt ¢n is tanultam!
FRíDHOF A legenda szerint Szent Imr¢t is vadkan ´lte meg huszonhÀrom ¢ves korÀban.
ZOLTçNFFY O tempora, o mores! HabÀr a KÀllay MiklÂs drÀmÀjÀban led´fi egy Urkund nevü szereplû, aki Vazul hÁve...
FRíDHOF (nevet) Urkund! Frenetikus! ýskund... ýsbÃvÀr Urkund... Urkund Abig¢l...!
PUKçNSZKY (nevet) FrÁdhof, mondd meg a ZoltÀnffynak, hogy aquila non captat muscas.
FRíDHOF PukÀnszkynak az a n¢zete, ZoltÀnffy, ami nekem is, hogy aquila non captat
muscas.
ANNAMARI Ez latinul van, ¢s azt jelenti, hogy a sas nem kapdos legyeket.
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(nevet) A hÀborÃ utÀn ezt Ãgy mondtuk, hogy AquinÂi Szent Ter¢z nem
fogdos muszkÀkat.
PUKçNSZKY

Annamari, FrÁdhof ¢s ZoltÀnffy nevet, Vancsura hallgat
(FelÀll) Hol a csudÀba marad ez a KÀlmÀn? FelhÁvom. (K´r¡ln¢z) Hova lett a telefon?
ANNAMARI Ott van a pianÁnÂn.
PUKçNSZKY De nem ott volt!
ANNAMARI Most ott van.
PUKçNSZKY EgyÀltalÀn, hogy n¢z ki ez a szoba?! Semmi sem ott van!
ANNAMARI °desem, azÂta Àtrendeztem.
PUKçNSZKY Ez¢rt rem¢nytelen ez az orszÀg, semmi folytonossÀg, semmi ÀllandÂsÀg,
itt mindenki f¡ty¡l a hagyomÀnyra.
ANNAMARI (nevet) °desem, nekem azÂta volt legalÀbb hÀrom f¢rjem.
PUKçNSZKY HÀt aztÀn?! Tetszett volna minden f¢rjet ugyanabba a kalickÀba k¢nyszerÁteni.
VANCSURA Maguk r¢gen?...
ANNAMARI A PukÀnszkynak is voltam a feles¢ge, igen. HÀny ¢vig is?
PUKçNSZKY K¢t ¢vig sz¢p volt, a t´bbi nem szÀmÁt.
ANNAMARI A legszebb az elsû este volt... Tudja, mi akkor presszÂkba jÀrtunk, ¢n akkor
el¢g sokat ittam, szerelmi bÀnatbÂl kifolyÂlag, mindegy, na ¢s ott asztalozott a PukÀnszky, Ãgy ismertem meg...
VANCSURA Asztalozott?
ANNAMARI Asztalozott. Vicceket mes¢lt a haldoklÂknak, akiket az¢rt vittek a rokonaik
a presszÂba, hogy a PukÀnszky felvidÁtsa ûket egy kicsit. °s ez¢rt fizettek is neki. Akkor
ebbûl ¢lt a PukÀnszky. Oda¡lt az asztalukhoz, ¢s megnevettette a haldoklÂkat. Na szÂval ¢szrevett v¢gre a PukÀnszky, ¢s meghÁvott egy teÀra a lakÀsÀba. °s akkor levitt egy
mocskos b¢rhÀz pinc¢j¢be, ahol egy pincerekeszben lakott akkoriban, volt a PukÀnszkynÀl gyertya, meggyÃjtotta, bokÀig Àllt benn a vÁz, volt benn egy vasÀgy matrac
n¢lk¡l, valami rongyok voltak rÀterÁtve, patkÀnyok szaladgÀltak, û k´rbemutatott, Ágy,
sz¢les gesztussal, ¢s felkiÀltott: àHa Âhajtja, nagysÀgos asszonyom, itt minden a magÀ¢!Ê
Mindenki hahotÀzik
VANCSURA Eg¢sz jÂ fejeknek tetszenek lenni!
ZOLTçNFFY Mennyit r´h´gt¡nk mi akkoriban!
ANNAMARI Azok voltak a legszebb ¢vek, sose r´h´gt¡nk
ZOLTçNFFY Az¢rt a hÀborÃ alatt is sokat r´h´gt¡nk...
ANNAMARI A hÀborÃ alatt is r´h´gt¡nk, de az ´tvenes

annyit, mint akkoriban...
¢vekben m¢g t´bbet r´h´g-

t¡nk...
Nek¡nk Annamarival sokÀig volt ´sszesen k¢t szoknyÀnk, egy bricsesz¡nk
¢s hÀrom klottgatyÀnk, ¢s m¢gis milyen sz¢pen ¢lt¡nk!
PUKçNSZKY

Nevetnek. Cs´nd
(PukÀnszky a pianÁnÂhoz megy, felveszi a telefont, tÀrcsÀz) HallÂ, itt PukÀnszky, a KÀlmÀnt
k¢rem...
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Cs´nd
°rtem. (Leteszi a kagylÂt, Àll)
ZOLTçNFFY Mi az, otthon van m¢g?
PUKçNSZKY Otthon van.
ZOLTçNFFY Nem is j´n? Mit k¢pzel? Vele besz¢lt¢l?
PUKçNSZKY Az unokÀjÀval.
ZOLTçNFFY De mi¢rt nem j´n?
PUKçNSZKY Nem j´n.
ZOLTçNFFY °s otthon van?
PUKçNSZKY Otthon van. Meg van halva. Ma reggel.
Cs´nd
HÀt ez jellemzû a KÀlmÀnra. Mindig ilyen megbÁzhatatlan volt, eg¢sz ¢let¢ben. Most mÀr eszerint bÁzvÀst ÀllÁthatjuk, hogy eg¢sz ¢let¢ben.
PUKçNSZKY HÀt igen, mindig ilyen h¡lye volt a KÀlmÀn.
ZOLTçNFFY Mindig ilyen hirtelen, Àtgondolatlan elhatÀrozÀsai voltak.
PUKçNSZKY Most aztÀn a h¡lye KÀlmÀn miatt battyoghatunk ki a temetûbe... Fejemet
rÀ, hogy hideg lesz, esû, sz¢l, jÂl megfÀzunk... ¢s a pap ÂrÀkig fog hablatyolni...
ZOLTçNFFY Mindig ilyen h¡lye volt a KÀlmÀn.
FRíDHOF Eml¢keztek? Mikor vÀratlanul elhatÀrozta, hogy indul helybûl tÀvolugrÀsban, ¢s r´gt´n az elsû ugrÀsnÀl elt´rte a karjÀt!
ZOLTçNFFY

FrÁdhof, PukÀnszky, ZoltÀnffy nevet
KistarcsÀn p¢ldÀul, ¢n ott csak hÀrom h¢tig voltam, aztÀn vittek a Csillagba... ût meg jÂval k¢sûbb valahova, talÀn Recskre...
FRíDHOF De nem, az az Elem¢r volt...
PUKçNSZKY Az Elem¢r?
FRíDHOF Az Elem¢r, akit agyonvertek, mert le akarta szoktatni ûket a suks¡k´z¢srûl...
PUKçNSZKY KistarcsÀn k¢rlek a KÀlmÀn azt magyarÀzta, hogy ezt mÀr nem fogjÀk türni az angolok meg az amerikaiak, ¢s fel fognak minket szabadÁtani!
PUKçNSZKY

FrÁdhof, PukÀnszky, ZoltÀnffy nevet
¹sszefutok a KÀlmÀnnal a fronton, egy ukrÀn faluban, mÁnusz negyven
fok, mondja nekem a KÀlmÀn, most mÀr biztos, hogy k¢t h¢ten bel¡l felvÀltanak minket, hallotta a vez¢rkarnÀl... hogy az eg¢sz hadsereget felvÀltjÀk... a tiszteket is... na
aztÀn le is hÃzott k¢t ¢vet a sarkk´r´n tÃl, valahol Norilszkban... na ott volt mÁnusz
´tven´t is...
PUKçNSZKY Mindig h¡lye volt a KÀlmÀn.
ZOLTçNFFY

Cs´nd
FRíDHOF Heute rot, morgen tot.
PUKçNSZKY Sz¢p halÀl.
ZOLTçNFFY Mindig a h¡ly¢knek van

szerencs¢j¡k.
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Cs´nd
PUKçNSZKY Na most akkor mi
FRíDHOF így nem lehet.
ANNAMARI Mirûl besz¢ltek ti?

legyen?

Cs´nd. PukÀnszky vissza¡l a hokedlire, VancsurÀra n¢z, aztÀn FrÁdhofra. Megint VancsurÀra
n¢z, megint FrÁdhofra. Cs´nd
PUKçNSZKY Na?
FRíDHOF SzÂ sem lehet rÂla.
PUKçNSZKY Mi¢rt nem?
FRíDHOF Csak makulÀtlan elû¢letü Ãriember
PUKçNSZKY FrÁdhof, te obstruÀlsz!
FRíDHOF Nem ÀllÁthatod, hogy Ãriember!
PUKçNSZKY Honn¢t tudod, hogy nem az?!
FRíDHOF Ne l¢gy nevets¢ges, PukÀnszky.

lehet.

FrÁdhof, PukÀnszky, ZoltÀnffy merûn n¢zi VancsurÀt
PUKçNSZKY Olyan l¢ny, hogy kit´lti test¢vel az ürt, mely a teste n¢lk¡l
FRíDHOF Nem pontos. Olyan l¢ny, hogy pont annyit szorÁt ki a t¢rbûl,

¡res volna.
amennyi a t´-

mege.
ZOLTçNFFY Nem pontos. Olyan l¢ny, hogy nem szorÁt ki t´bbet a t¢rbûl, mint a t´mege.
VANCSURA Mit bÀmulnak rajtam?
PUKçNSZKY FajsÃly tekintet¢ben bÀrmely k´zegben lebeg.
ZOLTçNFFY Maga a k´zeg.
ANNAMARI Szerintem troglodita.
PUKçNSZKY AttÂl m¢g lehet Ãriember.
FRíDHOF öriember ilyen munkÀt nem vÀllal.
VANCSURA Mit tetszik mondani?
PUKçNSZKY Egy f´ldesÃr lehet Ãriember?
FRíDHOF Lehet.
PUKçNSZKY KizsÀkmÀnyolÂ egy f´ldesÃr?
FRíDHOF MarxistÀn fogalmazva felt¢tlen¡l.
PUKçNSZKY °s m¢gis lehet Ãriember. Ha bebizonyÁtom, hogy a k¢rd¢ses egyed kizsÀk-

mÀnyolÂ, akkor lehet Ãriember, igaz?
ZOLTçNFFY Igaz.
PUKçNSZKY FrÁdhof?
FRíDHOF Ha kizsÀkmÀnyolÂ, akkor Ãriember? (Nevet) JÂ. BizonyÁtsd be. °n fogom v¢deni. Ki lesz a bÁrÂ, Annamari?
PUKçNSZKY Egy nûnemü asszonyÀllat? Soha!
ZOLTçNFFY Akkor ¢n leszek a bÁrÂ.
Vancsura felÀll, a pianÁnÂhoz megy, felhajtja, n¢zegeti
°n nagyon ´r¡l´k, hogy itt vagytok, r¢g nem lÀttalak benneteket, de ez
most micsoda?
ANNAMARI
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Nem ¢rtem, szÁvecsk¢m, ezt a szemrehÀnyÂ Àrnyalatot a hangodban. Te
is meglÀtogathattÀl volna minket!
ANNAMARI °n nem jÀrok ki... ElcsÃszom, aztÀn combnyakt´r¢s... ¢s ezen a k´rny¢ken!... Le¡tnek, kifosztanak... A nyanyÀkkal is csak telefonon diskurÀlok... MÀr
presszÂba se jÀrok vel¡k... k¡l´nben is, majdnem minden barÀtnûm meghalt mÀr...
Van egy bejÀrÂnûm, az j´n hetente egyszer, az be is vÀsÀrol, meg elmegy a patikÀba...
N¢ha a fiatalok is... akiknek franciaÂrÀt meg n¢metÂrÀt tartok... Kedvesek... De nem
is az, hogy f¢lek... csak n¢zem az embereket... ¢s valami r¢mes, ¡veges ¡ress¢g van a
szem¡kben... °n itt mÀr annyi nemzed¢ket megismertem... azokat is kÀr volt... ¢n ezeket mÀr nem akarom megismerni... lÀtni se akarom ûket...
PUKçNSZKY A sz¢gyen utcÀi... Les rues du l'honte.
ZOLTçNFFY Les rues de l'honte.
FRíDHOF De la honte.
PUKçNSZKY JÂ, akkor de la honte.

PUKçNSZKY

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy Vancsura hÀtÀt nÀzi. Vancsura p´ty´gni kezd a zongorÀn: àSzÀz forintnak ´tven a fele...Ê
Annamari, nek¡nk n¢ha vÀd- meg v¢dûbesz¢det kellett tartanunk latinul a rÂmai jog
fogalmaival... ¢s az eg¢sz osztÀly szavazott, kinek az ¢rveit fogadja el... A legh¡ly¢bbek
padsora, az ablak felûl, az volt a cigÀnyok padsora... A nihilistÀk¢... Capite censi... °s
a mindenkori legh¡ly¢bb gyerek volt kinevezve cigÀnyvajdÀnak... De ûk is szavazhattak... Nemcsak a plebs meg a szenÀtus...
FRíDHOF çt lehetett ker¡lni egyik padsorbÂl a mÀsikba, ha tanult valaki. Ott m¢g nem
szÀmÁtott mÀs, csak a tudÀs.
ZOLTçNFFY Latinul nem vÀllalom. Annyira m¢g nekem se jÂ a memÂriÀm.
PUKçNSZKY Magyarul.
FRíDHOF Hagyja mÀr abba azt a klimpÁrozÀst!
VANCSURA (abbahagyja) °n, k¢rem, a munkÀmat v¢gzem. °n szeretem a melÂmat, sok
helyre be bÁrok jutni, ahova k¡l´nben nem... °n szeretek bÀnni az emberekkel...
ZOLTçNFFY BÀnni... Az emberekkel... (BÂlogat)
VANCSURA Nem mindenki ilyen micsoda. M¢rt, kicsodÀk maguk?! Mire vannak f´l?
MindjÀrt ´sszeÁrom a lefoglalt tÀrgyakat, ¢s akkor az adÂs alÀÁrja a jegyzûk´nyvet, mert
azt Ãgy hÁvjÀk, hogy jegyzûk´nyv, abbÂl egy p¢ldÀnyt itt hagyok, ¢s kalap. HiÀba prÂbÀltam itten embers¢gesen segÁteni...
FRíDHOF Hagyjuk futni.
PUKçNSZKY FrÁdhof! Ez nem is obstrukciÂ, ez mÀr Ãriemberhez m¢ltatlan gyÀvasÀg!
ANNAMARI Mi van veletek?
Vancsura irkÀl valamit, v¢gigjÀrja lassan a lakÀst
ºgy¢sz Ãr, v¢dû Ãr, mindenn¢mü morÀlis ¢s szociÀlis megfontolÀst tegyenek f¢lre. Ez bÁrÂsÀg.
PUKçNSZKY Igenis. Nos tehÀt. KizÀrÂlag gazdasÀgi szempontbÂl szeml¢lve az ¡gyet,
teljess¢ggel ¢rtelmetlen nyugdÁjasoktÂl k´z¡zemi dÁjhÀtral¢kot foglalÀssal behajtani.
A szolgÀltatÂ vÀllalatok kinnlevûs¢gei legalÀbb feler¢szben nagyvÀllalatok adÂssÀgÀt
k¢pezik, ezeket az Àllam politikai okokbÂl el szokta engedni, ¢s a szolgÀltatÂk elûbbutÂbb leÁrjÀk. A kisfogyasztÂk tartozÀsa nem sokat szÀmÁt a szolgÀltatÂk m¢rleg¢ben.
ZOLTçNFFY
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Az adÂssÀg mindenk¢ppen tartozÀs, ¢s tartozÀst foglalÀssal behajtani jogszerü. Az ´sszeg nagysÀga jogilag k´z´mb´s.
ZOLTçNFFY így van.
PUKçNSZKY Felteszem, a szolgÀltatÂ az adÂssÀg behajtÀsa ¢rdek¢ben a bÁrÂsÀgnÀl eljÀrÀst indÁt, majd a v¢grehajtÀsi v¢gz¢st k´vetûen megt´rt¢nik a foglalÀs, majd az Àrver¢s, majd az elÀrverezett tÀrgyak elszÀllÁtÀsa. Ezek a k´lts¢gek elûlegk¢nt a szolgÀltatÂt terhelik. Mire ezt is be tudja hajtani, a p¢nz romlott. Az Àrverez¢s szer¢ny bev¢telt
hoz csupÀn, a kinnlevûs¢g alig cs´kken.
FRíDHOF Sok kicsi sokra megy. Az ilyen Àrverez¢s, amennyiben publicitÀst kap,
visszatartÂ erejü lehet.
ZOLTçNFFY így van.
PUKçNSZKY Az eljÀrÀs munkÀt ad eg¢sz sor embernek: a bÁrÂknak, a g¢pÁrÂknak, a
v¢grehajtÂnak, a kikiÀltÂnak, a szÀllÁtÂknak... meg azoknak, akik az ilyen peres ¡gyekkel a szolgÀltatÂknÀl foglalkoznak, a b¡rokratikus g¢pezetet duzzasztva ¢s hat¢konysÀgÀt rontva. Mindezek sem az Àllamnak, sem a szolgÀltatÂ vÀllalatnak nem hajtanak
hasznot, csakis sajÀt maguknak. RÀadÀsul olyan r¢tegeket fosztanak ki v¢gk¢pp, amelyeket sem az Àllam szociÀlis gondoskodÀsa, sem civil szervezet nem v¢d.
FRíDHOF Ez nem ide tartozik.
PUKçNSZKY K¢rem. Az olyan embert, aki v¢grehajtÂnak Àll, k¢nytelen vagyok ¢lûsdinek, tehÀt kizsÀkmÀnyolÂnak tekinteni.
FRíDHOF Hol az extraprofit, amit egy v¢grehajtÂ lef´l´z? UtasÁtÀst kapott, hogy egy
adÂssÀgot, amelyet nem vitat senki, behajtson. Ez nem kizsÀkmÀnyolÀs.
PUKçNSZKY Egy v¢grehajtÂ nem katonai szervezet tagja, nem k¢nyszerrel soroztÀk be,
amit cselekszik, azt nem parancsra teszi. Ha nincs szakk¢pesÁt¢se, utcasepr¢st is vÀllalhatna. ý azonban a meg¢lhet¢snek ezt az alantas ¢s k´nnyü formÀjÀt vÀlasztotta.
FRíDHOF Ez demagÂgia! A vÀd mintha azt sugallnÀ: ha senki sem vÀllalna erk´lcsileg
problematikus ÀllÀst, akkor senki sem menne el v¢grehajtÂnak, s Ágy a tÀrsadalom kik¢nyszerÁthetn¢ az adÂssÀgok elt´rl¢s¢t... Ez felforgatÂ n¢zet. Sz¢p eszme, csak utÂpisztikus.
PUKçNSZKY Egyes d¢l-amerikai orszÀgokban az ÀramszolgÀltatÀs ingyenes. Est¢nk¢nt
csodÀlatos lÀtvÀnyt nyÃjtanak a ragyogÂan kivilÀgÁtott nyomornegyedek. A dolog
anyagilag is meg¢ri, a turistÀk miatt. Konszenzus k¢rd¢se, milyen szolgÀltatÀs¢rt kell
fizetni...
ZOLTçNFFY GazdagsÀg k¢rd¢se...
FRíDHOF VisszautasÁtom, hogy a magyar jogrendet tÀvoli jogrendekkel hasonlÁtsÀk
´ssze. Vannak sajÀt t´rv¢nyeink, amelyek olyanok, amilyenek, de a betartatÀsukrÂl a
tÀrsadalomnak gondoskodnia kell.
PUKçNSZKY Engem b´rt´nbe kell dugni, Annamarit le kell csukni, a ZoltÀnffy v¢dû
urat ki kell telepÁteni... Akkor is voltak t´rv¢nyek, ugye, ¢s be kellett ûket tartani...
ZOLTçNFFY Ez nem tartozik a tÀrgyhoz.
FRíDHOF °n is erre akartam figyelmeztetni.
PUKçNSZKY Visszavonom. Csak arra akartam felhÁvni a figyelmet, hogy aki maga ¢rt¢ket nem termel, ¢s aki a legszeg¢nyebbek tovÀbbi elnyomorodÀsÀt cselekvûleg segÁti
elû, az kizsÀkmÀnyolÂnak tekintendû. Igaz, hogy a mai magyar tÀrsadalomban a kreativitÀs abban mer¡l ki, hogy a megl¢vût ¢lik fel ¢s osztjÀk el Ãjra ä ez a norma azonban
civilizÀlt Àllamban nem tekinthetû normÀlisnak...
FRíDHOF Ez szociÀlis ¢s erk´lcsi ¢rvel¢s, amellyel egy bÁrÂsÀg nem tud mihez kezdeni.
FRíDHOF
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V¢dencem jogÀllamban t´rv¢nyes ¢s bevett munkÀt vÀllalt. Nem tekinthetû kizsÀkmÀnyolÂnak.
ZOLTçNFFY Uraim: minden jogrendszer a tÀrsadalom legerûsebb r¢tegeinek az ¢rdekeit v¢di, ergo magÀt a kizsÀkmÀnyolÀst ¢s a jogtalansÀgot v¢di a tÀrsadalom mük´dûk¢pess¢g¢nek ¢rdek¢ben. Elvont igazsÀgossÀgra a szÂnokok ne hivatkozzanak. ä
ñszeres Ãr!
VANCSURA Nem vagyok Âszeres!
ZOLTçNFFY Akkor vig¢c Ãr! Mennyi a maga javadalmazÀsa?
VANCSURA KiszÀllÀsonk¢nt kapok minimum k¢tezret... ¢s a becs¢rt¢k szÀzal¢kÀt,
´sszegtûl f¡ggûen degresszÁve... n¢gy szÀzal¢ktÂl f¢l szÀzal¢kig... van k´lts¢gÀtalÀny,
´sszegtûl f¡ggûen degresszÁve nyolc szÀzal¢ktÂl egy szÀzal¢kig... De ebbûl fizetem az
irodab¢rletet, a titkÀrnût, a telefont, mindent!
ANNAMARI Rendes a pasas. FelajÀnlotta, szerez valakit, aki feket¢n bek´ti a villanyomat...
VANCSURA A gÀzt is!
ZOLTçNFFY Mi is ezt csinÀltuk, mikor a TºKER-n¢l voltam lehordÂ: megbuherÀltuk
a m¢rleget, ¢s az utolsÂnak eladtuk, ami a platÂn megmaradt...
FRíDHOF Ez nem tartozik a tÀrgyhoz.
ZOLTçNFFY BocsÀnat. ä Amit a tanÃ elûadott, az nem enyhÁtû, hanem sÃlyosbÁtÂ k´r¡lm¢ny. Tudatosan meg akarja r´vidÁteni a v¢grehajtÀst k¢rû Àllamot vagy szolgÀltatÂt. A vÀd ¢rveit nem tudom elfogadni, a v¢delem ¢rveit igen, de a tanÃ vallomÀsa
alapjÀn azt az Át¢letet hozom, hogy a vÀdlott kizsÀkmÀnyolÂ.
Kis cs´nd
PUKçNSZKY Ha kizsÀkmÀnyolÂ, akkor Ãriember. Akkor pedig felk¢rhetû.
FRíDHOF Ez amolyan hegeliÀnus, m¢g inkÀbb brechti dialektika. Semmi

valÂsÀgtar-

talma.
De hÀt ebben egyezt¡nk meg az elej¢n! Azt nem lehet utÂlag felrÃgni! Az
nyilas-bolseviki eljÀrÀs lenne! K¢rdezd meg a ZoltÀnffyt, felk¢rhetj¡k-e!
FRíDHOF Felk¢rhetj¡k, ZoltÀnffy?
ZOLTçNFFY Ha Ãriember, akkor igen.
PUKçNSZKY KizsÀkmÀnyolÂ, vagyis Ãriember, a felt¢telek szerint.
PUKçNSZKY

Cs´nd
VANCSURA Mirûl besz¢lnek maguk?
PUKçNSZKY Egyet se f¢ljen, vig¢c Ãr, maga a magyar j´vû.
ANNAMARI Gyerekek... mit akartok ti müvelni az ¢n lakÀsomban?
PUKçNSZKY Annamari, telefonban nemigen tudtuk volna... Illetve hÀt el tudtam volna

mondani, de akkor te ma be se engedsz ide minket... Ha ez az Ãr nem lett volna itt,
mÀr r¢g tÃl lenn¢nk rajta... Illetve nem, mert a KÀlmÀn nem j´tt el... talÀn szerencse
is, hogy itt van ez az Ãriember...
ANNAMARI Mit akartok itt csinÀlni?!
FRíDHOF N¢zd, Annamari, ha lenn¢nek m¢g olyan helyek... Bay B¢la vÁvÂterme
mondjuk, vagy HÀtszegi¢... °n nagyon nem szÁvesen veszek r¢szt ebben...
PUKçNSZKY MegÁg¢rted!
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ZOLTçNFFY MegÁg¢rted!
FRíDHOF MegÁg¢rtem.
ANNAMARI Mit akartok müvelni a lakÀsomban?!
FRíDHOF PukÀnszky, vedd elû.
PUKçNSZKY (a hajÂkofferhoz megy) StÁlszerübb lenne egy hegedütokban... de az r´vid.
ANNAMARI Mi van abban a kofferban, PukÀnszky!?
PUKçNSZKY Darabokra szerelt g¢pÀgyÃ ´sszecsukhatÂ müanyag karÀcsonyfÀnak Àl-

cÀzva.
ANNAMARI

(´nk¢ntelen¡l elneveti magÀt) De h¡lye vagy te, PukÀnszky.

PukÀnszky kinyitja a koffert, kivesz belûle k¢t hosszÃ, rozsdÀs kardot, ¢s feltartja ûket. Annamari
felsikolt. F¡gg´ny

II. felvonÀs
1. jelenet
Mint az elsû felvonÀs v¢g¢n. PukÀnszky leereszti a kardokat, majd a pianÁnÂra teszi ûket. Cs´nd
Rozsdamarta, nem ragyog. (Nevet) Pisztolyt k´nnyebb lett volna szerezni,
m¢g aknavetût is Àrulnak potom Àron... De igazi kardot nem.

PUKçNSZKY

Vancsura odamegy a pianÁnÂhoz, n¢zegeti a kardokat
ANNAMARI Gyerekek, ne csinÀljÀtok! FrÁdhof!
FRíDHOF °n prÂbÀltam ûket lebesz¢lni...
PUKçNSZKY Nem is s¢rt¢s volt, de gyalÀzkodÀs!
ZOLTçNFFY Ha a PukÀnszky annak fogja fel, Ãgy ¢n hajlandÂ vagyok lovagias el¢gt¢telt

adni.
VANCSURA Ezek igazi kardok! A maguk¢?
PUKçNSZKY Annamari, a ZoltÀnffy azt mer¢szelte

ÀllÁtani, hogy te megcsaltÀl engem,
m¢g amikor a feles¢gem voltÀl. Ez nem s¢rt¢s? A ZoltÀnffy a becs¡letedbe gÀzolt, Annamari!
ZOLTçNFFY Ellenkezûleg! Mindig is m¢lys¢gesen megragadott, ma is meghat ¢s rajongÀsra k¢sztet Annamari ellenÀllhatatlan, t¡nem¢nyes nûiess¢ge! °s ha megcsalta a f¢rj¢t, akÀrmelyik f¢rj¢t, biztos, hogy neki volt igaza! °n csak azt sajnÀlom, hogy nem
velem!
PUKçNSZKY Az az igazsÀg, hogy ¢n csaltam meg ût. ý pedig engem soha... mÀr ameddig a f¢rje voltam.
ZOLTçNFFY Ez az igazÀn s¢rtû ÀllÁtÀs, nem pedig az eny¢m! JÂl tudjuk, ha a f¢rjnek
mÀssal van viszonya, arrÂl mindig a feles¢g tehet! Az nem is valÂdi csalÀs, az csak k¢nyszercsalÀs! A volt feles¢gedet hibÀztatod a sajÀt disznÂsÀgod¢rt! Te s¢rtegeted ût, nem
¢n!
PUKçNSZKY Vig¢c Ãr, jegyezze meg: ha egy nût meg akar tartani, akkor folyamatosan
csalja meg. A nû csak azt szereti, aki utÀn kapaszkodnia kell.
FRíDHOF Annamari, megcsaltad te a PukÀnszkyt?
ANNAMARI Nem eml¢kszem... Isten bizony, nem eml¢kszem!
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PUKçNSZKY Teljesen mindegy, mi t´rt¢nt a valÂsÀgban! A s¢rt¢s attÂl m¢g s¢rt¢s!
FRíDHOF °ppen Ãgy veszekedtek, mint mikor arrÂl volt szÂ, ki dobta messzebbre

a
f¡les labdÀt! °s ki segÁtette Àt a mÀsikat a nyÃjtÂn a nagykelepn¢l!
PUKçNSZKY °n ût.
ZOLTçNFFY °n ût.
ANNAMARI De hogyan, mikor?
FRíDHOF Tegnap a presszÂban. OdahÁvott a PukÀnszky, hogy valamit megbesz¢lj¡nk,
k´zben v¢letlen¡l bet¢rt a ZoltÀnffy, le¡lt, besz¢lgett¡nk, ¢s akkor... AztÀn felhÁvtuk a
KÀlmÀnt, j´jj´n le a presszÂba... °n addig b¢kÁtgettem ûket... AztÀn a KÀlmÀn is... ý
m¢g idegesebb lett, mint ¢n... Nem siker¡lt. Annamari, prÂbÀld meg te.
PUKçNSZKY A s¢rt¢s egy h´lgyet ¢rt, aki maga nem k¢rhetett el¢gt¢telt, k¢rtem tehÀt
¢n mint a h´lgy becs¡let¢nek k¢pviselûje.
ANNAMARI Magam is meg tudom v¢deni a becs¡letemet!
PUKçNSZKY IrrelevÀns. °n vagyok a kihÁvÂ.
ANNAMARI Ha a ZoltÀnffy bocsÀnatot k¢r, elmarad a pÀrbaj?
PUKçNSZKY Akkor el.
ANNAMARI ZoltÀnffy, k¢rjen bocsÀnatot!
ZOLTçNFFY Nem k¢rek. °n semmi s¢rtût nem mondtam, ¢s ha ezt m¢gis s¢rt¢snek
fogja fel, akkor meg kell verekedn¡nk.
ANNAMARI FrÁdhof!
FRíDHOF Tudod, hogy ilyenek.
Cs´nd
ANNAMARI A pÀrbajhoz n¢gy seg¢d kell! Orvos is kell...
PUKçNSZKY Orvosnak itt van a FrÁdhof. Seg¢d meg lesz kettû... sz¡ks¢ghelyzet.
ZOLTçNFFY °n lovagiasan hozzÀjÀrultam, hogy csak k¢t seg¢d legyen, ¢s az egyik¡k

egyÃttal az orvos is, a FrÁdhof. A mÀsik seg¢d a handl¢ Ãr lesz... ha mÀr a KÀlmÀn volt
olyan aljas, ¢s meghalt ma nek¡nk...
PUKçNSZKY Nem seg¢d, annak az¢rt nem el¢gg¢ Ãriember, hanem tanÃ.
ANNAMARI Mi a k¡l´nbs¢g?!
PUKçNSZKY Jogilag semmi. De az¢rt m¢gis.
ZOLTçNFFY ValÂban. Nem second, hanem temoin.
PUKçNSZKY Ha a Brisits tanÀr Ãr hallanÀ a kiejt¢sedet, forogna a sÁrjÀban!
ZOLTçNFFY àBrisits Frici, Frici, m¢rt maga oly pici, piciÊ...
ANNAMARI Gyerekek, ez valami Ãj vicc?
FRíDHOF Nem Ãgy fest.
VANCSURA Maguk itt mit fognak?... Ezekkel a kardokkal?
PUKçNSZKY FrÁdhof! A seg¢dek Àllapodjanak meg a felt¢telekben!
ZOLTçNFFY A seg¢d meg a tanÃ.
PUKçNSZKY A seg¢d meg a tanÃ.
FRíDHOF AjÀnlatos lenne, ha a tanÃ Ãrnak mindenki bemutatkozna. Ahogy szokÀs.
VANCSURA Mi vagyok ¢n?
PUKçNSZKY Tisztelt tanÃ Ãr, engedje meg, hogy bemutatkozzam: PukÀnszky B¢la G¢za t¡z¢r szÀzados, biztosÁtÀsi ¡gyn´k, faipari rabmunkÀs, asztalozÂ vicctulajdonos, aszfaltmunkÀs, villanyszerelû, jogtanÀcsadÂ, jelenleg nyugdÁjas... KivÀlÂan tudok hegeszteni, b¡t¡be gyalulni... (¹sszevÀgja a bokÀjÀt, tiszteleg)
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FRíDHOF Mikor öjvid¢kre vez¢nyelt¢k, epilepsziÀt szÁnlelt, r´gt´n visszahelyezt¢k Bu-

dapestre... sose volt muszÀj disznÂsÀgokban r¢szt venni, tudja... m¢g ebben a szÀzadban sem... hazudik, aki ezt ÀllÁtja... fel is mentette '45-ben a n¢pbÁrÂsÀg...
PUKçNSZKY '45-ben m¢g igen... (Nevet)
ZOLTçNFFY ZoltÀnffy KÀroly lovassÀgi szÀzados, miniszt¢riumi osztÀlyvezetû, internÀlt
f´ld- ¢s pÀlyamunkÀs, TºKER-lehordÂ, g¢pkocsivezetû, ¡zletk´tû, vÀllalati szb-titkÀr,
jelenleg nyugdÁjas... (¹sszevÀgja a bokÀjÀt)
FRíDHOF Dr. AjtÂsy Gyula gyermekorvos.
VANCSURA Maga nem micsoda, FrÁdhof?
PUKçNSZKY Az csak a magyarosÁtott gÃnyneve, akkor kapta, amikor megtudtuk, hogy
seb¢sz akar lenni... Friedhof n¢met¡l azt jelenti, hogy temetû.
ZOLTçNFFY A FrÁdhof elfajzott alak, sose volt mÀs foglalkozÀsa, m¢g csak le se sittelt¢k...
egy dezertûr... egy d´g¢sz...
VANCSURA Hogy mi, halottk¢m?!
FRíDHOF (nevet) Dehogy, csak orvos... a b´lcs¢szek hÁvtak Ágy minket, orvostanhallgatÂkat...
ZOLTçNFFY M¢gse seb¢sz lett, hanem gyerekorvos...
PUKçNSZKY Mi¢rt, seb¢szk¢nt a Pommersheim mellett volt adjunktus a RÂkusban!
VANCSURA Kicsoda mellett?
PUKçNSZKY A Pommersheim mellett! A hÁres Pomi! Nem hallott rÂla? M¢g negyven
¢ve sincs, hogy meghalt!
VANCSURA °n m¢g nem is ¢ltem akkor!
PUKçNSZKY Az nem kifogÀs. Tess¢k megtanulni az orszÀgot, ahol ¢lni m¢ltÂztatik. Micsoda dolog. A FrÁdhof k¡l´nben most itt csak seg¢d lehetne, de szerencs¢re okleveles
seb¢sztudor is, ahogy a pÀrbajkÂdexben Àll... JÂ szakma az ´v¢... Az ugyan nem biztos,
hogy sz¢p honunkban egyÀltalÀn lesz-e m¢g gyerek, de beteg gyerek, az mindig lesz...
ZOLTçNFFY TanÃ Ãr ismeri a hÀziasszonyt?
VANCSURA ¹zvegy... doktorn¢...
ZOLTçNFFY ¹zvegy dr. Belohorodszky Aur¢ln¢, korÀbban ´zvegy KÀposztÀs Korn¢ln¢, korÀbban ´zvegy dr. Benvoli Oliv¢rn¢...
PUKçNSZKY TovÀbbÀ volt PukÀnszky B¢la G¢zÀn¢, volt bÀrÂ Weiss Samun¢, volt grÂf
Abonyi MÂricn¢... Mi aztÀn tudjuk, mi a szerelem, vig¢c Ãr!
FRíDHOF Fiatalember, fogadjon el egy tapasztalatot: azt m¢g kibÁrjuk valahogy, ha
minket nem szeretnek, de azt nem bÁrjuk ki, ha nincsen kit szeretn¡nk.
PUKçNSZKY Az embert sose szerethetik el¢gg¢.
ZOLTçNFFY Az embert tÃlsÀgosan szeretik n¢ha, ahhoz k¢pest...
PUKçNSZKY A Weiss bÀrÂt, Annamari mÀsodik f¢rj¢t ¢n bÃjtattam a hÀborÃ alatt, mert
a bÀrÂ Ãr szÀrmazÀsa nem volt makulÀtlan... egy szekr¢nyben cs¡cs¡lt a bÀrÂ Ãr hÂnapokig a leg¢nylakÀsomban... K´zben meg Annamari megcsalta ä na nem velem,
hanem egy vez¢rûrnaggyal...
ANNAMARI Mindenkinek azt kellett hazudnom, hogy a Weiss lel¢pett SvÀjcba, engem
itthon hagyott a hütlen ember, ¢s ezt csak Ãgy tudtam hitelesen elmes¢lni, hogy valÂban el is hittem. ý lel¢celt, engem meg itt hagyott egyed¡l! °s megharagudtam rÀ, ¢s
bosszÃbÂl meg is csaltam...
ZOLTçNFFY Annamari, magÀt ez¢rt senki sem hibÀztatja! Maga akkor ment hozzÀ a
Weisshez, amikor az mÀr ¢letvesz¢lyes volt!
ANNAMARI °n azt akkor nem tudtam, ¢n csak beleszerettem.
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A Kassai-Schwerer is ezzel j´tt, egy osztÀlytÀrsunk, mikor elvett egy zsidÂ
lÀnyt... hogy beleszeretett...
PUKçNSZKY Sz¢p lÀny volt...
ZOLTçNFFY Kedves is volt...
PUKçNSZKY Kedves is volt...
ZOLTçNFFY Na mikor j´ttek a zsidÂt´rv¢nyek, a feles¢g mentes¡lhetett volna mint Àrja-pÀrja, de û inkÀbb leugrott az ´t´dikrûl, kez¢ben a csecsemûvel... ¢s a nagyobbik
gyerek, az ´t¢ves fiÃ, ott Àllt, ¢s n¢zte...
PUKçNSZKY AztÀn felnûtt a nagyobbik gyerek, lediplomÀlt, ¢s huszon´t ¢vvel k¢sûbb
felballagott ugyanazon a l¢pcsûn az ´t´dikre, ¢s leugrott û is...
ZOLTçNFFY Le bizony.
ANNAMARI Komoly szemü, ¢rz¢keny lÀny volt, nem tÃl¢lû tÁpus... K¢sûbb Ãgyis elpusztult volna az ostrom alatt vagy m¢g k¢sûbb a kitelepÁt¢sben...
FRíDHOF Annamari f¢rjeirûl is k´teteket lehetne Árni...
PUKçNSZKY Annamari legnagyobb hûstette a KÀposztÀs... Tudja, Âszeres Ãr, Annamari
mÀr hatvan k´r¡l jÀrt, ¢s meghirdette a csel¢dszobÀt, ¢s a KÀposztÀs is jelentkezett
alb¢rlûnek... °s szent¡l fogadta, hogy nûk nem fognak jÀrni hozzÀ, dehogy jÀrnak
hozzÀ nûk... de aztÀn kider¡lt, hogy jÀrtak viszont hozzÀ fiÃk... Annamari bepipult,
elcsÀbÁtotta, ¢s megt¢rÁtette a KÀposztÀst... hatvan¢vesen... a KÀposztÀs mennyi volt
akkor, negyven´t?
ANNAMARI Mi¢rt, a D¢nes Zsuka kilencvenkilenc ¢vesen is aktÁv volt, maga a Szepi
mes¢lte... A KÀposztÀs, az ¢des fiÃ volt... Nagyon szerettem... KÀr, hogy beteg lett...
Àpoltam k¢t ¢vig, m¢gis meghalt... negyvenh¢t ¢vesen...
FRíDHOF Pedig akkor m¢g nem volt AIDS.
ANNAMARI AzÂta nem kÁs¢rleteztem alb¢rlûvel.
PUKçNSZKY HÀnyszoros ´zvegy is vagy? HÀromszoros? Akkor neked voltak¢ppen hÀromszoros ´zvegyi nyugdÁjat kellene kapnod!
ZOLTçNFFY Annamari... ¢n itt most tanÃk elûtt kijelentem, hogy ha a pÀrbaj utÀn ¢letben maradok, megk¢rem a maga kez¢t!
ANNAMARI (nevet) Elûbb is esz¢be juthatott volna, ZoltÀnffy!
ZOLTçNFFY DrÀga Annamari, nekem hatvan ¢ve mÀs sem jÀr a fejemben! °n titokban
a maga minden f¢lrel¢p¢s¢t f´ljegyeztem...
ANNAMARI Akkor mi¢rt nem k¢rt meg elûbb?
ZOLTçNFFY Mert hol maga volt f¢rjn¢l, hol ¢n voltam nûs. Hol maga volt b´rt´nben,
hol ¢n voltam internÀlva...
VANCSURA A n¢ninek b´rt´nben is tetszett lenni?
ANNAMARI Tetszettem.
PUKçNSZKY Az Annamari mÀr elvÀlt a mÀsodik f¢rj¢tûl, de lefogtÀk az elsû f¢rj¢t, a
grÂfot, aki nem emigrÀlt idejekorÀn, ¢s vilÀgos volt, hogy Annamarira is vadÀszni fognak... A vagyonbÂl maradt annyi, hogy nyitott egy trafikot... ¢s akkor rÀfogtÀk, hogy
´sszeesk¡vû, mert nem fogadja el a forintot... n¢gy ¢vvel a forint bevezet¢se utÀn!
ANNAMARI (nevet) Elterjedt a r¢mhÁr, hogy a szÀzforintost le fogjÀk b¢lyegezni... vagyis
¢rv¢nytelenÁtik... ¢s mindenki szabadulni akart a szÀzasÀtÂl, mindenki szÀzassal fizetett, ¢n meg hiÀba prÂbÀltam aprÂt beszerezni, nem tudtam visszaadni... ¢s f´ljelentettek, hogy nem fogadom el a forintot...
PUKçNSZKY DaliÀs idûk. MiutÀn kij´tt a b´rt´nbûl, akkor j´ttem ¢n.
ANNAMARI Dehogy, elûtted volt egy... aki elhagyott... akkor kezdtem inni, ¢jjel a
presszÂkban...
ZOLTçNFFY
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ZOLTçNFFY Akkor m¢g reggelig voltak nyitva a presszÂk... Istenem, az ´tvenes ¢vek!
PUKçNSZKY Ja igaz. Mindegy. AztÀn ¢n szereztem ÀllÀst Annamarinak... Sofûr lett a

TEFU-nÀl.
VANCSURA Hogy micsoda?
ANNAMARI TeherautÂsofûr. '56-ig. Jobb, mint traktoristÀnak vagy buszsofûrnek lenni.
PUKçNSZKY '56-ban kimehett¡nk volna...
ANNAMARI BocsÀss meg, ¢desem, mi akkor mÀr el voltunk vÀlva.
PUKçNSZKY Ja persze.
ANNAMARI Hogy mehettem volna ki? Negyvenegy ¢vesen?! A f¢rjem kiment a lÀnyommal... AzÂta se lÀttam a lÀnyomat, csak az unokÀmat, egyszer, '88-ban...
VANCSURA Lett egy lÀnya a n¢ninek?
ANNAMARI Mielûtt letartÂztattak. Az¢rt utÀl a lÀnyom azÂta is, mert hagytam magam
b´rt´nbe csukni, ¢s û anya n¢lk¡l nûtt fel... De hÀt amikor kij´ttem, vele akartam ¢lni!... de a f¢rjem nem akarta, m¢g hogy az û lÀnya, egy b´rt´nt´ltel¢k ¢s osztÀlyidegen
anyÀval?!... az egy vonalas pali volt, aztÀn û ment ki '56-ban elsûk¢nt...
ZOLTçNFFY Annamari, az a fûmufti magÀnak nem volt a f¢rje! °n ezt pontosan tudom!
ANNAMARI T¢nyleg. Mindegy, a lÀnyom apja.
ZOLTçNFFY Annamari, hozzÀm j´n feles¢g¡l?!
ANNAMARI Eddig mi¢rt nem k¢rt meg? Ismerj¡k egymÀst ¢vtizedek Âta...
ZOLTçNFFY Mert olyan jÂ volt Àlmodozni magÀrÂl... eg¢sz ¢letemben... aki m¢g ott
van a talonban... jÂ volt tudni, hogy van egy ideÀl... akire lehet vÀgyva vÀgyni... Az
el¢rhetetlen... Az eszmei... Jobb volt Ágy, mintsem elvenni magÀt egy idûre... De most,
hogy maga is sokszoros ´zvegy, meg mÀr ¢n is ´zvegy vagyok... Nincs k´z´tt¡nk t´bb¢
akadÀly! Meg hÀt, korÀbban maga m¢g nem is volt ¢rett.
PUKçNSZKY A hÀzassÀgra, Ãgy ¢rted?
ZOLTçNFFY ögy.
PUKçNSZKY Volt neki hat f¢rje, legalÀbb hat huzamos ¢lettÀrsa...
ZOLTçNFFY Az ¢n kezemre nem volt ¢rett!
PUKçNSZKY Az mÀs. ä Annamari, menj hozzÀ!
ANNAMARI (nevet) De m¢rt nem akar elvenni egy fiatalt?
ZOLTçNFFY Mert azokban nincsen meg az alÀzat. Az alÀzat a szerelem irÀnt, az alÀzat
a mÀsik ember irÀnt. KÁs¢rleteztem az ´sszes ¢vjÀrattal, higgye el, ¢s mondhatom, hiÀba simÀbb a bûr¡k, hiÀba peckesebb a mellbimbajuk, nem tudnak azok semmit, csak
hiszt¢riÀzni. J´jj´n hozzÀm feles¢g¡l, Annamari!
ANNAMARI Ha ezt a pÀrbaj-h¡lyes¢get abbahagyjÀk, akkor igen.
ZOLTçNFFY Azt nem lehet.
PUKçNSZKY HÀt nem is. ä FrÁdhof, l¢gy szÁves.
Cs´nd. FrÁdhof elûvesz egy k´nyvet, ¢s kinyitja
FRíDHOF Mint vezetû seg¢dnek a b¢kÁt¢ssel kell kezdenem!
PUKçNSZKY Tess¢k az elej¢rûl!
ZOLTçNFFY Legyen szabÀlyos!
VANCSURA Maguk pÀrbajozni fognak?! Ezzel a k¢t rozsdÀs karddal?!
PUKçNSZKY Nem valami gyors a felfogÀsa magÀnak. ä °s mi az, hogy rozsdÀs?! PatinÀs!

Egy mÃzeumbÂl loptam. Tudtam ¢n, hogy ezek az urak b¢nÀk, ¢s nem szereznek...
Gondoltam, elûsz´r is ki kell kapcsolnom a riasztÂt... m¢g jÂ, hogy voltam villanysze-
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relû... N¢zem a portÀsf¡lk¢ben, hÀt be sincs kapcsolva... AztÀn kider¡lt, hogy a r¢zkÀbelt is kiloptÀk a falbÂl...
VANCSURA De hÀt azt nem lehet! Az gyilkossÀg! Nem veszek r¢szt!
FRíDHOF Mentem mortalia tangunt...
VANCSURA Mit mond?!
ZOLTçNFFY àLelk¢t meg¢rintette az emberi sors...Ê Vig¢c Ãr itt van vel¡nk egy ÂrÀja,
¢s m¢g mindig nem tud latinul!
PUKçNSZKY Nem tÃl tanul¢kony az ipse.
VANCSURA Micsoda... idej¢tmÃlt iz¢!
PUKçNSZKY Idej¢tmÃlt?! Hol ¢l maga? Mi ugyanis a k´z¢pkorban ¢l¡nk, vig¢c Ãr. Keresztesek vonulgatnak Àt ¢des hazÀnkon ENSZ-lobogÂ alatt, az utcÀn bÀrmikor led´fhetnek valami gyiloklesûvel, vilÀgi t´rv¢nykez¢s szinte nincs, cuius religio, eius regio,
rÀolvasÀssal gyÂgyÁtanak, gazdasÀgi racionalitÀs nem l¢tezik, ¢s akkor elavult a pÀrbaj?
A maga feje tele van s´t¢tebb babonÀkkal, mint azok¢ a boszorkÀny¢getûs k´z¢pkorban!
VANCSURA Magukat megûrjÁtette a sok rendszervÀltÀs...
PUKçNSZKY Nem a rendszer a l¢nyeg, hanem hogy mit müvelnek egymÀssal az emberek.
ZOLTçNFFY Minden rendszer az emberre hasonlÁt, handl¢ Ãr.
FRíDHOF Az emberbûl sose j´n ki mÀs, csak ami benne van... Legf´ljebb nem tud rÂla,
de az van benne... ¢s az j´n ki belûle, nem mÀs...
ZOLTçNFFY Persze k¢rd¢ses... Csupa szerepet jÀtszottam vilÀg¢letemben... eljÀtszottam a gyereket, a fiatalt, az ¢rettet, az ´reget... ¢s egyik se volt az igazi...
PUKçNSZKY Na gyer¡nk.
FRíDHOF A felt¢teleket ¢n mint vezetû seg¢d ÁrÀsban mÀr r´gzÁtettem. Ahogy szabÀlyos. SzigorÁtott kardpÀrbaj elsû v¢rig. Majd a tanÃ Ãr jÂvÀhagyja. (Elûvesz egy papÁrt)
HelyszÁn Annamari lakÀsa, dÀtum ma, felek neve itt van, seg¢dek neve... KihÃzom a
KÀlmÀnt, ¢s beÁrom a tanÃt. Szabad az igazolvÀnyÀt...
Vancsura Àtadja a f¢nyk¢pes igazolvÀnyÀt
Vancsura LÀszlÂ KÀroly IgnÀc ´nÀllÂ bÁrÂsÀgi v¢grehajtÂ...
PUKçNSZKY De sok neve van magÀnak!...
ZOLTçNFFY Apage satanas!
FRíDHOF BeÁrom... (Az igazolvÀnyt visszaadja

VancsurÀnak, aki elteszi) Amint lÀtja, Vancsura Ãr, ez a k´nyvecske Clair Vilmos pÀrbajkÂdexe. Singer ¢s Wolfner irodalmi int¢zet Rt. kiadÀsa, Budapest, tizenhatodik kiadÀs.
PUKçNSZKY (elûvesz egy k´nyvet) °n is elhoztam...
FRíDHOF Ez az¢rt s¢rtû!
PUKçNSZKY Csak a biztonsÀg kedv¢¢rt... A szerzû 1929. mÀjus havÀban kelt elûszava
szerint, id¢zem: àNincsen nemzet a vilÀgon, ahol annyi becs¡let¡gyet int¢zn¢nek el
lovagias Ãton, mint ¢ppen minÀlunk, MagyarorszÀgon. TÀrsadalmunk ¢s igazsÀgszolgÀltatÀsunk hiÀnyos berendez¢se is jelent¢kenyen hozzÀjÀrul, hogy Ágy legyen... Azt a
mer¢nylût, aki az ember morÀlis ¢lete, egy¢ni m¢ltÂsÀga, becs¡lete ellen t´r, egyszerü
p¢nzb¡ntet¢ssel sÃjtjÀk, ¢s csak ritka esetben foghÀzzal... AmÁg a t´rv¢ny csak Ágy v¢delmezi a becs¡letet, addig a pÀrbajok nemhogy f´l´slegesek, de sz¡ks¢gesek...Ê ä SzÂval mÀr akkor is... A pÀrbajrÂl, Vancsura Ãr, jegyzûk´nyv k¢sz¡l, ¢s mindenki alÀÁrja.
Maga is.
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FRíDHOF A negyedik paragrafus szerint, id¢zem, àpÀrbajt vÁvhat mindenki, akit erk´lcsi

¢lete ¢s az ellene vagy Àltala elk´vetett s¢rt¢s lovagias fegyverekkel valÂ el¢gt¢telre minûsÁt, illetve k´telez. PÀrbajk¢pes, aki ¢let¢nek f¢rfikorÀt mÀr el¢rte...Ê. (K´r¡ln¢z) Ez
stimmel. à...¢s akit a becs¡lettel ´sszef¢rhetetlen cselekm¢nyek vagy ¡zelmek nem terhelnek...Ê TanÃsÁtom, hogy ûket nem terhelik. àA pÀrbaj szÁnhely¢n csak a vÁvÂfelek, a
seg¢dek vagy tanÃk ¢s az orvosok lehetnek jelen...Ê Vagyis Annamari kimegy.
ANNAMARI Nem megyek ki!
FRíDHOF Pillanat... (Visszalapoz) àNûk sem mint vÁvÂfelek, sem mint seg¢dek vagy tanÃk nem szoktak szerepelni...Ê
PUKçNSZKY àNem szoktak.Ê Vagyis nincs kizÀrva. Clair Vilmos nûk pÀrbajait is emlÁti!
P¢ldÀul Jeanne d'Arc pÀrbajÀt Montmorency herceggel... Meg azt a k¢t h´lgyet, akik
Richelieu bÁboros szerelm¢¢rt vet¢lkedve pÀrbajoztak egymÀssal...
FRíDHOF JÂ, felûlem Annamari bent is maradhat. Majd le¡l sz¢pen a fotelba, ¢s v¢gign¢zi, mint Gertrud v¢gign¢zte Hamlet ¢s Laertes pÀrbajÀt.
ZOLTçNFFY °s hol lesz a m¢reg?
FRíDHOF A Vancsura v¢grehajtÂ Ãr kÀv¢jÀban.
ZOLTçNFFY Honderü!
FRíDHOF Nem egyszerü s¢rt¢st Ártam be a jegyzûk´nyvbe, hanem gyalÀzÀst annak
alapjÀn, hogy, id¢zem a 10. paragrafusbÂl: (lapoz) àA megcsalt f¢rj s¢relme a tettleges
bÀntalmazÀs kategÂriÀjÀba tartozik, ¢s annak legsÃlyosabb esete... A nû ellen elk´vetett
s¢rt¢s egyenlû ¢rt¢kü az illetûnek v¢delm¢re feljogosÁtott f¢rfiÃn esett s¢relemmel...Ê
PUKçNSZKY Helyes.
ANNAMARI FrÁdhof! Hogyhogy te ezt a t¢bolyt tÀmogatod?!
FRíDHOF A k´vetkezû passzust mindazonÀltal megfontolÀsra ajÀnlom, id¢zem: àHa
azonban nem t´rv¢nyes hÀzastÀrsrÂl van szÂ, a s¢rt¢s jÂval enyh¢bben minûsÁtendû.Ê
PUKçNSZKY Mit akarsz ezzel mondani?
FRíDHOF Hogy k¢nytelen leszek a gyalÀzÀst kihÃzni ¢s s¢rt¢ssel helyettesÁteni, ¢s akkor
a pÀrbajfelt¢telek is enyh¢bbek.
PUKçNSZKY Ne viccelj velem, FrÁdhof! °n a f¢rje voltam Annamarinak!
FRíDHOF De a s¢rt¢skor mÀr nem voltÀl a f¢rje.
PUKçNSZKY De a s¢rt¢s tÀrgya ¢n mint f¢rj voltam, illetve Annamari felt¢telezett hÀzassÀgt´r¢se ä amikor m¢g ¢n voltam a f¢rje!
FRíDHOF A kÂdex semmif¢le halasztott s¢rt¢srûl nem tud. így a s¢rt¢s nem s¢rt¢s, ¢s
pÀrbajnak nem lehet helye.
ANNAMARI Remek, FrÁdhof! ä Gyerekek, elmarad a pÀrbaj.
Kis cs´nd
Add ide a kÂdexet, FrÁdhof. (Elveszi a k´nyvet, lapoz, keresg¢l, olvas) Azt
mondja, 15/e paragrafus: àNû ellen elk´vetett s¢rt¢s eset¢ben a nût a f¢rje s ha a nû
m¢g hajadon vagy ´zvegy volna, a fiv¢re, vûleg¢nye, esetleg fia, az ¢desatyja vagy elsû
Àgi unokafiv¢re, ha pedig hivatott v¢dûje nem volna, egy idegen gentleman is k¢pviselheti...Ê PukÀnszky idegen gentleman, mert mÀr ¢vtizedek Âta nem a f¢rje Annamarinak, Ágy megv¢dheti.
FRíDHOF Add vissza a k´nyvet. (Visszaveszi, olvas) à...egy idegen gentleman is k¢pviselheti, akit a megs¢rtett nû a s¢rt¢s szÁnhely¢n ¢s a s¢rt¢s elsû pillanataiban v¢delm¢re
felk¢rt.Ê Ezt nem olvastad fel, ZoltÀnffy! Felk¢rte PukÀnszkyt Annamari a v¢delemre
ZOLTçNFFY
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tegnap d¢lben a presszÂban? Nem k¢rte fel. PukÀnszky t¢ged ki se hÁvhatott! PÀrbaj
tehÀt nem lesz.
PUKçNSZKY Pillanat. Azt olvastÀtok fel, hogy a s¢rtett nû vûleg¢nye is k¢pviselheti a
s¢rtettet. így van? Akkor ZoltÀnffy mint Annamari k¢rûje kihÁvhat engem, mert szerinte ¢n s¢rtettem meg Annamarit.
ZOLTçNFFY Ki is hÁvlak.
PUKçNSZKY °n pedig elfogadom a kihÁvÀst.
FRíDHOF Pillanat. ZoltÀnffy csak a k¢rûje Annamarinak, de m¢g nem a vûleg¢nye!
PUKçNSZKY MondjÀl igent, Annamari, ¢s mÀris a vûleg¢nyed!
ANNAMARI Nem szeretem, ha az exf¢rjem szerez nekem vûleg¢nyt... Tudok ¢n magam
is szerezni, ha akarok...
PUKçNSZKY FrÁdhof, k¢rdezd meg ZoltÀnffytÂl, megverekszik-e velem, ha te sem vÀllalod a levezet¢st, ¢s mÀs sem.
FRíDHOF HÀt nem is vÀllalom.
ZOLTçNFFY Megverekszem.
FRíDHOF Ti nem besz¢lhettek egymÀssal!
PUKçNSZKY K¢nytelenek vagyunk, ha a vezetû seg¢d ilyen.
ZOLTçNFFY Egyet¢rtek.
ANNAMARI Mi¢rt akartok ti verekedni mindenÀron, az ¢g szerelm¢re?!
FRíDHOF (lapoz) à33. paragrafus. T¢nyleges tisztek a kardpÀrbajt vissza nem utasÁthatjÀk. Kiv¢telt k¢peznek a vilÀghÀborÃban vagy egy¢bk¢nt megrokkant, de t¢nyleges
szolgÀlatban ÀllÂ tisztek, akiknek rokkantsÀga lehetetlenn¢ teszi, hogy kardpÀrbajt vÁvhassanak.Ê B¢nÀk vagytok, s¡ketek, vakok, ¢n aztÀn tudom, ¢n Árom fel nektek az orvossÀgot...
ZOLTçNFFY Pardon, mi nem vagyunk mÀr t¢nyleges tisztek. Ez a paragrafus rÀnk nem
vonatkozik. °s ha vonatkozna is, csak arrÂl van benne szÂ, hogy visszautasÁthatjuk a
pÀrbajt, de mi azt nem tessz¡k.
PUKçNSZKY °ppen ellenkezûleg.
FRíDHOF (olvas) à88. paragrafus. A seg¢dek a kardpÀrbajt megtagadhatjÀk: a) Ha megbÁzÂjuknak karja annyira b¢na, hogy azzal a kardot kezelni k¢ptelen. b) Ha megbÁzÂjuknak jobb karja vagy egyik lÀba hiÀnyzik.Ê Fiatalember, maga a PukÀnszky tanÃja a
KÀlmÀn helyett. K´zl´m magÀval, hogy a PukÀnszky jobb karja b¢na.
PUKçNSZKY Majd vÁvok ballal.
ZOLTçNFFY Akkor ¢n a jobbik helyet k´vetelem! Balkezes vÁvÂval szemben az engem
megillet!
ANNAMARI K¢tbalkezes...
PUKçNSZKY Annamari, ez most komoly.
FRíDHOF TanÃ Ãr, felhÁvom a figyelm¢t, hogy PukÀnszkynak izomsorvadÀsos a bal lÀba, ¢s nem bÁrja hasznÀlni.
PUKçNSZKY Van rajta ilyen modern micsoda, elasztikus merevÁtû, ha akarja, letolom
a nadrÀgomat, megn¢zheti.
FRíDHOF TanÃ Ãrnak felhÁvom a figyelm¢t, hogy PukÀnszky vesebajban ¢s prosztatabajban szenved...
PUKçNSZKY GrÂsztata-prosztata... Kit ¢rdekel?! K¡l´nben is, mindez csak a test¡nk,
az nem szÀmÁt. Add ide azt a k´nyvet. (Lapoz a sajÀt k´nyv¢ben) Id¢zem: àHa azonban
ezen testi hibÀban szenvedû egy¢nek csalÀdi ÀllÀs ellen valÂ s¢rt¢st k´vettek volna el,
mindezek a tekintetek mellûzendûk.Ê
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Cs´nd
ZOLTçNFFY TalÀn kezdj¡k. (Odamegy, elveszi a pianÁnÂrÂl az egyik kardot)
FRíDHOF A mÀsik v¢g¢n van a markolat!
ZOLTçNFFY K´szi. Egy pillanat. (Felteszi a szem¡veg¢t) Csak a test roml¢kony,

a szellem
szabad, a l¢lek halhatatlan. (Kit´r¢st mutat) Tus À gÂs! Tus À droÀ!
PUKçNSZKY A Brisits tanÀr Ãr megint forog a sÁrjÀban.
ZOLTçNFFY Ezt a kardot megfogni se lehet rendesen...
PUKçNSZKY Mert ez igazi.
FRíDHOF Annamari, ¢n mindent megprÂbÀltam. ä Mint vezetû seg¢d, tisztemn¢l fogva
felszÂlÁtom ´n´ket a b¢k¡l¢sre. K´zl´m tovÀbbÀ, hogy amennyiben a s¢rtû f¢l bocsÀnatot k¢r, az el¢gt¢tel meg van adva, ¢s pÀrbajra sz¡ks¢g nincs.
PUKçNSZKY Dehogy k¢rek bocsÀnatot!
FRíDHOF Nem neked kell bocsÀnatot k¢rned, hanem a ZoltÀnffynak!
ZOLTçNFFY Nem k¢rek bocsÀnatot.
FRíDHOF Pillanat. Nekem mint orvosnak k´teless¢gem a kardokat t´k¢letesen fertûtlenÁteni. Az urak szÁveskedjenek megmutatni a kardjukat. (Megszeml¢li a k¢t kardot)
Ezek, uraim, felett¢bb rozsdÀs kardok. Ezeket a nÀlam l¢vû szerekkel fertûtlenÁteni
nem tudom. (Olvas) àA seg¢dek becs¡let¡kkel felelûsek az¢rt, hogy a pÀrbajnÀl hasznÀlt fegyverek felt¢tlen¡l tisztÀk legyenek.Ê (Cs´nd, megint olvas) àJusson esz¡nkbe
Kerr Alfonz hÁres mondÀsa: ÏNem a golyÂk, nem a peng¢k ´lnek, hanem a seg¢dek.ÎÊ
Cs´nd
ZOLTçNFFY Szerezz mÀsik pÀr kardot, ha tudsz.
PUKçNSZKY (olvas) 128. paragrafus: àA kardvizsgÀlatnÀl

k¡l´n´sen nagy sÃly helyezendû a fegyverek tisztasÀgÀra, mert a legparÀnyibb tisztÀtalansÀg, p¢ldÀul rozsda, a
legkisebb sebz¢st is v¢gzetess¢ teheti.Ê (Feln¢z) BeÀll az ÀltalÀnos szkepszis... (Nevet, majd
tovÀbb olvas) àF´l´tte ajÀnlatos az is, hogy az orvosok k´zvetlen¡l a pÀrbaj elûtt fertûtlenÁts¢k a kardok peng¢it.Ê Na k¢rlek sz¢pen. F´l´tte ajÀnlatos. De nem k´telezû.
ZOLTçNFFY F´l´tte ajÀnlatos, de nem k´telezû.
PUKçNSZKY Nagy sÃlyt helyezt¢l, FrÁdhof, a kardvizsgÀlatnÀl a rozsdÀra, ezt nyugtÀzzuk. Figyelmeztett¢l benn¡nket. K´sz´nj¡k. Kezdhetj¡k.
ZOLTçNFFY Kezdhetj¡k.
Cs´nd. PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy vÁvÂÀllÀsba helyezkedik
FRíDHOF Az urak szÁveskedjenek ingujjra vetkûzni.
PUKçNSZKY Pardon. MÀris. (Leveti a zakÂjÀt ¢s a mell¢ny¢t)

ZoltÀnffy is leveti a zakÂjÀt ¢s a mell¢ny¢t. Megint vÁvÂÀllÀsba helyezkednek
FRíDHOF

NadrÀgtartÂ nem maradhat, nadrÀgszÁjjal kell helyettesÁteni.

PukÀnszky leveszi a nadrÀgtartÂjÀt. ZoltÀnffy vÀr, neki nadrÀgszÁja van
PUKçNSZKY

Annamari, valamelyik f¢rjedtûl csak maradt egy nadrÀgszÁj!
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Nem tudom... Ki szoktam dobÀlni mindent, Ãgy ¢vtizedenk¢nt...

ANNAMARI

PukÀnszky ´sszefogja a nadrÀgtartÂt, ¢s megk´ti a derekÀn. PukÀnszky is, ZoltÀnffy is vÁvÂÀllÀsba helyezkedik
FRíDHOF

K¢retik a magyaros menzÃrÀt megtartani!

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy kinyÃjtott karral ¢s karddal egymÀs kardjÀnak hegy¢t ¢rintik. Annamari
le¡l a fotelba, tünûdve n¢zi ûket
FelhÁvom az urak figyelm¢t, hogy a corps-¥-corps tÀmadÀs tilos.
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy bÂlint
Az urak n¢gy vez¢nyszÂt fognak hallani. Az elsû: En garde. Ennek hallatÀn az urak
tisztelegnek egymÀsnak. A mÀsodik: Pr¨t! Ezt hallvÀn az urak vÁvÂÀllÀsba helyezkednek. A harmadik: Allez! Ezt hallvÀn az urak megkezdik a tÀmadÀst. A negyedik: Halte!
VÁvÀs k´zben bÀrmelyik seg¢d vagy tanÃ ezt a vez¢nyszÂt kimondhatja, s ´n´knek
k´teless¢g¡k azonnal megÀllni. Az urak tisztÀban vannak e vez¢nyszavak jelent¢s¢vel?
PUKçNSZKY Igen.
ZOLTçNFFY Igen.
FRíDHOF Minthogy gyalÀzkodÀsrÂl, nem pedig egyszerü s¢rt¢srûl van szÂ, az urak a
kardjukkal nemcsak vÀgni, de szÃrni is jogosultak.
VANCSURA J¢zus MÀria...
FRíDHOF Maga fogja be!
Kis cs´nd
S'il vous pla¬t! En garde!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy tiszteleg a karddal
Pr¨t!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy vÁvÂÀllÀsba helyezkedik. Cs´nd. Vancsura gyorsan kit´lti a k¢t ürlapot
VANCSURA Maguk meg vannak veszve. (Annamarihoz) Itt tess¢k alÀÁrni.
PUKçNSZKY (leereszti a kardjÀt) AlÀ ne Árd!
VANCSURA Azt is lehet. Majd egy tanÃ a hÀzbÂl alÀÁrja. Mindig szoktak

akadni... (Az

ajtÂ fel¢ indul)
ZOLTçNFFY

FrÁdhof, n¢zz oda...

ZoltÀnffy Vancsura fel¢ int, PukÀnszky is odan¢z. PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy eldobja a kardot, megelûzik VancsurÀt, ¢s fenyegetûen az ajtÂba Àllnak. Vancsura megÀll
VANCSURA

NÀlam van spray, velem nem lehet! HatÂsÀg elleni erûszak! Az sÃlyos!
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PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy egyszerre rÀveti magÀt VancsurÀra, leteperik, kicsavarjÀk a kez¢bûl a
sprayt, ZoltÀnffy elszedi a mobilt, ¢s zsebre vÀgja, Vancsura mell¢re t¢rdel, Vancsura ny¡szÁt,
rugdal, FrÁdhof is odasiet, lefogja, PukÀnszky k´r¡ln¢z, feltÀpÀszkodik, kihÃzza a telefont, ¢s a
telefonzsinÂrral ´sszek´t´zi Vancsura kez¢t meg lÀbÀt, majd ZoltÀnffy ¢s FrÁdhof segÁts¢g¢vel a
pianÁnÂ fel¢ gurÁtja
ANNAMARI Ne csinÀljÀtok, gyerekek,
FRíDHOF InkÀbb a fiÃkat f¢lten¢d.
ANNAMARI Ti megûr¡ltetek!
FRíDHOF HÀt meg.

mit csinÀltok, az ¢g szerelm¢re?! FrÁdhof!

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megigazÁtja a ruhÀjÀt, lihegve, tÀmolyogva visszabotorkÀlnak k´z¢pre,
nagy nehezen, ny´gd¢cselve felveszik a kardjukat. FrÁdhof is rendbe szedi az ´lt´z¢k¢t, k´z¢pre
megy. Cs´nd
PUKçNSZKY M¢g szerencse, hogy nincs bennem a kat¢ter... Ki van mÀr vezetve.
ZOLTçNFFY Az a legrosszabb, amikor cs´vek lÂgnak ki az emberbûl.
PUKçNSZKY AnnÀl csak az rosszabb, amikor cs´vek lÂgnak bele az emberbe.
ZOLTçNFFY Meg mikor reggel elviszik a melletted levû ÀgyrÂl az estv¢li hullÀt...
PUKçNSZKY AnnÀl csak az rosszabb, amikor egy fiatal gyÂgyultan tÀvozik...
ZOLTçNFFY Az¢rt kicsit erûlk´dhett¢l volna!
PUKçNSZKY A jobb kezem b¢na, isiÀsz...
ZOLTçNFFY CsÃzom, csÃzom, mondd meg n¢kem...
PUKçNSZKY írni se bÁrok vele, megtanultam Árni ballal... A bal lÀbam merev... Megta-

nultam csak jobbal jÀrni... Mi¢rt, te olyan fickÂs voltÀl!
ZOLTçNFFY °n f¢lig nem is lÀtok! Lehajolnom nem is volna szabad!
PUKçNSZKY Nemigen fogunk mi mÀr bosztont vagy shymmit jÀrni...
ZOLTçNFFY JÀrunk majd slow-foxot...
FRíDHOF (VancsurÀhoz, aki a f´ld´n ny¡szÁt) Nem lesz semmi baja, fiatalember, csak viselje jÂl magÀt.
ANNAMARI Ti meg vagytok veszve, ez rajtam bosszÃt fog Àllni!
PUKçNSZKY Nem fog. Elmet¢lj¡k neki a nyakÀt.
ANNAMARI FrÁdhof, csinÀlj vel¡k valamit!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy vÁvÂÀllÀsba helyezkedik
FRíDHOF

En garde... Pr¨t... Allez!

PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy ´sszecsap, majd hÀtrÀlnak. Nem t´rt¢nt s¢r¡l¢s. ZoltÀnffy tÀmad, PukÀnszky v¢d. PukÀnszky tÀmad, ZoltÀnffy hÀtrÀl. Cseleznek. ¹sszecsapnak. Semmi
Halte!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megÀll, k¡z¢pre mennek, vÀrnak
En garde... Pr¨t... Allez!
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PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy ´sszecsap. Egyszerre megszÂlal a telefon ZoltÀnffy zakÂjÀnak zseb¢ben.
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megÀll
Mi az ´rd´g?
VANCSURA A mobilom! AdjÀk ide, tartsÀk a f¡lemhez!
FrÁdhof ZoltÀnffy zakÂjÀhoz megy, kiveszi a mobilt
FRíDHOF Hol kell ezt elzÀrni?
VANCSURA Adja ide!
FRíDHOF F´ldh´z vÀgom, ha nem mondja meg!
VANCSURA Azt a z´ld gombot ott lent...
ZOLTçNFFY így nem lehet vÁvni, ilyen k´r¡lm¢nyek

k´z´tt! PÀrbaj k´zben megszÂlal
egy telefon, hÀt ki hallott m¢g ilyet?!
PUKçNSZKY A vezetû seg¢d Ãr ne egy telefonnal piszmogjon! Nevets¢ges!
FRíDHOF Hol van itt z´ld gomb?
ZOLTçNFFY SzÁnvak a vezetû seg¢d, ilyen nincs! Add ide!
FrÁdhof odaadja a mobilt ZoltÀnffynak
HallÂ... igen, igen...
VANCSURA Ne besz¢ljen az ¢n nevemben!
ZOLTçNFFY Egy kicsit zajos helyen vagyok,

csÂkolom... Tess¢k csak mondani... Hogy
az adÂs m¢g tartozik a kamatokkal? HÀt ilyen van, kezicsÂkolom... Hogy oda tetszik
menni, ¢s fejbe tetszik vÀgni? HÀny ¢ves a n¢ni? Hetvenkilenc? ç, az nem kor... ¢n
aztÀn tudom... Hogy az ¡gyv¢d mit mond?
VANCSURA Ez az ¢n ¡gyem, hÀt hogy k¢pzeli!?
ZOLTçNFFY Semmi, csak egy mÀsik ¡gyf¢l... CsÂkolom, ¡zenem az ¡gyv¢d Ãrnak, hogy
inkÀbb û menjen oda, ¢s û vÀgja fejbe az adÂst... HÀt fejsz¢vel, kezicsÂkolom... KisbaltÀval, ahogy szoktÀk... (ElzÀrja a mobilt, ¢s a nadrÀgzseb¢be dugja) Na, ez most hatÀstalanÁtva van.
VANCSURA Ha nem megyek haza, megn¢zik a komputerben a mai cÁmeket, ¢s idetalÀlnak! A titkÀrnûm hÁvni fogja a rendûrs¢get! A rendûrs¢g ide fog j´nni! Magukat le
fogjÀk tartÂztatni!
PUKçNSZKY Hü, de megijedt¡nk!
ZOLTçNFFY (a pianÁnÂhoz megy, ¢s a kardot Vancsura nyakÀhoz szegezi) Ne vinnyogjon, kisfiam! Maga egy lovagias ¡gyben tanÃ, becs¡lje meg magÀt! Legyen b¡szke, kisfiam,
hogy megtapasztalhatja, milyen is a magyar virtus. Ilyen manapsÀg mÀr ritkÀn adÂdik,
kisfiam. °s vigyÀzzon, mert ez a kard nagyon rozsdÀs. Ettûl v¢rm¢rgez¢st lehet kapni,
kishaver.
PUKçNSZKY ñszeres Ãr, ne bûszÁtse a ZoltÀnffyt, mert a ZoltÀnffy egy nyakas kÀlvinista!
FRíDHOF Tudja, Vancsura Ãr, jÀrtak hozzÀnk evang¢likusok meg kÀlvinistÀk is, nemcsak katolikusok...
PUKçNSZKY A ZoltÀnffy mindig ellÂgta a hittant, azt f¡llentette, hogy û k¡l´n hittanra
jÀr...
ZOLTçNFFY Na. (Visszamegy a hely¢re) Mi van? Ez pÀrbaj vagy t´rt¢nelmi lecke fiÃknak?
FRíDHOF Eln¢z¢st az uraktÂl. En garde... Pr¨t... Allez!
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PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy megint felÀll, nekiveselkednek, lihegnek, igyekeznek, sÀntÁtva ¢s f¢lig b¢nÀn hadonÀsznak. PukÀnszky tÀmad, de ZoltÀnffy kiv¢di, ¢s alulrÂl megvÀgja PukÀnszky hasÀt,
PukÀnszky hasÀn az ing v¢res lesz
Halte!
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy leÀll, leengedik a kardjukat
VANCSURA V¢rzik!
FRíDHOF Uraim, megÀllapÁtom,

hogy az ´n´k k´z´tt f´lmer¡lt ¡gyben a megs¢rtett
becs¡let lovagias Ãton el¢gt¢telt nyert.
ZOLTçNFFY PukÀnszky, bocsÀnatot k¢rek.
PUKçNSZKY °n is bocsÀnatot k¢rek, ZoltÀnffy.
PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy ´ssze´lelkezik. Annamari a tenyer¢be temeti az arcÀt. PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy arcon csÂkolja egymÀst. AztÀn leteszik a kardot a f´ldre. Cs´nd
VANCSURA De hÀt v¢rzik, nem lÀtjÀk?!
FRíDHOF (odamegy PukÀnszkyhoz, kez¢ben

az orvosi tÀska) Vesd le az ingedet, megn¢zem,
kitisztÁtom...
PUKçNSZKY Semmis¢g, nem kell...
FRíDHOF Hadd n¢zzem meg...
PUKçNSZKY Noli me tangere!
FRíDHOF PukÀnszky, ne h¡ly¢skedj!
PUKçNSZKY Ugyan, k¢rlek, semmis¢g! Ne f¢lj, Annamari, a szûnyegedet nem fogom
lecs´p´gtetni, majd befel¢ fogok v¢rezni... (Nevet, felveszi a mell¢ny¢t, majd a zakÂjÀt, ¢s
le¡l a szabad fotelba) Annamari, hozhatnÀd a piÀt.

2. jelenet
Annamari kimegy. ZoltÀnffy is f´lveszi a mell¢ny¢t meg a zakÂjÀt, le¡l a hokedlire. FrÁdhof leteszi
az orvosi tÀskÀt. Cs´nd
VANCSURA De hÀt v¢rzik!... El fog v¢rezni!
PUKçNSZKY (ZoltÀnffyhoz) Sz¢p vÀgÀs volt... Kvintbûl indÁtva... Tercre szÀmÁtottam...
ZOLTçNFFY (nevet) Te vÀgtÀl meg mindig ezzel a csellel... Mindig tercre szÀmÁtottam...
PUKçNSZKY Ha tudnÀm hasznÀlni a jobb karomat, sose vÀgtÀl volna meg.
ZOLTçNFFY M¢rt, nekem volt rosszabb, egy balkezes ellen! (VancsurÀhoz) Tudja, Âszeres

Ãr, mi rengeteget vÁvtunk hajdanÀn... MÀr a k´z¢piskolÀban elkezdt¡k, jÀrtunk k¡l´n
vÁvÀsra a D¡pponghoz...
PUKçNSZKY ý volt a Szent Imr¢ben a tornatanÀr... NÀla vÁvtunk heti k¢t ÂrÀban, de
bÀrmikor lemehett¡nk a tornaterembe...
FRíDHOF Kedves kis emberke volt... Minden osztÀlynak û tartotta a testnevel¢st...
ZOLTçNFFY Illetve volt nek¡nk m¢g egy testnevelûnk, a NÀndor... a rajztanÀr...
FrÁdhof, PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy nevet
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PUKçNSZKY M¢g egy testnevel¢s be volt Árva, amit csak a NÀndor tartott... a rajztanÀr!...

ugyanis û tartotta a l´v¢szetet... A zsidÂk meg a r´vidlÀtÂk f´lment¢st kaptak, a mÀzlistÀk... Nek¡nk, magyar fiÃknak nem lett volna szabad lûn¡nk, ugye, Trianon utÀn...
a b¢keszerzûd¢sben megtiltottÀk a nagyhatalmak... erre talÀltÀk ki a furfangos magyarok, hogy m¢g egy testnevel¢st Ártak be, ¢s a rajztanÀr tartotta... jÂl Àtvert¡k a nagyhatalmakat...
ZOLTçNFFY Mi mindig pompÀsan Àtvert¡k a nagyhatalmakat, ebben az ¢vszÀzadban
k¡l´n´sen...
FrÁdhof, PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy nevet
A NÀndor volt az egyetlen, aki pofozta a k´lyk´ket. Az ilyenek talÀltÀk fel a
ker¢kpÀros-zÀszlÂaljakat a t¢li KÀrpÀtokba...
PUKçNSZKY A D¡ppong MihÀly kedves pofa volt. TûrvÁvÀsban orszÀgos mÀsodik lett
a csapatunk!
ZOLTçNFFY AztÀn sokat vÁvtunk a LudovikÀn is...
PUKçNSZKY A LudovikÀn tarolt a Boronkay Lajos, f´l´tt¡nk v¢gzett a Szent Imr¢ben,
´ttusÀzott, mindig û nyerte kardban a dandÀrbajnoksÀgot, sebes¡lten esett fogsÀgba
'43-ban, ¢s nem ker¡lt elû, maradt utÀna hÀrom gyerek...
ZOLTçNFFY A Demjanovich JÂska is jÂl vÁvott, aki magyarosÁtott Barankayra... De a
Boronkayt sose bÁrta megverni... Rohamt¡z¢r-parancsnok volt, '44 augusztusÀban
esett el... Nûtlen volt, nem maradt utÀna gyerek...
FRíDHOF OsztÀlytÀrsak voltak, a Boronkay meg a Barankay, aki DemjanovichrÂl magyarosÁtott... '27-ben ¢retts¢giztek...
FRíDHOF

Cs´nd
PUKçNSZKY

°rdekes, pÀrbajozni mi sose pÀrbajoztunk. Megvetett¡k azokat, akik pÀr-

bajoznak...
ZOLTçNFFY

Sose pÀrbajoztunk. °ppen ideje volt mÀr.
3. jelenet

J´n Annamari tÀlcÀval, rajta poharak, n¢hÀny ¡veg jÂ ital. Leteszi a tÀlcÀt az asztalra, sz¢tpakol,
majd le¡l a fotelba
PUKçNSZKY

(mindenkinek t´lt) Kedves eg¢szs¢getekre!

PukÀnszky, FrÁdhof, ZoltÀnffy, Annamari iszik
ANNAMARI (VancsurÀhoz) UgrÀljon ide pÀros lÀbbal, ott van magÀnak a zongorasz¢k!
Nyugodtan igy¢k, senki nem fog v¢grehajtÀsi panaszt tenni magÀra!
ZOLTçNFFY PukÀnszky, most mÀr elengedhetn¢nk a handl¢ urat.
FRíDHOF Elûbb sz¢pen alÀÁrja a jegyzûk´nyvet! MindjÀrt meg is Árom. Engedelmetekkel... (FelÀll, a pianÁnÂhoz megy, ¢s valamit Ár egy lapra, amit a tÀskÀjÀbÂl vesz ki)
ZOLTçNFFY A FrÁdhofnak igaza van, a formÀkat be kell tartani. ä Handl¢ Ãr, sz´kd¢cseljen ide, magÀnak is t´lt´tt¡nk!
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PUKçNSZKY B¢ka¡get¢s, vig¢c Ãr!
VANCSURA (fekszik a hely¢n) De hÀt v¢rzik!

Ott folyik ki a v¢re a zakÂja alatt! El fog v¢rezni! Meg vannak ûr¡lve! Ilyen a vilÀgon nincs!
PUKçNSZKY Te ZoltÀnffy... Szerinted mennyit ¢r ez a k¢t kard?
ZOLTçNFFY Ez a k¢t rozsdÀs b´kû?
PUKçNSZKY PatinÀs! ä Szerintem meg¢rnek vagy 44 ezer forintot.
ZOLTçNFFY Szerintem pontosan 44 ezret ¢rnek.
FRíDHOF (feln¢z az ÁrÀsbÂl) Vancsura Ãr, mennyi is volt Annamari tartozÀsa?
Vancsura hallgat
V¢grehajtÂ Ãr, k¢rdeztem valamit.
VANCSURA ýr¡lt gyilkosokkal nem tÀrgyalok...
ZOLTçNFFY Benne is fel¢bredt a magyar virtus!

(VancsurÀhoz megy, ¢s a kardot hanyagul
a torkÀnak tÀmasztja) A legjobb barÀtom v¢r¢t nem Àtallom ontani, ¢s akkor a te v¢redtûl
megijedn¢k?
VANCSURA Ott van az asztalon...
PUKçNSZKY (felveszi a papÁrt az asztalrÂl, megn¢zi) 44 536 forint. ZoltÀnffy, mennyit ¢r
akkor egy patinÀs kard?
ZOLTçNFFY 22 268 forintot.
PUKçNSZKY Na, Âszeres Ãr. Lefoglalta ezt a k¢t dÁszkardot, ¢s ezzel az ¡gy be van fejezve. MagÀnak Ãgyis enyves a keze. Hand-l¢s...
ZOLTçNFFY Na ne!
FRíDHOF Jaj, ne!
PUKçNSZKY Pardon. ä Maga t´lti ki a jegyzûk´nyvet, vagy t´ltsem ki a bal kezemmel
¢n?
VANCSURA Vigye vissza a mÃzeumba, tolvaj!
PUKçNSZKY Dehogy viszem! Ellopni k´nnyü volt, de visszalopni?! Azt ¢szrevenn¢k,
megyek be k¢t karddal, ¢s lÂgatom fel a falra... Ez olyan, mint liliomtiprÀs utÀn
visszaadni a h´lgy sz¡zess¢g¢t!
FRíDHOF Vancsura Ãr, Ãgy gondolom, az ajÀnlatunk korrekt. El is sinkÂfÀlhatja, ha
akarja...
ZOLTçNFFY Az ilyenek szoktak kulipintyÂt birtokolni a Balatonon... A t´bbi jobbÀgytelekre hÃzott viskÂ mellett... Az erk¢ly¡k´n szarvasagancs... (Nevet) A kardok majd
ott dÁszelegnek a pozdorjafalon, lehet mutogatni az ÀmulÂ zsell¢rnûknek...
FRíDHOF Mielûtt a k¢t kard lefoglalÀsÀt alÀÁrÀsÀval hitelesÁti, szÁveskedj¢k a pÀrbajrÂl
k¢sz¡lt jegyzûk´nyvet is alÀÁrÀsÀval hitelesÁteni.
VANCSURA Azt hova k¡ldik?!
FRíDHOF SehovÀ. Nincsen mÀr fellebbviteli test¡let, Ãgyhogy ¢n fogom ûrizni. °s a
halÀlom utÀn a fiam. Ha ugyan ki nem dobja azonnal.
VANCSURA Akkor minek alÀÁrni?!
FRíDHOF Mert ez a forma, Vancsura Ãr. A formÀk tisztelete n¢lk¡l minden sz¢tesik.
Majd fogja tapasztalni.
ZOLTçNFFY A D¡ppong szokta volt mondogatni: àA bolseviki tempÂ ott kezdûdik,
hogy az ember tÃlteszi magÀt a szabÀlyokon...Ê
FRíDHOF Ameddig ezeket alÀ nem Árja, addig itt fog heverni ´sszek´t´zve.
Cs´nd, FrÁdhof visszamegy az asztalhoz, le¡l. Koccintanak, isznak. Cs´nd
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N¢zz¢tek, gondolkozik! Hallom a kerekek csikorgÀsÀt az agyÀban... MÀr
amennyire egy ilyen Jedermann egyÀltalÀn gondolkozni k¢pes.
PUKçNSZKY Egy everyman.
ZOLTçNFFY Everyman... A te angolszÀsz vonzalmaid! InkÀbb homunculus. Az ilyenek
miatt volt kibÁrhatatlan az ¢let¡nk. Pedig milyen sz¢pen ¢lhett¡nk volna, m¢g ebben
a szÀzadban is! Sût m¢g itt, MagyarorszÀgon is! Budapest is milyen sz¢p vÀros lenne
¡resen!
FRíDHOF Honderü.
ZOLTçNFFY A b´rt´n se lenne rossz hely, az a baj, hogy ott is emberek vannak.
PUKçNSZKY Az jÀrt jÂl, aki magÀnzÀrkÀba ker¡lt ä de csak ha vallÀsos volt vagy gazdag
lelk¡letü.
ANNAMARI Milyen jÂ is lett volna egy magÀnzÀrka!
ZOLTçNFFY Majd szÂljatok Szent P¢ternek, hogy engem ugyan ne tÀmasszon fel embernek az Ãristen... kÂbor macskÀnak igen, ecetfÀnak igen... csak embernek ne, soha
t´bb¢.
PUKçNSZKY Majd szÂlok. HabÀr, azok odaÀt, mes¢lik, s¡ketek ¢s vakok ä a legrohadtabb b¡rokratÀk.
ZOLTçNFFY

Cs´nd. Koccintanak, isznak
VANCSURA AlÀÁrom.
FRíDHOF Na. (Odamegy, megprÂbÀlja kiszabadÁtani a telefonzsinÂrbÂl, veszûdik)
ZOLTçNFFY DrÀga Annamari, nem gyûz´k csodÀlkozni a maga fenomenÀlis elûrelÀtÀ-

sÀn, ami¢rt ilyen hosszÃ telefonzsinÂrt hasznÀl!
Az a szokÀsa, hogy telefonÀlÀs k´zben k¢sz¡l¢kkel a kez¢ben mÀszkÀl. R¢mes. Ez legalÀbb annyira vÀlÂok, mint a hideg lÀb. Nem akarlak lebesz¢lni, hogy elvedd, de ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek.
PUKçNSZKY

FrÁdhofnak k´zben siker¡l kicsomÂznia a telefonzsinÂrt. Vancsura a tagjait d´rzs´li. FrÁdhof
visszadugja az aljzatba, felveszi a telefont, majd visszateszi
FRíDHOF

Van vonal. ä Na itt Árja alÀ.

Vancsura nagy nehezen felÀll, alÀÁrja a pÀrbajjegyzûk´nyvet. PukÀnszky felveszi a papÁrokat az
asztalrÂl, odaviszi a pianÁnÂhoz. Vancsura gyorsan mindk¢t p¢ldÀnyba Ár valamit, valami mÀst
ÀthÃz, ¢s alÀÁrja. PukÀnszky az egyik p¢ldÀnyt elveszi, belen¢z, bÂlint, visszaviszi az asztalhoz
PUKçNSZKY Annamari, ez a te p¢ldÀnyod. Tedd el
ANNAMARI (Àtveszi, belen¢z) Pecs¢t is kell rÀ!
VANCSURA (odasÀntikÀl, elûszedi a pecs¢tj¢t, lepecs¢teli,

jÂl, te kardos menyecske...
cs´nd) A mobilom!

ZoltÀnffy felÀll, kiveszi a mobilt a nadrÀgzseb¢bûl, a kardokat ¢s a mobilt rÀteszi a pianÁnÂra,
majd vissza¡l az asztalhoz
°n a maga hely¢ben nem kÁs¢rletezn¢k f´ljelentget¢ssel. A kez¡nkben van
a pÀrbajrÂl k¢sz¡lt jegyzûk´nyv, handl¢ Ãr. A maga alÀÁrÀsÀval. Maga ennek a bünt¢nynek a r¢szese volt. Sz¡ks¢g eset¢n mi valamennyien tanÃsÁtjuk, hogy maga ´nk¢nt

ZOLTçNFFY
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¢s dalolva. ArrÂl nem besz¢lve, hogy maga ezeket a kardokat hivatalosan lefoglalta.
Hat f¢rj utÀn mind´ssze k¢t patinÀs kardot ´r´k´lni, az a minimum. De hozzÀtehetem,
ezzel a jegyzûk´nyvvel mi nem fogunk vissza¢lni. Mi Ãriemberek vagyunk, handl¢ Ãr.
Kis cs´nd
MagÀval egy¢bk¢nt nem az a baj, vig¢c Ãr, hogy rossz ember. MagÀval az a baj, hogy
ember.
PUKçNSZKY Ha sz¢gyell k¢t karddal mÀszkÀlni, Âszeres Ãr, magÀnak ajÀnd¢kozom a
hajÂkoffert.
Vancsura kinyitja a koffert, belerakja a k¢t kardot, becsukja, zsebre vÀgja a mobilt, elteszi a jegyzûk´nyvet
VANCSURA

ýr¡ltek! (Kez¢ben a kofferral kirohan)

4. jelenet
PUKçNSZKY Hogy siet!
ZOLTçNFFY (kiÀlt) Ne siessen, vig¢c Ãr, oda¢r! ä Ezek
PUKçNSZKY V¢gre magunk k´z´tt vagyunk. ä Az¢rt

m¢g sietnek...
a KÀlmÀn igazÀn meghalhatott

volna holnap reggel.
ZOLTçNFFY ç, mindig linkÂci volt a KÀlmÀn. ä Az Oppermann Balduin ¢pp egy AranyballadÀt elemzett, mikor odan¢z: àMi az, te eszel?Ê Mire a KÀlmÀn: àNem, tanÀr Ãr
k¢rem, csak a fogamon van valami...Ê
Nevetnek
Azt bÁrta mondani a Schwartznak n¢metbûl: àTell schoss das Haupt seines
Kindes gl¡cklich abÊ!
PUKçNSZKY

Nevetnek
A KÀlmÀn volt az elsû tÀblÀs, mikor mÀsodikak lett¡nk sakkban a nyolcadikosok m´g´tt...
PUKçNSZKY Mikor kint voltunk a cserk¢sz-vilÀgdzsemborin AngliÀban... Ahol m¢g a
Rothermere grÂffal is talÀlkoztunk... àJustice for HungaryÊ... Na, ott volt egy fingÂverseny, azt a KÀlmÀn nyerte meg... Csak a sÀtorban volt ¢rv¢nyes... lehetett lÀtni, hogy
t´bb szÀz m¢terrûl egyszerre hÀrman rohanni kezdenek... be a sÀtorba... k¢t tanÃnak
kellett jegyzûk´nyveznie... (Nevet) Negyven´t nemzet fiai n¢zt¢k, ¢s nem ¢rtett¢k, mit
rohannak a magyarok!
FRíDHOF Megette az aranyhalat, elevenen... (Annamarihoz) ögy lehetett beker¡lni az
osztÀlyelitbe... A ZenkÂczi Árta az USA-bÂl, hogy a fia a Harvardon egy fraternitybe
Ãgy ker¡lt be, hogy meg kellett ennie egy aranyhalat, elevenen, a hatvanas ¢vekben...
ZOLTçNFFY Mikor a BosnyÀk Pongi felhÁvta latinbÂl, hogy milyen szerkezet ez, ¢s a
KÀlmÀn azt mondta, accusativus cum infinitivo... K¢rdi a Pongi: àHol van itt accusativus, hol van itt infinitivus?!Ê Mire a KÀlmÀn: àNincsenek kit¢ve!Ê (Nevet)
FRíDHOF
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FrÁdhof ¢s PukÀnszky is nevet
FRíDHOF Nincsenek kit¢ve! (R´h´g)
PUKçNSZKY Nincsenek kit¢ve! (Vinnyog)
ZOLTçNFFY àHol van itt accusativus, hol van

itt infinitivus?Ê Erre a KÀlmÀn: àNincsenek kit¢ve!Ê
FRíDHOF àHol van itt accusativus, hol van itt infinitivus?Ê
PUKçNSZKY àNincsenek kit¢ve!Ê
FrÁdhof, PukÀnszky ¢s ZoltÀnffy harsogva r´h´g
FRíDHOF Honderü!
PUKçNSZKY Halhatatlan honderü!
ZOLTçNFFY Verhetetlen honderü! ä

Nincsenek kit¢ve!

Lassan megnyugszanak m¢g fel-felr´h´gve, koccintanak, isznak. Cs´nd
A HorvÀth Lacika volt az elsû halottunk, ´t´dik utÀn nyÀri sz¡netben el¡t´tte a villamos...
FRíDHOF Milyen jÂ volt matekbÂl...
PUKçNSZKY çcsorogtunk a n¢metv´lgyi temetûben, ¢s nem ¢rtett¡nk semmit...
ZOLTçNFFY AztÀn m¢g a temetût is felszÀmoltÀk...
Cs´nd
(feln¢z a csillÀrra) Milyen meleg f¢ny¡k van... àMelo, melo po vszjej zemlje,
/ vo vszje pregyel¡. / SzvecsÀ gorela na sztole, / szvecsÀ gorela...Ê
ZOLTçNFFY Mit j´ssz megint a Don-kanyarral?!
PUKçNSZKY Paszternak, a Zsivago-versekbûl. àAz asztalon meg gyertya ¢gett, / gyertya
¢gett...Ê A hatvanas ¢vek elej¢n oroszul akartam tanulni, k¡lker levelezû Âhajtottam
lenni... FelhÁvtam a Simonffy-TÂth Ernût, de neki nem volt ideje, tanÁtott a Bolyaiban,
û ajÀnlotta a MihÀly bÀcsit... Mihail Popov... Nem mes¢ltem?
ZOLTçNFFY K¢rlek sz¢pen, mi olykor ¢vtizedekre szem elûl vesztett¡k egymÀst, ha nem
csalÂdom... ¢s ha lenne m¢g csalÀdi f¢szk¡nk, nem lenn¢nk megint ennyire jÂban...
FRíDHOF BezÀrult a k´r.
PUKçNSZKY Lehetett hatvan-egyn¢hÀny ¢ves a MihÀly bÀcsi akkoriban... HÃsz ¢vvel
volt idûsebb, mint ¢n... ¢s bÀcsiztam...
ZOLTçNFFY Egy hatvanas taknyost?! Istenem, ha ma voln¢k hatvan¢ves!
PUKçNSZKY Orvos volt ifjan P¢tervÀrott, a cÀri gÀrdaezred orvosa... volt egy sz¢p feles¢ge, k¢t sz¢p kislÀnya, mikor kit´rt a forradalom... a feles¢g¢t meg a kislÀnyait felkoncoltÀk... na akkor emigrÀlt PÀrizsba, ott ´sszeveszett a feh¢rekkel, akkor elment
BulgÀriÀba, ott ´sszeveszett a t´bbi feh¢rrel, ¢s akkor elj´tt MagyarorszÀgra, a harmincas ¢vek elej¢n. LefogtÀk, ¢s internÀltÀk mint bolsevik ¡gyn´k´t. ºcs´r´g a tÀborban a MihÀly bÀcsi, vÀratlanul j´n egy humanitÀrius lÀtogatÂ, valami grÂf, lÀtja,
intelligens a MihÀly bÀcsi arca, besz¢dbe elegyedik vele franciÀul, n¢met¡l, angolul,
¢s pÀr h¢t mÃlva kiengedt¢k MihÀly bÀcsit, ¢s egy ¢v mÃlva û lett a magyarorszÀgi
pravoszlÀvok fûpapja... °n se akartam elhinni, de mutatta a f¢nyk¢p¢t, gy´ny´rü f¢rfi
abban a papi dÁszruhÀban, szakÀllasan... Mondta, buktak rÀ a magyar nûk, hÀt el is
PUKçNSZKY
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hiszem... Na, j´tt a hÀborÃ, lefogta a Gestapo mint bolsevikot, j´ttek az oroszok, kiszabadÁtottÀk, ¢s vitt¢k MunkÀcsra mint feh¢r emigrÀnst, ¢s elÁt¢lt¢k ¢s felk´t´tt¢k. °s
ott lÂg az akasztÂfÀn a MihÀly bÀcsi, mikor hÁrn´k jû lÂhalÀlÀban, hogy a SztÀlin ¢pp
aznap t´r¡lte el a halÀlb¡ntet¢st. Na, levÀgjÀk gyorsan a MihÀly bÀcsit, fel¢lesztik, ¢s
elvitt¢k a tajgÀba, ott g¡rc´lt ¢vekig, mÁnusz hatvan fokban. °s k´zben Árogatta a leveleit a K´zponti BizottsÀgnak, hogy û magyar ÀllampolgÀr, engedj¢k vissza a hazÀjÀba... °s csodÀk csodÀja visszaengedt¢k, meg is ¢rkezett Budapestre '56 szeptember¢ben egyetlen fill¢r n¢lk¡l... '56-ot mÀr szimplÀn megÃszta... oroszt tanÁtott aztÀn...
Na a MihÀly bÀcsinak megvolt egy csomÂ Nyugaton kiadott orosz k´nyv, az '59-ben
PÀrizsban kiadott Zsivago is, azt olvasgattuk... àMetyel lepila na sztyekle / kruzski i
sztrel¡, / szvecsÀ gorela na sztole, / szvecsa gorela...Ê àA hÂvihar az ¡vegre k´r´ket,
nyilakat rajzolt, ¢s az asztalon gyertya ¢gett, gyertya ¢gett...Ê Akkor mi mÀr nem voltunk egy¡tt, Annamari, m¢gis rÀd gondoltam... Most is gyertya ¢g...
Cs´nd
Szeg¢ny MihÀly bÀcsi... Mennyi lehet most? SzÀz´t-szÀzhat ¢ves...
Cs´nd, FrÁdhof ¢s Annamari ´sszen¢z
FRíDHOF ýk is megkaptÀk a maguk¢t,
ZOLTçNFFY MegkaptÀk ûk is...

az oroszok...

Cs´nd
PUKçNSZKY (megk´sz´r¡li a torkÀt) JÂ volt nÀlad, Annamari. JÂ volt veletek, fiÃk. Mint
egy omlÂ szirten... az idû zÀtonyÀn... ä ZoltÀnffy, vedd feles¢g¡l. Annamari, neki m¢g
nem voltÀl a feles¢ge. ä FrÁdhof, k´sz´n´m...
FRíDHOF Ne Árjak neked gyÂgyszert?
PUKçNSZKY Nem kell, van mindenem. (FelÀll) Megyek... m¢g nincs k¢sz a leck¢m...
KÁnai nyelvtanfolyamra jÀrok mÀsf¢l ¢ve... Neh¢z nyelv... JÂ neh¢z... De mÀr nem adnÀnak el a pekingi piact¢ren... Fiatalokkal tanulok egy¡tt, helyesek... M¢g nincs k¢sz
a leck¢m holnapra... Hazamegyek.
FRíDHOF VÀrjÀl, elkÁs¢rlek.
PUKçNSZKY Nem kell, majd a k´rÃton fogok egy taxit.

A t´bbiek is felÀllnak. PukÀnszky megcsÂkolja ZoltÀnffyt, FrÁdhofot arcon, majd kezet csÂkol Annamarinak, ¢s kimegy
5. jelenet
°n is indulok... (FelÀll) Ja, mielûtt elfelejten¢m: Annamari, j´jj´n hozzÀm
feles¢g¡l! ä A gyerekeim nem t´rûdnek velem, az unokÀim nem t´rûdnek velem...
Addig jÂ, amÁg kicsik a gyerekek, ûket k´nnyü imÀdni... aztÀn felnûnek, az baj, de
akkor j´nnek az unokÀk, amÁg kicsik, k´nnyü ûket imÀdni... de azok is felnûnek... ¢s
akkor van a baj... azt mÀr t´bbnyire tÃl se lehet ¢lni, hÀl' istennek... de hÀt nekem
pechem van, lÀtja... miÂta meg´zvegy¡ltem, mÀszkÀlok otthon a n¢gy fal k´z´tt, az
ZOLTçNFFY
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egy koporsÂ, ¢n meg mint egy rovar... nem lehet folyton futni, Ãszni meg evezni...
szinte felmÀszom a falra, szinte felmÀszom a mennyezetre... mint egy rovar... ha hozzÀm j´nne, visszamÀszn¢k a padlÂra... Olyanokat Àlmodom, hogy bel¢pek egy felvonÂba, tele van, miattam nem indul, kitess¢kelnek... pÀternoszterral kÁs¢rletezem, de
nem tudok beszÀllni, ¢s ha m¢gis, nem tudok kiszÀllni ott, ahol szeretn¢k...
FRíDHOF °n azt szoktam Àlmodni, hogy meccsen vagyok a fiammal, kigyullad a stadion, menek¡ln¢nk, de nem tudunk a t´megtûl...
ZOLTçNFFY Ez jÂ Àlom, m¢g van kit f¢ltened... ä Eleinte az apÀmhoz kezdtem hasonlÁtani, az jÂ volt, aztÀn a nagyapÀmhoz, m¢g az is jÂ volt, most a d¢dapÀm n¢z rÀm a
t¡k´rbûl, akit sose lÀttam... ¢s k´zben a lelkem olyan, mint egy kamasz¢!
ANNAMARI Nem az a baj, hogy meg´regszik az ember. Az a baj, hogy a vÀgy nem ´regszik.
FRíDHOF írjak neked gyÂgyszereket?
ZOLTçNFFY Tegnap ÁrtÀl a presszÂban, nem eml¢kszel? (Kezet csÂkol Annamarinak) °n
aztÀn nem csalnÀm meg... Csak legyen kivel veszekedni, legyen kit utÀlni! Nem bÀnom, ha megcsal, de engem csaljon meg! J´jj´n hozzÀm feles¢g¡l! Szeretn¢k eldicsekedni vele a srÀcoknak... Nagyot n¢z majd a KÀlmÀn!... Meg a srÀcok mind... AjtÂsy,
Angyal, çrendÀs, BÀn, BiczÂ, Boncz, CseresznyÀk, Csizmazia...
FRíDHOF OrszÀgos elsû lett latinbÂl, a Csizmazia...
ZOLTçNFFY Ne zavarj! ä CseresznyÀk, Csizmazia, Czoba, DÂzsa, Erûdi-Harrasch,
Fetsch, Fischer, FollÀth, F´ldes, GÀspÀr, Gl¢dula, Gonda...
Kis cs´nd
Na szia, FrÁdhof!
Szia.

FRíDHOF

ZoltÀnffy kimegy
6. jelenet
Cs´nd. Annamari le¡l. FrÁdhof le¡l. Isznak. Cs´nd. S´t¢tebb lesz, mÀr csak a petrÂleumlÀmpa
¢s a gyertyÀk vilÀgÁtanak
ANNAMARI

Egy csomÂ altatÂt kellett volna felÁrnod a PukÀnszkynak. Sok-sok altatÂt.

Cs´nd
FRíDHOF Gondoltam rÀ.
ANNAMARI írathatnÀl magadnak

az orvos barÀtaiddal. írhatnÀl nekem, ¢n alÀÁrom a
v¢nyt, te pedig kivÀltod, ¢s odaadod a PukÀnszkynak...
FRíDHOF Csokonai matematikÀt tanult a halÀlos ÀgyÀn...
Cs´nd
Tele van Àtt¢tellel. Csoda, hogy az agyÀt m¢g nem tÀmadta meg.
kap most?

ANNAMARI Biztos, hogy v¢rm¢rgez¢st
FRíDHOF Nem biztos. De lehet.
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Cs´nd
Az elsû eutanÀziÀm... Milyen lehet otthon egyed¡l bevenni azt a rengeteg gyÂgyszert?
így k´nnyebb volt neki...
Cs´nd
°n m¢g sose ´ltem embert... Illetve egyszer igen...
ANNAMARI (¢lesen) FrÁdhof! Nem te ´lted meg a kislÀnyodat, hanem a feles¢ged! Nem
tehetsz rÂla, hogy megt¢bolyodott a feles¢ged!
FRíDHOF Dehogynem tehetek rÂla. °n ragasztottam rÀ a magam bajait...
ANNAMARI Harminc ¢ven Àt vezekelt¢l! Nem volt el¢g? Harminc ¢ven Àt gyerekek ezreit gyÂgyÁtottad vezekl¢s¡l!
FRíDHOF Min¢l kev¢sb¢ lÀttam az ¢let ¢rtelm¢t, annÀl d¡h´dtebben gyÂgyÁtottam a
gyerekeket...
ANNAMARI Gondolj a fiadra! KÀrpÂtlÀsul k¡ldte ût neked v¢ns¢gedre az isten!
FRíDHOF àVit¢zek, mi lehet e sz¢les f´ld felett...Ê HÀt a semmi... Milyen furcsa, hogy
m¢gis van büntudat, m¢gis van vezekl¢s... ä Alig lÀtom a srÀcot, korÀn megy, k¢sûn
j´n... Reggel m¢g jÂ, kimegyek a konyhÀba, n¢zem, amikor reggelizik... az az Àlmos
kamasz, abban m¢g benne van a gyerek, aki az eny¢m... pÀr szÂt besz¢lget¡nk... az
jÂ... PrÂbÀlom elûre lÀtni, mi lesz belûle, tiszta ember-e, mocsok ember-e... ¢s nem
tudom, mit kÁvÀnjak neki... Sokat gondolok a Kelemen adjunktusra... a Pommersheim
mellett dolgozott... elgÀzosÁtottÀk a feles¢g¢t ¢s a k¢t kicsi gyerek¢t... a hÀborÃ utÀn
elvett egy sz¢p, rigid ¢s frigid nût, azzal a felt¢tellel, hogy sose lesz gyerek¡k, ¢s nem
is lett... Eg¢sz ¢let¢ben bosszÃt akart Àllni... De kicsodÀn? AztÀn meghalt infarktusban... a feles¢ge rÀkban, pÀr ¢ve...
Cs´nd
°rdekes, bÀrmennyire imÀdom is a fiamat... ¢s bÀrmennyire nem vagyok is hÁvû...
mostanÀban Ãgy ¢rzem, nemsokÀra talÀlkozom az ¢n kicsi lÀnyommal... vÀr rÀm valahol... Most negyvennyolc ¢ves lenne, talÀn egy fiatal nagymama... de û n¢gy¢vesen
vÀr engem... ¢s ez megnyugtat, ´r´mmel t´lt el, az ´r´mtûl sÁrok... Ne haragudj, Annamari...
ANNAMARI írjÀl nekem altatÂt.
FrÁdhof v¢nyt vesz elû, kit´lti, leteszi az asztalra, felÀll
Szerinted a ZoltÀnffy tudta?
FRíDHOF °n nem mondtam meg neki... A PukÀnszkynak se Ãgy mondtam meg tegnap... HÁvott, n¢zzem meg a leleteit... Nem lehet ûszint¢n megmondani, nem igaz,
hogy lehet... V¢gig az volt bennem, mit mondjak a PukÀnszkynak, ha sok altatÂt akar
felÁratni... De nem k¢rte... °s akkor bej´tt a ZoltÀnffy, ¢s valahogy nagyon hamar
´sszekapott a PukÀnszkyval... Hetvenk¢t ¢ve elkezdt¢k ugratni egymÀst a Verpel¢ti
Ãton, ¢s sose hagytÀk abba, most meg mintha komolyan... A ZoltÀnffy fura pasas... az
egyik legh¡ly¢bb volt az osztÀlyban, aztÀn kitünûen ¢retts¢gizett, nem is ¢rtett¡k... ý
nem olyan, aki tudja... de mindent ¢rez...
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ANNAMARI V¢letlen¡l jÀrt arra a ZoltÀnffy?
FRíDHOF Azt mondta... ¢s ´sszekaptak... Elûsz´r

nem vettem komolyan... AztÀn odahÁvtuk a KÀlmÀnt... nem lÀtszott marÂdinak, csak rettentûen felizgult...
Cs´nd
Lehet, hogy a KÀlmÀn ebbe halt bele?! Akkor ez nem egy eutanÀzia, hanem kettû!...
Cs´nd

Hogy ezek ´sszebesz¢ltek a hÀtam m´g´tt?... °s a KÀlmÀn r´gt´n felfogta?...
Szerinted a kardokat tegnap d¢lutÀn szerezte a PukÀnszky? Bement lÂhalÀlÀban az elsû mÃzeumba, ¢s csak Ãgy leakasztotta ûket a falrÂl?
ANNAMARI

Cs´nd
FRíDHOF

A szemetek! (Nevet) HÀt, lehet...

Cs´nd
Annamari, hÁvjuk fel a PukÀnszkyt, odamegyek, kitisztÁtom a seb¢t, van nÀlam a tÀskÀban tetanusz... °n orvosi esk¡t tettem!
ANNAMARI Ez nem orvosi ¡gy.
FRíDHOF M¢gis, hÁvjuk fel!
ANNAMARI Mindig ilyen volt, a hÀzassÀgunk alatt is û provokÀlta ki, hogy megs¢rtsem... Ez a jÂ neki...
Cs´nd
°s mit kÁvÀnjunk neki? °s mit kÁnÀljunk neki?
Cs´nd
Milyen alapon akarjuk ût fel¡lbÁrÀlni? ý is felhÁvhat t¢ged, ha meggondolja magÀt.
FRíDHOF Nem fog felhÁvni, ismerem.
Cs´nd
Menj feles¢g¡l a ZoltÀnffyhoz, Annamari. ä Ne haragudj, az ital...
(alÀÁrja a receptet) Ne felejtsd itt.

ANNAMARI

FrÁdhof elteszi a receptet, kezet csÂkol Annamarinak, ¢s kimegy
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7. jelenet
Annamari a telefonhoz megy, f´lveszi, belehallgat, majd leteszi. MegigazÁtja a virÀgot, keresztet
vet. TÀrcsÀz
HallÂ... MÀr otthon? Ja, hogy taxival... Maga csak fut, de s¢tÀlni nem bÁr?
°n nem fogok magÀval futkorÀszni, hallja? Figyeljen ide, ZoltÀnffy... °n feles¢g¡l megyek magÀhoz... Ne ¡v´lts´n, megs¡ket¡l´k! ä TalÀlkozzunk holnap... A maga kedv¢¢rt hajlandÂ vagyok lemenni az utcÀra... Ne ´r¡lj´n, vÀrjon... Van egy felt¢telem.
K´t¡nk hÀzassÀgi elûszerzûd¢st vagy mi a neve... A vagyonunk k¡l´n marad... °n a
sajÀt lakÀsomban maradok, ¢s maga is a sajÀtjÀban... Ne ¡v´lts´n, m¢g nem a f¢rjem!...
Hogy mi¢rt? Mert magÀnak olyan zseniÀlis ´tlete is tÀmadhat, hogy az egyik lakÀst
adjuk ki, ¢s akkor ¢jjel-nappal szagolhatom a maga hÂnaljszagÀt... ¢n abbÂl mÀr kinûttem... JÂ... holnap d¢lutÀn n¢gykor... (Leteszi a telefont, felveszi a pianÁnÂ tetej¢re tett
levelet, k´zelebb hÃzza a petrÂleumlÀmpÀt, feltesz egy szem¡veget, hangosan betüzgeti a levelet)
àKedves Nagyike, rem¢lem a p¢nzt kapod meg. Ha k¢ne t´b, Árd hozÀm ¢s ¢n k¡ld´m
neked akor m¢g. Rem¢lem jÂl vagy Nagyike. °n a Bernardot otthagytam fak¢p ¢s
most van nekem szeretû Juan, egy t¡zes mexikÂi ¢s megyek vele hamar Gr´nland
ahol û Às. Juan nagyon sz¢p csak van neki csalÀd MexikÂba ¢s n¢gy gyerek, nagyon
szereti ûketek, csak nem a feles¢g szereti, de engem nagyon szeret. HÀt nem tudok.
Lehet hogy k¢t ¢v mÃlva megy¡nk EurÂpe, ha ott lesz neki meg a projekt, akkor tenÀlad is beugrunk. Nagyike, vegy¢l emailt a computer... (öjra betüzi, m¢g k´zelebb hÃzza
a petrÂleumlÀmpÀt) Vegy¢l emailt a computeredba ¢s akkor gyakraban Árok hozÀd. Adig
hozÀm ÁrjÀl, te sose nem Ársz, de az¢rt ¢n nem haragszok ¢s ¢n nagyon szeret t¢gedet.
A Juant te biztos nagyon szeretni fogol...Ê
ANNAMARI

F¡gg´ny

Mosonyi Aliz

BOLTOSMES°K
HullÂ K´nnyek Boltja
A HullÂ K´nnyek BoltjÀba j´nnek a vevûk, hull a k´nny¡k. ä Mit akarnak ¢ntûlem
akkor? ä k¢rdezi a boltos, hiszen hÀt hull! ä Hogy hulljon szebben, zÀporozzon, a pillÀkon rezgû harmat, hogy a szÁvre hasson, a szÁvre, a szÁvig! ä Ilyeneket ¢n nem tudok
ä mondja a boltos. ä Akkor maga csak egy semmi kis esûmester ä mondjÀk a vevûk,
¢s kimennek a boltbÂl, sÁrva.
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JÂ BarÀtok Boltja
A JÂ BarÀtok BoltjÀban ¡l a k¢t jÂ barÀt, ¢s csak dÃdolgat. ä így nem megy¡nk semmire ä dÃdolgat az egyik. ä De nem is akarunk ä dÃdolgat a mÀsik.

Kerek Perec Boltja
A Kerek Perec BoltjÀban se m¢z, se mÀz, se mazsola, mindenkinek megmondjÀk az
igazat. ä Fujj, fujj ä mondjÀk a vevûk ä , csak Ágy? Se m¢z, se mÀz, se mazsola? Lenne
inkÀbb drÀgÀbb, de adnÀk meg a mÂdjÀt!

AnyukÀk Boltja
Az AnyukÀk BoltjÀba j´nnek a fiatal lÀnyok: ä Valami anyukÀsat szeretn¢nk. ä RÀ¢rnek
arra m¢g! RÀ¢rnek! ä mondja a boltos n¢ni.
De ûk csak!

Intû Jelek Boltja
Az Intû Jelek Boltja intû jelekkel van tele, a vevûk csak bel¢pnek, m¢g k´r¡l se n¢ztek,
¢s àM¢g k´r¡l se n¢zt¡nk! °s mÀris! Mintha inten¢nek! De melyik kinek?Ê ä Kinek
melyik ä mondja a boltos.

Menyasszonyok, Vûleg¢nyek Boltja
A Menyasszonyok, V ûleg¢nyek BoltjÀba bet¢rnek a menyasszonyok, vûleg¢nyek, n¢zegetik, prÂbÀlgatjÀk a rablÀncokat. ä Kis tubicÀm, ez itt jÂ lesz? Vagy inkÀbb tetszene
ez a mÀsik?

Gazdagok Boltja
A Gazdagok BoltjÀba j´nnek a vevûk, ¢s mondjÀk: ä Gazdagok vagyunk. Valami drÀgasÀgot venn¢nk. ä A boltos megmutat mindent, de ûk csak legyintenek az aranykez¡kkel, toppantanak az aranylÀbukkal: ä Eh! Eh! Valami valÂdi nincs? ä HovÀ gondolnak? ä mondja a boltos. ä MÀr r¢g nincs! Nagyon r¢g!

A KalahÀri çtok Boltja
A KalahÀri çtok BoltjÀban viharzik f´l s alÀ a gy´ny´rü boltoskisasszony, szÂrja az Àtkot, szÂrja, de egyszer csak abbahagyja sÁrva: ä Fujj! fujj! HÀt ki s´pri ezt ´ssze a v¢g¢n?
Mindig csak ¢n! Csak ¢n!
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ýrangyalok Boltja
Az ýrangyalok BoltjÀba nem lehet bemenni, besÂhajtani lehet csak nekik, ITT TESS°K BESñHAJTANI, ki van Árva, akkor azt ûk meghallgatjÀk, a k´t¢st, horgolÀst leteszik, ¢s mÀris indulnak, ha kell. Ha meg nem kell, szerint¡k, akkor nyugodtan horgolnak, k´tnek tovÀbb.

¹r´knaptÀr Boltja
Az ¹r´knaptÀr BoltjÀban csak egyf¢le naptÀr van, a papÁrja hÂfeh¢r, hÂfeh¢r ceruzÀval kell Árni rÀ, de nem hogy ´ttûl h¢tig B l¢pcsû harmadik emelet, hanem csak Tavasz,
NyÀr, ýsz, T¢l, ilyen ´r´k dolgokat.

Vad Veszedelmek Boltja
A Vad Veszedelmek BoltjÀba csak mer¢sz emberek jÀrnak, a vesz¢lyt keress¡k, az ¢let¡nket kockÀztatni j´tt¡nk, mondjÀk, hol menthetû, ami m¢g menthetû? ä Nem is
tudom, nem is tudom ä mondja a boltos bÀcsi ä, hÀt hol is lehet? Meg minek is?

T¢rk¢pek Boltja
A T¢rk¢pek BoltjÀba bemegy a vevû, elmondja az ¢lete t´rt¢net¢t, a boltos meghallgatja, elûvesz egy t¢rk¢pet, kitüz rÀ egy kicsi zÀszlÂt, ¢s azt mondja: ä Tess¢k. Ide sodorta magÀt az ¢let.

Sz¢p öj HÀzak Boltja
A Sz¢p öj HÀzak BoltjÀban ¡l a boltos, figyeli a sz¢p Ãj hÀzakat, a gy´ny´rü otthonokat: ä A fundamentumÀt! Megint ´sszedûlt egy!

Gentlemanek Boltja
A Gentlemanek BoltjÀba hibÀtlan urak jÀrnak: ä Valami kis hibÀt szeretn¢nk! ä mondjÀk. ä Egy kis csalÀst, csalÂdÀst? ä k¢rdezi a boltos. ä De nem esik majd nehez¡nkre?
ä k¢rdezik a vevûk. ä HÀt hogy esne, hibÀtlan uram¢k! ä mondja a boltos. ä Hisz ¢ppen
csak hogy!
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T¡kr´s Szekr¢nyek Boltja
A T¡kr´s Szekr¢nyek BoltjÀban fÃjdogÀlja a t¡kr´ket a boltos bÀcsi. ä Haj, hiÀba! Haj,
hiÀba! Egy se f¢nylik Ãgy, mint r¢g! Mit csinÀlunk, ha j´nnek a szûke sz¢ps¢gek? ä Arra
csak ne nagyon vÀrjon! A szûke sz¢ps¢gekre! SajÀt hajÀt n¢zze inkÀbb! ä mondja boltos
n¢ni, ¢s jÂl kif¢nyezi a t¡kr´ket.

Nyugodt SzÁvek Boltja
A Nyugodt SzÁvek BoltjÀba j´nnek a bolygÂ hajÂsok, j´tt¡nk, hogy megnyugodjon a
szÁv¡nk, mondjÀk, de a boltban nincsen senki, csak a falon a sok ÁrÀs, ITT JçRTAM,
HOGY MEGNYUGODJON A SZíVEM, ezt mind elolvassÀk, ûk is f´lÁrjÀk, hely mindig van rÀ, hogy, hogy nem.

Petri Gy´rgy

CHANSON
Ne mondd, hogy v¢ge.
(Nem tudod, hogy minek,
azt sem, hogy v¢ge van-¢.)
Ne mondd, hogy v¢ge,
ne mondjÀl semmit
ä jobb a semmitmondÀsnÀl.
Felejtsd el, hogy ¢lt¢l,
felejtsd el, hogy akartÀl ezt-azt.
Mindez nem ¢rdekes mÀr.
SzokjÀl le arrÂl, hogy: vagy.
Hidd el: jobb nem ¢lni.
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A MINIMUM MþV°SZET°TýL
A MþV°SZET MINIMUMçIG
(a posztmodernrûl)
Valaha t´rt¢neteket Ártunk,
aztÀn a nemr¢g mÃltban àsz´vegeketÊ,
de ezek sem bizonyultak el¢g tisztÀknak,
tÃlsÀgosan eml¢keztettek a valÂsÀgra
(eln¢z¢st az obszc¢n kifejez¢s¢rt),
redukÀlÂdtunk hÀt a mondatokra,
de ez sem megoldÀs: ¢rtelm¡k van.
Elszigetelt szavak? Ez sem jÂ.
Lehets¢ges kontextusokat implikÀlnak.
FûcsapÀsirÀny: betük; v¢g¡l az
¡res papÁr.
Amivel kit´r´lhetj¡k a segg¡nk.
*
Karddal, bicskÀval mÀr nem tudunk bÀnni.
Manikürk¢szlet¡nkkel jÀtszadozunk
a hÁmnûs budoÀrokban.
Lakkozgatjuk lilÀra
hosszÃ, piszkos
mük´rmeinket.

LÀszlÂffy AladÀr

TEREMT°S-HçRMAS
EgyhangÃak a kultÃrtÀjak,
f¢lholdk¢nt kelû fÀzisok.
MiÂta senkinek se fÀjnak
a sz¢p fagy´ngy-oÀzisok!
Amikor belement¢l, çdÀm,
m¢g tiszta, bolyhos volt a rend,
az Àlom ¢s parancs hatÀrÀn
m¢g nem sejlett, hogy mit jelent.
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Egy emberen kÁv¡li hÂdÁt,
szem¢lytelen ¢s szenvtelen.
ögy ostromolja a valÂdit,
hogy r¢ges-r¢g nem tart velem.
*
Pedig a term¢szet szabÂdik,
nem engedi m¢g ´nmagÀt,
nem türi, hogy a r¢gi mÂdit
feladva legyen jÂ vilÀg.
Szem¢lytelen szeptemberekbûl
¢bred a pontos Àprilis.
Az idû, mint a mÀnus megdûl,
¢s elkezd talpra Àllni is.
Nem ezt akartam, kedves Àlom,
varÀzslatod mÀr tÃl laza,
ha csak jÂval tÃl a halÀlon
fordulhatok, engedsz haza.
*
Bizony, àaz ember fÀj a f´ldnekÊ,
s a F´ld a fajnak. így vakon
csak legbel¡l ha t¡nd´k´lnek
egymÀsra nyÁlÂ ablakon.
MÀr soha t´bb¢... Sajnos, v¢ge!
A rend ¢rz¢ke v¢ges, ¢s
Ãj szerzûd¢sek mened¢ke
a k¢pzeletemnek kev¢s.
öj tÀj ¢s çdÀm lesz belûle
meg¢lt mozarti hamvakon.
Ki lÀthat valaha elûre
s¡keten, b¢nÀn ¢s vakon.
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Szilasi LÀszlÂ

A KOPERECZKY-EFFEKTUS,
AVAGY MIK°PPEN FIADZHATJA
EGY BESZ°D A SAJçT APJçT
MikszÀth KÀlmÀn: A NOSZTY FIö ESETE TñTH MARIVAL,
IX. fejezet1
àEgyszer-mÀsszor mintha valami r¢gi reminiszcencia csillanna meg koponyÀjÀnak szük
lokalitÀsÀban, kakas-kukor¢kolÀst hallatott,
n¢melykor ism¢t csirk¢k csipogÀsÀt ¢s a ludak
gÀgogÀsÀt mÁmelte.Ê2
àÏKvalifikÀltabbÎ embernek Ïextra nÂtÀja
vanÎ, amibe bele nem bûd¡lhet az a sok Ïs¡lt
parasztÎ.Ê3

I. A kivonat tÃlsÃlya
MikszÀth KÀlmÀn.
TudjÀk, aki JÂkai ¢s KrÃdy k´z´tt van.
Elsû lÀtÀsra talÀn ¢ppen nagyon is rÀ¢rûsnek tünû klasszikus irodalomt´rt¢net-ÁrÀsunk4 egyik legszembe´tlûbb sajÀtossÀga, hogy siet: k¢t pont k´z´tt (rossz, szimplifikÀlÂ ´nirÂniÀval) ÀltalÀban t¢nyleg a legr´videbb utat keresi. Az Àltala elmondott t´rt¢netek t´bbnyire a fordulÂpontok, a kÀnon (jÂr¢szt ´r´k´lt, korÀbbi t´rt¢netek Àltal
meghatÀrozott) ÀllÂcsillagainak min¢l gyorsabb ¢s hathatÂsabb ´sszek´t¢s¢t szolgÀljÀk
elsûsorban, hogy aztÀn erûltetett menetben tarthassanak az elûre fixÀlt ä ¢s t´bbnyire
persze ´r´mteli ä v¢gkifejlet fel¢. A kiemelt pontok k´z´tti (lehetûleg min¢l egyenesebb) szakaszok kev¢sb¢ m¢ltÂk a kit¡ntetett figyelemre, ´n¢rt¢kkel nem bÁrÂ (k´zvetlen¡l vagy k´zvetve)5 ´sszek´tû funkciÂjuk miatt mihamarabb lek¡zdendû tÀvolsÀgot jelentenek csupÀn. Sem a t´rt¢net, sem annak elmondÀsa nem vesztegeti hÀt az
idej¢t a k´ztes mozzanatoknak a nagy t´rt¢net szempontjÀbÂl semmif¢le haszonnal
nem kecsegtetû alaposabb festeget¢s¢vel.
°s ezt kiv¢telesen tudom pontosabban is mondani. Ha G¢rard Genette fogalmait
elfogadva az elbesz¢l¢s lend¡lete szerint a n¢gy alapvetû formÀnak az ellipszist, a sz¡netet, a jelenetet ¢s a kivonatot tartjuk,6 akkor klasszikus irodalomt´rt¢net-ÁrÀsunkrÂl
ÀllÁthatÂ, hogy
1. hatÀrozottan ker¡li az ellipszist (hibÀnak tartja, ha valamif¢le formÀban nem esik
szÂ minden lezajlott irodalmi t´rt¢n¢srûl);
2. ritkÀn tart sz¡netet (az esem¢nytelen szakaszokat jellemzûen nem hasznÀlja fel p¢ldÀul r¢szletes leÁrÀsok megalkotÀsÀra);
3. a jelenetekkel felett¢bb takar¢kosan bÀnik (ezeket a nagy terjedelmü, gyakran dramatizÀlt ¢s kit¡ntetett t´rt¢netr¢szeket a legbelsûbb kÀnon szÀmÀra tartja fenn);
¢s 4. leggyakoribb alakzata a kivonat (az akciÂ ¢s pÀrbesz¢d n¢lk¡li, sürÁtett, egyszerüsÁtett, kivÀrÂ ¢s ´sszek´tû funkciÂjÃ, kivonatos tartalmi ´sszefoglalÀs).
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Sz¡net- ¢s kihagyÀselleness¢g, vÀlogatÂ ¢s minûsÁtû jelenetez¢s, a kivonat tÃlsÃlya:
Ázl¢s k¢rd¢se, nekem mindenesetre a Prousthoz (vagy, ha szabad ezzel az elûzûtûl elt¢rû ¢s nyilvÀn alÀbbvalÂ p¢ldÀval ¢lnem: a PULP FICTION-h´z) hasonlatos jelenetk´zpontÃ narratÁva m¢g az irodalomt´rt¢net-ÁrÀsban is vonzÂbb lehetûs¢gnek tünik.
MÀr csak az¢rt is, mert bÀr Ãgy gondolhatÂ, hogy az ´sszek´tû szerep joggal nyeri el
adekvÀt tÀrgyalÀsi formÀjÀt ¢ppen a kivonatos elbesz¢l¢sben, legalÀbb ennyire nyilvÀnvalÂ az is, hogy szÀmos (a szerzû, a müfaj vagy a korszak elv¢n szervezûdû) corpust
¢ppen a kÀnon centrumÀba helyezhetû, azaz ´nÀllÂ jelenetre m¢ltÂ müvek erûsen limitÀlt mennyis¢ge ¢s a kivonat hagyomÀnyos tÃlsÃlya degradÀl csupÀn ´sszek´tû szerepre.
Mondanom sem kell, hogy MikszÀth KÀlmÀn ¢letmüv¢t is ilyennek gondolom.
P¢ldÀnak okÀ¢rt: rokonszenvem term¢szetesen Barta JÀnos¢, amikor MIKSZçTHPROBL°MçK cÁmü kivÀlÂ tanulmÀnyÀban7 szÀmos term¢keny interpretatÁv szempont
felvet¢se mellett, a narratÁv reg¢ny ¢s romantikus realizmus (ma mÀr talÀn nem tÃl term¢kenynek lÀtszÂ) fogalmainak segÁts¢g¢vel felett¢bb vehemens rigorozitÀssal igyekszik
rehabilitÀlni a JÂkaiäMikszÀthäKrÃdy-vonalat. Azt a vonulatot, amit (egy csapÀs, t´bb
l¢gy: Herczeg Ferenccel, HarsÀnyi Zsolttal, MÀrai SÀndorral sÃlyosbÁtva) KirÀly IstvÀn
monogrÀfiÀja8 az E´tv´säMikszÀthä(BrÂdyäThuryäPappäAmbrusäKÂbor)äAdy/MÂricz-fûsodor ¢rdek¢ben megsemmisÁteni, az akkoriban frissnek szÀmÁtÂ akad¢miai irodalomt´rt¢net9 pedig e fûsodor Àltal feledtetni igyekezett. T¢nyleg minden rokonszenvem Barta JÀnos¢, az oppozÁciÂ azonban, mint mindig, ebben az esetben k¢pes
annyira preformÀlni a megszÂlalÀst, hogy MikszÀth (ha nem E´tv´st MÂriczcal, hÀt
JÂkait KrÃdyval) ´sszek´tû szerepe minden (rejtett, de kitartÂ) igyekezet ¢s a jÂszerivel
kismonogrÀfia terjedelmü jelenet ellen¢re is visszaÁrÂdik a t´rt¢netbe.
De ez mÀsnak is okozott mÀr n¢mi gondot.
II. OlvasÂk, olvasÀsok
MagÀnak MikszÀthnak is p¢ldÀul.
Vagy kicsit talÀn megint csak pontosabban: mik´zben a mai magyar irodalommal foglalkozÂ, de t´rt¢neti ¢rvekkel korÀntsem fukarkodÂ kritika a legfrissebb irodalmi fejlem¢nyek nyomÀn, Ãgy tünik, joggal s¡rgeti JÂkainak (a MikszÀth-elût´rt¢net legfontosabb mozzanatÀnak) az ÃjraolvasÀsÀt,10 MikszÀth (JÂkai utÂt´rt¢net¢nek legfontosabb mozzanata) maga is segÁts¢g¡nkre siet, hiszen hosszabb prÂzai sz´vegei elÀrulnak ezt-azt az e hagyomÀnyhoz valÂ, nem minden radikalitÀst n¢lk¡l´zû (s ebben
a minûs¢g¢ben a JÂkai-k´nyv¢ben11 kifejtettektûl legalÀbb ilyen radikÀlisan elt¢rû) viszonyÀrÂl is.
°rzek persze n¢mi fesz¢lyezetts¢get, amikor ¢ppen ezt v¢lem kiolvasni A NOSZTY FIö
ESETE TñTH MARIVAL cÁmü reg¢ny¢bûl, annak is elsûsorban a IX. fejezet¢bûl. Szerencs¢re azonban ennek a fesz¢lyezetts¢gnek is megvan a maga (´nmagÀt n¢mik¢pp
felszÀmolÂ) t´rt¢nete.12
MikszÀth olvasÀsa ma elsûsorban az aprÂl¢kos kisrealizmus (r¢gi sz´veg eset¢ben
persze sohasem lebecs¡lendû) ´r´meivel kecsegtet. Kell¢r Andor: A FýISPçN cÁmü
1962-es k´zismert (a NOSZTY -t mintegy MikszÀth helyett folytatÂ, sajÀt hûs¢t, Noszty
Feri ÀllÁtÂlagos mintÀjÀt, Szemzû GyulÀt a B ESZTERCE szellem¢ben àelk¢sett lovagÊnak ÀbrÀzolÂ) reg¢nye13 nem l¢trehozta, csupÀn lÀtvÀnyosan r´gzÁtette ¢s megjelenÁtette ezeket az (elsûsorban a valÂsÀgvonatkozÀsokra ¡gyelû ¢s azoknak hÂdolÂ)
masszÁv olvasÀsi szokÀsokat. Az ÀltalÀnosan bevett olvasÀsi mÂd azonban ritkÀn sz¡k-
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s¢gszerü, a term¢szetesnek, eleve adottnak, szÂ szerintinek tekintett jelent¢s pedig,
meglehet, csupÀn a leggyakoribb.14 Az ¢letmü alakulÀsa ¢s a NOSZTY fogadtatÀsÀnak
t´rt¢nete egyarÀnt hasznunkra lehet ennek belÀtÀsÀban.
A legbevettebbnek lÀtszÂ t´rt¢net szerint MikszÀth ¢letmüve kit¢rûkkel alig tarkÁtott Ãt a dzsentrit¢ma szÁv¢ig, a realista csÃcsteljesÁtm¢nyig, A NOSZTY FIö ESETE TñTH
MARIVAL (1906ä1907) cÁmü reg¢nyig. Majd a sz¢ps¢ges lezÀrÀs, A FEKETE VçROS
(1908ä1910). A lezÀrÀs mint kit¡ntetett elem a korÀbbi ¢letmübûl mell¢kesen megmenti ¢s felemeli ugyan magÀhoz p¢ldÀul A K°T KOLDUSDIçK (1885), A BESZ°Lý K¹NT¹S (1889), A KIS PRíMçS (1891) vagy a K íS°RTET LUBLñN (1892ä1893) cÁmü reg¢nyeket, illetve kisreg¢nyeket, s ezÀltal megrajzolja ugyan az ¢letmü t´rt¢neti t¢mÀjÃ,
k¢sû romantikus mÀsodvonalÀt, az egyidejü t¢mÀjÃ, realista, elsûrendü fûÃtvonal
azonban mindettûl f¡ggetlen¡l a B ESZTERCE OSTROMç-n (1894), a SZENT P°TER ESERNYýJ°-n (1895), A GAVALL°ROK -on (1897), az öJ ZRíNYIçSZ-on (1898) Àt a K ºL¹N¹S
HçZASSçG-hoz (1900), de fûk¢nt a NOSZTY -hoz vezet. A kÀnon sz¢l¢n ugyan ott kering
m¢g a K °T VçLASZTçS MAGYARORSZçGON (1896ä1897), A SZELISTYEI ASSZONYOK
(1901), A SIPSIRICA (1902), az AKLI MIKLñS (1903) ¢s a JÂkai-k´nyv (1905ä1906), esetleg m¢g a GALAMB A KALITKçBAN (1891) meg A DEMOKRATçK (1897ä1898), de a t´bbi
aztÀn t¢nyleg n¢ma csend. A kritikai kiadÀs REG°NYEK °S NAGYOBB ELBESZ°L°SEK cÁmü sorozatÀnak t´bb mint fele (42 sz´vegbûl 24) lassank¢nt kezd teljesen kihullani az
irodalmi eml¢kezetbûl.15
Nem kÁvÀnom azt ÀllÁtani, hogy a perif¢riÀra szorult müveknek valahol beljebb, a
centrumhoz k´zelebb lenne az àigaziÊ hely¡k. De azt igen, hogy figyelembev¢tel¡kkel
mÀs, kisebb t´rt¢netek is kirajzolÂdnak. Melyeknek f¢ny¢ben bizonyos m¢rt¢kig talÀn
a centrÀlis(nak alighanem tovÀbbra is megmaradÂ) müvek is ÃjraolvashatÂk.
Nos (nem titkolom: kivonatos elbesz¢l¢s k´vetkezik): a periferikus müvek felûl olvasva MikszÀth feltünûen hamar ä az eg¢szen elk¢pesztû didaxissal megÁrt hÀrom korai dolgozat, az AMI A LELKET MEGM°RGEZI (1871), A BATYUS ZSIDñ LçNYA (1871) ¢s
A LUTRI (1872) utÀn valÂjÀban azonnal ä rÀtalÀl k¢sûbbi fû feladataira: tematika tekintet¢ben a dzsentrit¢mÀra, (az engem mindenesetre sokkal jobban ¢rdeklû) hagyomÀnyviszonyok k¢rd¢s¢ben pedig a JÂkai-corpusra. A VçRMEGYE RñKçJA (1877) ¢s
AZ APçM ISMERýSEI (1878) ¢lesztgetik ¢s vastagÁtjÀk meg elûsz´r a JÂkai-hûs´k eset¢ben oly v¢konyka sem nem ´rd´gi, sem nem angyali k´z¢pr¢teget, utÀnuk pedig r´gt´n megsz¡letik egy majdnem nagy mü, a NEMZETES URAIM°K (1882ä1883) cÁmü reg¢ny. Egy falura valÂ kurtanemes, a pribolyi LaczkÂk (MikszÀth a dzsentri pusztulÀsÀnak adekvÀt müfajÀt egyelûre a tragikom¢diÀban v¢li megtalÀlni) a nagy erejü MÀcsik vezet¢s¢vel megkÁs¢rlik megszerezni a Harruckernektûl B¢k¢s vÀrmegy¢t. A tematika mÀr itt v¢glegesen megvan, 1883 utÀn azonban t´rt¢net¢ben (t´bb okbÂl)
hosszÃ, majd' egy ¢vtizedes sz¡net k´vetkezik: a megtalÀlt, de kiel¢gÁtûen meg nem
oldott dzsentritematika Àtmenetileg elfelejtûdik, ¢s t´rt¢neti vagy n¢pi t¢mÀjÃ sz´vegekben a müfaj, a hang, a nyelv ¢s mindenekelûtt a hagyomÀnyhoz valÂ viszony16
kialakÁtÀsa vÀlik fû feladattÀ.
A LOHINAI Fþ (1885) egy vid¢ki nyomozÀs t´rt¢nete, melyben a megismer¢s fû akadÀlya az a ä JÂkai uralomra jutÀsa utÀn korÀntsem k¢pes besz¢dnek hatÂ ä felfedez¢s,
hogy a generÀciÂk Âta azonos tanÁtÂ munkÀlkodÀsa nyomÀn àa lakossÀg betüi nem vettek
fel ´nÀllÂ karaktertÊ.17 A K°T KOLDUSDIçK ¢s A KIS PRíMçS a k¢sei JÂkaihoz nagyon k´zel
ÀllÂ modorban megÁrt, korrekt ä ifjÃsÀgi reg¢nyek. ögy tünik, ekkor mÀr JÂkai nyelve
MikszÀth szÀmÀra csupÀn erre valÂ. Vagy erre se. A BESZ°Lý K¹NT¹S ÀtfogÂ ¢s t¡zetes
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tanulmÀny ä egy mÀsik, JÂkaitÂl immÀr lassank¢nt elszakadÂ nyelven ä a JÂkai Àltal
is explicit mÂdon Âhajtott Àttetszû nyelvrûl. Nos, logosz van, csak az ember olyat nem
tud csinÀlni. A(z el) besz¢lû k´nt´st nem lehet lemÀsolni. Aki m¢gis megkÁs¢rli, meghal. A GALAMB A KALITKçBAN egy t¢ma kettûs elbesz¢l¢s¢vel ÀltalÀban a reg¢ny lehetûs¢geirûl ¢s a fikciÂ term¢szet¢rûl ¢rtekezik,18 s ezt a problematikÀt feszegeti tovÀbb
a FARKAS A V ERHOV INçN (1892) is. A sz´veg egy k¡l´n´s fels¢gs¢rt¢s t´rt¢nete abban
a korban, amikor mÀr nem jÀr ¢rte halÀlb¡ntet¢s, s az ember legbelsûbb mozgatÂja
nem a becs¡let, hanem az emberi m¢ltÂsÀg: visszavonhatatlanul elj´tt a reg¢ny kora.19
A K íS°RTET LUBLñN pedig mÀr a k¢sûbb megszokott MikszÀth-t´rt¢net: JÂkai modorÀban, KrÃdy elû¢rzet¢vel ä de ekkor mÀr mindkettûnek az olvasatÀt az ´nÀllÂsodÂ
¢s megerûs´dû MikszÀth-sz´veg preformÀlja. A t´rt¢neti tematikÀjÃ, de elm¢leti ¢rdekelts¢gü kit¢rû AZ ELADñ BIRTOK (1893) cÁmü elbesz¢l¢ssel ¢r v¢get: mi¢rt nem vette meg MarjÀnszky MihÀly a BogÀrka-birtokot? A NEMZETES URAIM°K Âta ez az elsû
(ezÃttal: idilli) t´rt¢net a dzsentri lecsÃszÀsÀrÂl. A PçVA A VARJöVAL (1894) viszont
Nagy JÂzsi kÀplÀr ¢s Cselejthey Johanna grÂfnû kudarcos hÀzassÀgÀn v¢grehajtott szikÀr esettanulmÀny, azzal a nem tÃl rejtett tanulsÀggal, hogy a tÀrsadalmi osztÀlyok
nem keverednek. Nincs beolvadÀs, a feleslegess¢ vÀltnak meg kell szünnie. Emez elûk¢sz¡letek utÀn pedig mÀr a B ESZTERCE OSTROMA ¢s a SZENT P°TER ESERNYýJE20 k´vetkezik.
E hely¡tt v¢gig nem vitt s r¢szletesen most nem is dokumentÀlhatÂ ¢rtelmez¢sem
szerint tehÀt MikszÀth a dzsentrit¢ma tekintet¢ben az¢rt tart sz¡netet 1883 ¢s 1893
k´z´tt, hogy (a müfaji ¢s nyelvi keres¢s mellett) elsû k´zelÁt¢sben tisztÀzza a ä megker¡lhetetlen ä JÂkai-hagyomÀnyhoz valÂ viszonyÀt is. A keres¢s eredm¢nyei nyilvÀnvalÂk, a MikszÀth-sz´vegek igazi vonzereje azonban talÀn inkÀbb abban Àll, hogy a
keres¢ssel ezutÀn sem hagynak fel. Hanem mindv¢gig folyamatosan megk¢rdûjelezik sajÀt
müfaji, nyelvi ¢s a hagyomÀnyt illetû n¢zeteiket.
A MikszÀth-¢letmünek a JÂkai-monogrÀfiÀig tartÂ alakulÀsa a hagyomÀnyviszonyok tekintet¢ben alighanem jÂl leÁrhatÂ lenne Harold Bloom hÁres hatÀs-iszony-elm¢let¢nek21 fogalmaival. Ezek szerint MikszÀthot rabul ejtette JÂkai k´ltûi ereje (vÀlasztÀs), nyelv¢ben ¢s lÀtomÀsaiban megegyezett, azonossÀ vÀlt vele (szerzûd¢s), majd
elûdj¢vel ellent¢tes inspirÀciÂkat vÀlasztott (verseng¢s), e versenyben megerûs´d´tt ¢s
immÀr ´nÀllÂnak lÀtszÂ arculattal l¢pett elû (megtestes¡l¢s), ¢s Ãj n¢zûpontjÀbÂl Àt¢rt¢kelte elûdj¢t (interpretÀciÂ), v¢g¡l pedig az eddigiektûl elt¢rû mÂdon Ãjrateremtette
(revÁziÂ).22
A keres¢s ¢s a JÂkai-hagyomÀnnyal valÂ szemben¢z¢s azonban (lÀtni fogjuk: mÀs
strat¢giÀval) a monogrÀfia utÀn a NOSZTY -ban is folytatÂdik. Nem meglepû, hogy r¢gebbi olvasÂi ä fennmaradt sz´vegeik szerint ä m¢g k¢pesek voltak ezt vilÀgosan ¢rz¢kelni.
àZarÀndokoljatok hozzÀ ¢s eszm¢lkedve viduljatok!Ê ä mondja Alexander BernÀt 1909-es
kritikÀjÀban Kopereczky fûispÀnrÂl.23 A korabeli olvasÂk talÀn ¢ppen az¢rt voltak k¢pesek nagyobb fel¡leten ¢rintkezni a sz´veggel, mert a retorikus alapozottsÀgÃnak az
anakronizmusig menûen megmaradÂ magyar irodalmi kultÃrÀban a docere-movere-delectare ûsi, Àm feltünûen sokÀig aktÁv fogalmi hÀrmassÀgÀnak hÀla, a tsinos nemzetekn¢l
talÀn valamivel lassabban vÀlt elemeire a sz´veghez valÂ ÀtfogÂ viszony.24
A NOSZTY fogadtatÀsÀt akÀr csak futÂlagosan Àttekintve is vilÀgosan kirajzolÂdik
azonban a bomlÀs t´rt¢nete. Alexander BernÀt (kritikÀjÀnak id¢zett sz¢les fesztÀvÃ
zÀrÂmondatÀt megelûlegezve) hosszas elemz¢s utÀn v¢g¡l is ¢rdektelennek nyilvÀnÁtja
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a MikszÀth-sz´veg olvasÀsÀnak elsûsorban az idealizmus vagy realizmus k¢rd¢s¢re fixÀlt problematikÀjÀt,25 CsÀth G¢za (1910) pedig egy¢rtelmüen MikszÀth (szerinte JÂkait is fel¡lmÃlÂ) nyelv¢t ÀllÁtja ¢rtelmez¢s¢nek k´z¢ppontjÀba.26 Az utÂ¢let sorÀn azonban (VÀrdai B¢lÀtÂl N¢gyesy LÀszlÂn Àt Zsigmond Ferencig) radikÀlisan felerûs´dik
a referenciÀlis k¢rd¢sirÀny, s az olvasatok egyre inkÀbb a dzsentriÀbrÀzolÀsra ¢s kizÀrÂlag erre koncentrÀlnak. HarsÀnyi Zsolt 1926-ban e k¢rd¢sk´r´n bel¡l m¢g ¢rz¢keli,
hogy MikszÀth a dzsentrit àimÀdni is tudjaÊ,27 r´vid idû mÃltÀn azonban mÀr e belsû
k¡l´nbs¢gek is eleny¢sznek, s Pint¢r Jenû irodalomt´rt¢nete, majd az annak t¢teleit
tovÀbbszigorÁtÂ (Sch´pflin, F¢ja, MartinkÂ) ¢s ideologizÀlÂ (KirÀly) ¢rtekez¢sek utÀn
(Barta JÀnos id¢zett tanulmÀnya, N¢meth G. B¢lÀnak a k¢sei MikszÀthrÂl szÂlÂ sz´vege ¢s n¢hÀny frissebb28 dolgozat kiv¢tel¢vel) mÀig is igen aktÁv t¢telmondatok vÀlnak uralkodÂvÀ: àAz ¢rdeksz´vets¢gbe t´m´r¡lû dzsentrivel szemben a reg¢nyÁrÂ a maga erej¢re
utalt dolgozÂ polgÀrnak ad igazat.Ê29 K¢ts¢gtelen, hogy ebben az ¢rtelmez¢sben a MikszÀthsz´veg valÂban àa tÃlzÂ realizmus s¡pped¢kei k´z¢ lÀtszik t¢vedniÊ.30
MÀs (p¢ldÀul: az ¢letmü ¢s a recepciÂ eddigiekben vÀzolt tanulsÀgaitÂl ihletett) ¢rtelmez¢si keretek k´z´tt azonban talÀn nem.
III. Kif¡rk¢szhetetlenek a hatÀs csodÀlatos titkai ¢s rugÂi
A K IFºRK°SZHETETLENEK A HATçS CSODçLATOS TITKAI °S RUGñI cÁmet viselû IX. fejezet, a àk¢tszer elmondott besz¢dÊ t´rt¢nete klasszikus irodalomt´rt¢net-ÁrÀsunk Àltal futÂlag t´bbsz´r is ¢rintett,31 m¢ltÀn elhÁres¡lt jelenete A NOSZTY FIö ESETE T ñTH MARIVAL cÁmü MikszÀth-reg¢nynek. MikszÀth, amikor a K¢pes FolyÂirat Ãj elûfizetûi szÀmÀra 1908 legelej¢n r´viden ´sszefoglalta a lap elûzû ¢vfolyamÀban megjelent folytatÀsokat, kivonatos elbesz¢l¢s¢ben a k´vetkezûk¢ppen ´sszegzi ¢s ¢rtelmezi (arÀnyaiban is feltünû alapossÀggal) a benn¡nket ¢rdeklû fejezetet:
àS mÁg BontÂ vÀrmegy¢ben nagyban forrnak a ked¢lyek ¢s k¢sz¡lûdnek, hogy lehetetlenn¢ tegy¢k, addig û [Kopereczky] is k¢sz¡l a maga mÂdja szerint a beiktatÀsra. TitkÀrt fogad, bizonyos
Malinka nevüt, aki a k´zgyül¢si besz¢d¢t Árja meg szÀmÀra. A titkÀr se valami nagy k´zigazgatÀsi
lumen s v¢gszorultsÀgÀban egyszerüen lemÀsolja parafrÀzisokban a vÀrmegye r¢gi jegyzûk´nyveibûl, melyeket bek¡ld PoltÀry alispÀn, annak egy besz¢dj¢t, melyet fûjegyzû korÀban egy r¢gi
fûispÀnnak tartott s mely mÀr feled¢sbe mer¡lhetett a bontÂvÀri urak elûtt. Az akkori k´zgyül¢s
k´z´ns¢ge jobbadÀn elhalt azÂta.
Kopereczky bemagolja ezt a besz¢det nagy nehezen s Ágy indul megy¢je fel¢, hol valÂsÀgos zend¡l¢s vÀrja. [...] A k´zv¢lem¢ny szorÁtÂ ereje alatt ki¡ti fej¢t a bojkott s rendre lemondanak a [...]
szÂnokok, m¢g a fûjegyzû is megtagadja az utolsÂ percben az ¡dv´zlû szÂnoklat megtartÀsÀt a
beiktatÂ k´zgyül¢sen. Ily k¢nyes k´r¡lm¢nyek k´z´tt a k¢ts¢gbeesett Noszty-csoport PoltÀry alispÀnt
nyeri meg a tizenkettedik ÂrÀban, hogy tartson besz¢det. Ezzel aztÀn az alispÀn ellen fordul a
k´zgyül´let.
Az alispÀn nem ¢r rÀ besz¢dre k¢sz¡lni, hanem engedve egy ´rd´gi sugallatnak, szint¢n Ãgy
v¢lekedve, mint Malinka, hogy r¢gi besz¢d¢re, melyet mint fiatal fûjegyzû tartott egy fûispÀnnak,
immÀr senki sem fog eml¢kezni, a fûispÀn ¡dv´zl¢s¢re elmondja ugyanazt a besz¢det, amelyet
Kopereczky magolt be parafrÀzisos programbesz¢dnek. [MikszÀth lapalji jegyzete: Temes megy¢ben t¢nyleg megt´rt¢nt ä Tihanyi Ferenc fûispÀnsÀga alatt. LÀsd Degr¢ Alajos eml¢kiratai. M. K.]32
A BontÂ megyei bizottsÀgi tagok (mondanom sem kell) nem ´smernek rÀ, s nem is igen hat
most, mert sz¢p ugyan, de n¢pszerütlen ember mondja. A fûispÀn, aki lÀmpalÀzban van, nyilvÀn
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szinte nem ismer rÀ a sajÀt besz¢dj¢re, de jÂhiszemüen visszamondja Ãgy, ahogy betanulta. A
bizottsÀgi tagok, akik pisszegni szÀnd¢koznak, egyszerre ´sszen¢znek. Nini, hiszen ez az alispÀnt
gÃnyolja ki! HohÂ, hiszen ez der¢k dolog! HallgatjÀk, hallgatjÀk ¢s hovatovÀbb mind jobban
Àmulnak. Teringette, pompÀs egy persziflÀzs! Halljuk csak, halljuk, halljuk! Elmondja ez szÂrul
szÂra. Hallatlan egy talentum! [Egyszeri hallÀsra] mondja el! Micsoda memÂria ¢s milyen kolosszÀlis l¢lekjelenl¢t! Az alispÀn k¢k¡lt, z´ld¡lt, csodÀlkozÀsÀban ¢s fels¡l¢s¢ben, a k´zgyül¢s
pedig tapsolt, ujjongott, tombolt s a parti meg volt nyerve, a fûispÀn mint nagy ¢s n¢pszerü alak
ker¡lt ki az oly veszedelmesnek indulÂ installÀciÂbÂl.Ê33
Nos, MikszÀth ´n¢rtelmez¢se meglehetûsen alaposnak mondhatÂ: hat¢konyan szÀlazza sz¢t a szerzûs¢g, az eredetis¢g ¢s a hatÀs ´sszefonÂdÂ problematikÀjÀt. Mindenekelûtt: Kopereczky (k¢sûbbi hatalmÀt megalapozÂ ¢s szavatolÂ: XXI. 41.) besz¢d¢t
Malinka àÁrja meg szÀmÀraÊ. A sz´veg tehÀt eleve nem a Kopereczkytûl valÂ leszÀrmazÀs,
hanem a Kopereczkynek valÂ tulajdonÁtÀs r¢v¢n tartozik a k¢sûbbiekben a fûispÀni
corpushoz. A szerzû ebben az (Ãjabb megfontolÀsokat34 elûlegzû) ¢rtelmez¢sben korÀntsem az egyedi eredetis¢gü sz´veg forrÀsa, hanem az osztÀlyozÀs elv¢t az attribÃciÂ
r¢v¢n szolgÀlÂ int¢zm¢nyes konstrukciÂ. A szÂ szoros ¢rtelm¢ben azonban Malinka
sem àmegÁrjaÊ, hanem àegyszerüen lemÀsolja parafrÀzisokban a vÀrmegye r¢gi jegyzûk´nyveibûl... PoltÀry alispÀn... egy besz¢dj¢tÊ. Malinka eredetis¢ge tehÀt Kopereczky¢n¢l ugyan
´sszehasonlÁthatatlanul nagyobb, azonban m¢g mindig erûsen korlÀtozott: az adott
konkr¢t besz¢dhelyzet c¢ljait szem elûtt tartÂ, enyh¢n ¢s g¢piesen, de m¢giscsak parafrazÀlÂ mÀsolÀsra szorÁtkozik. MalinkÀnak van mit mÀsolnia. A titkÀr szerint a jegyzûk´nyvek k¢szletszerüen ûrzik az elmÃltat, a sz´vegek apparÀtusukkal egy¡tt hozzÀf¢rhetûk, ¢s ä àv¢gszorultsÀgbanÊ ä kellû idû eltelte meg a szerzûi index levÀlasztÀsa utÀn
gond n¢lk¡l felhasznÀlhatÂk az eredetis¢g vÀgyva vÀgyott illÃziÂjÀnak felkelt¢s¢re. (°s
mindezek utÀn persze k¢rd¢s lesz, ha megvÀlaszolhatatlan is, hogy vajon hogyan Àllhat
PoltÀry szerzûs¢g¢nek dolga: volt-e titkÀra, hasznÀlta-e a korÀbbi vÀrmegyei jegyzûk´nyveket stb.) Csakhogy Malinka t¢ved: nem àmer¡l azonnal a feled¢sbeÊ az, aminek
a k´z´ns¢ge elhalt. Malinka abban t¢ved, hogy az eml¢kez¢st csak az emberek, az ¢letben
l¢vû tanÃk Àltal kivitelezhetûnek gondolja, Àm a t´rt¢netben az eml¢kez¢s nem emberek, hanem sz´vegek aktivitÀsÀnak mutatkozik. Az emberi eml¢kez¢s viszont ä a
narrÀtor k¢tszer is mondja ä csupÀn àmagolÀsÊ.35 RÀadÀsul a lehets¢ges szÂnokok ¢s
szÂnoklatok szÀma v¢ges, s ha m¢g bojkott is ritkÁtja ûket, akkor Ãjra elûker¡lhet az
idûben elsû, nyomozati eredm¢nyk¢nt (Kopereczky, Malinka ¢s a jegyzûk´nyv lejegyzûje utÀni, negyedik) utolsÂ szerzû, s az ä nem ¢rv¢n àrÀ besz¢dre k¢sz¡lni, hanem engedve
egy ´rd´gi sugallatnakÊ, s MalinkÀhoz hasonlÂan bÁzva az emberi eml¢kezet akadÀlyozott mük´d¢s¢ben ä elmondhatja àugyanazt a besz¢det, amelyet Kopereczky magolt be parafrÀzisos programbesz¢dnekÊ. PoltÀry alispÀnnak a Kopereczky szÂnoklata elûtt Ãjra elmondott r¢gi besz¢de (àmelyet mint fiatal fûjegyzû tartott egy fûispÀnnakÊ) azonban ä f¢lelm¢vel ellent¢tben ä nem r¢gi ´nmagÀval lesz identikus (ànem ´smernek rÀ s nem is igen
hat most, mert sz¢p ugyan, de n¢pszerütlen ember mondjaÊ), hanem a KopereczkyäMalinkaf¢le Ãj Àtirattal tünik immÀr ä egyelûre csupÀn a narrÀtor szÀmÀra ä azonosnak. A
csattanÂ elûÀllt. àA fûispÀn, aki lÀmpalÀzban van, nyilvÀn szinte nem ismer rÀ a sajÀt besz¢dj¢re, de jÂhiszemüen visszamondja Ãgy, ahogy betanulta.Ê A k´z´ns¢g nem k¢rdez az intenciÂra, hanem ¢lvez ¢s ¢rtelmez, s mert kedveli a l¢lekjelenl¢tet, az eml¢kezûtalentumot, a gÃnyt ¢s par excellence müfajÀt, a persziflÀzst: valamely mü nevets¢ges vonÀsait
kiemelû parÂdiÀt, a siker ä a vÀgyott, de e mÂdon semmik¢ppen sem szÀnd¢kozott
siker ä nem maradhat el.
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Kif¡rk¢szhetetlenek a hatÀs csodÀlatos titkai ¢s rugÂi? Nos, elsû olvasatban Ãgy tünik, a hatÀs nyomai semmik¢ppen nem rejthetûk el, az eredetis¢gnek m¢g az illÃziÂja
sem tarthatÂ fenn, de a k´vetkezetesen v¢gigvitt utÀnzÀs, pÀrosulva az eredeti ¢s a
reprodukciÂ keletkez¢se k´z´tti idû cs´kkent¢s¢nek lÀtszatÀval, egy brutÀlis eredetis¢gü, ànagy ¢s n¢pszerüÊ szerzû radikÀlis ÃjraolvasÂ gesztusÀvÀ avatja a mÀsolatot. Megfelelû k´r¡lm¢nyek k´z´tt az eg¢sz sz´vegre kiterjedû,36 enyh¢n ÀtÁrÂ, majdnem egyidejü:
azonnali s Ágy parafrÀzisbÂl r´gt´n persziflÀzzsÀ vÀlÂ mÀsolat megsemmisÁtheti, olvashatatlannÀ
teheti a sz´vegelûd´t s ezÀltal az egy idûben ¢lû szerzûelûd´t is.
Emez ´n¢rtelmez¢s ¢rtelmez¢se utÀn, de m¢g a reg¢nysz´veg ¢rtelmez¢se elûtt ¢s azt
elûk¢szÁtendû, tanulsÀgos lehet megvizsgÀlni, hogyan bÀnt MikszÀth Degr¢ Alajos V ISZSZAEML°KEZ°SEI-nek sz´vegelûdk¢nt szolgÀlÂ r¢szlet¢vel. Degr¢ a k´vetkezûket Árja:
à...VÀrkonyi çdÀm kitünû fûjegyzû ¢s hatalmas szÂnok, tudvalevûleg szenved¢lyes kÀrtyÀs is
volt. Csak reggel tÀvozott a kÀrtyaasztaltÂl, s alig lehetett annyi ideje, hogy ´lt´zetet vÀltson, iromÀnyait ´sszeszedje s a gyül¢sbe siessen, hol a fûispÀn megnyitÂ besz¢d¢re kellett vÀlaszolni. Tihanyi [Ferenc] igen sz¢p ¢s meglehetûsen hosszÃ megnyitÂ besz¢det olvasott fel, VÀrkonyit szenderg¢s¢bûl d´rgû Ï¢ljen!Î riasztotta fel. LÀtta, hogy rajta van a sor, kiss¢ ´sszeszedte magÀt, s
elmondta ä a figyelmes hallgatÂk roppant ÀmulatÀra ä csaknem szÂrÂl szÂra azt, amit a fûispÀn
felolvasott.
Roppant eml¢kezûtehets¢g¢t akarta-e fitogtatni vagy a fûispÀnt megsz¢gyenÁteni? MindnyÀjunk elûtt rejt¢ly volt, mit nekem k¢sûbb Robony IstvÀn, Tihanyi titkÀra fejtett meg.
Robony IstvÀn fiatal ¡gyv¢d volt, ¢pp akkor nyert oklevelet, midûn Tihanyit temesi grÂffÀ
nevezt¢k ki. Tihanyi titkÀrÀvÀ tette, s azonnal utazott vele TemesvÀrra. ötk´zben azt mondja
titkÀrÀnak, k¢szÁtsen egy tisztÃjÁtÀsi megnyitÂ besz¢det. Robony a legnagyobb zavarba j´tt, azt
sem tudta, hol s min kezdjen ily besz¢det. T´rte a fej¢t, rÀgta a tollat, izzadott, de semmit sem bÁrt
kihozni. V¢gre tÀj¢kozÂdÀs v¢gett elûvette az elûzetes tisztÃjÁtÀs jegyzûk´nyv¢t, abban megtetszett
neki VÀrkonyi besz¢de, csek¢ly ÀtalakÁtÀssal leÁrta, s Tihanyi igen meg volt vele el¢gedve. VÀrkonyit, mint emlÁt¢m, nagyon elfoglalta a kÀrtyÀzÀs, s nem jutott ideje m¢g csak gondolkozni sem
a vÀlaszbesz¢drûl. így is jÂ lesz, gondolÀ, s elûvette az elmÃlt vÀlasztÀsi besz¢d¢t, Àtolvasta s szerencs¢sen el is mondta...Ê37
Degr¢ (be kell vallanom: szÀmomra n¢mik¢pp laposka) sz´vege nem MikszÀth
´n¢rtelmez¢s¢nek kiasztikus logikÀja38 szerint ¢pÁtkezik: a t´rt¢net elmondÀsÀt jÂl elhatÀrolva, k¡l´n bekezd¢sben k´veti a k¢rd¢s, majd az arra adott, a titokba mintegy
beavatÂ vÀlasz. A jelenet a MikszÀth-t´rt¢nethez k¢pest fordÁtott sorrendben ¢s magasabb retorikai szinten zajlik le: VÀrkonyi fûjegyzû àhatalmas szÂnokÊ, Tihanyi fûispÀn
àigen sz¢p s meglehetûsen hosszÃÊ àmegnyitÂ besz¢d¢re kellett vÀlaszolniaÊ, ¢s fontos az is, hogy
Degr¢ fûispÀnja felolvas, csak a fûjegyzû besz¢l eml¢kezetbûl. A narrÀtor (reprezentatÁvnak beÀllÁtott) viselked¢s¢bûl Ãgy tünik, hogy a k´z´ns¢g itt nem annyira radikÀlis, mint a MikszÀth-t´rt¢netben: az àeml¢kezûtehets¢gÊ ¢s a àmegsz¢gyenÁt¢sÊ itt is kulcsfogalmak ugyan, de a besz¢lû szÀnd¢kÀra irÀnyulÂ ¢rdeklûd¢s miatt a tÃlsÀgosan zajos
siker elmarad, a àroppant bÀmulatÊ-ra szorÁtkozik, Ágy a csattanÂ halasztÂdik, a sz´vegek
k´z´tti viszony pedig (lÀtszÂlag magÀtÂl ¢rtûdû volta: az intenciÂjÀban ugyan k¢rd¢ses, de megt´rt¢nt¢ben vitathatatlan irÀnyÃ leszÀrmazÀs lÀtszata miatt) nem lesz probl¢mÀvÀ. A felbukkanÂ rejt¢lyt Robony titkÀr vallomÀsa nyomÀn vÀlaszolja meg a narrÀtor. Robony sajÀt vallomÀsa szerint ä MalinkÀval ellent¢tben ä elsûsorban nem k´zigazgatÀsi antitalentum, hanem hangsÃlyozottan ÁrÀsk¢ptelen figura. (àT´rte a fej¢t,
rÀgta a tollat, izzadott, de semmit sem bÁrt kihozni.Ê) A jegyzûk´nyvet eredetileg csupÀn
àtÀj¢kozÂdÀs v¢gettÊ veszi elû, az àÀtalakÁtÀsÊ viszont itt is àcsek¢lyÊ.
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R´vidre fogva: MikszÀth szerintem mÀr a Degr¢-sz´veggel is azt teszi, amirûl besz¢l.
MikszÀth a Degr¢-elûdsz´veg feltünûen csek¢ly m¢rt¢kü, pragmatikus ÀtalakÁtÀsÀval
(kiasztikus logikÀjÀval, a nevek megvÀltoztatÀsÀval, fordÁtott sorrendj¢vel, alacsonyabb retorikai szintj¢vel, a memoriterek szÀmÀnak n´vel¢s¢vel, radikÀlisabb, a szÀnd¢kra irÀnyulÂ k¢rd¢st ker¡lû k´z´ns¢g¢vel ¢s m¢g n¢hÀny aprÂsÀggal) nem is kÁvÀnja
elrejteni a hatÀs nyomait, sajÀt eredetis¢g¢nek illÃziÂjÀt kifejezetten rombolja, Àm az
utÀnzÀst k´vetkezetesen v¢gigviszi, s az eredeti ¢s a reprodukciÂ keletkez¢se k´z´tti
idût az egyidejüv¢ tevûen pontatlan hivatkozÀssal is cs´kkentve, brutÀlis eredetis¢gü
ÃjraolvasÂ gesztussÀ avatja sajÀt mÀsolatÀt. Az eg¢sz sz´vegre kiterjedû, enyh¢n ÀtÁrÂ, parafrÀzisbÂl persziflÀzzsÀ vÀlÂ mÀsolata megsemmisÁti, mondhatni: olvashatatlannÀ (csak a maga
mÂdjÀn olvashatÂvÀ) teszi a szerzûelûd sz´veg¢t.
çm MikszÀth Degr¢ AlajosnÀl alighanem valamivel nagyobb vadra vadÀszik. De
ezen a ponton mÀr t¢nyleg elû kell venn¡nk a reg¢ny (r¢szletezûbb ¢s ¢rtelmezû bet¢tekben gazdagabb) sz´veg¢t. LÀssuk elûsz´r az elûk¢sz¡leteket!
Malinka, Kopereczky fûispÀn friss titkÀra a feladatairÂl ¢rdeklûdik.
àä De m¢gis szeretn¢m teendûim t¡zetesebb meghatÀrozÀsÀt ä szÂlalt meg Malinka.
ä Ne besz¢ljen nekem ilyen stÁlusban. Mert azt ¢n ki nem Àllhatom, azt hiszem, hogy valamilyen
hivatalos okmÀnyt olvas s attÂl ¢n mindjÀrt elalszom, mint a kakas, ha meglÂbÀljÀk. Hogy mi a
teendûje? Hm, azt neh¢z meghatÀrozni. Mindenekelûtt egy sz¢p beiktatÀsi besz¢dre van sz¡ks¢gem. Ezt ´nnek kell megcsinÀlni. Ez a szekretÀrius dolga. CsinÀlt ´n mÀr ilyesmit?
ä Nem csinÀltam m¢g, de a chriÀtÂl kezdve mindent meg tudok csinÀlni, csakhogy...
ä Csakhogy?
ä JÂ volna lÀtni mintÀnak egy ilyen besz¢det, mi szokott abban lenni.
ä Sok z´lds¢g, tem¢rdek hetle-kotla. °s ezt nekem szÂrÂl szÂra be kell magolnom. De hÀt ilyen
az ember. Hihetetlen, mi mindenre k¢pes a hazÀjÀ¢rt!Ê (KrK XX. 56ä57.)
A t¢ma tehÀt mell¢kes: a sz´vegalkotÀs elsûsorban stilÀris k¢rd¢s. A retorika ÀltalÀnos szabÀlyainak ismerete azonban nem elegendû: MalinkÀnak, az elj´vendû besz¢d
hÃs-v¢r szerzûj¢nek Kopereczky, a konvencionÀlis szerzû parancsÀra egy konkr¢t sz´vegcsoport, a beiktatÀsi besz¢dek speciÀlis stÁlusÀt kell ellesnie, hogy fûn´ke (sikeres
imitÀciÂ eset¢n talÀn m¢g a nyilvÀnos elszendered¢st is kockÀztatva) felavattass¢k.
Nem mell¢kes ugyanakkor, s talÀn n¢mi ´nreflexiÂt sem n¢lk¡l´z, hogy MalinkÀnak
¢ppen a chria a kedvence ¢s eredendû adottsÀga. Ugyanis, mint tudjuk, ez az ajektÁv
mondatalakzat a sententia csattanÂs, k¡l´n´sen hatÀsos ¢s gyakorta anekdotÀval illusztrÀlt vÀltozata.39 Nem k¡l´n´sebben neh¢z tehÀt felfedezni benne a mindenkori MikszÀth-sz´veg uralkodÂ trÂpusÀt.40 Ha az ´nreflexiÂra alapulÂ ¢rtelmez¢st elfogadjuk,
akkor azt mondhatjuk tehÀt, hogy a hÃs-v¢r szerzû eredendû, mÀr kezdetben is k¢szen
ÀllÂ ¢s k¢sûbb gyûzedelmeskedû tulajdonsÀgait a konvencionÀlis szerzû felavattatÀsa
¢rdek¢ben kezdetben alÀveti az egyelûre ismeretlen, de lÀtatlanban is unalommal fenyegetû konkr¢t, müfaji sz´veghagyomÀnynak.
àMalinka [...] izzadt a besz¢d k¢szÁt¢se k´zben. Sok penzumot csinÀlt mÀr ¢let¢ben, de egy se
ment olyan nehezen, talÀn ¢ppen az¢rt, mert valami rendkÁv¡lit akart alkotni.Ê (58.) A Cicero,
K´lcsey ¢s az orszÀggyül¢si szÂnokok besz¢deinek ihlet¢re ¢s hatÀsa alatt keletkezett
elsû verziÂval leszerepel. Az Antoniusnak Caesar holtteste f´l´tt tartott besz¢de nyomÀn sz¡letett, alexandrinusokban Árott mÀsodik szÂnoklattal hasonlÂk¢ppen.
àA szeg¢ny Malinka most mÀr kezdte az alispÀn Àltal k¡ld´tt r¢gi jegyzûk´nyvekben meg´r´kÁtett beiktatÀsi besz¢deket f´lturkÀlni, s nagy kÁnjÀban kivÀlasztvÀn egyet, amelyet a mostani
alispÀn tartott m¢g fûjegyzû korÀban, az 1868-ban kinevezett fûispÀn, bÀrÂ AnÀcsy JÀnos beik-
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tatÀsÀnÀl ¢s amelyet a szÂnok Ãgy adott elû akkor, mint a vÀrmegye Âhajait, most akk¢nt travesztÀlta, mintha a fûispÀn Ág¢ret gyanÀnt mondanÀ el ugyanazokat a szÂvirÀgokat, reformokat, pattogÂ szentenciÀkat, kopott hasonlatokat ¢s r¢szes¡lûkben ´sszevissza gubÂzott oratori maszlagokat
¢s cirÀdÀkat.
Kopereczkynek a szemei csillogtak a megel¢ged¢stûl ¢s ´r´mtûl.
ä Ez az, pÀn brat. Ez az igazi, ez a sz¢p, rajta van az a bizonyos megyei szag, ami a hajdÃk
dolmÀnyÀn ¢s a bizottsÀgi tagok bekecs¢n. Maga nagy talentum pÀn brat.
Az volt nÀla a legnagyobb fokÃ megel¢ged¢s, ha valami alantast per ÏpÀn bratÎ (testv¢r Ãr)
szÂlÁtott.
Ezt a besz¢det vitte haza Krapecre, hogy betanulja.Ê (58ä59.)
Ugyanazt elmondani Âhaj helyett Ág¢retk¢nt. De nem a travesztÀlt t¢ma a l¢nyeg,
hanem az azonos ¢s otthonosan ismerûs stÁlus. Ebben a t´rt¢netben a megûrzû mÀsolÀs
¢s nem az ÃjraÁrÂ elmismÀsolÀs41 az igazi ¢s sz¢p tehets¢g jele. A hÃs-v¢r szerzû ¢s a
konvencionÀlis szerzû az ism¢tl¢s, a hagyomÀny stÁlusÀnak alÀzatos, szem¢lytelen, jÂllehet szÀmÁtÂ ÀtadÀsa, a duplikÀlÀs Àltal vÀlik ÃrrÀ ¢s testv¢rr¢.
àEj, Istenem, hÀt van egy kis modorom, ez az eg¢szÊ ä mondanÀ erre Bubenyik. (97.)
çm a k¢t szerzû pÀrbesz¢de szerint n¢mi ä a nyelv ¢s a hagyomÀny Àltal preformÀlt
ä memÂriÀra is sz¡ks¢g van.
à...¢n a besz¢det tanulom. Van is arra valami szer vagy micsoda. °ppen azon gondolkozom
eg¢sz nap. Mintha hallottam volna, hogy valaki kavicsot tett a nyelve alÀ.
ä Az Demosthenes volt, de az az¢rt tette, hogy a dadogÀstÂl elszokj¢k.
ä No, mindegy, kigondoltam ¢n egy mÀsik metÂdust, lefordÁttatom az eg¢sz besz¢det tÂtra a
kÀntorral, azt betanulja KoleszÀr MÀria ¢s ¢jjel-nappal d¡nny´gi a kis Izrael b´lcsûje f´l´tt,
addig-addig, hogy szÂrÂl szÂra megragad az eszembe, mert ¢n meg ott fogok csibukozni a fiÃ
mellett, mikor aztÀn tudni fogom, visszafordÁtom az elm¢mben magyarra, ez mÀr bliktri, s Ãgy
elszavalom BontÂvÀron, mint a folyÂvÁz, hogy ÏTisztelt K´zt´rv¢nyhatÂsÀgi bizottsÀg! A mai politikai viszonyok k´z´tt, a hazÀnk ege f´l´tt tornyosulÂ felhûknek k´zepette...Î Gondolom, Ágy kezdûdik? HÀt csak ne f¢ltsen engem, amice.Ê (98ä99.)
Kopereczky t¢ved¢se egy pillanatra felvillantja annak lehetûs¢g¢t, hogy besz¢lni
nem mÀs, mint eml¢kezni. Hogy nem dadogni nem mÀs, mint memorizÀlni ¢s felmondani valami mÀr korÀbban l¢tezettet. Hogy a nyelv besz¢l, nem az ember.
Enn¢l is fontosabb azonban, hogy a besz¢d az ´nazonossÀg folyamatos t¢telez¢se
mellett egyre t´bb ÀtalakÁtÀson megy Àt: a PoltÀry-besz¢det Malinka travesztÀlva mÀsolja le, ezt a besz¢det a kÀntor tÂtra fordÁtja, KoleszÀr MÀria betanulja, ¢s ¢jjel-nappal
d¡nny´gi, ez ragad meg elûbb-utÂbb a fûispÀn esz¢ben, majd ezt fordÁtja (vissza?) magyarra. Karinthy Frigyes müfordÁtÀskrokijÀra, A Herz-f¢le szalÀmiban kezdetü Ady-fordÁtÀsra hivatkozva aligha minûs¡lhet hiperkritikÀnak,42 ha a marad¢ktalan ´nazonossÀgot m¢g szoros textolÂgiai ¢rtelemben sem vessz¡k bizonyosnak. Marad¢ktalan eredetis¢g ugyan t¢nyleg nincs, de legalÀbb ä a szÂ szoros ¢rtelm¢ben vett ugyanazt mondÀs sem lehets¢ges.
A tÂt ajkÃ dajka egy magyar csecsemû f´l´tt, a k¢tnyelvü apa mellett magyarbÂl
fordÁtott tÂt nyelvü szÂnoklatot d¡nny´g. Vajon azonos-e ´nmagÀval az a besz¢d,
amely ugyanabban az idûben a fiÃt tÂtul, az apÀt magyarul tanÁtja besz¢lni? AkÀrhogy
is, k¢sz¡lûdik a besz¢d: szÂrÂdik egys¢gesÁthetetlen¡l.
Egy nagy ivÀszat ¢s egy kisebb vereked¢s utÀn az elsû, illetve mÀsodik, vagyis hogy
harmadik szÂnok, PoltÀry alispÀn is bajban van persze.
à...az ÁrÂasztalnÀl ¡lt s t¢tovÀn merengett a k¢t legk´nnyebb sor f´l´tt, melyet leÁrt:
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M¢ltÂsÀgos bÀrÂ Ãr,
Szeretve tisztelt fûispÀnunk!
MinekutÀna...
CsodÀlatos ä gondolÀ ä, miÂta nem vagyok ÏaranytollÃ jegyzûÎ, azÂta nincs meg az a stÁlusom.
Mintha a hivatallal egy¡tt az is megvÀltozott volna.
ä J¢zus, MÀria ä rÀzta fel az ihletre vÀrakozÂ f¢rfiÃt a neje hangja ä, elvesztettem a gy¢mÀnttümet. [...]
ä K´sz´n´m sz¢pen. °ppen kedvezû rÀ a hangulat. Ahelyett, hogy szimil¢ket, parabolÀkat keresn¢k, most a te ¢kszereidet kell keresnem. Mondhatom, nagy mulatsÀg. [...]
...le¡lt az ÁrÂasztalhoz, de az asztal f´l¢ hajolva csakhamar elnyomta a buzgÂsÀg ¢s csak akkor
¢bredt fel, mikor reggel a hajdÃ j´tt jelenteni, hogy f´l van tÀlalva a reggeli ¢s hogy azÂta az
¢kszer is megker¡lt; itthon volt leesve a kis asztalka alatt.Ê (124ä125.)
Elveszett a stÁlus, elveszett a gy¢mÀnttü: PoltÀry a besz¢d ornÀtusa helyett nûi ¢kszereket keres. Nem talÀljÀk, ¢s sz´veg sem sz¡letik, v¢g¡l m¢gis megker¡l mindkettû:
az ¢kszer el sem veszett, a besz¢d pedig mÀr 1868 Âta megvan.
Emez elûk¢sz¡letek ¢s int¢zked¢sek utÀn k´vetkezik el a IX. fejezet (126ä152., fûk¢nt:
134ä150.).
Felcsattan PoltÀry Gy´rgy hÁres ez¡stcseng¢sü hangja: àM¢ltÂsÀgos bÀrÂ Ãr, Szeretve
tisztelt fûispÀnunk! [...] ÏA mai politikai viszonyok mellett, a hazÀnk ege f´l´tt tornyosulÂ felhûknek k´zepette, midûn [...]ÎÊ (134.) Malinka, vagyis Kopereczky, azaz PoltÀry sajÀt besz¢dje, jogos elmesz¡lem¢nye, a mÀsodszor felhasznÀlt puskapor: à¢rt¢ktelen krispinre
jÂ a viseltes zsinÂr isÊ. (135.) SzÂrÂl szÂra az û besz¢dj¡k pereg le. Hullnak, s¡vÁtenek a
szavak, mint az ¢les sz´gek. Sz¢gyen, gyalÀzat. Malinka v¢re hull PoltÀry mondataiban.
M¢g Noszty Feri is megszÂlal. DialÂgust szorgalmaz:
àä Milyen lesz a sÂgor besz¢de? [...]
ä Isten tudja. [...]
ä Te csinÀltad? [...]
ä F¢lig-meddig. [...]
ä LÀsd, azt Ãgy kellett volna ´sszeeszkÀbÀlni, hogy elûlegesen bek¢ritek az alispÀnnak ezt a
szÂnoklatÀt, Ãgy hogy a sÂgor besz¢de mintegy vÀlaszokat tartalmazott volna az itt felhozottakra
s ezzel rajta lett volna a r´gt´nz¢s zomÀnca. Meg kell adni, hogy gy´ny´rüen besz¢l ez a PoltÀry,
vagy hogy hÁvjÀk.Ê (137.)
SzÂ sincs dialÂgusrÂl. Menthetetlen¡l el is ¢rkezik hÀt a rettenet ruhÀjÀba ´lt´z´tt
pillanat. àTekintetes k´zt´rv¢nyhatÂsÀgi bizottsÀg! [...] A mai politikai viszonyok mellett, a hazÀnk ege f´l´tt tornyosulÂ felhûknek k´zepette, midûn [...]Ê (138.) ä szÂlal meg ä nem az okos
ember, nem is az Ãj fûispÀn, hanem a f¢leszünek hirdetett tÂt Ãr pohÀnkakÀsa Ázü
hangja. OhÂ. Hisz ez rettenetes mÂdon ¢rdekes. ParÂdiÀz. GÃnyol. Egy hallÀsra, zseniÀlis mÂdon, szÂrÂl szÂra visszamondja. àÏBevette ¢s most kihÀnyjaÎ ä ahogy Vil¢czy ¹d´n
mondta.Ê (139.) Talentum. LÀng¢sz. CsodÀlatos eml¢kezûtehets¢g. PoltÀry, az eredeti,
de eredetis¢g¢nek lÀtszatÀt immÀr v¢gk¢pp elvesztett szerzû bikaszeme kidagad a csodÀlkozÀstÂl. D¡h´sen d´fk´di rezes kardjÀval a padlÂt. àFatÀlis egy v¢letlen. Most mÀr
minden napf¢nyre ker¡l. Dicsûs¢g, hÁrn¢v, szÂnoki nimbusz, Isten veled.Ê (140.) àEz most mÀr
csak mint szatÁra ¢rtelmezendû.Ê (140.) Findzsa asszony hiÀba hÀborog (àMicsoda disznÂ
n¢p ez; mikor az uram mondta ezeket, a f¡l¡k dobjÀt se hajtottÀk, most pedig a lelk¡ket ordÁtjÀk
kiÊ): a sikerk¡l´nbs¢g nem a szerzû szem¢ly¢n mÃlik. Telik az idû, s mind nagyobb a
rekord, a szÂrÂl szÂra visszaadott frÀzisok, szimil¢k, id¢zetek szÀma. N¢melyek ugyan
Ãgy v¢lekednek, hogy e mnemotechnikai erûmüvelet nem elegendû a dicsûs¢ghez
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(àÏhiszen a t¡k´r43 is azt teszi, az¢rt m¢gse bÀmuljÀk, mint masinÀtÎÊ, 141.), de ezeket a szÀjasabbak ¢s müveltebbek letorkoljÀk: àmit ¢rt a paraszt az uborkasalÀtÀhoz?Ê (141.).
àA t´megek kiszÀmÁthatatlanok, mert szesz¢lyesek. A Malinka balul ki¡t´tt plÀgiuma megfordÁtotta a hangulatot ¢s a k¡l´n´s k´r¡lm¢nyek k´z´tt (a sors csodÀlatos kÀrtyakeverû) keletkezett
rokonszenv f´lkapta szÀrnyaira Kopereczkyt ¢s nem ejtette el t´bb¢. Egy elk¢pzelt jÂtulajdonsÀg
(ezÃttal a rendkÁv¡li eml¢kezûtehets¢g lÀtszata) t´bbet ¢r, mint szÀz megl¢vû er¢ny. Az ¢ljenz¢s,
tetsz¢szaj most mÀr annyira hozzÀszegûd´tt a besz¢dhez, mint a gazdÀtlan kutya, hogy bottal se
lehetett volna elverni.Ê (140.)
°s ä rÀadÀsul ä a szerzûelûd sem jÀr rosszul: l¢t¢t a t´rt¢ntek nem vesz¢lyeztetik,
hanem szavatoljÀk.
àA fûispÀn most nagy dicsûs¢get aratott azzal a v¢letlens¢ggel, hogy ¢ppen az ¢n egykori besz¢demet magolta be, s ¢n azt nem gyanÁtva, k´zvetlen¡l elûtte elmondtam, mind azt hiszik ezek
a maflÀk, hogy r´gt´nz´tt parÂdiÀt hallanak s bÀmuljÀk ût, ¡nneplik, mert ezzel egyÃttal engem
v¢lnek inzultÀlni. HÀt bizony el¢g kellemetlen, hanem segÁteni nem lehet rajta. Mert ha ¢n most
leleplezn¢m, hogy a fûispÀn nem engem parodizÀl, hanem szeg¢ny feje nem tanult be mÀs besz¢det
s akarva, nem akarva ezt kell elfÃjnia, akkor ugyan a fûispÀn agyon volna ¡tve, de magamat is
bemÀrtanÀm, hogy k¢tszer mondok el egy besz¢det. Legjobb tehÀt, ha elhallgatok s igyekszem kihÃzni
ebbûl a vak esetlegbûl a lehetû legnagyobb polgÀri hasznot. A fûispÀn nagyon jÂl tudja, hogy mÀs
besz¢det nem tud, enn¢lfogva kutatni fogja, mik¢nt ker¡lt ´ssze a k¢t besz¢d, s a megûrzendû titok
ezerszerte jobban kapcsol majd hozzÀ, mint bÀrmely mÀs szolgÀlat, amit tehetn¢k.Ê (141.)
A valÂsÀgos helyzet pedig marad¢ktalanul elv¢sz a magyarÀzat´z´nben. Kopereczky szokott boh¢miÀjÀval m¢g az igazat is megmondja, de sikere immÀr annyira
bizonyos ¢s erûs, hogy m¢g e szavait is elûdj¢re vonatkozÂ marÂ c¢lzÀsnak veszik
(145.): àegy Âra elûtt m¢g û volt [...] a szamÀr, most mÀr szÁnb´lcsess¢g, kijelent¢sszerü alapigazsÀg minden, ami mondÊ (146.).
à[S]ok ember egybev¢ve sokkal ostobÀbb, mint csupÀn egyetlen ember, ha nagyon ostoba isÊ ä
mondja erre Bubenyik, aki mindent tud, m¢gis k¢rdez.
Bubenyik tudja, hogy Kopereczky besz¢de mÀr korÀbban megvolt, tudja azt is,
hogy Malinka Árta, s Kopereczky r´vid, p¢ldÀzatos kioktatÀsa (àHÀt nem az eny¢m a frakk,
habÀr szidom ¢rte esetleg a szabÂt, hogy hosszÃra csinÀlta?Ê, 148.) utÀn m¢g azt is felfogja,
hogy a szerzû nem azonos az ÁrÂval, csak egyvalami nem megy a fej¢be, à[a]z, hogy
mik¢ppen fiadzhatta ez a besz¢d a sajÀt apjÀt?Ê (149.). Kopereczky elûsz´r Ãjabb p¢ldÀzattal
prÂbÀlkozik, MoÂr KÀroly ¢s BÀnk bÀn ä a v¢kony garde-robe miatt ä k´z´s bÀrsonyk´nt´s¢rûl, Àm Bubenyik szerint
àMoÂr KÀroly ¢s BÀnk bÀn sohasem jelentek meg egyszerre a lÀmpÀk elûtt, mert akkor nem
tudom, hogy lettek volna. S mindezekhez m¢g neveli a csodÀlatossÀgot a sorrend, mert ha m¢ltÂsÀgod mondja el elûbb a besz¢det, akkor m¢g lehets¢ges volna a megoldÀs elgondolÀsa, de Ágy
igazÀn megfoghatatlan, mik¢pp tudta az alispÀn Ãr elmondani?
Mit? Ki nem talÀltad volna? Olyan stomfax vagy? HÀt a Malinka adta oda neki. Hiszen
vilÀgos.Ê
A k¢tszer elmondott besz¢d t´rt¢nete ä talÀn nem v¢letlen¡l ä a k´vetkezû mondattal ¢r v¢get: àNincsen a term¢szetben egyformasÀg.Ê (150.)
Nincs ism¢tl¢s. BÀrmennyire tartsunk is tûle, a plÀgium nem lehets¢ges. A sz´vegek
idûbeli sorrendje pedig n¢ha m¢g csak nem is valÂszÁnüsÁtheti a leszÀrmazÀs rendj¢t.
A hatÀs csodÀlatos titkai ¢s rugÂi valÂban kif¡rk¢szhetetlenek.
A reg¢ny eg¢sz sz´veg¢re a IX. fejezet tanulsÀgai felûl egy pillanatra kitekintve immÀr nem is elsûsorban az ´nkritikus, a digressziÂra ¢pÁtû szerkezetet megk¢rdûjelezû
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gyakori reg¢nypo¢tikai reflexiÂk (XX. 88., 154., XXI. 27., 122., 213. stb.) vÀlnak ¢rdekess¢. Nem is a nyelvre vonatkozÂ, helyenk¢nt nagyon tanulsÀgos elm¢lked¢sek
(XX. 26., 216., XXI. 15ä16., 24., 46ä47., 52. stb.), nem a disszeminÀciÂ (XX. 60., 114.,
162., 171., XXI. 125ä127., 200., 211. stb.) ¢s a diff¢rence (XX. 74., 90., 108., 146.,
202., 234., XXI. 109., 110., 151. stb.) megtapasztalÀsÀt sejtetû r¢szletek. Hanem sokkal
inkÀbb a sz´vegelûd´knek a sajÀt sz´vegben valÂ jelenl¢t¢t tÀrgyalÂ mozzanatok.
Teljesen vilÀgos, hogy szÀmos szereplû eset¢ben a vilÀglÀtÀst az elolvasott reg¢nyek
formÀljÀk meg elsûsorban (XX. 54., 162., XXI. 99.). HasonlÂk¢ppen igaz ez az irodalmi sz´vegekre is, Àm a hatÀs gyakorta a felismerhetetlens¢gig rejtett (XX. 97.). Maga a MikszÀth-sz´veg azonban egy pillanatra sem titkolja elûdeit. Megid¢zûdik itt JÀszon t´rt¢nete (XX. 210.), a SZ°P I LONKA (XX. 215., 230.), àegy angol novellaÊ-k¢nt
emlegetve JÂkai SZ°P MIKHçL-ja (XXI. 18.), valamint MAGYAR FAUST-ja (XXI. 73.) ¢s
E PPUR SI MUOV°-ja (XX. 173.), Ovidius (XXI. 37.), Dickens (XXI. 113.), ZÀch KlÀra
eml¢ke (XXI. 195.), Boccaccio (XXI. 198.), a JÂsikaäKem¢nyäJÂkai triÀsz (XXI. 180.).
°s az Àltaluk botrÀnyos mÂdon kompromittÀlÂdott szüzi eredetis¢get semmif¢le jÂvÀt¢tel meg nem reparÀlhatja. Mert az eredetis¢g k¢rd¢se sohasem a besz¢lû szem¢lye
Àltal dûl el (àannyi mÀs embertûl hallottam ezt, hogy mÀr szinte azt hiszem, ¢n magam talÀltam
kiÊ, XXI. 112.). M¢g az ÁrÂnÀl sem, akinek pedig a àk´nyve majdnem olyan kedves, mintha
a gyermeke volnaÊ (XXI. 137.).
Mindig a k´vetkezm¢nyek d´ntenek. A Stromm-aff¢rt (XX. 13ä39.) a k´vetkezm¢nyek teszik ûsbünn¢, a Velkovics-sztorit (XX. 8.) TÂth Mari felbukkanÀsa avatja elût´rt¢nett¢. Vannak ugyan megkonstruÀlhatatlan emberek (XX. 67.), de a t´bbs¢get
valamif¢le jÂl ismert szerep mozgatja (XX. 115., 158.). Mindenki hasonlÁt valakire
(XX. 210., XXI. 139.), mert mindenki inkognitÂban van (XX. 214., 225., XXI. 103ä
105., 145.), ¢s minden ism¢tlûdik. A t´rt¢net v¢gkifejlete felûl azonban minden ¢rthetûv¢ vÀlik. Mert minden t´rt¢net csak a v¢gkifejlete felûl ¢rthetû meg.
Mindennek ellen¢re: az elker¡lhetetlen gyûzelem t¢ny¢nek az¢rt kicsit talÀn tÃlzottnak tünû fitogtatÀsÀval nem Àrul-e el m¢gis n¢mi f¢lelmet az U TñHANG elsû bekezd¢s¢nek utolsÂ mondata?
àA nagy mesemondÂk eltüntek tehÀt a f´ld szÁn¢rûl ¢s vissza se fognak t¢rni t´bb¢. Dumas,
HugÂ Viktor ¢s JÂkai utÀn bezÀrÂdik a kapu ¢s nem valÂszÁnü, hogy m¢g valamikor megcsikorduljon sarkaiban.Ê (XXI. 230.)
IV. Metsz¢s
Nincs kedvem a sz´veg burjÀnzÂ fÀjÀt valamennyire m¢giscsak mindig legallyazÂ
´sszefoglalÀshoz. De ha mÀr metszenem kell, legalÀbb n¢zz¡k meg, mi cs´p´g a sebzett
Àgv¢geken.44
MikszÀth utolsÂ elûtti, egyben a JÂkai halÀlÀt (1904) ¢s a JñKAI MñR °LETE °S KORA
(1905ä1906) cÁmü reg¢nyes ¢letrajzot k´vetû elsû, A NOSZTY FIö ESETE TñTH MARI VAL cÁmü reg¢nye, fûk¢nt annak IX. fejezete a hagyomÀnyviszonyok kontextusÀba
ÀllÁtva, a k¢tszer elmondott besz¢d konkr¢t p¢ldÀja ¢s kicsinyÁtû t¡kre Àltal meglehetûs
vilÀgossÀggal besz¢l a tradÁciÂhoz valÂ viszony egyik lehets¢ges s talÀn ritkÀbban emlegetett strat¢giÀjÀrÂl. Ez a strat¢gia a hatÀs-iszony kijÀtszÀsÀra kÁnÀlt lehetûs¢gek
mindegyik¢nek kiprÂbÀlÀsa utÀn, a papagÀjszerü utÀnmondÀs f¢lelme ¢s a kvalifikÀlt
ember utÀnozhatatlanul extra nÂtÀjÀnak Àlma k´z´tti higgadtabb t¢rben rendezkedik
be. A modernitÀson innen vagy tÃl nem gondolja azt, hogy bÀrki is k¢pes lenne àhatÀs
alatt nem Àllva hatniÊ,45 de azt sem, hogy a hagyomÀny minden sajÀtnak v¢lt mozzanatot
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k¢pes lenne marad¢ktalanul preformÀlni, azt sem, hogy az eredetis¢g lÀtszata ¢rdek¢ben veszni kell mindenkinek, aki korÀbban mÀr mondta egyszer, amit mi most, azt
sem, hogy az apÀkat meg kell ´lni. A hatÀs-iszony ¢s az ¹dipusz-komplexus okozta (¢s
immÀr a magyar irodalomban is behatÂan vizsgÀlt)46 f¢lelmeket a MikszÀth-sz´veg
eset¢ben megÁt¢l¢sem szerint elsûsorban annak tudata oldja, hogy a sz´veg nem csupÀn s nem kizÀrÂlag a korÀbbi sz´vegek, sz´vegelûd´k k´vetkezm¢nye, folyomÀnya,
k¢sûn ¢rkezett s Ágy el(mis)mÀsolÀsra k¢nyszerÁtett utÂda, hanem egyben mindig olyan
erû is, amely k¢pes arra, hogy sajÀt pozÁciÂjÀbÂl Ãjraolvassa ¢s (ami ugyanaz) ÃjraÁrja
az elûd´ket, olvashatatlannÀ vagy (csak a maga mÂdjÀn) olvashatÂvÀ tegye azokat,
hogy Ágy ´nmaga elût´rt¢netek¢nt alkothassa Ãjra a korÀbbi t´rt¢netet.47
Az ÃjraolvasÀs legalÀbb olyan fontos ¢s erûs hatÀs, mint a leszÀrmazÀs. Aki k¢sûbb
j´n, az az erûsebb, aki a legk¢sûbb j´n, az a legerûsebb. Az¢rt fiaddza minden valamennyire is erûs sz´veg mindig a sajÀt apjÀt, mert az elûd´t elûdnek mindig az utÂd
teremti meg.48
Az irodalom dinamikÀjÀt alighanem csak egy oldalrÂl magyarÀzza a (sz´vegelûd
nyilvÀnvalÂ jelenl¢t¢t mÂdszeresen bagatellizÀlni igyekvû) hatÀs-iszony. A (nem nyilvÀnvalÂ hatÀsokat is eleve a sajÀt ¢rtelmez¢sben kinyilvÀnÁtÂ) Kopereczky-effektus talÀn
egy mÀsik strat¢gia nyoma lehet.
Nagyon is el tudok k¢pzelni olyan magyar irodalmi kÀnont, amelynek nem a JÂkai
¢s KrÃdy k´z´tti k´zvetÁt¢s jogÀn, hanem ä sok mÀs lehets¢ges ¢rv mellett ä mÀr csak
a k¢tszer elmondott besz¢d t´rt¢net¢nek (a mÀsodvonalnak fenntartott k´zvetÁtû
funkciÂt a mindenkinek kijÀrÂ ÃjraolvasÂ ranggal helyettesÁtû, a hatalmat az elûd´k
elûdk¢nt valÂ megteremt¢s¢ben ¢s nem azok elpusztÁtÀsÀban lÀtÂ) hagyomÀnyfelfogÀsa miatt
is MikszÀth KÀlmÀn ¢letmüve Àllna az egyik centrumÀban.49
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15. Eml¢keztetû¡l: AMI A LELKET MEGM°RGEZI
(n¢pies besz¢ly) (1871), A BATYUS ZSIDñ LçNYA
(elbesz¢l¢s) (1871), A LUTRI (elbesz¢l¢s)
(1872), A VçRMEGYE RñKçJA (1877), AZ APçM
ISMERýSEI (reg¢ny egy k´tetben) (1878), NEMZETES URAIM°K (reg¢ny) (1882ä1883), A LOHI NAI Fþ (elbesz¢l¢s) (1885), FARKAS A V ERHOV I -

NçN (1892), AZ ELADñ BIRTOK (elbesz¢l¢s)
(1893), PçVA A VARJöVAL (elbesz¢l¢s) (1894),
NE OKOSKODJ, PISTA! (1895), NAGY KUTYA A
V ICEBíRñ (1895), A Z¹LD L°GY °S A SçRGA
MñKUS (1895), PRAKOV SZKY , A SIKET KOVçCS
(1895ä1896), APRñ K°PEK A VçRMEGY°BýL
(Ãti ¢lm¢nyek) (1899), A K RöDY K çLMçN
CSíNYTEV °SEI (1899), A MI ¹R¹K¹S BARçTUNK
(1899), EGY °J AZ ARANY B OGçRBAN (1899), A
FEKETE KAKAS (1899), A SZ¹KEV °NYEK (1901),
FILI (RAJZ A R°GI V ILçGBñL) (1902), MINDENKI
L°PIK EGYET (1902), A V °N GAZEMBER (1904),
K OZSIBROV SZKY ºZLETET K¹T (1905).
16. Noha bizonyos, ironikusan kezelt (talÀn
hatÀs)t´rt¢neti(nek is nevezhetû) tudatossÀg
mÀr ebben a sz´vegben is megfigyelhetû. Pl.:
àDe amint lassan-lassan oszladozni kezdett az Àmulat, eleibe tolakodott az eml¢kezet. S ami r¢gen t´rt¢nt, azt most mind hozzÀidomÁtottÀk ahhoz, amin
most csodÀlkoztak. Mert most mÀr visszÀjÀrul fordult a dolog. A mai jelenet nem volt meg¢rthetû a
mÃltakbÂl, vett¢k hÀt fundamentumnak a mai jelenetet, s amire visszaeml¢keztek, azt ¢pÁtett¢k hozzÀ
ehhez. S Ágy mÀr t´k¢letesen ´sszevÀgott.Ê (KrK II.
208ä209.)
17. KrK III. 16.
18. KrK IV., fûk¢nt 7., 34. ¢s 67.
19. A r¢szleges leszÀmolÀs JÂkai szerep- ¢s becs¡letk´zpontÃ antropolÂgiÀjÀval mÀr korÀbban megkezdûd´tt. àEgy n¢v, mely elûtt lemÀllik
az emberrûl, mint a vakolat, minden szÁnlel¢s, ¢s
nem marad meg semmi, csak maga az ember ä szerep
n¢lk¡l.Ê (LÀsd: A BATYUS ZSIDñ LçNYA. KrK I.
63.) Becs¡let, m¢ltÂsÀg, romÀnc ¢s reg¢ny
´sszef¡gg¢seihez lÀsd: Szilasi LÀszlÂ: àODA
ALANT LAKIK , AKI AZT MOZGATJAÊ (JñKAI MñR:
SZEG°NY GAZDAGOK CíMþ REG°NY°NEK ROMçNCOS OLVASATA). Alf´ld, 1994. oktÂber. 44ä
57. ¢s uû: àK¹RNY°KEZI MçR N°MINEMþ K°TS°GÊ (ARANY JçNOS: A NAGYIDAI CIGçNYOK ).
ItK, 1994. 4. 395ä414.
20. A JÂkai-f¢le sz´veget ¢s a rajta nevelkedett
àreg¢nyolvasÀsnak nevezett befogadÀsi strat¢giÀkatÊ illetû finom, de cs´ppet sem rejtett kritika
egy¢bk¢nt itt ¢s a tovÀbbiakban is ÃgyszÂlvÀn
folyamatosnak mondhatÂ. P¢lda a SZENT P°TER ESERNYýJ°-bûl: àVeronka elmondta a k´nyveket. Azokat mind olvasta Gyuri is, s elkezdik felemlegetni a reg¢nyek hûseit, mint k´z´s ´smerûseiket:
Elem¢rt, a sast, Berend IvÀnt, Ankerschmidt Erzsik¢t, B¢ldi ArankÀt. Bizony nagy csacsi volt az a B¢ldi PÀl, hogy nem fogadta el a fejedelems¢get.
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ä De hÀtha m¢gis jÂl tette, mert ha elfogadja, mibûl tÀmad akkor az a sz¢p reg¢ny?Ê (KrK V II.
137.)
21. Harold Bloom: THE ANXIETY OF I NFLUENCE. Oxford UP, New YorkäLondon, 1973;
K ABBALAH AND CRITICISM (Seabury, New
York, 1975); A MAP OF MISREADING (Oxford
UP, New YorkäLondon, 1975); POETRY AND
REPRESSION (Yale UP, New Haven, 1976).
22. Harold Bloom: A MAP OF MISREADING.
53ä60., 115ä119.
23. Alfa (Alexander BernÀt) kritikÀja a
NOSZTY-rÂl: Budapesti HÁrlap, 1909. januÀr 30.
25. sz. 2ä4. (KrK XXV III. 268ä272.)
24. àAz eszt¢tikai tapasztalat ä a retorikai hatÀseszt¢tikÀk movere-docere-delectare tÁpusÃ fogalmaiban
ûrz´tt ä teljess¢ge Ãgy bomlik meg, hogy a t´rt¢neti
¢rtelmez¢sek innen [ti. nagyjÀbÂl a XV III. ¢s
XIX. szÀzad fordulÂjÀtÂl. ä Sz. L.] fogva vagy
a kommunikatÁv (katharszisz), vagy a receptÁv
(aiszth¢szisz), vagy pedig a produktÁv (poi¢szisz)
szempontot hanyagoltÀk el ¢s iktattÀk ki az eszt¢tikai
hatÀsfunkciÂk k´r¢bûl.Ê (KulcsÀr SzabÂ Ernû:
T ¹RT°NETIS°G, MEG°RT°S, IRODALOM. Bp.,
1995. 28.) Igen, Alexander BernÀt ä enyh¢n,
persze: kultikus ä sz´veg¢t olvasva azonban
Ãgy tünik, hogy a magyar hagyomÀnyban
(zÀrvÀnyszerüen) eg¢szen a XX. szÀzad elej¢ig
fennmaradhatott e gondolatrendszer, s m¢g
ekkor is k¢pes volt az ¢rtû ¢lvezetet ¢s az ¢lvezve
¢rt¢st a gyakorlati kritika szÀmÀra is vonzÂvÀ
tenni.
25. àMindegy, akÀr idealizmus, akÀr realizmus, ez
a k´nyve nagyszerü ¢s bÀtor tett. OlvassÀtok ¢s gy´ny´rk´djetek benne, ¢s esetleg megt´rt¢nik, hogy k´zben az elûÁt¢letek lehÀmlanak lelketekrûl, vagy legalÀbb meglazulnak.Ê KrK XXI. 272.
26. CsÀth G¢za: MIKSZçTHRñL °S öJ REG°NY°RýL. Huszadik SzÀzad, 1910. Àprilis. 4. sz. 412ä
420. (KrK XXI. 272ä279.)
27. HarsÀnyi Zsolt: MIKSZçTH. Nyugat, 1926.
II. 555ä557. (KrK XXI. 283.)
28. N¢meth G. B¢la: AZ ESZM°LKEDý, K°SEI
MIKSZçTH. In: uû: SZçZADUTñRñL ä SZçZADELýRýL. I RODALOM- °S MþV ELýD°ST¹RT°NETI
TANULMçNYOK . Bp., 1985. 101ä128., valamint
pl. HÂdosy AnnamÀria: MIXçT: HAIR. In: HÂdosi AnnamÀriaäKis Attila Atilla: REMIX. (Dekon-k´nyvek 6.) Szeged, 1996. 141ä159.,
HÀsz-Feh¢r Katalin: A V íGJçT°K °S A REG°NY
PçRBESZ°DE . TiszatÀj, 1997. januÀr, DiÀkmell¢klet, 1ä12.

29. Pint¢r Jenû: A MAGYAR IRODALOM T¹RT°VII. Bp., 1931. 400ä401. (KrK XXI.
284.) ä Nem tudom, ez az ¢rtelmez¢si irÀny
mit kezd pl. a reg¢ny k´vetkezû mondatÀval:
àMert minden hatalom csak a tisztess¢g valamely
forrÀsÀbÂl ered.Ê (XXI. 160.)
30. Zsigmond Ferenc: MIKSZçTH K çLMçN.
Bp., 1927. 33. ä A mindennek folytÀn kialakult helyzetet jÂl ´sszegzi KulcsÀr SzabÂ Ernû
irodalomt´rt¢nete: àJÂkai ¢s MikszÀth els´prû
hatÀsa alatt aztÀn l¢nyeg¢ben az a po¢tikai egyensÃly bomlott meg, amelyet az epika ez idû tÀjt alakÁtott ki esem¢ny, t´rt¢net ¢s elbesz¢l¢s k´z´tt. Az esem¢ny (ÏcsattanÂkÎ) ¢s a t´rt¢net (az attraktÁv ÏromÀncossÀgÎ) f´l¢nye elf´dte azt az elbesz¢l¢shermeneutikai t¢nyt, hogy mindkettej¡knek az elbesz¢l¢s
¢rtelmezte formÀban van epikai l¢te. Vagyis hogy a
szimulatÁv elbesz¢l¢s (V. Ömega§) jelei sem valÂsÀgokat referÀlnak, hanem csak rÂla tett kijelent¢seket: a jel ¢s jelentett kapcsolatÀbÂl keletkezû eszt¢tikai
jelent¢s a vilÀgszerü epika eset¢ben is jelhasznÀlat
f¡ggv¢nye. A vilÀglek¢pezû, krÂnikus elbesz¢l¢shez
tÀrsÁtott eszk´z jellegü nyelvhasznÀlat elv¢vel Ágy
tÀrsulhatott a k´znyelvi olvashatÂsÀg illÃziÂja.Ê
(KulcsÀr SzabÂ Ernû: A MAGYAR IRODALOM
T¹RT°NETE 1945ä1991. Bp., 1993. 73.)
31. Angyal DÀvid: A B ONTñ VçRMEGYEI FýISPçN BEIKTATçSA MIKSZçTH REG°NY°BEN. In:
PAPP K çROLY EML°KK¹NYV . Debrecen, 1939.
7ä9., Rejtû IstvÀn: EGY MIKSZçTH-REG°NY GENEZISE (A NOSZTY FIö ESETE T ñTH MARIVAL).
ItK, 1960. 305ä318. AZ AZONOS SZ¹V EGþ K¹SZ¹NTý °S BEMUTATKOZñ BESZ°D. KrK XX.
272ä273.
32. FelhÁvom a figyelmet: ez a hivatkozÀs ´nmagÀban is tipikus p¢ldÀja annak, amikor àa
prim¢r atya-sz´veg a f¡ggel¢k kategÂriÀjÀba ker¡l
ÀtÊ. (Leyla Perrone-Moiys¢s: A KRITIKAI INTERTEXTUALITçS . Ford.: BurjÀn MÂnika. Helikon, 1996. 1ä2. 102.)
33. K¢pes FolyÂirat. (A VasÀrnapi ÃjsÀg f¡zetekben.) (Szerk.: Hoitsy PÀl.) 1908. 1. sz. 1. (KrK
XX. 249ä250.)
34. LÀsd pl.: Roland Barthes: A SZERZý HALçLA. Ford.: Babarczy Eszter. In: Roland
Barthes: A SZ¹V EG ¹R¹ME. Szerk.: Babarczy
Eszter. Bp., 1996. 50ä55. Michel Foucault: MI
A SZERZý? Ford.: Erûs Ferenc. VilÀgossÀg,
1981/7. Mell¢klet. 26ä38.
35. Figyelemre m¢ltÂ, hogy ily mÂdon a sz´veg megalkotÀsÀnak retorikai fokozatai k´z¡l
immÀr egy sem maradt ¢rintetlen. Inventio
NETE,
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(lelem¢ny, eredetis¢g): nincs, nem l¢tezik.
Dispositio (felosztÀs, szerkezet): a mÀsolÀs miatt kivitelezhetetlen. Elocutio (¢kesszÂlÀs):
´nÀllÂ l¢t¢t elvesztette, mert megÁt¢l¢se a besz¢lû kil¢t¢nek f¡ggv¢nye (àsz¢p ugyan, de n¢pszerütlen ember mondjaÊ). Memoria (eml¢kezet):
csak a k´z´ns¢g szÀmÀra er¢ny, a narrÀtor
megveti (àbemagolniÊ ä àegyszeri hallÀsra ä micsoda memÂria!Ê). Pronuntiatio (az elûadÀs mÂdja): mell¢kes.
36. Az Ãjabb intertextuÀlis kutatÀsok rÀmutattak mÀr, hogy milyen ritka egy eg¢sz sz´veg
teljes Àtv¢tele. (Pl.: Laurent Jenny: A FORMA
STRAT°GIçJA. Ford.: Sepsi Enikû. Helikon,
1996. 1ä2. 47.) MikszÀth strat¢giÀja mÀr csak
az¢rt is ¢rdekes lehet, mert t´rt¢neti elûk¢p¢t
jelentheti ¢s ennyiben Ãjra¢rtelmezheti p¢ldÀul EsterhÀzy P¢ter Ottlik- ¢s Danilo Kiô-mÀsolatait. (LÀsd m¢g Szilasi LÀszlÂ: A PçRBESZ°D
KUDARCAI . (CSOKONAI LILI : TIZENH°T HATY TYöK .) In: uû: MI°RT ENGEDJºK çT AZ çCSNAK
AZ °PíTKEZ°S ¹R¹M°T. Bp., JAKäPesti Szalon,
1994. 71ä82.
37. Degr¢ Alajos: V ISSZAEML°KEZ°SEIM. Bp.,
1883. I. k´tet, 15ä16. KrK XX. 272ä273. ä Bizonyos ¢rtelemben ´r´m´mre szolgÀlt, hogy
Tihanyi Ferenc temesi grÂfot a kritikai kiadÀs
sz´vege egy hely¡tt Temesi Ferenck¢nt emlÁti.
(KrK XX. 273.)
38. à[A] kommentÀtor diszkurzusÀt nem lehet takarosan ¢s mÂdszeresen elvÀlasztani a szerzû¢tûl: a viszony szennyezû ¢s kiasztikus; forrÀssz´veg ¢s mÀsodlagos sz´veg, bÀr elvÀlaszthatÂk, egy egymÀst k´lcs´n´sen tÀmogatÂ, k´lcs´n´sen uralÂ viszonyba ker¡lnek.Ê (Geoffrey H. Hartman: AZ IRODALMI
KOMMENTçR MINT IRODALOM. Ford.: HÂdossy
AnnamÀria. In: B EV EZET°S AZ IRODALOMELM°LETBE. Szerk.: Dobos IstvÀn. Debrecen,
1995. 298.)
39. SzabÂ G. ZoltÀnäSz´r¢nyi LÀszlÂ: K IS MAGYAR RETORIKA. Bp., 1988. 189.
40. àKezdettûl fogva talÀlkozunk a hosszabb elbesz¢l¢st ÀtfogÂ trÂpus lehetûs¢g¢vel; Quintilianus az
I NSTITUTIñ-ban az irÂniÀt Ãgy Árja le, mint amely
k¢pes megszabni egy szÂnoklat eg¢sz¢nek szÁnezet¢t
azÀltal, hogy olyan hangnemet alkalmaz, mely nem
illik az adott szituÀciÂhoz, vagy ¢ppen, mint SzÂkrat¢sz eset¢ben, Àthatja egy ¢let eg¢sz¢t.Ê (Quintilianus: I NSTITUTIO, 9. 2. 44ä53., id¢zi Norman
Knox: T HE W ORLD I RONY AND I TS CONTEXT.
1500ä1755. Durnham N. C.: Duke University
Press. 1961.) (Paul de Man: A TEMPORALITçS

RETORIKçJA.

Ford.: Beck AndrÀs. In: AZ IROI. Szerk.: Thomka BeÀta.
P¢cs, 1996. 35.)
àJakobson elm¢let¢nek eredm¢nyess¢ge azonban
abban a feltev¢sben rejlik, hogy mind a k´lt¢szet,
mind pedig a prÂza k¡l´nb´zû formÀi (amelyeknek
mind megvannak a maguk ellent¢tpÀrjai a narratÁvÀban ÀltalÀban ¢s ez¢rt a t´rt¢netÁrÀsban is) jellemezhetûk annak a dominÀns trÂpusnak az alapjÀn,
amely a nyelv Àltal nyÃjtott paradigmak¢nt szolgÀl
egy olyan vilÀg valamennyi jelent¢st hordozÂ viszonya szÀmÀra, amelyet bÀrki, aki e viszonyokat a
nyelvben kÁvÀnja ÀbrÀzolni, felfoghat.Ê (Hayden
White: A T¹RT°NELMI SZ¹V EG MINT IRODALMI MþALKOTçS. Ford.: NovÀk Gy´rgy. In: TESTES. 350.)
41. A misprison terminus bevett magyar alakja
az el(mis)mÀsolÀs. LÀsd: Harold Bloom: K ¹LT°SZET, REV IZIONIZMUS, ELFOJTçS . Ford.: HÂdossy AnnamÀria. Helikon, 1994. 1ä2. 58ä76.
42. A mondat idÀig terjedû r¢sz¢t HorvÀth
IvÀn: BALASSI K¹LT°SZETE T¹RT°NETI PO°TI KAI MEGK¹ZELíT°SBEN (Bp., 1982) cÁmü k´nyv¢nek 256. oldalÀrÂl mÀsoltam ide.
43. E ponton fontosnak tartom megjegyezni,
hogy ¢rtelmez¢semben a k¢tszer elmondott
besz¢d t´rt¢net¢t mindv¢gig a JÂkai-hagyomÀnyhoz valÂ mikszÀthi viszony kicsinyÁtû t¡kr¢nek tekintettem: megÁt¢l¢sem szerint az idegen sz´veg teljes lemÀsolÀsÀnak gesztusa ebben az esetben egyÃttal rez¡m¢zi (ha tetszik:
kivonatosan elbesz¢li) a hagyomÀnyhoz valÂ teljes sajÀt viszonyt is. (LÀsd: Lucien D¤llenbacher: I NTERTEXTUS °S AUTOTEXTUS. Ford.:
BÂnus Tibor. Helikon, 1996. 1ä2. 52ä53.)
44. E bekezd¢s metaforikÀja egy HÀrs Endr¢vel t´lt´tt badacsonytomaji munkÀs h¢tv¢ge
adÂsa.
45. LÀsd PalkÂ GÀbor: ESTI K ORN°L: K OSZTOLçNYI DEZSý (K OSZTOLçNYI DEZSý: E STI
K ORN°L). In: AZ öJRA°RTETT HAGYOMçNY . AZ
ALF¹LD STöDIñ ANTOLñGIçJA. Szerk.: Keresztury TiboräM¢szÀros SÀndoräSzirÀk P¢ter.
Debrecen, 1996. 25ä26.
46. LÀsd DÀvidhÀzi P¢ter kitünû TOLDY -tanulmÀnyait, valamint Farkas Zsolt: K UKORELLY ENDRE. Kalligram, Pozsony, 1996. 99ä
117.
47. LÀsd KulcsÀr SzabÂ, 1995. 92.
48. Nem kÁvÀnom eltitkolni, hogy az apÀnak
a fiÃ Àltal valÂ nemz¢se Bloom elm¢let¢ben,
annak csÃcsÀn is szerepet kap: àA metal¢pszisz
DALOM ELM°LETEI ,
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vagy transumptio [...] az elûzm¢nyekhez, ezen bel¡l
a k´ltûi nyelv elûzm¢nyeihez s k¡l´n´sen az elûd´k
rettegett ¢s imÀdott k´ltem¢nyeihez valÂ k´ltûi hozzÀÀllÀs kialakÁtÀsÀnak totÀlis, v¢gsû aktusÀvÀ vÀlik.
Megfelelûen kivitelezve ez az ÀllÀspont figuratÁv
mÂdon azt az illÃziÂt kelti, hogy az utÂd nemzûatyÀi
nemzûj¢v¢ vÀlt, ami a lehets¢ges legnagyobb illÃziÂ:
az, amit Vico ÏdivinÀciÂnakÎ hÁvott, s amit mi k´ltûi
halhatatlansÀgnak hÁvhatnÀnk.Ê (1994. 72.) MikszÀth strat¢giÀjÀban azonban 1. az emlÁtett
trÂpusok nem kapnak szerepet, hely¡ket elsû-

sorban (radikÀlisan ÀtÁrÂ) müfajok t´ltik be, az
eljÀrÀs nem figuratÁv, hanem generatÁv, 2. az
apateremt¢s nem v¢gkifejlet, hanem alapÀllapot, a hagyomÀnyhoz valÂ viszony t´rt¢net¢nek utÂlag megÁrt elûszava ¢s elût´rt¢nete,
3. a nemzûatya nemz¢se nem illÃziÂ, hanem
a (visszahatÂ, ÃjraÁrÂ) hagyomÀny t´rt¢n¢s¢nek valÂsÀga.
49. LÀsd m¢g Kukorelly Endre: MIKSZçTH
K çLMçN SAJNOS. Besz¢lû, 1996. Àprilis. 113ä
114.

Solt Korn¢l

MIT MOND, AKI BESZ°L?
Ki besz¢l?
Vagyis: àKi besz¢l egy reg¢nyben?Ê Ez az izgalmas k¢rd¢s a XIX. szÀzad elej¢tûl, de
fûk¢nt Sartre idevÀgÂ ÁrÀsaitÂl kezdve m¢ltÀn a reg¢nyelm¢let k´zponti k¢rd¢s¢v¢
vÀlt. ä Mert vegy¡k k¢zbe p¢ldÀul A HçROM TESTýR egyik magyar vÀltozatÀt, ¢s nyissuk ki a 473. oldalon, majd olvassuk el a k´vetkezûket:1
àä °s nÀlad van a bÁboros levele? ä ¢rdeklûd´tt D'Artagnan.
ä Tess¢k, itt van ä szÂlt Athos.
S az ¢rt¢kes papirost elûhÃzta zubbonya zseb¢bûl.
D'Artagnan felnyitotta, nem is prÂbÀlta leplezni keze remeg¢s¢t, s felolvasta az ÁrÀst:
Jelen sorok birtokosa parancsom szerint ¢s az Àllam ¢rdek¢ben tette, amit tett.
1627. december 3.
Richelieu
ä Igen ä szÂlt Aramis ä, szabÀlyszerü felment¢s ¢s felhatalmazÀs.
ä Sz¢t kell t¢pni ezt a papÁrt ä mondta D'Artagnan; Ãgy ¢rezte, tulajdon halÀlos Át¢let¢t olvasta.Ê (CsatlÂs JÀnos fordÁtÀsa.)
ValÂban: ki besz¢l p¢ldÀul ott, ahol ez Àll a sz´vegben: àJelen sorok birtokosa parancsom
szerint ¢s az Àllam ¢rdek¢ben tette, amit tettÊ? ä Ki az, aki kimondja ezeket a szavakat?
TalÀn maga Richelieu? Term¢szetesen nem a francia t´rt¢nelem, hanem àcsakÊ A
HçROM TESTýR szint¢n kellûen f¢lelmetes ànagy bÁborosaÊ, aki hallatlan energiÀkat
fordÁt Dumas n¢gy hûs¢nek megzabolÀzÀsÀra. Vagy esetleg D'Artagnan? Hiszen û olvasta fel az ÁrÀst (m¢gpedig Ãgy, mint a sajÀt halÀlos Át¢let¢t). De ism¢t nem a àt´rt¢nelmiÊ D'Artagnan (nev¢t az anyai ÀgrÂl kapta), akinek az apja Bertrand de Batz-Castelmore volt (Û1635), hanem a reg¢nybeli D'Artagnan. Vagy talÀn a DE LA FéRE GRñF
EML°KIRATAI-nak nem l¢tezû szerzûje? (Dumas az ELýSZñ-ban Ãgy Ár errûl a memo-
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ÀrrÂl, mint àin folio k¢ziratrÂlÊ, amelyre ä csodÀval hatÀros mÂdon ä rÀbukkant, ¢s
amelynek az elsû r¢sz¢t tÀrja k´nyv¢ben az olvasÂ el¢. Ilyen k¢zirat azonban nincs, az
merû fikciÂ.) Vagy esetleg Gatien Courtilz de Sandras, a D'ARTAGNAN EML°KIRATAI
cÁmü ÀlmemoÀr (1700) szerzûje? Vagy ä talÀn ä maga Dumas? ä ValÂban ¢rdekes k¢rd¢s ez, amely m¢ltÂ lenne Umberto Eco ¢rtû elemz¢s¢re.
Ez a k¢rd¢s: àKi besz¢l egy reg¢nyben?Ê ä k¢ts¢gtelen¡l fontos k¢rd¢s.2 Nem Àll
szÀnd¢komban kisebbÁteni a jelentûs¢g¢t. M¢gis Ãgy v¢lem, hogy nem kev¢sb¢ fontos
nÀla a reg¢nyelm¢letben ez a k¢rd¢s is: àMit mond, aki besz¢l?Ê BÀr a reg¢nyszemantikusok (Ágy pl. Umberto Eco is) behatÂan elemzik ezt a t¢mÀt is,3 szeretn¢k rÂla n¢hÀny gondolatot megemlÁteni.
D'Artagnan lovÀrÂl
A lÂnak, amelyen a gascogne-i nekiindult, hogy bevegye PÀrizst, sajÀtos sÀrga szÁne
volt. Ez k¢ts¢gtelen t¢ny. D'Artagnan Rocinant¢jÀnak volt m¢g szÀmos mÀs kivÀlÂ tulajdonsÀga is. Dumas-tÂl tudjuk rÂla p¢ldÀul azt, hogy az egy à...b¢arni mokÀny lovacska,
alig tizenk¢t-tizenhÀrom ¢ves... farkÀnak szûre mind egy szÀlig kihullott, a lÀba viszont annÀl
pÂkosabb...Ê stb. Ez ¢s sok egy¢b is mind igaz rÂla, de maradjunk most csak annÀl, hogy
sÀrga volt. Pontosabban (az emlÁtett magyar fordÁtÀsban): àszalmasÀrgaÊ a 10. oldalon,
Rochefort szerint àolyan sÀrga, mint a kikiricsÊ a 14. oldalon, de àcitromsÀrgaÊ a 23. oldalon, ti. amikor a gascogne-i f´lpattant rÀ, à¢s tovÀbbi bonyodalmak n¢lk¡l a Szent Antal
kapun Àt PÀrizsba ¢rkezettÊ,4 ahol kilenc frank¢rt tÃladott rajta, megszegve ezzel apja
hatÀrozott kÁvÀnsÀgÀt.5 àA kupec, aki a... kilenc frankot megadta ¢rte, nem is titkolta D'Artagnan elûtt, hogy ezt a csillagÀszati ´sszeget csupÀn soha nem lÀtott szÁn¢¢rt fizeti.Ê
Ez volt a lÂ sajÀtos szÁn¢nek egyetlen pozitÁv eredm¢nye. Eleddig D'Artagnan ennek
csak a hÀtrÀnyait tapasztalta. Istenverte sÀrga lova mosolyra ingerelte a jÀrÂkelûket
Tarbes-tûl Meungig. Igaz, hogy csak a f¢l arcukkal mosolyogtak, amikor D'Artagnan
a kardjÀhoz kapott (¢s ezt gyakran ¢s gyorsan megcselekedte). Mert ilyenkor a D'Artagnan fel¢ esû orcÀjukra halÀlos komolysÀg fagyott rÀ. Mosolyogni csak a mÀsik f¢l
arcukkal mertek. ä Nem is szÂlok mÀs, a lÂ sajÀtos sÀrga szÁne okozta kellemetlens¢grûl, Ágy D'Artagnan àaff¢rÊ-jÀrÂl Rochefort-ral Meungben.
Ezek szerint D'Artagnan lovÀnak sÀrga szÁne t¢ny, m¢ghozzÀ kem¢ny t¢ny (àhard
factÊ). Az, mert ezt mondta Dumas.
Lector in fabula
Ez a helyzet annak ellen¢re, hogy nincs olvasat olvasÂ n¢lk¡l. Az olvasÂ egy¡ttmük´d¢se n¢lk¡l m¢g D'Artagnan lovÀnak sÀrga szÁne sem alakul ki a mü egy-egy olvasatÀban. A reg¢ny sz´vege (akÀr a magyar fordÁtÀs¢, akÀr az eredeti¢) nem k¢pes arra,
hogy ä kilûtt nyÁlk¢nt ä pontosan telibe talÀljon a szÁnskÀlÀn egy egyetlen sÀrga szÁnÀrnyalatot.6 A àszalmasÀrgaÊ, a àkikirics szÁnüÊ ¢s a àcitromsÀrgaÊ sz¢les jÀt¢kteret enged¢lyez az olvasÂ k¢pzelete szÀmÀra a sz´veg ¢rtelmez¢se sorÀn. Sz¢les nyalÀbban helyezkednek el a vonatkozÂ sz´veg lehets¢ges jÂ ¢rtelmez¢sei. Azt azonban mÀr biztosan
nem engedi meg a sz´veg, hogy az olvasÂ mint sz¢p barna pej lovat vagy mint almÀsderest k¢pzelje el D'Artagnan Rocinant¢jÀt.
Ez¢rt, bÀr a gascogne-i lovÀnak sÀrga szÁn¢ben (illetve a sz´vegben) van valami àk´d´s remeg¢sÊ (opacity), hiÀnyzanak belûle az ¢les hatÀrok (penumbral zone), az adott
esetben m¢gis t¢nnyel Àllunk szemben, megk´zelÁtûen olyan kem¢ny t¢nnyel, mint
amilyet Dickens k´z´l vel¡nk a K ARçCSONYI °NEK elej¢n: àMarley meghalt...Ê7
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Ebben az esetben az olvasÂ nincs is neh¢z helyzetben. Reg¢nyolvasÀs k´zben ä ÀltalÀban ä enn¢l sokszorosan nehezebb f´ladatokat kell megoldani, ¢s, t´bbnyire, meg
is oldja azokat. P¢ldÀul ä sikeresen egy¡ttmük´dve Thomas Mann-nal ä lÀtja Behrens
tanÀcsos k¢kre hev¡lt orcÀjÀt,8 hallja, amint Clawdia m´g´tt megint becsapÂdott az
¡vegajtÂ (àHÀt persze, egy nûszem¢ly!Ê), ¢s û is bosszÃsan ´sszerezzen Ãgy, mint Hans
Castorp. °s lÀtja, hallja, sût szagolja mindazt, ami lÀthatÂ, hallhatÂ ¢s szagolhatÂ, amikor Hans´rg Martin egyik novellÀjÀban, AZ ARANYSZíNþ CSIZMç-ban ezt olvassa a bohÂc szÁnrel¢p¢sekor a cirkuszban: àKomikus, megtorpanÂ l¢p¢ssel Àllok meg a kivilÀgÁtott
k´rben. A f¢nyszÂrÂk csÂvÀi m´g´tt inkÀbb csak sejtem, semmint lÀtom az embert´meget. Für¢szpor, lÂverÁt¢k... ñ, ez a szag, meg a f¢nyszÂrÂk ÀtforrÂsodott f¢mburÀinak a szaga, ¢s a t´meg le¢s felfel¢ ÀradÂ, vÀrakozÂ moraja...Ê9
íme a cirkusz porondja, illetve maga a cirkusz Ãgy, ahogyan azt a cirkusz bohÂca ä
a porond k´zep¢n Àllva ä lÀtja (a s´t¢tben ¡lû k´z´ns¢get a k´rben f´lmagasodÂ sz¢ksorokban inkÀbb csak sejti), ¢s hallja, ¢s... szagolja. A àlector in fabulaÊ ugyanezt teszi
vele egy¡tt. Az olvasÂ is benne van ebben az Àlomszerü, k¡l´n´s vilÀgban. LÀtja a f¢nyszÂrÂk ¢les sugÀrk¢v¢it, a megvilÀgÁtott büv´s k´rt a k´z¢pen, a homÀlyba veszû n¢zûteret. Hallja a n¢zûk morajlÀsÀt. °rzi a für¢szpor, a lÂverÁt¢k ¢s a f¢nyszÂrÂk ÀtforrÂsodott burÀinak a szagÀt...
De persze a àmintaolvasÂÊ (sût az ÀtlagolvasÂ) enn¢l sokkal nehezebb f´ladatokat
is jÀtszva megold. Maga el¢ tudja k¢pzelni p¢ldÀul DunyÀt (Avdotya RomanovnÀt)
megk´zelÁtûen Ãgy, ahogyan ezt a kettûs (belsû ¢s k¡lsû) sz¢ps¢gtûl oly ragyogÂ nûalakot Dosztojevszkij megformÀlta a B þN °S BþNHýD°S-ben. °s, ami m¢g t´bb enn¢l,
meg tudja ¢rteni ennek a münek vagy bÀrmely mÀs remekmünek az alapvetû mondanivalÂjÀt.
HarmÂnia ¢s diszharmÂnia
A fû szabÀly bizonyÀra az, hogy ´sszhang van a reg¢ny sz´vege ¢s a sz´vegben leÁrt
t¢nyei, a reg¢ny vilÀga k´z´tt. ögy tünik: sz´veg ¢s t¢nyek egy csÂnakban eveznek,
ami annÀl is term¢szetesebbnek lÀtszik, mert a reg¢ny t¢nyeit a reg¢ny sz´vege hozta
l¢tre. E tekintetben azonban nem Àll f´nn valamilyen praestabilita harmonia, amikor
nem ÁrÂi t¢ved¢sre, sz´veghibÀra gondolok, hanem arra az eg¢szen term¢szetes, h¢tk´znapi ¢s ä valÂjÀban teljesen hibÀtlan esetre, amikor egy reg¢ny sz´vege nem Ãgy
mondja el azt, amit mond, ahogyan ezt maga a sz´veg k´zli, hanem mÀsk¢ppen.
Minthogy ÁrÀsomban kit¡ntetett szerepet szÀntam Dumas remek¢nek, ez¢rt hadd
emlÁtsek p¢ldÀt erre a jelens¢gre ¢ppen ebbûl a reg¢nybûl.
D'Artagnan gascogne-i kiejt¢s¢re gondolok, amely annyira tetszett Athosnak (àSzeretem, ahogy besz¢l... olyan kedves a tÀjszÂlÀsaÊ, 102. o.), ¢s amely f´l´tt¢bb bosszantotta a
bÁborost (aki egyszer tÁz l¢p¢srûl f´lismerte hangjÀban àa gascogne-i zamatotÊ, 517. o.).
Ez a sajÀtos dialektus ä term¢szetesen ä nincs jelen a mü magyar (vagy bÀrmely) fordÁtÀsÀban. Ez nagyon ¢rthetû. De nincs jelen (szerencs¢re) az eredeti francia sz´vegben sem (az ellenkezû megoldÀssal Dumas k¢ts¢gbe ejtette volna francia olvasÂit is).
A àfelszÁntÊ tekintve D'Artagnan a reg¢nyfolyam elej¢tûl kezdve eg¢szen a halÀlÀig
XIX. szÀzadi irodalmi francia nyelven besz¢l. De a àvalÂsÀgbanÊ, a àm¢lybenÊ kizÀrÂlag gascogne-i tÀjnyelven besz¢l. Ezt akÀr az eredeti münek, akÀr egy fordÁtÀsÀnak az
olvasÂja zokszÂ n¢lk¡l tudomÀsul veszi, ¢s àÀr ellen¢ben ÃszvaÊ (a sz´veget a sz´veg
ellen¢ben olvasva) àolybÀ vesziÊ, hogy D'Artagnan v¢gig gascogne-i tÀjnyelven besz¢l.
Teszi ezt f¡ggetlen¡l attÂl, hogy az esetek nagy t´bbs¢g¢ben fogalma sincs arrÂl, hogy
milyen is a gascogne-i dialektus.10
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àVegy¡k olybÀ, mintha...Ê
Az im¢nt szÂltam az àolybÀvev¢srûlÊ. Ez l¢nyeges eleme a reg¢nyolvasÀsnak.
Eml¢ksz¡nk: Tom ¢s Huck Finn elûk¢szÁtik Jim sz´k¢s¢t a HUCKLEBERRY FINN KALANDJAI-ban. Eg¢sz ¢jjel Àstak. A kez¡k kisebesedett. UtÀna hazalopakodnak. Huck
nyugodtan f´lmegy a l¢pcsûn emeleti szobÀjukba. De Tomnak elvei vannak: a villÀmhÀrÁtÂn akar f´lmÀszni. çm kisebesedett kez¢vel ez nem megy. K¢tszer is visszaesik.
MÀsodszorra majdnem sz¢tloccsan a koponyÀja. Huck Finn mindezt az emeleti ablakbÂl n¢zi. Tom tanÀcstalanul megk¢rdi tûle, mit tegyen. Huck Finn tanÀcsa Ágy hangzik: àJ´jj f´l a garÀdicson, ¢s vedd olybÀ, hogy a m¢nküfogÂn j´tt¢l f´l.Ê Tom Ágy is tesz, ¢s ä
nem egy esetben ä ezt teszi minden tisztess¢ges reg¢nyolvasÂ is.
Gondolok p¢ldÀul a H öSZ °V MöLVA ama jelenet¢re, ahol ä Cond¢ herceg parancsÀra ä Raoul egy foglyot hallgat ki spanyolul, ami Ágy hangzik J¢kely ZoltÀn fordÁtÀsÀban: àä ýfens¢ge azt k¢rdezteti, mif¢le nemzetbeli ä fordult hozzÀ az ifjÃ [ti. Raoul] a legszebb
kasztÁliai spanyolsÀggal.Ê (I. 326. o.)11
A helyzet paradox. A sz´veg ¢kesen cÀfolja (cÀfolni prÂbÀlja), hogy Raoul itt ¢ppen
spanyolul besz¢l. M¢gis minden ¢rtû olvasÂ àaz Àr ellen ÃszikÊ, ¢s tudomÀsul veszi,
hogy itt Raoul valÂban spanyolul besz¢l, m¢ghozzÀ a legszebb kasztÁliai spanyolsÀggal.12
Az olvasÂ tehÀt f´lmegy a garÀdicson, ¢s olybÀ veszi, hogy a m¢nküfogÂn mÀszott
f´l. °s jÂl teszi, hogy Ágy jÀr el.
Egy fantomsz´veg
àOlybÀ venniÊ valamit, ami kiÀltÂan nem àolyanÊ, talÀn ott a legk´nnyebb, ahol az ÁrÂ
ä szÀnd¢kosan ä kÁs¢rletet sem tesz a szÁnlel¢sre. Amikor erre p¢ldÀt keresek, Hemingway oly fesz¡lt l¢gk´rü novellÀjÀnak, A FEH°R, ELEFçNT FORMçJö HEGYEK -nek egyik
r¢szlete jut az eszembe, amely ä Ottlik G¢za fordÁtÀsÀban ä Ágy hangzik:13
àAz asszony kij´tt a f¡gg´ny m´g¡l, ¢s letett el¢b¡k k¢t pohÀr s´rt a nedves nemezlapokra.
ä ¹t perc mÃlva itt a vonat ä mondta.
ä Mit mondott? ä k¢rdezte a lÀny.
ä Azt mondja, ´t perc mÃlva itt a vonat.Ê (135. o.)
Eml¢kezz¡nk vissza erre a jelenetre! A lÀny ¢s az amerikai fiatalember a vasÃtÀllomÀs ivÂja elûtt ¡l egy asztalnÀl ä valahol az Ebro v´lgy¢ben. VÀrjÀk a barcelonai expresszt. A tÀvolbÂl odalÀtszanak a àfeh¢r, elefÀnt formÀjÃ hegyekÊ. ä A sz´vegben k¢tszer
hangzik el ez a mondat: à¹t perc mÃlva itt a vonat.Ê Hemingway (Ottlik G¢za) egy szÂt
sem ejt a narrÀciÂban arrÂl, hogy ez a mondat elsû elûfordulÀsÀban spanyolul hangzik
el, a mÀsodikban angolul. A spanyol nû dikciÂjÀnak a sz´vege ¢kesen cÀfolni igyekszik
azt, hogy ez a mondat spanyol volna. De az olvasÂ ebben a szituÀciÂban ä helyesen ä
nem hisz a szem¢nek (¢s a f¡l¢nek), hanem spanyol sz´vegnek tekinti azt, ami valÂban
az is volt. Az ÁrÂk nagy mÀgusok! Hipnotizûr´k! Az olvasÂ k¢szs¢ggel elfogadja a reg¢nyolvasÀs ä Àltaluk kÁnÀlt ä jÀt¢kszabÀlyait.
Egy reg¢ny fantÀziavilÀga gyakran f´llÀzad a sz´veg ellen, ¢s cÀfolni igyekszik azt.
ValÂjÀban nem meglepû, hogy egy ilyen csetepat¢bÂl ä t´bbnyire ä a reg¢ny vilÀga
ker¡l ki gyûztesen. Az ÀbrÀzolt vilÀg erûsebb, mint a sz´veg, amely megteremtette. Ez
is bizonyÁtja, hogy a reg¢nyekben az alapvetû kategÂria a àdologÊ (szem¢ly, esem¢ny
stb.), amelyet a szÂ jelent, ¢s nem maga a szÂ. Ez persze ma mÀr nagyon triviÀlis megÀllapÁtÀs p¢ldÀul Umberto Eco (àRem tene, verba sequenturÊ) ¢s eszmetÀrsai korÀban.
ValÂban csak kiragadott hivatkozÀs az, ha utalok p¢ldÀul Marvin Mudrickra, aki ezt

1276 ã Solt Korn¢l: Mit mond, aki besz¢l?

Árja: àA reg¢nyprÂzÀban nem a szÂ az egys¢g, mint a k´lt¢szetben, hanem az esem¢ny.Ê14 Egy
àesem¢nyÊ pedig (m¢g egy k¢pzeletbeli esem¢ny is) nem szÂ, fûk¢nt nem betü, hanem
valamilyen ontikus entitÀs.
Amint ismeretes, Umberto Eco szerint a reg¢nyÁrÀs kozmolÂgiai tett. Ez valÂban
Ágy van, de ä n¢zetem szerint ä egy reg¢ny lefordÁtÀsa is kozmolÂgiai tett. A fordÁtÀsban
egy vilÀgot kell megûrizni, Ãjraalkotni. Nem szavakat kell Àtvinni mÀs szavakba, hanem egy ä az ÁrÂ Àltal mÀr megalkotott ä vilÀgot kell egy mÀsik nyelv mÀs szavaival
Ãjra megalkotni. VilÀgot kell vilÀgba Àtvinni.
Egy dobogÂ, fekete hadim¢n
Egy reg¢ny sz´vege (pl. a narrÀciÂ¢, vagy ä benne ä egy dikciÂ¢) szÀmos informÀciÂt
k´z´l az olvasÂval, jelent valamit. Elvileg (ÁrÂi mühiba n¢lk¡l) nem t´rt¢nhet baj, ha
a sz´veg nem nyelvi jelens¢gekrûl (p¢ldÀul nem valamilyen, magÀban a reg¢nyben
olvashatÂ sz´vegrûl) szÂl, hanem nyelven kÁv¡li t¢nyekrûl. Ilyenkor (mühiba n¢lk¡l)
nem lehets¢ges ellentmondÀs reg¢nysz´veg ¢s reg¢nybeli t¢ny k´z´tt.
Nagyon kicsi a valÂszÁnüs¢ge p¢ldÀul annak, hogy valamilyen mÀs t¢ny cÀfolni tudnÀ azt a reg¢nybeli t¢nyt, hogy D'Artagnan Rocinant¢jÀnak sÀrga szÁne volt. Nem sok
es¢lyt adok annak, hogy mik´zben szemem v¢gigfut Dumas müv¢nek a kezdû oldalakon l¢vû sorain, D'Artagnan lova ä m¢lys¢gesen megbÀntÂdva amiatt, hogy gazdÀja
(apja hatÀrozott kÁvÀnsÀga ellen¢re: à...szeressed... ne add el soha...Ê stb. stb.) a Szent Antal
kapunÀl elkÂtyavety¢lte ût egy kupecnek, m¢ghozzÀ potom kilenc frank¢rt ä nos, emiatt joggal megbÀntÂdva, kit¢pi magÀt a kupec kez¢bûl, ¢s mint koromfekete hadim¢n
elûvÀgtat a kezemben tartott k´nyv lapjai k´z¡l, majd ä mik´zben, hÀtrafordulva, tÀtott szÀjjal utÀnameredek ä nyihogva Àtt´ri a szobÀm falÀt, ¢s vÀgtatva vilÀggÀ megy,
k´zben (Ãgy mell¢kesen) ad oculos demonstrÀlva, hogy û nem sÀrga, hanem fekete.
Ilyen cÀfolatra nem ker¡lhet sor, de amikor a sz´veg sz´vegrûl szÂl, akkor a cÀfolatra, illetve a kÁs¢rlet¢re (mÀr eddig is lÀttuk) megvan a lehetûs¢g. Ism¢t szeretn¢k
erre, a kÁnÀlkozÂ p¢ldÀk t´meg¢bûl, r´gt´n egy nagyon egyszerüt bemutatni:
Soames dadogott
Pontosabban: ez itt a k¢rd¢s: dadogott-e Soames? Dadogott-e, amikor ä t´nkrement
hÀzassÀguk romjain ä immÀr sokadszor faggatja Irene-t, hogy tulajdonk¢ppen mi is
a v¢lem¢nye egy feles¢g k´teless¢geirûl? Hadd id¢zzek egy r´vidke r¢szletet ebbûl
a kÁnos dialÂgusbÂl (A F ORSYTE-SAGç-bÂl) Szobotka Tibor fordÁtÀsÀban:15 Soames
Irene-hez:
àä Voltak¢ppen nem is tudom, mi a v¢lem¢nyed a feles¢g k´teless¢geirûl. Ezt m¢g nem k´z´lted
velem.
Erre nem vÀrt vÀlaszt, de kapott.
ä MegprÂbÀltam a kedvedre tenni. Nem az ¢n hibÀm, hogy a szÁvemet nem tudtam beleadni.
ä HÀt akkor kinek a hibÀja? ä k¢rdezte Soames, s f¡rk¢szve n¢zte Irene-t.
ä Mielûtt ´sszehÀzasodtunk, megÁg¢rted, hogy elengedsz, ha a hÀzassÀgunk nem siker¡l. ögy
¢rzed, siker¡lt?
Soames a homlokÀt rÀncolta.
ä Hogy siker¡lt-e? ä ism¢telte zavartan. ä Siker¡lt volna, ha hajlandÂ volnÀl megfelelûen
viselkedni.Ê (I. 203. o.)
Szobotka Tibor tehÀt (mÀris jelezni szeretn¢m: nagyon helyesen) azt k´zli az olvasÂval az id¢zet utolsÂ k¢t mondatÀban, hogy Soames zavartan megism¢telte Irene v¢g-
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szavÀt: àsiker¡lt?Ê. Ez Ágy ä nyelvileg is, àontikusanÊ is ä kifogÀstalan megoldÀs. Nincs
ellentmondÀs a nyelvi informÀciÂ tartalma ¢s formÀja, a leÁrt ¢s a k´z´lt nyelvi jelens¢g
k´z´tt. çltalÀban Ãgy v¢lem, hogy a reg¢nyfordÁtÂ akkor jÀr el helyesen, ha fordÁt ¢s
nem ferdÁt (az ellenkezû esetben: àtraduttore ä traditoreÊ). De ebben az esetben Szobotka
Tiborral ¢rtek egyet, aki ezen a csek¢lyke ponton kijavÁtotta Galsworthyt, mert az angol sz´vegben Galsworthy a narrÀciÂban azt k´zli az olvasÂval, hogy Soames dadogott,
Soames dikciÂjÀban viszont nem mutatta meg àin naturaÊ Soames dadogÀsÀt. Ellenkezûleg: Soames maga egyenesen cÀfolja ezt a k´zl¢st, mert Soames a textusÀban nem
dadog (bÀr ezt k´nnyen megtehetn¢). Az eredeti sz´vegben ez Àll:16
àSoames frowned.
ÏSuccessÎ, he stammered ä Ïit would be a success if you behaved yourself properly!ÎÊ
(245. o.)
àStammeredÊ = àdadogottÊ, Àm Soames dikciÂjÀban nem hajlandÂ dadogni, tudniillik
az eredeti angol sz´vegben. Galsworthy eposzÀnak p¢ldÀul egyik n¢met ¢s egyik orosz
fordÁtÂja megûrizte a narrÀciÂ fordÁtÀsÀban a àdadogÀstÊ (àstotterteÊ, àzapinajaszÊ),17
f´nntartva ezÀltal az eredeti ellentmondÀst sz´veg ¢s t¢nyek k´z´tt (f´ltehetûen: nem
vett¢k azt ¢szre), pontosan k´vetve a reg¢nyfordÁtÂk alapt´rv¢ny¢t: àNe t´bbet! Ne
kevesebbet! Ne mÀst!Ê Szobotka Tibor azonban ¢szrevette az angol sz´veg ¢s a t¢nyek
k´z´tti ellentmondÀst, ¢s azt ä a mÀr emlÁtett mÂdon ä megsz¡ntette. A àdadogÀsbÂlÊ
àism¢tl¢sÊ lett, m¢ghozzÀ àzavartÊ ism¢tl¢s. Az, hogy Soames zavart volt (bizonyÀra az
volt), nagyon hihetû az adott szituÀciÂban, ¢s az is, hogy zavara abban nyilvÀnult meg,
hogy ä f´l´slegesen ä mintegy megism¢telte Irene korÀbbi szavait: àögy ¢rzed, siker¡lt?Ê
ä àHogy siker¡lt-e?Ê Stb. A fordÁtÂi szÀnd¢k tehÀt jÂ, a fordÁtÂi v¢ts¢g (ha van ilyen):
bocsÀnatos v¢ts¢g, ¢s nem valamilyen fordÁtÂi bün. A szÀnd¢k jÂ, ¢s az eredm¢ny is
az. çm ismeretes, hogy a pokolba vezetû Ãt jÂ szÀnd¢kokkal van kik´vezve, ¢s ez vonatkozik a reg¢nyfordÁtÂkra is. Az esetek jelentûs r¢sz¢ben nem valamilyen fordÁtÂi
t¢ved¢s, hanem a jÂ szÀnd¢k, a jobbÁtÀs Âhaja vezet szÀmos ´nk¢nyes vÀltoztatÀshoz
egy-egy reg¢nyfordÁtÀsban. SajnÀlatos tovÀbbÀ az is, hogy gyakran igaznak tünnek a
Moliªre-nek tulajdonÁtott szavak: àEgy fordÁtÀs olyan, mint egy nû. Ha sz¢p, nem hüs¢ges.
Ha hüs¢ges, nem sz¢p.Ê
Mindenesetre Soames ä a dadogÀsa tekintet¢ben ä a siker rem¢ny¢ben kÁs¢reli meg
azt, hogy angol dikciÂja sz´veg¢vel (az eredeti müben) megcÀfolja sz¡lûatyjÀt, magÀt
Galsworthyt, illetve az û narrÀciÂjÀt. De Soames semmik¢ppen sem tudnÀ megcÀfolni
Galsworthyt a homlokrÀncolÀs tekintet¢ben. Ezt csak Ãgy tehetn¢, ha kil¢pne a sz´vegbûl, ¢s megmutatnÀ az olvasÂnak, hogy, Áme, az û homloka sima, û bizony nem
rÀncolja a homlokÀt. Ez azonban nem megy, ahogyan D'Artagnan sem tud bosszÃsan
kiszÂlni a reg¢nybûl: àMonsieur Dumas t¢ved, jÂcskÀn elmÃltam 20 ¢ves!Ê Holott ezt
joggal megtehetn¢, amikor a francia eredetiben (¢s legt´bb fordÁtÀsÀban) a k´nyv v¢g¢n azt olvassa ´nmagÀrÂl, hogy û alig hÃsz¢ves. Dumas kronolÂgiÀja valÂban hibÀs.
D'Artagnan nem lehet hÃsz¢ves A HçROM TESTýR v¢g¢n. Az angol kritikai kiadÀs meg
is jegyzi, hogy ä Dumas szerint ä D'Artagnan, Ãgy lÀtszik, àmegÀldatott az ´r´k ifjÃsÀg
adomÀnyÀvalÊ (àis blessed with eternal youthÊ).18 çm ennek a kiadÀsnak a fordÁtÂja, William Barrow, hüen az eredetihez, Ágy tesz emlÁt¢st D'Artagnan korÀrÂl: à...a youth, of
barely twenty years of ageÊ. (600. o.) Viszont CsatlÂs JÀnos ä ismerve a dolgok valÂ ÀllÀsÀt
ä ugyanezen a helyen ezt Árja errûl: à...hiszen m¢g alig huszonegy ¢ves...Ê (651. o.)
Ez a k¢rd¢s tehÀt: àMit mond egy reg¢nyben az, aki besz¢l?Ê ä vÀltozatlanul ¢lû.
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àVajon valÂban pontosan azt mondja-e az, aki besz¢l, amit ¢ppen mond? Vagy ä talÀn
ä valami mÀst?Ê
Nem ritka eset, hogy ellentmondÀs l¢p f´l egy reg¢ny sz´vege ¢s a reg¢ny valÂ vilÀgÀnak a t¢nyei k´z´tt. Ennek a figyelmes olvasÂ issza meg a lev¢t. Ha f´l akarja oldani
az ellentmondÀst, vÀlasztania kell a sz´veg (a leÁrÀs) ¢s az ad oculos demonstrÀlt t¢nyek
k´z´tt. P¢ldÀul a THE F ORSYTE SAGA olvasÂja, ha ¢szreveszi a mÀr emlÁtett ellentmondÀst, elt´prenghet azon: kinek is higgyen inkÀbb? TalÀn Galsworthynak (narrÀciÂja
sz´veg¢nek)? Ebben az esetben Soames dadogott. Vagy talÀn magÀnak Soamesnak
(dikciÂja sz´veg¢nek)? Ebben az esetben Soames nem dadogott (de zavart volt, k¢ts¢gtelen¡l zavart volt).
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GÀngÂ GÀbor

E¹TV¹S JñZSEF
AZ EMIGRçCIñBAN, 1848ä1850 (II)
Az ¢lett´rt¢net

Minden erûfeszÁt¢s ¢s minden r¢szeredm¢ny ellen¢re: az irodalom megÀllapÁtÀsÀt, miszerint àE´tv´s JÂzsef ¢letÃtjÀnak [...] legkev¢sb¢ ismert periÂdusÀt alkotjÀk a m¡ncheni emigrÀciÂban t´lt´tt ¢vekÊ (DeÀk ç., 1996:119.), az itt leÁrtak sem tudjÀk alapvetûen mÂdosÁtani. Tudvalevûleg 1848. szeptember 29-¢n indult Ãtnak sÂgorÀval, Trefort çgostonnal, jÂllehet a tÀvozÀs gondolatÀval mÀr korÀbban foglalkozott. Erre enged k´vetkeztetni, hogy szeptember elej¢n Ãtlevelet k¢rt Pulszky Ferenctûl, aki akkoriban ÀllamtitkÀrk¢nt szolgÀlt a kirÀly szem¢lye k´r¡li miniszt¢riumban (Pulszky, 1884:I. 338ä
9.), grÂf CzirÀky JÀnoshoz Árott 1849. januÀr 31-i level¢ben pedig maga is tÀvozÀsa
hosszasan ¢rlelûdû szÀnd¢kÀra utal: àAz okokat, melyek¢rt hazÀmat elhagyÀm, esmered. N¢hÀny nappal mielûtt elmenn¢k ä ha nem csalÂdom, a KaszinÂ erk¢ly¢n szÂltunk egymÀssal a k´zdolgok ÀllÀsÀrÂl, s ¢n k´z´ltem szÀnd¢komat, hogy azon esetre, ha ¡gyeinket a legalitÀs ´sv¢ny¢re
visszavezethetni rem¢ny¡nk t´bb¢ nem lehet, a hazÀt, melyben becs¡letes mük´d¢sre helyet t´bb¢
nem talÀlok, inkÀbb elhagyom, mint hogy olyan eljÀrÀsban r¢szt vegyek, mely a nemzetet csak
veszt¢hez vezethetiÊ (E´tv´s, 1976:211ä2.). A terv a barÀti k´rben nem volt titok: Trefort
szeptember k´zep¢n ¡zeni feles¢ge r¢v¢n E´tv´s¢knek, hogy àhagyjanak fel az eltÀvozÀs
gondolatÀvalÊ.20 Sût tudvalevûleg 1848. szeptember 9-¢n àfelt¢telesenÊ le is mondott, miutÀn Szemere Bertalan bel¡gyminiszter VÀcrÂl Pestre rendelte IvÀnka Imre ûrnagyot
egy zÀszlÂaljjal. UrbÀn AladÀr id¢zi IvÀnka eml¢kiratait, aki valÂszÁnüleg E´tv´sre ¢s
KlauzÀl GÀborra utalva Árja, hogy àfÀjdalom, ezen bej´vetel¡nk, fokozvÀn az akkori nap esem¢nyeinek hatÀsÀt, k¢t kitünû hazÀnkfiÀnak lelki ÀllapotÀt deprimÀltaÊ.21
A v¢gleges d´nt¢s kivÀltÂ oka grÂf Lamberg Ferenc MagyarorszÀgra kinevezett teljhatalmÃ katonai fûparancsnok szeptember 28-i meggyilkolÀsa volt.22 Trefort is Ágy
eml¢kezik meg e sorsd´ntû naprÂl egy ¢vvel k¢sûbb: àHolnap [...] van az ¢vfordulÂja a
v¢gzetes esem¢nynek, amely benn¡nket k¡lf´ldre üz´tt.Ê23
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Ami az E´tv´ssel szeptember 28-Àn t´rt¢nteket illeti: PÀlffy JÀnosnak, a k¢pviselûhÀz aleln´k¢nek visszaeml¢kez¢s¢bûl tudjuk, hogy aznap egy¡tt eb¢deltek E´tv´s ¢s
û a Dorottya utcai kaszinÂban, majd visszat¢rtek a Redoutba, az orszÀggyül¢s ¢p¡let¢be, ahonnan ism¢t Àtmentek a kaszinÂba. Ennek ablakÀbÂl lÀttÀk a hajÂhÁdrÂl
visszafel¢ tartÂ csoportozatot. àAlig voltunk egy negyed ÂrÀig a CasinÂban, midûn a hajÂhÁd
felûl irtÂzatos zaj hallatszott. Az ablakhoz menve, borzasztÂ lÀtvÀny tünt elûnkbe. Az eg¢sz hosszÃ
hÁd, a hÁdfû mindk¢t oldalrÂl, s a pesti ¢s budai part k´r¡le, megrakva volt emberekkel, oly hirtelen
teremve maga el¢ e nagy, roppant t´meg, mintha valamely gonosz szellem a f´ldbûl büv´lte volna
el¢, s ezek k´z´tt puskÀval, karddal, bottal, vasvillÀval fegyverzett, nyers, rongyos, meztelen nyakÃ
¢s karÃ vad alakok, milyeket ¢n sem azelûtt, sem azutÀn soha nem lÀttam Pesten.
E´tv´s megragadta a karom, mondvÀn: ÏJer¡nk le!Î °n reÀ n¢ztem. ý halovÀny volt. Amint
a Dorottya-utcÀbÂl be akartunk fordulni a Redout fel¢, egy csapat vÀrosi ember jû vel¡nk szemk´zt, s megismerve minket, megÀllott, s egyik azt mondja: Ïmeg´lt¢k Lamberget!Î
Erre E´tv´s karomba ´lt´tte karjÀt, s megindult velem a szÁnhÀzt¢r fel¢. De alig ment¡nk
n¢hÀny l¢p¢st, s megÀllott. Nagyon fel volt indulva.
ÏBarÀtom ä szÂlt hozzÀm ä, ¢n menyek.Î
ÏHovÀ m¢sz?Î
Ï°n menyek ki az orszÀgbÂl.Î
ÏHogyan menn¢l s mikor akarsz menni?Î
ÏT´st¢nt. MeglÀsd, hogy itt borzasztÂ dolgok fognak t´rt¢nni, hogy ezek a vadÀllatok megÁzlelve
a v¢rt, minden m¢rs¢kelt embert meg´lnek, aki itt marad, meg´lik legelûbb BatthyÀnyit, aztÀn
DeÀkot ¢s Ãgy a t´bbit.ÎÊ (PÀlffy, 1940:139.)
T´bb adatunk van arra, hogy E´tv´s idegileg nehezen viselte 1848 nyarÀn az udvar
¢s a magyar kormÀny k´z´tti fesz¡lt helyzetet. Pulszky Árja: àlÀttam az aggÂdÂ E´tv´st
innsbrucki ÃtjÀban [...]; lÀttam, midûn ´r´mteljesen vissza j´tt, s ism¢t izgatottan, midûn JÀnos
fûherczeg el¢be ment¡nk [...]. A kormÀny gondjai, a felelûss¢g terhe a folytonos ingadozÀs, rem¢ny
¢s k¢ts¢g k´zt, s a v¢gvesz¢ly sejtelme erûsebben hatottak E´tv´s ideges k´ltûi term¢szet¢re, mint
hidegebb v¢ralkatÃ tÀrsaira; mi csoda tehÀt, ha azon csapÀst, mely alatt grÂf Sz¢chenyi acz¢l
szervezete ´sszeroskadt, E´tv´s finomabb alkotÀsÃ idegzete sem bÁrta elviselni?Ê (Pulszky,
1888:20ä1.) PÀlffy JÀnos mÀr id¢zett visszaeml¢kez¢s¢bûl az der¡l ki, hogy zilÀlt idegeit az ´sszeomlÀs hatÀrÀra sodorta az Àt¢lt jelenet: àE´tv´st, mint minisztert forradalmi
idûben csak l¢lektanilag lehet ¢s szabad megÁt¢lni [...]. Igen term¢szetes, hogy E´tv´s k´lt¢szileg
¢l¢nk k¢pzelm¢re s ingerl¢keny idegrendszer¢re m¢ly s megrÀzÂ hatÀst kellett gyakorolni a szeme
elûtt fejlûdû forradalomnakÊ (137.). àAz û mÀr izgatott, mondhatni beteg szerve ä teszi m¢g
hozzÀ ä egyszerre mint test a kÂrvÀlsÀg alatt, meghajolt ezen k¡lesem¢ny elûttÊ (140.). Maga
E´tv´s is hasonlÂan szÀmolt be ÀllÁtÂlag a Lamberg meggyilkolÀsa utÀni ÂrÀk lelkiÀllapotÀrÂl tÀvoli rokonÀnak, Spl¢ny B¢lÀnak: àE´tv´s, mint ´nmagÀtÂl k¢sûbb hallottam,
annyira megr¢m¡lt az eseten, hogy a jÂzan Át¢letet elvesztette, k¢pzelûd¢se 1793-at mutatott neki
MagyarorszÀgon, minek folytÀn csalÀdjÀval k¡lf´ldre utazottÊ (Spl¢ny, 1984:II. 57.). Az
1793. ¢vnek emlÁt¢se nem v¢letlen. JÂsika MiklÂs forradalomt´rt¢net¢ben arrÂl olvashatunk, miszerint àmaga E´tv´s t´bbsz´r emlegette ä csakhÀt multa licent pictoribus
atque poetis ä, hogy Mlle Lenormand PÀrizsban, de korÀbban egy cigÀny jÂsnû is azt j´vend´lte
neki, hogy v¢rpadon fogja v¢gezni; ¢s sokan ÀllÁtjÀk, hogy e kettûs jÂslat a kultuszminisztert ¢rû
teljes ´sszeomlÀs okaÊ.24
A visszaeml¢kez¢sek egy´ntetü tanÃsÀga alapjÀn tehÀt a tÀvozÀs k´zvetlen okÀnak
elfogadhatÂ a sokkolÂ benyomÀs kivÀltotta idegkimer¡l¢s, annÀl inkÀbb, mivel E´tv´s
àimpresszionÀbilisÊ lelk¡lete jellemrajzaiban a k¢sûbbiekben is vissza-visszat¢rû motÁ-
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vum: E´tv´s ¢rz¢keny lelkivilÀgÀval talÀn f´l´sen is sokat foglalkozva alkotja meg p¢ldÀul a kiegyez¢s utÀni konzervatÁv gondolkodÀs a maga àliberÀlis vagy konzervatÁvÊ
politikai karakterolÂgiÀjÀt.25
Lamberget ismeretesen 1848. szeptember 28-Àn kora d¢lutÀn gyilkoltÀk meg. Az
idûpont, ha pontos meghatÀrozÀsa neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik is,26 megerûsÁti a szeptember 29-i indulÀs t¢ny¢t: nem valÂszÁnü, hogy az emigrÀciÂs idûszak elsûdleges forrÀsÀban, Trefort çgoston ¢letrajzi visszaeml¢kez¢seiben az elutazÀs àd¢lutÀnÊ-jÀrÂl szÂlÂ
bejegyz¢sek m¢g 28-Àra vonatkoznÀnak.
Az esem¢nyek hatÀsÀra tehÀt ä amint Trefort Árja naplÂjÀban ä àPepi Ãgy d´nt´tt, hogy
d¢lutÀn elutazik B¢csbeÊ.27 Trefort habozÀsÀrÂl az 1850-es ¢vek v¢g¢n Árott naplÂ m¢g
tÁz ¢v utÀn is zaklatott mondata tanÃskodik: à°n nem voltam [ti. elt´k¢lt], ¢s mondtam
neki, ne vÀrjon rÀm, de m¢gis lehets¢ges lenne, hogy vele menjekÊ (uo.). Trefort d¢lutÀn hÀromkor m¢g Kossuth k¢r¢s¢nek megfelelûen PÀzmÀndy D¢nessel elment NyÀry PÀlhoz, akit nem talÀltak otthon, majd ä Ágy folytatja Trefort egyes szÀm elsû szem¢lyben
ä àkocsit fogadtam, elmentem a lakÀsomra [...], magamhoz vettem a p¢nzt ¢s egy t¢likabÀtot,
lekocsiztam a VÁzivÀrosba BucsÀnszkyhoz, Pepit mÀr ott talÀltam, majd neh¢z szÁvvel elhagytuk
a vÀrostÊ.28
BucsÀnszkyhoz minden valÂszÁnüs¢g szerint bÃcsÃt venni ¢s ä tÀvoll¢t¡k idej¢re ä
mintegy àv¢grendelkezniÊ mentek, feltehetûen magÀn- ¢s hivatalos ¡gyekben egyarÀnt. BucsÀnszky JÂzsef ugyanis E´tv´snek k´zeli, gyermekkori barÀtja volt. Amint
azt E´tv´snek nûv¢r¢hez, grÂf Vieregg KÀrolyn¢ E´tv´s JÃliÀhoz Árott egyik level¢bûl
megtudjuk, 1868. mÀjus 12-¢n halt meg. E´tv´s, rÀ visszaeml¢kezve, megvallja JÃliÀnak, hogy àtulajdonk¢ppen az utolsÂ ember volt, akivel gyerekkorom eml¢keirûl besz¢lgetni
tudtamÊ.29 1864. december 2-Àn, midûn BucsÀnszky àvesz¢lyesen betegÊ volt, ugyanÁgy
Ár rÂla naplÂjÀban: àLegr¢giebb barÀtom, Telekyn¢n kÁv¡l az egyetlen ember, kit mÀr mint gyermek szerettem s most û is elmegy.Ê30 E´tv´s BucsÀnszky halÀla utÀn annak hÀtrahagyott
rokonÀrÂl gondoskodott: ÀllÀst szerzett neki.31 E´tv´s JÃliÀnak szint¢n gyerekkori
ismerûse volt BucsÀnszky, ¢s kapcsolatuk a k¢sûbbiekben sem szakadt meg teljesen:
a m¡ncheni rokonsÀg a hatvanas ¢vekben t´bbsz´r k´lcs´nt folyÂsÁtott a csalÀdi barÀtnak.32
Fiatalemberk¢nt BucsÀnszky bejÀratos volt E´tv´s ¢desanyjÀhoz Ercsibe. E´tv´s IgnÀcn¢ Lilien Anna 1841. oktÂber 28-Àn tudÂsÁtja leÀnyÀt BucsÀnszky aznapi lÀtogatÀsÀrÂl, ¢s november k´zep¢n aggÂdva vÀrja visszat¢rt¢t. àNinaÊ egyik level¢bûl ¢rtes¡l¡nk arrÂl is, hogy BucsÀnszkynak szerepe volt a csûdbe ment ercsi birtok eladÀsÀban.33
Nem csak az Àrva rokonnak adott E´tv´s miniszterk¢nt hivatalt: 1848 mÀjusÀban
magÀt BucsÀnszkyt helyezte bizalmi ÀllÀsba a VallÀs- ¢s K´zoktatÀs¡gyi Miniszt¢riumban. Az alapÁtvÀnyi tûk¢knek a vallÀs- ¢s k´zoktatÀs¡gyi tÀrca hatÀsk´r¢be valÂ utalÀsÀrÂl, E´tv´s ¢s Kossuth egy¡ttes felterjeszt¢se nyomÀn, ismeretesen az 1848. Àprilis
22-i minisztertanÀcs d´nt´tt (F. Kiss, 1989:34.), m¢gpedig a tÀrca p¢nz¡gyi neh¢zs¢geinek megoldÀsa c¢ljÀbÂl (F. Kiss, 1987:447.). Ezt k´vetûen, ahogy F. Kiss Erzs¢bet
Árja, àa vallÀs- ¢s k´zoktatÀs¡gyi miniszter sz¡ks¢gesnek lÀtta, hogy az [...] alapÁtvÀnyi gazdasÀgi
¡gyeket int¢zû miniszt¢riumi osztÀly ¢s seg¢dhivatalok f´l¢ egy eddig nem l¢tezett fûfel¡gyelût
nevezzen ki [...] BucsÀnszki JÀnos [Ágy!; recte: JÂzsef] szem¢ly¢benÊ (F. Kiss, 1987:452.). E´tv´s mÀjus 14-¢n nevezte ki BucsÀnszkyt hÂnap eleji hatÀllyal, ¢s 1848. december elej¢n, tehÀt jÂval E´tv´s tÀvozÀsa utÀn m¢g ugyanebben a munkak´rben volt, de 1849
nyarÀn mÀr nem.34
A bÃcsÃv¢tel utÀn a birodalmi fûvÀrosnak vett¢k Ãtjukat. 30-Àn ¢rkeztek meg B¢cs-
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be, m¢gpedig Trefort szerint d¢lben. àItt, a Stadt Frankfurt-ban ä teszi hozzÀ ä lÀttam
utoljÀra BatthyÀny Lajost. A csomagjainkat vÀrtuk, hogy tovÀbbutazhassunk.Ê
E´tv´s a szeptember 30-i dÀtumot grÂf CzirÀky JÀnosnak Árott level¢ben a szemtanÃ
felelûss¢g¢vel s mind´ssze n¢gy hÂnapnyi messzes¢gbûl erûsÁti meg: àszept. 30-Àn [...]
vele [ti. BatthyÀnyval] B¢csben mindjÀrt meg¢rkez¢sem utÀn szÂltamÊ (E´tv´s, 1976:213.).
E´tv´s szeptember elseje ¢s ´t´dike k´z´tt mindennap t´bbsz´r talÀlkozott
BatthyÀnyval (E´tv´s, 1976:213.). A CzirÀky-lev¢l (E´tv´s, 1976:215.) ¢s a TrefortnaplÂ egybehangzÂ ÀllÁtÀsa szerint a b¢csi forradalom kit´r¢sekor folytattÀk Ãtjukat:
àOktÂber 6-Àn meggyilkoltÀk Latourt. B¢csben f¢lelmetes volt a helyzet, s m¢g az este tovÀbbutaztunk Nussdorfba. °jjel bombÀztÀk a fegyverraktÀrakat; iszonyÃ ¢jszaka volt. Csak a hajÂn, ami
Linz fel¢ vitt minket, kaptunk n¢mileg bÀtorsÀgra, ha egyÀltalÀn bÀtorsÀgra kaphat ilyen helyzetben az ember.Ê
A M¡nchenbe tartÂ utazÀstÂl fogva (à9-¢n ¢rkezt¡nk meg Passauba, onnan egy b¢rkocsis
omnibuszon hÀrom nap alatt, vagyis oktÂber 12-¢n M¡nchenbeÊ) Trefort naplÂja csak vÀzlatosan ad hÁrt az esem¢nyekrûl. Ennek az is oka lehet, hogy amÃgy sem igen ¢ltek
mozgalmas ¢letet. Az adatok szerint t¢li ¢s nyÀri lakhelyeiket ä Àprilis ¢s oktÂber hÂnapokban ä rendszeresen vÀltogattÀk. 1848ä1949 tel¢t M¡nchenben t´lt´tt¢k: E´tv´s
megadja grÂf CzirÀky JÀnosnak az 1849. januÀr 31-¢n ¢rv¢nyes cÁmet: àOttostrasse No.
11.Ê (E´tv´s, 1976:216.) 1849 ÀprilisÀtÂl ugyanazon ¢v oktÂber¢ig Salzburgban idûztek, azaz Ãjra a birodalom ter¡let¢re l¢ptek, s abban a vÀrosban telepedtek le, amely
a magyar konzervatÁvok kedvelt tartÂzkodÀsi helye volt. àçprilisban Àtk´lt´zt¡nk Salzburgba, ahol a nyÀr folyamÀn az Aigenen l¢vû f¡rdûhÀzban laktunkÊ35 ä Árja Trefort, s adatÀnak hiteless¢g¢hez nem f¢r szÂ, hiszen errûl a PÀrizsban tartÂzkodÂ Teleki LÀszlÂ is
beszÀmol Pulszkynak (¢s egyben bizonyÁt¢kot szolgÀltat arra, hogy Trefort adata E´tv´s¢kre is vonatkozik): àE´tv´s, Trefort Salzburgban vannak ä !!!!Ê36
Amint k´ztudott, SalzburgbÂl id¢zt¢k be E´tv´st, sajÀt felajÀnlkozÀsa utÀn, tanÃskodni BatthyÀny Lajos per¢ben. A per kiadott iratai k´z´tt hozzÀf¢rhetû mind E´tv´s
1849. mÀrcius 19-i levele grÂf Thun-Hohenstein m¡ncheni osztrÀk k´vethez (KÀrolyi,
1932:II. 238ä41., UrbÀn, 1991:155ä7.), mind 1849. mÀjus 1-jei tanÃvallomÀsÀnak
jegyzûk´nyve (KÀrolyi, 1932:II. 301ä5., UrbÀn, 1991:174ä7.), azonban itt nincs helye
a n¢zetek tÀrgyalÀsÀnak, melyeket E´tv´s a per sorÀn BatthyÀny ¢s a magyar miniszt¢rium mük´d¢s¢rûl kifejtett.
1849 oktÂber¢tûl 1850 ÀprilisÀig M¡nchenben laktak: à8-Àn vagy 9-¢n elutaztunk
M¡nchenbe, hogy ott t´lts¡k a teletÊ37 ä mondja Trefort naplÂja, s az adatot feles¢g¢hez
Árt egyik levele is megerûsÁti.38 M¡nchenben jobb k´r¡lm¢nyek k´z´tt, k¢nyelmesebben ¢ltek.39 1850 ÀprilisÀban az E´tv´s csalÀd a Trefort gyerekekkel a Viereggek egyik
hitbizomÀnyÀra k´lt´z´tt, amely àa starnbergi tÂ partjÀn [fekszik], M¡nchentûl ¢szakra k´r¡lbel¡l egy ÂrajÀrÀsra vasÃtonÊ (Ferenczi, 1903:171.): àE´tv´s¢k ä Ágy a Trefort-naplÂ ä
m¢g Àprilisban elutaztak Tutzingba.Ê40 UgyanÁgy van ¢rtes¡lve Csengery Antal is (Csengery, 1828:420.). 1850. szeptember 21-¢n m¢g bizonyosan, 29-¢n minden valÂszÁnüs¢g szerint ott voltak, hiszen E´tv´s akkor ¢s onnan keltezi n¢hÀny vers¢t. Nemcsak
az elsû k´zlem¢nyben (Holmi, 1997/8.) ismertetett A H¹LGY DALA cÁmü k´ltem¢ny¢t
(àTutzing 17/9 850.Ê), hanem az A' TñHOZ cÁmüt is (àTutzing 21/9Ê).41 A k´zvetlen¡l ezt
k´vetûen lejegyzett MOHçCS cÁmü k´ltem¢ny utÀn csak a dÀtumot adta meg (à29/9
50.Ê),42 de minden bizonnyal ez is m¢g Tutzingban keletkezett. Trefort ¢s feles¢ge ezalatt eurÂpai k´rutat tettek, majd visszat¢rtek M¡nchenbe. Trefort 1850 szeptember¢ben utazott haza MagyarorszÀgra.43
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TudomÀsunk van m¢g arrÂl, hogy 1850 nyarÀn E´tv´s meglÀtogatta Szalay LÀszlÂt
Z¡richben. Az adatot az irodalomban t´bbnyire Gyulai PÀl ¢rzelmesre szÁnezett megfogalmazÀsÀban szoktuk olvasni: àOtt talÀlkoztak [ti. Szalay ¢s E´tv´s] a z¡richi tÂ partjÀn,
s megt´rve, elv¢n¡lve borultak egymÀs karjÀba, mert nem az idû v¢nÁt, hanem ¢lm¢nyeinkÊ (Gyulai, 1901:27.). Szalay-eml¢kbesz¢d¢ben maga E´tv´s is felid¢zi a talÀlkozÀst: àvele a
z¡richi tÂ partjÀn talÀlkozÀm, hol hosszÃ vÀndorlÀsok utÀn csalÀdjÀval letelepedettÊ. (E´tv´s,
1975:236.) A pontos helyszÁnt ¢s idûpontot Alexander Flegler t´rt¢netÁrÂnak, Szalay
svÀjci barÀtjÀnak visszaeml¢kez¢seibûl ismerj¡k: àHa az ember v¢gig ment az orszÀgÃton,
mely akkor Z¡richbûl Unterstrass k´zs¢gen kereszt¡l s a hegyen Àt Oerlikon fel¢ vitt, balk¢z felûl
egy kert k´zep¢n egy kis mezei lakot talÀlt, melyet tulajdonosa nagyobb nyeres¢g okÀ¢rt idegen
csalÀdoknak szokott b¢rbe adni. Itt lakott Szalay is csalÀdostul. [...] [Szalay] az 1850. ¢v nyarÀn
elhatÀrozta, hogy t´rt¢nelmi müveivel a nyilvÀnossÀg el¢ l¢p. Ekkor ismerkedtem meg E´tv´s bÀrÂval, a ÏFalu jegyzûjeÎ ¢s mÀs reg¢nyek szerzûj¢vel is szem¢lyesen. Egy kis kirÀndulÀst tett a
SchweizbaÊ (Flegler, 1878:20., 53.). Flegler adatÀt megerûsÁti Ferenczi, aki szint¢n Ãgy
tudja, hogy Szalayval valÂ talÀlkozÀsakor E´tv´s mÀr megÁrta 1850-ben megjelenû
r´piratÀt a nemzetis¢gi k¢rd¢srûl, ¢s az URALKODñ ESZM°K -en dolgozott (Ferenczi,
1903:174.).
E´tv´s haza¢rkez¢s¢nek napjÀt illetûen t´bb v¢lem¢ny ismeretes az irodalomban.
Trefort szerint p¢ldÀul november v¢g¢n t¢rt vissza MagyarorszÀgra.44 A DeÀk çgnes
Àltal nemr¢giben ismertetett adat Pauler Tivadar naplÂjÀbÂl 1850. december 9-i kelettel, naprak¢sz frissess¢ge ¢s ´nk¢ntelen meglepûd´tts¢ge miatt meggyûzûnek tünik: àcsudÀlattal hallom hogy E´tv´s JÂzsef tegnap ¢rkezett megÊ.45 Ezek szerint E´tv´s 1850.
december 8-Àn ¢rkezett vissza. Ennek nem mond ellent, hogy Vahot Imre 1850. december 10-rûl keltezi a Losonczi Phûnix utÂszavÀt: amennyiben az utÂszÂ dÀtuma a szokÀsnak megfelelûen a k¢zirat lezÀrÀsÀra utal, akkor Vahot talÀn ¢pp E´tv´st vÀrta meg
¢s a mÀr emlÁtett MOHçCS cÁmü vers k¢ziratÀt.46
T´bb¢-kev¢sb¢ ennyit tud az irodalom (Voinovich, 1904:63ä6., Ferenczi, 1903:171ä
2., Sût¢r, 1967:234ä43., DeÀk ç., 1996:120ä8.) E´tv´s emigrÀciÂs ¢veinek ¢letrajzi esem¢nyeirûl. Az elûrel¢p¢s a kutatÀs szÀmÀra meglehetûsen neh¢znek Ág¢rkezik. A b¢csi
k¡l¡gyi ¢s hÁrszerz¢si hivatalok lev¢ltÀraiban nem bukkantam E´tv´s emigrÀciÂs tev¢kenys¢g¢re vonatkozÂ adatokra. ValÂszÁnü a felt¢telez¢s, miszerint E´tv´st ä ellent¢tben p¢ldÀul Szalayval47 ä nem figyeltett¢k, bÀr elk¢pzelhetû az is, hogy az esetleg
m¢gis l¢tezû iratokat a kiegyez¢s utÀn kiemelt¢k. A lev¢ltÀri kutatÀs jelentûsebb eredm¢nyt az emigrÀciÂ szÁnhely¢n, BajororszÀgban hozott: a Wrede hercegek csalÀdi lev¢ltÀrÀba beolvasztott grÂf Vieregg-hagyat¢kban, Karl Vieregg feles¢g¢nek, E´tv´s
JÃliÀnak levelez¢se k´z´tt megtalÀlhatÂ mintegy negyven csalÀdi lev¢l, ha k´zvetlen
adatokat nem tartalmaz is az emigrÀciÂ idûszakÀra vonatkozÂan, mindenk¢ppen hozzÀjÀrul az E´tv´s¢ket fogadÂ csalÀdi l¢gk´r rekonstruÀlÀsÀhoz. Ifj. E´tv´s IgnÀcn¢ Lilien AnnÀnak az 1841. augusztus 12. ¢s 1842. februÀr 7. k´zti idûszakbÂl fennmaradt,
lÀnyÀnak Árott tÁz levele mutatja, hogy a lehetû leggyakrabban, minden postafordultÀval Ártak egymÀsnak, s a levelek hangv¢tele meleg anyai szeretetrûl tanÃskodik. E´tv´s JÂzsefnek hat levele ker¡lt elû, a legkorÀbbi 1851. augusztus 24-i keltez¢sü, az utolsÂt 1868. mÀjus 13-Àn Árta. Pauler Tivadar leveleibûl, aki szint¢n a meghitt barÀti k´rh´z tartozott, E´tv´s JÃlia hetet ûrz´tt meg. Az 1871. februÀr 2-Àn, 7-¢n ¢s 12-¢n keltek
E´tv´s utolsÂ napjairÂl, agÂniÀjÀrÂl, temet¢s¢nek k´r¡lm¢nyeirûl szÀmolnak be, a
t´bbiben ä az 1878. jÃlius 29. ¢s 1880. januÀr 20. k´z´tt Árott levelekben ä Pauler csalÀdi ¢s k´z¢leti pletykÀkkal szÂrakoztatja r¢gi ismerûs¢t. E´tv´s ´zvegy¢nek, Rosty çgnesnek levelei 1875 k´rny¢k¢rûl csalÀdi ¡gyeket tÀrgyalnak.
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A n¢met birodalmi arisztokrÀcia csalÀdi viszonyainak alakulÀsÀt nyomon k´vetû
GOTHAI °V K¹NYV EK alapjÀn szerezhet¡nk n¢hÀny informÀciÂt azokrÂl a szem¢lyekrûl, akiknek k´r¢ben E´tv´s JÂzsef testv¢re, JÃlia le¢lte az ¢let¢t. Az E´tv´s, a Vieregg
¢s a Wrede csalÀd k´z´tti szoros kapcsolatok az E´tv´s JÂzsef emigrÀciÂjÀt k´vetû idûszakbÂl is figyelemre m¢ltÂk: eddig nem volt ismeretes, hogy E´tv´s¢k rokoni ¢s ezen
kereszt¡l ¡zleti ¢s barÀti viszonyban Àlltak e befolyÀsos bajororszÀgi hercegi csalÀddal.
A m¡ncheni csalÀdi k´rnyezet rekonstruÀlÀsa e dolgozat k¢rd¢sfeltev¢seinek ´sszef¡gg¢s¢ben az¢rt fontos, mert ennek r¢v¢n lÀthatÂvÀ vÀlik: E´tv´s szÀmÀra az emigrÀnsl¢t nem jÀrt egy¡tt a teljes gy´k¢rtelenn¢ vÀlÀssal sem egzisztenciÀlisan, sem intellektuÀlisan. Az emigrÀnscsoportokban fennmaradÂ àhazai pÀrtszellemetÊ, az e k´r´kben uralkodÂ, àaz irracionÀlishoz menek¡lûÊ t´megpszichÂzist E´tv´s nem ismerte
meg.48 Az E´tv´s ¢let¢ben az eddig sejtettn¢l sokkal fontosabb szerepet bet´ltû szem¢lynek: nûv¢r¢nek ÃjbÂli szem¢lyes k´zels¢ge mindenk¢ppen hozzÀjÀrult ahhoz,
hogy ifjÃkorÀnak k¢rd¢seihez visszatalÀljon, a mindennapi ¢let n¢met nyelvü k´zege
pedig z´kkenûmentesebb¢ tette szÀmÀra, hogy e nyelvet ä anyanyelv¢t ä mint ¢rtekezû
prÂzÀjÀnak vÀlasztott Ãj kifejezûeszk´z¢t a maga szÀmÀra is elfogadja. Ugyanakkor ä
ami a t´r´korszÀgi, a br¡sszeli vagy a londoni emigrÀnskolÂniÀk tagjairÂl nem mondhatÂ el ä korÀbbi politikai kapcsolataibÂl jÂformÀn teljess¢ggel kiszakadt, ¢s ez lehetûv¢ tette szÀmÀra, hogy elm¢leti munkÀssÀgÀban szem¢lyes ¢s taktikai megfontolÀsoktÂl mentesen kizÀrÂlag a sajÀt meggyûzûd¢s¢t k´vethesse. A korÀbbi politikai barÀtoktÂl ¢s ellenfelektûl valÂ eltÀvolodÀs nem engedte meg, hogy az emigrÀciÂban àelvesztegetettÊ idûrûl valÂ szÀmadÀs elûl a maga kontinuumÀban fennmaradÂ politikai
cselekv¢st¢r illÃziÂjÀba menek¡lj´n: az ÁrÂasztal elûtt kellett a MagyarorszÀgtÂl tÀvol
t´lt´tt ¢vekrûl elszÀmolnia.
E´tv´s JÂzsef nûv¢re, E´tv´s JÃlia bÀrÂnû (1812. szeptember 21.ä1880. mÀjus 2.)
1832. szeptember 23-Àn ment f¢rjhez Karl Matth¤us Vieregg n¢met birodalmi grÂfhoz (1798. jÃlius 13.ä1864. oktÂber 18.). Az esk¡vût M¡nchenben tartottÀk. Karl
Vieregg Tutzing, P¤hl, R´sselsberg, Niederstarnberg, Spielberg, Th¡rnthennig, Seyboldsdorf, Furtharn, Weinsfeld, Lay ¢s Berthensdorf birtokosa volt: e birtokok egy
r¢sz¢re 1846. Àprilis 14-¢n nyert csalÀdi hitbizomÀnyt.49 Vieregg grÂf a felsû-bajororszÀgi Landwehr elsû ker¡leti fûfel¡gyelûjek¢nt szolgÀlt. Rendfokozata 1850-ben: ezredes.50 1864-ben kirÀlyi kamarÀs. Amaz ¢v ûsz¢n bek´vetkezett halÀlakor E´tv´s Ágy
jellemezte ût: àJÂ, nemesszÁvü ember volt, ki gyenges¢geit [...] nagy becs¡letess¢ge Àltal bûven
kipÂtoltaÊ (E´tv´s, 1941:75.).
K¢t gyermek¡k sz¡letett: Friedrich (1833. jÃnius 29.ä1866. augusztus 10.) ¢s Helene (Ilka) (1838. mÀrcius 30.ä1913. oktÂber 21.). Friedrich Vieregg az osztrÀk csÀszÀri-kirÀlyi hadseregben szolgÀlt: 1854-ben hadnagy a 7. sz. (Reuss-R´stritz) huszÀrezredben, 1856-ban fûhadnagy a 8. sz. (Kurf¡rst Hessen) dragonyosoknÀl, 1862-ben
lovassÀgi kapitÀny a 3. sz. (Prinz Karl von Bayern) huszÀroknÀl. A nûtlen Friedrich
halÀlÀval a Vieregg grÂfi csalÀd f¢rfiÀgon kihalt.
Helene vagy (ahogy nemcsak a csalÀd, de ¢lete v¢g¢n az ALMANACH is emlegeti)
Ilka Vieregg 1856. jÃlius 28-Àn ment f¢rjhez Karl Friedrich Wrede herceghez (1828.
februÀr 7.ä1897. december 22.). Karl Friedrich Wrede apja Karl Theodor (1797. januÀr 8.ä1871. december 10.), akitûl az 1858. szeptember 20-Àn kelt szerzûd¢ssel veszi
Àt a csalÀdfû tiszt¢t ¢s Ellingen hüb¢rurÀnak cÁm¢t. Nagyapja a Wrede csalÀd leghÁresebb tagja, Karl Philipp (1767. Àprilis 29.ä1838. december 12.), aki Metternich ba-
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rÀtja, levelezûpartnere (Bibl, 1928) ¢s a b¢csi kongresszuson k´zeli munkatÀrsa (Winter, 1968) volt. Karl Friedrich a bajor kirÀlyi hadseregben szolgÀlt.
Karl Friedrich Wrede ¢s Ilka Vieregg hÀzassÀgÀbÂl n¢gy gyermek sz¡letett. E´tv´s
JÃlia ´zvegyk¢nt egy hÀztartÀsban ¢lt unokÀival: Julie-val (1857. jÃlius 3.ä1905. mÀrcius 7.), Leopoldin¢val (sz. 1860. mÀjus 3.), Philipp Carllal (sz. 1862. szeptember 10.)
¢s Oscarral (sz. 1867. mÀjus 20.). Philipp Carl Lobkowitz Anna hercegnût vette el,
Julie nagyanyja halÀla utÀn k¢t ¢s f¢l hÂnappal, 1880. jÃlius 15-¢n ment f¢rjhez Otto
von Hallberg zu Broich bÀrÂhoz. Leopoldin¢bûl bajor kirÀlyi Ter¢zia-rendi alapÁtvÀnyi h´lgy lett, OscarbÂl tisztviselû.
E´tv´s JÂzsef tÃlÀradÂ szeretettel fordult nûv¢re fel¢ eg¢sz ¢let¢ben. Amikor 1834
nyarÀt nÀla t´lt´tte Tutzingban, oly szavakkal rajzolja alakjÀt Szalay el¢, amelyek akÀr
A KARTHAUZI JÃliÀjÀra is rÀillen¢nek: àEml¢kezel talÀn m¢g n¢n¢mre, most nÀla vagyok, s
k¢tszerezve szeretem ût gyermek¢vel. Ha Ãgy elûttem Àll, karjaival mosolygÂ fiÀt ringatva, ha
szÁve teli rem¢nyekkel szÂt keres ¢s nem talÀl boldogsÀga kimondÀsÀra; akkor elhiheted, hogy hideg
¢s ¢rz¢ketlen nem maradhatok; egy pÀr k´ny l¢p szemeimbe ¢s n¢ma besz¢dire csak ´lel¢s a feleletÊ
(NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967:70.). Ugyanez a szeretetteli hang jellemzû E´tv´snek a
hatvanas ¢vek v¢g¢n JÃliÀhoz Árott leveleire is. E levelek azok, melyekbûl az ´reg E´tv´s minden fÀradtsÀgÀt, csalÂdottsÀgÀt, k¢ts¢g¢t megismerhetj¡k, t´r¢keny anyagi
helyzet¢rûl nem is besz¢lve. E hangot m¢g utolsÂ bizalmas barÀtjÀval: LorÀnd fiÀval
szemben sem engedte meg magÀnak.
E´tv´s JÂzsefnek JÃlia irÀnti szeretet¢ben (mint megannyi mÀs ¢rzelm¢ben) ifjÃkorÀnak legjobb barÀtja, Palocsay Tivadar is osztozott. Palocsay E´tv´snek, àlelke egyetlen barÀtjÀÊ-nak nûv¢r¢tûl verssel bÃcsÃzott el, melyet aztÀn E´tv´s adott ki a gyüjtem¢nyes k´tetben korai halÀla utÀn. Palocsay e vers¢ben az Esthajnalcsillaghoz hasonlÁtja JÃliÀt, aki, bÀr mindig szeme elûtt van, szÀmÀra mÀr nem mutathat irÀnyt:

AN JULIE
Ein Schifflein treibt auf Meereswell',
Ein Sternlein leuchtet klar und hell,
Weiss wohl zu was es tauge,
Der Schiffer h¤lt's im Auge.
[...]
Dein Bild, es strahlet auch so fern,
Doch freundlich nicht, wie Schiffleins Stern,
Doch hab' ich's stets im Auge,
Weiss nicht wozu es tauge. ä51
Amikor E´tv´s mÀsf¢l ¢vtizeddel k¢sûbb Karl Vieregg halÀlÀnak alkalmÀval M¡nchenben jÀrt, 1864. oktÂber 29-i naplÂfeljegyz¢s¢t szentelte az emigrÀciÂban t´lt´tt
¢veknek: à°letem egyik legnehezebb korszakÀt t´lt´ttem e vÀrosban s alig van valami, mire
visszatekinteni jÂl esn¢kÊ (E´tv´s, 1941:79.). Az àalig [...] valamiÊ-n bizonyÀra a rokoni
fogadtatÀst ¢rtette. A JÃliÀhoz Árott csalÀdi levelekbûl az der¡l ki, hogy E´tv´s¢k szeretû csalÀdi k´rben, ha nem is meg¢lhet¢si, de mindenk¢ppen lakÀsgondok n¢lk¡l
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t´lt´ttek el k¢t ¢vet BajororszÀgban. E´tv´s kedv¢re dolgozhatott, bÀr t´preng¢seinek
magÀnyÀt a rokoni szeretet sem enyhÁthette. JÃlia, anyjukkal ellent¢tben, bizonyÀra
nem volt szellemi partnere: csak ´ccs¢nek halÀla utÀn tudakozÂdott munkÀssÀga felûl,
¢s rendelte ä vagy rendelte volna ä meg annak müveit Pauler Tivadar r¢v¢n, bÀr azokbÂl is csak a n¢met nyelven megjelenteket ¢rtette volna.52

F¡ggel¢k
E´tv´s JÂzsef levelei nûv¢r¢hez, grÂf Vieregg KÀrolyn¢
sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûh´z
E´tv´s JÂzsef nûv¢r¢hez Árott n¢met nyelvü leveleit fordÁtÀsomban k´zl´m. A Vieregg-hagyat¢k feltÀrÀsÀban nyÃjtott segÁts¢g¢t ezÃton k´sz´n´m K. Lengyel Zsoltnak ¢s Gerhard Rechternek.
1. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Buda, 1851. augusztus 24.
Buda 24/8
LegdrÀgÀbb Nûv¢rem!
Mivel szeg¢ny apÀnk halÀlÀrÂl mÀr ¢rtes¡lt¢l, ¢s mivel minden, amit az eff¢le alkalmakkor vigasztalÀsk¢ppen mondunk, csak arra alkalmas, hogy a fÀjdalmat n´velje,
csupÀn annyit Árok Neked, hogy kedves anyÀnk ä ¢ppen most j´v´k tûle ä jobban ¢s
nyugodtabban ¢rzi magÀt, mintsem azt minden lelkiereje mellett is vÀrtam volna.
FÀjdalmamat nagyban enyhÁtette a gondolat, hogy atyÀmat gyors halÀla csupÀn a
v¢gtelen szenved¢stûl vÀltotta meg, amely betegs¢ge eset¢ben rÀ elker¡lhetetlen¡l
vÀrt volna. EnyhÁtette a szeretetteljes r¢szv¢t, mely betegs¢g¢t kÁs¢rte, az ÀltalÀnos
gyÀsz, melyet halÀla kivÀltott, ¢s enyhÁtette a hÀla, amely a n¢p valamennyi osztÀlyÀt
a sÁr k´r¢ gyüjt´tte. AnyÀm pedig a legnagyobb vigaszt, amelyben szerett¡nk sÁrjÀnÀl
r¢sz¡nk lehet, a vallÀson kÁv¡l bizonyÀra abban a meggyûzûd¢sben talÀlta meg, hogy
atyÀm minden ´r´met, amit az ¢letben kapott, egyed¡l az û szeretet¢nek ¢s rend¡letlen hüs¢g¢nek k´sz´nheti.
A j´vûre vonatkozÂ terveink a k´vetkezûk. N¢hÀny h¢t mÃlva anyÀm elj´n hozzÀnk
a SvÀbhegyre. Amint feles¢gem Àllapota engedi ä a sz¡l¢st mindennap vÀrom ä, mi
megy¡nk Velenc¢re, ahol a gyermekzsivaj ¢s minden, amit nyÃjtani tudunk, ha Isten
is Ãgy akarja, megr´vidÁti anyÀm szÀmÀra az idût. Rem¢lj¡k, j´vû tavasszal T¢ged is
viszontlÀthatunk ott. AnyÀm legalÀbbis lÀtnivalÂan ezt rem¢li, ¢s sokkal jobban esne
neki, ha akkor j´nn¢l, mintsem hogy most indulj Ãtnak, amikor a viszontlÀtÀs csak
r´vid ´r´met nyÃjtana, ¢s utÀna ä ahogy ez term¢szetes ä csak Ãjra felzaklatnÀ ût, miutÀn ¢pp elnyugodott a fÀjdalom. AnyÀm levelein kÁv¡l tûlem is ¢s D¢nestûl is folyamatosan ¢rtes¡lni fogsz az ÀllapotÀrÂl, ¢s e tekintetben eg¢szen rÀm hagyatkozhatsz.
°lj boldogul: be kell fejezzem, mert annyifel¢ kell m¢g Árnom. IlkÀt csÂkolom.
Szeretû ´cs¢d
Jos E´tv´s
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2. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1866. mÀjus 8.
Pest 8/5 866.
DrÀga Nûv¢rem!
Nagyon sajnÀlom, hogy a kamatok elk¡ld¢s¢vel n¢hÀny napos hÀtral¢kban maradtam. K¡l´n´sen most, a mindinkÀbb fenyegetû hÀborÃ miatt annyira ig¢nybe vagyok
v¢ve, hogy jÂformÀn k¢ptelen vagyok k´nyvelni. BucsÀnszky nyugtÀja mellett mell¢kelve k¡ld´k 688 forintot, ¢s m¢g egyszer eln¢z¢st k¢rek. A kedves Tildi n¢ni halÀlÀrÂl
mÀr ¢rtes¡lt¢l. A tÀviratok, melyek k´z¡l az elsûben megbeteged¢s¢rûl, a mÀsodikban
halÀlÀrÂl tudÂsÁtottak, f¢l ÂrÀn bel¡l k´vett¢k egymÀst, Ãgyhogy csak a temet¢sen tudtam megjelenni. ä ögy halt meg, ahogyan ¢lt: nyugodtan ¢s olyan akaraterûvel, ami
f¢rfiaknÀl is ritka. JÂllehet az utolsÂ hetekben nagyon szenvedett, ¢s ä ahogy a papÁrjai
´sszerendez¢s¢bûl ¢s St. Hilarral valÂ besz¢lget¢s¢bûl kitünik ä elûre lÀtta a k´zelgû
v¢get, minden ¡gy¢t elint¢zte, rakta a kÀrtyÀt, lÀtogatÂkat fogadott, ¢s csak n¢hÀny
ÂrÀt t´lt´tt az Àgyban, ahol azutÀn halÀlk¡zdelem n¢lk¡l hunyt el. HalÀla m¢lyen megrendÁtett, az utolsÂ ember volt, akit tiszteltem, ¢s akivel gyerekkorom kedves eml¢keirûl besz¢lgetni tudtam. °s û is talÀn az egyetlen volt, aki rokonaim k´z¡l igazÀn szeretett. Mindig is meg voltam errûl gyûzûdve, de most k¡l´n´sk¢ppen, mert r¢gi levelei
k´z¡l jÂformÀn csak az eny¢meket ûrizte meg nagyobbr¢szt. JÂllehet az Ãj t´rv¢nyek
¢rtelm¢ben eg¢szen szabadon rendelkezhetett, m¢gis minden nûnek visszaadta, amit
tûl¡k kapott. A SzapÀryaknak a SzapÀry-tûk¢ket, a Berchtoldoknak, a Telekieknek,
mindenkinek a magÀ¢t. Mindent, amit f¢lretett, hÀrom leÀnyomra mint ÀltalÀnos ´r´k´s´kre hagyta. Annak ellen¢re, hogy nekem ¢s fiamnak semmit nem hagyott, ebben
is irÀntam valÂ szeretete Ãjabb bizonyÁt¢kÀt kell lÀtnom, mivel idûsebb lÀnyaimmal
1850-ben talÀlkozott utoljÀra, MariskÀt pedig egyÀltalÀn nem ismeri. A hagyomÀnyok
k´z´tt a sajÀt emberein kÁv¡l, akikrûl jutal¢kkal ¢s v¢gkiel¢gÁt¢ssel becs¡lettel gondoskodott, csak keresztlÀnya, a kis Wrede van megemlÁtve, akire ez¡st mosdÂk¢szlet¢t ¢s
szÀz dukÀtot hagyott, nem szÀmÁtva f¢rj¢nek term¢szetes fiÀt, aki 16 000 forintot kap.
ä Az aprÂsÀgokat sz¢t fogom osztani az ismerûsei k´z´tt. Ha Ãjra hozzÀjutok, megÁrom
majd, mi van, hogy vÀlaszthass. Mivel nem ´r´k´s vagyok, hanem csak az ´r´k´s´k
gyÀmja, rengeteg tÀrgyalÀs ¢s formasÀg Àll elûttem, amelyek most k¡l´n´sen terhesek.
BocsÀss meg hÀt ez¢rt a szinte olvashatatlan lev¢l¢rt, amit rÀadÀsul egy mÀr hasznÀlt
papÁrra Ártam.
Szeretû testv¢red
E´tv´s
3. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1866. augusztus 21.
Pest 21/8 866.
DrÀga Nûv¢rem!
Most kaptam meg 18-Àn Árott leveled, ¢s sietek vÀlaszolni. A nagyn¢n¢m ´r´ks¢g¢bûl
semmi nem Àll rendelkez¢semre, mivel az ´r´ks¢gi tÀrgyalÀsok m¢g sokÀig nem fognak befejezûdni, ¢s ez¢rt nem mondhatom fel a tûk¢it. Egy¢bk¢nt sincs rendelkez¢si
jogom felett¡k, mert nagyn¢n¢m a vagyonÀt nem nekem, hanem lÀnyaimnak hagyta.
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MindazonÀltal biztosan szÀmÁthatsz a kÁvÀnt 5000 forintra, az viszont lehets¢ges, hogy
novemberig csak k¢t- vagy hÀromezer guldent k¡ld´k, ¢s a marad¢kot januÀrban.
írd meg nyÁltan, ha szÀmodra nagyon fontos, hogy az eg¢sz 5000 guldent mÀr novemberben megkapjad, ¢s akkorra k¢zhez kapod az eg¢sz ´sszeget. Rem¢lem ¢s hiszem, hogy a Te r¢szesed¢sedet illetûen is megakadnak a dolgok, mert az ´r´k´s´d¢si
tÀrgyalÀsok nÀlatok is lassan mennek, ¢s az ´r´ks¢gi ¡gyek elhÃzÂdhatnak. Egy¢bk¢nt
felfoghatatlan a szÀmomra, hogy a fiad ilyen r´vid idû alatt teljesen elvesztette azt a
vagyont, amit boldogult f¢rjedtûl ´r´k´lt, ¢s ami a terhek ellen¢re jelentûs volt. Meg
vagyok rÂla gyûzûdve, hogy bÀrmilyen vigasztalannak tünjenek is az ¡gyek most az
elsû pillanatban, a v¢g¢n jelentûs t´bblet fog mutatkozni a Te javadra ¢s leÀnyod javÀra. ä ºgyektûl nyomasztva nem Árhatok most t´bbet. Rem¢lem, D¢nestûl k´zelebbi
felvilÀgosÁtÀsokat kapok helyzetetekrûl, ¢s akkor t´bbet Árok. Isten tartson meg eg¢szs¢gben
Szeretû testv¢red
E´tv´s

4. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
[Pest], 1867. januÀr 11.
11/1 867.
DrÀga Nûv¢rem!
Amilyen borÃs az ¢g, olyan borÃs a kedvem, azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy a felhûk eltünnek, ha az esût lehullattÀk, mÁg az ¢n kedvem mÀhoz egy ¢vre valÂszÁnüleg ugyanilyen marad, mint amilyen most, ¢s amilyen egy ¢ve volt. Tudom jÂl, hogy mindenkihez, akit szeret¡nk, tulajdonk¢ppen csak der¡lt arccal kellene k´zeledn¡nk, Ágy hÀt
bizonyosan nem Árn¢k Neked, ha nem az¢rt tenn¢m, hogy bizonyÁtsam: ma is, mint
mindig, szeretettel eml¢kezem RÀd. ä Isten tartson meg eg¢szs¢gben ¢s ä amennyire
e vilÀgon lehets¢ges ä boldogan. Ha magad is, ahogy ¢n, ¡dv´zlû k¡ld´tts¢geket ¢s
egyes gratulÀlÂ szem¢lyeket hallgattÀl volna, ¢s magad is tartottÀl volna n¢hÀny hivatalos ¡dv´zlû besz¢det, meg¢rten¢d, hogy ilyen kurtÀn bev¢gzem. ä Isten tudja, mit
hoz az Ãj ¢v. Egyvalami bizonyosnak tünik a szÀmomra: k´zeleg az Âra, amikor eldûl
a j´vûnk, ¢s e gondolat sz¢d¡lettel t´lt el. Nem miattam ä ¢n mÀr semmit nem vÀrok,
¢s semmit nem f¢lek ä, hanem a haza sorsa miatt, amelyet mindig is jobban a szÁvemen
viseltem, mint ´nmagamat, sût mint a csalÀdomat.
M¢g egyszer minden jÂt az Ãj ¢vben, valamennyien ¡dv´zl¡nk Benneteket
A Te ´reg testv¢red
E´tv´s
5. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1867. mÀrcius 25.
Pest 25/3 867.
DrÀga Nûv¢rem!
Mell¢kelten k¢zhez kapsz 2150 forintot osztrÀk ¢rt¢kben BucsÀnszky szÀzforintos
nyugtÀja mellett, amellyel, mivel 3000 forintot mÀr elk¡ldtem, az 5000 forintos k´te-
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lezv¢ny ki van egyenlÁtve. K¢rlek, nyugtÀzd az 5000 forintrÂl szÂlÂ k´telezv¢nyt, ¢s
k¡ldd el nekem. Az elszÀmolÀst az 5000 forint kamatairÂl mÀjus 1-j¢n k¡ld´m Neked,
amikor ki kell fizetnem azokat. Ha nem voln¢k meggyûzûdve jÂsÀgodrÂl, akkor mentegetûzn´m kellene a k¢sedelmes fizet¢s ¢s hosszÃ hallgatÀsom miatt. ä Mivel nagyn¢n¢m ´r´ks¢g¢bûl, amelyre szÀmÁtottam, eddig csupÀn kiadÀsokat lÀttam, ¢s valÂszÁnüleg m¢g hÂnapokig nem jutok a birtokÀba, ez¢rt, ha r´vid idûre is, fel kellett
vennem a p¢nzt, ¢s annyira el vagyok halmozva elfoglaltsÀgokkal, hogy m¢g ezt a lÀtszÂlag kis ¡gyet is naprÂl napra kellett halasztanom. ä Ugyanez a bocsÀnatk¢r¢s ¢rv¢nyes arra is, hogy kedves leveled nem vÀlaszoltam meg. ä HozzÀ vagyok szokva,
hogy kidolgozzam magam. Most azonban, amikor az orszÀggyül¢sen a legfontosabb
dolgokat kell hogy tÀrgyaljuk, ¢s mellette szerveznem kell az irodÀimat, ¢s vinnem
kell a miniszt¢rium folyÂ ¡gyeit, melyeket a legnagyobb ´sszevisszasÀgban vettem Àt,
¢s ehhez j´nnek m¢g a konferenciÀk a csÀszÀrral, a n¢met miniszterekkel ¢s a koll¢gÀimmal: n¢ha t¢nyleg tÃl sok szÀmomra a munka. Egy¢bk¢nt a feladat, amit meg
kell oldanunk, olyan nagy, hogy ä ha utolsÂ erûm megy is rÀ ä csak hÀlÀt kell adjak
Istennek, hogy engedte meg¢rnem a pillanatot, amikor lehetûv¢ vÀlt Àllamunk Ãj
megalapÁtÀsa, ¢s ehhez az ¢n erûmet is eszk´z¡l hasznÀlja. Mert minden ¢rtelmes embernek be kell lÀtnia, hogy v¢gsû soron minden, ami vel¡nk t´rt¢nik, a gondvisel¢snek
¢s nem emberi b´lcsess¢gnek k´sz´nhetû. A mi ¢rdem¡nk az, hogy f¢rfiasan ragaszkodtunk a jogunkhoz, hogy nem adtuk fel sem a k¡zdelmet, sem a rem¢nyt, ¢s minden szem¢lyes tekintetet hÀtt¢rbe szorÁtottunk. Egy pillanatra sem k¢telkedt¡nk abban, hogy ÀllhatatossÀgunk v¢g¡l meghozza gy¡m´lcs¢t, de a rem¢nyt, hogy ezt meg¢rni lÀssuk, r¢gen feladtuk. Az utÂbbi idûk nem vÀrt nagy esem¢nyei n¢lk¡l eg¢sz ¢let¡nk lemondÀs lett volna. Isten akarata, hogy mÀsk¢ppen t´rt¢nt, ¢s ¢pp emiatt nyugodtan n¢zek a j´vû el¢. A k¢z, amely ide vezetett benn¡nket, tovÀbb fog minket irÀnyÁtani, ¢s kipÂtolja el¢gtelen erûnket. Mert k¢ts¢g nem f¢r hozzÀ, hogy m¢g nagy
erûfeszÁt¢sekre van sz¡ks¢g, amÁg bebiztosÁtjuk, amit el¢rt¡nk. Az osztrÀk Àllam
annyira meg van rend¡lve, hogy megerûsÁt¢s¢hez nemcsak erûs k¢zre, hanem bizonyos idûre is sz¡ks¢g van. Egy¢bk¢nt te is osztanÀd rem¢nyeimet, ha lÀtnÀd a f¢rfias
elt´k¢lts¢get, amellyel honfitÀrsaink az eg¢szen Ãj feladatot, Ausztria megerûsÁt¢s¢t
¢s megv¢d¢s¢t vÀllaljÀk. ä Hiszem, hogy a magyar n¢p megmutatja a vilÀgnak, hogy
k¢pes az Àllamot fenntartani, amelyet most a sajÀtjÀnak tekint. ä °jjel Árok Neked: fÀradtan ¢s kimer¡lten. Isten tudja, mikor Árhatok legk´zelebb: lesz idûd, hogy kusza
soraim elolvasd. Isten tartson meg eg¢szs¢gben. ºdv´z´ld ¢s csÂkold leÀnyodat ¢s
unokÀidat a nevemben:
Szeretû testv¢red
E´tv´s

6. BÀrÂ E´tv´s JÂzsef ä GrÂf Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek,
Pest, 1868. mÀjus 13.
Pest 13/5 868.
DrÀga Nûv¢rem!
Neh¢z szÁvvel tudatom Veled a jÂ BucsÀnszky halÀlÀt. Tegnap reggel ´t Âra elûtt halt
meg, ¢s ma d¢lutÀn ´tkor temetik. Nyugodj¢k b¢k¢ben. Egyike volt azon keveseknek,
sût tulajdonk¢ppen az utolsÂ ember volt, akivel gyerekkorom eml¢keirûl besz¢lgetni
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tudtam. így mennek el, egyik a mÀsik utÀn, mÁg v¢g¡l az ember idegen¡l ¢s elhagyatva
¢rzi magÀt, ¢s a halÀl gondolata, amelytûl ifjan retteg¡nk, szinte sÂvÀrgÀssal t´lt el
benn¡nket. ä ä Nagyon ´r¡l´k, hogy abban a helyzetben voltam, hogy hivatalt adhattam BucsÀnszky unoka´ccs¢nek, amelybûl t´bb mint ezer gulden j´vedelmet hÃzhat.
R¢gi jÂ barÀtunk azzal a megnyugvÀssal halt meg, hogy rokonairÂl gondoskodtam.
Az utolsÂ pillanatig magÀnÀl volt, nyugodtan ¢s ´sszeszedetten. Rokonain kÁv¡l leginkÀbb az ¢rdekelte, ami csalÀdunkra vonatkozik. Az utolsÂ idûben is gyakran besz¢lt
RÂlad ¢s IlkÀrÂl. ä Sietek, mint rendesen: Neked annÀl t´bb idûre lesz sz¡ks¢ged, hogy
megfejtsed e szinte olvashatatlan sorokat. °lj boldogul. Gyerekeim ¢s feles¢gem ¡dv´z´lnek
Szeretû testv¢red
E´tv´s

HivatkozÀsok ¢s irodalom
Lev¢ltÀri ¢s k¢zirattÀri forrÀsok
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azok r¢szletes felsorolÀsÀtÂl eltekintek.
51. Palocsay, 1837:71. Az E´tv´st megszÂlÁtÂ
id¢zet az AN E. cÁmü versbûl: Palocsay,
1837:30.
52. àA b´rt´n¡gyrûl a r´piratok csak magyarul
vannak meg, ¢s aligha kaphatÂk mÀr; a biztosÁt¢kokrÂl [AUSZTRIA HATALMçNAK °S EGYS°G°NEK BIZTOSíT°KAI , 1859] ¢s a nemzetis¢grûl
[AUSZTRIA NEMZETIS°GEINEK EGYENJOGöSíTçSçRñL, 1850] Árottak n¢met¡l jelentek meg: k¡ldeni
fogom ûket.Ê Pauler Tivadar ä Gr. Vieregg KÀrolyn¢ sz. E´tv´s JÃlia bÀrÂnûnek, Pest, 1871.
februÀr 12. Nachlass Vieregg, j. n.

Gyûri LÀszlÂ

VíZCSAP
Ha fogod ¢s elzÀrod a csapot,
az¢rt a vÁzben ott hajlong a vÁz.
Ha fogod ¢s a hÀzat elhagyod,
az¢rt a hÀzban ott vagy akkor is.
A hÀzban, a szobÀban, a zugokban legbel¡l
az¢rt a l¢legzeted ott van ¢szrev¢tlen¡l.
Akkor is, ha fogod a csomagod,
a szatyrot, a fekete kalapot
Ázl¢sesen a fejedbe nyomod,
amit egy¢bk¢nt nem hordasz soha,
¢s elk´sz´nsz à´r´kreÊ, valahogy
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a vÀllfÀn lÂgsz, mint kopottas ruha.
Ha fogod ¢s a csapot kinyitod,
elindulnak az univerzumok.
Ha fogjÀk ¢s azt mondjÀk: ide a lÀbÀt nem teszi
be t´bbet, mÀr elkezded a hÀzat bet´lteni.

CSUH°J
°jjel egyszer csak eszembe jutott
egy kis vacaksÀg. Nem tudom, mi¢rt.
Az¢rt, mert azt mondtad az este: sz¢p,
de mÀra mÀr mi ez a b¡szkes¢g?
Ez¢rt jutott eszembe hirtelen
az a r¢gi, paraszti semmis¢g?
Verejt¢k voltam, szÁntiszta lucsok.
IgazÀbÂl egy aprÂ bÃzaszem,
hogy a csuh¢jbÂl varrtunk papucsot.
Egy sz´gekkel kivert kis deszkalap
kellett hozzÀ, meg n¢mi t¡relem.
VarrÂtü, madzag. Egy-k¢t este csak,
¢s jÂszagÃan, messzesuhogott.
A konyhak´v´n azt susogta: jog,
jogod van, l¢pj ki, vannak jogaid.
BejÀrtam Ãjra azt a mettlachit.

JçRDASZEG°LY
A buszmegÀllÂban Àllok, amikor
valaki, hallom, azt mondja: zsidÂ.
Egy hullÀmpapÁr dobozba karol,
¢s ¢lvezi, hogy minden mondhatÂ.
R´gt´n tudtam, hogy rÀm ¢rti, hogy ¢n
vagyok az, mindjÀrt az elej¢n
biztos voltam benne, hogy ¢n vagyok,
akit most pedig s¢rtegetni fog,
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mert mÀr megszoktam azt, hogy valaki
elmegy mellettem s hÀtrasziszegi:
zsidÂ! Ez is nekem szÂl, ismerem.
V¢letlen egy zsidÂ hangversenyen
voltunk, a zsinagÂgÀbÂl j´vet
vÀrtunk a buszra, s bek´vetkezett,
be. De cigÀny is voltam mÀr nekik.
Tanulgatom a gyül´leteik.

Viola JÂzsef

TE CSAK NE BIZZSENJ!
Rajzolni prÂbÀlok eg¢sz nyugodtan,
de r´gt´n elektrÂda lesz a tollam
(¢pp tusba mÀrtom), ¢s kis m-szerü
vonalrezg¢ssel leplez le a mü
(egy ûz), hogy idegi csûdbe jutottam.
Bekapcsolom a rÀdiÂt e gondban,
de ahogy szikrÀt szÂr a k´sz´rü,
felfüt egy ¢nekesnû gy´ny´rü
hangja. Te csak ne bizzsenj! BÀr varÀzsa
vonz, de veled egy¡tt mindenki vÀr a
àCsakis a tvisztÊ pezsdÁtû dallamÀra.
K´zsz¡ks¢gleti hang. Ennyi lehet
tied, s mert Ãgysem el¢gÁtheted
ki magad, fattyazd le jogcÁmedet!

CINQUETTI °NEKEL
°n. Akit a m¢hben eltemettek.
ögy ¢l, hogy az tÃlvilÀg.
ínycsiklandÂ hangra f´ldhasi ¢nek:
megcs´rgeti csontvÀzmagÀt.
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Menn¢k is! De merre? Aki eml¢k
inkÀbb felid¢z holtakat
ä megadÂkat, hirteleneket ä,
mint hogy visÁtson. MÁg megszakad.
De nem is eml¢k, hanem kÁs¢rtet.
Az anyag füti, mint pokol.
Idûk´z´nk¢nt haza-hazajÀr,
s a feleÃton megfarol.
°n. Akirûl az idû levÀsott.
Nem lÀthat szem, csak k¢pzelet.
çrny¢kot hizlal, hisz Àrny¢k.
Akiben mÃmiÀk l¢legzenek.

Szentkuthy MiklÂs

AZ ALçZAT KALENDçRIUMA*
R¢szlet

Nincs szebb irodalmi pillanat, mint mikor a legbarokkabb ´ntelts¢g ¢s legv¢resebb
¢lm¢ny egybeesnek, azonosulnak. Ez akkor t´rt¢nik, ha eml¢kezet¡nk tÃlzott erûszakossÀggal pr¢sel a jelenbe egy nagyon is vilÀgosan lÀtott mÃltdarabot, nûi arcot vagy
virÀgot. Az a jelen viszont tele van halÀlos k¢ts¢gbees¢ssel, vÀggyal, irÀnytalansÀggal,
noha valamit r´gt´n, pÀr pillanaton bel¡l tenni kellene, ´lni vagy hazudni, gyÂnni
vagy sz´kni. Ez a k´ltûk vÀlasztott perce: rikÁtÂ eml¢kk¢p, k¢ts¢gbeesett jelen ¢s fatÀlis
tettre-k¢nyszer¡lts¢g. Ilyenkor a legrikÁtÂbb fantazmagÂria is megtalÀlja fedezet¢t az
eml¢kk¢p pozitivista szÁneiben, a jelen tapinthatÂ rajzÃ nyugtalansÀgÀban s a bontakozÂ tett konkr¢t izmaiban; ilyenkor a metafora mÀr ûsemberi betegs¢g, a point maga
az asszony szÀja, s a halÀl àcsakÊ gÂngorista tr¡kk. Paradoxonok paradoxona ez: mikor
Ágy ¢let¡nk a lehetû legnagyobb rendetlens¢gben, kÀoszban csÃcsosodik, el¢rhetetlen
eml¢k, k¢ts¢gbeesett jelen ¢s torz akciÂ rongyai k´z´tt, ¢pp ekkor buzog ¢s ´mlik belûl¡nk a legf¢ktelenebb gazdagsÀggal a szimmetria´szt´n, ¢pp ekkor lÀtunk minden
jelens¢g k´z´tt matematikai ´sszef¡gg¢st, logikai arÀnyossÀgot; min¢l nagyobb ûr¡let
rÀzza a kaleidoszkÂpot, annÀl szabÀlyosabb mintÀkat kapunk. K¢ts¢gtelen¡l, ez a paradoxon term¢szetes is: ilyen kritikus, halÀlteli pillanatok rendkÁv¡l leszükÁtik ¢let¡nk
k´r¢t, s az a kev¢s eml¢k, jelens¢g ¢s ´tlet, ami lelk¡nkben m¢gis marad, a sors elleni
v¢dekez¢sbûl Àll ´ssze hirtelen a legrafinÀltabb t´k¢letess¢gü szerkezetbe.
* AZ EGYETLEN METAFORA FEL° cÁmü naplÂlapok kiadatlan folytatÀsa: 1935ä36. A Petûfi Irodalmi MÃzeumban ûrz´tt k¢ziratot sajtÂ alÀ rendezte: Tompa MÀria.
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HÀnyszor szavaltam a ravasz mond¢ns¢g mindenekfeletti valÂsÀgÀrÂl, hÀnyszor csavarogtam a Vend³me sarkain az elegancia aszketikus lagÃnÀiban, z¡mm´gû autÂk k´z´tt, hogy egy Ãjabb harisnyanyilat, addig nem lÀtott kalapbl´ff´t vagy pr¢m Àlarcot
lÀssak. HÀnyszor k´ny´k´ltem k´nyvesboltok pultjain a Vogue f¡zetei elûtt (v¢res eszt¢ta, stilita sznob), hogy egy Ãjabb s megint Ãjabb fazont fedezhessek fel magamnak.
HÀnyszor ugrattam be szeg¢ny lÀnyokat egy vurstlisÀtÀn alattomos suttogÀsÀval, hogy
gazdag ruhÀkat, egzotikus cipûket viseljenek. Mindenem a ruha volt. TeolÂgiÀm: parf¡m! ¢letem: Ãj ruganyÃ ceinture. S most, mikor t¢ged kev¢s ruhÀban lÀtlak (àa t¢lÊ
ä mondod, a nûk Àjtatos szezonkultuszÀval), tudom, hogy ez az igazi titok: az àugyanazÊ a csicsergû csoda, a àr¢giÊ az anarchia, az àegyÊ a vilÀg. Nem egy-e a Nap minden
reggel? Nem ugyanaz a citrom-haragos sÀrgasÀg hirdette-e Cannes-ban a j´tt¢t, mikor
gyerekfejjel lestem minden hajnalban n¢gykor a mÂlÂn? Nem ugyanazok a kopoltyÃfeslett ¢s t¡dûk¢k pÀlmÀk vett¢k-e mindig ujjaikra a sugarakat, mint alÀzatos vak pÀrkÀk a nappal fonalÀt? Minden ¢vben nem ugyanÃgy z´ld-e a r¢t, nem ugyanazon Àg
ugyanazon szÀmtani pontjÀn serkenti vilÀgra enyvglazÃrjÀt a r¡gy s a tolakvÂ lev¢l?
Nem a monotÂnia-e az egyetlen, ami megvÀlt, mely belemossa iszapos tenyer¢vel szÁv¡nkbe a b¢k¢t? Ez¢rt l¢gy Àldott, megszokott kalap, monoton fÀtyol ¢s egyetlen r¢gi
cipû: te vagy a titok, semper idem: ´r´k forradalom, kamasz reneszÀnsz.
°s most legy¡nk igazÀn okosak, hiszen a s´t¢t dombok kutyaugatÀstÂl bokros utcÀit
mindig azzal hencegt¡k tele, hogy nagyon is okosak vagyunk, humorosak ¢s szenved¢lyesek, kiss¢ megv¢rezettek, de m¢g pirosabban racionÀlisak ä tehÀt besz¢lj¡nk egymÀs szem¢be n¢zve. Vajon a szeretûk az¢rt lesznek-e szeretûk, mert ezt test¡kkel-lelk¡kkel akarjÀk, vagy mert ez a konvenciÂ h¡lye etikettje? Az Anank¢ s´t¢t csarnoka
k´zep¢n is ott Àll-e mÀr m¢csszÁnü sÁrk¢nt a tragikus Àgy, vagy csak rutinunk kis cifrasÀga, a comme-il-faut szalonos csecsebecs¢je? Van-e k´ze az este fÀtyolos szÀrnyainak
friss lepedûk hotelrecseg¢s¢hez, van-e szemed lÀngjÀnak v¢rtestv¢re a m¢hben, van-e
Àlverseim f´ld alatti suhogÀsÀnak visszhangja az Àllati ´lel¢skor? Akarsz-e engem akarattal szeretûnek, s Â, jaj: akarlak-e t¢ged? ñ, sokat besz¢lt¡nk, s a szavak belept¢k az
idût, mint sirÀlyok a koponyÀs sziklÀt vagy ny¡zsgû levelek a fekete Àgat. De most,
mikor Ãgy oldÂdik derekadrÂl az unt ceinture, mint akasztott ember halott nyakÀrÂl
a k´t¢l, most rideg a szikla, ¢s sÁri s´t¢t az Àg; most nincs mÀs, mint a vak ´lel¢s? Vajon
mi t´rt¢nt evvel a f¢rfi ¢s nûi emberis¢ggel, hogy nem tudja mÀr, mi a sorsa s mi a
rutinja? Hajtsd vissza rÀm szÂnÀl ¢letebb szavaid kÀrogÂ uszÀlyÀt, vagy Àlld el utamat
szem¢rmetlen tested Avignon-falÀval, ¢n f¢rfi leszek mindig: tehetetlen.
KÁnÀlod, s gyÀvÀn itt-ott f¢lig elfogadom tûled a bujkÀlÂ frigy v¢rv´r´s pecs¢tjeit: n¢z¢sed kapcsolÂ veres¢t, csÂkod t¢tova s f¢lhült viaszÀt s a v¢gsû ´lel¢s bÁbor-fekete csatjÀt. Gondolod, k¢t test¡nk k¢t feh¢rs¢ge ettûl ´sszetapad, mint lev¢lborÁt¢k k¢t sz¢le;
zÀrva vagyunk, s testamentumnak marad bel¡l, Árott lev¢lk¢nt a bün¡nk, fiÃnak ´r´k¡l, lÀnynak hozomÀnyul. Boldog vagyok halÀl ¢s bün piros kÁgyÂi k´z´tt: tudod,
mondtam, szÀmomra az ¢jf¢l sohasem fekete, hanem v´r´s, mint Lawrence-k¢pen a
Red Boy ruhÀja: s te v´r´s vagy, nemcsak k´rmeid kis pipacsbimbÂiban, hanem t¢rded
m¢szfeh¢r kagylÂhÀtain is.
S m¢gis sz´k´m, ´r´k NÀrcisz, magÀny babonÀs imÀdÂja: felt¢pem frigy¡nk tilos
borÁt¢kÀt, hadd repedjen a pecs¢t, s ¢jfelek egyed¡lvalÂsÀgÀban a szerelem feh¢r pecs¢tj¢t szÂrom magam f´l¢, a testv¢rtelen ¢n gy´ngyhÀzas szigillÀit, mint a csiganyÀlat
n¢ma levelekre.
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S mi¢rt ne ÁrnÂk meg a FordÁtott Dana¢t, a dzsigolÂk apolÂgiÀjÀt? Annak a p¢nznek,
mely a gazdag asszonyt veszi k´r¡l, s itatja Àt szavÀt, mint f¡rdûtabletta szaga a bûr¢t,
annak a p¢nznek mÀr semmi k´ze MerkÃr-asztalok romantikus f¢rfiszÀmaihoz, semmi rokonsÀga a munka morÀlis ¢rceivel; nem ¢rt¢k, nem anyag, hanem olyasvalami (organikus ¢s metafizikus egyszerre), mint a sz¢ps¢g. A gazdag nû p¢nze kÁv¡l Àll
´konÂmiÀn ¢s munkamorÀlon: tiszta erotikum, tiszta ¢let. Tûled Àradjon mindig az
aranyesû Jupiterre, csak Ágy lesz harmonikus ¢s meleg a vilÀg. A te p¢nzszÂrÀsod, a te
l¢hasÀgod az egyetlen erk´lcs a p¢nz f¢rfiotrombasÀga k´r¡l: a munka gyalÀzza, a szÂrÀs teologizÀlja. A p¢nz aranyos v¢nÀi Àltal hogy kiterjed szük sz¢ps¢ged a tÀgult vilÀgba! Szeg¢nyen k¢t szemed van, k¢t koromasztmÀs bÀnyam¢cses, de p¢nzedtûl szemedd¢ lesz ott a kirakatban a kÁnai vÀza; zomÀnca vÀgyad csillÀma, fekete sÀrkÀnydÁsze
jÂsÀgod ig¢zû taraja, puhÀn illû fedûje szemh¢jad sz¢lesebb apÀlya: akard, tartsd meg,
add nekem. Csak a gyermek tud Àrtatlan lenni, mint egy isten; s csak a nû rÀnk szÂrt
p¢nz¢tûl lehet¡nk eg¢szen gyermekekk¢, ÀlmodÂkkÀ s ûszint¢kk¢. SzÂrd hÀt ûsz¡lû
lelkem rozsdÀs poharÀba aranyodat, okos Dana¢, s Ágy szebb gyermeket sz¡lsz zengû
esûddel, mint szÁnpadi viharhoz hasonlÂ vajÃdÀssal.
Kis csalÀdtalan csalÀdkoboldok suttogtÀk k´rbe-k´rbe: lÀtjÀtok a rossz apÀt? MÁg gyermeke jÀt¢kot k´ny´r´gve nyÃjtja ki kez¢t kis Àgya rÀcsÀn, mint vÀgyterm¢stûl terhes
Àgat a parkbÂl, û a mutatÂk sÁri nÀdjait lesi az ÂrÀn. AztÀn eltünik, l¢ha sz´kev¢ny,
csalÀdtagadÂ, renegÀt. S az este Claude Lorrain mÂdjÀra klasszikus romjai k´zt a szeretûje vÀrja: szûke zsurlÂkkal fej¢n, gyerekpufÂk arccal, stilizÀltan selypÁtû ajakkal,
gyerekebben a gyerek¢n¢l. ºdv´z l¢gy, szeretû-gyermek: Isten elûtt babiloni s¢mahet¢ra, polgÀroknak piszkos jogi sakk-bÀb, gyÀva anyaszemben fiÀt ´lû betegs¢g, r¢gi
asszonynak barbÀr amazon a harcban. S nekem? Gyermekem, lÀnyom, apasÀgom elsû
v¢rs¢gi bizonyÁt¢ka. K´r¡lted sistereg etikÀs n¢pek r¢g k¢sz retorikÀja: àte vagy a csalÀd´lû, az utcai erÂsz, a gyermekszoba festett d¢mona, fiatal apÀk szadista szir¢njeÊ.
De mÁg testeden Ágy z´r´g az Àtok (j¢gesû erdûm¢lyi szüz falev¢len), egy Ãj apa, a faun-d¢lutÀn kottÀira dÃdolva eff¢l¢ket ¡zen fel¢d: visszacsÀbÁtottÀl a csalÀdhoz, apasÀghoz, s nem kell t´bb¢ semmi, csak az idill, a f¢szek, a te-gyermek.
AztÀn megunva feh¢r fuvolÀjÀt, Àtl¢p a rÀgalomvizes hideg bokrokon, gyerek¢hez
megy, s csÂkolja, csÂkolja megtalÀlt kacagÂ szeretûj¢t. T¢gy mind´r´kre n´rssz¢, csavargÂ het¢ra, s l¢gy madonnÀs ma¬tresse tûle, szûke gyermek!
Csak ne felejtsd soha a sz´rnyü szimmetriÀt: mialatt te f¢nycsatokkal aggatod szemed
k´r¢ a mosolyt, egy magÀnyos ´b´lben valaki ¢hes varjÃk¢nt k¡ldi ÀtkÀt a vilÀgnak.
Mert ismerd ¢s tudd mindig a sorsunk: nevet¢s¡nk Àrnya sohase hagy el, s ajkad feh¢r
tajt¢k´r´me, ha visszavonult a vilÀg partjairÂl, fekete csigÀkat s tengerm¢lyi rothadt
virÀgokat hagy meztelen¡l a parton. AkÀr hirdetj¡k, akÀr leplezz¡k, a megcsaltak ¢rzik büneinket, s mÁg mi Ãgy illesztj¡k egymÀsra szÀnkat, mint egy-egy ujjat kÁnÀlkozÂ
fuvolanyÁlÀsra, azalatt megcsaltjaink szÀmolnak. ñ, mi¢rt nem lehet egyszer szabad a
nevet¢s, mi¢rt nem lehet a csalÀs er¢ny, a hazugsÀg isteni ûszintes¢g? Kezemben t¢tova
hajad, akÀr a sz´kû Hold bokorba akadt Absolon-fonÀlja: ha a megcsalt meg¢rzi szagÀt, vagy meglÀtja szelÁd ´k´rnyÀlhintÀjÀt az ingen, pÀrkahurok lesz belûle, gyilkossÀg,
akasztÀs fojtÂ k´tele, halÀl ¢s bosszÃ Ariadn¢-kanÂca. Hallgatom gyerekszavad bubor¢kolÂ szaporasÀgÀt: ami nekem szelÁd jÀt¢k, ¢rtelmetlen ÂrÀk kÀbÁtÂ z¡mm´g¢se, az
ott egy mÀsiknak, a v¢kony spanyolfal m´g´tt ´rd´g´k szt¡xi danÀja; semmibe vakult,
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szabadult orsÂkerg¢se a halÀlnak. Ezt hÀt ne felejtsd: a mi nÀszunk stilizÀlt b¢birokokÂja mÀsok puritÀn halÀla, mikor a te szelÁd, alÀzatos Àlmod valÂsÀggÀ feslik, mint
pipacs az ¢jszakÀban, akkor Àll le egy mÀsik asszony szÁve ver¢se, a halÀl savanyÃ mÀkhamvÀt Àldozva neked, gyilkosnak, szÁv¢ben.
Tudod te, mi az, a gyerekkor legelsû z´ld reggel¢tûl kezdve nût ¢s hazugsÀgot, szerelmet ¢s csalÀst mindig Ãgy egynek tudni, mint madarat ¢s szÀrnyat, szemet ¢s lÀtÀst?
Nem volt gy´ny´r´m, melyet titok ¢s betegs¢g, bün ¢s sz¢gyen hÀrpiÀi be ne szenynyeztek volna kamaszkorom utÀlt ´sv¢nyein. Mily ismerûs vagy, szûke j´vev¢ny, Ãj
hazugsÀg, Ãj bün r¢gi kirÀlynûje. Milyen titokzatos sors: kezem k´z´tt egy hervadÂ
ciklÀmen ûsz szeplûs vizes sz¢ps¢ge, eg¢sz lelkem ez¢ a piros¢, szÁvem egy¡tt dobban
a levelek szikrÀzÂ dÁsz¢vel, s a szemem ¢ppoly teli-fÀradt, mint a szirmok g´ngy´lgû
poharÀnak Àrnya. S ezt a virÀgigenl¢st, virÀggal ¢s virÀg¢rt l¢tet nem kell sz¢gyellnem,
letagadnom: mindenki elûtt lelkesedhetem ¢rte. S ha mÀsik virÀgot lÀtok: asszonyporzÂid rezignÀlt kis kalapÀcsait kalapod alÂl, szerelmed mÂkusmeleg¢t, rÀm n¢z¢sed
ÃszÂ tropikus gy´kereit testem beteg talajÀban: akkor v´r´s h¢jÃ p¡sp´k´k ugranak
vÀratlanul el¢m, nagy esk¡v¢sek Ãjragyulladt gyertyÀival ¢getik a pillÀm, s tagadÀs,
halÀl, hazugsÀg minden parancsÀt koronÀzzÀk gyÀva fejemre. Ki itt a gyûztes? te, Àrtatlan-kÀrhozott hirtelen virÀg vagy az ûsi esk¡? ki tudja? L¢gy velem, ha tudsz, s folytasd irgalmatlanul erdûm¢lyi virÀg s ´r´k anath¢ma pÀrhuzamÀt fiatal ¢letemben.
A kettût egy¡tt, Ãgy lÀtszik, senki sem ¢rti. Az ¢jf¢l lapulÂ gerezdjei k´z´tt, olvadÂ
csillagok pergû vizei mellett, Àllott hÂ sÀros k´ld´k¢ben virrasztok: szakadatlan szÁva
idegen k´ltûk lelk¢nek kiss¢ avult borÀt s a magam sorsa nagy-nagy kÀoszÀt: nûknek
Ág¢rve testet ¢s ¡dv´ss¢get, isteneknek ajÀnlva az eg¢sz vilÀgot, szerelem ¢s tudÀs v¢res
kolostorÀbÂl, absztrakt bord¢lyaibÂl j´v´k a reggel fel¢: anya nem lÀt, apa nem ismer,
feles¢g sose sejtett, szeretû rÀm se lesett: oly magÀnyosan Àldozom ¢letemet egy-egy
t¡zes t¢ved¢snek, hogy emellett a meg nem sz¡letett semmi mÀr trÂpusi parÀd¢.
S ha v¢ge az ¢jnek, ha a k´nyv utolsÂ lapja is a balsÂ fel¢ fordult, mint ellustult
vÁzimalom utolsÂ lapÀtja, ha a lehetetlen szerelem nihilista nÀsza sz¢pen rÀcsimpaszkodott a homokÂra utolsÂ kavicsÀra, akkor j´n a nappal: szÁnes ruhÀk, bon mot-k,
harisnyÀk, cipûk, cukrok, cigarettÀk, bÂkok szaloni vilÀga. Akkor nyomÀt sem akarom
az ¢jf¢li sorsnak (szenved¢s, vÀgy, H´lderlin-abortusz sz´rnyü Àrnyai, mik reggelig
kÁs¢rtek), akkor fecsegek, udvarlok, iszom, jÀtszom a l¢hÀt, s legm¢lyebb keserü ´r´mem, ha igazÀn mond¢n senkinek v¢lnek. Sose pÂz, mikor a szalon ÀlarcÀt ragasztom
magamra: ¢ppoly elemi ´szt´n a hallok ¡res pÀlmapocs¢klÀsa, mint a mÀgusi barlang
mohos szomorÃsÀga. Van, aki magÀnyos bolondnak Át¢l, van, ki fecsegû dzsigolÂnak:
aki lÀtja szemem perem¢n a fÀjdalom gyertyatorzsÀit, nem sejti a flancot l¢ha idegemben, s aki harisnyÀm finom nyilait vizsgÀlja, nem tudja, hogy az ¢j koporsÂiban l¢legzik
minden gy´k¢rszÀlam.
Mi az hÀt, ami valÂban mindig lelkesÁtett, mi az, amiben mindig eg¢szen hittem, ha
sem pergamen, sem asszony nem jelent ApollÂ-mellü igent? Az egyik a valÂsÀg: a pillanat minden k¢k idûere, a mulandÂsÀg csipk¢s hajszÀlcs´vess¢ge, a t¢r minden sejtje,
a valÂsÀg ûrj´ngû ´r´k mozaikja, a mÁnusz ¢s plusz n¢lk¡li szem¢rmetlen Van, emberek, tÀjak t´rt¢nete ¢s szÁne, a l¢tez¢s tombolÂ precizitÀsa ¢s ´nazonossÀga. Ez az egyik
isten. S a mÀsik: a nihil, a diadalmas megsemmis¡l¢s, a legûsibb emberi ´szt´n a ha-
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lÀlra, r¢szegÁtû bor ¢s eszeveszett nû´lel¢s aranyk¢rgü s´t¢tje; hÀnyszor id¢ztem veled,
gyÁkhomlokÃ szeretûm, ezt a f¢lelmetes ¡dv´zÁtû semmit, s k´zben hÀnyszor lestem
riadva a mÀsik istent, a ValÂt: vajh' mi lesz vele, ha csak a semminek Àldozom? Nincs
konkr¢t nû, nincs megnevezett k´nyv, nincs k´z¢pÃt, mely ¡dv´zÁtene. Csak a tudat
n¢lk¡li tÃl valÂs valÂsÀg a d¢mon, ki erûs, vagy a mÀmor, a pÀtosz, a t¢tlen megsemmis¡l¢s, metafizika ¢s szifilisz furcsa rigolyÀja.
Nem k´nyv, nem nû (szavaltam), hanem a valÂsÀg ezerszirmÃ bizÀnci virÀga ¢s a
nihil vÁz alatti àlotus d'orÊ Àlarca: nem tûled kaptam-e Marvel, a k¢t isten kinyilatkoztatÀsÀt? Mikor k´zeli arcodra rÀs¡t´tt ûszi esûfÀtyolÀn kereszt¡l a Hold, nem valÂsult-e
valÂsÀgnÀl valÂbbra az arcod milliÂ anatÂmiai szilÀnkja? tenjÂsÀgod ´noldÂ meleg¢ben s a Hold Thanatosz-sisakja m´g´tt nem lett¢l-e megsemmis¡l¢s? Ki volt annyira
bonctani analÁzist¢ma, mint te, s ki volt annyira minden erÂsz nihilje, halÀlos t¢mÀtlansÀga, mint Marvel? Van-e gazdagabb vilÀg, mint r¢g nem lÀny nûk szeme alja? PorladÂ bûr f´venyes rec¢je, pÃder Ãj homokja rajta; savÂs, lilÀs Àrnyak vizenyûs vitÀja,
majd az avar halovÀny barnasÀga, valami ironikus, amatûr v¢ns¢g, anyajegy s kÀv¢
k´z´tt ingadozva; ebbe bele a fest¢k gyÀszos lilÀja, Van Gogh-pillÀktÂl Àt- meg ÀtcikÀzva, r¢gi csigah¢jak, elhagyott f¢szkek, reggeli tisztÁtatlan hamutÀlcÀk, romlott pipacsok
ilyen z¡ll´ttek ¢s hervadtan tarkÀk. Gy´ngyhÀznyi zsÁr, alvadt k´nnymarad¢kok, d¢lutÀni Àlom sÀrga viasza a sarokban, pikkelyszerü kis szem´lcs´k a lila parton, mindez
annyira a r¢szlet tobzÂdÂ vilÀga, a valÂsÀg klinikai mÀmorplasztikÀja, hogy lehetetlen
volt nem ebben lÀtnom az egyik isten-¢rdemes istent. S mily sz¢p, mikor ezen a mohos-kavicsos dilÃvium-avaron kereszt¡l t´r a nûi kharisz, a szerelem szakadatlan ¢toszdallama. A jÂsÀg nagy testen tÃl t´r¢se Ãgy lebeg a bûr mor¢nÀi f´l´tt, mint Bach E-dÃr
verseny¢ben a hegedü elhÃzott adagio gisze a continuo s´t¢t meandere felett. MÀr ez
az odaadÀs, testv¢reksztÀzis ¢s nihil, hÀt m¢g a Hold, hÀt m¢g a hegyek fekete japÀn
mÂkusai, hÀt m¢g az ¢n lelkem, diszkoszk¢nt keringeni akarÂ szomorÃsÀgom! Mit
akartam, mikor n¢ztelek? Semmit. Sem t¢ged, sem magamat, sem ¢letet, sem halÀlt,
sem müv¢szetet, sem sz¡lûket, sem istent, sem boldogsÀgot. Minden tagom reszketett
a borzalomtÂl, mert m¢g soha nem sejtettem, hogy lehet ennyire semmit sem akarni,
mint melletted ¢lve.
Ott Àllt a k´zelgû ¢jszakÀban, szembesÁtve v¢gre a k¢t isten: arcod sz¢nsavk¢nt szapora r¢szleteiben a müv¢szeten tÃli valÂsÀg, ¢rz¢seimben, jÂsÀgodban, Holdban az
alkotÀson inneni v¢gsû megsemmis¡l¢s. Fekete istenek, hagyjatok el!
A k¢t t´rv¢ny titkÀt ki fejti meg valahÀra: az erk´lcsi fikciÂ kÁnzÂ szabÀlyait s az elemi
¢let nagy kharisz-virÀgzÀsÀt? Lehet-e etikÀrÂl besz¢lni ûszint¢n s igazÀn abban a vilÀgban, mely m¢g v¢gleg nem d´nt´tte el magÀban, mi az igaz ¢rt¢k: a virÀg virÀgzÂ
ereje-e vagy az akarat s ¢sz szezontalan matematikÀja? az az aranypollenü jÂsÀg, mely
az ¢lû test ¢let¢nek sejtelmes ÀtadÀsÀban szÂrÂdik a nûbûl, vagy az az elvont, aszk¢ta
engedelmess¢g, mely fantasztikusan el¢v¡lt szerzûd¢sekhez k´ti? Ha valaki belehallgatott egyszer egy tengeri kagylÂ zengû poharÀba, hallhatta a vegetatÁv jÂsÀg tengerm¢lyi pr¢dikÀciÂjÀt; ha valaki szem¢vel k´vette, mint z´ld b¢ka a l¢trÀt, egy ciklÀmenlev¢l ´nfeledt rec¢it, az lÀthatta, hogy a term¢kenys¢g ûsi furora s jÀt¢ka nem àvakÊ
´szt´n´k balga fioriturÀja, hanem jÂsÀg, kiÀltÂ, illatozÂ, zamatos ¢s pontos ¢tosz; ha
valaki kiss¢ elûrehajlÂ asszonyok n¢z¢s¢t ¢rezte szÁv¢ben, mint egy kormÀnylapÀt fÀradt kopoltyÃmozdulatÀt a sz¢lcsendbe b¢nult vÁzben, az tudhatta, hogy ezek a TrisztÀn-harmÂniÀs, H´lderlin-gobelinü szerelmek nem a spleen, nem lÀnyos harpago-
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nÀd, idegess¢g ¢s fl´rtkerepl¢s jÀt¢kai, hanem minden dolgok gy´ker¢ben vajÃdÂ-kÁgyÂzÂ ûsi szeretet ¢s jÂsÀg kinyilatkoztatÀsai. JÂsÀg, letagadhatatlan jÂsÀg ¢s erk´lcs
van minden nagy szenved¢lyben. Ha Paolo ¢s Francesca a pokolban keringnek, Ãgy
az a pokol a jÂsÀg fekete paradicsomkertje. S m¢gis, tisztelj¡k, akarva nem akarva, a
mÀsik jÂsÀgot is, a kitalÀlt t´rv¢ny v¢rzû fikciÂit, ´ntagadÀs kuriÂzumÀt, szents¢g vadult hipot¢zis¢t, szerzûd¢sek shylocki rubrikÀit: a szerelem mellett a hÀzassÀgot is.
¹r´k titka sÁrÂ-nevetû hÀzassÀgt´rûknek, k¢t t´rv¢ny k¢t Àrny¢ka sz´g¢ben hervadÂknak: fikciÂjÂsÀg ¢s ´szt´njÂsÀg szofistÀi, mennyit k¡szk´dt´k a k¢t t´rv¢ny egymÀs
ellen n´vû, ´nzû pÀlmakarjai k´zt. Elûttem hever egy szerelmi jel: ciklÀmenszÁnü zsorzsettszalag, szer¢ny-diadalmas mÀsli¡zenet az egyik fikciÂtoronybÂl a mÀsikba, egyik
avult csalÀd halott rendj¢bûl a mÀsik csalÀd kolostor¡reg¢be. Nincs helyed, piros szalag: a tebenned virÀgzÂ jÂsÀg csak àromantikusÊ Àlom, a k¢t csalÀd aszk¢tajÂsÀga, szerzûd¢sjÂsÀga k´z´tt. Legjobb esetben lebegû metafora vagy, de valÂjÀban kanÀlisra Át¢lt
szem¢t. SzÁned a kiss¢ tÃlfestett feh¢r angÂraasszonyok arca lilÀja, a ciklÀmen t¢liesen
fanyar pirosa, a banÀlis Àlom banÀlis rÂzsaszÁnje, cukrÀszkr¢mek ¢s kis mond¢n testszemtelenked¢sek mesterk¢lts¢ge. Egy¡tt m¢gis ¢tosz-szÁn, az anarchikus valÂsÀg kÁs¢rtû felhûje k´z´tt¡nk. °s mindig csak k´z´tt¡nk: t¢ged elhagyott, mint r¢szeg horgony a feslett kik´tû laza homokjÀt, s engem pedig nem ¢rt el, mint egy diszkoszhoz
nem szokott karral nekem l´k´tt annunciÀciÂ, mely c¢lja elûtt konyul hervadt lobogÀssal a f´ldre. S te Àllsz etika-kalitkÀd rÀcsai k´z´tt, z´rgû melleket kÁnÀlva mÀstÂl
jÂllakott gyerekednek, rutinbÂl; ¢n Àllok encellÀm kongÂ cserep¢ben, hallgatva gyerekkori papok ÀrvÀcskas´t¢ten bel¢m suttogott szavÀra. Ha nÀlad tÀrsadalmi becs¡letnek vagy szerzûd¢shüs¢gnek hÁvjÀk az etikÀt, s nÀlam falÀnk evang¢liumnak, egyforma mindkettû, ha a zsorzsettrongy ¢leti erk´lcs¢vel s a vÀgyak spÂrÀzÂ karizmÀival
vitÀznak. Ha kitartasz szerzûd¢sed mellett, s ¢n nem engedem el ä engem mÀr r¢g
elfelejtett ä papok mise-mosdott kez¢t, Ãgy az az elemi, isten-teli jÂsÀg, mely a szalag
szellûs Áv¢ben keringett, szem¢tre ker¡l, s fanyarul Àllsz urad mellett a sÁrig, ´lve urad,
´lve gyermeked, ´lve minden csel¢dedet ¢s gazdÀdat, ´lve barÀtaidat ¢s ellens¢geidet,
´lve Krisztust ¢s Ol¡mposzt, ´lve magÀt a morÀlt, teli komisz halÀllal, mert a boldogtalansÀg csak gazzÀ nevelhet! morÀl-e a szerzûd¢smorÀl, ha gyilkossÀgra tanÁt, intrikÀk
piszkos liÀnjai k´z¢ ver, s csak alattomos k¢st tud adni kez¡nkbe? Felm¢rte valaki a
rutinbÂl hü asszony hüs¢ge ¢s a vÀgyaiban patakzÂ elemi jÂsÀg k´z´tti ürt? a hüs¢g
algebraetikÀja ¢s a vÀgyakban virÀgzÂ plasztikus, anyagi etika k´z´tti ürt? Lehet, hogy
ez a vilÀg ¢rtelme? A melankÂliÀig elkeseredni, hervadni egy ¢sz n¢lk¡l k´t´tt szerzûd¢s oszlopÀn, bel¡lrûl Ágy is, Ãgy is ´r´kre csalva f¢rjet, gyermeket, vilÀgot; teleszÁvni
tÀgulÂ m¢heket a halÀl savanyÃ pen¢sz¢vel; rÃzs helyett az Àtok asszonyi zsÁrjÀt mÀzolva a szÀjra; a szerelem ´nfelÀldozÂ ciklÀmenjÂsÀga helyett a zs´rt´lûd¢s, kis hÀzi
kÁnzÀs, aprÂ bosszÃ ¢s ¢melygû ellens¢gesked¢s csatÀit t¡kr´zni ´ngyilkos szemekben.
Ez a jÂsÀg? S az az ´nfeledten sz¢lnek-szeretûnek eresztett hÂdolÂ szalag, a tetsz¢sben
sistergû hÀlÀs boldogsÀg, az egymÀsra talÀlÀs istenid¢zû cs´ndje, a szeretûk testv¢ri
b¢k¢je, mely, ha jÂl ¢p¡lt k´r¡l´tte a hazugsÀg, nem bÀnt egy Àrva lelket a vilÀgon ä
ez a bün, a rosszasÀg, az elkÀrhozÀs? ñ, titkok titka, ki itt a madonnÀbb Madonna? Az
az asszony, aki elk¡ldi magÀtÂl szeretûj¢t, de fojtott vÀgya Ãgy feketÁti, hogy halÀlba
kÁnozza gyermek¢t, f¢rj¢t, anyjÀt ¢s minden szolgÀjÀt, vagy az a mÀsik, sejtelmes angyalarc, mely a szalag rÂzsÀs gyürüiben inog? a csalÂ asszony¢, aki urÀt sohasem bÀntja, gyerek¢t csodÀvÀ n´veszti, s k´zben a jÂsÀg, ÀldÀs, b¢ke, nevet¢s, kozmikus ´r´m
¢s istenkontÃrozÂ alÀzat minden erk´lcsi csodÀjÀt ¢li, tanÁtja, szolgÀlja?
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Ha valakit sz¢pnek nevezek, sohasem idealizÀlom, az a nû nem kis szexmÀniÀk csecsebecs¢je; sz¢ps¢ge valÂsÀg, az Àlom b¡szke tagadÀsa. A szerelmet s a portr¢k kincs¢t
¢pp az¢rt akarom, mert egy asszonyi arc legamazonibb tagadÀsa minden hiÀba ÀlmodozÀsnak. De ezen valÂsÀg ¢s azon mÀsik k´z´tt, melyet maga a nû tud magÀrÂl, az
¢n k´ltûi mikroszkÂples¢sem s az û hiÃ t¡k´rbe es¢se Ãgy k¡l´nb´znek valÂban, mint
valÂsÀg ¢s idealizÀlÀs. Egy ideig ¢n szavaltam, a precÁziÂ ¢gû retorikÀjÀval: ¢n Ártam le
a hajad, homlokod indÀit, n¢z¢sed erk´lcsharmatÀt, hangod minden zenei, Àllati, morÀlis n¡anszÀt, ruhÀid sÃlyÀt, vonalÀt s bubor¢koptikÀjÀt. S mikor a pedÀns leltÀr Ãgy
megtelt valÂsÀgoddal, mint piros s´r¢ttel a repedezû grÀnÀtalma, te, buta asszony,
szent¡l hitted, hogy mindez csak k´ltûi jÀt¢k, metaforatÃlzÀs, az analÁzismalom t¢mÀtlan patience-a.
V¢gre meguntad az ¢n valÂsÀgaimat, s hoztad a magad¢t, a budoÀr hencegû tÀrgyilagossÀgÀt; szemem k¢ts¢gbeesû pozitivizmusa helyett a hiÃsÀg leltÀrÀt, a t¡k´r furcsa katalÂgusÀt. ñ, volt-e asszony groteszkebb, nevets¢gesebb, mint te, t¡kreidbûl s
t¡kreidnek magad Àltal kommentÀlva? ögy j´tt¢l, mintha v¢gre a valÂsÀgot hoznÀd
a metafora ellen, de akkora fikciÂnak nem lÀttam soha m¢g farsangjÀt, burleszkj¢t.
Milyen t´rpe lett¢l t¡kreid intrikÀjÀtÂl, milyen kalibertelen kÂcbabÀvÀ aljasÁtott az àobjektivitÀsÊ; didergû borzadÀllyal tudok csak visszagondolni rÀ. MÁg ¢n valÂsÀggÀ edzettelek, rokonÀvÀ tüznek, vÁznek, k´dnek ¢s mezûnek, mÁg ¢n felfedeztem ember voltod
legutolsÂ ÀrnyalatÀt is ä de ezt a n¡anszok n¡anszÀt r´gt´n egybeolvasztottam minden
term¢szeti valÂsÀg leg¢lûbb elem¢vel (szerelmi lÀtÀs isteni kettûss¢ge!) ä addig te t¡kreidben nem lÀttad sem sejtjeid aprÂ variÀciÂit, sem l¢nyed ûsi rokonsÀgÀt tengerrel,
Holddal, esûvel; mind´ssze egyetlen embert, egy àcsinos asszonytÊ lÀttÀl, aki sokkal
otrombÀbb szalons¢ma, semhogy analÁzise lehetne, sokkal erûtlenebb, semhogy tüz,
vÁz, f´ld ikrek¢nt agonizÀlna. Ezt a s¢mÀt nevezted valÂdnak; hiÃsÀgodat ez a t¡k´rben
megjelent elvont kÁs¢rtet lÀzÁtotta, s ehhez viszonyÁtva nevezted az ¢n t¢ged boronÀlÂ
sejt-aggÀlyomat, ûselemeidbe s¡llyesztû mitolÂgiÀmat àk´ltûi tÃlzÀsnakÊ! Ahhoz a
k¢phez, melyet magad lÀtsz magadrÂl, semmi k´z´m, azokhoz az ordinÀr¢ parÂdiÀkhoz, melyeket t¡kreid ajÀnlanak magadrÂl, sohase csatlakozom! az a sz¢ps¢g, melyet
te ¢rzesz magadrÂl, aljas ellens¢gem!
De a te t¡k´rtudatod erûsebb, mint az ¢n ûrj´ngû mikroszkÂpiÀm; a te giccsvalÂsÀgod (Ám Ágy diadalmaskodsz m¢gis te, Marvel) nagyobb valÂsÀg, mint amit ¢n fedeztem fel benned. Hajad magtalan ugarÀt, szemed nagy akvarell-tÀlait nem a te ´ntudatod t´lti, tÀplÀlja, ¢lteti, s feszÁti-e azzÀ, ami? nem Àll-e testedhez v¢resen k´zelebb
a te elk¢pzel¢sed magadrÂl (bÀrmennyire hazugsÀgok hazugsÀga is az), mint az ¢n
lÀtÀsom (bÀrmennyire valÂsÀgod valÂsÀgÀt tapintja is)? S Ágy m¢gis nem a te hazugsÀgod-e az igaz, s az ¢n igazam csak ¡res hazugsÀg?
Sz¢p volt ¢s utÀlatos a k¢t kom¢dia harca: a primitÁv, t¡k´r-hÁzott, Àllati hiÃsÀg¢ s
a k´ltûi, orvos-mitikus valÂsÀg¢. Mikor ¢reztem, hogy hÀlÂszobÀdban, kr¢mjeid, t¢gelyeid k´z´tt dics¢rni szoktad magad (noha erre ¢n tanÁtottalak mindig, noha te
gyakran ÂcsÀroltad is magad elûttem), vissza szerettem volna rabolni tûled minden
dics¢retemet; Ãgy ¢reztem, hogy valÂban kamaszfikciÂ minden elemz¢s, hisz oly k¢zzelfoghatÂan nyomor¢k, pojÀca ¢s mÃmia-torz voltÀl hiÃsÀgod kerÁtû tavÀban. Van-e
ûr¡ltebb t¢ved¢s, mint ez: ¢n azt mondom kezedrûl, hogy ànyÀri asszonysÀgod ´regedû fÀjÀn k¢t aranyz´lden maradt tavaszi, szüzi lev¢lÊ, s te ezt Ágy fordÁtod le: àgy´ny´rü kezem vanÊ. Mily bonyolult vilÀg: egyr¢szt igazad van, ha Ágy ¢rted szavaimat,
mÀsr¢szt farce-r´hejig f¢lre¢rted. Kezeid valÂban csodÀk, de nem mint kezek, k´rm´k,
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ujjak, porcok ¢s lakk-r¡gyek csodÀk, ¢s nem mint a te kezeid csodÀk; hiÀnyzik belûl¡k
minden emberi, minden magÀntulajdon-vonÀs; csodÀk, mint az anyag figurÀciÂi,
mint intenzitÀs´rv¢nyek; de nem kezek, nem te ûk! S ez¢rt m¢g nem voltÀl leverûbben
rÃt, mint mikor te akartÀl lenni, s k¢z akartÀl lenni! gyül´ltelek, mint valami ûsi gonoszt,
s kinevettelek, mint parven¡ bÀbot.
àEml¢kszel, mikor elûsz´r n¢ztem a szemedbe? ögy ÃsztÀl egyszerre bennem, mint
elcsitult tÂban hirtelen Àrnyk¢nt belevirÀgzott partvid¢k.Ê ä àEml¢kszem: otthon egy
s´t¢t asszony fogadott, szeme z´ld volt a halÀlos n¢lk¡lem-idûktûl, s az ûr¡let Ãgy cikÀzott benne, mint aranyhalak egy fekete akvÀriumban.Ê ä àEml¢kszel, mikor elûsz´r
hallottad a nevet¢sem? azt a f¢rfias-lÀnyos meglepû m¢ly hangot, melyet aztÀn oly sokszor dics¢rt¢l.Ê ä àEml¢kszem: egy gyertyamaszkos asszony sÁrÀsa fogadott utÀna, Ãgy
gy´ngy´z´tt a s´t¢tben a k´nnye, mint borsÂszemek az ¢jszakÀban, ha a fagy felrepeszti h¡vely¢t a kertben. A pÀrna vizes volt ¢s pen¢szes a k´nnytûl, arca taknyos mÀz,
szÀja odasÃrolt por ¢s zsÁr, s csuklÀsai k´z´tt alig f¢rt el egy-egy t´rdelt szÂtag.Ê ä àEml¢kszel, mikor elûsz´r vettem le a kalapomat? ögy ¡nnepelted a hajam, mint a H¢liosz
csokorba gyült ´k´rnyÀlait, ¢s zÀtonyra jutottÀl a sok simogatÀsban.Ê ä àEml¢kszem:
lÀtom a mÀsik asszony fekete hajÀt k¢ts¢gbeesett k´rmei k´zt szakadozva, mint malÀj
vitorlÀt vagy rothadÂ k´teleket; Àltalam gyalÀzott bomlÂ koronÀjÀt feh¢r falaknak szÂrja homloka, s a halÀl c´l´p¢hez akarja kik´tni v¢le magÀt, gyül´lve cicÀzÂ szeretût s
loyolÀzgatÂ f¢rjet.Ê
BÀrki vÀr rÀm a j´vûben, egyetlen fÀjdalom arcÀt pr¢selem arcÀra, ugyanegy hazugsÀg, csalÀs fekete ÀrnyÀt: nincs mÀs szerepe se mÃlt-, se jelen-, se j´vû-szeretûnek, mint
t¡kr¢v¢ vÀlni a gyûztes feles¢gnek. Te karcsÃ angol-d¢li nimfa, szaxon okossÀggal s
kelta Àlommal orsÂzva szelekbe szûke hajadat a strandon, hiÀba mosolyogsz, hiÀba id¢zed ÀtlÀtszÂ papÁron verseimet, hiÀba pattogzik csontos bimbÂk¢nt t¢rdedbûl b¢ke s
megoldÀs, ¢n csak a HazugsÀg lehetek szÀmodra, s az ´r´m csak gyÀva hipot¢zis. Te
mÀsik, ott a Habsburgok b¢csi Àrnyai k´zt, osztrÀk ûs´k mozarti szÁnpadÀn, Ávelû, sirÀly-mond¢n szentimentalizmusoddal, hiÀba kert¢szkedsz magadnak hegyes nyelved
oltÂk¢s¢vel: ¢n mÀs¢ vagyok ´r´kre, r¢gÂta unva szerelmi àszabadsÀgÊ s szerelmi àrabsÀgÊ balga dilemmÀit. N¢ked, mindenkit sÀrrÀ mosÂ, diadalmas KhiÂn¢ Ájaveszett kis
Artemiszek felett, n¢ked is csak hazugsÀgaimat hozhatom, kis csalÀs aprÂ tr¡kkjeit s
a nagy tagadÀs hullaszagÀt. Nincs ´r´m ¢s nincs igazsÀg, nincs erk´lcs ¢s nincs eg¢szs¢g: ez delphoi piper¢je szerelmeinknek. M¢ltÂ-e ez hozzÀd, angÂrahÀtÃ, hom¢rikus
Marvel? ñ, k´nnyü nektek: igaz feles¢g s igaz szeretû k¢t feh¢r oszlopÀnak! de mit
tegyek ¢n, hazugsÀg fekete indÀja k´ztetek, csalÀs beteg v¢nÀja, mely ikrekk¢ gyalÀzza
szüz izmaitokat? Minden hazugsÀg bennem gyülik ´ssze: a te simogatÀsod ûzik¢s
szents¢ge csak az¢rt mohÀzza nyakam, hogy a mÀsik elûtt akarva karikatÃrÀt csinÀljak
belûle! az egyik k´nnye s riadt ¢jf¢li hiszt¢riÀja csak az¢rt kÁgyÂzza k´r¡l testem, hogy
¡res jÀt¢k, szem¢tre l´k´tt rossz mag legyen tenÀlad. Mikor elmentek tûlem: mindegyik tovÀbb ¢l valami fura ¢tosz mitikus sÀtorÀban, tengert tengernek, csÂkot csÂknak
ûrizve magatokban ´r´kk¢; de ¢n csak az¢rt megyek el, hogy a te tengeredet az û
pocsolyÀjÀvÀ gyalÀzzam, s az û csÂkjÀt a te kivetett gazoddÀ alÀzzam.
A feles¢g ¢s a szeretû: nem feles¢g ¢s nem szeretû, hanem k¢t sz´rnyü dehumanizÀlt
teologikus vilÀg, tÀn isten ¢s ´rd´g, tÀn minden valami ¢s minden semmi v¢gsû alter-
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natÁvÀja. S te balga szeretû, v¢gtelen¡l s¢rtesz, ha Ãgy epizÀlod-drÀmÀzod vissza nekem a dolgot, mint àegyik nû elûny¢t a mÀsikkal szembenÊ. Egyik nû? S a mÀsik? Micsoda bÀbszÁnhÀzi rongyok ezek! Micsoda rossz grammatika lehetetlen kategÂriÀi! K¢t
vilÀg van: a s´t¢ten lombosodÂ kandelÀberek templomi kertje, gyertyavirÀgok, gyertyagy¡m´lcs´k kÁs¢rtetparadicsoma, az erk´lcs, a gyermek, a kÀrhozat ´r´kk¢ nyÁlt
lehetûs¢ge; ¢s a boldogsÀg, a tavaszi szabadsÀg, a ciklÀmenlila felhûk ¢s vadrÂzsÀk, az
angÂradorombolÀs eldorÀdÂja. De ne gondold, oktalan Marvel, hogy a templom ¢s
viaszgyantÀs morÀl àegyetlen nûÊ, a szerelmi szabadsÀg egy àmÀsik nûÊ vele szemben,
¢s a k¢t vilÀg nagy nap-¢j-k¡szk´d¢se csupÀn k¢t szuka budoÀrvitÀja! VÀlasztottam-e
szeretût a feles¢g ellen, s ´ltem-e szeretût feles¢ggel? Itt nincs elûny ¢s nincs hÀtrÀny,
itt nincs vÀlasztÀs ¢s semmif¢le Boccaccio-t´rt¢net. Itt k¢t ûsi erû k¢t egyforma ûsi jelenl¢te van, s te, szeretû, nem leszel kisebb, ha a feles¢g ´r´kre megmarad r¢gi nagynak. Kisebb ¢s semmibb nem voltÀl soha, mint mikor m¢rlegre tetted magad, ¢s sajÀt
kezed erej¢vel, ´ntestedet hÃztad jelentûs¢gteljesen a m¢lybe. Eddig isten voltÀl az
´rd´g ellen vagy ´rd´g az isten ellen ä s most? kozmetikai adat, kis nûhangya a fecsegû
bolyban. °n vÀllaltam a kÀrhozatot ¢rted, ajkamra vettem szents¢gt´rûn az Isten megnûtt hÂpehelyk¢nt olvadozÂ test¢t, a hazugsÀg z´ld lÀngjait lobogtattam intrikus kezekkel a gyÂntatÂsz¢k puritÀn ¢jfel¢ben, elÀrultam nemegyszer reszketû, gyÀva anyÀmat, k¢t k¢zzel loptam a p¢nzt legnagyobb jÂtevûm fiÂkjaibÂl, ÀlmatlannÀ tettem a
legtestv¢rebb testv¢r avilai szem¢t, s ott hagytam beteg gyereket egyed¡l fuldokolni
az Àgyon! De ki¢rt? Egy, a mÀsiknÀl àszebb nû¢rtÊ? Egy alacsonyat egy àmagas¢rtÊ?
Egy tragikusan k¡l´nc´t egy àmacskÀsan Àtlag¢rtÊ? Egy meguntat egy àÃj¢rtÊ? Egy
feket¢t egy szûk¢¢rt? Mikor ilyen csel¢des nûcsere-mÂkÀt k¢pzelt¢l a n¢z¢sem m´g¢
(hol Nap ¢s Hold egyszerre ragyognak), meg tudtalak volna ´lni. Oly ûr¡lt vagy, hogy
azt hiszed, ott tudok hagyni egy latrok k´z¢ akasztott epileptikus istent egy àcsinosabbÊ
nû¢rt? A k¢ts¢gbees¢sbe tudom hajszolni beteg sz¡leimet egy kozmetikai elûnypont¢rt? A feles¢get megcsalni egy szokatlan hanghordozÀs¢rt? Megsemmis¡lt¢l, Marvel
vak hiÃsÀgod rozsdÀs kalitkÀjÀban! s mily b¡szk¢n g´ngy´ltem csalÂdott polipk¢nt
karjaimat vissza, egy ànûtÊ talÀlva csak a Sors mÀsik tÀjk¢pe hely¢n.
Mert talÀn minden vagy a vilÀgon, csak ¢ppen egy nem, sohasem: àegy elûnybe
helyezett nû a mÀsik nûvel szembenÊ. Nem vagy soha àegyetlen szem¢lyÊ, ¢s nem vagy
soha àelûnybenÊ. Vagy mindenkor ezer ûrjÁtû, gazdag benyomÀs, elemzû lelkem fullasztÂ lakomÀja, s vagy morÀlis titok, bün m¢rge ¢s pikant¢riÀja, a kÀrhozat ´ntudatlan
kariatidÀja. S maradj meg annak. Addig vagy nagy elûttem, mÁg nem te vagy; sz¢ps¢g
¢s bün nagy TrisztÀn-sÀtorÀba ne t´rj be hencegû csel¢dk¢nt!
Mi¢rt ne lehetett volna ilyen legenda vagy valÂsÀg, hiszen volt? Az asszony vajÃdott
magÀnyos hÀlÂjÀban: r¢gen gyül´lte f¢rj¢t, s f¢rje ¢vek Âta fel¢je is alig n¢zett. Egy
este sok bort ittak, s a mÀmor odal´kte a tikkadt m¢hbe a kÂsza magot. Elûtte s utÀna
is szeretûk hajÂjÀn evezett a f¢rfi. Sok csalÀdi sacramentum ritmizÀlÂdik Ágy: besz¢d
helyett egy-egy elt¢vedt magejt¢s. A f¢rfi ker¡lte a hÀlÂt, az Àgy f¡gg´ny¢t is az asszonyra zÀrta, hogy kev¢sb¢ hallja szemrehÀnyÂ ugatÀsÀt. Est¢re vÀrta Ãj szeretûje, s
est¢re vÀrta az asszony a senkitûl sem akart gyereket. Mikor a jajgatÀs ¢s az elûre kiszaglÂ v¢r mÀr eg¢szen bet´lt´tte a hÀzat, a f¢rj dÁszes ruhÀt ´lt´tt, pezsgûhabhoz hasonlÂ selyemharisnyÀt, karcsÃ tûrt, s a mell¢re cÁmerk¢nt hÀrom szÀj alakÃ ciklÀment.
A vajÃdÂ egyed¡l maradt, s a f¢rfi f¡ty´r¢szve ment az alkonyi parton szeretûje villÀja
fel¢. TarsolyÀban gy´ny´rü nyak¢k: feles¢ge szekr¢ny¢bûl lopta ki d¢lben, mikor az
a kÁnoktÂl elÀjult. A szeretû nevetett a lopÀson, ¢s vele nevetett a f¢rfi. Megr¢szeg¡lt
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feh¢r test¡k a feh¢r Àgyon, s a ciklÀmenek ÀtlÀtszÂ v¢konysÀgra hervadtak a szorongÂ
´lel¢stûl. Hajnalban t¡kre el¢ vÀnszorog a nÀsztÂl kid´gl´tt szeretû, s nyaklÀncÀn babrÀlva megk¢rdi a f¢rfit: àUgye szebben Àll rajtam, mint azon a gnÂmon?Ê A f¢rfi nem
felel, nagy bronzkancsÂjÀt belevÀgja a t¡k´rbe, ostorpuha tûr¢t a nû k¢t mell¢ k´z¢
ereszti, mint vÁzszÂrÂ b¢kÀk sz´kûkÃtsugarukat egy n¢ma tÂba, megvÀrja nyugodtan,
mÁg meghal. Otthon v¢res tûr¢vel sz¢thÃzza sz¡lû feles¢ge k´r¡l a rojtos baldachint,
az vilÀgra ejti gyermek¢t, s a tûrt magÀhoz ´lelve mosolyogva elalszik... °n m¢g ki se
hÃztam a tûrt testedbûl, Marvel!
Lehet, hogy a term¢szet¡nk m¢lyen hütlen, ¢s nincs soha mÀs, mint HÀrem s Don
Juan, de vÀgyunk m¢gis az, hogy egyszer hüek lehess¡nk! nem l'art pour l'art csaljuk
a nûket, hanem valami bolond anank¢ szerint. Van-e fÀjdalmasabb pillanat a szerelemben, mint mikor elûsz´r lÀtjuk rÃtnak, erûtlen¡l sz¢pnek a szeretût, s mikor elûsz´r villan fel (sz¢lcs´ndben vÀratlan) tajt¢kk¢nt a mÀsik, az Ãj nû? Vajon ´r¡lt¡nk-e
annak, hogy a r¢gi nû lohadÂ sz¢ps¢ge szabadsÀgot ad nek¡nk, Ãj jogokat s r¢g vÀrt
feloldozÀst? Vajon ujjongtunk-e, mint bimbÂrepesztû csodÀnak, az Ãj nû Ãj sz¢ps¢ge
elûtt? Nem. SÁrva rohantunk a r¢gi szeretûh´z, k¢t k¢zzel nyÃjtva minden kozmetikÀt:
t¡kr´t, fest¢ket, pÃdert, ruhÀt, bort, hogy û legyen a sz¢p s ne az Ãj. ý m¢g nem is
Àlmodott rÂla, hogy mÀr rivÀlisa van, s mi (vad hiÃsÀgbÂl, h¡lye lojalitÀsbÂl, tÀn valami
bÂdult morÀlbÂl is) mÀr segÁtj¡k ût, legyûzni az Ãj nût. Szeretnûk, mindenÀron szeretnûk, hogy a r¢gi legyen a sz¢p! Nem akarjuk magunkat is ´sszet´rni, ha a r¢gi nû
maszkjÀt a mÃlt sziklÀi k´z¢ alÀzzuk.
Mi¢rt, mi¢rt volt oly t´mpe ¢s lapos az orrod, r¢gi tiarÀs kirÀlynû, mi¢rt engeded
hülni tested feh¢ren habzÂ viaszÀt? ¢n Ãj lehetû szeretûm Àrny¢ka m´g´tt is hübb,
ezerszer hübb vagyok tehozzÀd, mint te magadhoz. Kezemben mÀr ott pr¢selûdik
(madÀrcsûr nyoma a f¢lig ¢rt csereszny¢n) az Ãj asszony hegyes ujja, s parf¡mje el´nt,
mint Hold a felhût, s m¢gis ¢n ûrizlek t¢ged, r¢gi bolond Madonna. Hiszen te nem
ismered a vesz¢lyt, ¢n kell hogy vigyÀzzak rÀd. MÁg az Ãj asszony szÀjÀn gubÂk¢nt sz´vûdik az Ãj csÂk titkolÂdzÂ selyme, ¢n korbÀcsot fonok, sz´ggel kiverve, sÂval maratva,
hogy Ágy Àtkozzalak, ´ljelek sz¢pp¢, parancsolom, hogy legyûzd az Ãj nût, szÂrakozott
Marvel, s a hüs¢g nagy ig¢zet¢be b¢nÁts!
Titok vagy, mint ¢jf¢l-szirma m´g´tt lapulÂ maghÀza az ´r´k s´t¢tnek, s m¢gis mindenki elûtt vilÀgos, akÀr a nappal: nem volt szÂ soha mÀsrÂl, mint terÂlad, Ydoleza.
Most csak ovidi vÀltozÀsod akarom ¡nnepelni, hogyan lett¢l Shylock-n¢pek RialtodÁsz¢bûl karcsÃ szent, spanyol metafora s gyûzelmes erk´lcsi valÂsÀg. HÀnyszor Àtkoztalak, mert ifjÃ lÀnyeszednek nem kellett egy groteszk, NÀrcisz-szagÃ kancsal pedÀns
szerelme! HÀnyszor szavaltam kamasz filippikÀkat ellened, mert inkÀbb voltÀl szorzÀs
s osztÀs kis rabszolgÀja, mint a k´lt¢szet kÂsza rongya. Ki tudnÀ megmondani ma, mi
riadozott akkor benned: s´t¢t kereskedûk vak harpagonÀdja vagy minden Artemisz
v¢rszopÂ makacssÀga? fukar ujjaidat aprÂp¢nzmarkolÀs tette-e merevv¢, vagy minden sz¡zess¢g ´r´k j¢gcsapjai voltak?
A mi udvarlÀsunk sÁrÀs volt ¢s Àtok, beteg analÁzis vagy cÀfolt ¢rz¢kis¢g: napja sose
volt, csak szodomai hüs esûje, megalÀzkodÀs ¢s àhiÀbaÊ szt¡xi retorikÀja. FÀradtan
hulltunk a kereszt el¢, nem ismerve mÀr ¡zletet, sem Istent, erk´lcs´t, sem szerelmet;
a gyürü kÁgyÂsan illanÂ aranya az utolsÂ kenet olajak¢nt cseppent blazÁrt ujjainkra.
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így ¢lt¢l sokÀig a v¢gzet v¢rmohos gubÂja bel¢ben, mÁg egy akaratlan varÀzslÂ ki
nem szabadÁtott, s most sz¢ps¢g ¢s erk´lcs, szerelem ¢s ´r´m fekete-sÀrga lepk¢jek¢nt
cikÀzol k´r¡ltem. A csoda egyszerü volt: egy idegen asszony szebbnek tartotta magÀt
nÀlad, s ettûl szebb lett¢l mindenkin¢l, Krisztus elsû pillangÂja. Eddig felhû voltÀl, ingadozÂ tÀjk¢p, f´rtelmes kamaszkorom illata ¢s Àrnya; jelk¢pe lehetetlen szerelemnek
s morÀlnak: ¢n voltÀl te, magÀnyos zsidÂ Jeanne Ydoleza, s mikor a hiÃ szeretû ÂcsÀrolni kezdett, hirtelen kivÀltÀl a k´dbûl, mint amazonok v¢rengzû aktja a pajzs Àlarca
m´g¡l, s te lett¢l, n¢lk¡lem, heroikus ember, ´nc¢lÃ valÂsÀg. Honnan e titokzatos rÁtus? Ama pillanatban, mikor az elsû p´khendi jelzû nyila ¢rte ¢jf¢li tested, Ydoleza, a
gyûztes Nik¢ hajÂorri lobogÀsa vett k´r¡l, sz¢p lett¢l, egyetlen ¢s diadalmas: az ÂcsÀrlÂ
szeretû Ãgy bukott elûtted a k¢k harsanÀsÃ ¢gei vÁzbe, mint a matrÂzok k´p¢se. Tudom, m¢lyen alÀz, ha naivan Ágy magyarÀznÀm: egy ´nmagÀt a mÀsik szapulÀsÀval
¢kesÁtû asszony oly v¢gtelen kicsi lett, hogy ez a porszem akÀrki vereb¢t sassÀ varÀzsolnÀ. Nem is ez volt a titka nagy Nik¢-r¡gyeidnek, Ydoleza. LÀttam szemedben a
megbocsÀtÀs meleg-z´ld pÀlmalegyezûit lÀzas fejem felett, hallottam szelÁd hangod,
mellyel a kÂsza nûket kommentÀltad, lÀttam azt az ezeregy¢ji t¡kr´z¢st ä jÀt¢k cinizmus ¢s katolikus ima, nihilista gÃny ¢s nûiesen makacs erk´lcs, em¢sztû betegs¢g ¢s
lojÀlis humor k´z´tt ä, mellyel napjaid hûsi ÁjÀt tovÀbbhÃroztad a j´vûbe; hol volt ez
a hiÃsÀg kis kolibrificÀnkolÀsaitÂl? hol volt ez a nagy ¢jf¢li humanizmus a àhomoÊ utcai
piszkÀtÂl?
ButasÀgod volt ¢melyÁtû, vak Marvel: azt a nût ÂcsÀroltad, kinek a l¢ted k´sz´nheted. Te csak Ãgy n¢zt¢l YdolezÀra, mint egyik szajha a mÀsikra a bord¢lyhÀz ajtajÀban,
vagy mint szabÂnû a pÀrizsi modellekhez m¢rt n¢vtelen vevûre. De ez az asszony Ãgy
lÀtott t¢ged, mint tragikus szÁn¢sznût az ´r´k f¢rfimaszkban: meghÁvott erre a szerepre
kÀrhozat angyalÀnak, s a sz¢ps¢g k´ltûÀlarcÀul. A hÀlÀtlansÀg Ãgy burjÀnzott arcodon,
mint pÃderen a v¢r. Undorodtam.
Elfelejteni tudom, de megtagadni nem, semminek hinni tudom, de bÀntani soha. Lehet, hogy egyszer beteg-sÀrga Àgyon fog agonizÀlni, s csak ¢n lenn¢k mellette vizet
adni; akkor tÀn nem adok poharat, mert egy j´ttment kÂsza nimfa L¢th¢-test¢be s¡ket¡ltem ä lehet. Lehet, hogy gyerek¢t az utcÀra dobom, hadd haljon ¢hen, s ¢n csemeg¢t viszek kapzsi asztalokra; ¢ppen mert a szents¢g bolond Hold-koszorÃja villÂdzik fejemen: a nagy bün is rokonom, s v¢remben cikÀzik. De ha egyetlen gÃnyos
mosolyt k¡ldesz ruhÀja egyetlen gombja fel¢, egyetlen àtÀrgyilagosÊ szÂt szÂlsz harisnyÀja szÁn¢rûl: sÀros korbÀccsal verlek ki Àlmaim bÃs ÀtriumÀbÂl. Addig vagy szeretû,
mÁg tür´d, s a semmi k´d¢be zÀrod. Ha felid¢zed, elvesztesz ´r´kre minden Krimhilda-csatÀt.
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SZENTKUTHY MIKLñS: íRñ °S KOM°DIçS*
Kezdetben volt a Hudlacsek Nelly.
AzÂta bizonnyal m¢ltÀn feled¢sbe mer¡lt szÁn¢sznû, akinek akaratlanul is irodalomt´rt¢neti szerepet kÁnÀlt a v¢letlen. M¢gpedig egy lÀtogatÀs r¢v¢n, amelyet nagyapja kÁs¢ret¢ben a gyerek Pfisterer MiklÂs tett nÀla, hogy a k¢sûbbi ÁrÂ soha, de soha
ne szabadulhasson mÀr attÂl a varÀzstÂl, amely az asszony- ¢s parf¡millatÃ ´lt´zûben,
az Àlarccal, rizsporral, rÃzsokkal, parÂkÀkkal, jelmezekkel ¢s t¡kr´kkel zsÃfolt szÁnpadk´zeli helyis¢gben hatalmÀba kerÁtette. °rz¢kis¢g, jÀt¢k, müv¢szet ä egy eg¢sz vilÀg: k¢tszer k¢t m¢teren!
A szÁnhÀz tovÀbbi vonzÀsÀt a gyorsan ifjÃvÀ ¢rû Szentkuthyra az irodalomt´rt¢netÁrÀs ¢s a filolÂgia a BAROKK RñBERT stilizÀlt ´narck¢p¢bûl pontosan rekonstruÀlhatja.
ý lesz az, aki a lÀtott szÁnielûadÀsokrÂl k¡l´n´s, pubertÀns CATALOGUS RERUM-ot vezet, aki megtakarÁtott uzsonnap¢nzbûl jegyet vÀlt a kakas¡lûre, majd felt¢tlen ÀhÁtattal
enged a bÁborf¡gg´ny´k m´g´tt feltÀrulÂ finom kÀrhozatnak; hogy v¢g¡l misztikuskatartikus k´z´ss¢g füzze ´ssze a k´z´ns¢g tagjaival ä elsûsorban a hattyÃnyakÃakkal
¢s sz¢pen dekoltÀltakkal.
No ¢s ez a varÀzs ne engedje szabadon sem a àvillanyosonÊ hazÀig, de m¢g otthon
az ÁrÂasztalÀnÀl sem.
Ahol azonban azonnal ¢s ¢lesen kett¢vÀlik ä mÀr az ¢letmü nyitÀnyÀban ä szÁnhÀz
¢s szÁnhÀz: egyfelûl a konkr¢t, huszadik szÀzadi, ¢s minden bÂdulatÀval ä Hudlacsekkel, kakas¡lûvel, hattyÃnyakkal ä egy¡tt m¢giscsak: polgÀri; mÀsfelûl pedig ¢ppens¢ggel a megsejthetû, az autentikus, a mitikus gy´kerekbûl kin´vû szÁnhÀz, kereszt¡l
a t´rt¢nelmen, eg¢szen a tÃlfinomodÂ barokkig; ¢s nem tovÀbb.
Ehhez az àidej¢tmÃltÊ vagy ¢ppen àidûszerütlenÊ szÁnhÀzeszm¢nyhez az ¢letmü ¢s
a biogrÀfia zavarbaejtû bûs¢ggel kÁnÀl k¡l´nf¢le adal¢kokat: Szentkuthy Ben JonsonrÂl Árt doktori ¢rtekez¢s¢tûl kezdûdûen a Shakespeare-rûl tartott szabadegyetemi elûadÀsokig, a r¢gi angol vÁgjÀt¢kok ÀtdolgozÀsÀnak terv¢tûl a diÀkokkal szÁnre vitt Moliªre-bemutatÂig ä mÁg a hatalmas ¢letmüben egyetlen drÀma, semmif¢le kom¢dia,
szÁnmü nem talÀlhatÂ, egyÀltalÀn; legfeljebb k¢t ¢s f¢l bÀbjÀt¢k, s amikor Szentkuthynak vÀlaszolnia kell majd erre a paradoxonra, csak annyit felel: ugyanÃgy nem Ár drÀmÀt, ahogy Assisi Szent Ferenc sem futballozik. Hogy az anakronizmusrÂl is mindjÀrt
fogalmunk lehessen.
Hacsak mindez nem kom¢dia. Hiszen eml¢kezhet¡nk, akik ismert¡k Szentkuthyt:
micsoda v¢rbeli kom¢diÀs volt ä a szÂnak persze inkÀbb megbocsÀtÂ francia, semmint
elmarasztalÂ magyar ¢rtelm¢ben ä, hogy m¢g a legkisebb k´z´ns¢g elûtt is mik¢nt
t´rekedett hatÀsra ¢s sikerre; hogy minden gesztusÀban ott volt a zseni, a bohÂc, a
pr¢dikÀtor ¢s a szellemi zsonglûr ä vagyis a szÁn¢sz: legyen ¢ppens¢ggel tanÀr, interjÃalany, hÀzigazda vagy egyszerü utas, aki p¢ldÀul bÁborosi jelmezben, taxival siet a
maszkabÀlra, majd m¢gis felviteti magÀt a Gell¢rthegyre, hogy megÀldja a bün´s vÀrost, s kegyes kedv¢ben fogadja az ÀhÁtatos sofûr k¢zcsÂkjÀt.
* A Francia Int¢zet Szentkuthy-¡l¢sszakÀn elhangzott elûadÀs szerkesztett sz´vege.
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Nemcsak jellem¢hez, szellemi magatartÀsÀhoz tartozott a kom¢diÀzÀs, de ÁrÂi attitüdj¢t is ez hatÀrozta meg: mindazt, ami ¢let¢ben fontosnak bizonyult. àHa nem szÀrmazn¢k magam is szÁn¢sz ûstûl, nem hinn¢k a l¢tez¢sembenÊ, jelentette ki egyszer rendkÁv¡l
pontosan.
°s ¢ppen l¢tez¢srûl kell besz¢lni. àAz ember hiÀnyl¢nyÊ ä id¢zi ugyanebben az interjÃjÀban (TiszatÀj, 1988/6.) Szerb Antallal folytatott besz¢lget¢seik konklÃziÂjÀt; ¢s ez a
hiÀny szinte vÀkuumk¢nt vonzza a maszkokat, szerepeket, bÀbokat, alakoskodÀst. Hiszen a mimus (mim¢zisz) ä legyen akÀr müv¢szi vagy term¢szetbeli ä az ¢let egyik legm¢lyebb ´szt´ne, amely ott van minden alkotÀs ihletvid¢k¢n, hogy l¢trehozza maradandÂ teremtm¢nyeit ä ¢s persze ott van, elvÀlaszthatatlanul, a jÀt¢kokban, viszonyokban, t´rt¢nelemben.
Szentkuthy szÀmÀra a szÁnhÀz antropolÂgiai kategÂria volt ä tÃl b´lcseleten, messze
tÃl eszt¢tikÀn, ¢s belÀthatatlan messzes¢gben mindenf¢le drÀmaelm¢leti vagy szÁnhÀztudomÀnyi pepecsel¢stûl. Ez¢rt besz¢l àaz eg¢sz vilÀg szÁnpadszerüs¢g¢rûl ¢s kom¢diajelleg¢rûlÊ, illetve a àteatro mundiÊ-rÂl, amelyben mindenki szÁn¢sz: istenek, emberek, Àllatok egyarÀnt, hogy sz¢pen eljÀtsszÀk a Gondvisel¢s Àltal rÀjuk osztott szerep¡ket, valÂsÀgos vagy k¢pzelt kulisszÀk k´z´tt, ´r´k jelen idûben ä ahogy mindezt majd a reg¢nyÁrÂ fogja r´gzÁteni.
A reg¢nyÁrÂ, aki szÁvesen lÀtja magÀt Szent Orpheusnak ä Àm akit mi, müvei szÁnpadÀn ¢s fûhûse alakvÀltozataiban gy´ny´rk´dve inkÀbb valamif¢le Szent PrÂteusnak
lÀtnÀnk, az antik mitolÂgia egy mÀsik ä szÀmÀra ugyancsak kedves ä alakjÀnak, aki
minden formÀt magÀra ´lthet, mindegyikben ´nmaga marad, mert nem l¢tezik olyan
szerep ä vagy ¢ppen: alak, identitÀs ä, amely idegen volna sajÀt szem¢lyis¢g¢nek v¢gtelen lehetûs¢geitûl. Ez¢rt Árja meg majd ´narck¢p¢t Àlarcokban, ez¢rt lesz k¢pes reg¢nyeiben az egymÀstÂl legtÀvolabbi hûs´k hangjÀn szÂlni egy idûben ä eretnek ¢s
pÀpa, apÀca ¢s het¢ra, moralista ¢s politikus ä, s ennek nyomÀn olvad m¢giscsak a
sokf¢le hang nagyon is ´nt´rv¢nyü monolÂgba, sût: eg¢sz ¢letmüve ànaplÂszerüs¢g¢beÊ, ahogy ÁrÀsait v¢g¡l is jellemezni akarta.
De m¢gsem sz¡letik drÀma ä ¢s m¢gis: folyamatosan vonzza, csÀbÁtja a szÁnhÀz.
K¢t mozzanatot azonban ki kell emelni a kortÀrs szÁnhÀzak ä akÀr a legsilÀnyabbak
ä sajÀtossÀgai k´z¡l, amelyek felt¢tlen erûvel utalnak archaikus indÁttatÀsukra, ¢s amelyek elementÀris vonzÀst jelenthettek Szentkuthy szÀmÀra is. Az egyik: a szÁnhÀz szakralitÀsa, az elûadÀsok akart-akaratlan szertartÀsszerüs¢ge ä mintha ez volna az utolsÂ
megszenteletlen t¢r, amelyben profÀn papok ¢s papnûk r¢v¢n ¢s ellen¢re ä m¢giscsak
megsejthetû valamif¢le transzcendencia. A mÀsik: a szÁnpad eredendû, stilizÀlt ¢s ÀradÂ ¢rz¢kis¢ge, a testi jelenl¢t varÀzsa, a n¢zût¢rre is kisugÀrzÂ ä tÀg ¢rtelmü ä erotika,
mindenf¢le kommunikÀciÂ Àtszür¢se gesztusokon, testen, ¢rz¢kel¢sen.
A k¢t mozzanat azonban ä ¢ppen Szentkuthy szÀmÀra ä valÂjÀban egyetlen mozzanat, m¢gpedig annak k¢t oldala. Müveinek, gondolkodÀsÀnak, vallÀsossÀgÀnak egyik
legfûbb sajÀtossÀga ugyanis ¢ppen az ¢rz¢kis¢g ¢s kereszt¢nys¢g k´lcs´n´s, szigorÃ
felt¢telezetts¢ge volt, kamaszkori v¢tkeitûl ´regkori meditÀciÂiig; amit Kierkegaard
egykor Ãgy fogalmazott, hogy az ¢rz¢kis¢g a kereszt¢nys¢g talÀlmÀnya: hiszen azzal
hozta l¢tre, hogy az addig egys¢ges univerzumbÂl kirekesztette az erotikÀt ä megteremtette tehÀt.
Ez¢rt sz¡ks¢gszerü, hogy a szÁnhÀzrÂl gondolkodÂ Szentkuthy azonnal àisten-szÁn¢szekreÊ utaljon, m¢gpedig a vallÀs origÂjÀnÀl: MezopotÀmiÀban, K´z¢p-çzsiÀban vagy
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¢ppen IndiÀban, ahol ä mint az interjÃ k¢szÁtûj¢nek bizonnyal el is jÀtszotta ä Siva
isten tÀncolva teremtette a vilÀgot. Ekkor m¢g sz¡ks¢gk¢ppen nem vÀlhat el rÁtus ¢s
szÁnhÀz, szakralitÀs ¢s teatralitÀs ä ahogy egy¡tt marad teremt¢s ¢s term¢kenys¢g is:
a szent hÀzassÀg, a misztikus nÀsz drÀmÀja az archaikus mÁtoszokban ekk¢nt kap centrÀlis helyet.
HosszÃ az Ãt term¢szetesen MezopotÀmiÀtÂl Hudlacsek Nellyig, ¢s ez az Ãt ¢ppÃgy
Àtvezet a g´r´gs¢g krÀterszerü jÀtszÂhelyein, ahol istenek alakÁtÀsa ugyanolyan term¢szetes volt, mint a vÀzak¢peken is megûrz´tt ä bÀr olykor azonos nemüeket vonzÂ
ä egyetemes erotika; ahogy sz¡ks¢g volt utÂbb a rÂmaiak amfiteÀtrumaira is, p¢ldÀul
arra ott, Arles-ban, ahol a szÁn¢sz Gen¢ziusznak elûadÀs k´zben jelenik meg az angyal,
hogy szerep¢bûl kiesve hirtelen megt¢rjen, majd csÀszÀri kritikusa mindjÀrt lefejeztesse ä igazi, àSaint GenetÊ-i, tragikus kifejlet. Ahogy k¡l´n´s fesz¡lts¢gben, sz¡ks¢gszerü hagyomÀnyk¢nt hÃzÂdik v¢gig a k´z¢pkori miszt¢riumjÀt¢kokban is mindk¢t
funkciÂ: egyfelûl a àszent drÀmÀvÀÊ komponÀlt ¡dvt´rt¢net, ami mellett, k´z´tt vagy
¢ppen a passiÂ sz¡neteiben teret k´vetel mÀsfelûl megannyi vaskos, olykor ¢ppen
obszc¢n, szÂrakoztatÂ intermezzo, mintegy a term¢kenys¢grÁtus jogfolytonossÀgÀnak
ä rejtett, de felt¢tlen ä fenntartÀsak¢nt.
A mis¢t àszent kom¢diÀnakÊ nevezû Szentkuthy minden blaszf¢m szÀnd¢k n¢lk¡l k´veti a tovÀbbi ¢vszÀzadokban is vallÀs ¢s szÁnhÀz sz¡ks¢gszerü ´sszetartozÀsÀt: nÀpolyi
betlehemektûl breton KÀlvÀria-hegyeken kereszt¡l spanyol barokk szobrÀszatig vagy
az olasz vallÀsos festm¢nyek szÁnpadiassÀgÀig ä ahol tehÀt ism¢t az ¢rz¢kek szÀmÀra
¢s az ¢rz¢kek Àltal tÀrul fel valami szigorÃan ¢rz¢kf´l´tti.
A fordulÂpont nyilvÀnvalÂan az angol kora polgÀri szÁnhÀz: nem v¢letlen, hogy a
gondolkodÂ ä de nem a reg¢nyÁrÂ ä Szentkuthy ennek megfejt¢s¢re vÀllalkozik Ãjra
¢s Ãjra (disszertÀciÂban, szabadegyetemi elûadÀsokban, adaptÀciÂtervekben). Hogy
mi is t´rt¢nt a vilÀgban Shakespeare Àltal, aki àAgatha Christie, Freud ¢s barokk metafora-sz´kûkÃtÊ egyszerre, de nyilvÀn mindezeken tÃl a Gondvisel¢sben bek´vetkezett fordulat krÂnikÀsa, amit azutÀn csak megjelenÁt a szÁnhÀz.
Az ÁrÂ Szentkuthyt ugyanakkor ¢s k´zismerten ¢s bevallottan a barokk ragadja el
v¢gletes teatralitÀsÀval, minden immanenciÀt megt´rû dimanikÀjÀval; ennek csÃcspontjak¢nt pedig a karnevÀl: szerepek, maszkok jÀt¢ka ¢s excesszusa, amelynek sorÀn
a àhiÀnyl¢nyÊ ¢ppens¢ggel l¢nyeg¢nek bet´lthetetlen h¢zagaiban talÀl Àlarcos ¢s ÀtvÀltozott ´nmagÀra. Velence vÀrosÀllamnyi szÁnpadÀn pedig a àszÁn¢sz CasanovaÊ nem
gyûzi ÃjrÀzni hÂdÁtÂ szerep¢t, mÁg tombol a csatornÀk k´z´tt ¢s f´l´tt a szabadjÀra
engedett ä Freud ¢s Jung Àltal nem ismert, Szentkuthy Àltal azonban reg¢nyeiben maradandÂan megformÀlt ä àkarnevÀl´szt´nÊ.
De mindez mÀr a reg¢nyek vilÀga, ahol Szentkuthy szÁnhÀzvÁziÂja a legmaradandÂbban megmutatkozik ä nem kev¢s paradoxiÀval ¢ppen egy epikus müfaj villantja
fel egy mÀsik münem autentikus sajÀtossÀgait. °s persze ez sem v¢letlen: mindazt,
amit Szentkuthy szÁnhÀznak gondolt ¢s ¢rzett, hiÀba kereste sajÀt korÀnak Ãgynevezett
valÂsÀgos szÁnpadain; meg kellett tehÀt teremtenie, ¥ la CalderÂn, sajÀt hasznÀlatra,
reg¢nyfolyamban ¢s egyetemes ¢rv¢nnyel àEl gran teatro del mundÂÊ-t. Itt ¢s csak itt
ûrizhette meg teatralitÀs ¢s szakralitÀs eredendûen szinonim funkciÂit: a rÁtust, a mitikus alakoskodÀst, az archaikus stilizÀciÂt ¢s b´lcseleti improvizÀciÂt ä m¢gpedig abban a folyamatos jelen idûben, amely a szÁnhÀz valÂsÀgos àtereÊ: a drÀma mindig a
szem¡nk elûtt jÀtszÂdik ugyanis, tanÃi vagyunk, ¢s mÁg fent van a f¡gg´ny, addig bÀrmif¢le kifejlet lehets¢ges m¢g.
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A szÁnhÀz autentikus fogalmÀt ûrzû ¢s elevenen tartÂ lÀtÀsmÂd term¢szetesen ä ¢s
nyilvÀn: szÁvesen ä vÀlt anakronisztikussÀ ä hiszen az Ãgynevezett modern, polgÀri szÁnhÀz az illÃziÂkelt¢s¢vel ¢s àkukucskÀlÂ szÁnpadÀvalÊ ebbûl a szemsz´gbûl mesterk¢ltnek, hamisnak, tehÀt ¢rv¢nytelennek tünt; mely legfeljebb rejtve ¢s titokban ûrizheti
l¢trej´tt¢nek szakrÀlis-erotikus parancsÀt. Elemeit tehÀt k´zeg¢bûl kiragadva k´lcs´n´zhette ¢s hasznÀlhatta reg¢nyeiben Szentkuthy: s¡llyesztûk, csigÀk, kulisszÀk, fest¢kek, f¡gg´ny´k, cs´rlûk ¢s mesters¢ges f¢nyek metaforÀn tÃli szerepet kaphattak
tehÀt, akÀrcsak a drÀmaszinopszisok vagy szÁnielûadÀsok leÁrÀsa, no meg monolÂgok ¢s szÁnpadi riposztok ä hogy olykor egyenesen k¡l´n´s drÀmÀvÀ vÀlj¢k a reg¢nyfinÀl¢, mert cselekm¢ny ¢s formÀlÂelv hirtelen ¢s m¢giscsak sz¢tt´rte az epikus müfaj
kereteit.
Ilyenkor a szÁnpad virtuÀlis valÂsÀga tünik igazabbnak az Ãgynevezett ¢rz¢kelhetûn¢l ä ¢s ¢ppen ez utal arra, hogy minden szÁnhÀz ezen a vilÀgon, s a reg¢ny is csak
dÁszlet, maszk, jelmez ¢s szerep ä v¢gsû soron szÁnhÀzi kell¢k, semmi t´bb.
Az ûsi ¢s autentikus ä vagyis: nem anakronisztikus ä szÁnhÀz halvÀny visszf¢nyeit
sajÀt korÀban csak ritkÀn lÀthatta felvillanni Szentkuthy: archaikus k´z´ss¢gek rituÀl¢jÀban p¢ldÀul, cirkuszi elûadÀsokban ¢s talÀn azokban a r´gt´nz´tt, commedia
dell'arte jellegü elûadÀsokban, amelyeket a hÀborÃ idej¢n improvizÀltak maguknak,
s amelyek nyomÀn meglepet¢ssel tapasztalhatta, hogy normÀlisan lapos polgÀrok milyen remek szÁn¢szekk¢ vÀlhatnak; s ekk¢nt ´r´kÁtette meg ezeket a pillanatokat a B IANCA LANZA DI CASALANZç-ban is.
De volt m¢g egy ter¡let, amelyen sz¢pen ´ssze¢rhetett archaikus szÁnpad, barokk
fantÀzia, hiedelmekben megûrz´tt rÁtus ¢s mutatvÀnyos szÂrakoztatÀs ä m¢gpedig a
bÀbok univerzumÀban. °s ennek bizonysÀgÀul szÀmukra m¢g müvet is Árt Szentkuthy
ä jelenlegi ismereteink szerint egyed¡l nekik, szÁnpadi müveket.
TalÀn az sem v¢letlen, hogy ¢ppen az ´tvenes ¢vekben sz¡lettek bÀbdrÀmÀi, amikor
oly sokf¢le indokkal szakÁthatott a l¢lektani ÀbrÀzolÀssal ä de amikor mindjÀrt trilÂgiÀt
tervezett: UDVARI GYçSZ, U DVARI NçSZ ¢s UDVARI FRçSZ cÁmen, Àm kettû k¢sz¡lt csak
el, amelyek sz´veg¢t a N¢pmüvel¢si Int¢zet adta ki àBÀbszÁnpadÊ-f¡zeteiben, 1954-ben
az elsût ¢s 1956-ban a mÀsodikat.
Az UDVARI GYçSZ a francia grand guignol ¢s a magyar Vit¢z LÀszlÂ t´m¢rdek felhasznÀlhatÂ motÁvumÀval kelti ¢letre a siratÀsnak ÀlcÀzott kollektÁv hullarablÀs ¢s parÀd¢s k¢pmutatÀs karnevÀljÀt, amely a halott kirÀly ravatala mellett marakodÂ udvari
n¢p ¢let¢t bet´lti: LeprÀna hercegnû, Vip¢ria grÂfnû, a selypegû VÁzfejü mÀrki ¢s a
p¡sp´k gÀtlÀstalan, bÀr kegyesnek ÀlcÀzott mohÂsÀgÀval, mely a rabolhatÂ kincsek¢rt
m¢g a ravatalt is felborÁtja, hogy ettûl feltÀmadjon maga a kirÀly, belekeveredjen a
àbunyÂbaÊ, hogy v¢g¡l Ãgy kelljen ism¢t agyonverni, s a àD´grovÀciÂ ultimÂÊ nyomÀn
csak a bohÂc ¢s a szerzetes maradjon, hadd kornyikÀljÀk f¡lt¢pûen a gyÀszdalt ä immÀr
az ´nmagÀt kiv¢gzett udvari n¢p f´l´tt is. T´rt¢nelmi farce, a vÀsÀri bÀbszÁnhÀzak plebejus indulata ¢s ä 1954-et Árunk: SztÀlin nemr¢g halt meg ä rejtett politikai fintor
teszi elevenn¢ az eltÃlzott gesztusok, ÀtlÀthatatlan mozgatÂk, ÀlruhÀk ¢s szenved¢lyÀradÀsok kavalkÀdjÀt: a groteszkum bÀbszÁnpadi valÂsÀg formÀjÀt ´lti, nincs mÀs realitÀsa, csak a t´rv¢nyerûre emelt t¢boly¢.
Az UDVARI NçSZ az ellens¢gtûl k´r¡lzÀrt Las Hienas vÀrosÀban jÀtszÂdik ä az idûpont itt is l¢nyeges: 1956 ä, amelyben a lovag ¢s zsoldoskapitÀny: Don Brutale a k´zeli
g´d´rbe menti rablott kincseit, mÁg sokkarÀtos kegyei¢rt k¢t asszony vetekszik: a sz¡zess¢g¢t mÀr hatvan ¢ve csak neki ûrzû Dalessa ¢s az ifjÃ, bÀjos, rikÀcsolÂ Gaudamor.
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A vereked¢ss¢ fajulÂ nûi vet¢lked¢sbe persze mind t´bben kapcsolÂdnak be, amikor
bet´r az ellens¢g, mÁg a rablott kincseket is tovÀbblopjÀk a g´d´rbûl ¢lelmesebb tolvajok. A finÀl¢ban tehÀt valamennyi szereplû a kincsek hült hely¢n p¡f´li egymÀst,
persze mindhiÀba; mÁgnem a gyûztesen be´z´nlû szarac¢nok csapÀsai nyomÀn rÀjuk
omlik a palota, s ´n- ¢s k´zpusztÁtÂ agÂniÀjuk v¢g¢n mÀr csak egy csÀmpÀs papagÀj
szÀll be, s elrikÀcsolja a ä sokat jelentû ä szentenciÀt: àKik n¢p¡k¢rt ¢ltek-haltak... IllatozÂ
kriptÀt kaptakÊ ä merthogy orrfacsarÂ büz szÀll fel a g´d´rbûl.
A trilÂgiÀt zÀrÂ UDVARI FRçSZ-rÂl csak sejt¢seink lehetnek: a botcsinÀlta betegek ¢s
k¢pzelt doktorok tervezett, inverz Moliªre-parafrÀzisa nyilvÀn ugyanazt a k´zvetlen
testis¢get jelenÁtette volna meg a bÀbok r¢v¢n, amelyet tÀrgy voltuk ¢s stilizÀciÂjuk
nyomÀn ¢ppen Àltaluk lehet. ¹nz¢s, hatalomvÀgy, k¢pmutatÀs ¢s gyermeki gÀtlÀstalansÀg ä a gyÀsz ¢s nÀsz nyomÀn ä erûteljes nyerses¢ggel mutatkozik meg a betegs¢gekben; no ¢s ez ¢ppoly archaikus motÁvuma vÀsÀri bÀbjÀt¢koknak, mint amennyire
teret adhat kifinomult ¢s rafinÀlt l¢lektani divatoknak is. °s ä talÀn ä fonÀkjÀrÂl utalhat
arra, amit Szentkuthy hamisÁtott ´ncenzori jelent¢s¢ben Ágy fogalmazott meg: àa bÀbszÁnhÀz v¢res hancÃrozÀsai m´g´tt a krisztusi erk´lcs ´r´kimÀdÀsa lÀngolÊ.
SzÁndarab azonban ebben az ¢letmüben nem sz¡letett, ¢s ez a nem rendkÁv¡l sokat
jelent egy ilyen formÀtumÃ ÁrÂtÂl ¢s kom¢diÀstÂl. R¢szben annak felismer¢s¢t jelenti,
hogy müv¢szi alkata nem hajlÁthatÂ ehhez a müfajhoz: egyetemes metaforikÀja, reflektÁv l¢lekelemz¢se ¢ppÃgy ellentmond a drÀmaÁrÀsnak, mint a k¡l´nf¢le szereplûkbûl m¢giscsak egys¢gesen ÀradÂ, ´sszet¢veszthetetlen monolÂg, a virtuÂz essz¢izÀlÀs
¢s az ÁrÂi kommentÀrok mindentudÀsa ä amit sem az Ãgynevezett drÀmaisÀg, sem a
szÁnszerüs¢g nem alakÁthat valÂsÀgos drÀmÀvÀ valÂsÀgos szÁnpad szÀmÀra.
°s ¢ppen ez lehet az igazsÀg mÀsik fele: hogy mennyiben valÂsÀgos az a polgÀri,
Ãgynevezett: àmodernÊ szÁnpad, amelyet legfeljebb l¢tez¢se ¢s mük´d¢se àlegitimÀlÊ.
Hogy talÀn ¢ppen onnan szÀmüzt¢k mindazt, amit egykor a szÁnhÀz jelentett: maszkokat, jÀt¢kot, szertartÀst, improvizÀciÂt, kultuszt, obszcenitÀst, rÁtust ä hogy csak a
puszta h¢j maradjon, polgÀri talÀlkahely, lÀtszatvilÀg: eredeti fogalmÀhoz k¢pest merû
anakronizmus.
Ez¢rt besz¢lt a futballozÂ Szent Ferencrûl, szents¢g ¢s n¢pszÂrakoztatÂ jÀt¢k inkongruenciÀjÀrÂl.
Hacsak.
Hacsak elû nem ker¡l a spÀjzbÂl vagy ¢ppen megsÀrgult folyÂiratok m¢ly¢rûl, netÀn
a Petûfi MÃzeum dobozaibÂl egy mü. Nem is mü ä Szentkuthyhoz m¢ltÂan nyilvÀn
egy eg¢sz drÀmaf¡z¢r. Vagy az ÂriÀsnaplÂbÂl hullik majd el¢nk. Tûle ugyanis kitelik.
Csak tr¢fÀbÂl. Posztumusz fricska, hogy megleck¢ztesse elhamarkodott teor¢mÀinkat.
°s akkor ¢n mint az UDVARI GYçSZ balekja ott zihÀlok majd a m¢ltÂsÀgteljesen rÀm
omlott eml¢kmü alatt. Hogy csÁnjÀn kell bÀnni ´ntudatos hipot¢zisekkel.
çm akkor majd valahogy Ãgy kell zÀrnom elûadÀsomat, hogy: àSzent Ferenc bravÃrosan vezeti a labdÀt, lepasszolja jobbsz¢lre, visszakapja, Àtt´r a tizenhatoson, lû;
gÂl!Ê

1313

Gell¢n-MiklÂs GÀbor

SZABADULçSI KíS°RLET
ögy kellene v¢geznem magammal,
ahogy menek¡l´k ´nmagam elûl,
nem szembes¡lni ezzel az àegy-darabbalÊ,
hanem ha bukik, t´bb darabra dûl,
¢s szilÀnkos k¢pe mÀr mÀst vetÁt
vissza, az alanybÂl tÀrgy lesz, Ágy tapinthatÂ,
bejÀrhatnÀm kopÀr vagy nem kopÀr hegyeit,
magÀtÂl vinne (de merre?) ez a negatÁv kaptatÂ,
lÀtnÀm, de csak t´r´tt t¡k´rbûl,
jelenl¢ttelens¢gem ritkÀs k´d¢n Àt,
ahogy szabadulok v¢gre az ¢nk´r´mbûl,
elhagyva ittl¢tem szakad¢kÀt.

çRAM FOLYT
°s t¢nyleg elj´tt villanyt szerelni,
hogy ´sszecsomÂzzon szÁnes drÂtokat,
a àszigszalagozÀsÊ is simÀn ment,
Àram folyt, ahogy m¢g soha.
°gett a lÀmpa, ¢s mük´d´tt a hûsugÀrzÂ,
bÀr nem fÀztunk, ingujjban nyomogattam
a villanykapcsolÂt, ¢lveztem, hogy d´nthetek:
fel vagy le. BeleszÂlhattam a kapcsolatba.
Azt nem sejtettem, hogy f´ldelni is kell,
ez mellbe vÀgott, ¢n magasan, fent szeretem vezetni a dolgaim,
de v¢g¡l m¢gis belÀttam: valahogy muszÀj megszabadulni
az ÀrtÂ fesz¡lts¢gektûl, szorongÀsoktÂl.

1314

SzakÀcs Eszter

àBOLDOG, SZOMORö DALÊ
Van mÀr kenyerem, van lakÀsom,
ÀllÀs ä dolgozhatok rogyÀsig.
Van Àgyam, pÀrnÀm, ¢jjel Àlmom,
cipûm, ha a r¢gi elvÀsik.
Van k¢t cser¢p virÀg a polcon,
cirÂgatni az arcom, vÀllam,
s mikor a boltbÂl hazahordom,
bûven mÀjkr¢m, lekvÀr a spÀjzban.
Szekr¢ny m¢ly¢n utazÂtÀska
(r¢g lÀtta a napot, szeg¢ny),
telefoncsatlakozÂ (hÀtha...)
s Ágy nem cs¡gg´k senki ig¢ret¢n.
Nem t´bbet az egykori csillagok,
r¢szegje tengernek, a cs´ndnek.
Utam jÀrva nem az vagyok,
kire a tÀrsak rÀk´sz´nnek.
Van villanyom, n¢zhetek este
t¢v¢t buli, pia ¢s fü helyett,
vagy beleveszhetek a versbe,
ha kegyesek az istenek.
F¡rdû van, mikor a hÀtam fÀj,
f¡ldugÂ beteg idegemnek,
s hogy rÀkezdik a szomsz¢dban, mÀr
nem ¢rzem magam idegennek.
Nem ¢rdekel senkit, mit Árok,
egy szem se hullat k´nnyeket.
A hÀzban (mert j´nnek papÁrok)
csak a postÀs ismeri nevemet.
De n¢ha megÀllok az ¢jen:
mintha egy ûrj´ngû Àsna kutat,
valami m¢g mozog a m¢lyben,
befel¢ keres kiutat.
K´vetn¢m, akÀr a giliszta
belefÃrnÀm magam magamba,
de nem tudom az utat vissza,
hÀt forgolÂdom elhagyatva.
Mert nincs meg, sehogy se talÀlom,
a lyukon a neve is kiesett.
Szük jÀrat fÃrja Àt vilÀgom,
s nem lÀtni a m¢ly¢n vizet.
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SZíNES TINTçK
B¹LCSESS°GE
KosztolÀnyi Dezsû: Levelek ä NaplÂk
¹sszegyüjt´tte, sajtÂ alÀ rendezte ¢s a jegyzeteket Árta R¢z PÀl. Az 1933ä34-es naplÂt´red¢ket sajtÂ
alÀ rendezte Kelev¢z çgnes ¢s KovÀcs Ida
Osiris, 1996. 1129 oldal, 1980 Ft
Van ebben a k´tetben k´r¡lbel¡l ezern¢gyszÀz lev¢l, K. D. Árta ûket k¡l´nb´zû szem¢lyekhez: hÁresekhez, kev¢sb¢ hÁresekhez, ismeretlenekhez ¢s elfeledettekhez, f¢rfiakhoz
¢s nûkh´z, ´regekhez ¢s fiatalokhoz, magyarokhoz, magyarorszÀgi nem magyarokhoz ¢s
k¡lf´ldiekhez; olyanokhoz, akiket szeretett,
¢s olyanokhoz, akiktûl akart valamit, s ez¢rt
a szeretet vagy a jÂindulat jeleit mutatta nekik. Az elsû rÀnk maradt levelet 1901 tavaszÀn Árta: tizenhat ¢ves gimnazista, egy kisvÀrosi ´nk¢pzûk´r csillaga; hanghordozÀsÀban
m¢g a gyermekkor szeleburdisÀga ¢rzûdik, s
a feltünûen jÂ ÁrÀsk¢szs¢g egyszersmind a
friss elsajÀtÁtottsÀg s¢mÀit is mutatja. Az utolsÂt harminc´t ¢vvel k¢sûbb, 1936 nyarÀn kÁnlÂdja papÁrra (àelmosÂdott, nehezen olvashatÂ lev¢lÊ ä mondja a jegyzet), ekkor ´tvenegy
¢ves, ¢s haldoklik, de m¢g hÂnapokig kell
szenvednie; ¢s akÀr a v¢rÀt´mleszt¢s nyomÀn
tÀmadt bizakodÀsrÂl besz¢l, akÀr a vajas p¢prûl ¢s a hÁg, ihatÂ [olvashatatlan]-rÂl, voltak¢pp azt mondja el, hogy az ¢letvÀgy szembe´tlûen messzebb nyÃjtÂzkodik, mint ameddig az ¢leterû takarÂja ¢r. Az, ami az utolsÂ
nagy versekben kiv¢teles k´ltûi pillanatk¢nt
jelenik meg, az utolsÂ tÁz (vagy egy kicsit
messzebbrûl n¢zve, az utolsÂ szÀzharminc) lev¢lben egy lecsupaszodott ¢s a maga mÂdjÀn
Ágy is gazdag ¢let megrendÁtû drÀmÀjÀvÀ Àll
´ssze, sok emberi nagysÀggal ¢s legalÀbb enynyi gyarlÂsÀggal, gyenges¢ggel, k¢sz¡letlens¢ggel (de hÀt ettûl drÀma a drÀma). Csakhogy amÁg a nagy k´ltûi pillanatot maga a
k´ltû formÀlja meg, addig ezt a drÀmÀt (a le-

velez¢sbûl kiolvashatÂ mÀs drÀmÀk ¢s reg¢nyek mellett) az olvasÂnak kell a levelekbûl
mint aff¢le t´red¢kekbûl rekonstruÀlnia. Azt
hiszem, ez a rekonstrukciÂ az eg¢sz k´tet legt´bbr¢tü, legmesszebbre vivû probl¢mÀja:
t´bbek k´z´tt az¢rt, mert nemcsak olvasÂi,
hanem szerzûi probl¢ma is. Az alÀbbiakban
nagyr¢szt errûl szeretn¢k szÂt ejteni.
Van ezenkÁv¡l a k´tetben k¢t naplÂt´red¢k is, ezekrûl k¢sûbb besz¢lek, akÀrcsak a
k´tetnek k´r¡lbel¡l negyed¢t kitevû kommentÀrr¢szrûl. Egyelûre csak annyit, hogy a
naplÂk szorosan k´tûdnek a levelez¢shez,
ez¢rt felv¢tel¡k a k´tetbe nemcsak indokolt,
hanem szerencs¢s d´nt¢snek is mondhatÂ. A
maga mÂdjÀn mind a kettû, a kamaszkori ¢s
a k¢sei naplÂ is igen ¢rdekes sz´veg, bÀr ¢rdekess¢g¡k (¢s eg¢sz jelleg¡k) merûben mÀsmÀs term¢szetü, ¢s mindkettej¡k ¢rdekess¢ge merûben k¡l´nb´zik a levelez¢s¢tûl. °s
bÀr a naplÂk k´tûdnek a levelez¢shez,
amennyiben azt kieg¢szÁtik, a levelez¢s term¢szetszerüen nem k´tûdik hozzÀjuk.
Az im¢nt egy kicsit ´nk¢nyesen Ãgy fogalmaztam, hogy K. D. olyanoknak Ár levelet,
akiket szeret, ¢s olyanoknak, akiktûl akar valamit. Ez legalÀbbis pontosÁtÀsra szorul. K. D.
mindenkitûl mindig akar valamit. M¢g pontosabban: a K. D.-lev¢l Ãgy j´n l¢tre, hogy K.
D. valakitûl akar valamit, illetve valaki akar
valamit tûle, ¢s û ezt vagy akarja, vagy nem,
esetleg akarja is, meg nem is, p¢ldÀul amikor
felk¢rik valamilyen megtisztelû, de fÀradsÀgosnak Ág¢rkezû feladatra.
Na mÀr most. Hogy K. D. akar valamit,
az elvileg tudhatÂ, olyannyira, hogy ez lesz
elm¢lked¢s¡nk egyik axiÂmÀja; de hogy
konkr¢tan mit akar, azt magukbÂl a levelekbûl, a benn¡k megfogalmazott mondatokbÂl
az esetek nagy r¢sz¢ben csak k´zvetve lehet
kiderÁteni. Elûfordul, hogy K. D. akar valamit, ¢s azt nyÁltan kimondja, ugyanakkor
m¢g valamit akar, amit nem mond ki, holott
igazÀbÂl ez¢rt Árta a levelet; esetleg egyszerre
akar k¢t egymÀssal ellent¢tes dolgot (p¢ldÀul
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amikor egy nût egyszerre akar meghÂdÁtani
¢s magÀtÂl tÀvol tartani); n¢ha meg Ãgy tesz,
mintha akarna valamit, holott valÂjÀban nyilvÀnvalÂan az ellenkezûj¢t akarja; s m¢g bonyolultabbÀ vÀlik a helyzet, ha egyazon szem¢lyhez k¡l´nb´zû idûpontokban vagy k¡l´nb´zû szem¢lyekhez egyazon tÀrgyban Árt
leveleket hasonlÁtunk ´ssze.
Ebben a megvilÀgÁtÀsban a korrespondencia legegyszerübbnek lÀtszÂ, sût olykor kifejezetten sztereotipnak hatÂ darabjai, a p¢nzk¢rû levelek is t´bb¢rtelmü f¢nyben tünnek
f´l. Amikor K. D. az ´sszeg nagysÀgÀrÂl ¢s
s¡rgûss¢g¢rûl besz¢l, egyszersmind sajÀt
presztÁzs¢t is k´rvonalazza. Ez irÀnyÃ reflexei
m¢g a halÀl k¡sz´b¢n is kifogÀstalanul mük´dnek. P¢ldak¢nt egy mondatot szeretn¢k
id¢zni az 1313. lev¢lbûl. 1934 legv¢g¢n Ágy Ár
a PrÀgai Magyar HÁrlap szerkesztûj¢nek, aki a
lap katasztrofÀlis helyzete miatt fel¢re akarja
cs´kkenteni K. D. honorÀriumÀt: àHa az ¢n
sokoldalÃ, nagyarÀnyÃ munkÀssÀgomat, mely sohasem mÀsodk´zl¢s, hanem egyidejü k´zl¢s, csak
ennyire ¢rt¢kelik, akkor helyesebb, hogyha megsz¡ntetj¡k kapcsolatunkat.Ê Elûsz´r is: ¢n. Az ¢n
munkÀssÀgom. Az ¢n sokoldalÃ, nagyarÀnyÃ
munkÀssÀgom. Nem elsûsorban azt ÀllÁtom,
hogy munkÀssÀgom van, ¢s hogy az nagyarÀnyÃ meg sokoldalÃ, enn¢l t´bbet mondok:
ha a fûszerkesztû Ãr az ´ndics¢retnek erre a
sz¢gyenletes fajtÀjÀra k¢nyszerÁt, akkor ´v¢ a
sz¢gyen, s akkor csakugyan meg kell sz¡ntetn¡nk kapcsolatunkat; ugyanakkor a fûszerkesztû Ãrnak ¢reznie kell, milyen fontos
munkatÀrsat veszÁt bennem, vagyis p¢nz hÁjÀn a presztÁzs fel¢rt¢kel¢s¢re k¢nyszerÁtem.
MÀsodszor: àsohasem mÀsodk´zl¢s, hanem egyidejü k´zl¢sÊ, vagyis a K. D.-cikkek mÀr el vannak
adva valamelyik magyarorszÀgi lapnak, vagyis mÀsodk´zl¢s; tehÀt nem egyszerüen a mÀsodk´zl¢s tagadÀsa r¢v¢n ismerem el annak
t¢ny¢t, hanem azt akarom kifejezni, hogy
sokoldalÃ ¢s nagyarÀnyÃ munkÀssÀgom, illetve nevemnek mint mÀrkÀnak tartÂsan magas ÀzsiÂja megk¡l´nb´ztetett bÀnÀsmÂdot
k´vetel. Ha ehhez nem ragaszkodn¢k, ez annak a jele volna, hogy ¢n, K. D., szÀmos nemzed¢ktÀrsamhoz hasonlÂan, kezdek kimenni
a divatbÂl, holott k¡l´n´sen b¡szke vagyok
rÀ, hogy ezt mostanig elker¡ltem; fûszerkesztû Ãr ezen az ¢rz¢keny pontomon s¢rtett
meg. Ez az egy mondat nemcsak K. D. szÁ-

n¢szi jellegü, feminin gondolkodÀsÀra vilÀgÁt
rÀ, hanem f¢nyt vet a nagymenû ÁrÂ mindennapi meg¢lhet¢si k¡zdelmeinek kicsinyess¢g¢re is, valamint, nem utolsÂsorban, K. D. viszonyÀra a hatÀron tÃli magyarsÀghoz. Pedig
ez egy igen egyszerü lev¢l.
A Tevan¢khoz ¢s Kner¢khez Árt, jÂr¢szt
hasonlÂ tÀrgyÃ pÀrhuzamos lev¢lreg¢ny (annak szükszavÃ ¡zleti jÂzansÀga ¢s helyenk¢nti ridegs¢ge ellen¢re is) enn¢l jÂval bonyolultabb, noha teljesen k¢zzelfoghatÂ dolgokrÂl
van benne szÂ, ¢s noha K. D. ekkortÀjt, a tÁzes ¢vekben m¢g arÀnylag a kezdet¢n jÀrt
imÀzsa ¢pÁt¢s¢nek, amely aztÀn, a hÃszas
¢vek mÀsodik fel¢tûl teljes pompÀjÀban k¢szen Àllt. Ezekbûl a levelekbûl az der¡l ki,
hogy K. D. mindenre odafigyel. Az ´sszegekre is, de nemcsak azokra, hanem a cÁmlaptervre, a papÁr minûs¢g¢re, a betütÁpusra ¢s
a szed¢st¡k´r sz¢less¢g¢re. Fontos neki, hogy
a recenziÂs p¢ldÀnyok idûben ¢s n¢vre szÂlÂan ¢rkezzenek a szerkesztûs¢gekbe, hogy Ãj
k´nyve minden k´nyvkeresked¢sben kaphatÂ legyen, hogy lehetûleg a kirakatban Àlljon;
hogy versesk´tet¢nek Ãj kiadÀsa dÁszkiadÀs
legyen, ¢s hogy plakÀtot is nyomjanak hozzÀ
ilyen ¢s ilyen sz´veggel, amelyet (minthogy û
m¢gsem dics¢rheti sajÀt magÀt) valakivel
meg is kell Áratni. Sat´bbi. çlm¢lkodom,
hogy milyen jÂl csinÀlja. °s csak utÂbb gondolkodom el rajta, hogy mi¢rt is ennyire fontos ez neki, mi¢rt ad ennek ilyen gyakran ¢s
ilyen hangsÃlyosan kifejez¢st. Egyr¢szt persze itt is a presztÁzs ki¢pÁt¢s¢rûl van szÂ; mÀsr¢szt gondos, pontos ¢s ¡gyes ember ä sût,
ez t´bb annÀl, ez tehets¢g, ez kimagaslÂ tehets¢g. Ahogy K. D. k´ltûk¢nt ¢s prÂzaÁrÂk¢nt mindig hozza a formÀjÀt, koncentrÀlt
pillanataiban pedig vilÀgirodalmi nagysÀg,
Ãgy eg¢sz ´nadminisztrÀlÀsÀban, annak ÁrÀsos dokumentumaiban is jelentûs formÀtum
mutatkozik; s ennek is megvannak a maga
koncentrÀlt pillanatai, amelyek sorÀn a tÀrsadalmi ¢rintkez¢s ErÂsza levÀlik ´nmaga tÀrgyÀrÂl, az ¢rv¢nyes¡lni ¢s tetszeni vÀgyÀsrÂl,
¢s ´nmagÀt leleplezûen kommentÀlva, igazi
remekmüveket hoz l¢tre ä ezek K. D. ¢let- ¢s
ÁrÀsmüv¢szet¢nek egyarÀnt remekei.
Ezzel azonban egy kicsit elûreszaladtam.
Egyelûre m¢g csak a K. D.-levelekben mutatkozÂ akarat (vagy inkÀbb akarÀsok) t´bbr¢tüs¢g¢rûl ¢s ellentmondÀsossÀgÀrÂl van szÂ,
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valamint arrÂl, hogy ezt a legegyszerübb levelekben is ki lehet mutatni. Vegy¡nk m¢g
egy p¢ldÀt. Van-e egyszerübb lev¢l egy n¢hÀny szÂbÂl ÀllÂ sztereotip ¡dv´zletn¢l? Ilyen
az a Babitsnak cÁmzett, a harmincas ¢vekbûl
szÀrmazÂ, mÀsolatban fennmaradt ¡zenet,
amely egy, legfeljebb k¢t sorbÂl Àll: àJÂl siker¡lt Nyugat-est utÀn meleg szeretettel eml¢kez¡nk
rÀtok. ºdv, k¢zcsÂk: KosztolÀnyi DezsûÊ (¢s m¢g
n¢gy alÀÁrÀs, k´zt¡k az à´reg ZsigaÊ MÂriczot
jelenti). A k¢zcsÂk T´r´k Sophie-ra utal. De
mÀris f´lvetûdik a k¢rd¢s: vajon csakugyan a
àmeleg szeretetÊ Áratta-e a f´nti r´pke mondatot? °s vajon ez a Nyugat-est, akÀrmelyik lett
l¢gyen is, ¢ppolyan jÂl siker¡lt-e Babitsnak,
mint KosztolÀnyinak?
Ebben a semmitmondÂ, g¢pies ¡zenetben
(amely tehÀt ä a legt´bb lev¢llel ellent¢tben
ä m¢g csak ÁzelÁtût sem ad K. D. stÁlusÀnak
jellegzetess¢geibûl) megint csak egy nagy t´rt¢net sejthetû meg: Babits ¢s K. D. viszonyÀnak (valamint a barÀtok ¢s pÀlyatÀrsak hozzÀjuk füzûdû viszonyai ´sszess¢g¢nek) t´rt¢nete. °s nemcsak ez; hanem a Babitshoz Árt
´sszes ezt megelûzû K. D.-lev¢l is felsejlik (k´r¡lbel¡l kilencven maradt fenn). Belehallatszik ebbe a jellegtelen, sz¡rke mondatba a
fiatalkori levelek hangja, amely nemcsak a
mohÂn t´ltekezû szellem pezsg¢s¢tûl van Àtfütve, hanem a rajongÂ vonzalom ¢s a rejtett
ellen¢rz¢s k¡l´n´s kever¢k¢tûl is, nagyrabecs¡l¢stûl, kÁvÀncsisÀgtÂl ¢s (viszonylag nemes)
rivalizÀlÀstÂl; ¢s belehallatszik a k¢sûbbi levelek szükszavÃ, kim¢rt, kÁnos udvariassÀga is.
A leveleket olvasva azt kell hinnem, hogy K.
D. igazÀbÂl sohasem szerette Babitsot; sohasem engedhette meg magÀnak, hogy kialkudott szerepeit f¢lret¢ve szÂljon hozzÀ. A Babitshoz Árt kilencven-egyn¢hÀny lev¢lben
egyetlen ûszint¢nek hatÂ mondatot talÀltam.
àSz¡ks¢gem van arra ä mondja az 1047. lev¢lben 1930. januÀr 20-Àn ä, hogy ifjÃkori barÀtsÀgunkat megûrizzem s Àtmentsem ebbe a t¢bolyÁtÂan idegen, sivÀr korszakba.Ê
°s m¢g ebben az ûszint¢nek hatÂ mondatban is ¢rzûdik ugyanaz a c¢ltudatossÀg, amelylyel K. D. huszon´t ¢vvel korÀbban, akÀr egy
szÁn¢szbûl avanzsÀlt jÀt¢kmester, kiosztotta
(persze t¢vesen) a szerepeket: àZalai, ki most
PÀrisba k¢sz¡l ä Árja Babitsnak a 61. lev¢lben
1905. februÀr 18-Àn ä, û lesz a mi Brandes¡nkÊ
(akirûl megtudjuk a jegyzetbûl, hogy dÀn iro-

dalomt´rt¢n¢sz), àJuhÀsz a k´ltû, ´n az irodalmi
mindenes, ¢n a drÀmaÁrÂ-jel´ltÊ. Nem az az ¢rdekes itt, hogy kibûl mi lett aztÀn, vagy hogy
kinek mihez volt tehets¢ge (K. D.-nek a drÀmÀhoz volt a legkev¢sb¢), hanem az, hogy K.
D. tudja: a szerepeket ki kell osztani, ¢s akkor
van nyert ¡gye, ha û veszi k¢zbe a szereposztÀst. Egy m¢g korÀbbi lev¢lben (Nr. 24.) elmagyarÀzza Babitsnak: à¹n sakkfigura, akitûl
´r´k´s sakkunk vanÊ, vagyis kim¢ri a jÀt¢kteret
¢s az erûvonalakat, majd kiadja a szerepet,
amely term¢szetesen jÂ szerep: ànem nyÀrspolgÀri bÀstya, k´nnyed futÂ, hanem elegÀns vez¢r, aki
mindenhovÀ mehet, s Ãgy jÀrkÀl az ¢let sakktÀblÀjÀn, mintha nem is lenne ¡tûfiguraÊ. Majd hirtelen rÀj´n, hogy ez tulajdonk¢pp marhasÀg,
s megprÂbÀlja egy m¢g nagyobb marhasÀggal helyrebillenteni: à¹n azonban ¡tûfigura, sût
¢rdekes figura is, de semmi esetre sem bÀb.Ê °s neki van igaza; mert lehet, hogy a metafora zavaros, de a jÀt¢k szÀlait (ekkoriban Zalai B¢la,
JuhÀsz Gyula, Babits ¢s K. D. k´z´s jÀtszmÀja
zajlik) mintha csakugyan û tartanÀ a kez¢ben.
M¢g arrÂl is felvilÀgosÁtja Babitsot ugyanebben a lev¢lben, hogy àMinden nagy embernek sz¡ks¢ge van kisebb ¢s nagyobb csalÀsraÊ,
CsÀth G¢zÀnak pedig ´nfeledten hozza tudomÀsÀra (Nr. 50.), hogy àA szeretet k¢jence ¢s kurafija vagyokÊ. Az, hogy elfogadja Babitsot
egyenrangÃ k´ltû- ¢s fegyvertÀrsnak, sût n¢lk¡l´zhetetlen sz´vets¢gesnek is, m¢g tÀvolrÂl
sem szeretet ä k¡l´n´sen, ha azt K. D. Ágy
fogja fel.
S ha m¢g egy pillantÀst vet¡nk a kezdetekre: a szeretet k¢jence ¢s kurafija 1903ban, amikor f´lker¡l a budapesti egyetemre,
m¢g csak tizennyolc ¢ves. DiÂbarna szemü,
szûke àcollegan¢jÀtÊ remegû k¢t t¢rde k´z¢ (?!)
ragadva, Shakespeare-t Âhajt vele nemzeni,
¢s: àMindezek f´l´tt azonban egy Bresztovszky nevü collegÀm hatalmas k´lt¢szete hatott meg, akivel
SchilleräGoethe barÀtsÀgot k´t´k majd. Ez ÂriÀsi
ember, nagy k´ltû!Ê (Nr. 9.) Megint csak nem az
a fontos, hogy mivel akar imponÀlni a SzabadkÀn ragadt ä ekkor tizenh¢t ¢ves ä CsÀth
G¢zÀnak, ¢s ki az a Bresztovszky, akinek hely¢t r´videsen Babits foglalja majd el; fontos
az, hogy a szÀnd¢k intenzitÀsa ¢s irÀnyultsÀga
(a k´lt¢szet Àltal egyr¢szt kiteljesÁteni, mÀsr¢szt meghÂdÁtani ¢s birtokba venni az ¢letet)
mÀr ekkor megvan; a k¢sûbbiek folyamÀn ez
fog variÀlÂdni, Ãjabb ¢s Ãjabb Àrnyalatokkal
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kieg¢sz¡lni, konkr¢t tartalmakkal telÁtûdni.
R¢szben errûl a telÁtûd¢srûl szÂl a levelez¢s
mint eg¢sz.
R¢szben pedig egy ezzel ellent¢tes folyamatrÂl, az ¢lettartalmak ki¡r¡l¢s¢rûl: a gondok ¢s bajok lassÃ fel¡lkereked¢s¢rûl, az alkotÂenergia mindennapi felûrlûd¢s¢rûl (¢s
persze regenerÀlÂdÀsÀrÂl), a ked¢ly ¢s a k¢pzelet lassÃ kopÀsÀrÂl, amelyet ä ¢rz¢sem szerint ä nem tud ellensÃlyozni a megÀllapodottsÀg, a tapasztalat gazdagodÀsa. EllensÃlyozni a ki¡r¡l¢st azok a müvek tudjÀk, amelyeket e folyamat provokÀlt; ugyanakkor a levelez¢sben az figyelhetû meg, mif¢le viselked¢si strat¢giÀkat dolgozott ki K. D. szem¢lyis¢ge integritÀsÀnak megûrz¢s¢re.
çm a K. D.-levelez¢snek mint eg¢sznek, illetve müeg¢sznek formai jellegü probl¢mÀja ´szszekapcsolÂdik egy lÀtszÂlag erk´lcsi jellegü
probl¢mÀval, az ûszintes¢g¢vel.
EmlÁtettem mÀr, hogy K. D. Babitscsal
szemben nem ûszinte. Csak az¢rt nem teszem
hozzÀ, hogy ÀltalÀban mÀsokkal szemben sem
az, mert eddig nem volt szÂ sem arrÂl, hogy
ez mibûl ÀllapÁthatÂ meg, sem arrÂl, hogy ennek megÀllapÁtÀsa mennyiben visz k´zelebb
K. D. szem¢lyis¢g¢nek, illetve müveinek
megismer¢s¢hez. Az az ÀllÁtÀs, amely szerint
az ÁrÀsos tÀrsadalmi ¢rintkez¢sben K. D. legt´bbsz´r alakoskodik, hogy tÀrsadalmi szerepek ¢s nyelvi s¢mÀk m´g¢ rejtûzik, amely
rejtûzk´d¢s nemritkÀn exhibicionizmusba
(m¢ghozzÀ ûszint¢tlen exhibicionizmusba)
csap Àt: ez az ÀllÁtÀs nem volna valÂtlan, de
f¢lrevezetû volna. Egyr¢szt az¢rt volna f¢lrevezetû, mert meg- ¢s elÁt¢ln¢ a levelek ÁrÂjÀt,
holott a leveleknek mint ÁrÂi ¢s viselked¢sbeli
teljesÁtm¢nyeknek ¢rt¢kel¢s¢re, fûleg pedig
elemz¢s¢re volna sz¡ks¢g; mÀsr¢szt nem vet
szÀmot azzal, hogy K. D. mondataiban a
nyelvi impulzusok szinte mÀgikus ´nÀllÂsÀggal teremtik meg ´nmaguk valÂsÀgÀt vagy
legalÀbbis referencia-rendszer¡ket, s Ágy erk´lcsi megÁt¢l¢s¡k, m¢g ha minûsÁtett komiszsÀgokrÂl vagy aljassÀgokrÂl volna is szÂ
(ilyenek is akadnak az ezern¢gyszÀz lev¢lben), nem vezet tÃl messzire.
Mondok k¢t p¢ldÀt. A 74. lev¢lben Ágy Ár
JuhÀsz GyulÀnak (akit egy¢bk¢nt a kisebb tehets¢gnek jÀrÂ megvet¢ssel kezel): àSok-sok
csapÀs: anyagi gondok, csalÀdi eg¢szs¢gtelens¢gek,

vizsgÀlati skrupulusokÊ; magyarÀn, sajnÀltatja
magÀt, s mivel mindezt nem ¢rzi elegendûnek, valamivel meg akarja toldani: àaztÀn ez
a fanyar arcÃ ¢s szagÃ ûsz, mely rothadt leveleivel
csak ¢melyÁti a gyomromatÊ. Egy pillantÀs a lev¢l
keltez¢s¢re: 1905. augusztus 31. Hogy ezen
a napon SzabadkÀn nem voltak fanyar arcÃ,
rothadt falevelek, azt biztosra vehetj¡k. Az
id¢zett mondatban viszont vannak; ¢s akÀr a
k´ltûi fikciÂ, akÀr a viselked¢si strat¢gia kell¢kei, el kell fogadnunk ûket hitelesnek. K.
D. a rothadt levelekrûl tud visszakanyarodni
JuhÀszra: àHiÀba, ¢n mÀr nem tudom Ãgy n¢zni
a Term¢szetet, mint ¹n! ä A zsebemben egy revolverrel jÀrkÀlok az ¡res erdûben: persze soha sincs
bÀtorsÀgom. Nem is lesz, ha valami csoda nem esik
meg velem. Nevethet eg¢sz bÀtran, de igaz, amit
Árok.Ê MÀrmost a zsebben hordott revolvernek k´r¡lbel¡l akkora a valÂszÁnüs¢ge, mint
a rothadÂ faleveleknek augusztusban; K. D.nek talÀn nincs is k¡l´n´sebben rossz kedve.
Mintha inkÀbb JuhÀsz melankÂliÀjÀt akarnÀ
parodizÀlni; s a parodisztikus fikciÂ JuhÀsz
¢letrajzÀban fordul valÂsÀgos irÀnyba.
MÀsik p¢ldÀm: a 81. lev¢l CsÀth G¢zÀnak
szÀmol be egy prostituÀltrÂl. àBarÀtom, ¢letemben ilyen szomorÃ mulatsÀgban nem volt r¢szem.
[...] Soha leÀnnyal ily boldog nem voltam. Elmes¢lte nekem ¢lett´rt¢net¢t, ¢s sÁrt, ´lelt, csÂkolt engemet. A kedvese meghalt. KaszÁrosnû volt. Azt
mondta ä ilyen kifejez¢seket hasznÀlt ä, most is a
k´rmeivel ÀsnÀ fel a holttest¢t. Te azt mondod,
hazudott? Lehet. De ily igazÀn senki sem besz¢lt
m¢g, s ha nem is mondott ezÃttal igazat, szava a
mÃltra visszahatott, ¢s valÂvÀ vÀlt.Ê (K. D. kiemel¢sei.)
Ez az id¢zet nemcsak az¢rt tanulsÀgos,
mert K. D. huszonegy ¢ves fejjel, nyÁltszÁvüen
elûadja (a maga nyelvi eszk´zeivel), hogyan
k¢pzeli a nyelv valÂsÀgteremtû ¢s hitelesÁtûerej¢t, amely majd ¢rett prÂzÀjÀnak egyik fû
erûss¢ge, egyszersmind nyelvkritikai attitüdj¢nek forrÀsa lesz; nemcsak az¢rt, mert
mindez egy prostituÀlt szem¢ly¢n, a k¢jen ¢s
a kurvasÀgon kereszt¡l id¢zûdik fel (a k¢sei
naplÂt´red¢kre is rÀnyomja b¢lyeg¢t az utcalÀnyok nyelvteremtû ereje), hanem az¢rt is,
mert a lÀnyrÂl Árt vers, amelyet K. D. bemÀsol
a lev¢lbe, mindjÀrt szeml¢lteti, miv¢ lesz a valÂsÀgteremtû nyelvi erû, Àtszürve a szervetlen
versformÀn. Ez a forma ezÃttal a szonett, ¢s
csak hÀrom sorÀt id¢zem:
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à°s elzokogta n¢kem ott szeg¢nyke,
Mint halt meg az û gazdag vûleg¢nye,
S û is feh¢r, bÃs lett, mint egy halott.Ê
A lev¢lr¢szlet sorain m¢g Àt¡t a k´zvetlen
megrend¡lts¢g, amelyet nem a lÀny sorsa,
hanem annak nyelvi megformÀlÀsa vÀltott ki;
a verssorokban ez mÀr csak modorossÀg ¢s
k´zhely, egy kis nekrofil felhanggal. A szonettbe ugyanis nem f¢r bele a nyelvi hiteless¢g reflexiÂja; sût kezdû k´ltû eset¢ben a hiteless¢get kivÁvÂ nyelvi erû sem mindig. Aki
rÁmk¢nyszerbûl minûs¡l àszeg¢nyk¢nekÊ, az
bÀrmit àelzokoghatÊ: a nyelvi energiÀt (amely
a levelekben nincs lecsapolva) itt marad¢ktalanul lek´ti a szonettzÀrlat megvalÂsÁtÀsa.
V¢g¡l is az a k¢rd¢s, hogy a levelek besz¢de milyen ¢letanyagot jelenÁt meg; s ez¢rt van
egy harmadik oka is annak, mi¢rt volna f¢lrevezetû a lev¢lÁrÂ K. D.-t egyszerüen csak
ûszint¢tlennek minûsÁteni. K. D. ugyanis
nemcsak egy-, hanem t´bbf¢lek¢ppen ûszint¢tlen; igen sokf¢le ûszint¢tlens¢ge van; ¢s a
k´tet olvastÀn az a benyomÀsom tÀmadt, hogy
gondolkodÀsmÂdja leghÁvebben az ûszint¢tlens¢gein kereszt¡l ismerhetû meg.
Karinthy ¢s K. D. barÀtsÀgÀrÂl sokat lehet
tudni, anekdotÀk ¢s legendÀk keringenek rÂla, s talÀn egyszer majd megsz¡letik az a magyar Danyiil Harmsz, aki ezeket ´nÀllÂ, teljes
müv¢ fogja formÀlni. Karinthyhoz Árt K. D.lev¢l azonban nem maradt fenn; abbÂl a hÀrom lev¢lszerüs¢gbûl, amely a k´tetben szerepel, az egyik egy tr¢fÀs versike, a mÀsik kettû Karinthy titkÀrÀhoz, Gr¤tzer JÂzsefhez
van cÁmezve. E k¢t iratban K. D. annak az
ÂhajÀnak ad hangot, szÂ szerint, hogy Karinthy nyalja ki a segg¢t.
Ha nem ismern¢m kettej¡k barÀtsÀgÀnak
r¢szleteit, akkor is arra gondoln¢k, hogy K.
D. ezt az embert bizonyÀra szerette, s a tr¢fa
mosdatlansÀgÀban sejteni lehet az ´nfeledt,
felszabadult k´z´s nevet¢seket. Amely szeretet persze nem akadÀlyozza K. D.-t abban,
hogy barÀtjÀt alkalomadtÀn hÀtba d´fje. Egy
k´z´snek szÀnt kolozsvÀri felolvasÀsra (Nr.
827.) Karinthy tÀvolmaradÀsa miatt nem hajlandÂ elmenni. Szinte mÀr Àrulkodik, ahogy
mes¢li Kuncz AladÀrnak Karinthy¢k nyaralÀsÀt, majd Ágy fordÁtja a szÂt: àHidd el, hogy lemondva a tiszteletdÁjrÂl, minden Àldozat vÀllalÀsÀval gyalog induln¢k el, hogy ¢rdemesnek mutatkoz-

zam az ottani k´z´ns¢gre. De nem tehetem ezt. Karinthyt vÀrjÀk, aki egyszer mÀr nem utazott el a
felolvasÀsra. Nem engedhetem meg, hogy csalÂdott
szÁnhÀz fogadjon, ¢s a tÀvol maradÂ primadonna
presztÁzs¢t n´velje azzal, hogy ¢n megjelenek n¢lk¡le is.Ê Nyers, brutÀlis szavak; rÀadÀsul a kolozsvÀri Ellenz¢k nyilvÀnossÀgra is hozza ûket
egy cikkben, amelynek cÁme Ãgy hangzik,
hogy: A K ARINTHY-BOHñZAT öJ FEJEZETE.
Ism¢tlem, Karinthyt szerette K. D., szÁvbûl, ûszint¢n.
Adyhoz Árt lev¢l egy maradt fenn, t´bbet
valÂszÁnüleg nem is Árt. Ebben az egy lev¢lben K. D. Ãgy tesz, mintha egy ¢rzelemnek
Âhajtana hangot adni; szÂ szerint azt ÀllÁtja, hogy szereti Adyt. így Ár: àEddig csak irigykedtem a verseire, s bÀmultam ¹nt. Ma szeretem.Ê
Aki azonban figyelmesen olvassa a levelet
(Nr. 113.), r´gt´n rÀj´n, hogy az id¢zett kijelent¢s a manifeszt tartalomnak ¢ppen az ellenkezûj¢t fejezi ki. Ha K. D. azt mondja,
hogy szereti Adyt, az azt jelenti, hogy engesztelhetetlen¡l gyül´li, s ha azt mondja, hogy
irigykedik a verseire, az azt jelenti, hogy viszolygÀst, mÀr-mÀr testi undort ¢rez vel¡k
szemben.
R¢szletes elemz¢st ¢rdemelne ez a lev¢l s
benne K. D. retorikai strat¢giÀja (hogyan vÀg
vissza a huszonk¢t ¢ves, elsû k´tetes k´ltû egy
olyan ellenf¢l, egyszersmind pÀlyatÀrs bÀntÂnak ¢rzett kritikÀjÀra, aki a legfontosabb ellens¢gk¢pet testesÁti meg, ¢s akitûl r¢szben irtÂzik, r¢szben f¢l; hogyan keveredik az emberi ¢s k´ltûi m¢ltÂsÀg elegÀns v¢delme marÂ
gÃnnyal ¢s meghunyÀszkodÂ hÁzelg¢ssel; az
alakoskodÂ ´nirÂnia hogyan fordul Àt vallomÀsba, s a vallomÀsban hogyan sejlik f´l a
bosszÃvÀgy); erre most nincs mÂd, ahogyan
K. D.-nek Adyval szembeni ellen¢rz¢s¢rûl,
ennek okairÂl sem lehet itt r¢szletesen besz¢lni. Annak v¢giggondolÀsa is messzire vezetne, mi¢rt ¢s mik¢pp ÀbrÀndozott K. D. a magyar irodalomnak a NyugattÂl f¡ggetlen, konzervatÁv megÃjulÀsÀrÂl, mik´zben a Nyugat
egyik meghatÀrozÂ szem¢lyis¢ge volt (¢rdekes adal¢k ehhez a F¡lep Lajosnak Árt 183.
szÀmÃ lev¢l; egyszersmind legalÀbb olyan kÁnos is, mint K. D.-nek a nemzeti kurzus kezdet¢n tett politikai megnyilatkozÀsai). EzÃttal
csak arra szerettem volna p¢ldÀt hozni, hogyan ismerhetû fel kimondott ¢s ki nem
mondott szÀnd¢kok fesz¡lts¢ge egy-egy lev¢len bel¡l.
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Ebbûl a szempontbÂl igen tanulsÀgosak a
KosztolÀnyi çrpÀdhoz Árt k¢sei levelek is. Az
apa ugyanis a hÃszas ¢vekben ä talÀn ¢ppen
fia sikerein felbuzdulva ä elkezdett bûs¢gesen
verselni, s K. D. kedveskedû lekezel¢s¢ben
(pl. Nr. 901.: à...¢s k¡l´n´sen ´r¡ltem sz¢p, nagyon siker¡lt verseidnek, melyek ism¢t hatÀrozott
fejlûd¢srûl tesznek tanÃsÀgot. Egyiket, a t¢li alkonyrÂl szÂlÂt elk¡ldtem az öj Idûk szerkesztûs¢g¢nek...Ê) vilÀgosan ¢rezhetû a r¢m¡lt tanÀcstalansÀg, mit¢vû legyen ezzel a nev¢t viselû
´reg dilettÀnssal (Nr. 862.: àEngedd meg, hogy
irodalmi keresztapÀd legyek. Te annak idej¢n nekem adtÀl nevet, most ¢n adok nekedÊ), akit csalÀdi okokbÂl nem lehet elhessegetni, viszont
aki lehetetlen helyzetbe hozhatja ût. MegprÂbÀlja hÁzelg¢ssel leszerelni az apÀt, fûleg ha
ezÀltal megÃszhatja a versek k´z´ltet¢s¢t.
àNyÀri term¢sed bûs¢ges, ¢s meglepûen jÂ.Ê (Nr.
944., K. D. kiemel¢se.) Ha belegondolunk, ez
nagyon komisz kis mondat. àNekem leginkÀbb
szÁvemhez szÂl az ýSZIKE, ¢s az í RñASZTALOM
egyenesen remekmü, csupa ¢rett humor ¢s gondolat.
A K íNRíMES V IGASZTALçS pedig jÀt¢kos rÁmtechnikÀd fejlûd¢s¢rûl tesz tanÃsÀgot.Ê
Nem csoda, hogy az apa halÀlÀrÂl szÂlÂ
beszÀmolÂbÂl (amely KosztolÀnyi çrpÀd
egyik r¢gi koll¢gÀjÀnak, barÀtjÀnak, egyszersmind ellens¢g¢nek van cÁmezve, Nr. 951.) kihallatszik a megk´nnyebb¡l¢s. Kicsit olyan ez
a lev¢l, mintha K. D. ifjabbik Pliniusnak idûsebbik Plinius halÀlÀrÂl szÂlÂ hÁres tudÂsÁtÀsÀt parodizÀlnÀ (à¹ntudatÀt az utolsÂ percig nem
vesztette el. LÀzas pillanataiban, halÀlos ÀgyÀn is
tanÁtott: harmadfokÃ egyenleteket oldott megÊ), kicsit olyan, mintha nem l¢tezû lev¢lmintak´nyvnek adnÀ parÂdiÀjÀt. çltalÀban a K. D.levelek szerepjÀt¢kai m´g´tt igen gyakran f´l
lehet fedezni a persziflÀlÂ szÀnd¢kot; persziflÀzs eset¢ben pedig v¢gk¢pp nincs ¢rtelme az
ûszintes¢g firtatÀsÀnak.
Joggal gondolhatjuk, hogy a lev¢lÁrÂ, minthogy a lev¢l nem a nyilvÀnossÀgnak szÂl, szabadjÀra engedi szem¢lyis¢g¢t, k´zvetlen utat
enged gondolatainak a lev¢lben. Joggal gondolhatjuk az ellenkezûj¢t is: a lev¢lÁrÂ megszilÀrdult nyelvi s¢mÀkhoz igazodik, ¢s k¡l´nb´zû tÀrsadalmi elvÀrÀsoknak igyekszik
megfelelni a lev¢lben, ez¢rt a lev¢lbûl inkÀbb
a korszak ¢rintkez¢si kultÃrÀja ismerhetû
meg, mint a lev¢lÁrÂ szem¢lyis¢ge. A modern
sajtÂ megjelen¢s¢ig a levelez¢s szerves r¢sze

volt a k´z¢leti ¢s az irodalmi nyilvÀnossÀgnak; a telekommunikÀciÂ eluralkodÀsa, az
¢letritmus felgyorsulÀsa ¢s az ¢rintkez¢si formÀk elszeg¢nyed¢se megfosztotta a levelez¢st
jÂformÀn minden jelentûs¢g¢tûl.
Az a hÀrom ¢s f¢l ¢vtized, amelynek sorÀn
K. D. a leveleit Árja, mÀr bûven tÃl van a levelez¢s privatizÀlÂdÀsÀn, de m¢g nem jut el
annak elsorvadÀsÀig. MÀr van telefon, de K.
D. nemzed¢ke m¢g hozzÀ van szokva, hogy
fontosabb ¡gyekben Árni illik a cÁmzettnek,
nem pedig tÀvbesz¢lûn àfelszÂlÁtaniÊ; nemcsak alkalmi lev¢lvÀltÀsok vannak, hanem
hosszÃ sorozatot kitevû lev¢lreg¢nyek is. A
huszadik szÀzad elsû fel¢ben l¢trej´tt levelez¢sek kapkodÂbbak ¢s kitÀrulkozÂbbak a
szÀz, szÀz´tven ¢vvel korÀbbiaknÀl. Nemcsak
a lev¢lÁrÂ mutatkozik meg benn¡k nyÁltabban, hanem a mindenkori cÁmzett is. Sût a
levelek ¢ppen esed¢kes tÀrgya is vÀltozatosabban ¢s fesztelenebb¡l mutatkozik meg a
huszadik szÀzad elej¢n, mint azokban a tÀvolabbi korszakokban, amikor a lev¢lÁrÂk m¢g
fontosnak Át¢lt¢k, hogy mit ¢s milyen ´sszef¡gg¢sben m¢ltatnak emlÁt¢sre. A fent emlÁtett okok miatt p¢ldÀul Teleki MihÀly levelez¢se ´sszem¢rhetetlen Kazinczy¢val, Kazinczy¢ pedig ´sszem¢rhetetlen azzal a levelez¢ssel, amelyrûl e sorokat Árom. Kiss¢ leegyszerüsÁtve Ãgy fogalmazhatn¢k, hogy ¢vszÀzadok perspektÁvÀjÀbÂl n¢zve folyamatosan
cs´kken a levelez¢sek t¢tje, amit a szem¢lyis¢g kitÀrulkozÀsa is csak ideig-ÂrÀig (mondjuk, a huszadik szÀzad k´zep¢ig) tud ellensÃlyozni. S minden levelez¢sben megfigyelhetû
egy t´bbirÀnyÃ folyamat, amely rohamosan
gyorsul a korszakok elûrehaladtÀval: arra
gondolok, ahogyan a szem¢lyis¢g vÀltozik az
idûben, ¢s az idû vÀltozik a szem¢lyis¢g k´r¡l. T´bbek k´z´tt e folyamat nyomon k´vet¢se teszi K. D. levelez¢s¢t mint eg¢szet megrÀzÂ olvasmÀnnyÀ: a t´r¢svonalak mÀr igen
feltünûek, de m¢g nem teszik sem k¢rd¢sess¢, sem indifferenss¢ a szem¢lyis¢g folyamatos egys¢g¢t.
Ebben az ¢rtelemben K. D.-nek m¢g van
¢letrajza (bÀr ez, ellent¢tben mondjuk egy
r¢gi magyar fûÃr ¢let¢nek rajzÀval, idûrûl
idûre visszamenûleg ÀtrajzolÂdik), s ez t´bb¢kev¢sb¢ megismerhetû a rÀnk maradt levelez¢sbûl; ugyanebben az ¢rtelemben p¢ldÀul
Pilinszkynek mÀr nincs ¢letrajza, s az û levelez¢s¢bûl (amely nemr¢giben szint¢n megje-
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lent) az û nem l¢tezû ¢letrajza, illetve az ¢letrajztÂl elszakÁtott szem¢lyis¢g mÀr nem igazÀn ismerhetû meg.
De megint elûreszaladtam. Egyelûre m¢g
nem az Àtlevelezett ¢let eg¢sz¢rûl, hanem annak egy-egy kiszakÁtott pillanatÀrÂl, a pillanatok lev¢lÁrÂi megformÀlÀsÀrÂl akarok besz¢lni.
F´ntebb azt ÀllÁtottam, hogy K. D. nem
egyf¢lek¢ppen ûszint¢tlen, s ily mÂdon a k¡l´nb´zû ûszint¢tlens¢gek ä egymÀs mell¢ ker¡lve ä utÂlag korrigÀlhatjÀk egymÀst. K. D.
gondolkodÀsmÂdja, ¢szjÀrÀsa ¢let¢nek egyegy korszakÀban nagyjÀbÂl konstans (ha leszÀmÁtjuk erej¢nek, eg¢szs¢g¢nek ¢s ked¢ly¢nek gyors vÀltozÀsait), attitüdje viszont
messzemenûen f¡gg a lev¢lÁrÀs k´r¡lm¢nyeitûl, fûleg a mindenkori cÁmzettûl. (Erre utaltam f´ntebb a cÁmzett àkitÀrulkozÀsÀvalÊ.)
Arra persze nem gondolhat a lev¢lÁrÂ
(amikor csakugyan lev¢lÁrÂ, vagyis a lev¢lÁrÀs
legintenzÁvebb pillanataiban), hogy a sz¢lrÂzsa minden irÀnyÀban sz¢tszÂrÂdÂ levelek
egyszer majd egy k¢ziratgyüjtem¢nyben vagy
egy k´tet lapjain ´sszetalÀlkoznak, s a levelekben megmutatkozÂ attitüd´k kijÀtszhatÂk
lesznek egymÀs ellen. Nem akarok ezen a
ponton elidûzni; ¢ppen csak megemlÁtem azt
az elfogÂdottsÀgot, amely K. D. leplezetlens¢ge, olvasÂval szembeni kiszolgÀltatottsÀga
nyomÀn tÀmad bennem. Levelez¢s¢t olvasva
fokrÂl fokra kortÀrsammÀ ¢s szem¢lyes ismerûs´mm¢ vÀlik, holott nem jogosÁtott fel rÀ,
hogy ilyesmit ¢rezzek irÀnta, ¢s csak kÁv¡lrûl
szeml¢lhetem az EZER °V MöLVA-f¢le vÁziÂt. A
kisebb-nagyobb leleplezûd¢sek lÀttÀn nem
kÀr´r´met vagy kajÀnsÀgot, inkÀbb r¢szv¢tet
¢rzek; Àm e r¢szv¢t ä ¢ppen K. D. szellem¢hez hÁven ä az ¢szlel¢s ¢les f¢nye kell hogy
legyen.
Megint mondok n¢hÀny p¢ldÀt.
A 231. lev¢lben Veljko PetroviÔnak Ágy Ár:
à°n magamat r¢gen-r¢gen, miÂta csak ´ntudatosan n¢zem az ¢letemet ¢s az ¢rz¢seimet, szlÀvnak
¢rzem. [...] Ha elolvassa ÁrÀsaimat, amelyeket a
mai postÀval k¡ldtem el, ¢szreveszi, hogy egy magyar hangom sincs. [...] Rokonaimat nem a franciÀk ¢s angolok k´z´tt kerestem, de igenis az oroszok, lengyelek s k¢sûbb a csehek k´z´tt, ¢s rÀj´ttem,
hogy ezek¢ a j´vû.Ê (1909-ben Árja ezt.) TizenhÀrom ¢vvel k¢sûbb Tolnai Vilmosnak azt Árja
(Nr. 802.), hogy a magyarsÀgot a magyar
nyelvhez valÂ viszony hatÀrozza meg: àNyu-

godtan hirdethetem ezt ¢n, ki fajmagyar vagyok,
v¢r szerint valÂ rokona annak a KosztolÀnyi
Gy´rgynek, ki MÀtyÀs kirÀly idej¢ben beÁrta nev¢t
latin vers¢vel a magyar irodalom t´rt¢net¢be.Ê Az
1026. szÀmÃ lev¢lben a hÃszas ¢vek v¢g¢n
egy francia ismeretlennek a magyar kultÃra
franciÀs orientÀciÂjÀt bizonyÁtja, s nem mulasztja el megemlÁteni, hogy ûsei m¢g latinul
besz¢lgettek egymÀs k´zt. S m¢g hosszan sorolhatnÀm, hÀnyf¢le ä olykor egymÀst kizÀrÂ
ä tulajdonsÀgot vagy attitüd´t tanÃsÁt k¡l´nb´zû leveleiben; nem a kam¢leon szÁnvÀltoztatÀsa ez, inkÀbb a feh¢r vÀszon¢, amelyre
mindenf¢le szÁnt lehet vetÁteni. (Gondoljunk
az °DES ANNA zÀrÂjelenet¢re vagy a rejtve
mÀr id¢zett Esti Korn¢l-k´ltem¢ny àKi senki¢
sem, az mindenki¢Ê sorÀra.)
Igen Àm, de mit gondoljunk, amikor elolvassuk a 97. ¢s 98. levelet? Babitsnak ezt Árja
1906. nyarÀn: à¹n, ¢des barÀtom, a mi nagy ¢s
nemes fajunknak megtestes¡lt genialitÀsa. Petûfi
unokÀja. Egy k´ly´k-Arany. [...] Elûre, ¢des MihÀly, V´r´smarty-Babits MihÀly, elûre. A po¢zis
nem a szifiliszes ¢s impotens Ady Endr¢k, az agyalÀgyult JuhÀsz GyulÀk ¢s okvetetlenkedû MohÀcsy
Jenûk elûjoga, hanem a k¡zdû ¢s hÁvû emberek¢.Ê
R´gt´n a k´vetkezû lev¢lben (a k´nyvben
ugyanazon a lapon van lenyomtatva), majdnem ugyanaznap, Ágy Ár JuhÀsz GyulÀnak:
àKedves JuhÀsz, engedje meg, hogy ûszint¢n gratulÀljak ahhoz a nemes, elûkelû zsurnalisztikai tev¢kenys¢ghez, melyet ´n a Szeged ¢s Vid¢ke hasÀbjain kifejt. Minden mondatÀval ¢s betüj¢vel
egyet¢rtek.Ê
Ha meggondoljuk, a zsurnalisztikai tev¢kenys¢g megdics¢r¢se azt ¢s csak azt jelenti,
hogy K. D. elvitatja JuhÀsztÂl a k´ltûi tehets¢get; emitt ¢rzûdik a dics¢retbe burkolt
megsemmisÁtû lekezel¢s (JuhÀsz elsû ´ngyilkossÀgi kÁs¢rlete utÀn ez k¡l´n´sen szembe´tlû, lÀsd a 128. ¢s 132. levelet), amott az elismer¢ssel, egyben hÁzelg¢ssel ÀlcÀzott irigys¢g ¢s f¢lt¢kenys¢g; s a JuhÀszhoz ¢s Babitshoz Árt leveleket egybeolvasva egyre erûsebben ¢rzûdik benn¡k K. D. intrikus hajlama
¢s fÀradozÀsa. (Furcsa mÂdon erûsebben ¢s
vilÀgosabban ¢rzûdik ez ebben a k´tetben,
mint a Belia Gy´rgy Àltal az ´tvenes ¢vek v¢g¢n kiadott JuhÀszäKosztolÀnyiäBabits-levelez¢sben, amely tehÀt a àkomplettÊ, hÀromoldalÃ lev¢lreg¢nyt adja; csakhogy ott a szereplûk alkatbeli ¢s ä JuhÀsz miatt ä formÀ-
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tumbeli k¡l´nbs¢ge megt´ri azt a ritmust,
amely a jelen k´tetben magÀval ragadja az olvasÂt. Egy¢bk¢nt nagy kÀr, hogy a Zalai B¢lÀhoz Árt levelek nincsenek meg; ugyanezen
jÀtszmÀnak Ãjabb vet¡let¢t ismerhetn¢nk
meg belûl¡k, nem f¡ggetlen¡l K. D. ¢rlelûd¢s¢nek b´lcseleti aspektusaitÂl.)
CsÀth G¢zÀnak azt mondja (Nr. 613.):
àSemmit se n¢zek le annyira, mint a hangulat-irodalmat [...] ezt a k´nnyü cukrÀszkodÀst, ezt az ´r´k´s habkever¢st [...] KrÃdy Gyula ¢s Sz¢p Ernû
k¢ptelen elmozdulni innen. Mind a kettû igen tehets¢ges ember. De egyikbûl se lesz semmi.Ê Ha valaki nem olvasta K. D. KrÃdyrÂl ¢s Sz¢p Ernûrûl szÂlÂ kritikÀit, akkor a jegyzetbûl is
megtudhatja, hogy àlelkesen, sût elragadtatÀssal
Ár rÂlukÊ.
Kiss JÂzsefnek àhÀlÀs, fiÃi szeretettelÊ dedikÀlja MçGIA cÁmü k´tet¢t 1912-ben, s ezt egy
k¡l´n lev¢lben (Nr. 345.) meg is indokolja,
viszont JÀsz Dezsûnek azt Árja (Nr. 153.), hogy
àKiss JÂzsef a f´ldkereks¢g ¢s a vilÀgegyetem legarcÀtlanabb embereÊ, Babitsot pedig azzal biztatja
(Nr. 193.), hogy Kiss JÂzsef àbeteg, Át¢letgy´nge
´reg ember, s az ¢n kezembûl kell vennie ¢s az ¢n
szÀjambÂl kell hallania, hogy mit kap, s û ä elûre
tudom ä hogy el lesz tûl¡k ragadtatvaÊ.
Term¢szetesen: egy ember n¢zeteiben ¢s
¢rzelmeiben olykor beÀllhatnak fordulatok,
akÀr 180 fokos fordulatok is; e drÀmai fordulatokat ¢s a vel¡k jÀrÂ vÁvÂdÀsokat azonban hiÀba keresn¢nk K. D. szem¢lyis¢g¢ben,
annak alakulÀsÀban. MÀsr¢szt viszont oktalansÀg volna ût a fenti (vagy a fentiekhez hasonlÂ) p¢ldÀk nyomÀn k´p´nyegforgatÀssal
vÀdolni. Az a benyomÀsom, hogy mindig hisz
abban, illetve mindig abban hisz, amit ¢ppen
leÁr. Az pedig, hogy ¢pp mit Ár le, talÀn a v¢letlentûl f¡gg, talÀn az ¢letmozzanatok ¢s a
mondatok nehezen ´sszehangolhatÂ ritmusÀtÂl. BÀrhogy van is, nem az erk´lcsi normÀk felbomlÀsÀrÂl van itt szÂ (amit egy negyven ¢vvel ezelûtti tanulmÀny prÂbÀlt kimutatni), mert az mÀr megvolt MikszÀthnÀl, sût
mÀr az er¢nyektûl oly vastagon bearanyozott
reformkorban, Kuthy LajosnÀl is megvolt, s
ahhoz nem kell annyi nyelvi-stilisztikai ¢s szerepvÀltÀsbeli bravÃr, mint amennyit K. D.
produkÀl; e vÀltÀsokat inkÀbb valamif¢le term¢szet adta àjellemcsÁnynekÊ lehet tekinteni.
A jellem egyik d¢moni vonÀsa ez, prÂteuszi
vÀltoz¢konysÀg.

Jellemzû, milyen gyorsan ¢s k´ny´rtelen¡l lecsap K. D., mihelyt ezt a tulajdonsÀgot
valaki mÀsban, nÀla persze gyeng¢bb szem¢lyben v¢li f´lfedezni. Ez a szem¢ly megint
csak JuhÀsz Gyula, akit K. D. ä kifejezetten
prÂteuszi okokbÂl ä k¢t Ázben fenyÁt meg:
egyszer 1906 elej¢n (Nr. 77.), amikor plÀgiummal vÀdolja JuhÀszt (valÂjÀban az idegesÁti, s ezt r´gt´n meg is Árja Babitsnak, hogy
JuhÀsz [is] àazok k´z¢ tartozik, kik minden hÃron
tudnak z´r´gniÊ, illetve àcsÃszÀs-mÀszÀssal f´lkÃszott az Adykhoz ¢s Kiss JÂzsefekhezÊ), egyszer pedig 1923 v¢g¢n, amikor JuhÀszt Ady-hamisÁtÀssal vÀdolja. (Igen jellemzû mÂdon mindk¢t Ázben Ãgy int¢zi el JuhÀszt, hogy k´zben
szelepet nyit Adyval szembeni gyül´let¢nek
is, amely majd az 1929-es Toll-beli pamfletben fog v¢gk¢pp ä negyedszÀzados ¢rlelûd¢s
utÀn ä kifakadni.) E mÀsodik alkalombÂl Árt
levele (Nr. 835.) igazi mestermüve a zsarolÀsnak. Elûsz´r is, nem JuhÀsznak, hanem MÂra
Ferencnek van cÁmezve, vagyis az Àldozat
egyik legjobb barÀtjÀt k¢nyszerÁti a v¢grehajtÂ szerep¢re. MÀsodszor: mesterien ¢s igen
gonoszul keveri a hÁzelg¢st, a fenyeget¢st ¢s
az eg¢rÃttal valÂ kecsegtet¢st. Harmadszor:
eg¢sz egyszerüen igaza van. Kitünû stÁlus¢rz¢kkel szimatolta meg a nÀla ¡gyetlenebb
f¢l-PrÂteuszt. Negyedszer: aki mer, az nyer.
çlm¢lkodva olvassuk a lev¢lhez Árt jegyzetben JuhÀsz Gyula MÂrÀhoz Árt vÀlaszÀt: àK¢pzeld, KosztolÀnyinak igaza van: ¢n Ártam ezt az
Ady-verset.Ê (Nagyon jÂl tette a k´tet sajtÂ alÀ
rendezûje, hogy itt ¢s m¢g n¢hÀny esetben ä
a hangsÃlyozott helyszüke ellen¢re is ä jegyzetben k´zli a vÀlaszt.) àHa nem t¢vedek ä Árja
e lev¢lben K. D. ä ¢s biztosan tudom, hogy nem
t¢vedek...Ê ä ¢s ami bÀmulatra m¢ltÂ, t¢nyleg
nem t¢ved. AztÀn, n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb, û
maga is gyÀrt egy Ady-verset; term¢szetesen
tr¢fÀbÂl, Karinthyval k´z´sen, ¢s a szokÀsos
ildomtalansÀgokkal k´rÁtve (Nr. 929. + jegyzet). °rz¢sem szerint parÂdia l¢t¢re is siker¡ltebb Ady-utÀnzat, mint JuhÀsz kegyes c¢lzatÃ hamisÁtvÀnya.
EmlÁtettem mÀr, hogy e vÀltoz¢konysÀgnak
feminin jellege van. Felvetûdik a k¢rd¢s: vajon kev¢sb¢ vÀltoz¢konyak-e K. D. attitüdjei
akkor, amikor hangsÃlyozottan f¢rfias szerepben kell mutatkoznia? A szerelmes levelekre gondolok.
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K¢t nû van, akihez K. D. ´sszef¡ggû szerelmes lev¢lreg¢nyt Árt: az egyik lev¢lsorozatot fiatal korÀban Árta LÀnyi Hedvignek, aki
ez idû tÀjt serd¡lûkorÃ lÀny volt (Ágy is emlegeti K. D. a barÀtainak Árt levelekben: àa kislÀny-¡gyÊ), a mÀsikat ¢lete v¢g¢n RadÀkovich
MÀriÀnak. Az egyik: hÀrom ¢v alatt, 1907 ¢s
1910 k´z´tt t´bb mint nyolcvan lev¢l, n¢mi
utÂjÀt¢kkal; a mÀsik: hÀromnegyed ¢v alatt,
1935. augusztus ¢s 1936. Àprilis k´z´tt tizenhat lev¢l ¢s egy tÀvirat, utÂjÀt¢k n¢lk¡l.
A K. D. ¢let¢ben legfontosabb szerepet jÀtszÂ asszonyhoz, a Harmos IlonÀhoz Árt levelek mÀr csak az egy¡tt t´lt´tt idû hosszÃsÀga
miatt sem Àllnak ´ssze egys¢ges sorozattÀ. Ha
fellapozzuk a cÁmzettek mutatÂjÀt, lÀthatjuk,
hogy û m¢g ott is k¢t k¡l´nb´zû helyen szerepel: Harmos Ilona n¢ven huszonegy neki
szÂlÂ lev¢l (vagy annak r¢szlete) maradt fenn,
KosztolÀnyi Dezsûn¢k¢nt k´r¡lbel¡l szÀz´tven levelet kapott. Ha a strukturalista elemzûk szokÀsÀt k´vetn¢nk, lev¢lsorozatok szerint legalÀbb hÀrom, de inkÀbb n¢gy IlonÀt
k¢ne elk¡l´nÁten¡nk. Ilona1 (1911ä12-es levelek) fiatal, f¡ggetlen szÁn¢sznû, akinek
azonban, l¢v¢n huszonhat-huszonh¢t ¢ves,
legfûbb ideje a f¢rjhez men¢sre gondolnia;
ennek K. D. ellenÀll. Ugyanakkor a vonzalom testi ¢s lelki aspektusai, K. D. ¢let¢ben
talÀn elûsz´r, mintha egyensÃlyban volnÀnak. àAz Istenre k¢rlek, kicsit ÀbrÀndÁts ki magadbÂlÊ-f¢le kedvesked¢sek mellett (Nr. 295.)
k¢zzelfoghatÂ a program: àBabÀm, szeretlek.
Huj-huj, nem f¢lek tûled. Bel¢drohanok. Csak addig maradj hozzÀm hü, mÁg le nem utazomÊ, ¢s
m¢g k¢zzelfoghatÂbb: à(Keress egy kis szobÀt...)Ê
A szereposztÀs azonban nem probl¢mamentes: Ilona1 udvarol, K. D. v¢dekezik, t´bbek
k´zt Ãgy, hogy szerepcser¢re biztatja Ilona1et: àDe k¢pzeld el kiss¢ f¢rfi-logikÀval a helyzetet.
Egy nû tÀrgyal, vÀr, habozik, egy f¢rfi pedig itt d´glûdik, s fantasztikus verseket Ár rÂlad, mint egy katona, olyan hatÀrozott ¢s bÀtor veled szemben, te
vesz¢ly.Ê V¢g¡l Ilona1 el¢ri c¢ljÀt, K. D. feles¢g¡l veszi, a lev¢lsorozat lezÀrul.
Ilona2 (t´bb mint szÀz lev¢l 1915-bûl) fiatal feles¢g ¢s anya, betegeskedik, az orszÀg
k¡l´nb´zû tÀvoli pontjain igyekszik gyÂgyulni ¢s erûs´dni. K. D. otthon marad a csecsemûvel, az elv¢gzendû munkÀkkal ¢s a rÀszakadÂ napi gondokkal; nagyr¢szt ezekrûl tudÂsÁt. Levelei r´videk, kapkodÂk ¢s egyre sematikusabbak; mintha energiÀja nagy r¢sz¢t

az k´tn¢ le, hogy megûrizze integritÀsÀt az Ãj,
az elûzûn¢l szük´sebb szerepben, ¢s hogy
leplezze t¡relmetlens¢g¢t, sût olykor inger¡lts¢g¢t. 1915 v¢g¢n Ilona2 meggyÂgyul,
hazat¢r, s lezÀrul ez a sorozat is.
Ilona3 a hÃszas ¢vekbûl ¢s a harmincas
¢vek elej¢rûl gy¢ren fennmaradt, K. D.-n¢nek Árt levelek cÁmzettje; ezeket a honi hÁress¢g Árja komoly tÀrsasÀgi szerepet jÀtszÂ hitves¢nek t´bbnyire k¡lf´ldrûl; megtudhatjuk,
milyen fogadtatÀsban r¢szes¡lt Thomas
Mann-nÀl vagy GalsworthynÀl. GyanÁthatjuk,
hogy K. D. ebben az idûszakban sokkal t´bb
levelet Árt feles¢g¢nek, mint amennyi fennmaradt; a levelek hagyomÀnyozÂdÀsÀrÂl m¢g
lesz szÂ.
Ilona4 a nagybeteg, majd haldoklÂ k´ltû
legfûbb tÀmasza, egyszersmind (a RadÀkovich MÀria-¡gy miatt) ellenfele. K. D. nÀla
keres rem¢nyt ¢s vigaszt, sût mened¢ket;
mÀsr¢szt vigasztalja is, majd engesztelni prÂbÀlja; mÁg v¢g¡l az Ilona4-hez Árt levelek beletorkollnak az ¢leterû kialvÀsÀba ¢s a mÀr
emlÁtett hÁg, ihatÂ [olvashatatlan]-ba, amelynek kapcsÀn mindenfajta szerep¢rtelmez¢s
f´l´sleges. çm ugyanebben az idûszakban az
Ilona4-levelek cÁmzettje, nyilvÀn d¡h- ¢s
idegroham k´zepette, Ágy minûsÁti f¢rj¢t a vet¢lytÀrsnû elûtt (lÀsd az 1362. lev¢l jegyzet¢t):
àaz ¢n halÀltÂl ¢s ´regs¢gtûl ä sajnos joggal ä rettegû, gy´nge jellemü uramÊ, aki ànem tud titkot
tartani, ahhoz nem el¢gg¢ f¢rfiasÊ. Ez azonban
mÀr Àtvezet a RadÀkovich MÀriÀhoz Árt lev¢lsorozatba. A Harmos IlonÀhoz Árt levelekrûl
´sszefoglalÂan annyi mondhatÂ, hogy a k¡l´nb´zû idûszakok k´zt nincs ÀtjÀrÀs, a cÁmzett akÀr n¢gy k¡l´nb´zû szem¢ly is lehetne;
vagyis tehÀt K. D. egyik attitüdj¢bûl nincs ÀtjÀrÀs a mÀsikba ä hacsak nem a levelez¢snek
mint korpusznak az eg¢sz¢n kereszt¡l.
A LÀnyi Hedvighez Árt levelekben a szerepjÀtszÀs probl¢mÀja jÂval egyszerübb, illetve k´zvetlen¡l tetten ¢rhetû benn¡k K. D.
mÀr elemzett prÂteuszi vonÀsa. Mindenekelûtt szembe´tlû a k¡l´nbs¢g, sût fesz¡lts¢g a
nyÁltan ¢s a titokban k¡ld´tt levelek ÁrÀsmÂdja k´zt. Az elûbbiek r´videk, udvariasak ¢s
¡resek (¢s ´n´zik az eleinte tizenhÀrom, v¢g¡l tizenhat ¢ves cÁmzettet); az utÂbbiakban
aztÀn K. D. kitesz magÀ¢rt. TalÀn nem is anynyira a felsû leÀnyiskolai n´vend¢k szem¢lye
foglalkoztatja, mint inkÀbb az a probl¢ma,
mik¢ppen tudnÀ felvonultatni egy bekezd¢-
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sen bel¡l akkori prÂzastÁlusÀnak ´sszes fontosabb kell¢k¢t. Ez m¢g az az idûszak, amikor
rÀ¢bred, hogy nyelvi erûvel vissza lehet hatni
az elbesz¢lt mÃltra (vagy akÀr az elbesz¢lt ä
vagyis a mÃlt r¢sz¢v¢ tett ä j´vûre is); s mintha maga a kislÀny csak ¡r¡gye volna a nyelvi
mÀgiÀnak, amely aztÀn ä mint minden, ami
´nmagÀbÂl tÀplÀlkozik ä fel¢lte a cÁmzett ingerlû- ¢s ihletûerej¢t. Mindenesetre a LÀnyi
Hedvighez Árt ´mleng¢sek mellett ¡dÁtûnek
hat a CsÀth G¢zÀhoz int¢zett k¢r¢s: àKotonokat is k¡ldj. Mindezek¢rt pedig Àldjon meg az isten.Ê (Nr. 160. Ugyanitt Árja: àLegfeljebb csak
tÀrsasÀgokba jÀrok, nûk k´z¢ ä szobalÀnyok k´z¢.
Minden nû szobalÀny, s a szobalÀny a legnûiesebb
nû. Tomborn¢nÀl pedig van egy praeraffaelita szobalÀny, szûke ¢s karcsÃ, aki jelenleg ihletet ad a k´ltûi alkotÀshoz.Ê Mindez l¢hasÀgnak hangzik,
fûleg a kotonok emleget¢se mellett; de
ugyanez a gondolat t¢r vissza, majdnem szÂ
szerint, m¢gis milyen humÀnus emelkedetts¢ggel az öRIASSZONY szatÁrÀjÀban. S nem
ilyesfajta gondolatra vezethetû-e vissza az
°DES ANNA koncepciÂja is?) Aki enn¢l is lÀtvÀnyosabb p¢ldÀra kÁvÀncsi, az olvassa el, mirûl szÀmol be K. D. 1909 mÀjusÀban PÀrizsbÂl
LÀnyi Hedvignek (Nr. 216.), s ugyanekkor
ugyaninn¢t CsÀth G¢zÀnak (Nr. 220.: àLev¢l
çrpinak megmutathatÂ. De nem okvetlen¡l. MÀsnak semmi esetreÊ ä az olvasÂ is prÂteuszi vonÀsokat kezd ´lteni, hirtelen ÀtvÀltozik çrpivÀ).
Amilyen vilÀgosan lÀtszik ezekben az ifjÃkori szerelmes tirÀdÀkban az akarat t´bbsz´r´s irÀnyultsÀga (Nr. 200.: àazt akarom, hogy
ez a lev¢l, ha kinyitod, ¢gesse meg a kezedet. El
akarom k¡ldeni benne az ¢n eg¢sz Ãj szerelmemet.
[...] Csak attÂl f¢lek, hogy a szavaim eltakarjÀk
elûled az arcomatÊ), ¢ppannyira feltünû a RadÀkovich MÀriÀhoz Árt levelekben az akarat
irÀnytalan vergûd¢se.
írÀsom elej¢n azt ÀllÁtottam, K. D. mindenkitûl mindig akar valamit. Most hozzÀteszem: talÀn RadÀkovich MÀria az egyetlen jelentûs kiv¢tel. Mondhatni persze, hogy K. D.
a szerelm¢t akarja, vagy hogy azt kÁvÀnja tûle,
adjon erût neki, ¢s hosszabbÁtsa meg az ¢let¢t, hiszen a levelekben vannak utalÀsok erre.
Csakhogy mÀs levelekben meg arra vannak
utalÀsok, hogy K. D. ezt a feles¢g¢tûl ¢s csakis
tûle vÀrja, ¢s szerintem ezek az utalÀsok nem
vehetûk komolyan. EgyÀltalÀn, az a benyomÀsom, hogy az utolsÂ n¢hÀny ¢vben az akarat t´bbirÀnyÃsÀgÀt lassacskÀn az akartatÀsok

t´bbirÀnyÃsÀga vÀltja fel. Fennmaradt 1933
ûsz¢rûl egy Spiegel Gyula nevü gyÂgyszer¢szhez Árt lev¢l, amelynek cÁmzettj¢t K. D. arra
k¢ri, hogy egy bizonyos szert t´bb¢ ne szolgÀltasson ki neki, m¢g a sajÀt nyomat¢kos k¢r¢s¢re se (illetve fûk¢pp arra ne: Nr. 1253.).
BaljÂs jel: t´bbsz´r´s f¡ggûs¢grûl tanÃskodik,
drogf¡ggûs¢grûl ¢s befolyÀsolhatÂsÀgrÂl.
Nem akarom K. D. RadÀkovich MÀria
irÀnti szerelm¢t minûsÁteni, ezt k¡l´nb´zû
elûjelekkel t´bben megtett¢k. Engem a hozzÀ
Árt levelek ¢rdekelnek. Azt veszem ¢szre,
hogy K. D., aki a megelûzû tÁz ¢vben szinte
kizÀrÂlag ¡zleti vagy ¡zemi jellegü r´vid leveleket Árt, egyszerre csak megint megprÂbÀl
(an¢lk¡l, hogy ezzel nyilvÀnos ¢letmüv¢t gyarapÁtanÀ) valami l¢nyegeset kifejezni magÀbÂl. Az ¢leterûnek ¢s az alkotÂenergiÀnak az
az utolsÂ fellobbanÀsa, ami KosztolÀnyi szÀmÀra megadatott, RadÀkovich MÀria alakja
k´r¡l csapÂdott le ¢s ´lt´tt formÀt. °ppen
ez¢rt ezek a levelek, tÀrgyszerüen bÀrmily kev¢ss¢ ellenûrizhetûk is, egyetlen bekezd¢s¡kben sem besz¢lnek mell¢. Nem tudom, hogy
K. D. t¢nyleg akart volna-e a levelek cÁmzettj¢vel Ãj ¢letet kezdeni, hogy szenved¢sei k´zepette egyÀltalÀn akart-e ¢lni tovÀbb. Azt tudom, hogy az ¢let teljess¢g¢t e n¢hÀny lev¢lben fogalmazta meg a legnagyobb nyelvi ¢s
¢rzelmi intenzitÀssal; ¢s nem k¢rdezem, hogy
igaz-e, amit az 1361. lev¢l mond (àte vagy ¢n
s ¢n vagyok te, nem f¢rfi ¢s nem nû, nem k¢t k¡l´n
szem¢ly, hanem mÀr egy mind´r´kk¢Ê), mert noha
a kÁv¡lÀllÂ àokosak-ostobÀkÊ egyike vagyok, elfogadom, hogy ez az attitüd nem jÀtszhatÂ ki
mÀs attitüd´kkel szemben: àAz okosak-ostobÀk,
azok, akik kÁv¡lrûl lÀtnak benn¡nket, mosolyoghatnak ezen, rajongÂknak ¢s ûr¡lteknek is tarthatnak,
de te, MÀriÀm, ugye ¢rzed, hogy ez az igazsÀg?Ê
(Kontrollk¢nt persze nem Àrt megn¢zni, hogyan adja elû ä Vargha BalÀzs JELEK , JELK°PEK , JELLEMEK cÁmü k´nyv¢ben ä RadÀkovich
MÀria p¢ldÀul a SZEPTEMBERI çHíTAT keletkez¢si k´r¡lm¢nyeit ¢vtizedekkel a t´rt¢ntek
utÀn.)
R¢szint a kapcsolat k´r¡lm¢nyeivel, r¢szint az ¢leterû fellobbanÀsÀnak, majd kialvÀsÀnak hirtelens¢g¢vel magyarÀzhatÂ, hogy
ennek az utolsÂ lev¢lreg¢nynek hiÀnyzik a
kezdete ¢s a befejez¢se. A RadÀkovich MÀriÀhoz Árt elsû lev¢lben (Nr. 1352.) kettej¡k szerelme ¢s annak eg¢sz felt¢telrendszere eld´nt´tt t¢ny, bÀr a sorok k´zt ¢rzûdik m¢g
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n¢mi t¢tovÀzÀs; a legutolsÂ lev¢lben (Nr.
1389) bÀr ijesztûk a leromlottsÀg jelei, az
¢rzelmi tartal¢k m¢g teljes. A leveleket olvasva az eg¢sz ismerets¢g K. D. Àtmeneti megfiatalodÀsak¢nt ¢rtelmezhetû; s ez a t¢ny k¡l´n´sen megrendÁtûv¢ teszi az akarat irÀnytalannÀ vÀlÀsÀnak ¢s a testi-lelki leromlÀsnak, egyÀltalÀn a meghalÀsnak azt a drÀmÀjÀt, amely az utolsÂ levelekben felsejlik
elûtt¡nk.
A levelek j´nnek-mennek, a cÁmzett ä ha
megkapja ûket egyÀltalÀn ä olykor ´sszet¢pi
vagy elszÂrja, mÀskor megszÀmozza ¢s gondosan elrakja ûket. A leveleket k¡l´nf¢le
szempontok szerint selejtezik vagy cenzÃrÀzzÀk a hozzÀtartozÂk ¢s a hozzÀ¢rtûk; a hagyat¢kok sz¢tszÂrÂdnak, egy r¢sz¡k mÃzeumba
vagy k´zgyüjtem¢nybe ker¡l, mÀs r¢sz¡k
megsemmis¡l vagy elkallÂdik. A levelek hagyomÀnyozÂdÀsa nem is annyira bizonytalan, mint inkÀbb kiszÀmÁthatatlan.
Ha ÀtszÀmÁtjuk napokra az ¢let¢veket, K.
D. k´r¡lbel¡l tizenkilencezer napot t´lt´tt
ezen a f´ld´n.
Az a hÀrom ¢s f¢l ¢vtized, amÁg K. D. ä
egy¢b fontos dolgok mellett ä lev¢lÁrÀssal is
foglalkozott, nagyjÀbÂl tizenhÀromezer napot tesz ki. Ha felt¢telezz¡k, hogy ez idû sorÀn Àtlagosan mÀsnaponk¢nt Árt egy-egy levelet (ami t´bb okbÂl is Âvatos becsl¢snek tekinthetû), akkor vilÀgosan lÀtszik, hogy a k´tetben ´sszegyüj´tt ezern¢gyszÀz lev¢l csak
t´red¢ke, talÀn negyed- vagy ´t´dr¢sze annak, amit K. D. ´sszesen Árhatott. Hogy ez
mennyire jÂ arÀny, az persze nemcsak a levelek szÀmÀtÂl, hanem fontossÀguktÂl is
f¡gg. çm ismereteink csak a fennmaradt ¢s
hozzÀf¢rhetû levelekrûl lehetnek. FÀjlalhatjuk a Zalai B¢lÀhoz Árt levelek hiÀnyÀt, megÀllapÁthatjuk, hogy a Harmos IlonÀhoz Ártak
jÂ r¢sze nincs meg vagy nem olvashatÂ teljes
terjedelemben, vagy hogy F¡st MilÀnhoz Árt
lev¢lbûl is feltünûen kev¢s van, s azok sem
igazÀn jelentûsek: bÀrhogy van is, a levelez¢st
Ágy, ahogy ebben a k´tetben megjelent, teljes
eg¢sznek kell tekinten¡nk. (Nem t¢rek ki,
¢ppen csak utalok rÀ, hogy szÀmos ä fûleg
fiatalkori ä lev¢l fennmaradt, de most sem
hozzÀf¢rhetû, s hogy n¢hÀny elveszettnek
hitt lev¢l k¢sûbb is elûker¡lhet m¢g.) S hogy
ne csak a sajÀt generÀciÂjÀt emlÁtsem: nem
tudjuk, miket Árhatott JÂzsef AttilÀnak vagy

Illy¢s GyulÀnak; sût valÂszÁnüleg a SzabÂ Lûrinchez ¢s a J¢kely ZoltÀnhoz ÁrtakbÂl sem a
legfontosabbak maradtak fenn. Tudjuk viszont, mit ¢s milyen hangon Árt Berda JÂzsefnek, s pontosan kider¡l a levelez¢sbûl, milyen viszonyban volt We´res SÀndorral.
çltalÀban az a benyomÀsom, hogy a levelez¢snek minden idûszakban megvannak a
fûszereplûi (¢s a fontosabb mell¢kszereplûi);
aztÀn Ãjabbak l¢pnek szÁnre, a r¢gebbiek pedig ä ´sszevesz¢s, eltÀvolodÀs vagy halÀleset
miatt ä letünnek onn¢t. Az elsû ¢vekben
CsÀth G¢za a fûszereplû, majd mellette (de
tûle f¡ggetlen¡l) Babits ¢s JuhÀsz. (Figyelemre m¢ltÂ, hogy kit mikor kezd tegezni: Babitsot 1907-ben, OsvÀt Ernût 1922-ben.) SzÁnre
l¢p LÀnyi Hedvig, ût felvÀltja Harmos Ilona
(term¢szetesen Ilona1). A tÁzes ¢vek elej¢n jÀrunk: intenzÁv ¡zleti levelez¢s indul Tevan
Andorral, akit a tÁzes ¢vek k´zep¢tûl mindinkÀbb kiszorÁt Kner Imre. Fontos mell¢kszereplûk¢nt lÀtjuk F¡st MilÀnt (àLihegj, MilÀn.
Egy kicsitÊ), mik´zben az 1915-´s ¢vbe valÂsÀggal bezÃdulnak az Ilona2-h´z Árt levelek.
A hÃszas ¢vek elej¢n kezdûdik a nyelv¢szked¢s, pÀrhuzamosan a Rem¢nyi JÂzsefhez Árt
bübÀjos ¢s pofÀtlan pumpolÀsokkal. 1925ä
26-ban hirtelen az apa, KosztolÀnyi çrpÀd
vÀlik fûszereplûv¢, majd megint elût¢rbe l¢p
F¡st MilÀn. A hÃszas ¢vek legv¢g¢tûl j´nnek
a nemzetk´zi kapcsolatok, PEN Klub-¡gyek,
sok idegen (fûleg francia) nyelvü fogalmazvÀny. (K´zben azon is elgondolkodom, hogy:
K. D. a hÃszas ¢vekben Ár egymÀs utÀn n¢gy
kitünû reg¢nyt; majd ez a k¢sztet¢se vÀratlanul kilobban. Mintha nem volna t´bb¢ energiÀja nagyobb szabÀsÃ kompozÁciÂhoz. A levelek ´rv¢ny¢be tekintve: hogy is van ez?)
1932-tûl Tolnai Vilmos az Ãj fûszereplû, j´nnek Ãjult erûvel a nyelv¡gyek; ¢s amikor
k´z´s vÀllalkozÀsuk megvalÂsul, illetve a Tolnaihoz Árt levelek sora lezÀrul, mÀr k´zel az
utolsÂ idûszak, amelynek leveleirûl f´ntebb
volt szÂ.
LeÁrhatÂ mÀs, enn¢l sarkÁtottabb n¢zûpontbÂl is a k´tet. LÀtjuk a levelek olvastÀn
a tehets¢ges, aranyos vid¢ki gimnazistÀt,
amint f´lker¡l az egyetemre, s ott megr¢szeg¡l a rÀzÃdulÂ tudÀstÂl, sajÀt tehets¢g¢tûl, az
elûtte ÀllÂ perspektÁvÀtÂl. Habzsol (k´nyvet
¢s ´r´m´ket), bÀnkÂdik, idegeskedik, szenveleg is, ¢s intrikÀl. 1907: elsû k´tet; megnûtt
´nbizalom, sok Ãj levelezûpartner (àaz ´nzet-
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lens¢grûl azonban eszembe jut a megbÁzatÀsomÊ),
beindul a Nyugat (K. D. viszonya hozzÀ kiss¢
ambivalens). 1910: A SZEG°NY KISGYERMEK
PANASZAI ; most mÀr az ´ntudatos, befutott
k´ltû leveleit olvassuk, aki az¢rt m¢g fiatal ¢s
gondtalan (Nr. 409.: àMÀr nem ¢rzem hozzÀm
illûnek, hogy Ãj ¢s legjobb verseim kis f¡zetben jelenjenek megÊ); majd egyszerre csak megpillantjuk a csalÀdapÀt, aki egyelûre vidÀmnak,
fiatalosnak ¢s melegszÁvünek lÀtszik (az¢rt a
levelekbûl olyasmi sejlik fel, mintha jÀt¢kszernek, m¢ghozzÀ nem is Àrtalmatlan jÀt¢kszernek tekinten¢ csecsemûkorÃ fiÀt), ¢s csak
fokozatosan alakul Àt àbÃs f¢rfiÊ-vÀ. AztÀn j´n
a k´z¢leti szem¢lyis¢g, a purista nyelv¢sz, az
infantilis tr¢facsinÀlÂ, az apjÀval szemben feszengû fiÃ, az ´nmenedzselû irodalmÀr, az
elegÀns vilÀgfi, a fiatal tehets¢geket pÀrtolÂ
tekint¢ly, a hazalÀtogatÂ (vagy vid¢ki müsorokra leruccanÂ) hÁress¢g, a hiÃsÀgÀban s¢rtett ember (elk¢pesztû, hogy miket szÂvÀ
nem tesz: lÀsd p¢ldÀul Nr. 864., 911.). AztÀn
egyszerre csak megpillantjuk a szenvedû, kiszolgÀltatott, ´sszeroncsolÂdÂ embert (Nr.
1302.: àSemmit se viszek nektek. FÀradt vagyok.
Csak magamat, ´ssze¢getve. Ha elfogadjÀtok ÁgyÊ),
aki Ãjra meg Ãjra megprÂbÀlkozik a k´nnyed
eleganciÀval; hol rem¢nykedik, hol becsapja
magÀt, hol ¢szbe kap. AztÀn olyan levelek
j´nnek, amelyekben az ujjongÀs m´g¡l kihallatszik a jajvesz¢kel¢s; aztÀn olyanok, amelyekben az olvashatatlan szavak ny´sz´rg¢st
¢s h´rg¢st jelentenek.
A levelez¢s olvastÀn lÀtjuk ezt a jelentûs
embert minden magasztos ¢s gyarlÂ ÀtalakulÀsa k´zepette; lÀtjuk a maradandÂsÀgot a
vÀltozÀsban.
S v¢g¡l, a levelek lezÀrulÀsa utÀn mintha
a halÀl utÀni tartomÀnybÂl t¢rne vissza (a levelek gyors perg¢se utÀn aff¢le lassÁtott felv¢telk¢nt) k¢t ¢letmozzanat, k´vetkezik egy
naplÂt´red¢k a k´ltû kamaszkorÀbÂl ¢s egy
mÀsik naplÂszerü sz´veg 1933ä34-bûl.
A k¢t naplÂt´red¢kben ÃgyszÂlvÀn semmi
k´z´s nincs, hacsak az nem, hogy mindkettû
t´red¢k. Nemcsak a szÂ sz´veghagyomÀnyozÀsi ¢rtelm¢ben t´red¢kek, hanem abban az
¢rtelemben is, hogy bÀr mindkettû elmond
eseteket, mindkettûben vannak t´rt¢netekre
utalÀsok, egyikbûl sem rajzolÂdik ki egy
eg¢sz t´rt¢net (ahogy p¢ldÀul CsÀth G¢za ä

terjedelm¢ben nem sokkal nagyobb ä naplÂja kiad valami eff¢l¢t).
A K. D-levelez¢snek mint egys¢ges, eg¢sz
t´rt¢netnek ÂriÀsi t¢tje van (k´zhelyszerüen
Ãgy lehetne ´sszefoglalni, hogy semmi nem
ÃszhatÂ meg, ¢s minden¢rt meg kell fizetni),
a naplÂt´red¢keknek nincs ´nÀllÂ t¢tj¡k. Az
egyikben egy szeretetre m¢ltÂ, nagyon tehets¢ges, nagyon intelligens, kiss¢ ´nzû fiÃ feljegyz¢sei olvashatÂk. Sok ¢rdekess¢g, jÂ megfigyel¢sek a bÀcskai h¢tk´znapokbÂl. Sok frÀzis, amelyek ma mÀr finomaknak, izgalmasaknak ¢s lelem¢nyeseknek hatnak. OlvasÀs
k´zben hol A SZEG°NY KISGYERMEK PANASZAI,
hol az ARANYSçRKçNY jut eszembe; kedvem
tÀmad, hogy Ãjraolvassam ûket. MegkapÂnak ¢rzem a bontakozÂ ambÁciÂkat ¢s az ´nkifejez¢s vÀgyÀt, annak ´sszes naivsÀgÀval
egy¡tt; a vallomÀst az anyanyelvrûl (1901.
III. 1.), amely elûlegzi az ¢rett k´ltû hasonlÂ
tÀrgyÃ vallomÀsait. A t´m¢rdek nyelvi klis¢t
mintha nemcsak az idûbeli tÀvolsÀg, hanem
a tollat fogÂ tizen´t-tizenhat ¢ves fiÃ k¡l´nleges ¢rz¢kenys¢ge is finomÁtanÀ; s helyenk¢nt (àEgy orosz primadonnÀt hallottam ¢nekelni.
Feje akkora volt, mint a gombostü hegye, tagjait neh¢z selyem takarta, feh¢r csipke volt minden¡ttÊ)
mintha mÀr a k¢sûbbi K. D. hangja hallatszana. M¢gis, a levelek utÀn az a benyomÀsom,
mintha ez a sz´veg Àllna az idûben; mintha
a t´red¢k lapjain felsejlû d¢l-alf´ldi vilÀg,
benne a naplÂÁrÂ fiÃval, tûl¡nk f¡ggetlen¡l
m¢g most is ¢ln¢ a maga csodÀlatosan k´znapi ¢let¢t. Ahhoz, hogy az idû ker¢kvÀgÀsÀt
¢rz¢kelni tudjam, vissza kell lapoznom a korai levelekhez.
A k¢sei naplÂt´red¢k jÂval dinamikusabbnak lÀtszik: elegyes, mozaikszerüs¢g¢ben izgalmas sz´veg. Mintha K. D. fej¢ben porcelÀnbolt zÃzÂdott volna ´ssze, s û belapÀtolta
volna az ´sszes t´rmel¢ket egy f¡zetbe. A hasonlat persze nem pontos, hiszen a sz´veg
csupa kezdem¢ny, csupa t´rt¢net-, vers- ¢s
gondolatcsÁra; de mint sz´veg m¢gsem a
szerves¡l¢s, a ki¢p¡l¢s irÀnyÀba mutat, m¢gis
t´rmel¢khalmaznak ¢rzûdik. NyilvÀn a d¢monikus motÁvumok miatt is Ágy van ez; de
talÀn az¢rt is, mert K. D. egyetlen Àltalam ismert ÁrÀsÀban sem adja ki magÀt annyira,
mint ¢ppen itt. Nem mintha gyÂnna vagy kitÀrulkozna, ¢pp ellenkezûleg: itt m¢g a megformÀlÀssal sem bÁbelûdik. Nincs kÁm¢letle-
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nebb ´nmegnyilatkozÀs, mint a munkaf¡zetek odavetett, vÀzlatos pûres¢ge.
Vannak itt ´tletek ¢s motÁvumok, amelyeket K. D.-nek m¢g volt ideje ¢s ereje kidolgozni; ezeket ´ssze lehet hasonlÁtani a v¢geredm¢nnyel. Sok minden megtudhatÂ Ágy
az alkotÂi folyamatrÂl. A kezdem¢nyek ¢s csÁrÀk nagyobb r¢sze azonban ¡res lehetûs¢g
maradt, ha Ãgy tetszik, a sz¢tfoszlÂ ¢let megannyi lenyomata. A k¢sei naplÂt´red¢k dinamizmusa ez¢rt lÀtszÂlagos: ha valahol, itt aztÀn v¢gk¢pp mozdulatlannÀ dermedt az idû;
ezt a sz´vegmorzsal¢kok k´z¢ dermedt idût
a k¢sei levelek segÁts¢g¢vel sem lehet kimozdÁtani. R¢szben talÀn v¢letlen, de a kompozÁciÂ szempontjÀbÂl szerencs¢s v¢letlen, hogy
ezzel a sz´veggel ¢r v¢get a k´tet K. D. Àltal
Árt, illetve K. D. mondataibÂl ¢s bekezd¢seibûl ´sszeÀllÁtott r¢sze.
Nem teljesen egy¢rtelmü k¢rd¢s, hogy
mennyiben K. D. a k´tet szerzûje. A k´tet hÀromnegyed r¢sz¢ben szereplû mondatokat ¢s
bekezd¢seket û Árta ugyan, de a gyüjt¢s ¢s a
szerkeszt¢s munkÀja nem az û nev¢hez füzûdik. A jegyzetapparÀtus elej¢n f¢l oldalt tesz
ki ama szem¢lyek n¢vsora, akik K. D.-leveleket tettek k´zz¢. Mindezek egybegyüjt¢se,
idûbeli elrendez¢se ¢s kommentÀlÀsa is ¢rt¢kes munka lett volna; de ezen tÃlmenûen
t´bb szÀz lev¢l (k´zt¡k sok nagyon fontos!) itt
jelenik meg elûsz´r. S nem egyszerüen itt vÀlik elûsz´r ´sszegyüjtve hozzÀf¢rhetûv¢ a
fennmaradt ezern¢gyszÀz K. D.-lev¢l (meg a
k¢t naplÂt´red¢k), hanem ez a k´tet ä szem¢ly szerint pedig sajtÂ alÀ rendezûje, R¢z
PÀl ä kanonizÀlta is a K. D.-levelez¢st. A levelek nem egyszerüen Ãj megvilÀgÁtÀsba helyezik K. D. müveit (¢n ezzel a szemponttal
ÁrÀsomban nem is t´rûdtem k¡l´n´sebben,
bÀr fontosnak tartom), hanem szerves ¢s l¢nyeges r¢sz¢v¢ vÀlnak az ¢letmünek.
A levelez¢snek viszont szerves r¢sze a
kommentÀr. A kommentÀr lelkiismeretes,
pontos ¢s t´m´r. Amit a levelek meg¢rt¢s¢hez tudni kell, azt megmondja. Ha valami
nem tudhatÂ vagy nem talÀlhatÂ meg, azt is
megmondja (jelezve a k¢sûbb esetleg bet´lthetû ¡res helyet). R¢z PÀl azonban enn¢l t´bbet is tesz: egy kicsit vezeti is az olvasÂt. Szer¢nyen ¢s elegÀnsan csinÀlja, soha nem l¢p
elût¢rbe; de nem mulasztja el a jegyzetekben

elhelyezni azokat az eml¢keztetûket, amelyek
sz¡ks¢g eset¢n megvilÀgÁtjÀk a lev¢l hÀtter¢t
vagy belsû ´sszef¡gg¢seit. Ha kell, a lev¢l k¡lalakjÀra, ha kell, a sorok k´zt elejtett c¢lzÀsokra utal; ha kell, felid¢z, ha kell, szÂ szerint
id¢z. ElszÀnt ¢rdeklûdûknek sok-sok aprÂ ÃtmutatÀst ad; a jegyzetapparÀtus akÀr KosztolÀnyi-kalauzk¢nt is hasznÀlhatÂ. HangsÃlyozom, hogy mindezt igen r´viden ¢s t´m´ren
teszi. SajnÀlom is egy kicsit, hogy û, aki olyan
sokat tud a NyugatrÂl ¢s k¡l´n´sen KosztolÀnyirÂl, nem kapott ´t-hat Ávvel t´bb terjedelmet a jegyzetekre; ugyanakkor azt is lÀtom, hogy a k´tet jelen formÀjÀban ¢ppen
innen van azon a hatÀron, ami elvÀlasztja a
k¢zbe vehetû k´nyveket az asztalra helyezendûktûl.
A levelez¢s kanonizÀciÂja egyszersmind azt is
megmutatja, mennyiben tekinthetû az ¢letmü r¢sz¢nek az ¢let, a meg¢lt ¢let maga. K.
D. eset¢ben azt lÀtjuk, hogy a meg¢lt ¢letrûl,
annak folyamatossÀgÀban ¢s legalÀbb egy bizonyos vet¡let¢ben, leveleinek sorozata tanÃskodik. Azt is lÀtjuk azonban, hogy e dokumentumok emberi hiteless¢g¢re leginkÀbb
a nyelvi megformÀltsÀg felûl lehet rÀk¢rdezni. MÀr-mÀr k´zhelynek hangzik ez, holott ez
a magÀtÂl ¢rtetûdû beemelûd¢s a legÃjabb
magyar ÁrÂk eset¢ben elk¢pzelhetetlen volna.
Az ÁrÂk az utÂbbi n¢hÀny ¢vtizedben rejtûzk´dû sz´rnyekk¢, EsterhÀzy kifejez¢s¢vel àkacsacsûrü emlûs´kk¢Ê vÀltak. Az ¢let mint szÀraz
babh¡vely vetûdik f¢lre, s a müvek, a kifejtett
babszemek egymÀs hegy¢n-hÀtÀn hevernek.
K. D. levelez¢se nemcsak az ¢letet ¢s a jellem
alakulÀsÀt, nemcsak az ¢letmü hÀtter¢t dokumentÀlja, hanem azt a t´rt¢nelmi ¢s kultÃrt´rt¢neti pillanatot is, amikor mÀr mindennapi, egy¢ni vÀlasztÀs, hogy az ¢let mif¢le k´z´ss¢gnek mennyiben r¢sze, de a fikciÂknak
csak utÂlag, csak visszamenûleg rendezûdû
halmazÀban m¢g megvan a maga reÀlis helye.
(P. S.: A szÁnes tintÀk a 25. levelet ÀrasztjÀk
el 1904 ûsz¢n; term¢szetesen ezt is Babits
kapja. A szÁnes tintÀk tengerr¢ folynak ´ssze,
amelyen ac¢ltollakbÂl ´sszeeszkÀbÀlt hajÂcska ÃszkÀl; mi t´bb, a tollszÀrbÂl k¢sz¡lt Àrbocokra àÂriÀsi feh¢r Áv papirosok vannak kifeszÁtveÊ. Evezz, evezz az ¢let tenger¢n, de ki ne
k´ss a bÀnat sziget¢n.)
MÀrton LÀszlÂ
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LUPUS IN FABULA
KÀrpÀti P¢ter àDÁszelûadÀsÊ cÁmü
reg¢ny¢rûl, mÀsodszor
Azt hiszem, mindenki ismeri az olyan k´nyvet, mely lenyüg´z, büvk´r¢be von, hetekig
magunkkal hordozzuk az olvasÀs eml¢k¢t,
m¢gsem tudnÀnk egyk´nnyen megmondani,
hogy mi¢rt: az elbüv´lts¢g ÀllapotÀtÂl messze
Àll a reflexivitÀs. Valahogy Ágy vagyok KÀrpÀti P¢ter legÃjabb k´nyv¢vel is. PÀratlan nyelvi
megformÀltsÀga, finoman kidolgozott szerkezete ¢s az intertextuÀlis utalÀsok eg¢sz sora
az elsû olvasÀs k´zben is nyilvÀnvalÂvÀ tette,
hogy jelentûs müvel van dolgom, m¢gis eltartott egy darabig, mÁg siker¡lt megfogalmaznom, hogy hol is van a kutya elÀsva.
Merthogy ebben a k´nyvben szÀmtalan
kutya maratik ¢s hal meg, Ágy hÀt az a bizonyos kutya is szÀmtalan helyen lehet elÀsva,
az ¢rtelmezû pedig sok nyomon indulhat a
keres¢s¢re.
A legegyszerübben talÀn a cÁm ¢s az eg¢sz
k´nyv szerkezete adhatÂ vissza: Hûgyes Endre pÀlyafutÀsa csÃcsÀn, a magyar Pasteur Int¢zet megnyitÀsÀn dÁszelûadÀst tart a megjelent publikumnak ä a tagtÀrsak megszÂlÁtÀs az
elûadÂ ¢s hallgatÂsÀga k´z´tt l¢vû, v¢lhetûleg
tudomÀnyos k´z´ss¢gre utal ä a kÁs¢rleti kÂrtan fejlûd¢s¢rûl, a veszetts¢g ellenszer¢nek
felfedez¢s¢rûl ¢s arrÂl, hogy milyen utat jÀrt
be a magyar tudomÀny(politika) eddig a jeles
napig. A hÀrom fejezet, melyre a mü tagozÂdik, egyr¢szt egy orvost´rt¢neti elûadÀs lÀtszÂlag szervesen egymÀsba illeszkedû r¢szeit
alkotja: a Propagatio a k¢rd¢s jelentûs¢g¢t
emeli ki, a Preaparatio pedig egy sor kÁs¢rleti
eljÀrÀst mutat be, melyek lÀtszÂlag a vakcina
felfedez¢s¢hez vezetnek a GyÂgyÁtÀs fejezetben. A fejezetek ilyen szÂnoklattani mintÀn
alapulÂ olvasÀsa, mely az elsû fejezetben a
probl¢ma evokÀlÀsÀt, a mÀsodikban bonczolÀsÀt, a harmadikban pedig az itt elv¢gzett
munka alapjÀn ÀllÂ megoldÀsÀt, hogy stÁlszerüek maradjunk, a szÀlak elvarrÀsÀt lÀtja,
amaz olvasÀs tehÀt, mely a sz´veget a gyÂgyÁtÀs t´rt¢net¢nek tartja, k¢ptelen mit kezdeni
a k´nyv zilÀlt, kaotikus jelleg¢vel.
Igaz, a sz´veg a klasszikus narrÀciÂ egyik
alaphelyzet¢t id¢zi meg: egy àbet¢tetÊ kiv¢ve
v¢gig egyetlen elbesz¢lû jÂl kivehetû hangjÀt
halljuk, aki mindentudÂ istenk¢nt kalauzol

benn¡nket az elbesz¢lt vilÀg Ãtjain, melyek
az orvost´rt¢net fejlûd¢s¢nek triÀdikus fokozatait bejÀrva a vakcina felfedez¢s¢hez vezetnek. A k´nyv azonban alaposan rÀcÀfol az elbesz¢lû Àltal keltett befogadÂi vÀrakozÀsra: a
sz´veg ugyanis nem a gyÂgyÁtÀs t´rt¢net¢nek
rekapitulÀciÂja, hanem az elbesz¢lû megûr¡l¢s¢nek m¢diuma. Nem a pozitivista tudomÀny racionalitÀsa, hanem az ûr¡let kÀosza
az, ami itt nyelvre talÀl.
Az elbesz¢lû beszÀmolÂja k´vethetetlen logikÀval csapong t¢rben ¢s idûben: beszÀmol
egy veszett farkas oroszorszÀgi m¢szÀrlÀsÀrÂl,
a pÀrizsi Pasteur Int¢zet megnyitÀsÀrÂl, majd
tÁz farkas marta bosnyÀkrÂl, azutÀn egy mÀsik veszett farkas boszniai tombolÀsÀt id¢zi
fel, majd egy sor kÁs¢rleti mÂdszert mutat be,
melyekben a laikus olvasÂ m¢g csak sejteni
sem tudja, hogy mi k´z¡k lehet a narratÁva
lÀtszÂlagos t¢loszÀhoz, azaz a vakcina feltalÀlÀsÀhoz, sokkal inkÀbb az tünik benn¡k hasonlatosnak, hogy az elbesz¢lû mindben pÀratlan
kegyetlens¢ggel bÀnik el a kÁs¢rlet alanyaik¢nt szolgÀlÂ l¢nyekkel. A lÀtszÂlag higgadt,
szenvtelen tudomÀnyt´rt¢neti beszÀmolÂt rÀadÀsul Àt- meg Àtsz´vik a tudomÀnypolitikai
csatÀkat leÁrÂ r¢szek, melyek a JobbÁtÀs, a T´k¢letesÁt¢s ¢s az IgazsÀg eszm¢i k´r¢ szervezûdû szent tudomÀny travesztiÀjÀt adjÀk csupÀn: a szem¢lyes rivalizÀciÂkrÂl, gyül´ls¢gekrûl, kisstÁlü ellens¢gesked¢sekrûl kider¡l,
hogy valÂjÀban ûk a tudomÀny fejlûd¢s¢nek
mozgatÂi.
A hÀrom r¢sz oksÀgi, kronolÂgiai vagy retorikai tagolÀsa tehÀt csak r¢szben tudja megk´zelÁteni a müvet. Az alÀbbiakban ez¢rt hÀrom lehets¢ges megk´zelÁt¢si mÂdot vÀzolok
fel, melyek talÀn k´zelebb vezethetnek KÀrpÀti k´nyv¢nek meg¢rt¢s¢hez. Egyr¢szt a
sz´veg retorikai strat¢giÀjÀt, k¢pzettÀrsÁtÀsainak rendszer¢t vizsgÀlom meg, majd münemi hovatartozÀsÀnak k¢rd¢s¢t firtatom, v¢g¡l
pedig a sz´veg lehets¢ges tÀrsadalomkritikai
olvasatÀt veszem szem¡gyre.
A DíSZELýADçS egy klasszikus elbesz¢lûvel
a klasszikus elbesz¢lûi helyzet ellehetetlen¡l¢s¢t p¢ldÀzza, ez¢rt az olvasÂ, azt hiszem, akkor felel meg leginkÀbb a sz´veg belsû vilÀgÀnak, ha nem a kauzalitÀs vagy az idûrendis¢g logikÀjÀt keresi a narrÀciÂban, hanem
hagyja, hogy elsodorja a sz´veg voltak¢ppeni
szerkesztûelv¢nek tekinthetû csapongÂ k¢pzettÀrsÁtÀsok folyama. A lÀtszÂlag k´vethetet-
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len asszociÀciÂk ugyanis v¢gezet¡l m¢giscsak
megrajzoljÀk azt a horizontot, melyen bel¡l
a sz´veg mük´dik.
N¢mi egyszerüsÁt¢ssel azt mondhatnÀnk,
hogy a DíSZELýADçS n¢hÀny alapszÂ, az agy
¢s a vÁrus, valamint az ezek Àltal leÁrt viszonyok kimerÁthetetlen variÀciÂjÀbÂl ¢pÁtkezik.
E szavakat a szerzû hallatlan nyelvi lelem¢nynyel hol àeredetiÊ, atropikus, hol pedig metaforikus, illetve metonimikus ¢rtelm¡kben
hasznÀlja. A burjÀnzÂ k¢pzettÀrsÁtÀsok rendszer¢ben az emberi agy egyszer mint szerv jelenik meg, mÀskor a f´ldgolyÂt szimbolizÀlja,
ugyanakkor metonimikusan az emberi intellektust, szellemet jel´li. Megint mÀskor az
agy azonban a vÁrusokkal valÂ harc csatater¢t
metaforizÀlja. A sz´veg lend¡let¢t ¢ppen az
adja, hogy kiismerhetetlen, hogy mely helyzetben ¢ppen hogyan hasznÀlja a szavakat:
Hûgyes mester¢rûl, Balogh KÀlmÀnrÂl besz¢l, aki ànagy h¢vvel fogott a f´ladathoz. Lelk¢ben dogmÀvÀ ¢rt a meggyûzûd¢s, hogy amit a n¢met, franczia vagy angol agyvelû megbÁr, avval
megbirkÂzik a magyar agyvelû isÊ. A retorikai
müvelet vilÀgos: mÁg az agy szÂ alkalmazhatÂ
metonimikusan, azaz àhelyettesÁthetiÊ a szellemet, az agyvelû szÂ erre nem alkalmas. A
k¢pt´r¢s azonban m¢gsem tekinthetû helytelen nyelvhasznÀlatnak, a mondat k´zben az
elbesz¢lû ugyanis ¢pp egy kÂrtani l¢ny (Àllat?, ember?, bÀbu? ä a szÁnpadon megjelenû
àrealitÀsÊ teljesen kiismerhetetlen ä errûl k¢sûbb) agyvelej¢t operÀlja ki. A kÀosz Ágy nemcsak a narrÀciÂban, illetve az elbesz¢lt vilÀg
szintj¢n jelentkezik, hanem el¢ri a nyelvet is.
N¢hÀny oldallal k¢sûbb ugyanis mÀr nem
fejthetû meg a fent megkezdett retorikai jÀt¢k. Itt mÀr nem egy szÂ tropikus ¢s àeredetiÊ
¢rtelme mosÂdik ´ssze, hanem a nyelv ¢s a
valÂsÀg k´z´tti hatÀr vÀlik kitapinthatatlannÀ. Balogh KÀlmÀn agya, melyet az elbesz¢lû
egy katakr¢zisben id¢zett meg, egyszerre valÂsÀgos agyk¢nt jelenik meg. Ami elûbb m¢g
csak retorikai figura volt, azt most az elbesz¢lû a kez¢be veszi, ¢s tanulmÀnyozni kezdi.
àK¢rdezem: vajon miv¢ lehetett volna Balogh
KÀlmÀn, ha csupÀn egyetlen irÀnyban, csupÀn szeretett laboratÂriumÀban konczentrÀlhatta volna
energicus agyvelej¢nek hatalmas erej¢t?!
A gondolatok eleven laboratÂriumÀt, mely m¢g
Ágy, ez asztalon, elhagyott nyugalmÀban is sz¢pnek
mondhatÂ ä ha el¢g szabatos ezen kifejez¢s.Ê

Ez a virtuÂzan ¢rv¢nyre juttatott retorikai
tetszûlegess¢g felszabadÁtja a sz´veget a realitÀs minden nyüge alÂl, ¢s az itt kibomlÂ vilÀgot hangsÃlyosan nyelvi vilÀggÀ teszi.
A HûgyesäKÀrpÀti pÀros asszociÀciÂi nemcsak megh´kkentenek, de az ´ssze nem illû
´sszeilleszt¢s¢vel Ãj kapcsolatokat is teremtenek. MÁg azonban a metafora ÀltalÀban inkÀbb a vilÀg dolgainak ´sszeilleszthetûs¢g¢t,
kib¢kÁthetûs¢g¢t sugallÂ alakzat, addig az itt
feltolulÂ k¢pzettÀrsÁtÀsok sokkal inkÀbb a
heurisztikus felismer¢sek Ãjszerüs¢g¢vel lepnek meg:
(Az elbesz¢lû egy ÃjsÀgcikket id¢z, melyben a szerzû ä GogÂly MiklÂs, a n¢v azt sugallja, hogy a karcolat akÀr Gogol tollÀbÂl is
szÀrmazhatott volna ä egy veszett farkas
oroszorszÀgi r¢mtetteit Árja le.)
àDe m¢g nem talÀljuk annak tudomÀnyi magyarÀzatÀt, hogy mi¢rt ¢pp e r¢szeg muzsik karjÀban volt kellû ¡gyess¢g ¢s erû, hogy v¢g¢t vesse a
marczangolÀsnak.
A l¢lekbÃvÀrok tÀn azt mondanÀk, hogy a r¢szeg Àlom Àltal lek´t´z´tt testben gy¡lemelhetett
annyi fesz¡lts¢g ¢s haragos erû, amely mint a nyÁl
pattant a fenevadra, az Àlom szakadtÀn.
JÂ. Mondjuk, inn¢t volt Kakansky ereje. Na de
a fenevad ä f¢l falu ¡t´tte-vÀgta ä, a bestia mi¢rt
nem mÃlott ki v¢letlen¡l akÀr csak egy f¢l perczel
hamarÀbb? Mi¢rt vÀrta ki a csattanÂs v¢get, a Kakansky baltacsapÀsÀt?Ê
àAz¢rt, mert e karczolat hûse Kakansky ä mondanÀk a k´nyvbÃvÀrok ä, emiatt n¢ki k´ll´tt Àlmodni ¢s ´lni.Ê
àDe k¢rem ezt nem GogÂly MiklÂs Árta ä felel¢
a term¢szetbÃvÀr ä, ezt a veszett m¢reg Árta, mely
¢vmilliÂk Âta egyk¢pp fejti ki a karczolÀst.
Azonban a karczolÀs csupÀn a forma, melynek
metrikai szorÁtÀsÀban a vÁrus szabadjÀra engedi
csapongÂ k´lt¢szet¢t.Ê (18.)
JÂl p¢ldÀzza ez a r¢sz, mik¢nt teremti meg
a nagy irodalom sajÀt univerzumÀt. TalÀn
nincs az ¢letben egyetlen àvalÂsÊ helyzet sem,
melyben a test pusztulÀsa ¢s az ÁrÀs ilyen
megker¡lhetetlen ¢rv¢nnyel ker¡lhetne
egyetlen k¢pbe szorÁtva egymÀs tûszomsz¢dsÀgÀba. Karc ¢s karcolat à´sszehallÀsÀvalÊ egy
(a münemi besorolÀs megvÀlaszolÀsÀnÀl is relevÀns) paranoid befogadÀseszt¢tika k´rvonalai rajzolÂdnak ki: a vÁrus (a term¢szetbÃvÀr vizsgÀlatÀnak tÀrgya) testet pusztÁtÂ mük´d¢se voltak¢ppen a k´lt¢szet mük´d¢s¢hez
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(azaz a k´nyvbÃvÀr vizsgÀlatÀnak tÀrgyÀhoz)
hasonlÁthatÂ: az irodalom, akÀrcsak a vÁrus,
betolakodÂ, mely a testbe behatolva elv¢gzi
csodÀlatosan sz´rnyü müv¢t.
A k¢pzettÀrsÁtÀsok radikalizÀlÂdÀsÀval k´vethetetlennek tünhet n¢ha a vÁrus ¢s az agy
szavakat modulÀlÂ ¢s mindig Ãjabb ¢s Ãjabb
sz´vegk´rnyezetbe helyezû sz´vegszerkeszt¢si elv, ´nk¢nyesnek azonban semmik¢pp
nem nevezhetû. Ugyanis csak lek¢pezi az ÀbrÀzolt vilÀg ama t¢ny¢t, hogy Hûgyes pÀlyafutÀsa sorÀn, de dÁszelûadÀsÀban is elûrehaladva megûr¡l; besz¢de egy ûr¡lt agy egymÀsba fordulÂ ¢s a k¡lvilÀgtÂl egyre inkÀbb elzÀrkÂzÂ, zegzugos tekerv¢nyeinek sz´veges lek¢pez¢se.
Hogyha pedig belegondolunk, hogy e t´rt¢netek k´zponti t¢mÀja ¢s visszat¢rû motÁvuma az agy, kider¡l, hogy milyen hallatlan koh¢ziÂ tartja ´ssze ezt a lÀtszÂlag sz¢tesû, k´vethetetlen szerkezetü k´nyvet.
Az elbesz¢lû asszociÀciÂi olyan vilÀgot tÀrnak fel, melyet a legjobban a veszett farkasrÂl
mondottakkal lehetne k´r¡lÁrni. LÀtÀsa mÀr
nem azt mutatja, ami van, hanem az van, ami
lÀtszik: minden, ami ebben a k´tetben elmondatik, csupÀn egyetlen t¢bolyult agy sz¡lem¢nye. Ezt a radikÀlis (¢s konstruktivista) episztemolÂgiai teor¢mÀt t¢ve meg az ¢rtelmez¢s
alapjÀul, a k´nyv voltak¢ppen a koponyÀba
tett utazÀsnak tekinthetû. Sem dÁszelûadÀs,
sem hallgatÂsÀg, sem felavatott int¢zet nincs,
hanem az van, ami lÀtszik. A monologikus narratÁva valÂjÀban nem a veszetts¢grûl, sem a
BoszniÀban megesett àfarkaskalandrÂlÊ, sem
a magyar orvost´rt¢net egy nagyszerü ¢s
m¢gis szÀnalmas fejezet¢rûl szÂl, hanem betekint¢st ad a beteg agy zÀrt, labirintusszerü
vilÀgÀba.
A Th¢szeusz-olvasÂ azonban szÁvesen bolyong a fikciÂ tekerv¢nyes Ãtvesztûiben: a
sz´veg ugyanis szerkesztetts¢ge ¢s kimÂdoltsÀga ellen¢re egyetlen pillanatra sem vÀlik
neh¢zkess¢ vagy fejneh¢zz¢. Igaz, az ¢rtelmezû mindig Ãjabb neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik.
Ilyen p¢ldÀul a sz´veg münem¢re vonatkozÂ k¢rd¢s, mely eset¡nkben nem akad¢mikus term¢szetü, hanem a sz´veg ¢rtelmez¢s¢nek egyik alapk¢rd¢s¢t jelenti, ¢s amelyet
mÀr a k´nyv cÁme is hangsÃlyosan felvet. Egy
ember monolÂgusÀt jel´li a cÁm, melyet a
hallgatÂsÀg (illetve az olvasÂk) szÀmÀra tart,

vagy egy ¡nnepi alkalommal szÁnre vitt szÁnhÀzi elûadÀst?
A k´nyv tipogrÀfiÀja prÂzÀra eml¢keztet,
az elsû oldalon talÀlhatÂ àszerzûi utasÁtÀsÊ
azonban mintha szÁnhÀzban elûadhatÂ münembe sorolnÀ a müvet: àEgy t´r¢keny asszony,
egy nyugtalan ember, egy agg gyermek ¢s h¢t tovÀbbi kÁs¢rleti kÂrtani l¢ny segÁts¢g¢vel elûadja a
kÁs¢rleti kÂrbÃvÀr.Ê SzÁnhÀzi elûadÀs, mondhatnÀnk, azonban ezzel a szerzûi utasÁtÀssal a
szerzû magÀra hagyta a müvet, elûadÀsrÂl
t´bb¢ szÂ nem esik, azazhogy ¢ppen ez az: az
elûadÀsrÂl csak szÂ esik, ¢s az egyes szÀm elsû
szem¢lyü elbesz¢lû hangjÀt halljuk csupÀn.
Az Ágy l¢trej´vû narratÁv sz´veg a nyelvben csak megid¢zi azokat a k¢peket, melyek
azutÀn az olvasÂ agyÀban jelennek meg. A fiktÁv elbesz¢lû (ne feledj¡k, agykutatÂval van
dolgunk) azonban mindent megtesz, hogy
Àtt´rje az elbesz¢lû sz´veg korlÀtait: nemcsak
mes¢l, de egy sivÀr laboratÂrium n¢hÀny kell¢k¢vel lÀttatni is igyekszik az elmondottakat.
BemutatÀsÀval, melyet a sz´veg propagatiÂnak nevez, valÂjÀban az olvasÂ agya felett
akar uralmat szerezni, amennyiben szÁnpadi
esem¢nyekk¢ igyekszik degradÀlni az elbesz¢l¢s lÀtomÀsÀt.
JÂl p¢ldÀzza ezt az a pÀratlan plaszticitÀsÃ
felv¢tel, melyen egy gyermeket lÀtunk, akit a
falura rontÂ veszett farkas sz¢t fog t¢pni:
àMert ugyan lÀtod-¢ p¢ldÀnak okÀ¢rt a Novosevcsi
falu utczÀjÀn a sz¢tt¢pett gyermeket? [...] ºl a hÂban, ÀtÀzik a gatyÀja, egy kis jÀtszÂlapÀttal kavargatja a hÂlatyakot, testv¢rei sikÁtva szaladnak, û
megfordul, hogy ne vesszen el az a kis jÀtszÂlapÀt,
fut a n¢ma utzÀn, czuppog az apjÀtÂl ´r´k´lt roppant bocskora ä ki-ki fejezze be a maga Ázl¢se ¢s
k¢pzelete szerint ä vagy felejtse el!Ê (27.)
Nem hiszem, hogy volna olvasÂ vagy hallgatÂ, aki befejezetlen¡l hagynÀ ezt a jelenetet. Az elbesz¢lû azonban n¢hÀny oldallal k¢sûbb ¢pp e v¢szterhes k¢p befejez¢se ellen lÀzad fel, amikor a jelenetet eme gyermek nagysÀgÃ bÀb segÁts¢g¢vel kezdi bemutatni. àA bÀb
kez¢hez egy kis jÀtszÂlapÀt van hozzÀerûsÁtve, ¢s Ãgy
van szabva, hogy a lapÀt, illetûleg a bÀb v¢gtagja
egyetlen mozdulattal, k´nnyed¢n leszakÁthatÂ. A
gyermekbÀb fej¢be pedig v´r´s folyad¢kkal t´lt´tt kis
ballont helyezt¡nk. Ha a bÀb fej¢t benyomjuk, a
ballon sz¢treped, ¢s a folyad¢k alÀcsurog.Ê
Az olvasÀs nagyszerü ¢s r¢misztû vÁziÂjÀbÂl itt a szÁnpadi bemutatÀs talmi lÀtszatvalÂ-
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sÀga lesz. A sz¢tt¢pett gyermekbûl csupÀn
egy bÀb, a farkasbÂl csupÀn a levÀgott farkasfej marad. Komikus ¢s egyben szÀnni valÂ vilÀg a bemutatÀs szÁnpadi vilÀga, amely azonban mintha megragadhatÂvÀ, elmondhatÂvÀ
¢s Ágy kiiktathatÂvÀ igyekezn¢k tenni az elbesz¢lû r¢szek Àltal megid¢zett Gonoszt.
Az ûr¡let azonban, amit a sz´veg a veszetts¢g formÀjÀban id¢z meg, m¢g a szÁnpadinak
mondhatÂ r¢szeket is ´sszezavarja. V¢gig
tisztÀzatlan marad ugyanis, hogy mi mit jel´l
(az elbesz¢lû sz´vegben leÁrt) szÁnpadon. A
t´r¢keny asszony, a nyugtalan ember, az agg
gyermek ¢s a t´bbiek egyr¢szt azt a tÁz bosnyÀkot jel´lik, akiken Hûgyes tizennyolc ¢vvel dÁszelûadÀsa elûtt elûsz´r alkalmazta sikeresen a veszetts¢g elleni oltÀst. A àszereplûkÊ
mÀsutt azonban kÁs¢rleti Àllatokat jel´lnek, a
gyerek megint mÀsutt Hûgyes laborÀnsÀt is
jel´li, de azt a gyermeket is, akinek holttest¢bûl a vakcina k¢sz¡lt. Hasonlatosan ahhoz,
ahogyan a sz´veg szÀnd¢kosan zavarja ´ssze
egy szÂ àeredetiÊ ¢s tropikus ¢rtelm¢t, a magukat k¢nyszeresen drÀmÀnak adÂ r¢szekben teljesen ´sszekeverednek a reprezentÀciÂs viszonyok, sût az sem vÀlik vilÀgossÀ, hogy
drÀmÀnak vagy prÂzÀnak akarja-e olvastatni
magÀt a k´nyv.
°n nem rettenek vissza az elbesz¢lû sz´veg
´nreflexÁv megÀllapÁtÀsaitÂl, ¢s prÂzÀnak olvasom a DíSZELýADçS-t, azaz megnyitom
agyamat a narrÀciÂ vÁrusa elûtt. Az olvasÀs
vesz¢lyes ¡zem, legalÀbbis ezt sugallja az elbesz¢lû, amikor a vÁrust nemcsak a patolÂgiai, hanem a poetolÂgiai ¢rdeklûd¢s homlokter¢be is helyezi.
Egy m¢ly l¢lektani belÀtÀsrÂl tanÃskodÂ
k¢pzettÀrsÁtÀssal ugyanis kapcsolatot teremt a
vÁrus Àltali fertûz¢s ¢s az elbesz¢lû sz´veg befogadÀsa k´zt: àHa t´rt¢net¡nk m¢ly¢re hasÁtunk,
hogy f´lfedezz¡k bensû, titokzatos ¢leterej¢t, mik¢nt
a pusztÁtÀs müv¢t bonczoljuk a veszetts¢gben elhalt
l¢ny belsû szervein, hasonlÂan nem talÀlunk semmi
sajÀtszerü jelleget, csupÀn v¢rbûs¢get ¢s aprÂ v¢rki´ml¢seket, melyek mÀs t´rt¢neteket ¢ppÃgy jellemeznek, ahogy mÀs betegs¢geket is.Ê E metafora
mind a t´rt¢net genezis¢rûl, mind befogadÀsÀrÂl k¢pes ¢rv¢nyeset mondani: a t´rt¢net
¢ppÃgy, mint a vÁrus, megfogan a megmart
¢lûl¢ny agyÀban, hogy ott kitereb¢lyesedve
elv¢gezze pusztÁtÂ müv¢t ¢s az agybÂl kil¢pve
tovÀbbvigye a fertûz¢st:

àUtÀna... utÀna pedig t´rt¢net¡nk kis hÁjÀn v¢get ¢r.
De valamely titkos kÂr ¢lteti, ¢s hurczolja hegyen-v´lgy´n Àltal, a zÀgrÀbi vasÃton ä vagy talÀn
mÀr maga a t´rt¢net¡nk az a titkos kÂr, ¢s elkapjuk,
mint ragÀlyt, hogy mÀr a mi t´rt¢net¡nk? Ahogy
fertûz¢s minden t´rt¢net, ¢s szÀjon Àltal terjed, bÀr
n¢ha a zÀgrÀbi vasÃton, ¢s nincs rÀ orvossÀg, csak
egy: a felejt¢s.Ê
TalÀn nem tÃlzÀs azt ÀllÁtani, hogy ¢rtekezû sz´veg k¢ptelen olyan, ´nmaga Àltal megteremtett ¢rv¢nnyel besz¢lni a prÂza mük´d¢s¢rûl, mint ahogyan azt a DíSZELýADçS teszi. E vÁruspo¢tikai felismer¢sbûl vÀlik szÀmomra ¢rthetûv¢ (az amÃgy mÀr fertûz´tt)
elbesz¢lû ´nv¢delmi gesztusa, mellyel visszaretten a fikciÂ vÁrusÀtÂl, ¢s a mimetikus bemutatÀs ÀtlÀthatÂ, kiszÀmÁthatÂ ¢s korlÀtozhatÂ vilÀgÀt igyekszik megteremteni.
Mindez persze semmit sem vÀltoztat azon,
hogy a k´nyv legsiker¡ltebb r¢szeiben, p¢ldÀul a veszett farkas boszniai t´rt¢net¢t leÁrÂ
r¢szben àprÂza mÂdjÀra mük´dikÊ, ¢s az elbesz¢lû sz´vegek k¡l´nb´zû müfajaival dolgozik.
A baljÂs, v¢szterhes leÁrÀsok a thriller sz´vegtÁpusÀt id¢zik, ugyanakkor az elbesz¢lû a
l¢lektani reg¢ny belsû perspektÁvÀjÀt alkalmazva a farkas agyÀbÂl prÂbÀlja lÀttatni az
esem¢nyeket.
Az elbesz¢l¢st ugyanakkor v¢gigkÁs¢ri a
k¢tely, hogy vajon elmondhatÂ-e a fertûz¢s ¢s
a vÁrus ûsi t´rt¢nete. RÀadÀsul mindemez elbesz¢lûi technika ¢s perspektÁva m´g´tt m¢g
jÂl kivehetûen hallatszik egy teljesen irodalmon kÁv¡li, mondhatni az elbesz¢l¢s zÀrt vilÀgÀba beemelt felhÀborodott hang, mely fellÀzad az esztelen v¢rengz¢s minden formÀja
ellen. Ez a sz´vegszerüen nehezen elhelyezhetû szerzûi hang a maga k¢pzettÀrsÁtÀsaival
tÃll¢p az elbesz¢lû vilÀgÀn, ¢s az erûszak ¢s
kegyetlens¢g k¢peit rÀvetÁti szÀzadunk traumatikus t´rt¢nelm¢re: a f´ldrajzi BoszniÀbÂl
metafora lesz. Ugyanakkor ez a morÀlis szerzûi instancia biztosÁtja, hogy a tudomÀnyos
kÁs¢rletek k¢sûbbiekben eszkalÀlÂdÂ kegyetlens¢g¢t helyesen, azaz nyelvi mivoltÀban ragadjuk meg.
A retorikai strat¢gia, valamint a münemi
besorolhatÂsÀg k¢rd¢sei mellett azonban a
sz´veg nem zÀrkÂzik el egy tÀrsadalomkritikai r¢teget kifejtû ¢rtelmez¢s elûl sem. A
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k´nyvnek ez a legdirektebb r¢tege egyben a
legszÀnalmasabb is: a GYñGYíTçS fejezetben
az elbesz¢lû javar¢szt azokrÂl a tudomÀnypolitikai csatÀkrÂl szÀmol be, melyek kutatÀsuk
tÀrgyÀt csak Àlcak¢nt hasznÀljÀk a mindenkori pozÁciÂk¢rt vÁvott harcban.
Az elbesz¢lû r´vid magyar orvost´rt¢neti
Àttekint¢se ¢s lassan kirajzolÂdÂ sajÀt sorsa
szÀnni valÂ k¢pet ad a magyar tudomÀny ¢s
a magyar tudomÀnyos k´z¢let, e honi d´gt¢r
helyzet¢rûl. Az eg¢sz szÀzadfordulÂs t´rt¢net
mintha csak mai vilÀgunk allegÂriÀjÀt adnÀ:
mÁg boldogabb nemzetek fiai nyugodtan dolgozhatnak, addig MagyarorszÀgon tudomÀnypolitikai ¢s b¡rokratikus csatÀrozÀsban
aprÂzÂdnak fel a tehets¢gek.
Hûgyes ¢szre sem veszi, hogy megjelent
(orvost´rt¢netet ÁrÂ) cikke, annyira el van
foglalva a mÀsik bemocskolÀsÀval, sajÀt kutatÀsa nem kap elismer¢st, Ágy minden energiÀjÀt arra fordÁtja, hogy Pasteur utÀn m¢g
egyszer felfedezze a veszetts¢g ellenszer¢t:
à[k´z´ltem az Orvosi Hetilap vegyes rovatÀban] hogy a fix vÁrus megvan, meg hogy a fix vÁrus
egyes-egyed¡l csak nekem siker¡lt a kerek vilÀgon
ä na meg a Pasteur LajosnakÊ. Tev¢kenys¢ge
ebben a fÀzisban nem Àll mÀsbÂl, mint hogy
utÀnozza àa Pasteur Lajosnak mozdulatait, melyekkel kÁs¢rletrûl kÁs¢rletre tapogatÂzva f´ltalÀlta
annak a fort¢lyÀt, hogy mik¢pp lehessen f´lfegyverezni a gyÀmoltalan agyvelûtÊ.
A fikciÂban megrajzolt Hûgyes tudomÀnyos Ãtja teljes csûdbe vezet: a veszetts¢ggel kapcsolatos egyetlen eredetinek mondhatÂ felismer¢se csak annyi, hogy megtalÀlja àa
magyar agyvelûnek valÂ sajÀtos eljÀrÀst [...] a hÁgÁtÀsbanÊ.
KÀrpÀti k´nyv¢nek emelkedett, e honi
d´gt¢r viszonyait maga m´g´tt hagyÂ humora ¢pp abban rejlik, ahogyan a tudomÀnyt´rt¢net Ãgynevezett kem¢ny t¢nyeit egy retorikai müvelettel az Àltala felvÀzolt abszurd fikciÂ alapelemeiv¢ teszi. Szerzûnk a nagy vÁgjÀt¢kszerzûkh´z hasonlÂan nagyon komolyan veszi a nyelvet. így t´rt¢nhet meg az,
hogy az agyhÁgÁtÀs mÂdszer¢t felfedezû Hûgyes a k´nyv lapjain ilyen ¢s hasonlÂ hÁgagyÃ
megjegyz¢seket tesz: àE f´lfedez¢s tudomÀnyi
¢rt¢k¢t csak n´velte, hogy oly bÃvÀr, mint Pasteur
Lajos volt, ki azt mÀr f´ltalÀlta!Ê
MÁg Hûgyes cellaszerü laboratÂriumÀban
eszelûsk¢nt gyilkolja le az Àllatok ezreit, ad-

dig a vilÀg minden r¢sz¢n embereket mentenek meg a mÀr l¢tezû vakcinÀval. A gyÂgyÁtÀshoz vezetû kÁs¢rlet, a rengeteg gyilkolÀs,
megfojtÀs, boncolÀs, trepanÀlÀs ¢s szemkiszÃrÀs Ágy az ´nc¢lÃ ¢s kegyetlen m¢szÀrlÀs r¢mt´rt¢net¢v¢ vÀlik.
így rajzolÂdik ki v¢g¡l az elbesz¢l¢s igazi
jÀtszmÀja: az elbesz¢lû voltak¢ppen a vÁrus
nagyszerü müv¢nek krÂnikÀsÀvÀ szegûdik, a
tanÁtvÀny alÀzatÀval az ¢let ¢s az agy pusztÁtÀsÀt akarja szÂra bÁrni, ¢s sajÀt kÁs¢rleteiben
akarja megism¢telni a roncsolÀs müv¢szet¢t.
VÀllalkozÀsa Âhatatlanul bukÀsra Át¢ltetik, Ágy
nem csoda, hogy v¢g¡l û maga is a farkas
marta nyomorultak sorsÀra jut. (ýr¡lete
ugyan nem a veszetts¢gre, hanem az elbesz¢l¢s Àltal elfedni vÀgyott t´rt¢netre vezethetû
vissza: egy lipÂtvÀrosi csel¢dlÀny elcsÀbÁtÀsa
¢s az agyat falÂ bujakÂr nyomai sejlenek fel
a kavargÂ k¢pek ÀradatÀbÂl.)
A tudomÀny nyelv¢nek ¢s gyakorlatÀnak
perverziÂja abban Àll, hogy itt mÀr nem alkalmazhatÂ az emberis¢g ¢rdekeire mint
mindenen fel¡l ÀllÂ ¢rt¢kekre valÂ hivatkozÀs: a vakcina l¢trej´tte mintegy csak mell¢kes term¢ke egy tudomÀnypolitikai csatÀnak.
ögy tünik, mintha az ¢lûl¢nyek megkÁnzÀsa,
az eredm¢nyek tudomÀnyos voyeurizmussal
valÂ r´gzÁt¢se csak ¡r¡gy volna arra, hogy
l¢trej´hessen az a nyelvi folyam, mely KÀrpÀti k´nyv¢nek legeredetibb ¢s egyben legf¢lreismerhetetlenebb sajÀtja. A nyelv Àltali
(¢s csak a nyelvben mük´dû) erûszak megjelen¢s¢re gondolok. A r¢misztû ¢s kegyetlen
ÀllatkÁs¢rletek jelentûs¢ge ugyanis mÀr nem
mimetikus mivoltukban ragadhatÂ meg: azaz
a nyelv nem egy nyelven kÁv¡li esem¢nyrûl
szÀmol be, hanem maga vÀlik az esem¢ny
Àgens¢v¢ ¢s m¢diumÀvÀ. A sz´veg elhagyja
az imitÀlt term¢szettudomÀnyos diszkurzust:
az emelkedetts¢g ¢s a kegyetlens¢g elegye, a
test megsebz¢se, a szemkiszÃrÀsok ¢s agykiv¢telek repetitÁv ism¢telget¢se sokkal inkÀbb
samanikus, szakrÀlis nyelvhasznÀlatra eml¢keztet. Ez¢rt vonatkoztathatÂ mindaz, amit
az elbesz¢lû a vÁrus mük´d¢s¢rûl mondott,
szinte k´zvetlen¡l a k´nyvre magÀra is: a roncsolÀs müv¢szet¢vel Àllunk itt szemben, mely
àcsapongÂ k´lt¢szet¢vel [...] festûien iszonyatosÊ k¢pet tÀr el¢nk. Ha nem volna abszurd kategÂria, mÀr-mÀr azt mondanÀm, hogy k´zvesz¢lyes k´nyvvel van dolgunk, ugyanis ¢pp az
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erûszak k¢pei azok, melyekkel büvk´r¢be
von. Persze szÂ sincs az erûszak apoteÂzisÀrÂl. Az ÀbrÀzolt kÁs¢rletek felvetik ugyan a
mÀsik ¢let feletti hatalom birtoklÀsÀnak ¢s az
ebbûl fakadÂ fÀjdalomokozÀs gy´ny´rteljes
mozzanatait, az olvasÂ szÀmÀra m¢gsem ¢lhetû Àt a kÁnzÀs perverz gy´ny´rüs¢ge: a magas
fokÃ szerkesztetts¢g, a t´bbsz´r´s reflexivitÀs, valamint a komplex retorikai müveletek
ugyanis eleve kizÀrnak bÀrminemü affirmativitÀst.
¹sszess¢g¢ben tehÀt azt mondhatjuk,
hogy a kegyetlens¢grûl tudÂsÁtÂ mimetikus
nyelv maga is kegyetlenn¢ vÀlik, mindezt
azonban tÀvolsÀgtartÂ, k´nnyed ¢s jÀt¢kos
mÂdon teszi. RÀadÀsul, mielûtt befogadhatatlannÀ ¢s unalmassÀ vÀlna a tudomÀnyos kÁs¢rletnek ÀlcÀzott kegyetlens¢g eszkalÀciÂja, a
sz´veg levetkûzi nyomasztÂ jelleg¢t, ¢s abszurdba fordul Àt:
àAztÀn hat Ãj nyulat fertûzt¡nk, m¢g sokkalta
gy´ng¢bb kÂbor vÁrussal, utÀna v¢dojtottunk. Eredm¢ny: hat veszett nyÃl.
AztÀn tizenk¢t kutya kapott egy veszett asszonybÂl. Majd pedig a Pasteur-f¢le intensive mÂddal
gyÂgyÁtottunk. Valamennyi kutya megveszett. MÀrmost volt Ãjabb n¢gy kutyÀnk. Kettû kapott v¢dojtÀst, kettû nem kapott. A k¢t v¢dojtott kutyÀnak nem
lett semmi baja, tehÀt immÃnis maradt! UgyanÁgy
¢letben maradtak a v¢dojtatlanok. Ekkor mind a
n¢gy kutyÀt immunitÀsra vizsgÀltuk, melyre mind
a n¢gy a veszetts¢gbe d´gl´tt el, ekkor vett¡nk kilencz birkÀt, ¢s a szemcsarnokba fertûzt¡k egy
nyolcz ¢ves fiÃbÂl. E kilencz birkÀbÂl nyolczon kit´rt a baj, a tizenharmadiktÂl tizenhetedik napon.
Egy birkÀnk azonban mÀr a hatodik napon megveszett, de hat napig bÁrta, ¢s alig pusztult el a tizenkettedik napon.Ê
A fergeteges r´h´g¢s persze nem feledtetheti, hogy eny¢szÃt v¢g¢n vagyunk. °s nemcsak az elbesz¢lû szem¢ly¢t vagy az ÀbrÀzolt
(magyar) valÂsÀgot illetûen.
A PROPAGATIO lÀtomÀsa ugyanis m¢g a
transzcendencia k¢rd¢s¢t veti f´l. A boszniai
nagyjelenetet Àtsz´vû elbesz¢lûi hev¡let a
Gonosz, a mindenhol jelen l¢vû Werwolf megid¢z¢sek¢nt olvashatÂ. A PREAPARATIO leÁrÀsai a gy´ny´rrel terhes kegyetlens¢g k¢rd¢seit feszegetik. A GYñGYíTçS fejezetben mindez
az ûr¡let ¢s a k¢nyszeres repetÁciÂ bukott
eny¢szvilÀgÀnak adja Àt a hely¢t. Ez a monolÂgus azonban mÀr semmit sem evokÀl, mindenfajta jelent¢st lerÀzva magÀrÂl iszonytatÂ-

an ´nmaga csupÀn. MÁg korÀbban a laboratÂrium szeg¢nyes kell¢kei jel´lt¢k a vilÀg dolgait, ebben a magÀba fordulÂ, zÀrt vilÀgban
a jel´lûi viszony is ellent¢tes irÀnyt vesz, ¢s
az eg¢sz tapasztalati vilÀg csupÀn k¢pzelt
d´gszekr¢ny jel´lûj¢v¢ degradÀlÂdik.
àMehr LichtÊ, Goethe utolsÂ mondata,
mely vez¢rmotÁvumk¢nt vonul v¢gig KÀrpÀti
k´nyv¢n, az ¢rtelem, az agy diadalÀt hivatott
bemutatni a s´t¢ts¢g erûi ¢s a halÀl f´l´tt.
Szerzûnk azonban biztosan tudja, hogy a
rosszakaratÃak szerint azt mondta: Mehr
nicht.
A nincs tovÀbb vilÀgÀban kalauzol ez a
k´nyv, mely egyszerre szÀmol le a transzcendencia ¢s az immanens tudomÀny mÁtoszaival, ¢s a sz´veg¢pÁt¢s nagyszerü munkÀja
k´zben odavonÁt, odah´r´g az olvasÂ fel¢:
Mehr nicht.
A sz´veg persze burjÀnzik, g´r´g tovÀbb,
a semmibe veszû, idût ¢s t¢rt maga alÀ gyürû
ûr¡letben ¢rve el v¢gpontjÀt, az eg¢sz r¢misztûen gy´ny´rü lÀtomÀst hermetikusan
lezÀrÂ felkiÀltÂjelet.
A fejlûd¢s t¢losza helyett az ûr¡let archaikus, kegyetlen vilÀgÀt mutatja meg ez a
k´nyv. Az olvasÂt m¢gsem kerÁti hatalmÀba a
vesztes¢g valamilyen ¢rzete, hisz amÃgy sem
a tudomÀnyt´rt¢neti t¢nyekre figyel, hanem
csak Àtadja magÀt e sz¢ps¢gesen gonosz sz´vegfolyamnak.
LÀnyi DÀniel

KORT¹RT°NETI
TANK¹NYV ä
HALADñKNAK
R¢v¢sz SÀndor: Acz¢l ¢s korunk
SÁk KiadÂ, 1997. 435 oldal, 1380 Ft
Tavaly, az 1956-os forradalom negyvenedik
¢vfordulÂjÀn egy sor komoly tudomÀnyos
munka (no meg jÂ n¢hÀny dilettÀns mü) jelent meg 1956-rÂl, elûzm¢nyeirûl ¢s k´zvetlen utÂ¢let¢rûl. Idehaza ¢s k¡lf´ld´n rendre
´sszesereglettek a jelenkort´rt¢net kutatÂi,
hogy megeml¢kezzenek arrÂl az esem¢nyrûl,
amely a XX. szÀzadi magyar t´rt¢nelembûl
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leginkÀbb megmaradt a vilÀg eml¢kezet¢ben
(¢s amely szerencs¢re n¢hÀny lÀtvÀnyos k¢psorral a mai t´megkommunikÀciÂban is megjelenÁthetû). Izgatottan tanulmÀnyoztÀk, vitattÀk az elûker¡lt Ãjabb dokumentumokat:
n¢hÀny tucat k¢zzel Árott lap egyenesen a
moszkvai Kreml archÁvumaibÂl ker¡lt elû, s
ez elegendû volt ahhoz, hogy a New York
Times is szerkesztûs¢gi cikket szenteljen a
negyven ¢vvel azelûtti budapesti esem¢nyeknek. Itthon azonban nem az ehhez az ¢vfordulÂhoz kapcsolÂdÂ esem¢nyek ¢s munkÀk
keltett¢k az igazi szellemi izgalmat.
Tavaly Àprilisban jelent meg a Besz¢lûben
Kornis MihÀly K çDçR (MAGYAR DRçMA) cÁmü
müve: KÀdÀr utolsÂ besz¢d¢nek sz´vege,
egyben kÁs¢rlet re- ¢s dekonstrukciÂra kieg¢szÁt¢sek ¢s kommentÀrok formÀjÀban. AztÀn
az ¢v v¢ge fel¢ Lengyel LÀszlÂ k´nyve A
RENDSZERVçLTñ ELIT TºND¹KL°SE °S BUKçSA

cÁmmel. Az essz¢ mintegy fele (s v¢lem¢nyem
szerint legjobb r¢sze) a KÀdÀr-korszakkal ¢s
alkonyÀval, a kÀdÀri embertÁpussal, a magyar
kÀder (kÀdÀr) nyelvvel foglalkozik. Nem sokkal k¢sûbb lÀtott napvilÀgot Standeisky °va
monogrÀfiÀja a magyar ÁrÂk ¢s a (kÀdÀri) hatalom viszonyÀrÂl az 1956 utÀni elsû ¢vekben.
AzutÀn Kenedi JÀnos K IS çLLAMBIZTONSçGI
OLVASñK¹NYV -e a kÀdÀri kor tiltott ¡nnepeirûl, neuralgikus, fejfÀjÂs oktÂberi, mÀrciusi
¢s jÃniusi napjairÂl a àszervekÊ dokumentumainak t¡kr¢ben. A sorba illen¢k, bÀr mÀr
korÀbban, tÀrstalanul jelent meg Csizmadia
Ervin terjedelmes monogrÀfiÀja ¢s dokumentÀciÂja a demokratikus ellenz¢k t´rt¢net¢rûl.
1956 negyvenedik ¢vfordulÂjÀn mintha el¢rkezett volna az idû arra, hogy a magyar szellemi ¢let nagyobb müvekben gondolja Àt az
1956-tÂl a demokratikus ÀtalakulÀsig eltelt
t´bb mint hÀrom ¢vtizedet.
A (legutolsÂ) boldog b¢keidûket. A (legutÂbbi) diktatÃra s´t¢t ¢veit.
A nyolcvanas ¢vek v¢g¢tûl folyik a diskurzus ezekrûl a boldog, s´t¢t, b¢k¢s, diktatÃrÀs
¢vekrûl. Eleinte eg¢sz term¢szetesen Ãgy,
mint az ¢pp elmÃlt jelenrûl. Nem volt k¡l´n´sebben sz¡ks¢g dokumentumokra, elemz¢sekre ä minek is, hiszen mindannyian eml¢kez¡nk arra, ami t´rt¢nt s ami nem. MagÀnt´rt¢netek ¢s magÀnelemz¢sek sz¡lettek,
felbukkantak az ilyenkor szokÀsos jelens¢gek
(¡ld´z¢s- ¢s szenved¢st´rt¢netek, partizÀnszindrÂma, apolÂgia, Àrnyalt ¢s Àrnyalatlan

nosztalgia stb.). K´zben megjelentek az elsû
vaskos dokumentumvÀlogatÀsok, mint p¢ldÀul a Magyar Szocialista MunkÀspÀrt vezetû
test¡leteinek jegyzûk´nyvei a kezdetrûl
(1956ä57-bûl) ¢s a v¢grûl (1989-bûl). De ä ¢rdemtelen¡l ä nem keltettek k¡l´n´sebb szenzÀciÂt. A folyamatos diskurzus besorolÂdott a
t´bbi k´z¢leti-politikai szÂvÀltÀsba, annak
nyelvezet¢ben, fogalomrendszer¢ben mozgott, sz¡rkes¢ge ¢s megszokottsÀga m¢g a ritka kiv¢teleket (p¢ldÀul TamÀs GÀspÀr MiklÂs
n¢hÀny essz¢j¢t) is alig engedte lÀttatni. Csak
besz¢d, besz¢lget¢s folyt, vita nemigen.
Ennek alighanem v¢ge. Kenedi JÀnos emlÁtett k´tete bevezetûj¢ben àolvasÂk´nyvetÊ
ajÀnl az ÀllambiztonsÀg mük´d¢s¢rûl, s azt Árja, hogy az ehhez jÀrÂ àtank´nyvreÊ m¢g vÀrni kell. Volt m¢g pÀr olvasÂk´nyv¡nk s n¢hÀny munka, ajÀnlott olvasmÀny, t´rzsanyagba illû r¢szletek. R¢v¢sz SÀndor ACZ°L °S KORUNK cÁmü k´tet¢vel letette az asztalra az elsû
tank´nyvet a KÀdÀr-korszakrÂl.
R¢v¢sz SÀndor k´tete àlevezet¢s¢benÊ
àkezdem¢nyezû k´nyvk¢ntÊ hatÀrozza meg munkÀjÀt, amely àa k´zelmÃltrÂl szÂlÂ diskurzus megÃjÁtÀsÀt prÂbÀlja szolgÀlni, ¢s a k´zelmÃltrÂl valÂ
diskurzus befulladÀsa ihletteÊ. Nagyon pontos,
nagyon szer¢ny s igen nagyig¢nyü ´nmeghatÀrozÀs. Az ACZ°L °S KORUNK sajÀtos viszonyainak okÀn jelentûs kezdem¢nyez¢s; ha
valami megÃjÁthatja vagy kezdem¢nyezheti
a diskurzust, amely m¢g megindulÀsa elûtt
fulladt be, az ilyenfajta k´nyvek igen. Hogy
lesz-e k´zvetlen k´zelmÃltunkrÂl olyasfajta
àt´prengûbb ¢s bizonytalanabb t´rt¢nelmi v¢lem¢nyalkotÀsÊ, amilyet R¢v¢sz szeretne, m¢g
nem tudjuk. De rajta biztosan nem mÃlik
majd. S az is bizonyos, hogy k´nyve megker¡lhetetlen lesz ebben a àharci gondolkodÀstÂlÊ megtisztulÂ v¢lem¢nycser¢ben.
A szerzû leg¢rz¢kenyebb pontjÀn ragadja
meg a korszakot, talÀn t´bb ¢rtelemben is.
MÂdszertani szempontbÂl mindenk¢ppen. A
k´nyv olvashatÂ szabÀlyos ¢letrajzi monogrÀfiak¢nt; szerzûje az ¢letÃt ment¢n halad, sz¡let¢stûl a halÀlig k´vetik egymÀst a fûhûs pÀlyÀjÀnak fûbb ÀllomÀsai. Egyes fontos ÀllomÀsokon R¢v¢sz àkiszÀllÊ ä mÀskor gondolatmenet¢nek vonatja vesztegel lÀtszÂlag ok n¢lk¡l
a nyÁlt pÀlyÀn vagy egy f¢lreesû megÀllÂhelyen ä, elemez egy-egy probl¢mÀt, ´sszegez,
vissza- ¢s elûretekint az ¢letrajzÁrÀs t´rv¢nyei
szerint. De az olvasÂ ¢rz¢se n¢ha az, hogy az
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¢letÃt, a tÀrgy ä maga Acz¢l ä csupÀn alkalmat ad a szerzûnek arra, hogy egy korszak,
egy szem¢lyis¢g, egy ¢lethelyzet, egy k´nyv,
egy film stb. legendÀit, sût legendÀriumÀt k´ny´rtelen¡l felboncolja. Ahol lehet, dokumentumok segÁts¢g¢vel derÁti ki, mi t´rt¢nt.
Ahol mÂdja nyÁlik, inkÀbb t´bb bizonyÁtÂ erejü iratot, eml¢kez¢st szembesÁt. Ahol egyiket
sem teheti, ott k´vetkeztet¢sekkel operÀl,
amelyek alapja minden esetben valamely
mÀr bizonyÁtott ¢s okadatolt korÀbbi elemz¢s,
legvalÂszÁnübb vÀltozat a hipot¢zisek k´z¡l.
R¢v¢sz SÀndor ´nfegyelme p¢lda¢rt¢kü: ha
egyik vÀltozat sem alkalmazhatÂ, megel¢gszik a legenda ¢s az ellenlegenda jelz¢s¢vel.
A KÀdÀr-korszakot m¢g ¢ppen csak magunk m´g´tt hagytuk. Fûszereplûi k´z¡l jÂ
n¢hÀnyan k´z´tt¡nk vannak ugyan, de t´bbnyire hallgatagon tüntek el a mindennapokban. Rengeteg mÀsodvonalbeli hûs, mell¢kszereplû s m¢g t´bb epizodista akad viszont,
aki lÀtta ûket, talÀlkozott vel¡k, hosszabb
vagy r´videbb idûre valamif¢le viszonyban
Àllt a fûszereplûkkel. S ûk egyÀltalÀban nem
hallgatnak.
Ugyanakkor az ÁrÀsbeli forrÀsok, a t´rt¢n¢szi munka alapjai igen csek¢ly szÀmban Àllnak rendelkez¢sre. Ami megvan, rendezetlen; ami napvilÀgra ker¡lt, szükszavÃ ¢s kev¢sb¢ megbÁzhatÂ. Sok-sok esem¢nyrûl v¢lj¡k tudni biztosan: esz¡k ÀgÀban sem volt
ÁrÀsban r´gzÁteni, m¢g t´bb akad, amirûl
ugyan vannak dokumentumok, de csak az
igazsÀg elkendûz¢s¢re szolgÀlnak. Ha pedig
m¢gis megbÁzhatÂnak tünû iratok ker¡lnek
elû, legt´bbsz´r nem egyeznek a magÀnt´rt¢netekkel ¢s legendÀkkal. A KÀdÀr-korszak
t´rt¢nete ma elsûsorban a legendÀk ¢s ellenlegendÀk sokasÀga miatt izgalmas, mert ezek
talajÀn burjÀnzanak az apolÂgia müvirÀgai,
¢s ezt a talajt n¢pesÁtik be a d¢monolÂgia
sz´rnyecsk¢i.
R¢v¢sz SÀndor, aki a legjobb ¢rtelemben
vett t¢nyfeltÀrÂ ÃjsÀgÁrÀs ¢s a perfekcionista
t´rt¢n¢sz mÂdszertanÀt egyszerre alkalmazza
k´nyv¢ben, otthonosan mozog ezen a neh¢z
terepen. Nem zavarja, hogy az Acz¢l Gy´rgyrûl szÂlÂ Árott forrÀsok csupÀn igen kis r¢sze
Àllt rendelkez¢s¢re. Nem kapott enged¢lyt
p¢ldÀul a legszem¢lyesebb iratok, levelek,
k¢ziratok ¢s (feltehetûleg) a legbizalmasabb
hivatalos iratok leggazdagabb tÀrhÀzÀba, az

Acz¢l-hagyat¢kba valÂ betekint¢sre. Nem bocsÀtottÀk rendelkez¢s¢re az MSZMP Politikai
BizottsÀgÀnak ¡l¢seirûl k¢sz¡lt hangfelv¢teleket. Nem kutathatott MoszkvÀban, Bukarestben ¢s m¢g szÀmos helyen. Nem az Árott
forrÀsok helyett (mert az jÂszer¢vel lehetetlen), hanem t´rt¢netei mÀs r¢teg¢nek feltÀrÀsÀra bûs¢gesen hasznÀlja a szÂbeli t´rt¢nelem, az oral history eszk´zeit: ¢letÃtinterjÃk
sokasÀgÀt id¢zi, szembesÁti Acz¢ltÂl ¢s Acz¢lrÂl. Pontosan tudja, hogy a szÂbeli t´rt¢nelemben r´gzÁtett t¢nyek mÀsodlagos fontossÀgÃak, annÀl sokkal l¢nyegesebb a t´rt¢ntek
meg¢l¢se, interpretÀciÂja.
Acz¢l Gy´rgy szem¢lyis¢ge, àjelens¢geÊ,
az, amivel foglalkozott ¢s amit k¢pviselt, nagyon alkalmas sz´gletet kÁnÀlt R¢v¢sz legendÀkat, apolÂgiÀkat ¢s d¢monokat megrengetû, elbizonytalanÁtÂ szÀnd¢kaihoz. A korszaknak vannak nagy legendÀi (p¢ldÀul KÀdÀr
maga), de a sok-sok kicsi egyes szem¢lyekhez
k´tûdik. MÀrmost a KÀdÀr-korszaknak KÀdÀron kÁv¡l is akadtak meghatÀrozÂ szem¢lyis¢gei, akik nagyon pontosan kifejezt¢k ennek
a gulyÀsos idûszaknak a jellegzetess¢geit. Jellegzetesebbek voltak bizonyos ¢rtelemben,
mint Acz¢l Gy´rgy. De Losonczi PÀl, Biszku
B¢la, N¢meth KÀroly vagy GÀspÀr SÀndor
k´r¡l valahogy nagyon kev¢ss¢ teny¢sztek legendÀk. Az eg¢rsz¡rkes¢g korÀban a Fûsz¡rke Fûeg¢r izgalmas (mÀr szinte nem is sz¡rke, ¢s semmik¢ppen sem eg¢r...), de a t´bbi
eg¢r mÀr jÂval kev¢sb¢.
Acz¢l viszont nem volt eg¢r. Szemben az
Acz¢l-apolog¢tÀkkal, R¢v¢sz SÀndor meggyûzûen bizonyÁtja, t´bbnyire pontos korabeli
forrÀsokkal, hogy Acz¢l Gy´rgy alapvetûen
ugyanazt a politikai vonalat k¢pviselte, mint
1956 utÀn tÀrsainak t´bbs¢ge a Politikai BizottsÀgban ä sût m¢g korÀbban, 1945 utÀni
vid¢ki pÀrttitkÀrkodÀsa idej¢n ä, azt, amit a
RÀkosi vezette Magyar Kommunista PÀrt vezet¢se. Szemben az Acz¢l-d¢monolÂgiÀval
R¢v¢sz pontosan mutat rÀ, hogy mindezt
Acz¢l àkifel¢Ê Ãgy tudta k¢pviselni, hogy
mÀsnak, nagyon mÀsnak tünt. Annyira mÀsnak, hogy talÀn t¢nyleg mÀs is volt idûnk¢nt
¢s helyenk¢nt, s m¢g talÀn rendszer is volt
ebben (de nem mindig). Az unalomig emlegetett kÀdÀri kacsintÀs csak egy r¢sze a korszaknak ¢s/vagy a rendszernek. Acz¢l Gy´rgy
a magyar elit ¢rtelmis¢g szÀmÀra maga volt
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a kacsintÀs, egy¢ni vonÀsokkal, sajÀt szem¢lyis¢gt´bblettel (szinte mÀr ´nmaga volt!) ä
ugyanakkor nagyon kÀdÀri, olcsÂ p¢nz¢rt
korrumpÀlÂ, megengedûen atyÀskodÂ, ves¢be lÀtÂ, ¢rz¢ketlen, cinkos ¢s ´nsajnÀltatÂ.
A forrÀsadottsÀgokbÂl ¢s R¢v¢sz munkamÂdszer¢bûl k´vetkezik, hogy k´nyve elsû
r¢sze ä Acz¢l Gy´rgy ifjÃkora, az illegÀlis
kommunista ¢s antifasiszta ellenÀllÀsi mozgalomban valÂ r¢szv¢tele, zempl¢ni ¢s baranyai
¢vei 1945 utÀn, letartÂztatÀsa ¢s pere, szabadulÀsa, 1956 elûtti ¢s forradalom alatti szerepe, valamint k´zvetlen¡l 1956 utÀni tev¢kenys¢ge ä àszabÀlyosÊ t´rt¢n¢szi ¢letrajz,
vagy legalÀbbis inkÀbb arra hasonlÁt. Acz¢lt
r¢szben ugyanaz az alap¢lm¢ny, R¢v¢sz talÀlÂ
kifejez¢s¢vel a àk¢tfrontos f¢lelemÊ viszi az
1956. november 4-e utÀni hatalomba, ami
KÀdÀrt ugyanennek ¢l¢re. F¢lelmeik forrÀsvid¢ke ¢s k¢t frontja azonban csak r¢szben
ugyanaz: ti. a RÀkosi-rendszer b´rt´ne, a
pÀrtvezet¢s ¢l¢ig elhatolÂ tisztogatÀs kiszÀmÁthatatlansÀga. A mÀsik àfrontÊ nyilvÀnvalÂan 1956, Nagy Imre ¢s a àrevizionistÀnakÊ
nevezett '56 elûtti ellenz¢kis¢g. Acz¢l 1956-ot
vagy ami fel¢ '56 mutatott, a fasizmussal ¢s a
v¢szkorszakkal azonosÁtja, sajÀt szem¢lyes ¡ld´z´tts¢g¢vel zsidÂk¢nt ¢s kommunistak¢nt.
KÀdÀr szÀmÀra 1956-ban ez csak az egyik f¢lelem ¢s nyomasztÂ tapasztalat; ¢rz¢sem szerint enn¢l is sÃlyosabb a szovjetektûl valÂ f¢lelem, amelyet Acz¢llal ellent¢tben szem¢lyesen ¢lt meg 1956. november 1-j¢tûl Budapesten, MoszkvÀban, majd ism¢t MagyarorszÀgon. Ebben a mÀsodik f¢lelemben mindkettûj¡k szÀmÀra fontos viszonyÁtÀsi pont az
1953ä56-os idûszak. KiszabadulÀsuk utÀn
egyik¡k sem csatlakozik Nagy Imr¢hez, sem
akkor, amikor m¢g hatalmon van, sem akkor,
amikor a k´r¡l´tte t´m´r¡lû ¢rtelmis¢gi
pÀrtellenz¢k vez¢ralakja. KÀdÀr szÀmÀra az a
fontos, hogy semmik¢ppen ne tÀmadjon t´bb¢ egy Nagy Imr¢hez hasonlÂ szem¢lyis¢g
pÀrtjÀn bel¡l; akÀr egy bÀrmilyen, esetleg demokratikusabb politikai alternatÁva jegy¢ben,
akÀr Ãgy, mint Moszkva esetleges alternatÁv
partnere. Acz¢lt inkÀbb az ¢rtelmis¢gi autonÂmia irritÀlja, amely 1956 elûtt a pÀrt szÀmÀra vesz¢lyes ¢s ellenûrizhetetlen erjed¢st
id¢z elû. KÀdÀr bizalmatlan az ¢rtelmis¢g irÀnyÀban, szÀmÀra idegen, vesz¢lyes ¢s ¢rthetetlen ter¡let a magas kultÃra, Acz¢l viszont

¢ppen ebben van otthon. BarÀtsÀguk ¢s egymÀsrautaltsÀguk egyik alapja ez a fajta mük´dû munkamegosztÀs, amelyben Acz¢l elfogadja a neki szÀnt, legjobb esetben mÀsodhegedüsi szerepet; amikor a àter¡letenÊ zavarok mutatkoznak, KÀdÀr egyre kev¢sb¢ bÁzik
a r¢gi sorstÀrsban ¢s barÀtban.
TalÀn KÀdÀr ¢s Acz¢l viszonya az egyetlen
olyan csomÂpont, amelyet R¢v¢sz SÀndor
nem vizsgÀl jelentûs¢g¢nek megfelelûen. A
k´nyv mÀsodik, terjedelmesebb r¢sze, Acz¢l
emelked¢se azt k´vetûen, hogy a hatvanas
¢vek elej¢re szem¢lyes kapcsolatai, ki¢p¡lû
informÀlis viszonyrendszere ¢s egyre offenzÁvebb àkegygazdÀlkodÀsaÊ (Ãjabb fogalmi telitalÀlat) pacifikÀlta a magyar irodalmi ¢letet,
egymÀsra ¢p¡lû esettanulmÀnyok sorozata.
Az egyre fogyatkozÂ, mind esetlegesebben
hozzÀf¢rhetû forrÀsok nem tett¢k lehetûv¢
azt, hogy a k´nyv addigi, arÀnyos, lineÀris
szerkezetben folytatÂdj¢k. R¢v¢sz megtartja a
kronolÂgiai rendet, s ebbûl ragad ki nevezetes vagy jellemzû eseteket, probl¢mÀkat. A
csomÂpontok Ágy is kitünûen kirajzoljÀk a pÀlya Áv¢t. De a fentebb jelzett hiÀny okÀn Acz¢l
àkimagasodikÊ a KÀdÀr-rendszer politikai
¢pÁtm¢ny¢bûl, holott KÀdÀr nem szerette a
tornyokat, sokkal inkÀbb a lapos tetûket, s
rendszere ¢p¡let¢n az egyetlen igazi hÀromsz´gel¢si pont a k¢m¢ny volt: û maga. K¡l´n´sen a k´nyv v¢ge fel¢, Acz¢l, majd a rendszer bukÀsa utÀn, mintegy visszamenûleg
olyan benyomÀs keletkezik, hogy itt m¢giscsak egy nagy magÀnyos reformszem¢lyis¢g
tragikus sorsa zÀrul le ä holott a maga hely¢n
R¢v¢sz minden esettanulmÀnyban k¢rlelhetetlen pontossÀggal mutatja ki Acz¢l reformer beÀllÁtottsÀgÀnak t´bbnyire igen szük
hatÀrait, vagy ¢ppen azt, hogy miben sem
k¡l´nb´z´tt a t´bbiektûl. A k´nyv terjedelm¢nek t´bb mint fele a kÀdÀri struktÃra sÃlyosbodÂ mük´d¢si zavarait, bomlÀsÀt, majd
m¢ly¡lû vÀlsÀgÀt mutatja be. °lete v¢ge fel¢
Acz¢l sok f¢lbehagyott interjÃban bizonygatta, mennyit tett az¢rt, hogy az adott (¢s vÀltoztathatatlan) viszonyokon bel¡l optimÀlis
helyzet alakuljon ki. Mik´zben a viszonyok
egyÀltalÀn nem voltak vÀltoztathatatlanok, û
pedig m¢g ezeken bel¡l is egy meghaladott
helyzetet tekintett optimumnak. A LukÀcs-tanÁtvÀnyok, a JAK, a MozgÂ VilÀg, az írÂsz´vets¢g p¢ldÀzata mind ezt mutatja. Azt pedig
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Acz¢l v¢gk¢pp nem ¢rtette, hogyan lehets¢ges egyÀltalÀn (szellemi) ¢let az ûÀltala kialakÁtott szabÀlyrendszeren kÁv¡l, hogyan k¢pes
n¢hÀny filozÂfus, ÁrÂ stb. nem tÀrgyalni vagy
vacsoraasztalon kÁv¡l, felt¢telek alapjÀn tÀrgyalni vele.
R¢v¢sz SÀndoron, a t´rt¢n¢szen, essz¢istÀn ¢s ÃjsÀgÁrÂn nincs ¢rtelme szÀmon k¢rni:
mi¢rt nem adott bravÃros Acz¢l-portr¢ja
mell¢ n¢hÀny fejezet erej¢ig egy kis bevezet¢st a KÀdÀr-rendszer k´zt´rt¢net¢be, mi¢rt
nem biggyesztette hozzÀ a àmagyar modellÊ
anatÂmiÀjÀt, s mi¢rt nem Árt t´bbet a rendszer n¢vadÂjÀrÂl. Teljes joggal ¢rezhette: ez
nem az û feladata. Pedig egy szempontbÂl
k¡l´n´sen hasznos lett volna. OlvasÂinak
t´bbs¢ge most m¢g mindent ¢rt, mert a szereplûk, esetek, a nyelv ¢s a gondolkodÀs
nemcsak a k´zelmÃltbÂl ismerûs. Acz¢l meghalt, KÀdÀr meghalt, a rendszer els¡llyedt,
de ä ezzel fejezûdik be a k´nyv ä àmi pedig itt
maradtunkÊ, àkrÂnikus kor¢rt¢kel¢si ¢s ´n¢rt¢kel¢si
vÀlsÀgbanÊ. ValÂban, itt maradtunk, nek¡nk
nem kell magyarÀzni. De R¢v¢sz SÀndor
k´nyve is itt marad ä k¡l´nb´zû ¢rt¢kel¢si
vÀlsÀgaink mÃltÀval vagy akkor, amikor mÀr
nem mi ¢rt¢kel¡nk, s eg¢szen mÀs vÀlsÀgok
mutatnak majd ugyanÃgy vissza a t´rt¢nelembe, mint a maiak. Gyermekeinknek pedig, szerencs¢re, mÀr csaknem mindent el
kell magyarÀzni. Vajon Acz¢l Gy´rgy esettanulmÀnyaibÂl ûk ¢rteni fogjÀk a mi felnûttkorunkat?
Lehet persze, hogy ez majd egyszerüen az
alapfokÃ, bevezetû szeminÀriumok feladata
lesz. R¢v¢sz SÀndor k´nyve pedig akkor is a
felsûbb, haladÂ kurzusok irodalomjegyz¢k¢n
szerepel majd.
Rainer M. JÀnos

A REGRESSZIñ DICS°RETE
BÀlint MihÀly: Az ûst´r¢s. A regressziÂ terÀpiÀs vonatkozÀsa
FordÁtotta Boros OtÁlia
Akad¢miai, 1994. 182 oldal, 528 Ft
KreatÁv emberek szÀmÀra az igazi kihÁvÀst
mindig a megoldhatatlan feladat megoldÀsa,

a lehetetlen megvalÂsÁtÀsa jelenti. Az 1939ben emigrÀciÂba k¢nyszer¡lt pszichoanalitikus BÀlint MihÀlyt mester¢hez, Ferenczi SÀndorhoz hasonlÂan a kezelhetetlen betegek probl¢mÀi izgattÀk igazÀn.
BÀlint MihÀly 1896-ban sz¡letett Budapesten, asszimilÀlt zsidÂ polgÀri csalÀdban. A
pszichoanalÁzissel mÀr orvostanhallgatÂ korÀban megismerkedett, Ferenczi SÀndor ÂrÀit
lÀtogatta, aki, mint tudjuk, a TanÀcsk´ztÀrsasÀg idej¢n a vilÀgon elsûk¢nt egyetemi katedrÀrÂl oktatta a l¢lekelemz¢st. Freud müvei,
elsûsorban a HçROM °RTEKEZ°S A SZEXUALITçS ELM°LET°RýL meg a TOTEM °S TABU
megragadtÀk k¢pzelet¢t, s a komoly orvosi
hivatÀs helyett az emberismeret kalandosabb
ÃtjÀt vÀlasztotta: analÁzisbe ment. Kik¢pzûje
Berlinben Hanns Sachs, majd k¢sûbb Pesten
Ferenczi SÀndor volt.
Tagja volt a Magyar Pszichoanalitikus
Egyes¡letnek, dolgozott a legendÀs pszichoanalitikus ambulanciÀn, a M¢szÀros u. 12.ben. MunkÀssÀgÀnak kezdete egybeesik a
pszichoanalÁzis budapesti iskolÀjÀnak hûskorÀval. Hitler elûl, mint annyian, û is k¡lf´ldre
menek¡lt, elm¢leti ¢s gyakorlati munkÀjÀnak
java AngliÀban k¢sz¡lt, fûk¢nt angolul publikÀlt. 1970-ben halt meg Londonban. Jobb
k¢sûn, mint soha ä 1996-ban jelent meg rÂla
magyarul az elsû monogrÀfia V ITçK A PSZICHOANALíZISBEN cÁmmel. A kivÀlÂ k´nyvecske szerzûje Haynal Andr¢, aki, mint ezt neve
is mutatja, nem MagyarorszÀgon ¢lû magyar,
s ez¢rt munkÀjÀt bizony le kellett fordÁtani.
(Milyen kÀr, hogy eme valÂban h¢zagpÂtlÂ
tanulmÀnyok magyarÁtÀsÀhoz nem siker¡lt
PannÂniÀban olyan emberre lelni, aki hajlandÂ mind a 133 oldalt egy emberk¢nt s ezÀltal
rem¢lhetûen egys¢ges terminolÂgiÀt hasznÀlva lefordÁtani. Vagy legalÀbb valami felelûsszerkesztû-f¢l¢t...)
Sokf¢le az orvossÀ vÀlÀs Ãtja ä orvostanhallgatÂ betegem kisgyerek volt, mikor imÀdott ¢desapja, szinte a keze k´z´tt, meghalt.
AnalÁzise derÁtett rÀ f¢nyt, hogy az egy¢bk¢nt
tûle oly idegen pÀlyÀra az a tudattalan fantÀzia hajtotta, hogy akkor tehetetlen¡l Àllt, nem
segÁtett, s ezÀltal a trag¢diÀt û okozta. PÀlyavÀlasztÀsa egyf¢le jÂvÀt¢teli t´rekv¢s, melyet
mindig a tudattalan büntudat nyomÀsa hajt.
A gyerek nemcsak àaz¢rtÊ jÀtszik orvosost
(vagy papÀst-mamÀst), hanem mert megfigyelte, hogy a felnûttek orvost hÁvnak, ha baj
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van, û segÁt, mert megsz¡nteti a fÀjÀst, kistestv¢rt teremt, vagy elt¡nteti a nagymamÀt;
aki, ha akarja, a mama otthon marad: vasÀrnapot varÀzsol. Aki segÁt, az titkok tudÂja ä
megprÂbÀl hÀt û is segÁteni. Azt gondolja, ha
el¢g sok ¢vig tanul, ¢s aztÀn k¢pezi magÀt
m¢g ¢s m¢g tovÀbb, akkor elj´n az idû, mikor
û vagy k¢sei utÂdja birtokÀban lesz a panÀceÀnak. ä A tudÀs hatÀra csak lÀtszÂlagos s fûk¢nt idûleges. Egy Ãj felfedez¢s, Ãj gyÂgyszer
vagy Ãj technikai bravÃr nyomÀn megvÀltozhat minden ä a halott felkel, ¢s jÀr, a levÀgott
v¢gtag kinû, a hibernÀlt beteg felfüthetû,
mert Ám¢ az Ãj csodaszer, s akkor mÀr nem
û, hanem a gyilkos kÂr lesz halÀlra Át¢lve.
BÀlint MihÀly pÀlyavÀlasztÀsÀban csalÀdi
hagyomÀnyt k´vet ä apja jÂzsefvÀrosi hÀziorvos, a gyakorlat embere. TalÀn az sem v¢letlen, hogy a pszichoanalÁzis irÀnt oly m¢lyen
elk´telezett fiÃ munkÀssÀgÀnak jelentûs r¢sze
a hÀziorvosi praxisban dolgozÂk segÁt¢s¢t
szolgÀlja ä szeminÀriumokat, csoportokat vezet, s azt kutatja, hogyan s hol hat az orvosbeteg kapcsolat, s benne hogyan Àrt vagy
hasznÀl az orvos maga. IdentifikÀciÂ ¢s rivalizÀciÂ ä legyûzni az apafigurÀt.
Mindez el¢gg¢ k´ztudott, s ahhoz sem kell
tÃlzottan m¢ly l¢lektani tudÀs, hogy felismerj¡k, belÀssuk: minden orvos belsû titkos mindenhatÂ. A legnehezebb lecke legyûzni ´nmagunkban ezt az ideÀt, ¢s megtanulni elviselni, hogy a tudomÀny hatÀra v¢ges, van
helyzet, ahol nincs segÁts¢g, beteg, aki nem
gyÂgyul meg, s van, lesz, aki belehal. Milyen
egyszerü ¢s h¢tk´znapi t¢ny az ember halandÂ voltÀrÂl valÂ tudomÀs, s m¢gis, milyen neh¢z belet´rûdni abba, amit tudunk.
A tudomÀny ¢s technika k¢ts¢ges diadalak¢nt l¢teznek mÀr temethetetlen holtak, l¢tezik sok konnektorhoz lÀncolt ¢lûhalott, ûk a
csodavÀrÀs bizonyÁt¢kai. Ismerj¡k a seb¢szt,
aki, ahogy a fÀma mondja, addig operÀl, mÁg
csak van mit mibûl, ismerj¡k a zigÂtaÀllapotot ¢pp csak hogy tÃlosztÂdott korÃ Ãjsz¡l´ttet ¢s anyam¢h¢t, az inkubÀtort.
Mi¢rt is lenne mÀs a helyzet ott, ahol az
orvos a l¢lek betegs¢geinek kutatÀsÀra teszi fel
¢let¢t? MÀr a r¢gi g´r´g´k is tudtÀk ä Arisztotel¢szt id¢zve ä, hogy àa l¢lekre vonatkozÂlag
valami bizonyossÀghoz eljutni mindenk¢ppen a legnehezebb dolgok k´z¢ tartozikÊ. S ha ûszint¢k
akarunk lenni, bevallhatjuk ä ma sincs ez

mÀsk¢pp. Ez persze nem nagy csoda. Ha ismerj¡k, milyen a vese, ha tudjuk mük´d¢s¢t,
a vizelet mÀr megismerhetû. Milyens¢ge a vese mük´d¢s¢nek k´vetkezm¢nye. De hiÀba
ismer¡nk feh¢r- s sz¡rkeÀllomÀnyt, hiÀba a
magvak, a milliÂ ´sszek´ttet¢s, hiÀba az enzim-biok¢mia... A gondolat, a szellem, a l¢lek
mindebbûl nem k´vetkezik. Persze ahol nincs
mük´dû agy, ott nincs bÀnat, nincs ´r´m, ¢s
nincsenek fÂbiÀk. T¢ny, ha nû a v¢rben a szerotoninszint, enyh¡l a depressziÂ, szkizofr¢nia pedig lehet: dopamin-anyagcserezavar.
Sok tudÂs, sok r¢szmagyarÀzat: nem megvilÀgÁt, csak ´sszezavar.
Mindez BÀlint MihÀly magyarra ä k¢ts¢gbeejtû ä AZ ýST¹R°S cÁmmel fordÁtott k´nyv¢nek olvastÀn mer¡lt fel bennem. A k´nyv
BÀlint munkÀssÀgÀnak elm¢leti ´sszefoglalÀsa, amelyben az Ãgynevezett elsûdleges szeretetrûl, az anya-gyermek kapcsolat korai zavarairÂl, a regressziÂ terÀpiÀs vonatkozÀsairÂl fejti ki n¢zeteit. A mü elûsz´r 1968-ban
jelent meg Londonban, azÂta meg¢rt t´bb
nyelven sok kiadÀst, mÁg v¢g¡l hozzÀnk is eljutott. BÀlint MihÀly sorsa a magyarorszÀgi
pszichoanalÁzis (vagy a magyar pszichoanalitikusok?) t´rt¢net¢ben igencsak hasonlatos a
kortÀrs ¢s mester, Ferenczi SÀndor sorsÀhoz. Mik´zben Ferenczi jelentûs¢g¢nek, technikai ¢s elm¢leti ÃjÁtÀsainak emlÁt¢se n¢lk¡l
nincs ¢s nem is volt relevÀns pszichoanalitikus irodalom sem Nyugat-EurÂpÀban, sem
az Egyes¡lt çllamokban, hazÀjÀban ¢vtizedekig a nev¢t sem id¢zt¢k, nemhogy szellem¢t.
Mindez BÀlint MihÀlyrÂl is elmondhatÂ. S
bÀr az utÂbbi n¢hÀny ¢vben Ferenczi SÀndor eset¢ben megt´rt a csend, BÀlint MihÀly
szerepe, jelentûs¢ge ma is csak n¢hÀny vÀjtlelkü pszichoanalitikus ¢s laikus ¢rdeklûdû
szÀmÀra vilÀgos.
Ez alÂl talÀn csak az Ãn. BÀlint-csoport l¢te kiv¢tel, errûl az¢rt sokan hallottak mÀr harangozni. çm ez a harangszÂ is nagyon meszszirûl ¢s nagyon halkan szÂlt. Pedig elgondolÀsÀnak l¢nyege ä hogy lelki betegs¢gekben,
h¢tk´znapi neurÂzisokban oly gazdag ¢let¡nket igencsak megk´nnyÁten¢, ha azokat a
hÀziorvos felismern¢, ¢s bizonyos m¢rt¢kig
bÀnni tudna vel¡k ä egyike rendszervÀltogatÂ eg¢szs¢g¡gy¡nk àvadonatÃjÊ elk¢pzel¢seinek. Az Ãn. BÀlint-csoport r¢sztvevûi olyan
gyakorlÂ orvosok, akik ä felismerve betegeik
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panaszai m´g´tt a l¢lektani bajt, depressziÂt,
szorongÀst ä bizonyos gyakorisÀggal egy
szak¢rtû pszichoanalitikus, pszichoterapeuta
vezet¢s¢vel megbesz¢lik probl¢mÀs eseteiket,
azaz egyfajta csoportos szupervÁziÂban vesznek r¢szt.
BÀlint MihÀly a londoni Tavistock-klinikÀn azt kutatta, hogyan tehetûk gyakorlÂ orvosok sajÀt, betegeikkel kapcsolatos tudattalan folyamataik irÀnyÀban nyitottÀ, hogy ezÀltal napi munkÀjuk sorÀn felismerj¢k azokat
a sajÀt ¢rzelmi probl¢mÀkat, melyek akadÀlyozzÀk a kezel¢st. K´nyve, AZ ORV OS, A BETEG °S A BETEGS°GE Londonban 1957-ben,
MagyarorszÀgon 1961-ben jelent meg. çm a
hitt¢rÁtûk sorsa, mint tudjuk, fûk¢nt hazai terepen, neh¢z... Ezt p¢ldÀzza az a kilencvenes
¢vekben megt´rt¢nt eset, melynek sorÀn a
megh´kkent pszichiÀter a k´vetkezû sorokat
olvashatta egyik betege hÀziorvosi beutalÂjÀn: T. IdeggondozÂ! K¢rem betegem BÀlintcsoportba v¢tel¢t. (Koll¢gÀm hamar ´sszeszedte magÀt, de egy idûre lemondott az ismeretterjeszt¢srûl.)
BÀlint MihÀly ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀban a terÀpiÀs kapcsolat kutatÀsa ¢s az analitikus szem¢lye Àllt. Ferenczivel egy¡tt elsûk¢nt
¢bredt rÀ arra, hogy a pszichoanalÁzis hat¢konysÀgÀnak titka nem az intrapszich¢s, hanem az interperszonÀlis ä azaz a pÀciens ¢s a
terapeuta k´z´tti ä tartomÀnyban rejlik.
A klasszikus pszichoanalitikus terÀpiÀt ¢s
technikÀt Freud neurotikus (hiszt¢riÀs, fÂbiÀs, k¢nyszeres) betegeken ¢s betegek szÀmÀra
dolgozta ki. A sÃlyosabb kÂrk¢peket, pl. a
szkizofr¢niÀt ¢ppen a tÀrgykapcsolatok hiÀnyÀra valÂ hivatkozÀssal kezelhetetlennek
tartotta. MÀs k¢rd¢s, hogy mai tudÀsunkkal
p¢ldÀul a Farkasember eset¢t, a pontos leÁrÀsnak k´sz´nhetûen, bizony legalÀbbis borderline szem¢lyis¢gzavarnak tartanÀnk. Ma
mÀr azt is tudjuk, hogy a szokÀsostÂl elt¢rû
mÂdon ugyan, de a szkizofr¢n, a narcisztikus
¢s a borderline betegek is kapcsolÂdnak k´rnyezet¡k (¢s sajÀt belsû vilÀguk) tÀrgyaihoz.
Ezek a kapcsolÂdÀsok sokszor bizarrak,
torzak, sz¢lsûs¢gesek. Egy narcisztikus ember
nem szomorÃ, ha elhagyjÀk, gyÀszolni k¢ptelen. Csak bosszÃvÀgy hajtja az ût ¢rt ànarcisztikus s¢relemÊ miatt. Vagy a mÀsik megoldÀs:
egy pillanat, s az elhagyÂ, a korÀbban lÀtszÂlag oly fontos szem¢ly mÀr ¢rt¢ktelen, halo-

vÀny Àrnyalak. Akin nincs mit szeretni, s talÀn sohasem volt, ki bÃsul utÀna? Elfelejtûdik
hamar. K´nnyen ¢s gyorsan pÂtolhatÂ, hiszen a beteg szÀmÀra nem û, hanem az Àltala
biztosÁtott s r´vid ideig sem n¢lk¡l´zhetû szeretet, rajongÀs, tisztelet stb. volt fontos, nyÃjtott ànarcisztikus kiel¢g¡l¢stÊ. Kapcsolat ez is,
csak rossz.
A neurotikus betegek ÀltalÀban k¢pesek
arra, hogy megk¡l´nb´ztess¢k egymÀstÂl
k¡lsû ¢s belsû vilÀguk t´rt¢n¢seit, azaz szilÀrd
¢nhatÀrokkal rendelkeznek. K¢pesek arra,
hogy a terapeuta Àltal elmondottakat meg¢rts¢k (azonos mÂdon gondolkodjanak), ¢rtelmez¢seit ¢rtelmez¢sk¢nt ä ¢s nem pl. ellens¢ges tÀmadÀsk¢nt ä ¢lj¢k Àt, fogadjÀk be
vagy utasÁtsÀk el. Nyitottak a vÀltozÀsra, az Ãj
vagy szokatlan n¢zûpontok, ismeretek befogadÀsÀra. (Ahhoz, hogy valami belsûv¢ vÀlhasson, hogy valamit magam¢nak ¢rezzek,
nyilvÀnvalÂan sz¡ks¢g van arra, hogy az a
belsû, ez a àmagamÊ mindk¢t irÀnyban ÀtjÀrhatÂan ugyan, de a k¡lsûtûl elhatÀrolva l¢tezzen.)
BÀlint elm¢lete szerint a sÃlyos pszichiÀtriai betegek az¢rt nem ¢rhetûk el a klasszikus
pszichoanalÁzis szÀmÀra, mert Freud tanait,
amelyeknek k´zponti t¢nyezûje az ¹dipuszkomplexus, a felnûttek nyelv¢n fogalmazta
meg. Az ´dipÀlis konfliktus k´vetkezm¢nyek¢nt megnyilvÀnulÂ t¡netek, probl¢mÀk feltÀrÀsÀra ez az ¢rett gondolkodÀsmÂd valÂban
alkalmas. Ezen a szinten ¢rv¢nyes a szavak ¢s
a mondatok, valamint a hozzÀjuk kapcsolÂdÂ
asszociÀciÂk megszokott jelent¢se, analitikus
¢s analizÀlt ugyanazt a nyelvet besz¢li. ValÂ
igaz, hogy Freud a felnûttek nyelv¢n fogalmazott, s kev¢s csillogÂbb elm¢leti ¢s gyakorlati mü lÀtott napvilÀgot, mint BÀlint MihÀly
regressziÂrÂl, ûst´r¢srûl szÂlÂ fejteget¢se, bÀr
v¢lem¢nyem szerint az alapfeltev¢s alapvetûen hibÀs. (ögy vagyok ezzel, mint a LEONARDO çLMA cÁmü freudi Àlomfejteget¢ssel. Az
eg¢sz essz¢ banÀlis fordÁtÀsi hibÀn alapul
ugyan, de ettûl maga az Àlomfejt¢s, mint azt
az eltelt ¢vtizedek is bizonyÁtjÀk, mit sem
vesztett ¢rv¢nyess¢g¢bûl.) TehÀt ä igaz
ugyan, hogy a klasszikus pszichoanalÁzis l¢nyege a verbalitÀs, s fûk¢nt az ´dipÀlis szinten dolgozik, de mindez szÀmomra, bÀr k¢ts¢gkÁv¡l mük´dûk¢pesnek bizonyult, legalÀbb annyira nem magÀtÂl ¢rtetûdû, mint
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ahogyan BÀlint szÀmÀra a preverbÀlis konfliktusok hagyomÀnyos, felnûtt nyelven zajlÂ
kezel¢se nem az. Mert igaz persze, hogy a felnûtt Oidipusz teszi el lÀb alÂl apjÀt, ¢s veszi
feles¢g¡l anyjÀt, majd bünhûdik mindez¢rt,
de a trauma, amitûl dagadt lÀbÃvÀ vÀltozott,
ût is csecsemûkorban ¢rte.
BÀlint MihÀlyt tehÀt, csakÃgy, mint Ferenczit, a minden analitikus szÀmÀra gondot
s egyben kihÁvÀst jelentû sÃlyos betegek kezel¢si kudarcai foglalkoztattÀk, s k´nyve l¢nyeg¢ben ez irÀnyÃ kutatÀsainak elm¢leti
leÁrÀsa, gyakorlati bemutatÀsa. °vtizedes tapasztalat, megfigyel¢s eredm¢nyek¢ppen, Ferenczi tanÁtÀsÀnak l¢nyeg¢t Àt¢rezve ¢s
magÀ¢vÀ t¢ve rÀismert a pszichoanalÁzis hermeneutikai aspektusÀra. Nevezetesen arra,
hogy vannak olyan àm¢lys¢gesen zavartÊ betegek, akikn¢l a szavaknak nincs egyezm¢nyes jelent¢s¡k, s akikn¢l ez¢rt a felnûttnyelv
nem hasznÀlhatÂ. SzÂ ¢s csend mÀst jelent. (A
l¢nyeg meg¢rt¢s¢ben a nyelv csak gÀt, nem
eszk´z ä s mindezt egy verbÀlis terÀpiÀrÂl Árta!)
Egyik betegem pszichoanalitikusan orientÀlt kezel¢se sorÀn azt javasoltam, hogy hozzon el n¢hÀny ä Àltala fontosnak Át¢lt ä f¢nyk¢pet a csalÀdjÀrÂl, s majd azok alapjÀn folytatjuk a besz¢lget¢st. (N¢mi eretneks¢gtûl
magam sem irtÂztam soha.) Nem reagÀlt se
prÂ, se kontra, nem szÂlt ¢s nem k¢rdezett.
F¢nyk¢peket azonban sem a k´vetkezû, sem
a k¢sûbbi ÂrÀk sorÀn nem hozott, ´tletemrûl
t´bb szÂ nem esett. Hanem amikor ezt k´vetûen anyja ´ngyilkossÀgot k´vetett el, ¢s meg
is halt, a terÀpia drÀmai fordulatot vett. Hihetetlen d¡hvel tÀmadt rÀm, megfenyegetett, engem okolt anyja halÀlÀ¢rt, ¢s utalt arra is, hogy apja ¢s a csalÀd megfizet majd
anyja gyilkosÀnak. BÀr kezel¢se ekkor mÀr
hosszabb ideje folyt, s tudtam, û addigi legsÃlyosabb borderline eseteim egyike, s azt is,
hogy korÀbban hÀnyan s hÀnyszor prÂbÀlkoztak meg kezel¢s¢vel, ez a tÀmadÀs m¢gis
vÀratlan ¢s ¢rthetetlen volt szÀmomra. JÂval
k¢sûbb ¢rtettem meg, hogy betegem szÀmÀra
az, hogy f¢nyk¢pet k¢rtem a csalÀdrÂl, azt jelentette, tudom, hogy û valÂjÀban nem ¢desgyermeke apjÀnak, s Ãgy gondolta, anyja ´ngyilkossÀga nem mÀs, mint az û zabigyerek
voltÀnak beismer¢se.
Ha ilyen esetben a terapeuta tovÀbbra is
a megszokott mÂdon dolgozik ä reagÀl, ¢rtel-

mez, besz¢l ä, akkor hamarosan m¢lys¢ges ¢s
ÀthÀghatatlan szakad¢k vÀlaszt el egymÀstÂl
orvost ¢s beteget. L¢nyeg¢ben mindketten
egyed¡l maradnak. Az addig megfelelûen
haladÂ terÀpia elakad, igen gyakran v¢gleg
meg is szakad. Ezt a szintet, ezt a zavart nevezi BÀlint MihÀly basic faultnak, a magyar
fordÁtÀs szerint ûst´r¢snek. S az analitikus,
aki mereven ragaszkodik a àszakma szabÀlyaihozÊ, az Àtt¢tel, viszontÀtt¢tel hagyomÀnyos kezel¢s¢hez, az ¢rtelmez¢sek hagyomÀnyos rendj¢hez, soha nem vÀlhat k¢pess¢ arra, hogy olyan betegeken is segÁtsen, akik
eset¢ben a trauma ä l¢gyen az a gondoskodÀs
hiÀnya vagy el¢gtelen volta, tÃl sok vagy tÃl
erûs frusztrÀciÂ ä a legkorÀbbi kisgyermekkorban, a testi-lelki fejlûd¢s kezdetekor okozta a zavart. Az elûzû p¢ldÀhoz visszat¢rve, egy
narcisztikus beteg kit´r¢se, melyben terapeutÀjÀt becsm¢rli, tudatlannak, ÀrulÂnak, ellens¢gnek tartja, a hagyomÀnyos mÂdon ä
mivel a terÀpiÀs àallianceÊ-nak m¢g a lehetûs¢ge is hiÀnyzik ä nem kezelhetû. Ferenczi,
BÀlint, majd (¢vekkel, ¢vtizedekkel k¢sûbb)
M. Klein, O. Kernberg, P. Kohut munkÀja
derÁtett rÀ f¢nyt, hogy az ilyesfajta kapcsolatk¢ptelens¢g nem a kapcsolatok hiÀnyÀt jelenti, hanem azt, hogy a beteg kapcsolatai ilyenek. Lehets¢ges p¢ldÀul, hogy az agresszivitÀs
m´g´tt tudattalan szorongÀs rejlik. A beteg
az¢rt k¢ptelen kapcsolÂdni, szeretetet, hÀlÀt
¢rezni valaki, p¢ldÀul az ût segÁtû analitikus
irÀnt, mert tudattalanul csak ekk¢pp v¢li elker¡lhetûnek egy korai elhagyattatÀs traumÀjÀnak elviselhetetlen megism¢tlûd¢s¢t.
Aki nem szeret, az nem is csalÂdhat a szeretett szem¢ly elveszt¢sekor. S ha a kezel¢s sorÀn m¢gis fel¢ledni lÀtszik a k´tûd¢s, az nem
´r´met, hanem szorongÀst ¢breszt, s az fordul agressziÂba. Ha valaki mindezt nem àlÀtjaÊ, nem is erre reagÀl. Akkor az agresszivitÀs
elutasÁtÀst vÀlt ki, a kezel¢s megszakad. S ezÀltal megt´rt¢nik mindaz, amit a beteg elker¡lni vÀgyott, amitûl tudattalanul iszonyÃan
f¢lt, s m¢gis ism¢telt ä hogy elhagyjÀk Ãjra.
¹rd´gi k´r.
°rett ember, ha tÀrsra vÀgyik, ha szeret, s
akarja, hogy szeress¢k, ha fontos, hogy valaki
vele legyen, az kedves, jÂ, t´rûdik, hÀlÀs. A
csecsemû ordÁt f¢lelm¢ben, ordÁt ¢s kiabÀl,
torzul az erûlk´d¢stûl. Egy jÂ mama ¢rti, hogy
hÁvjÀk, s ha sÁr a baba, megy, tisztÀba teszi, ete-
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ti, dÃdol neki, ringatja, teszi, amit kell. Az az
analitikus, aki nem tud ilyen jÂ mama lenni,
mert p¢ldÀul az agressziÂban nem a szorongÀst ¢rzi, sosem ¢rtheti meg, mirûl szÂl a beteg. Ez az a szakad¢k, amirûl BÀlint k´nyve
szÂl, ez az a ànyelvzavarÊ.
A k´nyv cÁm¢nek magyarÁtÀsÀval a fordÁtÂnak biztosan nem volt k´nnyü dolga.
Olyan terminussal kellett megharcolnia,
amely ä bÀrmily sajnÀlatos ä nem nyert polgÀrjogot a pszichoanalitikus irodalomban,
mÀsok mÀshol nem hasznÀljÀk. (Maradt ä a
bÀlinti gondolatot nem teljesen fedû ä preverbalitÀs.) Az àûst´r¢sÊ el¢g figyelemfelkeltû
kifejez¢s ugyan (az ember azt gondolnÀ, valami f´ldt´rt¢neti sci-fit izgulhat v¢gig), csakhogy hibÀs. ýsnek a magyarban hagyomÀnyosan valami filogenetikusan r¢git nevez¡nk. Az egyed fejlûd¢se sorÀn inkÀbb Ãgy
mondjuk: korai, eredeti, alap. Nem ûsember
vagy ûsl¢ny: Ãjsz¡l´tt vagy magzat a korai
embergyerek neve.
A basic fault, azt hiszem, alapzavar. így m¢g
a modern pszichiÀtriai diagnosztikÀba is beilleszthetû, ahol egyre inkÀbb zavarokrÂl ¢s
nem betegs¢gekrûl besz¢l¡nk. Igaz, az angol
megfelelû itt disorder, de hÀt semmi, m¢g
egy zavar sem lehet t´k¢letes.
SÃlyos pszich¢s zavarok eset¢ben mÀr a terÀpia korai szakaszÀban, kev¢sb¢ sÃlyos esetekben a kezel¢s elûrehaladottabb szakaszÀban az analÁzis eljuthat az alapzavar eme regresszÁv szintj¢re. S amitûl korÀbban ä Ferenczit kiv¢ve ä minden terapeuta f¢lt, amit
igyekezett elker¡lni, arrÂl BÀlint elmondja
nek¡nk, hogy nemcsak nem ker¡lendû, hanem egyenesen kÁvÀnatos is ahhoz, hogy ha
nem is teljes gyÂgyulÀst, de l¢nyeges javulÀst,
vÀltozÀst ¢rhess¡nk el sÃlyosan ¢s korÀn s¢r¡lt betegeinkn¢l. öjrakezdeni csak ab origo
lehet. BÀlint MihÀly minden sora leplezetlen¡l, Àm megfontolt ¢s alaposan alÀtÀmasztott
mÂdon az akkortÀjt kirekesztett, elmebetegs¢ggel vÀdolt mÀr halott mester, Ferenczi
SÀndor tanainak m¢lys¢ges igazÀt hirdeti.
Meggyûzûd¢sem, hogy a klasszikus analÁzis
frusztrÀciÂkra, absztinenciÀra ¢p¡lû rendszere munkÀssÀguk nyomÀn ä mely korukat
¢vtizedekkel elûzte meg ä ugyan folyamatos
csatÀrozÀsokkal s lehet, hogy soha ki nem
mondva, de megvalÂsÁthatatlan ideÀlk¢pp¢
alakulhat. Egy s¢r¡lt kisbabÀt t¢nyleg dajkÀl-

ni, szeretgetni ¢s nem frusztrÀlni kell, m¢g
akkor is, ha ez a kisbaba egy felnûtt alakjÀban
k´vetelûdzik, sÁr, szeret vagy kiabÀl. Ferenczi
hagyta, hogy betegei a kezel¢s regresszÁv szakaszaiban Àt´lelj¢k, megcsÂkoljÀk. BÀlint leÁrja, milyen fordulÂpontot jelentett egy bizonytalansÀggal, ´n¢rt¢kel¢si zavarokkal,
d´nt¢sk¢ptelens¢ggel k¡szk´dû betege kezel¢s¢ben ¢s ¢let¢ben, hogy egyszer vÀratlanul
nemcsak besz¢lt rÂla, hogy gyerekkorÀban
sosem mert szaltÂzni, hanem Ãgy, ahogy r¢gen, kislÀnykorÀban soha, ott, az analitikusnÀl felpattant a dÁvÀnyra, s bukfencezett.
BÀlint MihÀly k´nyv¢nek v¢giggondolÀsa
furcsa kis sz¢d¡l¢st hagy maga utÀn, s talÀn
nemcsak a kor- ¢s pÀlyatÀrsakban. Valami
nyugtalansÀggal kevert izgalmat, olyat, mint
amikor a csillagokat bÀmulva valami Àlomszerü r¢v¡letben lehets¢gesnek tünik ä csak
hagyni kell, hogy Ãgy maradva elmosÂdjon
a kÁv¡l s a bel¡l ä a meg¢rt¢s. Meg¢rteni a
v¢gtelent... De mi j´n azutÀn, mi k´vetkezik?
Mi van, ha a t¢zis igaz? Ha nincs lehetetlen,
ha nem kell hatÀr, s a meg¢rt¢s csak rajtad
mÃlik?
S egy mÀsik hasonlÂ hatÀs, ezÃttal irodalmi eml¢k, D¡rrenmatt felkavarÂ kisreg¢nye,
AZ íG°RET. Hûse karrierje csÃcsÀn jÂl szituÀlt
rendûrfel¡gyelû, aki egy megr´gz´tt gyermekgyilkos utÀn nyomoz. H¢tk´znapi ember, akit megrÀz egy halott kislÀny sz¡leivel
valÂ talÀlkozÀs. MegÁg¢ri, hogy megtalÀlja a
kis k¢k szemü, szûke copfos Gritli gyilkosÀt.
A nyomozÀs a szokÀsos mÂdon, a legkisebb
ellenÀllÀs fel¢ halad. A k´rny¢ken csavargÂ
hÀzalÂ lelt a holttestre, a gyanÃ rÀ terelûdik, elfogjÀk: csak û, az idegen lehet a brutÀlis gyilkos. A hÀzalÂ a b´rt´nben f´lakasztja
magÀt, meghal. Az ¡gyet hivatalosan lezÀrjÀk, Àm a fel¡gyelû ¢rzi, tudja, nem û volt a
tettes ä s tovÀbb nyomoz. A t´rt¢net idÀig
szappanopera vagy western ä magÀnyos hûs
szemben az Àrral, harc az igazsÀg¢rt, nincs
megalkuvÀs.
A fel¡gyelû minden szabÀlyt megszeg, ÀthÀg minden hatÀrt, felÀldoz karriert, vagyont, nincs mÀs ¢lete, csak ¢pÁti a csapdÀt,
a gyilkosfogÂt. Nyomon k´vetj¡k, ahogyan
minden mÀs ¢rz¢ke megszünik, le¢p¡l,
ahogy mÀr semmi sem nagy Àr, hogy c¢ljÀt
el¢rje, mÀsok ¢let¢n ÀtgÀzol... t´nkremegy.
R´geszme hajtja r¢g, nem az igazsÀg vÀgya,
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pedig a t¢t s a tÀrgy k´z´s. A t´rt¢net a V¢letlen s nem az igazsÀg gyûzelm¢t hozza,
mint ¢let¡nkben annyiszor.
Pedig megtudjuk, û jÀrt helyes nyomon,
´v¢ lehetne valÂs ¢s erk´lcsi gyûzelem... ¢s
m¢gis tudjuk: nem normÀlis, amit csinÀlt, hogy
van egy hatÀr, ahol ahhoz, hogy ¢p bûrrel
megÃsszuk, abba kell hagyni ä mit? a nyomozÀst, az Ág¢rethez valÂ ragaszkodÀst? a hit¡nket az igazsÀgban? mÀsk¢nt az el¢rt gyûzelem
hiperpirruszi csupÀn.
De vissza a tÀrgyhoz, pontosabban a viszont-tÀrgykapcsolathoz.
BÀlint MihÀly igazi Ãtt´rûje a modern
pszichoanalitikus gondolkodÀsnak. így aztÀn
nem csoda, hogy ¢vtizedekig nem talÀlt k´vetûre. Az analitikus ¢s az analizÀlt k´z´tti
kapcsolat viszontÀtt¢tes r¢sz¢nek kutatÀsÀt egys¢gesen m¢ly (el)hallgatÀs ´vezte mind a magyar, mind a nemzetk´zi porondon. Maga a
fogalom mÀr igen korÀn, Freud 1910-es technikai ÁrÀsaiban megjelent, s mind akkor,
mind ¢vtizedekig a terapeuta l¢nyeg¢ben kÂros reakciÂjak¢nt tartottÀk szÀmon, àkezel¢sbûl kiiktatandÂ ellens¢gÊ volt, melynek fell¢pte csak akadÀly. A kiiktatÀs mÂdja a (minden analitikus szÀmÀra k´telezû) alapos sajÀt
analÁzis.
MÀs szÂval, mivel az analitikus sajÀt, betegeivel kapcsolatos ¢rzelmi reakciÂjÀt (a viszontÀtt¢telt) a freudi kÀnon kÂrosnak, a terapeuta feldolgozatlan konfliktusai k´vetkezm¢ny¢nek tartotta, ilyesfajta ¢rz¢seket rendes analitikus ´nmaga elûtt is titkolt. Ma mÀr
k´zismert, hogy a terapeuta ¢rzelmeinek helyes hasznÀlata n¢lk¡l nincs eredm¢nyes terÀpia. RÀadÀsul mindaz, ami szavakkal nem
kifejezhetû, a szÂ elûttes tartomÀny, csak az
analitikus tudattalan ¢s tudatos ¢rzelmi àradarjaÊ szÀmÀra foghatÂ fel, s aztÀn, jÂ esetben a nyelvre mint k´zvetÁtûre visszafordÁthatÂ. BÀlint s persze Ferenczi munkÀssÀgÀnak ismerete sok ¢vtizednyi kÁnkeservet megtakarÁthatott volna a rendezett sorokban elfojtÀsra k¢nyszerÁtett analitikusoknak ¢s betegeiknek.
A regressziÂ tehÀt jÂ dolog, az Ãjrakezd¢s
s fûk¢nt a mÀsk¢nt folytatÀs felt¢tele. PanelokbÂl csak azonos hÀzak ¢pÁthetûk. Ahhoz,
hogy adott anyagbÂl ne ugyanaz a hÀz le-

gyen, legalÀbb t¢glÀig kell bontani mindent.
A sok szabÀly, a terÀpiÀs keret tehÀt ÀthÀghatÂ, mÀsk¢pp a kezel¢s alanya ä korunkban ä
csak eg¢szs¢gesnek szÀmÁtÂ egy¢n lehet.
Mindez belÀthatÂ. A napi gyakorlat sokszor
mutatja, ¢rezz¡k is, ha merj¡k: talÀn nem
kell vagy nem mindig lehet zord szigorral ´tven perc utÀn esetleg ¢rzelmi vihar vagy hoszszÃra nyÃlt csend k´zep¢n v¢get vetni az ÂrÀnak. Na jÂ. S mi van, ha a beteg, horribile
dictu, h¢tv¢g¢n vagy a vakÀciÂ idej¢n is beteg? Vagy ¢jszaka? Ki tudja, hol a hatÀr? Hol
a hatÀr ä t¢telezz¡nk fel most jÂl k¢pzett analitikust, aki tudja, mit mi¢rt csinÀl, s nem sajÀt idûzavarÀt, feldolgozatlan ¢rzelmi ¢let¢t,
omnipotens fantÀziÀit ¢li ki a terÀpiÀs keretek
sz¢tzilÀsÀlÀval ä, hol a hatÀr, amin bel¡l a terapeuta m¢g megmaradhat ´nmaga, ahol sajÀt s nem betegei ¢let¢t ¢li, s amin ha tÃll¢p,
sajÀt szem¢lyis¢g¢t engedi Àt egyre ´r´k´sebb hasznÀlatra betegeinek? Hol a hatÀr,
ahol az agresszivitÀs ä legyen annak eredete
a beteg àanyagÀbÂlÊ bÀrmennyire is meg¢rthetû, s eme meg¢rt¢s k´vetkezt¢ben a terapeutÀbÂl viszontharag helyett empÀtiÀt kivÀltÂ ä elvisel¢se mÀr kÂros s nem terÀpiÀs?
Nem türhetû tovÀbb, mert hosszabb vagy r´videbb tÀvon az analitikus t´nkremegy? MÀsk¢nt szÂlva ä meddig engedheti Àt magÀt a
gyÂgyÁtÀs szolgÀlatÀban az analitikus a beteg¢nek... s mük´d¢se honnan merû mazochizmus csupÀn?
A k¢rd¢s k´ltûi, s nincs is rÀ vÀlasz. Ki
mondja meg, hogy eddig ¢s ne tovÀbb? Sok
orvost, kutatÂt tett t´nkre, pusztÁtott ¢s pusztÁt el ma is a gyÂgyÁtÂ r´ntgensugÀr. M¢gis,
mindig lesz Ãj radiolÂgus, ¢s az izotÂplaborok sem tÀtonganak ¡resen. ögy tünik, tudÀsunk ä hatalmunk? ä v¢gess¢g¢nek belÀtÀsa t¢nyleg neh¢z.
Ha a terapeuta vigyÀz magÀra, ha tÃl kÁv¡l
marad (nem vesz r¢szt a regressziÂban), akkor elv¢sz az empÀtia lehetûs¢ge, nincs hol
kapcsolÂdnia. Ha meg tÃl m¢lyre jut, akkor
zuhanhat egy¡tt, de nem gyÂgyÁt, csak azonosul. àNem fog a macska egyszerre kint s bent
egeret.Ê JÂzsef Attila tudta. ä S hogy hiÀba tudta, mit akkor egyed¡l tudott, sorsa tanÃsÁtja.
Petû Katalin
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A àGYENG°BBEKÊ
JovÀnovics Gy´rgy: Ut manifestius atque
apertius dicam
Egy kiÀllÁtÀs
Bevezetû: Hans Belting
FûvÀrosi K¢ptÀräKiscelli MÃzeum, 1996
(1997 jÃniusÀban jelent meg)
52 oldal, 27 k¢p, Àra nincs felt¡ntetve
1996. jÃnius 14. ¢s jÃlius 14. k´z´tt JovÀnovics
Gy´rgynek kiÀllÁtÀsa volt a Kiscelli MÃzeumban.
Ennek katalÂgusa jelent most meg. A reprodukciÂk
tartalmazzÀk ä alÀbb kider¡l majd, mi¢rt ä Giorgione V IHAR cÁmü k¢p¢t ¢s a hat bemutatott JovÀnovics-mü mellett k¢peket a Velencei BiennÀl¢ JovÀnovics-bemutatkozÀsÀrÂl. A fûmürûl, A NAGY
HASçB -rÂl k¢pek lÀthatÂk a müteremben ¢s a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumban kiÀllÁtva is. A sz´veg Hans
Belting bevezetûje mellett k¢t JovÀnovics-lev¢l,
amelyet a kiÀllÁtÀs elûk¢szÁt¢sek¢nt Árt Beltingnek,
¢s amelyben elk¢pzel¢s¢t magyarÀzza. A katalÂgus
k¢tnyelvü ä n¢metämagyar.
A müv¢szett´rt¢net izgalmas t¢nye a müalkotÀs r¢szlete. A r¢szletreprodukciÂk kiemelnek
valamit, hogy figyelm¡nket rÀirÀnyÁtsÀk,
mert talÀn az eg¢sz szeml¢let¢ben ¢szrev¢tlen maradna. De minden figyelemirÀnyÁtÀs
¢rtelmez¢s, a r¢szlet¢rtelmez¢s pedig, mivel
kibogoz valamit ´sszesz´v´tts¢g¢bûl ä kontextusÀbÂl ä, ellent¢tbe ker¡l az eg¢sszel. Az
ilyen tartalmi ¢s stilÀris ellent¢tek a müalkotÀsok f´l´tti meditÀciÂk legfûbb forrÀsai,
amelyek a tudatossÀg magas fokÀra emelkedtek a r¢szletreprodukciÂk rendkÁv¡li elterjed¢s¢vel. Nem ritka, hogy egy t´rt¢nelmi mü
r¢szlet¢ben egy mÀs ä gyakran k¢sûbbi ä kor
t´rt¢nelmi stÁlusÀt vagy akÀr a legmodernebbet fedezz¡k f´l.
Ha Giorgione hÁres ¢s rejt¢lyes V IHAR-Ànak
egyetlen r¢szlet¢re, az antik sÁrromra irÀnyÁtjuk figyelm¡nket, akkor megÀllapÁthatjuk,
hogy a velencei reneszÀnsz f¢nykorÀnak e fûmüv¢n a festett vilÀg ä az orbis pictus ä itt a
valÂ vilÀg egy darabjÀt illesztette magÀba, egy
valaha megformÀlt ¢pÁtm¢nyt, amelynek formai jegyei azonban romladozÀsukban jobbadÀn felismerhetetlenn¢ vÀltak. Nem ismerhetj¡k a k¢t t´r´tt oszlop oszlopfûj¢t s a t¢glaalapzat hasÀbjÀnak dÁszeit. De a rommÀ vÀlÀs e reduktÁv-absztrakciÂs müvelete maga is

stÁlust id¢zhet fel, noha jÂval k¢sûbbit, mint
az antikvitÀs vagy Giorgione korÀ¢t.
így ¢rthetû, hogy amikor JovÀnovics
Gy´rgy a Velencei BiennÀl¢ra k¢sz¡lt, ezt a
r¢szletet vÀlasztotta ki Giorgion¢hoz m¢ltÂ
mÂdon rejt¢lyes Velence-hommage gyanÀnt,
s a festm¢ny ¢pÁtm¢nyr¢szlet¢bûl szobrot alkotott. CÁme R°SZLET A NAGY V IHARBñL.
A r¢szlet e fikciÂja tovÀbbi fikciÂkat tartalmaz. Egyr¢szt a cÁm (¢s az eljÀrÀs) ´nid¢zet
egy t´bb mint negyedszÀzaddal ezelûtti mübûl, amelynek cÁme R°SZLET A NAGY GILLESBýL (1969). MÀsr¢szt ä ¢s ez m¢g fontosabb
fikciÂ ä a Giorgione-id¢zet fikciÂja megfordul,
m¢ghozzÀ a reneszÀnsz müv¢sz´ntudat erûs
id¢zetek¢nt oly mÂdon, hogy Giorgione id¢zte
volt müv¢ben JovÀnovicsot. JovÀnovics ugyanis
egy olyan r¢szletet vÀlasztott ki ä egy sÁreml¢ket! ä, amely a hasÀb ¢s a henger, a horizontÀlis ¢s a vertikÀlis kiterjed¢s, a nem feh¢r
¢s a feh¢r v¢gtelen¡l egyszerü, lakonikus viszonyÀval valÂban felid¢zi JovÀnovics Ãjabb
stÁlusÀt, mindenekelûtt a 300-as parcella sÁreml¢k-eml¢kmüv¢t. Persze csak felid¢zi, leegyszerüsÁtve, annak egy r¢szlet¢t, de ezt a
àvÀltozat a fûmüreÊ jelleget JovÀnovics szobor¢pÁtm¢nye a cement vakÁtÂ feh¢rj¢vel ¢s
a t¢glaalap szÀraz ornamentikÀjÀval, minimÀlreliefj¢vel f´lerûsÁti. Az id¢zet ilyen mÂdon viszszavesz egy id¢zetet valakitûl, aki k´lcs´nvette azt. A hermeneutikus müv¢szet tud ilyen
csodÀkat müvelni, hogy k¢t mü k´z¡l, amelyet majdnem f¢lezer ¢v vÀlaszt el egymÀstÂl,
a k¢sûbbi hat a korÀbbira.
De a meseszek¢r nem Àll meg. Velenc¢ben
a R°SZLET A NAGY V IHARBñL-t a müv¢sz szerint àsenki sem ¢rtette meg, teljesen elsikkadt, hatÀs
n¢lk¡lÊ. (Pontosabban egyvalaki ¢rtette meg,
akinek viszont a cÁmre sem volt ehhez sz¡ks¢ge: a reneszÀnsz müv¢szet tudÂsa, Hans
Belting, aki elj´tt a budapesti kiÀllÁtÀst megnyitni.) A budapesti bemutatÂ egy fikciÂ-akciÂval a befogadÂ szÀjÀba rÀgta JovÀnovics alkotÀsÀnak alapfikciÂjÀt. Ennek az akciÂnak ä
ha nem t¢vedek ä magÀval a müalkotÀssal ellent¢tben a müv¢szetfilozÂfiai jelentûs¢ge nagyobb, mint az eszt¢tikai.
A Kiscelli MÃzeum templomter¢nek apszisÀba a R°SZLET... m´g¢ f´lvetÁtett¢k Giorgione k¢p¢t, sût a szoptatÂ mezÁtelen nût, aki
oly felejthetetlen mÂdon faggatja tekintet¢vel
a k¢pet faggatÂ n¢zût, valamint a dÀrdÀra tÀ-
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maszkodÂ katonÀt szÂra bÁrtÀk. àTautologikusviccesÊ mÂdon bemutatjÀk Giorgione k¢p¢t,
JovÀnovics r¢szlet¢t, felhÁvjÀk a figyelmet a
NAGY GILLES-müvel valÂ kapcsolatra is, a
rom, a fest¢szet, a szobrÀszat ¢s az ¢pÁt¢szet,
sût a CD-ROM ´sszef¡gg¢s¢re, ¢s bemutatjÀk
a kiÀllÁtÀson lÀthatÂ tovÀbbi müveket, A NAGY
HASçB -ot ¢s a RELIEFEK -et.
Mivel a V IHAR sÁrromja JovÀnovics müv¢ben megjelenik a t¢rben, a n¢zû bel¢phetett
Giorgione ter¢be. Belting professzor megkockÀztatta, hogy ez az akciÂ azt a fikciÂt
is magÀba foglalja, hogy JovÀnovics àGy´rgyGiorgio-GiorgioneÊ a r´vid ¢letü zseni reinkarnÀciÂja.
De mind a festm¢ny f´lvetÁt¢se, mind alakjainak magyarÀzÂ pÀrbesz¢de ä az utÂbbiban
f´ltehetûen ez¢rt is van valami kÁnos elem ä
a àgyeng¢bbek kedv¢¢rtÊ van. Ennek eufemisztikus latinizÀlÀsa (¢s a latinizÀlÀs eufemizmusa)
a kiÀllÁtÀs ¢s a katalÂgus cÁme: UT MANIFESTIUS ATQUE APERTIUS DICAM (HOGY V ILçGOSAN
°S NYíLTAN [çPERTE] MEGMONDJAM).
De nem vagyunk-e mindnyÀjan gyeng¢bbek? Nem figyelemre m¢ltÂ-e (akkor is, ha
csak egy ¢rz¢keny müv¢sz ¢rz¢se vagy sejtelme), hogy a legnagyobb modern k¢pzûmüv¢szeti esem¢ny mü¢rtûinek ¢s mükedvelûinek forgatagÀban csak az egyik legjelentûsebb ¢lû müv¢szett´rt¢n¢sz ¢s a korszak szak¢rtûje à¢rti megÊ, azaz ¢rti pontosan a cÁmmel
¢s helyszÁnnel egy¢bk¢nt megk´nnyÁtett rejtv¢nyt? S nem az¢rt kell-e szents¢gt´rû mÂdon ä mik´zben persze szents¢get csak az
t´rhet, aki nagyon is tudatÀban van a szents¢gnek ä a halhatatlan festm¢ny alakjainak
szÀjÀba szavakat adni, hogy kitess¢k: ami valaha n¢masÀgÀban besz¢des volt, ma magyarÀzatra szorul? (S a magyarÀzat ¢pp ennek
sz¢gyen¢tûl tautologikus, t´redezett?) Nem
kÁs¢rti-e a modern müv¢szet legjelesebbjeit is
tetszûlegess¢g ¢s tÃldeterminÀltsÀg? Vajon
nem errûl besz¢l-e Belting, amikor JovÀnovics kapcsÀn id¢zi AZ ¹T¹DIK DUINñI EL°GIç-t: àUnd pl´tzlich in diesem m¡hsamen Nirgends, pl´tzlich / die uns¤gliche Stelle, wo sich das
reine Zuwenig / unbegreiflich verwandelt ä, umspringt / in jenes leere Zuviel.Ê (àAztÀn vÀratlanul
e keserves Seholban, vÀratlanul / a mondhatatlan
hely, hol a tiszta TÃlkev¢s / megfoghatatlanul ÀtvÀltozik ä, egyszerre / ¡res TÃlsok lesz.Ê) Vajon
nem a müalkotÀs-kÁs¢rlet tiszta tÃlkevese ta-

lÀlkozik eszm¢je ¡res tÃlsokjÀval? S nem erre utal-e Belting rendkÁv¡li megÀllapÁtÀsa: àA
feh¢r a müvet a prolÂgus ÀllapotÀban r´gzÁti, amikor m¢g vÀzlat, ahol m¢g nincsen t´r¢s mü ¢s idea
k´z´ttÊ? S nem ugyanerre vonatkozik-e az eddigi legjelentûsebb ÁrÀs JovÀnovicsrÂl, R¢nyi
AndrÀs DEKONSTRUçLT KEGYELET-e, amikor
megmutatja, hogy mi¢rt kell az '56-os eml¢kmünek (amelynek csak egy r¢szlete feh¢r)
àazon a hatÀron Àll[ni], illetve arrÂl a hatÀrrÂl
tudÂsÁt[ani], amely az eszt¢tikai ¢s a nem eszt¢tikai
k´z´tt hÃzÂdik: arrÂl az ´sszekapcsolÂ-elvÀlasztÂ
jelrûl, amely ez Árott alakjÀban dekonstruÀlt szÂ ä
eml¢k/mü ä k´zep¢n talÀlhatÂÊ. (Holmi,
1995/10. 1409. o.)
V¢g¡l a JovÀnovics szÀmÀra oly fontos
ànagyÊ szÂ kettûs ¢rtelme is nem id¢zi-e a tiszta tÃlkeveset ¢s az ¡res tÃlsokat? A kiÀllÁtÀs
k¢t müve is cÁm¢ben hordozza ezt a szÂt, a
R°SZLET A NAGY V IHARBñL, A NAGY HASçB,
oeuvre-j¢ben pedig m¢g t´bb mÀs mü. Ez a
szÂ egyszerre jelenti a forma m¢ret¢t ¢s a
nagysÀg eszm¢j¢t, amelyrûl JovÀnovics ä a
kevesek egyikek¢nt ä m¢g nem mondott le.
Ennek k´sz´nhetû, hogy az û müvei kapcsÀn
a modern müv¢szet alapvetû k¢rd¢seirûl meditÀlhatunk.
RadnÂti SÀndor

ZENETUDOMçNYI
TANULMçNYOK KROñ
GY¹RGY TISZTELET°RE
Szerkesztette Papp MÀrta
Magyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg,
1996. 283 oldal
TÃl szakmai ¢rdekess¢g¢n az¢rt kell besz¢lni
ezen a fÂrumon is e k´tetrûl, mert a müvelt
magyar olvasÂ igazi felfedez¢snek ´r¡lhet:
van, igenis van utÀnpÂtlÀsa a magyar zenetudomÀnynak! A ma hatvanasok-hetvenesek,
a Szabolcsi, Bartha, KodÀly, BÀrdos iskolÀjÀbÂl kiker¡ltek ä k´z¢j¡k tartozik a k´tettel
¡nnepelt, a tudÂsformÀlÂ iskolÀt t´bb ¢vtizeden Àt vezetû KroÂ Gy´rgy is ä m¢g sokoldalÃan bizonyÁthattÀk jelenl¢t¡ket a magyar
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szellemi ¢letben. PÀlyakezd¢s¡k pillanatÀtÂl
publikÀciÂs fÂrumot kaptak mestereik szerkesztette sorozatokban (pl. a ZenetudomÀnyi
TanulmÀnyokban) ¢ppÃgy, mint a szÂ legnemesebb ¢rtelm¢ben vett ismeretterjesztû k´tetsorozatokban (pl. a K IS ZENEI K¹NYV TçR
monogrÀfiÀiban, a MUZSIKçLñ ZENET¹RT°NET k´teteiben); tudomÀnyos ¢s n¢pszerübb
munkÀikkal hÀrom-n¢gy kiadÂnÀl (a ZenemükiadÂnÀl, az Akad¢miai KiadÂnÀl, a GondolatnÀl, olykor a Sz¢pirodalminÀl is), ¢s
t´bb folyÂiratnÀl jelentkezhettek jÂ es¢llyel.
M¢g a ma ´tvenesek sem panaszkodhattak:
akit megtartott a pÀlya, akinek volt jÂ k´nyve, ¢rt¢kes tanulmÀnya, ÀltalÀban fÂrumot
kapott.
A publikÀlÀs ellehetetlen¡l¢se nem a
rendszervÀltÀssal kezdûd´tt ä hiszen a helyzet kiadÂi profilvÀltÀs (ZenemükiadÂ) ¢s az
Àllami mecenatÃra megcsappanÀsa k´vetkezt¢ben mÀr az 1980-as ¢vek k´zep¢tûl kritikussÀ vÀlt ä, legfeljebb a zenei k´nyvkiadÀs
lÀtvÀnyos ´sszeomlÀsa maradt a piacgazdasÀg
elsû ¢veire. A lektürirodalmat szaporÁtÂ vagy
a drÀga àcoffee-table bookÊ kategÂriÀjÀba tartozÂ, z´mmel idegen nyelvbûl fordÁtott ¢s szakmailag ellenûrizetlen¡l kinyomtatott zenei
k´nyvek mellett ma alig jelenik meg friss magyar munka. Vagy megjelenik int¢zeti kiadvÀnyk¢nt szer¢ny k´nt´sben, nem jut tÃl a
legszükebb szakmÀn, ¢s ennek k´vetkezt¢ben
egy idû utÀn mÀr nem is szÂl mÀsnak, csak a
kivÀlasztottaknak. A nem muzsikus olvasÂ
ember tehÀt manapsÀg joggal k¢rdezi: hol
vannak a magyar muzikolÂgusok? Hol vannak a fiatalok? Keves¡nk ¢l (meg) csupÀn
idealizmusbÂl, Ágy, k¢rem, ne t´rjenek pÀlcÀt
¢ppen a fiatal zenet´rt¢n¢szek f´l´tt; ne k¢rdezz¢k, hogy a tv-k¢pernyûn zen¢rûl okosan
besz¢lû fiatalos szakember Ár-e m¢g tudomÀnyos dolgozatokat, s a kÁnÀlati vagy a keresleti oldalon mÃlik-e, ha napilapjukban a
zenekritikus, ha van egyÀltalÀn, nem a szakmÀbÂl rekrutÀlÂdott. A k´r¡lm¢nyek ek´zben valÂban erodÀljÀk a luxussÀ vÀlni lÀtszÂ
tudomÀnyos munkÀhoz valÂ hüs¢get. A javÁthatatlanul elhivatottak jÀt¢ktere leszük¡l:
idegen nyelven, k¡lf´ld´n jelentetik meg
munkÀikat (ami itthon nem kaphatÂ, k´vetkez¢sk¢pp nem regisztrÀlja a magyar tudomÀnyossÀg eml¢kezete), vagy meg sem ÁrjÀk
k´nyveiket-dolgozataikat, legfeljebb n´ven-

d¢keiknek mondjÀk el elvet¢lt tanulmÀnyaik
summÀjÀt.
A helyzet szerencs¢re m¢gsem ennyire lehangolÂ, bizonyÁtja ¢ppen ez a k´tet. KroÂ
Gy´rgy tanÀr Ãr tisztelet¢re hÃsz szerzû dolgozatÀt jelentette meg a Magyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg. Szerencs¢s
d´nt¢s volt, hogy, ellent¢tben az ilyenkor szokÀsos ¡nnepi k´tetek koreogrÀfiÀjÀval (a
FESTSCHRIFT-eket ÀltalÀban nem a dolgozatok eredetis¢ge, hanem a szerzûk protokoll-listÀja alapjÀn szoktÀk ´sszeÀllÁtani), itt a
n´vend¢kek tisztelegnek kedves professzoruknak. JÂ hÀrom ¢vtized alatt term¢szetesen
sokkal t´bb tanÁtvÀny pall¢rozÂdott KroÂ
Gy´rgy keze alatt, s a àn´vend¢kÊ szÂra a
k¡lsû szeml¢lû felkapja a fej¢t, ha olyan szenior kutatÂk, habilitÀlt tanÀrok bukkannak
fel a szerzûk listÀjÀn, mint Eckhardt MÀria,
KomlÂs Katalin vagy TalliÀn Tibor. A hÃszbÂl
n¢gy egy¢bk¢nt k¡lf´ld´n müveli a zenetudomÀnyt, bÀr t¢mÀival nem szakadt el az itthoni iskolÀtÂl (Lampert Vera, Laki P¢ter ¢s
MÂricz KlÀra az Amerikai Egyes¡lt çllamokban, FÀbiÀn Somorjay Dorottya AusztrÀliÀban ¢l), s e volt tanÁtvÀnyok fele ma mÀr annak a zenetudomÀnyi tansz¢knek tanÀra
vagy vend¢gelûadÂja, ahol e sorok ÁrÀsÀnak
pillanatÀban m¢g KroÂ Gy´rgy a tansz¢kvezetû professzor. A szerzûk listÀja lehetne gazdagabb; n¢hÀnyan idûzavarba ker¡lv¢n maradtak csak ki a sorbÂl.
Mit kÁnÀl az ¢tlap, milyen a prezentÀlÀs?
Nem a t¢mÀk vÀltozatossÀgÀt dics¢rem, mert
ez nem meglepû: KroÂ Gy´rgy egykori n´vend¢kei, t¡kr´zve professzoruk sokoldalÃsÀgÀt, a XV I. szÀzadtÂl a XX. szÀzadig sokf¢le t´rt¢neti t¢mak´rben kutatnak. Az persze nem v¢letlen, hogy hÃszbÂl kilenc dolgozat XIX. szÀzadi t¢mÀt vÀlasztott, Wagnerrel
¢s Liszttel a k´z¢ppontban, hogy erûs a BartÂk-anyag, s hogy van Mozart-operat¢ma. Az
ÁrÀsok müfaji vÀltozatossÀgÀt annÀl figyelemre m¢ltÂbbnak tartom. Az egyik legfontosabb
az essz¢ müfajÃ dolgozatok hozama. Szabolcsi Bence Âta nagyon kevesen Árnak nÀlunk
igazi zenetudomÀnyi essz¢t, magasr´ptü eszmefuttatÀst ÁrÂi ig¢nyess¢ggel, lehetûleg lÀbjegyzetek, hivatkozÀsok, kottap¢ldÀk n¢lk¡l.
A zenetudomÀnyi iskola curriculuma ¢ppÃgy,
mint az elmÃlt harminc ¢v itthoni muzikolÂgiai feladatai, tovÀbbÀ a nemzetk´zi tudo-
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mÀnyossÀgba bekapcsolÂdÀs lehetûs¢gei javar¢szt mÀs müfajok fel¢ terelt¢k a fiatalokat.
E k´tetben n¢gy jeles ÁrÀs is akad igazÀn figyelemrem¢ltÂ stiliszta tollÀbÂl, amelynek
marad¢ktalan ¢lvezete nem mÃlik a kottaolvasÀson. K´z¡l¡k a legfiatalabb szerzûvel, VikÀrius LÀszlÂval kezdem. LÀtszÂlag filolÂgiai
t¢mÀt boncol (SZERELEMTýL SZELLEMIG. °LM°NYEKRE VONATKOZñ SZAVAK °S MOTíV UMOK B ARTñK íRçSAIBAN), ¢s nem hiÀnyoznak
a jegyzetek, az eredeti nyelvü sz´vegid¢zetek, elemz¢sek. Azonban lebilincselû a tÀrgyalÀs vÀlaszt¢kossÀga, az ¢rvel¢s szelÁd szigorÃsÀga, az akÀr felolvasva-elmondva is jÂl k´vethetû eszmefuttatÀs, amely nem k¢rkedik
divatos idegen szavakkal, jÂl ¢rzi magÀt magyar anyanyelv¢n. Egy mÀsik fiatal, Dolinszky MiklÂs ugyancsak pall¢rozott stÁlusban teszi k´zz¢ HAGYOMçNY °S ESZKATOLñGIA cÁmü, mÀr-mÀr filozofikus eszmefuttatÀsÀt a mü ¢s az ÁrÀsbelis¢g kapcsolatÀrÂl, a kottaÁrÀs korlÀtairÂl. Ez, legalÀbbis az ¢n Ázl¢semnek, keresettebb stÁlus, ÀmbÀr inkÀbb gondolatmenete irritÀl: a kotta ugyan t´k¢letlen
gyorsÁrÀsf¢les¢g, de a probl¢mÀkon ÃrrÀ lenni hasznosabb, mint az ill¢konysÀgon filozofÀlni ä napi munkÀjÀval, urtext kottakiadÀsaival szerzûnk is ezt teszi. A harmadik eszsz¢szÁnvonalÃ ÁrÀs Batta AndrÀs munkÀja (SARASTRO BEAVATçSA). ý term¢szetesen mÀr a
pÀlyÀn hosszabb idût elt´lt´tt, rutinos szerzûk¢nt vÀlasztja meg egy-egy dolgozatÀnak müfajÀt. TolmÀcsol, ¢s ´tleteket villant fel; finoman adagolja a friss szakirodalombÂl hozott
informÀciÂkat, k´zvetÁti a k¡lf´ld´n lÀtott
opera-elûadÀsok interpretÀciÂs felfedez¢seit,
s ek´zben vÁzre bocsÀt egy-egy maga hajtogatta kis hajÂt, olvasÂjÀn teszteli Ãj gondolatait. A negyedik egy virtuÂz Wagner-essz¢, a
KroÂ utÀni generÀciÂ meghatÀrozÂ egy¢nis¢g¢nek, TalliÀn Tibornak munkÀja (ALTER
FRAGER). N¢hÀny kottap¢lda ellen¢re ez a legigazibb essz¢ ä jegyzetek n¢lk¡l, az autoritÀs
teljes magabiztossÀgÀval, elegÀns arisztokratizmussal tÀlalva. A kivÀlasztottak egy pontosan nem meghatÀrozhatÂ k´r¢nek szÂl, akik
persze tudjÀk, hol is mondja L¢vi-Strauss a
k´r¡lbel¡l id¢zett gondolatot, de legfûk¢ppen kÁv¡l-bel¡l ismerik Wagner partitÃrÀit.
Maga az essz¢stÁlus irigyl¢sre m¢ltÂn invenciÂzus, m¢rce a fiataloknak, bÀr talÀn nem
veszÁtene hatÀsÀbÂl, ha az ÁrÂ lemondana
egyik-mÀsik f¢lig magyarÁtott terminusÀrÂl.

(Egyszer Dahlhaust volt szerencs¢m faggatni
irigyelt n¢met tudomÀnyos prÂzÀjÀnak j´vev¢nyszavairÂl, azok indokoltsÀgÀrÂl. °rvel¢se
ott ¢s akkor nagyon meggyûzûen hangzott,
Àm nem biztos, hogy p¢ldÀja k´vetendû, jÂllehet a tehets¢ges fiatalabb n¢met muzikolÂgusok eg¢sz sora ezt teszi: ha mÀr Dahlhaus
gondolatvezet¢s¢nek virtuozitÀsÀt nem tudjÀk utol¢rni, legalÀbb stÁlusÀt utÀnozzÀk, ami
t´bbnyire groteszk.)
Az ÁrÀsok egy mÀsik csoportja elsûsorban
az¢rt hasznos, mert ablakot nyit a k¡lf´ldi
kutatÀsokra, hazahoz ottani mÂdszereket,
szÁnvonalk¡sz´b´ket ¢pÁt be a szakma itthoni
müvel¢s¢be. T´bb szerzût is emlÁthetn¢k, de
legalÀbb ´t´t k¡l´n kiemelek. Papp MÀrta ä
egy¢bk¢nt a k´tet szerkesztûje, a megjelentet¢st vÀllalÂ tudÂs tÀrsasÀg spiritus rectora ä
oroszzene-kutatÀsaibÂl most Rimszkij-Korszakov ARANYKAKAS-Àt vette elû (A MEGOLDçS
N°LKºLI REJT°LY ). ValÂsÀggal frappÁrozÂ,
hogy az orosz zenet´rt¢net nagy t¢mÀirÂl
(forrÀskutatÀsrÂl, recepciÂt´rt¢netrûl, stÁlusvizsgÀlatrÂl egyarÀnt) ma ilyen nyugat-eurÂpaiasan lehet ¢rtekezni, ¢s ezt magyar zenet´rt¢n¢sz teszi. Laki P¢ter, aki PhiladelphiÀban szerzett doktorÀtust, ARIE DA CANTAR OTTAV E cÁmü ÁrÀsÀban az amerikai zenetudomÀny egyik neves reneszÀnszkutatÂjÀval,
James Haarral disputÀl. MunkÀjÀbÂl kitetszik, milyen t´bblettel indul a Budapesten tanult, ´sszehasonlÁtÂ n¢pzenekutatÀsban is jÀratos zenet´rt¢n¢sz a XVIäXV II. szÀzadi
monÂdia tanulmÀnyozÀsakor. BÀr az sem
mell¢kes: milyen konkr¢tsÀgig kell elmennie
sejt¢sei bizonyÁtÀsÀban ahhoz, hogy a k¡lf´ldi
szakember is elhiggye azonos formulÀnak, tÁpusnak azt, amit szÀmÀra a kottak¢p tÀvoli
variÀnsnak mutat csupÀn ä n¢hÀny itthoni
koll¢gÀnk bizony tanulhatna ebbûl. KomlÂs
Katalin is AmerikÀban szerzett Ph. D.-fokozatot a Cornell Egyetemen 1985-ben. A
TRISZTçN °S I ZOLDA II. felvonÀs 2. jelenet¢nek szentelt dolgozata bemutatja, ott milyen
tÁpusÃ, mennyire gondosan kimunkÀlt, sokdimenziÂs, de a r¢szletekben m¢gsem elveszû
zenei analÁzist tart jÂnak a t´rt¢neti zenetudomÀny. FÀbiÀn Somorjay Dorottya most
dolgozik Ph. D.-disszertÀciÂjÀn, a historikus
elûadÀsi irÀnyzat k´zelmÃltjÀt vizsgÀlja, ¢s v¢gez prÂbafÃrÀsokat, mint ez a mustra is
tanÃsÁtja (A B ACH-INTERPRETçCIñ VçLTOZñ
STíLUSA). A GOLDBERG-VARIçCIñK huszonk¢t
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lemezfelv¢tel¢t teszi nagyÁtÂ alÀ ä hogyan lenne erre itthon lehetûs¢ge? (Megjegyzem, egy
aprÂsÀggal az¢rt kieg¢szÁthetem adattÀrÀt:
Somorjay a vizsgÀlt ¢vk´rben nem talÀl olyan
hanglemezfelv¢telt, amely eredeti korabeli
csembalÂn k¢sz¡lt volna; nos, 1977-es EMIlemez¢n Alan Curtis egy àChristian Zell facit
1728 a HamburgÊ muzeÀlis csembalÂn jÀtssza
Bach müv¢t mÀs szempontbÂl is tanulmÀnyozÀsra ¢rdemes stÁlusban.) V¢g¡l a kurrens szakirodalmat okosan feldolgozÂ, a maga eredeti zenei megfigyel¢seit dolgozatÀba
visszafogottan be¢pÁteni tudÂ tanulmÀny kivÀlÂ p¢ldÀjak¢nt emlÁtem Domokos Zsuzsanna fejezet¢t (A ZONGORASZONçTA °S A DAL
KAPCSOLATA SCHUBERT °S SCHUMANN C-DöR
FANTçZIçIBAN ).
A k´tet szinte minden tanulmÀnyÀban van
eredeti kutatÀs, azokban is, amelyek szeminÀriumi dolgozatnak hatnak (n¢melyik valÂban
abbÂl nûtt ki, mint MÂricz KlÀra vagy Retkes
Attila tanulmÀnya), az egykori diplomadolgozat tÀrgyk´r¢ben mozognak (Szerzû Katalin, Gombos LÀszlÂ), vagy a MAGYARORSZçG
ZENET¹RT°NETE forrÀsgyüjt¢s¢hez tÀrtak-tÀrnak fel egy-egy r¢gi kompozÁciÂt (Ferenczi
Ilona), egy XX. szÀzadi mester repertoÀrjÀt
elemzik (KovÀcs Ilona), kortÀrs magyar zeneszerzûk bibliai sz´vegre Árt partitÃrÀit lajstromozzÀk (Fittler Katalin). N¢gy munkÀt k¡l´n´sen jelentûsnek tartok. K´z¡l¡k kettû az
Eckhardt MÀria vezette Liszt Eml¢kmÃzeum
¢s KutatÂk´zpont mühelymunkÀjÀt, voltak¢ppen a holnap Liszt-kutatÀsÀt demonstrÀlja, amelynek hajtÂmotorja az elûk¢sz¡letben
l¢vû Liszt tematikus jegyz¢k. A m¢rc¢t maga
Eckhardt MÀria szabja meg, akinek tanulmÀnya (LISZT 23. ¢s 137. ZSOLTçRA ) az intelligens filolÂgia, a zenek´zpontÃ forrÀskutatÀs
àmesterdalaÊ. Egyik asszisztense, Kaczmarczyk Adrienne (V ARIçCIñK EGY ZONGORACIK LUSRA. LISZT: HARMONIES PO°TIQUES ET RELIGIEUSES) bizonyos vonatkozÀsban a LisztkutatÀs k´vetkezû generÀciÂjÀnak lehetûs¢geit is felcsillantja: ahogyan komplex mÂdon
¢rtelmezni tudja müvek ¢s alkotÂi d´nt¢sek
motivÀciÂjÀt, azt a magyar zenetudomÀny eddigi legjobb szemiotikai elemz¢sei k´z¢ sorolom (80ä81. o.). Egy mÀsik briliÀns dolgozat Lampert VerÀ¢ (BARTñK MIKROKOZMOSZçNAK KELETKEZ°ST¹RT°NET°HEZ), aki teljesen Ãj megvilÀgÁtÀsba helyezi a BartÂkäReschofsky-ZONGORAISKOLA darabjait, a VarrÂ

Margit-kapcsolat jelentûs¢g¢t, valamint a
ZONGORAISKOLA tervezett ÀtdolgozÀsa ¢s a
MIKROKOZMOSZ genezise k´z´tti rejtett szÀlakat. V¢g¡l egy tovÀbbi (k´zvetetten) BartÂkt¢ma: N°PZENE °S SZçMíTñG°P. EGY öJ íRçSBELIS°G FILOLñGIAI PROBL°MçI, Sebû Ferenc
dolgozata, amelyet anyaga ¢s szÂkimondÀsÀnak bÀtorsÀga egyarÀnt ¢rdekess¢ tesz. A k´zelÀllÂ Àltal sem sejtett koncepciÂ¡tk´z¢sek
villognak ebben az ¢rtekez¢sben; a BartÂkf¢le MAGYAR N°PDALOK EGYETEMES GYþJTEM°NY kiadÀsi filozÂfiÀja, az elvek k´vetkezetes v¢gigvitele vagy az ¢sszerü filolÂgiai kompromisszum a t¢t, ¢ppen BartÂk kapcsÀn.
Varietas delectat, ¢rdekes olvasnivalÂ volt, ¢s
egy sor n¢vre ezentÃl ¢rdemes lesz odafigyelni ä a k´tetet let¢ve ezt talÀn a nem zenetudÂs olvasÂ is elmondhatja.
Ami hiÀnyzik. A k´tet müfaja: Festschrift (szinte minden vilÀgnyelven Ágy hÁvja a zenetudomÀny). Nos, egy igazi Festschriftnek van
azonban egy n¢lk¡l´zhetetlen tartoz¢ka,
amit a KroÂ-Festschriftben sajnos hiÀba keres¡nk. Nevezetesen az ¡nnepelt bibliogrÀfiÀja.
Az eff¢le k´nyvekben ez az egyik leghasznosabb fejezet. Lexikonokban ¢s irattÀrakban
lapulÂ szakmai ´n¢letrajzok bibliogrÀfiavÀlogatÀsai utÀn v¢gre a teljes ¢s r¢szletes adattÀr,
amely müfajilag jÂl elrendezett formÀban
mutatja be az ¢letmüvet, teszi visszakereshetûv¢ az ´nÀllÂ k´teteket, tanulmÀnyokat, kisebb cikkeket, recenziÂkat, k´zreadÀsokat.
KroÂ Gy´rgy eset¢ben a szokÀsos bibliogrÀfiai fejezetel¢st egy¢bk¢nt ki kellett volna
eg¢szÁteni rendhagyÂ kategÂriÀkkal, de ¢ppen ez lehetett volna nagy ¢rt¢ke, hogy legyen v¢gre keresûrendszer hangtÀrakban
r¢szben fellelhetû (k¢ziratban is megl¢vû)
fontos, forrÀs¢rt¢kü rÀdiÂ-elûadÀsairÂl, t´bb
¢vtizeden Àt meghatÀrozÂ jelentûs¢gü rÀdiÂs
zenekritikÀirÂl, lemezszerkeszt¢seirûl, a friss
CD-ROM-rÂl. Az ilyen bibliogrÀfiak¢szÁt¢s
persze nagyon idûig¢nyes, ¢s (bÀr minden
Festschrift àmeglepet¢sÊ az ¡nnepeltnek) a
szerzû k´zremük´d¢se n¢lk¡l talÀn nem is
valÂsÁthatÂ meg. M¢gis, kÀr, hogy hiÀnyzik.
HiÀnyzik tovÀbbÀ a k´tet n¢v- ¢s tÀrgymutatÂja. Ha a szakma maga, jeles¡l ha a Magyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg (amelynek NB. magam is tiszts¢gviselûje
vagyok) mint kiadÂ nem Àll a sarkÀra, ¢s nem
tekinti a tudomÀnyos tisztess¢g elûfelt¢tel¢-
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nek ä egyben az olvasÂ elemi segÁt¢s¢nek ä
bÀrmely szakk´nyvben a mutatÂ megl¢t¢t,
mit vÀrjunk a kommerciÀlis kiadÂktÂl?
V¢g¡l n¢hÀny megjegyz¢s a tipogrÀfiÀrÂl.
Napjaink rendkÁv¡l vegyes szÁnvonalÃ k¡lalakkal megjelenû magyar szakk´nyvterm¢s¢ben kellemes k¢zbe venni ezt a csinos ¢s
Ázl¢ssel kivitelezett puha k´t¢sü k´nyvet. (A
tipogrÀfiÀt K´b´l Vera tervezte; nyomdai
elûk¢szÁt¢s: graphoman, a kottap¢ldÀk z´me
a Kottamester Bt. munkÀja, a k´nyvet a CP
StÃdiÂ nyomta.) Azonban a puding prÂbÀja
az ev¢s.
A legfontosabbal kezdve: sokak szem¢ben
ugyan ¢rdem, hogy sz´vegszerkesztûkkel,
f¢lprofizmussal teli vilÀgunkban v¢gre egy
olyan szakk´nyvet olvashatnak, amely nem a
Times csalÀd (vagy ahhoz k´zeli betük¢szlet)
grafikai k¢p¢vel jelenik meg, tehÀt frissÁtûen
mÀs, elegÀns. Mellesleg talÀn m¢g az is oka
lehetett a betüfajta megvÀlasztÀsÀnak, hogy
ezzel a k¢szlettel a betüm¢ret kicsinyÁt¢se
n¢lk¡l sok sz´veg t´m´rÁthetû egy sorba, a
k´tet karcsÃbb lesz, megvalÂsÁthatÂk a szerzûk sokhasÀbos tÀblÀzatai. OlvasÂk¢nt ezt az
anti-Times t´rekv¢st ¢n m¢gsem pÀrtolom.
EgyÂrÀnyi olvasÀs utÀn ä ebben a t¡k´rm¢retben ¢s sorsürüs¢gben, a filigrÀn betürajz
k´vetkezt¢ben sz¡rk¢nek hatÂ nyomÀssal ä a
k´tet betüitûl mÀr kÀprÀzik a szemem, jÂllehet ez szakk´nyv, nem hetilap, amibe el¢g bele-beleolvasgatnunk. AzutÀn arÀnytalanul kicsi a margÂ, amire ¢ppen ilyen k´tetben egyik¡nk-mÀsikunk jegyzetelni szokott. Modoros, igazÀn nem tudomÀnyos k´nyvbe illû a
lapalji jegyzetekre utalÂ szÀmok f¢lk´v¢r szed¢se. (V¢gt¢re nem a jegyzet felûl indulva
szeretn¢nk gyorsan visszakeresni, hol van a
sz´vegben a lÀbjegyzetre utalÂ szÀm, hanem
a fûsz´vegbûl ugrik le a szem a lapalji jegyzetre.) Egy¢bk¢nt is sok a àboldÊ szed¢sü kiemel¢s. T´bb a bekeretezett Àbra, mint indokolt; tovÀbbÀ egy zenetudomÀnyi k´tetben
abszolÃt stÁlusidegen a sz¡rkÁtett hÀtt¢r mint
kiemel¢s ¢s a lÀbjegyzeteket elhatÀrolÂ vastag
sz¡rke l¢nia. (A àbokszosÁtÀsÊ, a àshadingÊ tipikus sz´vegszerkesztû kÁnÀlta jÀt¢k, hely¢nvalÂ mondjuk egy szÁnes folyÂiratban, de
nem tudomÀnyos prÂzÀban.) A formaszerkezet-ÀbrÀk egy r¢sze groteszk¡l nagy betükkel
halmozott (lÀsd pl. a 102., 145. oldalt). A kot-

tap¢ldÀk ä mÀr ha az ember hozzÀszokik
azokhoz a beosztÀs- ¢s arÀnybeli ¡gyetlens¢gekhez, amelyeket a kotta-sz´vegszerkesztû
programok ma m¢g (vagy legalÀbbis nÀlunk)
t´bbnyire elker¡lhetetlenn¢ tesznek (ÀmbÀr
valÂban nem lehet ezeken ÃrrÀ lenni? vagy
az-e a baj, hogy nem igazi profi kottagrafikus
az, aki a szoftvert kezeli?) ä arÀnylag kellemesen olvashatÂk. A kotta azonban lehetne
sürübb, mindenesetre egyenletesebben sürü,
esetleg kisebb is, fûk¢nt pedig el kellene d´nteni, hogy ha nem centralizÀlt, hanem balra
zÀrt a kottÀk t´rdel¢se, hol kezdûdik a àbalraÊ (lÀsd pl. a 16. oldalon a kottap¢lda-szÀmozÀst).
Mindezzel azonban csupÀn azt szeretn¢m
mondani: bÀr a k´nyv csinos ¢s ¢rdekes megjelen¢sü, nem kellene a tudÂs tÀrsasÀg tipogrÀfiai etalonjÀnak tekinteni, amit a tovÀbbi
k´tetek vÀltoztatÀs n¢lk¡l folytassanak.
Somfai LÀszlÂ

EGY HýSKOR LEGV°G°N?
Lazar Berman 1956 oktÂber¢ben k¢sz¡lt
budapesti felv¢telei
Liszt Ferenc: °tudes d'ex¢cution transcendante.
No. 11 àHarmonies du soirÊ
Harmonies po¢tiques et religieuses. No. 7
Fun¢railles
Rhapsodie hongroise No. 9 (Pesther Karneval)
°tudes d'ex¢cution transcendante No. 8
àWilde JagdÊ
Rhapsodie espagnole
Sergei Prokofjev: Toccata, Op. 7
I. zongoraverseny, Op. 10
Lazar Berman ä zongora
Magyar çllami Hangversenyzenekar ä
vez¢nyel KÂrodi AndrÀs
Hungaroton Classic HCD 31 685
K´zhelyszÀmba mennek manapsÀg a nagy
hanglemezgyÀrtÂ ¢s -kiadÂ vÀllalatok csûdj¢t
prognosztizÀlÂ szÂlamok. ValÂ igaz: az etalon¢rt¢kü felv¢teleket ¢s ¢rdekes, felkavarÂ
variÀnsokat egyarÀnt tartalmazÂ lemezgyüj-
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tem¢nyekbe hovatovÀbb nemigen àf¢r beÊ
egy-egy Ãj produkciÂ, amely nem hat a revelÀciÂ erej¢vel, csupÀn kicsit mÀs, mint a t´bbi,
tÁz olvasatbÂl ´sszegyÃrt tizenegyedik ¢rzet¢t
keltve. Aki Furtw¤ngler, Toscanini, Kleiber,
Klemperer elûadÀsÀban ¢lvezheti Beethoven
szimfÂniÀit, ugyan minek gyarapÁtanÀ gyüjtem¢ny¢t olyan felv¢tellel, amely ¢lm¢nyt
nem ad, legfeljebb a hangzÀs minûs¢ge teszi
ideig-ÂrÀig ¢letk¢pess¢? A vÀllalatok eladÀsi
statisztikÀi riasztÂ k¢pet mutatnak a vilÀgsztÀrok vagy propagandac¢lzattal azzÀ kikiÀltott müv¢szek elûadÂi teljesÁtm¢nyeinek a k´z´ns¢g Àltali valÂs megÁt¢l¢s¢rûl. Nem is csoda; a k´z¢pszer olyan m¢rt¢kben tombol,
hogy a befogadÂ r¢tegben, a fogyasztÂk tÀborÀban magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel
alakult ki egyfajta v¢dekez¢si mechanizmus,
immunrendszer. Ahogyan az ÃjsÀgolvasÂnak
egyszer csak kezd elege lenni a naponta rÀzÃdulÂ hÁrd´mpingbûl, informÀciÂÀradatbÂl,
Ãgy zÀrul be lassan az emberek f¡le ä no meg
nem utolsÂsorban a p¢nztÀrcÀja ä az Ãj ¢s
m¢g Ãjabb kÁnÀlat elûtt, amibe Ãton-Ãtf¢len
bele¡tk´zik. Igazi minûs¢gi fel¡gyelet hiÀnyÀban a technika jelenlegi ÀllÀsÀn bÀrmi elûfordulhat: az ¡zletek polcaira bizony igen
k´nnyed¢n ker¡lhet olyan àmüv¢szÊ felv¢tele is, akit akÀr m¢g tÁz-egyn¢hÀny ¢vvel ezelûtt a stÃdiÂk k´zel¢be sem engedtek volna.
Ha ehhez hozzÀszÀmÁtjuk a komolyzen¢t
kedvelûk szÀmÀnak rohamos cs´kken¢s¢t, a
szociÀlis helyzet ¢rezhetû romlÀsÀt, az ¢rt¢kvÀlsÀgot, amely elsûnek mindig a kultÃra ter¡let¢re t´r be, nem neh¢z megjÂsolni, hogy
az igazÀn nagy bajok csak ezutÀn k´vetkeznek. Ami eddig t´rt¢nt, gy´ng¢d figyelmeztet¢s csupÀn.
Azok az Ãj kiadvÀnyok, amelyek szÁnvonaluknÀl, ¢rdekess¢g¡kn¢l fogva m¢g szÀmÁthatnak valamelyes vÀsÀrlÂi bÀzisra, nem
egyebek t¡neti kezel¢sn¢l, magÀn a betegs¢gen aligha segÁthetnek. °s m¢gis hihetetlen¡l
fontosak. Mert legalÀbb n¢hÀny pillanatra
visszaadhatjÀk ¢letkedv¡nket, felerûsÁthetik
eltompult ´ntudatunkat, gondolkodÀsra
k¢sztethetnek. Ilyen a Hungaroton Classic
egyik legÃjabb, Lazar Berman 1956 oktÂber¢ben Budapesten k¢sz¡lt felv¢teleit k´zreadÂ CD-je. A valamivel korÀbban megrendezett, meglehetûsen nagy vihart kavarÂ Lisztverseny III. helyezettj¢t mai f¡llel hallgatva

nehezen tudjuk elk¢pzelni, hogyan nyÃjthattak ezen a versenyen mindjÀrt hÀrman is
jobb teljesÁtm¢nyt. A t¢ny azonban t¢ny marad: az eml¢kezetes viadal I. dÁjÀt Lev V laszenko, a II. dÁjat megosztva B¤cher MihÀly
¢s Liu Si Kun kapta. Viszont az is t¢ny, hogy
valÂdi, nemzetk´zi m¢rt¢kkel m¢rve is jelentûs szÂlistakarriert egyed¡l Berman tudott
befutni koll¢gÀi k´z¡l, s ¢lhet¡nk a gyanÃperrel: v¢lhetûleg nem csupÀn keleti szomsz¢dunk, a valamikori SzovjetuniÂ politikÀjÀnak enyh¡l¢se, fokozatos liberalizÀlÂdÀsa
vagy a k¢sûbbiekben a sz¡lûf´ldj¢t elhagyÂ
müv¢sz sajÀt zeneis¢g¢tûl f¡ggetlen mÁtosszÀ
vÀlÀsa miatt. A lemezen olyan zongorajÀt¢kot
hallhatunk, amely t´bb mint figyelemre m¢ltÂ. Szinte ¢rthetetlen, hogy a lemez anyagÀnak tÃlnyomÂ r¢sze mi¢rt nem vÀlt korÀbban
publikussÀ; a politikai ellen¢rz¢s csaknem kizÀrt, hiszen a Prokofjev-darabok ä a V III.
SZONçTA elûadÀsÀval kieg¢szÁtve ä egy ideig
hozzÀf¢rhetûk voltak az LP-korszakban
(Hungaroton SHLX 90 048). A mer¢szs¢g,
ahogy annak idej¢n Berman majd' minden,
a lemezen hallhatÂ darabhoz nyÃlt, ma mÀr
feh¢rhollÂ-szÀmba megy. A stÃdiÂmunka vilÀga azÂta Ãj müv¢sztÁpust nevelt ki: az analitikus, a v¢glegess¢get megc¢lzÂ, az ´r´kk¢valÂsÀggal folyton-folyvÀst kokettÀlni prÂbÀlÂ
elûadÂ¢t, aki nem kockÀztathat s term¢szetesen nem is kockÀztat feleslegesen, Àm
k´zben ¢szre sem veszi, hogy bizonyos müvek mellett ¢ppen e k¢ts¢gkÁv¡l tiszteletre
m¢ltÂ attitüd miatt rohan el, m¢g arra sem
¢rve rÀ, hogy legalÀbb egy kicsit ä Ãgymond
ä lef¢kezzen, k´r¡ln¢zzen, szeml¢lûdj´n.1 Az
àisteni felelûtlens¢gÊ, a teremtû k´nnyeds¢g,
a remekmüveket vagy mindenkor ¢rv¢nyes
produkciÂkat valamikor csak Ãgy ontÂ nonchalance ä Ãgy tünik ä v¢g¢rv¢nyesen a mÃlt¢. Igen nagy egy¢nis¢gnek kell lennie annak, aki manapsÀg kesztyüt dobhat a jÂcskÀn
megvÀltozott ig¢nyeknek, az ¢rtelmetlen¡l
fÀradsÀgos munkÀk verejt¢k¢tûl szaglÂ ´sszkiadÀsokat kicsikarÂ steril generÀlÁzl¢snek;
aki mer m¢g egyÀltalÀn engedni bizonyos pillanatok csÀbÁtÀsÀnak, bÁzvÀn elsûsorban ´nmagÀban, mint a müvet ÃjjÀ¢leszteni k¢pes
m¢diumban.2 Tagadhatatlan, hogy minden
nagyvonalÃ alapÀllÀsnÀl àbecsÃsznakÊ bizonyos hibÀk, amelyek elker¡lhetetlenek, ha a
darabot a maga eg¢sz¢ben, fel¡lrûl tekintj¡k

1350 ã Figyelû

Àt. De nem szÀzszor ¢rt¢kesebb az egys¢gre
irÀnyulÂ koh¢ziÂ, mint a t´k¢letess¢g? Ki
akadna fenn a W ILDE JAGD vagy a SPANYOL
RAPSZñDIA kisebb mell¢fogÀsain, amikor ilyen
formÀtumÃ olvasat r¢szese lehet? Kinek jutna esz¢be, hogy a magyaros(abb) hangv¢telt
szÀmon k¢rje a PESTI KARNEVçL ilyen elementÀris erejü elûadÀsa hallatÀn? Fair lenne
gÂrcsû alÀ venni az aprÂtechnikÀt, Bermannak az ÀtlagosnÀl ä pontosabban inkÀbb sajÀt
kez¢nek erej¢hez k¢pest ä viszonylag gyeng¢bb ujjait, amikor egy¢bk¢nt igazi liszti
oroszlÀnmancsokat ¢rz¡nk a billentyükre nehezedni? Meglehet, az idû kikezdte az ESTI
HARMñNIçK vagy a FUN°RAILLES Berman
el¢nk tÀrta k¢p¢t. De ezeken is hallatszik a
hit, a àcsakis Ágy lehetÊ nagyk¢pünek tetszû,
Àm valÂjÀban a kompozÁciÂk irÀnti alÀzat diktÀlta müv¢szi becs¡let Àltal hitelesÁtett hozzÀÀllÀsa. Lehet persze, hogy a korabeli hangtechnika nagy vonalakban k¢pes csak felid¢zni Berman egyed¡lÀllÂ zongorÀzÀsÀt, annak
r¢szleteit, a pedÀlozÀs jÂszerivel m¢rhetetlen
finomsÀgait, a zongora legfelsû regiszter¢nek
felhang´sszecseng¢seit. A szikÀrabb Prokofjev-müvek valamivel jobban jÀrnak, bÀr a
DESZ-DöR ZONGORAV ERSENY mÀsodik t¢tele
felt¢telezhetûen nem a felv¢tel viszonylagos
szÀrazsÀga miatt van hÁjÀn bizonyos k´ltûis¢gnek.
A kiadvÀny k¡lsûs¢ge majdnem megfelel
a mai ig¢nyeknek. Az egyszerü lemezhallgatÂ
valÂszÁnüleg szÁvesen olvasna a kÁs¢rûf¡zetben t´bbet ä mint semmit ä a müvekrûl vagy
az elûadÂrÂl. Az ig¢nyesebbek nyilvÀn zokon
veszik, hogy a müsor nem eg¢szen korrekt a
cÁmek, opusszÀmok tekintet¢ben, mint ahogy
a pontos helyszÁneket sem t¡nteti fel, de m¢g
azt sem, hogy a felv¢telek egy r¢sze mechanikus hanghordozÂn valamikor megjelent.
çm ezek olyan aprÂsÀgok, amelyek felett szÁvesen elsiklik, akit elsûsorban ¢s csakis az elûadÀs minûs¢ge ¢rdekel. Berman jÀt¢ka m´g´tt olyan rÀtermetts¢g Àll, az Àltala megvalÂsÁtott eredm¢nyek olyan szÁnvonalat k¢pviselnek, hogy ezek utÀn ha valakinek, neki
biztosan jogÀban Àll, hogy a mai Liszt-versenyek r¢sztvevûirûl, egyÀltalÀn a mai LisztàSpielerÊ-ekrûl bÀtran s hitelt ¢rdemlûen
fejthesse ki ä f¡l¡nknek nem mindig legkellemesebben hangzÂ ä v¢lem¢ny¢t.

KonklÃziÂ tekintet¢ben mi is tulajdonk¢ppen a recenzens fû k´teless¢ge? Az abszolÃt
m¢rc¢t mindenek el¢ v¢ve, Ãgymond àelhelyezniÊ a bÁrÀlat tÀrgyÀt az ÀltalÀnos ¢rt¢krendben, vagy egyszerüen szÀmot adni benyomÀsairÂl? F¡ggetlenÁtheti-e magÀt teljes
m¢rt¢kben a produkciÂhoz k´zvetlen¡l vagy
k´zvetetten kapcsolÂdÂ eml¢kektûl, vagy erre voltak¢ppen nincs is sz¡ks¢g ä hiszen pontosan ezek miatt vÀlik egy-egy produkciÂ
egyediv¢, visszahozhatatlannÀ, ´r´kre eml¢kezetess¢? NyilvÀnvalÂ, hogy ez is, az is lehetetlen. LegalÀbb annyira nevets¢ges lenne a
àCziffrÀn innen, Horowitzon tÃlÊ szigorÃan
vett doktriner szempontjainak ¢rz¢keltet¢se,
mint mondjuk felÀllÁtani egy tisztÀn ¢rzelmi
alapon ÀllÂ hipot¢zist arra n¢zve, hogy 1956.
oktÂberi tartÂzkodÀsa alkalmÀval Berman
esetleg meg¢rezte s inspirÀlÂ t¢nyezûk¢nt ¢lte meg a magyar forradalom elûszel¢t (sajÀt
kezüleg Árt tasaksz´veg¢ben szerencs¢re û
maga ezt jÂ elûre megcÀfolja). A müv¢sz
k¢sûbbi produkciÂival valÂ ´sszevet¢s sem
Àllja meg a hely¢t, hiszen a felv¢telek egyben
kor- ¢s Àllapotdokumentumok: reprezentÀljÀk egyr¢szt a f¢nykorÀban l¢vû orosz iskola
vÁvmÀnyait, mÀsr¢szt azt az ¢rÀt, amelyben
m¢g kitapinthatÂ a liszti ´r´ks¢g minden pozitÁv ¢s negatÁv jellemzûj¢vel egyarÀnt. A v¢g¢t ¢lû hûskor erej¢t, a betemetûdni lÀtszÂ
ûsforrÀs Áz¢t ¢rezz¡k benn¡k, de mÀsfelûl a
tûl¡k valÂ feltartÂztathatatlanul gyors tÀvolodÀst is. Bizonyos ¢rtelemben tehÀt felm¢rhetetlen fontossÀgÃ ¡zenet ez a lemez: elaggott,
lassank¢nt kimÃlÂ ¢vszÀzadunk k¡ldi az Ãjnak, a müv¢szetek irÀnt egyelûre nem valami
fog¢kony suhancnak.

Jegyzetek
1. IgazsÀgtalansÀg lenne megfeledkezni a nagy elûd´k Ãtt´rû jelentûs¢gü munkÀjÀrÂl. A àpepecselû
stÃdiÂmüv¢szÊ gyakorlatilag a hangr´gzÁt¢s feltalÀlÀsa Âta jelen van, Àm ahhoz, hogy ez a (fajta) munka
az ût megilletû müv¢szi rangra emelkedjen, egy
Backhausnak vagy egy Rachmaninovnak ä k¢sûbb
egy Lipattinak ä kellett j´nnie. Ezeket a müv¢szeket
nyilvÀn nem analitikus hajlamaik predesztinÀltÀk
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a stÃdiÂmunkÀra. MegkockÀztathatÂ a kijelent¢s,
mely szerint Lipatti lemezfelv¢telei szÁnvonal tekintet¢ben koncertprodukciÂi felett Àllnak.
2. Term¢szetesen csak akkor, ha mer¢sz, ¢s szabadsÀgÀt nem gÀtoljÀk holmi prekoncepciÂk. Glenn
Gould felv¢teli oeuvre-je, eg¢sz müv¢szi habitusa bizonyÁtja, hogy a v¢glegess¢g, a àmÀrvÀnyba v¢setts¢gÊ nem id¢zhetû elû mesters¢gesen. RemekmÁvü

produkciÂk megsz¡let¢s¢hez annyi komponens
egyidejü pozitÁv jelenl¢t¢re van sz¡ks¢g, hogy csaknem lehetetlen azokat elûre beprogramozni. IlyenformÀn minden ´r´k ¢rv¢nyü müv¢szi tett àobjet
trouv¢Ê, vagyis v¢gsû soron a v¢letlen ajÀnd¢ka,
amely a legnagyobb meglepet¢st alkalmasint annak
okozza, aki elûid¢zte.

Kocsis ZoltÀn

A folyÂirat a Nemzeti KulturÀlis Alap, a Soros-alapÁtvÀny
¢s a JÂzsef Attila-alapÁtvÀny tÀmogatÀsÀval jelenik meg

