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HatÀr Gyûzû

A LEçNYKA °S A PAP

Ágy jÀrkÀlnak ûk az elhagyott szobÀkban
egy darabig m¢g a leÀnyka ¢s a pap

csak ´sszemosolyognak kecses-halÀlravÀltan
k¢t egymÀsba kapaszkodÂ ÀgrÂlszakadt

a faljÀrÂ szellemek lÀtszatvilÀgÀt
ismerik csupÀn ä azt a kiterjed¢st

melyen ûk maguk ¢lnek ketten a drÀgÀk
a lÀtszatl¢tezûben az alig lev¢st

megkedvelt¢k mÀr az egyhangÃsÀgot
az egy ked¢lyhullÀmra hangolÀst

nem olvasnak se k´nyvet se ÃjsÀgot
s hosszan tanuljÀk az elszÂtlanodÀst

mi nem rozsdamarta az gazfelverte
csûsz nem irt-hÀborgat ordast odujÀn

se falka se hajtÀs se hallali cs´rte:
bagzik a term¢szet irgalmatlan-bujÀn

¢lnek a gubÂban szobÀik sz¢thÀnyva
a pap a leÀnykÀt leÀny a papot:

meg´lelkezve a pap ¢s a leÀnyka
egymÀsban keresnek kijÀratot

VESZTýHELY
kabar¢szÀm

tremulÀzÂ t¢rddel trepidÀlÂ lÀbbal
el´l-hÀtul egy-egy pÂklÀb porkolÀbbal

hogy meg se is ¢rjem se nem higgyem-lÀssam
vesztûhelyre ¢rû v¢gfelhaladÀsom

a haj is ¢gnek Àll viceg-vacog a fog
a foghÁjas l¢pcsû beleripeg-ropog
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k´r´s-k´r¡l´ttem k¢t marcona szittyÀk
tarkÂm ¢s nyakszirtem mÀr megcsupaszÁtjÀk

a nyakvÀgÂ alÀ ¢s a t´nkûre le:
itt s most l¢szen bün¢rt fejemnek v¢tele

ITT S MOST L°SZEN BþN°RT FEJEMNEK V°TELE!

hÁrem szÀjrÂl szÀjra b´csm¢rlik-kiÀltjÀk:
ez verte ki pap kez¢bûl BibliÀjÀt

megÀtalkodÀsa pogÀnyos jel¢¡l
kit¡l kÀrhozÀsa szakad¢kra m¢ly¡l

ez nagy vÀgÀns! d´mhec! zsivÀny fûkolompos!
ni a condrÀja is: melymi cifra-lompos!

vastag bün´k¢rt mi kev¢ske fizets¢g:
fû kire rÀÁrvÀk Gûg ¢s Sz´rnyetegs¢g!

k¢sû tanulsÀga V¢g v¢gaktusÀnak:
fejjel r´vidÁtû ä rajta! nincs bocsÀnat!

FEJJEL R¹VIDíTý ä RAJTA! NINCS BOCSçNAT!

hogy kik tûle f¢ltek s tÀn m¢g ma is f¢lnek
lÀdd meg ût tetünek! lÀdd nyÀrfalev¢lnek!

hullÀmban morajlik basszamÀz a t´meg:
tolong ¢lettelen hullÀmat lÀtni meg

avvajon hitte vÂn ¢n bÀbÀm hogy ezen
a kuruc sÀrgolyÂn Ály szerrel v¢gezem?

s v¢gezze is; vesszen rajta minden cserzett-
bûrü k´zs¢g s istenÀtka ÁrÂszerzet!

j´vel szÁvet t¢pû szÁnjÀtszÂ jelenet:
fûhÂh¢r fel s k´r¡l mutatja fejemet ä ä ä

FýHñH°R FEL S K¹RºL MUTATJA FEJEMET!

*

(m¢g csak eztÀn leszen dÀrdÀra tüz¢sem
k´r¡lhordozÀsom ¡veges n¢z¢sem

n¢gy kapukra csonkom csÀnkom felszegezv¢k:
hirdetû! heretnek! hint habÂkos eszm¢t!

´r´kbün tagadÂ homlokÀra v¢sve
menny¢g ¡resÁtûk cserfes esk¡v¢se

kinek CsÀszÀr kardja ä OrszÀglÀs ¢s OrszÀg ä
lator hamis latra szerzett Fû LatorsÀg!...

d´g¢ben ki g´dr´t s jobbat nem ¢rdemel:
a falakon kÁv¡l ä hÂh¢r ¢gesse el)

(A FALAKON KíVºL ä HñH°R °GESSE EL)

4 ã HatÀr Gyûzû: Versek



RÀkos SÀndor

MINT EGY MESE
A V°NS°GºNKRE ciklusbÂl

ez a pasas
aki itt

v¢n bohÂcot
alakit

û ugyan vagy
m¢gsem az

kicser¢lt¢k
szent igaz

Ãgy ¢rzi
r¢gi magÀt

tompÁtÂ
k´dg¢zen Àt

mint fagyott k¢z
ha tübe

zsibbadtan
c¢rnÀt füz be

vagy mint ki tej-
¡vegen

Àtn¢zve lÀt
ridegen

elmosÂdÂ alakot
vagy mint a 

befalazott
ha szÂlal

mik¢ntha
hangfogÂval

magÀnak is
idegen

a hang amely
hidegen

szivÀrog ki
kû-r¢sen

(jaj a t´ml´c-
lûr¢sen)

kicser¢lt¢k
Ãgy igaz

keze-lÀba
ugyanaz

k¡lsûre mint
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r¢gen volt
vagy ha nem is

eg¢szen
hisz az idû

mer¢szen
tetovÀlt rÀ

szomorÃt
az egykor oly

sima hÃs
bûrburkÀra

duzzadÂ
ereket ¢s

indÀzÂ
rÀncokat is

k¢retlen ä
Àm ez hagyjÀn

mert az agg
bÀr ¢lete

sÀpatag
¢ln¢ sorsÀt

bÀrmi Àrny
borÁtanÀ

hajdanÀn
napf¡rdette

idej¢t
de skandalum

hogy a l¢t
a l¢te ket-

t¢t´r´tt
hogy csÁnytevû

´rd´g´k
a tudata

k¡sz´b¢n
kuncognak

az à¢nÊ-t s ànem ¢nÊ-t
gonoszul

megkeverve
hogy bûr¢ben

sem honos
magÀval sem

azonos
ketten vannak

ott bel¡l
akkor is ha

egyed¡l
ami fÀj sem

neki fÀj
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mert û nem
´nmaga mÀr

oly tÀvoli
szem¢lye

mint az ¢gbolt
szeg¢lye

oly tÀvoli
mint egy mese

minden mi
t´rt¢nik vele

s az is mese
hogy ¢l itt

valakik csak
mes¢lik

hogy volt egyszer
hol nem volt

¢lt ameddig
meg nem holt

fuss el v¢le
talÀn bizony

soha nem is volt

RÀba Gy´rgy

MEGBçNTOTT °GI JEL

Megs¢rtettem egy ¡st´k´st
innen eredt minden bajom
ez¢rt bosszÃbÂl gonoszul
s´p´rt ki szemhatÀromon
malacfarkat szerencsepatkÂt
l¢gyottbÂl a mÀsodikat
beteljes¡lt vÀgyakozÀsbÂl
Ányemen csak Áze maradt
hahÂ ûszi pitypangpehellyel
elr´ppenû Ág¢retek
kiÀltoztam torpanjatok meg
egemen t¡nd¢rkedjetek
mÀr rikoltoztam megk´vetlek
t¢ged sÃlyos kezü uram
h¢tk´znapi tekintete
mered rÀm most vigasztalan

RÀba Gy´rgy: Versek ã 7



°VTIZEDEK °TLAPJA

Az elsû esztendûk
szemelget¢s a hÀzikert gy¡m´lcs´s¢ben
kamasz mÀsodik ¢vtized
csapda hurok aprÂvadpecseny¢re
az ifjÃ X a harmadik
hÃsevû ¢hs¢g ´szt´k¢l¢s¢re
erdûjÀrÀs akÀr tilalmas nagyvadakra
az ¢rett a nagyÃri negyedik
terÁtett asztalÀnak fûhely¢n
teknûclevestûl medvetalpon Àt
f´lszolgÀlÀs m¢zben fûtt rÂzsasziromig
az ´t´dik ¢vtized alig mostohÀbb
m¢g mindig dÃs terÁt¢k m´g´tt
bÀr az asztalfûtûl egy-k¢t hellyel lejjebb
a k´vetkezû ¢vek mindegyike azonban
f¢lig ¡res szoba itt-ott harapnivalÂval
megkezdett sÂdar piaci zÀrÂra
fonnyadozÂ z´ldf¢l¢j¢vel k´rÁtve
k¢sei idûk mÀr a konyha sarkÀban
jÂt¢t egytÀl ami ¢pp megmaradt
s amikor mÀr nem is az ¢veket
a hÂnapokat guberÀlod ´ssze
bozÂtt¡zek utÀn a f¡st´lgû tarlÂn
megp´rk´lt sz´csk¢re ¢s az Àgon
megs¡lt vadalmÀra vadÀszol

GYþL¹LNI K¹NNYEBB

FÀrasztÂ feladat ¢lût szeretni
visszf¢ny sz¢ps¢g¢t naphosszat dics¢rni
kihült ´nbizalmÀt teli t¡dûvel
¢leszteni mÁg friss tüz nem em¢szti
csalogatni füt´tt szoba vetett Àgy
kÀprÀzatÀval ha Ãtsz¢lre t¢rt ki
a szÁv ¢rz¢seit hordozni esk¡d
teher hozzÀ m¢rten a gyül´let f¡st

8 ã RÀba Gy´rgy: Versek



KiÀbrÀndÁtlak mÀsik t¢vhitedbûl
mert kimerÁtûbb szeretni a holtat
fogolymenetben roskadozva r¢gi
tÀrsad mindennap vele gyalogoltat
s loholsz folyvÀst gyÂgyszer¢rt mivel otthon
jajongva vÀrja kinek hÃsa olvad
volt szeretteid kÁnjai gy´t´rnek
ha kelsz fekszel sz¡lett¢l volna kûnek

CsukÀs IstvÀn

AZ ýSZ NAGY MEDVEMANCCSAL

Az ûsz nagy medvemanccsal ad egy
nagy maflÀst, hogy belecseng a f¡lem,
Àllok bambÀn, ahogy Ãjabban szoktam,
¢s nem adom vissza, mint r¢gen, inkÀbb
Ãgy teszek, mintha jÀtszanÀnk, egy nagy
jÀt¢k az ¢let, lehet, hogy egy lehajlÂ
Àg volt, lehet, hogy egy csomÂ Àzott levelet
vÀgott hozzÀm a sz¢l, de k´nnyeimen Àt is
lÀtom, hogy itt az ûsz, a kedvenc ¢vszakom,
mert a szerelmeimrûl nem olyan k´nnyü
lebesz¢lni, nincs olyan sok, ¢s Ãjat keresni
sincs mÀr olyan sok idûm, jobb Ágy ¢s
szebb is Ágy egy¡tt mÃlni el a szerelemmel,
kÁv¡l-bel¡l csupa homÀly, v¢rzû orrÀt
t´rli az alkony, madÀrlÀb sz¢p rajza fut
a sÀrban, zeng a villanydrÂt hÃrja, a hegy
oldalÀn telefonf¡lke k´h´g magÀnyosan,
kapkodva szedem ´ssze ûket, mint elk¢sett
diÀk, mert v¢ge a vakÀciÂnak, becs´ngettek.

CsukÀs IstvÀn: Az ûsz nagy medvemanccsal ã 9



LÀszlÂffy AladÀr

HATTYöDAL

A hideg vÁzben hÀtradûlve,
a kÀd medr¢ben hallgatok,
rendesen meg sem vagyok ´lve ä
a semmi gy´ngyein habok,

csak halvÀny gûz´m lebeg resten,
ma, t¢len hidegebb az ¢sz,
¢n csak a szappanom kerestem,
m¢g tûlem f¡gg´tt az eg¢sz,

csak kedvem vonult el a gûzzel
az alkalmatlan test felûl ä
mint gumi-SenecÀt ma, ûsszel,
egyszer majd j´n Nero s meg´l,

csak hÁrem v¢rzik el a vÁzben:
az alkalmatlan verziÂ,
s mint gipsz-Marat egy Hitchcock-filmben
megmutatom, hogy halni jÂ,

bebizonyÁtom, hogy a semmi
nem folyik el¢g gyorsan el ä
volt idûm Dante, Duna lenni,
s a f¡rdûvizem ¢nekel.

LATINOK A TROLIBUSZBAN

KÁs¢rtetek kÁs¢rtek haza ma.
Ismerûs volt a g¢nek dallama.
Mint gÂlvihar, mely v¢gleg el nem ¡lt,
m¢g meghordozzÀk boldog, felhev¡lt
fellegeik bûsz viadalszagÀt,
Petrarca-landbÂl jûve szÀllnak Àt,
s Rinascitybe tÂdul sereg¡k,
elhagyott chiantik, kÂlÀk ¢s betük.
Mint szurkolÂk a m¢rkûz¢s utÀn,
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gyermetegen kereplûn ¢s dudÀn
tovÀbbÁtjÀk, mit ûs-Beethoven¢k
szarvasbûg¢s¢bûl mÀig kiszürt a l¢g,
hordozzÀk... t¢l-konfettit szÂr a sz¢l.
Pedig a mÃlt m¢g latinul besz¢l:
a lelÀtÂn felejtett fegyverek ä ä ä
KÁs¢rtetek! hazakÁs¢rtetek.

MíNUSZ K¹RBEN

MÀr f¢l hat volna? F¢lheted,
ha meg¢rted a f¢lhatot.
Ugyan honnan is tudhatod,
eddig ki mennyit ¢rhetett?
InflÀciÂtÂl f¢lhetek:
eddig is voltak f¢l hatok,
megszokott, biztos f¢l hatod
nekik ma meg¢r f¢l hetet,
s nem engednek t´bb f¢lhatot!
...Csak h¢ttûl hatig ¢lhetek.

KÀnyÀdi SÀndor

DALOCSKA

sziszegû szerelem
novemberi esû
kihült ´lel¢sek
szalmÀjÀn neszezû

megÀllt az ¢jszaka
fordulni nem akar
minden-egy perc¢vel
csontomig kitakar

1973

KÀnyÀdi SÀndor: Versek ã 11
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NYOLC SOR

arcom f´l¢d hajlik m¢g egyszer
ha majd a tengert hallgatod
mosolyod gyolcsÀban temess el
mikor a szemed rÀm csukod

1971

(ugyanaz dÃrban, k¢sûbbrûl)

akÀr a profi gyilkosok
nyomot ne hagyj Ãgy ´lj meg engem
a tettes kil¢te titok
legyen ´r´kre ismeretlen

¹T K¹R¹MVERS EGYAZON T°MçRA
K. E. barÀtomnak

egy besz¢lget¢s eml¢k¢¡l

van m¢g egy bÀtor (?)
lehetûs¢g elûbbre
hozni a v¢get

*

megalÀzkodni
v¢nen se szeretn¢k ha
eddig kibÁrtam

*

dûlj´n a test a
l¢lek alÂl ki ha nem
bÁrja a vÀgtÀt

*

m¢ltÂ hajl¢kba
t¡zet irgalmas villÀm
villantson v¢g¡l

*
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irgalom az is
ha nem veled ÀsatjÀk
huszadik szÀzad

Budapest, 1997. november 2.

NOVELLAPçLYçZAT
 

BÀn ZoltÀn AndrÀs

KOTçNYI FýHADNAGY

àT́ bb milliÂ forint ¢rt¢kü b¢-
lyeggyüjtem¢nyt talÀltak egy
budapesti szem¢ttelepen.Ê

(TudÂsÁtÂnktÂl)

1956. oktÂber v¢g¢nek egyik k¢sû d¢lutÀnjÀn KotÀnyi fûhadnagy vagy ahogy koll¢gÀi
nevezt¢k, a sz¢p Koti, akit az egyre t´bb Àllamv¢delmi aggodalmat okozÂ zavargÀsok
miatt oly vÀratlanul vez¢nyeltek vissza a fûvÀrosba, hogy sem tÀviratozni, sem hazate-
lefonÀlni nem maradt ideje, s ez¢rt, mielûtt a budapesti szolgÀlatot Àtvette volna, r´pke
¡dv´zlû csÂkra felugrott m¢g a feles¢g¢hez, Àm a szerencs¢s vagy sokkal inkÀbb sze-
rencs¢tlen v¢letlennek k´sz´nhetûen a leengedett redûny´k m¢ly¢n heverû lakÀsban,
pontosabban a hÀlÂszobÀban, m¢g pontosabban a hÀlÂszobÀban terpeszkedû Àgyon
rajtakapta az asszonyt egyik magasabb rangÃ felettes¢vel, a K´zpontban k´zutÀlatnak
´rvendû KomocsÀr alezredessel, Ágy aztÀn az ûrj´ngû KotÀnyi fûhadnagy mÀsodszor
is felemelte szolgÀlati fegyver¢t, hogy ezÃttal a feles¢g¢re c¢lozva hÃzza meg a ravaszt,
miutÀn korÀbban egyetlen jÂl irÀnyzott l´v¢ssel v¢gzett az asszonya k´r¡l mÀr r¢gÂta
legyeskedû alezredessel, aki sz¢trobbant koponyÀval ott fek¡dt a szoba padlÂjÀn v¢rrel
¢s agyvelûcafatokkal, tovÀbbÀ a sajÀt ¡r¡l¢k¢vel szennyezve a gy´ny´rü perzsaszûnye-
get, amelyet a fiatal pÀr k¢t ¢vvel ezelûtt kapott nÀszajÀnd¢kba a fûhadnagy k´zvetlen
el´ljÀrÂjÀtÂl, a szenved¢lyes b¢lyeggyüjtû hÁr¢ben ÀllÂ Binda ûrnagytÂl. Az asszony,
aki a kereszts¢gben huszon´t ¢vvel ezelûtt az Anna nevet kapta, virulÂ sz¢ps¢ge teljes
pompÀjÀban, kibontott, csaknem a derekÀig leomlÂ hollÂfekete hajjal, fedetlen¡l hul-
lÀmzÂ kebellel, a beteljes¡letlen k¢jtûl, valamint az undortÂl ¢s a f¢lelemtûl sz¢tzilÀlÂ-
dott arccal t¢rdelt a f¢lt¢kenys¢gtûl ¢s a megalÀzottsÀgtÂl szinte esz¢t vesztett fûhad-
nagy lÀba elûtt, mÁg napbarnÁtott karjÀt kegyelem¢rt esdekelve nyÃjtotta f¢rje fel¢, Àm
valÂszÁnüleg mindhiÀba k´ny´rg´tt volna, ha ebben a pillanatban az utca tÃloldalÀrÂl
szÀz ostork¢nt felcsapÂ irtÂzatos d´rej nem riasztja fel KotÀnyit eszelûs r¢v¡let¢bûl.
Az ablakhoz rohantak mindketten, a fûhadnagy gyors mozdulatokkal felrÀntotta a re-
dûnyt, kitÀrta a tÀblÀkat, ¢s ekkor mintha szÁnhÀzban talÀltÀk volna magukat: a k´r-



nyezû hÀzak ablakaiban egymÀs arcÀba l¢legezve t¡lekedtek az emberek, mindenki a
nyakÀt nyÃjtogatta, hadonÀszott, kiÀltozott, kÁvÀncsian csavargatta a fej¢t, ¢s KotÀnyi-
nak Ãgy tetszett, hogy a lisztesen felkerengû porban ¢s a hirtelen beÀllÂ, v¢gtelennek
tünû csendben nem is annyira a szemben l¢vû hÀz ablakÀbÂl ki tudja, mif¢le okokbÂl
kil´k´tt fekete, k¢tajtÂs szekr¢ny lÀtvÀnyÀra, de sokkal inkÀbb az û kettûs¡kre figyel-
n¢nek az emberek, a fûhadnagy pisztolyt markolÂ kez¢re, lÀzban ¢gû szem¢re, ´sz-
szekuszÀlÂdott hajÀra ¢s feles¢ge fedetlen felsûtest¢re, kisÁrt, karikÀs szem¢re, kapko-
dÂ mozdulataira. KotÀnyi feln¢zett az ¡res ¢gre, lÀtta, hogy alkonyodik, a f´ld ¢s a
tÀrgyak mohÂn nyelik magukba a f¢nyt, az egyre zsÁrosodÂ, patkÀnysz¡rke felhûlepe-
d¢k m´g´tt alig pislÀkolnak a csillagok, a tÀvolban esû izzad; aztÀn m¢lyen kihajolt,
¢s ¢szrevette, hogy Àllig felfegyverzett, karszalagk¢nt a r¢gi, Ãgynevezett Kossuth-cÁ-
mert viselû k¡l´nÁtm¢ny k¢sz¡l behatolni a hÀzuk kapujÀn, s mik´zben megprÂbÀlta
legyürni a gyomrÀban hÁnÀrk¢nt sz¢tter¡lû szorongÀst, el kellett ismernie, hogy csont-
ja velej¢ig megrettent ezeknek az erûs fogsorÃ fiatal fiÃknak a jÂkedv¢tûl; srÀcok vol-
tak valamennyien, kacagtak ¢s rikoltoztak, egymÀs vÀllÀt csapkodtÀk sz¢les jÂkedv¡k-
ben, ´sszekoccintottÀk s´r´s¡vegeiket, egyik¡k nyakÀban tangÂharmonika lÂgott,
mÀsvalaki egy tÀbla paprikÀs szalonnÀt hurcolt a hÂna alatt. A n¢zûk ¡dvrivalgÀsa ¢s
tapsa k´zepette most m¢g t´bb tÀrgy rep¡lt ki a szemk´zti ¢s a szomsz¢dos ablakokon,
k´zt¡k egy nyilvÀnvalÂan nemr¢g hasznÀlt porcelÀnbili, legel¢szû ûzik¢ket, nyulÀszÂ
vadÀszt, tovÀbbÀ balatoni naplement¢t ÀbrÀzolÂ festm¢nyek ¢s olajnyomatok, egy
vÀjdling gûz´lgû krumplis t¢szta, pÀr csomag r´mikÀrtya, valamint n¢hÀny, feltehe-
tûen Lenin vagy RÀkosi MÀtyÀs, netÀn MikszÀth KÀlmÀn müveit tartalmazÂ k´tet, va-
laki felkiÀltott: à°ljen a Fradi!Ê KotÀnyi ´sszeharapta szÀjÀt, kit¢pte magÀt a szÀmÀra
oly siralmas ¢s fenyegetû, ugyanakkor k¡l´n´s mÂdon magÀval ragadÂ, mondhatni
mÀmorÁtÂ lÀtvÀnybÂl, Àt´lelte szipogÂ ¢s eg¢sz test¢ben remegû asszonyÀt, visszahÃzta
ût a hÀlÂszoba m¢ly¢be, Àm ekkor a maga szÀmÀra is eg¢szen vÀratlanul, vadul meg-
kÁvÀnta a felhev¡lt bûrü nût, f¢lredobta pisztolyÀt, az Àgyra l´kte v¢gk¢pp megzava-
rodott feles¢g¢t, rÀparancsolt, hogy rakja sz¢t a lÀbÀt, ¢s dugja ki a nyelv¢t, ¢s mÀr le
is csatolta der¢kszÁjÀt, amikor ´k´llel d´r´mb´lni kezdtek a bejÀrati ajtÂn.

àKi lehet az?Ê, suttogta Anna a hasa f´l¢ magasodÂ KotÀnyi f¡l¢be, aki a hallÂjÀra-
taiba ÀramlÂ forrÂ lehelettûl m¢g jobban felhev¡lt, ¢s vÀlasz helyett csÂkok zÀporÀt
zÃdÁtotta feles¢ge fedetlen kebl¢re, nyakÀra, ¢s megprÂbÀlt bel¢hatolni, Àm az asszony
ell´kte, kicsusszant alÂla, gyors mozdulatokkal rendbe hozta ́ lt´z¢k¢t, aztÀn a padlÂn
surrogÂ meztelen talppal odaosont a bejÀrati ajtÂhoz, ¢s belesuttogta a kulcslukba:
àKi az?Ê à°n vagyok, Klammer vagyok, a hÀzmesterÊ, vÀlaszolta ugyancsak sÃgva egy
f¢rfihang, ¢s Anna, maga sem tudva, mi¢rt, e fojtott motyogÀstÂl csaknem Ãjabb sÁrÂ-
g´rcs´t kapott r¢m¡let¢ben, mik´zben a hÀzmester, tovÀbbra is fojtott hangon, ek-
k¢ppen folytatta: àEln¢z¢st a zavarÀs¢rt, nagysÀgos asszony, de mintha l´v¢st hallot-
tam volna, innen, a maguk lakÀsÀbÂl, l´v¢snek hangzott k¢ts¢gtelen¡l, de nem is cso-
dÀlom ezekben a kifordult idûkben, mindenki az utcÀkat jÀrja, kivÀgjÀk a zÀszlÂkbÂl
a cÁmert, a n¢pek nyugtalankodnak, ¢ppen az im¢nt t´rt¢nt valami a szomsz¢d hÀz-
ban, nekivadultak az emberek, kiszÂrnak mindent az ablakon, azt besz¢lik, a mÃltat
v¢gk¢pp el kell t´r´lni, ¢n nem tudom, csak ¢rdeklûd´m, hogy nem esett-e baja, nagy-
sÀgos asszonyom, meg annak a tiszt Ãrnak, akit egy ÂrÀja lÀttam befordulni a kapun,
¢s aki bizonyÀra KotÀnyi fûhadnagy Ãrhoz tartott, alezredes lehetett, ha jÂl lÀttam a
rangjelz¢s¢t, bÀr amennyire tudom, f¢rjeura e pillanatban nem tartÂzkodik a fûvÀ-
rosban, Ãgyhogy akkor annak az alezredesnek biztosan a nagysÀgos asszonnyal volt
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valami dolga, de nem is lenne tanÀcsos, ha a f¢rjeura visszat¢rne, mostanÀban rÀjÀr a
rÃd a KotÀnyi fûhadnagy Ãrhoz hasonlÂ Àllamv¢delmisekre, a parkokban mÀr akasz-
tanak is, ezt nem ¢n mondom, a sÂgoromtÂl hallottam, aki lÀtta ûket, fejjel lefel¢ hÃz-
tak fel hÀrmat is a fÀkra, mÀsoknak meg let¢pt¢k vagy levÀgtÀk a faszÀt, mÀr ne tess¢k
haragudni, ezt nem ¢n mondom, a sÂgorom ¢ppen itt ¡l nÀlunk a konyhÀban, szÂval
hÀt a nemi szerv¢t; azt besz¢lik, ki¡t´tt a forradalom, persze a fûhadnagy Ãrnak tûlem
semmi f¢lnivalÂja, ne szÂlj szÀm, nem fÀj fejem, ¢n csak azt lÀtom, amit lÀttam, de
persze nem mindent lÀttam, amit lÀtok.Ê àIgen, KlammerÊ, suttogta vissza KotÀnyin¢,
mik´zben nyakÀban ¢rezte a hÀtulrÂl szorosan hozzÀsimulÂ f¢rje forrÂ lehelet¢t, ànyu-
godjon meg, itt vagyokÊ. àOtt van, nagysÀgos asszonyom?Ê, suttogta Klammer. àIgen,
KlammerÊ, ism¢telte meg Anna, ¢s Ãgy tünt szÀmÀra, hogy ettûl a fojtott sutyorgÀstÂl
valami nyugtalanÁtÂan k¢tes viszony sz´vûdik k´zte ¢s az ajtÂ tÃloldalÀn mohÂn f¡lelû
f¢rfi k´z´tt; s mÀr lÀtta is maga elûtt a hÀzmester hÃsos, k¢kes erektûl duzzadÂ orrÀt,
az ́ r´k´s nÀthÀtÂl kisebesedett orrlikÀbÂl kikandikÀlÂ nedves szûrszÀlakat, a f¡lkagy-
lÂjÀban elburjÀnzott szûrbozÂtot, amelyen odaszÀradt mustÀrcseppekk¢nt ¡ltek meg
a tÃlcsordulÂ f¡lzsÁr sÀrgÀllÂ morzsÀi; lÀtta a m¢rt¢ktelen¡l fogyasztott s´rtûl ¢s seprû-
pÀlinkÀtÂl a csomÂs rÀntÀs szÁn¢hez hasonlÂ szempÀrt, a kenûszappanszÁnü arc pat-
tanÀsos Àrkait, a borosta ¢s a mitesszerek vasreszel¢k¢vel meghintett reped¢seket; ¢s
lÀtta az ehhez a mintegy szemles¡tve megformÀlt archoz egyÀltalÀn nem illû, inkÀbb
undok tr¢fak¢nt hatÂ, valÂszÁnütlen¡l piros ¢s aprÂ, nem csÂkra, de mondhatni pu-
szizkodÀsra termett ajkat, ¢s egyÀltalÀn, maga elûtt lÀtta ennek az arcnak az ´sszes
szem¢rmetlen kicsapongÀsÀt. MegrÀzkÂdott az undortÂl, de aztÀn erût vett magÀn,
¢s visszakapcsolÂdott a suttogÂs kulcslukjÀt¢kba: àIgen, Klammer, itt vagyok, minden
a legnagyobb rendben, egy¢bk¢nt biztosÁthatom, hogy maga t¢ved, az im¢nt nem a
f¢rjem egyik felettes¢t lÀtta bej´nni a kapun, hanem ût magÀt, vagyis a f¢rjemet, aki
most is itt Àll mellettem, ¢s ha kÁvÀnja, szÂlhat is vele.Ê àJÂ napot, KlammerÊ, kiÀltotta
most amolyan fûhadnagyiasnak szÀnt hangon KotÀnyi, s Anna szÀmÀra a sok liheg¢sz-
szerü suttogÀs utÀn ez a kackiÀs hang mÀr-mÀr v¢szjÂslÂnak hatott. àNem lesz semmi
bajÊ, folytatta egyre magabiztosabban KotÀnyi, àmenjen vissza sz¢pen a lakÀsÀba, a
sÂgora mÀr biztosan t¡relmetlenkedik, miattam meg ne fÀjjon a feje, az¢rt vagyunk
elv¢gre, hogy fenntartsuk a rendet, nem lesz semmi bajÊ. Mire a hÀzmester, aki, ki
tudja, mi okbÂl, a maga r¢sz¢rûl tovÀbbra is ragaszkodott a suttogÀshoz, megjegyezte,
hogy baj persze nem lesz, mert mÀr nagyon is van, ¢s hogy a fûhadnagy Ãr vagy elvtÀrs,
mÀr maga sem tudja, melyik volna a helyes megszÂlÁtÀs, hogy egyszÂval a KotÀnyi fû-
hadnagy Ãr hely¢ben û nem volna ilyen jÂkedvü, magabiztos pedig a legkev¢sb¢, mert
û, Klammer lÀtta ¢s lÀtja, hogy napok Âta mi folyik itten; nagyon csodÀlkozik, hogy a
fûhadnagy Ãr idemer¢szkedett egyÀltalÀn, s egy¢bk¢nt is felfoghatatlan szÀmÀra, hogy
nagysÀgos asszony mi¢rt mondja, hogy a KomocsÀr alezredes Ãr nem jÀrt itt, amikor
û, Klammer a sajÀt szem¢vel lÀtta egy ÂrÀval ezelûtt virÀgcsokorral a kez¢ben bel¢pni
a kapun, k¡l´nben pedig mÀr mÀskor is ¢ppen el¢gszer lÀtta itt, talÀn nem v¢letlen,
hogy t´bbnyire akkor, amikor a fûhadnagy Ãr nem tartÂzkodott a fûvÀrosban, ¢s û,
Klammer nem szereti, ha h¡ly¢nek n¢zik az embert, ¢ppen ez¢rt akkor ¢s csakis akkor
nyugodna meg valÂban, ha a KotÀnyi Ãr¢k most sz¢pen kinyitnÀk az ajtÂt ¢s been-
gedn¢k a lakÀsba, hogy utÀnajÀrhasson ennek a meglehetûsen gyanÃs dolognak. Ko-
tÀnyi, aki igencsak megzavarodott a hÀzmestertûl hallott Ãjabb ¢s szÀmÀra a legkev¢s-
b¢ sem ´rvendetes hÁrektûl, mik´zben feles¢ge egyre szenved¢lyesebben ¢s k¢ts¢gbe-
esettebben szorongatta a karjÀt, a maga kihallgatÀsokhoz szokott hangjÀn nemigen
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vÀlaszolhatott mÀst, mint azt, hogy Klammer jobban tenn¢, ha a sajÀt dolgÀval t´rûd-
ne, ¢s hogy neki, Klammernak, legyen bÀrmennyire is hÀzmester, nincs joga behatolni
egy magÀnlakÀsba, olyanba pedig semmik¢ppen sem, amelyben az Àllamv¢delmi szol-
gÀlat egy nem is tÃlsÀgosan alacsony rangÃ tisztje tartÂzkodik, mi t´bb, ez a lakÀs az
û tulajdonÀt k¢pezi, ¢s hogy Klammer, ha tovÀbb kellemetlenkedik, k´nnyen meg¡t-
heti a bokÀjÀt, nem szÂlva mÀs, netÀn fontosabb vagy ¢rz¢kenyebb testr¢sz¢rûl. Mire
Klammer, immÀr û is fennhangon, csak annyit felelt, hogy ha valaki meg¡theti a bo-
kÀjÀt vagy netÀn mÀs, ¢rz¢kenyebb testr¢sz¢t, az senki mÀs nem lehet, mint a fûhad-
nagy Ãr vagy mi a szar, mert û, Klammer, bÀr nem szÁvesen mondja, hiszen tûle mindig
is tÀvol Àllt az erûszakoskodÀs vagy tolakodÀs, amint azt a nagysÀgos asszony is tanÃ-
sÁthatja, de az¢rt annyit megjegyezhet, hogy a f´ldszinti hÀzmesteri lakÀsban nemcsak
a sÂgora s´r´zik, hanem a hÀzba nemr¢g bet¢rt srÀcok egy csoportja, vagyis, ahogy
magukat nevezik, n¢pfelkelûk, akik legfûbb k´teless¢g¡knek tartjÀk, hogy felkutassÀk
¢s magyarok isten¢re tanÁtsÀk a k´rny¢ken rejtûzû ÀvÂsokat, ¢s ût, Klammert is kifag-
gattÀk mÀr, nem bujkÀl-e a hÀzban ilyesf¢le, de û egyelûre, hangsÃlyozza, egyelûre
hallgatott, mert amint mÀr mondta, û csak azt lÀtja, amit lÀtott, azt hallja, amit hallott,
¢s ha a fûhadnagy Ãrnak Àll feljebb, akkor j´jj´n csak le sz¢pen a hÀzmesteri konyhÀba
elbesz¢lgetni vel¡k; r´viden: el¢g volt a lacafacÀzÀsbÂl, tess¢k sz¢pen kinyitni az ajtÂt.
àV¢g¡nk vanÊ, ny¡szÁtette Anna KotÀnyi f¡l¢be, àez az Àllat most megfizet minden¢rt,
hÀnyingerem van, ha rÀn¢zek, Ãristen, talÀlj mÀr ki valamitÊ. àHallgass, te ezredes-
kurvaÊ, sziszegte vissza a fûhadnagy, àne ugass, hagyjÀl gondolkozniÊ; fennhangon
pedig azt kiÀltotta vissza az ajtÂ m´g´tt a zsebkendûj¢be pr¡szk´lû Klammernak, hogy
a hÀzmester nagyon t¢ved, ha azt hiszi, hogy zsarolhatja ût; tovÀbbÀ, hogy neki, Ko-
tÀnyinak aztÀn igazÀn nincs semmi f¢lnivalÂja, ¢s term¢szetes, hogy t´rv¢nytisztelû,
mi t´bb, a t´rv¢nynek ¢rv¢nyt szerzû ÀllampolgÀrk¢nt azonnal kinyitja az ajtÂt, ¢s
k¢szs¢ggel k´r¡lvezeti Klammert a lakÀsban, csak arra k¢ri, adjon idût neki ¢s a fele-
s¢g¢nek, hogy kiss¢ rendbe szedj¢k ´lt´z¢k¡ket, mivel, mi tagadÀs, viszonylag fiatal
hÀzasokk¢nt az im¢nt ¢ppen valami olyasmivel foglalatoskodtak, amit ÀltalÀban ru-
hÀtlanul szoktak v¢gezni az emberek, de û, KotÀnyi fûhadnagy nagyon is szÀmÁt Klam-
mer Ãr f¢rfias meg¢rt¢s¢re. àEz mÀr d´fi, hadnagy uramÊ, mondta rettentû orrfÃvÀ-
sok k´zepette a hÀzmester, àbÀr ûszint¢n csodÀlom a bÀtorsÀgÀt, hogy m¢g ilyenkor
is a kupakolÀson jÀr az esze, de hÀt az ember addig hasznÀlja a szerszÀmÀt, amÁg meg-
van nekiÊ; szÂval Árd ¢s mondd k¢t percet ad, hogy kinyissÀk az ajtÂt, csak frissen,
fiatalosan.

KotÀnyi¢knak csak a v¢rrel ¢s alezredesi ¡r¡l¢kkel szennyezett szûnyeggel gyült
meg a bajuk, mert bÀr k¢ts¢gtelen, hogy ¡ggyel-bajjal, siralmas rÀngatÀsok ¢s vonszo-
lÀsok k´zepette, de viszonylag k´nnyen siker¡lt begy´m´sz´lni¡k az Anna sz¡leitûl
meg´r´k´lt hatalmas k¢tajtÂs ruhÀsszekr¢nybe a meztelen, sz¢tlûtt fejü KomocsÀrt,
¢s miutÀn az Àllamv¢delmi szolgÀlat e viszonylag friss hullÀjÀt letakartÀk n¢hÀny r¢gi
pokrÂccal, molyrÀgta t¢likabÀttal, Ãgy lÀtszott, megnyugtatÂan megoldÂdik a helyzet,
Àm KotÀnyi, aki, mondhatni, fiÃi odaadÀssal cs¡gg´tt Binda ûrnagyon, semmik¢ppen
sem akart megvÀlni az ûsz filatelista nÀszajÀnd¢kÀtÂl, amely mintegy tÃlteljesÁtve fel-
adatÀt, jÂt¢konyan szÁvta magÀba a nemr¢g kiontott v¢rt ¢s velût, olyannyira, hogy e
nedvekbûl a padlÂra szinte semmi sem jutott. Anna, talÀn a szomsz¢d hÀz lakÂinak
p¢ldÀjÀn felbuzdulva, azt javasolta, hogy egyszerüen l´kj¢k ki az ablakon az alezredesi
vÀlad¢koktÂl immÀr ÂlomsÃlyÃvÀ duzzadt perzsÀt, mondvÀn, hogy ebben a nekiva-
dult dobÀlÀsi lÀzban az a kutyÀnak sem fog feltünni, s egy¢bk¢nt is bealkonyult mÀr,
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ki figyel oda egy piszkos szûnyegre, de a fûhadnagy ebbe k¢ptelen volt belet´rûdni,
nem ¢s nem tudta elk¢pzelni, hogy megvÀljon kedves el´ljÀrÂja oly nagy mügonddal
kivÀlasztott szûnyeg¢tûl, ¢s egy¢bk¢nt is, mondta, Anna h¡lye ¢s naiv, ha azt hiszi, hogy
mondjuk holnap reggel a szemeteskukÀkat az utcÀra rÀncigÀlÂ hÀzmesternek nem fog
szemet szÃrni az Àltala is jÂl ismert ¢s t´bbsz´r megcsodÀlt szûnyeg, àezzel szinte ma-
gunk adjuk a kez¢be a bün´ss¢g¡nket cÀfolhatatlanul bizonyÁtÂ bünjeletÊ, lihegte fe-
les¢ge arcÀba az ablak elûtt ¢s a szûnyeg f´l´tt, azzal megragadta a nÀszi perzsÀt, ¢s
nagy szuszogÀsok ¢s ÀtkozÂdÀsok kÁs¢ret¢ben, mik´zben rÀparancsolt AnnÀra, hogy
nyissa ki v¢gre annak a baromÀllat Klammernak az ajtÂt, bevonszolta a szûnyeget a
f¡rdûszobÀba, pontosabban a kÀdba, ¢s kinyitva a vÁzcsapot, mÀr-mÀr szenved¢lyes
d¡hvel fogott neki, hogy olyannyira szeretett ¢s tisztelt BindÀja ajÀnd¢kÀt legalÀbb
fel¡letesen megtisztÁtsa.

A mocskos f¡rdûk´penyt viselû Klammer mintegy az orrÀval hatolt be a lakÀsba,
Anna ezt vette ¢szre elûsz´r, aztÀn a hÀzmester nyakÀban lÂgÂ nemzetiszÁnü szalaggal
´vezett g¢ppisztolyt, amely kalauztÀskak¢nt ¡lt meg domborodÂ pocakjÀn. Klammer,
lÀtva KotÀnyin¢ riadt tekintet¢t, csak annyit mondott, hogy sose f¢ljen a fiatalasszony,
biztosan volt mÀr a kez¢ben enn¢l hatÀsosabban t¡zelû fegyver is, talÀn nem is olyan
r¢gen, de û, Klammer, nem lesz semmi jÂnak az elrontÂja, v¢gt¢re is AnnÀnak meg
kell ¢rtenie, hogy û csupÀncsak ́ nv¢delembûl fegyverkezik, arrÂl meg aztÀn v¢gk¢pp
nem tehet, hogy megvÀlasztottÀk utcabizalminak, ¢s hogy a nagysÀgos asszonynak na-
gyon jÂl Àll a leengedett haj, ¢s rem¢li, hogy AnnÀnak lesz alkalma megbizonyosodnia
arrÂl, hogy û, Klammer m¢g senkinek nem harapta le az orrÀt, ¢s hogy tud û kedves
is lenni, plÀne ha az AnnÀhoz hasonlÂ k´k¢nyszemü fiatalasszonyok ker¡lnek a keze
¡gy¢be. Mik´zben mindezt elmondta, k´rbejÀrtatta szipogÂ, k¢k eres orrÀt a szobÀk-
ban, papucsos lÀbÀval v¢gigcsattogott a lakÀson, bÀr f¡rdûk´peny¢nek minduntalan
kioldÂdÂ ´ve igencsak akadÀlyozta a folyamatos mozgÀsban, ben¢zett mindenhovÀ,
megtapogatta a tÀrgyakat, kinyitotta a k¢tajtÂs szekr¢nyt, de ¢pp csak belepislantott,
aztÀn feltünûen gyorsan visszacsapta az ajtÂt, viszont elûszeretettel fogdosta v¢gig Ko-
tÀnyin¢ gazdag ruhatÀrÀt, k¡l´n´s tekintettel a fiÂkokban illatozÂ alsÂnemükre; k¢-
sûbb megÀllapÁtotta, hogy nem talÀlt semmi büncselekm¢nyre utalÂ nyomot, v¢g¡l
megk¢rdezte, jelenleg hol tartÂzkodik KotÀnyi fûhadnagy Ãr, mert s¡rgûs besz¢lni-
valÂja volna vele. Anna, aki Klammer ked¢lyeskedû modorÀtÂl n¢mik¢pp lehiggadt,
bÀr kiss¢ nyugtalanÁtotta a hÀzmesternek minduntalan a mellkivÀgÀsÀra vetett per-
zselû tekintete, de nem merte ´sszefogni v´r´s selyempongyolÀjÀt, mivel attÂl f¢lt,
hogy Klammer ezt valamif¢le kac¢r jeladÀsnak hinn¢, annyit felelt, hogy a f¢rje a f¡r-
dûszobÀban tartÂzkodik, ¢s tudomÀsa szerint ¢ppen a v´r´sborral v¢letlen¡l le´nt´tt
perzsaszûnyeget mossa, de ha Klammer Ãr Ãgy kÁvÀnja, nagyon szÁvesen odakÁs¢ri.

àEz aztÀn a mintaf¢rjÊ, harsogta Klammer, amint KotÀnyin¢val a nyomÀban bel¢-
pett a mosdÂba, ¢s megpillantotta a szûnyeg f´l´tt atl¢tatrikÂban g´rnyedû fûhadna-
gyot. àJÂ napot, KlammerÊ, vÀlaszolta KotÀnyi, ¢s a hÀzmester vÀlla f´l´tt feles¢ge te-
kintet¢t kereste, aki egy szemvillanÀssal jelezte, hogy nincs semmi baj, mire a fûhad-
nagy jelentûsen megk´nnyebb¡lve hatÀrozott mozdulattal elzÀrta a vÁzcsapot, ¢s ne-
kiÀllt megt´r¡lgetni a kez¢t, magÀra kanyarÁtotta zubbonyÀt, mik´zben odavetette,
hogy û, KotÀnyi fûhadnagy nem eml¢kszik, hogy az utÂbbi idûben hÀzmestereknek
is kiadtak volna fegyvervisel¢si enged¢lyt; ¢s hogy mivel Klammer mÀr alaposan k´-
r¡ln¢zett, kÁvÀnatos volna, ha mielûbb elhagynÀ a lakÀsukat. Mire Klammer azt felelte,
hogy àcsak lassan a testtelÊ, meg hogy ànyugtÀval dics¢rd a napotÊ; tovÀbbÀ, hogy û
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eddig igazÀn jÂindulattal viseltetett a fûhadnagy Ãr¢k irÀnt, k¡l´n´s tekintettel a fia-
talasszonyra, Ágy aztÀn nem szeretn¢, ha ezekben az egy¢bk¢nt is aggodalmas ÂrÀkban
´sszeakasztanÀk a bajszukat, jÂ lenne, ha KotÀnyi elvtÀrs elûbb meghallgatnÀ az û igen-
csak ¢rdekes mondandÂjÀt, ¢s û, Klammer mÀr csak az¢rt sem tÀvozik egyelûre a la-
kÀsbÂl, mert s¡rgûsen ¢s, hogy Ãgy mondja, azonnali hatÀllyal le kell ¡lnie. àLe kell
¡ln´mÊ, ism¢telte meg kiss¢ bocsÀnatk¢rû, de a legkevesebb ellentmondÀst sem türû
hangon; ¢s hogy az elk¢pedt KotÀnyi¢k f¢lre ne ¢rthess¢k, mire is gondol voltak¢p-
pen, sz¢ttÀrta f¡rdûk´peny¢t, ¢s a kûv¢ dermedt hÀzaspÀr elûtt letolta kit¢rdelt mac-
kÂnadrÀgjÀt, aztÀn hÀjas test¢t leeresztette a v¢c¢kagylÂra, ¢s verejt¢kezve, harÀkolva
hozzÀfogott az egyelûre nehezen indulÂ ¡rÁt¢snek, de mindek´zben be nem Àllt a szÀ-
ja, ¢s nagy erûlk´dve elûadta, hogy t´lt´tt kÀposztÀt evett eb¢dre, ¢s Ãgy lÀtszik, valami
lehetett a tejf´llel; tovÀbbÀ, hogy nagyon csodÀlkozik azon a hangon, amit KotÀnyi
elvtÀrs vele szemben hasznÀl; valamint, hogy KotÀnyi szemmel lÀthatÂan azt hiszi, mi-
szerint û, Klammer k¢ptelen a lûporszagot a szarszagtÂl megk¡l´nb´zteni, bÀr szÂ,
ami szÂ, mindkettûbûl, hangsÃlyozza ¢s alÀhÃzza, mindkettûbûl szagolhatÂ elegendû
a hÀlÂszobÀban, nem is besz¢lve a rÂzsaillatrÂl, mert csak a h¡lye nem veszi ¢szre a
nappaliban ÀllÂ ÂlomkristÀly vÀzÀban azt a virÀgcsokrot, melyet a nagysÀgos asszony
KomocsÀr alezredes ÃrtÂl ma d¢lutÀn kapott, ¢s amelyet, Ãgy lÀtszik, elfelejtett eldug-
ni, de û a legkev¢sb¢ sem lepûdik meg az ilyesf¢le figyelmetlens¢gen, v¢gt¢re is nem
mindennap l´vi agyon az ember a felettes¢t; ¢s noha igaz, hogy magÀt a KomocsÀr
alezredes urat vagy elvtÀrsat, pontosabban azt, ami m¢g maradt belûle, ûk, a fûhad-
nagy Ãr¢k nagyon is igyekeztek elrejteni a k¢tajtÂs szekr¢nyben, persze sikertelen¡l,
ÀmbÀtor az is igaz, hogy û, Klammer meglehetûs gyakorlattal rendelkezik a hÀzkuta-
tÀsban, Ágy aztÀn nem sok dolog maradhat rejtve elûtte, a legkev¢sb¢ egy sz¢tlûtt fejü
ÀvÂs alezredes, aki bizonyos ¢rtelemben neki, Klammernak is el´ljÀrÂja volt, de ne
szÂlj szÀm, nem fÀj fejem. Egy¢bk¢nt, folytatta l¢legzetv¢telnyi sz¡net utÀn a hÀzmes-
ter, mi tagadÀs, mÀr r¢gen szemet vetett arra a gy´ny´rü perzsaszûnyegre, amit a fû-
hadnagy Ãr az elûbb m¢g buzgÂn tisztogatott itt a kÀdban, persze az ilyesmit nem vÁzzel
¢s szappannal csinÀlja az ember; megjegyzi tovÀbbÀ, hogy a maga r¢sz¢rûl semmi ki-
fogÀsa nem lenne, ha a nagysÀgos asszony¢k az alezredes Ãr halÀla miatt ¢rzett orvo-
solhatatlan bÀnata szer¢ny kÀrpÂtlÀsak¢nt felajÀnlanÀk neki, Klammernak ezt a valÂ-
ban pompÀs szûnyeget, szerinte jÂl fog mutatni a hÀzmesteri hÀlÂszobÀban, Joli, a fele-
s¢ge majd rendesen megtisztÁtja; ¢s hogy egyik szavÀt a mÀsikba ne ´ltse, kijelenti,
hogy a nagysÀgos asszonynak semmi f¢lnivalÂja tûle, KlammertÂl, viszont a r¢szleteket
majd akkor szeretn¢ megbesz¢lni, ha v¢gzett itt, a mosdÂban; ¢s mik´zben ezeket el-
motyogta, topogott a lÀbÀval, nagyokat ny´g´tt ¢s szuszogott az erûlk´d¢stûl, arca ki-
v´r´s´d´tt, szeme k´nnybe lÀbadt, mÁgnem ´sszeszedve minden erej¢t, s akÀrha ki-
adnÀ pÀrÀjÀt, r¢misztû hangok kÁs¢ret¢ben belerottyintotta a kagylÂba megalÀzott ¢s
megnyomorÁtott b¢lrendszer¢nek eg¢sz f´rtelmes kÀoszÀt. KotÀnyi mozdulatlanul
Àllt, Ãgy ¢rezte, nemcsak minden tagja, de gondolkodÀsa is megb¢nult, mintha hideg
zsÁrt t´mtek volna az agya hely¢re, alig ¢rz¢kelte a sarokban h¡pp´gû feles¢ge jelen-
l¢t¢t; ott Àlltak mindketten Klammer felett, ¢s megbüv´lten hallgattÀk a szÀmukra oly
s´t¢t v¢gzetet rejtû szavakat, mik´zben eln¢zt¢k a hÀzmester koszos f¡rdûk´peny¢t,
a lyukas nemezpapucsban izgatottan topogÂ lÀbÀt, hurkÀs combjÀt, a k¢t bokÀja k´zt
fesz¡lû s´t¢tz´ld klottgatyÀjÀt, valamint a sz¢kel¢s ritmusÀra tÀncolÂ, nemzetiszÁnnel
felpÀntlikÀzott g¢pfegyvert a nyakÀban. KotÀnyi szinte alÀzatosan nyÃjtotta a papÁrt
a mackÂnadrÀgjÀval ¢s a f¡rdûk´penye ́ v¢vel harcolÂ Klammer fel¢, aki nem tÃl ala-
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posan kit´r´lte magÀt, sietûsen kezet mosott, s mik´zben odal´kte, hogy tovÀbbi tÀr-
gyalÀsokra elvÀrja a nagysÀgos asszony¢kat a nagyszobÀban, emelt fûvel kivonult az
ajtÂn.

Odabent, a nappaliban ÀllÂ eb¢dlûasztalnÀl ¡lve is hÀziÃrk¢nt viselkedett, elter-
peszkedett a szemfÀjdÁtÂ f¢nyt ÀrasztÂ kristÀlycsillÀr alatti karossz¢kben, a f¡rdûk´pe-
nye zseb¢bûl pÀlinkÀs¡veget vett elû, rÀparancsolt KotÀnyin¢ra, hogy hozzon poha-
rakat, azokat a sz¢p metszetteket, amelyeket kint lÀtott a tÀlalÂszekr¢nyben, t´lt´tt,
aztÀn a hÀzaspÀrra emelte poharÀt: àK´r´mig, fûhadnagy uram! Igyunk a szerzûd¢-
s¡nkre!Ê KotÀnyi ivott, megborzongott a karcos seprûpÀlinkÀtÂl, ¢s miutÀn legyürte
felt´rû hÀnyinger¢t, bÀtortalanul megk¢rdezte, hogy Klammer Ãr voltak¢ppen mif¢le
szerzûd¢sre gondol. A hÀzmester hÀtradûlt a k¢nyelmes karossz¢kben, rÀgyÃjtott egy
¹t¢ves terv mÀrkÀjÃ cigarettÀra, ¢s elûadta, hogy a hÀzban ût, Klammert mindig a
b¢k¢s megegyez¢s hÁvek¢nt tartottÀk szÀmon, m¢g a Sztojka testv¢rpÀr is!, Ágy aztÀn
most sem akar mÀsk¢nt viselkedni, de KotÀnyi elvtÀrs¢knak el kell ismerni¡k, hogy
kutyaszorÁtÂba ker¡ltek, olyannyira, hogy û, Klammer nem is igen lÀtja belûle a kiutat,
pontosabban, ajÀnlana egy megoldÀsi lehetûs¢get, amely persze zsarolÀsnak tünhet,
de û, Klammer az¢rt nem hasznÀlna ilyen durva szavakat; ¢s hogy a nagysÀgos asz-
szony¢knak be kell lÀtniuk, hogy itt ¢s most û, Klammer a helyzet kulcsa, melyet min-
den tovÀbbi n¢lk¡l, akÀr egy Âcska szûnyeget, m¢gse lehet kihajÁtani az ablakon. MÀr-
most a tÀrgyra t¢rve, szerinte a legegyszerübb az lenne, hogy a fûhadnagy Ãr¢k most
vele, Klammerral egy¡tt megfogalmaznÀnak egy jÂpofa szerzûd¢st, amelyben ûrÀ,
vagyis Klammerra hagynÀk minden ingÂ ¢s ingatlan vagyonukat, legfûk¢ppen persze
ezt a ragyogÂan berendezett lakÀst, nem is szÂlva a feh¢rnemüs szekr¢nyben lapulÂ
hÀrom, azaz hÀrom darab takar¢kbet¢tk´nyvrûl, amelyek egyenk¢nti ¢rt¢ke szÀzezer
forint, mindezek fej¢ben û megÁg¢rheti, hogy csak azt lÀtja, amit lÀtott, csak azt hallja,
amit hallott; ¢s hogy a maga r¢sz¢rûl az ¡gy meg a KomocsÀr alezredes Ãr el van bo-
ronÀlva, àmajd azt mondjuk, hogy sz´k¢s k´zben lelûtt¢k a felkelûk, na erre iszunk Ê.
Kintrûl Ãjabb hatalmas robaj hallatszott be a csukott ablakon, a tÀvolban talÀn g¢p-
fegyver ugatott, Àm erre most senki sem figyelt, mert a hÀzmester magasba emelte
mÀsodik poharÀt, de inni mÀr nem tudott, mert az eddig dermedten ¡lû ¢s hallgatÂ
KotÀnyin¢ fogÀt csikorgatva felugrott, a torkÀbÂl tagolatlan, tÃlvilÀgi hangok t´rtek
elû, kiverte a hÀzmester kez¢bûl a poharÀt, szÀjÀbÂl a cigarettÀt, lek´pte, ¢s hosszÃ
k´rmü ujjaival elûbb az arcÀba szÀntott, aztÀn a nyaka utÀn kapott, ¢s talÀn meg is
fojtja a meglepet¢stûl moccanni sem k¢pes Klammert, ha KotÀnyi egy nagyon is szak-
emberre vallÂ mozdulattal, tenyere ¢l¢vel le nem ¡ti az asszonyt hÀtulrÂl. A tarkÂjÀt
¢rt csapÀstÂl Anna hÀtrahanyatlott, lehuppant a f´ldre, pongyolÀjÀnak ́ ve kibomlott,
a lÀba sz¢tcsÃszott, ¢s a feltÀrulÂ r¢s m¢ly¢n, k¢t aranybarna combja t´v¢ben lÀtni le-
hetett s´t¢t bozontÃ, fedetlen Àgy¢kÀt. àMit akarsz m¢g, te Âcska kurva, hÀt mindent
el akarsz baszni?Ê, ¡v´lt´tte a fûhadnagy, f´lemelte a padlÂrÂl a hÀzmester m¢g ¢gû
cigarettÀjÀt, a kez¢be nyomta, ¢s megk¢rdezte, hogy Klammer Ãrnak nem esett-e va-
lami baja, mire a hÀzmester azt vÀlaszolta, tetszik neki, hogy a fiatalok ennyire t´rik
magukat az û, Klammer ¢rdek¢ben, de jobb a b¢kess¢g, azzal megt´r´lte arcÀt, fel-
hajtott egy Ãjabb adag pÀlinkÀt, ¢s hozzÀtette, hogy a k¢sûbbiekben m¢g szakÁt magÀ-
nak idût, hogy a fiatalasszonyt kiengesztelje, egyelûre azonban szeretn¢ folytatni a tÀr-
gyalÀst. A fûhadnagy felrÀngatta a f´ldrûl karmolÂ, k´pk´dû s a gyül´lettûl izzÂ szemü
asszonyÀt, aki KotÀnyi arcÀba sziszegte, hogy ezt m¢g megkeser¡li, de miutÀn a f¢rfi
durvÀn belemarkolt az asszony mell¢be, ¢s rÀparancsolt, hogy most mÀr maradjon
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veszteg, KotÀnyin¢ vissza¡lt az asztalhoz, ¢s lehajtott fejjel a terÁtû sz¢l¢t babrÀlgatta
szÂtlanul. KotÀnyi ledobta zubbonyÀt, feltürte ingujjÀt, majd û is helyet foglalt az asz-
talnÀl, ¢s Klammerra emelte poharÀt, àcsak nûkkel ne kezdjen az ember...Ê. Nagyot
sÂhajtott a k¢t f¢rfi, csÂvÀltÀk a fej¡ket. SzÂval visszat¢rve a tÀrgyra, mondta ekkor
KotÀnyi, û persze hajlandÂ elismerni, hogy Klammer Ãrnak igaza van, ¢s hogy ûk,
KotÀnyi¢k nemigen tehetnek ellene semmit, azt viszont a hÀzmesternek kellene beis-
mernie, hogy kiss¢ arÀnytalannak lÀtszik az ajÀnlata, mert ha elfogadjÀk azt, akkor û,
Klammer mindent megnyer, ellenben ûk, KotÀnyi¢k az ¢gvilÀgon semmit sem kap-
nak, ezzel szemben igenis mindent elveszÁtenek, ez esetben viszont enyhe tÃlzÀs volna
ajÀnlatrÂl, mi t´bb, tÀrgyalÀsrÂl, sût egyenesen b¢k¢s megegyez¢srûl besz¢lni, mert
Klammer Ãr eljÀrÀsa kimerÁti a rablÀs vagy sokkal inkÀbb a teljes kisemmiz¢s fogalmÀt.
Klammer hatalmasat trombitÀlt a zsebkendûj¢be, megigazÁtotta a nyakÀban az Anna
tÀmadÀsa miatt f¢lrecsÃszott g¢pfegyvert, megrÀntotta f¡rdûk´penye ́ v¢t, aztÀn kiss¢
megbÀntott hangon azt felelte, hogy KotÀnyi Ãr f¢lre¢rti ût, csak az ilyen ÀvÂskurvÀk
nem hagyjÀk, hogy kibesz¢lje magÀt az ember, mert az û, Klammer ajÀnlatÀnak van
egy mÀsik oldala is, az pedig Ãgy szÂl, hogy miutÀn megfogalmaztÀk, illetve este ki-
lencig odalenn, a hÀzmesteri lakÀsban ÀtadtÀk neki az ajÀnd¢kozÀsi szerzûd¢st, akkor
û gondoskodni fog rÂla, hogy KotÀnyi fûhadnagy Ãr ¢s feles¢ge az ¢ppen nÀla tartÂz-
kodÂ, a nyugati hatÀrsz¢len lakÂ ¢s ¢jjel oda teherautÂval visszaindulÂ sÂgora segÁt-
s¢g¢vel m¢g ma hajnalban Àtl¢pje az osztrÀk hatÀrt, ¢s s¢rtetlen¡l mened¢ket k¢rhes-
sen az ausztriai hatÂsÀgoktÂl, àtess¢k, lehet menni csomagolniÊ. KotÀnyi a hÀzmester-
re emelte tekintet¢t, aztÀn a sz¢k¢ben konokul hallgatÂ feles¢g¢re n¢zett, ¢s elfogta a
valÂszÁnütlens¢g ¢rz¢se, mik´zben agya lÀzasan, Àm mindhiÀba kutatott valamif¢le
megoldÀs utÀn; maga elûtt lÀtta Klammer ´nel¢g¡lt, gyûzelemittas arcÀt, ¢s ebben a
pillanatban rÀd´bbent, hogy mindaz, ami ma d¢lutÀn elkezdûd´tt ¢s most nyakt´rû
iramban siet a r¢m¡letes v¢gkifejlet fel¢, semmi mÀs, mint eddigi ¢lete teljes felfog-
hatatlansÀgÀnak betetûzûd¢se, b¡ntet¢s ¢s megvÀltÀs egyben, ¢s hogy mindaz a sivÀr
titok, amit ez a rettenetes, ugyanakkor t´k¢letesen Àtlagos fûhadnagyi ¢let magÀban
rejtett, egy jÂl irÀnyzott pisztolyl´v¢s, tovÀbbÀ a hÀzmester fell¢p¢se Àltal, Áme, napvi-
lÀgra ker¡lt, ¢s k´zszeml¢re t¢tetett mintegy. E pillanattÂl fogva azt is vilÀgosan lÀtta,
hogy a hÀzmester idek´lt´z¢s¡k Âta KomocsÀr besÃgÂjak¢nt dolgozott, hogy tudtak
minden l¢p¢s¢rûl, hogy a feles¢ge hÀzassÀguk elsû perc¢tûl undorodott tûle; ¢s csak
¢rdekbûl ment hozzÀ, valamint arra is rÀj´tt, hogy û, KotÀnyi a K´zpontban mind-
hiÀba keresett boldogsÀgot vagy netÀn mind´ssze k¢jt az ac¢lk¢k szem¢tûl ¢s kisfiÃs
mosolyÀtÂl megig¢zett titkÀrnûk, g¢pÁrÂnûk ¢s p¢nztÀrosnûk, tovÀbbÀ takarÁtÂasszo-
nyok, telefonoskisasszonyok, valamint konyhalÀnyok lepedûj¢n, Àm k¡l´n´s mÂdon
korÀbbi f¢lelme egyszerre eltünt, a szorongÀs hÁnÀrja sz¢tÀzott; tudta, hogy most mÀr
menni kell, csak menni, m¢gpedig azon az egyetlen lehets¢ges Ãton, amelyet a hÀz-
mester meghatÀrozott ¢s ÃgyszÂlvÀn lefegyverzûen talpraesetten megszervezett a szÀ-
mÀra; hirtelen el´nt´tte a felelûtlen szabadossÀg szilaj mÀmora, a valÂszÁnütlenbûl vas-
kosan valÂsÀgos lett, ¢s KotÀnyi az asztal f´l´tt lÂgÂ kristÀlycsillÀr diadalmas f¢ny¢ben
szinte hÀlatelten fordÁtotta szûke f¡rt´s fej¢t a f´rtelmes hÀzmesteri arc fel¢, ¢s egy
szempillantÀs alatt vonzÂvÀ, mi t´bb, egyenesen kÁvÀnatossÀ lett szÀmÀra a hamarosan
bek´vetkezû kicsapongÂ ugrÀs a semmibe. Anna hallgatott. De KotÀnyi fûhadnagyot
ez most mÀr a legkev¢sb¢ sem ¢rdekelte, bÀr, mi tagadÀs, bosszantotta n¢mileg, ha
belegondolt, hogy micsoda kolonc lesz az Ãton ez az oly sok gyül´letet sugÀrzÂ asszonyi
test ¢s arc, de sebaj, odakint majd valahogy megszabadul tûle. àRendben van, Klam-
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merÊ, mondta sz¢les mosollyal, àmegkapja a papÁrtÊ, azzal kez¢t b¢k¡l¢kenyen nyÃj-
totta a hÀzmester fel¢; Klammer belecsapott KotÀnyi tenyer¢be, kijelentette, hogy û
Àllja a szavÀt, aztÀn neh¢zkesen f´lÀllt, ¢s halkan annyit mondott, hogy most eml¢kez-
tetne korÀbbi Ág¢ret¢re, miszerint szeretn¢ kiengesztelni a fiatalasszonyt ¢s elbÃcsÃzni
tûle, m¢gpedig ha senkinek nincs ellenvet¢se, akkor azonnal ¢s felt¢tlen¡l n¢gyszem-
k´zt, azzal kimarkolta a rÂzsacsokrot a vÀzÀbÂl, ¢s befele indult a hÀlÂszobÀba. Anna
hallgatott. KotÀnyi n¢mik¢pp meglepûd´tt ettûl a v¢gsû ¢s nem vÀrt fejlem¢nytûl, de
aztÀn belet´rûdûn legyintett: àTulajdonk¢ppen meg¢rdemledÊ, mondta feles¢g¢nek,
àna menj¢l mÀrÊ.

Alighogy bezÀrult m´g´tt¡k az ajtÂ, ¢s a kulcs elfordult a zÀrban, megszÂlalt a do-
hÀnyzÂasztalkÀn ÀllÂ telefon; KotÀnyi, aki f¢lt, hogy a K´zpontbÂl keresik ¢s felelûs-
s¢gre vonjÀk, hogy mi¢rt k¢slekedik a szolgÀlat Àtv¢tel¢vel, meglehetûsen riadtan
emelte f¡l¢hez a kagylÂt, Àm hatalmasan megk´nnyebb¡lt, amikor a vonal mÀsik v¢-
g¢n Binda ûrnagy jelentkezett. Az ûrnagy azonnal a tÀrgyra t¢rt, elmondta, hogy Ko-
tÀnyit senki sem kereste, ¢s szerinte nem is fogja keresni senki, viszont KomocsÀr utÀn
igencsak nagy az ¢rdeklûd¢s, k¡l´n´sen amiÂta Ãgy tünik, hogy az alezredes nyom-
talanul eltünt, nem tudjÀk, merre keress¢k, mÀr attÂl tartanak, hogy tüzharcba keve-
redett a felkelûkkel, bÀr neki, BindÀnak a legkev¢sb¢ sem hiÀnyzik KomocsÀr tÀrsa-
sÀga; rejt¢ly, ki mit akar voltak¢ppen, a K´zpontban teljes a kÀosz, a konyha leÀllt,
k¢ts¢gbeejtû, a menzÀn csak tojÀsos nokedlit kapni, ezt pedig nem bÁrja a gyomra,
Ãgyhogy û, Binda k¢nytelen volt hazaj´nni ¢s kotyvasztani magÀnak valamit; sokan
ÀtÀlltak, mÀsok m¢g tartjÀk magukat, ¢s az oroszoktÂl vÀrjÀk a segÁts¢get, Àm û nem
tartozik sem az elûbbiek, sem az utÂbbiak k´z¢, ûszint¢n bevallja, hogy neki ¢des mind-
egy, itt v¢ge a jÀt¢knak, mÀr csak egy maradt, hogy aki teheti, mihamarabb mentse a
bûr¢t, àmenek¡lj´n, aki tudÊ, ism¢telgette megszÀllottan, ¢s, bÀr ez talÀn gyÀvasÀgnak,
mi t´bb, ÀrulÀsnak tünhet, ezt tanÀcsolja KotÀnyinak ¢s feles¢g¢nek is. KotÀnyit m¢-
lyen megrendÁtette szeretett el´ljÀrÂja keserü, jÂszerivel pityergûs hangja, megprÂbÀlt
kipr¢selni magÀbÂl n¢hÀny vigasztalÂ szÂt, Àm f¢l f¡llel akaratlanul is a hÀlÂszobÀbÂl
kiszürûdû hangokra figyelt, az Àgy panaszos nyikorgÀsÀra, amely KotÀnyi f¡l¢ben
most egybekeveredett kedves ûrnagya panaszaival, a hÀzmester zihÀlt ¢s h´rg´tt, mi-
k´zben Binda ûrnagy fÀradtan azt motyogta, hogy csak a b¢lyeggyüjtem¢nye sorsa
aggasztja kiss¢, û mÀr mindennel leszÀmolt, semmit sem rem¢l, de a b¢lyegek m¢gse
ker¡lhetnek avatatlan k¢zbe, àsz¢tbaszlak!Ê, ¡v´lt´tte Klammer, àlegalÀbb a fele pos-
tatisztaÊ, suttogta Àtszellem¡lten Binda a kagylÂba, àpostatisztaÊ, ism¢telte meg bam-
bÀn a fûhadnagy, most Anna kiÀltott, de nem lehetett megÀllapÁtani, hogy a gy´tre-
lemtûl vagy a gy´ny´rtûl, KotÀnyi hideg csatakban ÃszÂ tenyer¢bûl csaknem kisiklott
a telefonkagylÂ, àdugd ki a nyelvedÊ, parancsolta a hÀzmester, mik´zben Binda azt
magyarÀzta, hogy a b¢lyegek mindenekelûtt arra tanÁtjÀk az embert, hogy elfogadja,
milyen mulandÂ is az ¢let, egy v¢gsû ÀgycsikordulÀs, tompa robaj, Klammer taknyos
felh´rd¡l¢se, àmulandÂ, ¢des fiam, mulandÂÊ, nûi sikoly, aztÀn hirtelen beÀllÂ halotti
csend. àOtt vagy?Ê, k¢rdezte Binda a vonal tÃlsÂ v¢g¢n kiss¢ t¡relmetlen¡l. àIgen, itt
vagyokÊ, mondta rekedten KotÀnyi, ¢s remegû k¢zzel rÀgyÃjtott egy cigarettÀra, mi-
k´zben arra figyelt, hogy Klammer egy szÀl v´r´s rÂzsÀt szagolgatva kil¢p a hÀlÂszo-
bÀbÂl, Àtvonul a nappalin, az ajtÂbÂl m¢g visszafordul, ¢s szÀjÀba kapva a virÀgot, egy
kilencest mutat a fûhadnagy fel¢, majd eltünik az elûszoba irÀnyÀban, hogy aztÀn ha-
talmas d´nd¡l¢ssel csapja be maga m´g´tt a bejÀrati ajtÂt. àOtt vagy, fiam?Ê, motyogta
ism¢t Binda, ¢s miutÀn KotÀnyi megnyugtatta, hogy ott van, ¢s hallgatja, az ûrnagy
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arra k¢rte KotÀnyit, j´jj´n f¢l tÁzkor, pontban f¢l tÁzkor a kapu el¢, û, Binda, akire
nem vonatkozik a kijÀrÀsi tilalom, a szolgÀlati kocsijÀval odahajtat majd, mert lesz va-
lami ¢let-halÀl k¢rd¢st jelentû, mindenn¢l fontosabb mondanivalÂja KotÀnyi szÀmÀra,
àa dolog nem tür halasztÀstÊ, fejezte be izgalomtÂl tÃlfüt´tt hangon az ûrnagy, azzal
letette a kagylÂt.

KotÀnyi fûhadnagy, a szekr¢nybe gyürt KomocsÀrral nem t´rûdve, mondvÀn, le-
gyen az immÀr a hÀzmester gondja, a legsz¡ks¢gesebbnek lÀtszÂ holmikat belegy´-
m´sz´lte k¢t hÀtizsÀkba, majd miutÀn civil ruhÀt, puha zakÂt, kihajtott nyakÃ inget,
esûkabÀtot ́ lt´tt, a tovÀbbra is makacsul hallgatÂ ¢s ÃgyszÂlvÀn alvajÀrÂk¢nt viselkedû
Anna tÀrsasÀgÀban pontban kilenckor becs´ngetett a f´ldszinti, udvarra nyÁlÂ hÀz-
mesterlakÀs ajtajÀn. Klammern¢ Joli nyitott ajtÂt; a poros molylepk¢hez hasonlÂ ¢s,
akÀr a f¢rje, mackÂnadrÀgot viselû hÀzmestern¢ betess¢kelte ûket a konyhÀba, ahol
zsÁros gûz, dohÀnyf¡st ¢s pÀlinkabüz vÀgott az arcukba; itt gyültek ´ssze a hÀzmester
vend¢gei, legalÀbb tÁzen, Àm a sz¢les, viaszosvÀszonnal borÁtott asztal k´r¡l helyet fog-
lalÂ alakok arcÀt alig lehetett megk¡l´nb´ztetni a f¢lhomÀlyban. A gÀztüzhely minden
rÂzsÀja ¢gett, az egyik sarokban v´r´s nyelü, k´z¢pen kivÀgott vÀsznÃ zÀszlÂ Àllt, gû-
z´l´gtek a lÀbasok, fazekak, feltehetûen halÀszl¢ k¢sz¡lt; az ablakok csukva, a hûs¢g
kÀbÁtÂ, az asztalnÀl ¡lûk k¡l´n´s egyenruhÀnak lÀtszÂ viharkabÀtjukban mintegy rÀ-
k´ny´k´ltek a tapinthatÂan szalonnÀs levegûre; a tangÂharmonikÀs, aki nyilvÀnvalÂ-
an nem volt ura hangszer¢nek, a szamÀrindulÂt p´ty´gtette jobb k¢zzel, mÁg vele
szemben ¡lû, megÀllapÁthatatlan nemü ¢s korÃ tÀrsa kenyeret tunkolt a marad¢k t´l-
t´tt kÀposzta szaftjÀba, aztÀn a jÂ zsÁrÃ kockÀkat egyenk¢nt dugdosta bele a harmoni-
kÀs szÀjÀba. Amikor KotÀnyi¢k bel¢ptek, mindenfelûl bizalmatlan, a kialvatlansÀgtÂl
¢gû szemek meredtek rÀjuk, csend lett. Klammer j´tt elû, KotÀnyi ¡gyv¢d Ãrk¢nt mu-
tatta be KotÀnyi fûhadnagyot, aztÀn arra k¢rte a tÀrsasÀgot, hogy viselkedjenek tapin-
tatosan AnnÀval, akit nagy gyÀsz ¢rt nemr¢gen, sz´rnyü emberi trag¢dia, ugyanis egy
f¢lt¢kenys¢gtûl d¡h´ngû ÀvÂs agyonlûtte a nagybÀtyjÀt. FelzÃgtak a vend¢gek, n¢hÀ-
nyan az ´kl¡ket rÀztÀk, valaki felkiÀltott, hogy pusztul a magyar, egy fiatalember fel-
hÀborodÀsÀban olyan erûvel csapott az asztalra, hogy ´sszekoccantak a borral, pÀlin-
kÀval teli poharak, egy disznÂp´rccel pÃpozott tÀny¢rbÂl kiugrÀltak az ´sszet´p´r´-
d´tt szalonnakatonÀk, az egyik korsÂ feldûlt, ¢s a kifutott s´rhabban szomorÃan Àztak
a nemr¢g lefolytatott ultipartihoz hasznÀlt, lepattogzott hÀtÃ kÀrtyalapok. Anna hall-
gatott. Klammern¢ Joli Àt´lelte, odakormÀnyozta az egyik sarokba, lenyomta egy sz¢k-
be, megpaskolta a hÀtÀt; KotÀnyin¢ a kez¢be temette arcÀt, mik´zben az egyik felkelû,
aki nagy lend¡lettel hÀtral´kte viharkabÀtjÀt, ¢s ekkor, KotÀnyi legnagyobb meglepe-
t¢s¢re, kider¡lt rÂla, hogy voltak¢ppen nû, egy alig tizenhat ¢vesnek lÀtszÂ, rÃzsos
szÀjÃ kislÀny, azt visÁtozta, hogy minden ÀvÂsnak le kellene vÀgni a t´k¢t, tovÀbbÀ, hogy
addig nem dolgoznak, amÁg a ruszkik haza nem mennek, aztÀn zsÁros kez¢t belet´r´lte
a nadrÀgjÀba, ¢s felszÂlÁtotta a harmonikÀst, hogy jÀtssza el a SzÂzatot, Àm ez a tangÂ-
harmonikÀs szÀmÀra nyilvÀnvalÂan megoldhatatlan feladatnak bizonyult. Anna hall-
gatott. Klammer karon ragadta KotÀnyit, behÃzta a lakÀs egyetlen lakÂszobÀjÀba, az-
tÀn figyelmeztette a fûhadnagyot, hogy most aztÀn felejtse el a fûhadnagy elvtÀrsat,
mÀtÂl û csak KotÀnyi ¡gyv¢d Ãr ¢s b¢ neje, majd alaposan ÀttanulmÀnyozta az ajÀn-
d¢kozÀsi szerzûd¢st, megjegyezte, hogy ez mÀr d´fi, valamint hogy kerÁteni kell m¢g
k¢t tanÃt, ¢s miutÀn Àtvette KotÀnyitÂl a lakÀskulcsokat, annyit mondott, hogy ha meg-
engedi, akkor most behÁvja a sÂgorÀt. A sÂgor, aki virsliujjait elûrenyÃjtva Ferik¢nt
mutatkozott be, minden tekintetben Klammer jÀt¢kszer¢nek lÀtszott, katonÀs tartÀs-
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ban hallgatta v¢gig a hÀzmester utasÁtÀsait, tanÃk¢nt gondolkodÀs n¢lk¡l alÀÁrta az
el¢ rakott szerzûd¢st, aztÀn kijelentette, hogy hajnal elûtt nem indulhatnak, majd Ko-
tÀnyihoz fordult, ¢s izgatottan megk¢rdezte, hogy az ¡gyv¢d Ãr szeret-e horgÀszni, ¢s
miutÀn sajnÀlattal kellett hallania, hogy nem, belefogott egyik nemr¢g t´rt¢nt hihe-
tetlen horgÀszkalandjÀnak taglalÀsÀba, ¢s mÀr ¢ppen rÀt¢rt volna a fenekez¢s, vala-
mint a beetet¢s rejtelmeinek magyarÀzatÀba, ha Klammer hatÀrozottan f¢lbe nem sza-
kÁtja ¢s ki nem parancsolja a szobÀbÂl, mondvÀn, hogy a KotÀnyi ¡gyv¢d Ãrnak most
pihennie kell. KotÀnyi le¡lt az egyik hÁmzett terÁtûcsk¢vel dÁszÁtett sz¢kbe, elûtte a f¢-
nyesre politÃrozott kisasztalon kerÀmiavÀza Àllt, benne egyetlen v´r´s rÂzsa, rÀgyÃj-
tott, aztÀn megk¢rte Klammert, hogy a kijÀrÀsi tilalom ellen¢re, halaszthatatlan, min-
denn¢l fontosabb ¡gyben nyissa ki negyedÂrÀra a kaput, ¢s miutÀn becs¡letszavÀt ad-
ta, hogy nem megy sehovÀ, csak itt az utcÀn kell talÀlkoznia valakivel, Klammer kije-
lentette, hogy megbÁzik az ¡gyv¢d Ãrban, azzal elûvette a kapukulcsot, ¢s kitette Ko-
tÀnyi el¢ az asztalra.

Az utcÀn sunyi csend ¢s s´t¢t, a jÀrdÀn mindenfel¢ lomok hevertek; n¢ha felkeren-
gett a sz¢l, od¢bbsodort n¢hÀny cafatokra t¢pett ÃjsÀgfecnit. KotÀnyi feln¢zett az ¢gre,
de Ãgy ¢rezte, nincs ott semmi, egyszerüen semmi. Felvett egy k´nyvet a f´ldrûl, be-
lelapozott, orosz nyelvü k´tet volt, talÀn Tolsztoj elbesz¢l¢sei, forgatta egy darabig, az-
tÀn visszal´kte a t´bbi kacat k´z¢. Lef¡gg´ny´z´tt fekete autÂ kanyarodott be az utcÀba,
lef¢kezett KotÀnyi elûtt, a sofûr kiugrott az ¡l¢srûl, kinyitotta a hÀtsÂ ajtÂt, ¢s karjÀt
nyÃjtva kisegÁtette az autÂbÂl BindÀt, majd vissza¡lt a vezetû¡l¢sre. A civil ruhÀs, vas-
tag t¢likabÀtot, fekete mübûr kalapot viselû ûsz ûrnagy elgy´t´rtnek lÀtszott, nehezen
vette a levegût, szuszogott, imbolygÂ l¢ptekkel ment KotÀnyi fel¢. çt´lelt¢k egymÀst;
Binda szem¢ben mintha k´nnyek csillogtak volna. KotÀnyinak elszorult a szÁve, hogy
utoljÀra ily k¢ts¢gbeejtû Àllapotban kell lÀtnia legkedvesebb el´ljÀrÂjÀt, de erût vett
magÀn, ¢s elmondta neki, hogy megfogadta a tanÀcsÀt, ¢s ha minden jÂl megy, ma
hajnalban AnnÀval egy¡tt Àtl¢pi az osztrÀk hatÀrt. Az ûrnagy ¢l¢nken helyeselte Ko-
tÀnyi d´nt¢s¢t, utÀna pedig hozzÀtette, hogy û mindig is azt vallotta, hogy a fiatalok¢
a j´vû, ¢s hogy û, Binda is Ãtra kel hamarosan, àhosszÃ Ãtra indulok, fiamÊ, de t´bbet
errûl nem besz¢lhet; majd, Ãgymond, a tÀrgyra t¢rt, ¢s elûadta, hogy egy szÀmÀra
rendkÁv¡l fontos ¢s ¢letbe vÀgÂ ¡gyben k¢rte ide KotÀnyit, mert neki, BindÀnak ́ reg-
s¢g¢re senkije sem maradt, ¢s hogy û a fûhadnagyon kÁv¡l senkiben sem bÁzik, ¢ppen
ez¢rt nincs is mÀs, akire rÀbÁzhatnÀ eddigi, sok tekintetben k¡zdelmes ¢s eredm¢nyes
¢lete ¢rtelm¢t; valamint hogy mielûtt rÀl¢pne arra az elûbb emlÁtett hosszÃ ¢s keserves
Ãtra, àhosszÃ ¢s szomorÃ Ãtra, fiamÊ, Ãgy d´nt´tt, KotÀnyihoz fordul, ¢s megk¢ri,
vegye magÀhoz pÂtolhatatlan gyüjtem¢ny¢nek az ûrnagy Àltal k¢t munkÀs ¢jszakÀn
Àt kivÀlogatott kicsiny, de annÀl unikÀlisabb r¢sz¢t, àlÀtszÂlag ¢rt¢ktelen papÁr, valÂjÀ-
ban szÁntiszta aranyÊ, azzal a kocsi ¡l¢s¢rûl hatalmas bûrk´t¢ses b¢lyeggyüjtûmappÀt
vett elû, ¢s remegû k¢zzel ÀtnyÃjtotta KotÀnyinak, àv¢dd ¢s ûrizd, fiamÊ, majd m¢g
hozzÀtette, hogy ha minden k´t¢l szakad, ¢s megszorulnak odakinn, akkor û, Binda
fÀjÂ szÁvvel ugyan, de beleegyezik, hogy KotÀnyi n¢hÀny becsesebb darabot Àruba bo-
csÀsson a b¢csi kereskedûkn¢l, bÀr k´ztudott, hogy az osztrÀk b¢lyegesek a legnagyobb
hi¢nÀk a vilÀgon. KotÀnyi tanÀcstalanul forgatta kez¢ben a mappÀt, mÁg gondolatban
lÀzasan kutatott valamilyen ¢rtelmes mondat utÀn, v¢g¡l kiss¢ bizonytalan hangon
megk¢rdezte, vajon ezek a b¢lyegek postatisztÀk-e, mire az ûrnagy kijelentette, ga-
rantÀlhatja, hogy e vÀlogatÀs mindegyik darabja makulÀtlanul postatiszta, bÀr KotÀnyi
k¢rd¢se kiss¢ tÀj¢kozatlan, hiszen nem ez a l¢nyeg, de ezt most nincs idû elmagyarÀzni,
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r´viden csak annyit, hogy amint azt filatelistak´r´kben mondani szoktÀk, ànem min-
den ¢rt¢kes postatiszta, de minden postatiszta ¢rt¢kesÊ, ¢s e szakszerü kijelent¢s utÀn
Ãgy tünt, a tÀrsalgÀs v¢get ¢rt. N¢mÀn kezet szorÁtottak, Àt´lelt¢k egymÀst, aztÀn Binda
visszaszÀllt a kocsiba, ¢s behÃzta az ablak f¡gg´ny¢t. A kocsi elindult, Àm alig tett meg
hÃsz m¢tert, amikor az utca csendj¢be r¢misztû erûvel belehasÁtÂ l´v¢s d´rd¡lt a hÀtsÂ
¡l¢sen. Az autÂ egy pillanatra lef¢kezett, oldalra csÃszva meg is Àllt, hogy aztÀn nyak-
t´rû sebess¢ggel vesse bele magÀt az ¢jszakÀba, a kormÀnyt remegû k¢zzel markolÂ
sofûrrel, aki csak ÂrÀk mÃlva talÀlt egy elhagyatott szem¢ttelepet, hogy ott v¢gre meg-
szabaduljon a sajÀt szÀjÀba a hÀtsÂ ¡l¢sen oly lenyüg´zû fesztelens¢ggel belel´vû Binda
ûrnagy hullÀjÀtÂl. KotÀnyinak nem kis idûre volt sz¡ks¢ge, hogy v¢gre felfogja, mi is
t´rt¢nt voltak¢ppen, ott Àllt dermedten az ¡res utcÀn, kez¢ben az e pillanatban ha-
gyat¢kkÀ vÀlt b¢lyeggyüjtem¢nnyel. çllt ¢s Àllt. Csend volt. Egyszerre vadul kit´rt be-
lûle a nevet¢s, teli torokbÂl, fuldokolva r´h´g´tt, megg´rnyedt a szinte fÀjdalmas,
eg¢sz test¢t megrÀzÂ kacagÀsban, levegû utÀn kapkodott, ugatott, visÁtozott, a t¢rd¢t
csapkodta, kicsordultak a k´nnyei, a roham mÀr a t¢bollyal volt hatÀros, a nevet¢s
forgÂszele els´p´rni lÀtszott mindent, hogy semmi se maradjon, csak az ¡resre kaca-
gott vilÀg. AztÀn, ¢ppoly hirtelen, ahogy j´tt, elmÃlt a roham, KotÀnyi felegyenesedett,
m¢g egyszer belelapozott a mappÀba, aztÀn sz¢les mozdulattal odahajÁtotta a jÀrdÀn
heverû t´bbi hullad¢k k´z¢.

Mikor bel¢pett, a hÀzmesterlakÀsban mÀr igencsak emelkedett¢ vÀlt a hangulat. A
mÀsodikrÂl lej´ttek a Sztojka testv¢rek, egyik¡k a hegedüt, mÀsikuk a brÀcsÀt kezelte
f´l´tt¢bb rÀtermetten; KotÀnyi megrettent, hogy leleplezik, de Ãgy tünt, hogy a hÀz-
mester, aki egyre inkÀbb a helyzet egyed¡li urÀnak lÀtszott, ¢s karmesterk¢nt irÀnyÁ-
totta az igencsak nekiszilajodott indulatokat, mÀr elint¢zett mindent, az olajos bûrü,
e pillanatban ¢ppen cigarettasz¡netet tartÂ Sztojka testv¢rek is ¡gyv¢d Ãrk¢nt k´sz´n-
t´tt¢k a fûhadnagyot. Anna hallgatott. Az emberek egymÀs arcÀba l¢legeztek, min-
denki mutogatott, hadonÀszott, ordibÀlt, egyesek a Himnuszt, mÀsok valami gyÀszin-
dulÂt, megint mÀsok az àIca, Rica, kukoricÀtÊ k´vetelt¢k a cigÀnyoktÂl. A tangÂhar-
monikÀs, megk´nnyebb¡lve, hogy jÀt¢kÀra immÀr semmi sz¡ks¢g, feltürt ingujjal fo-
gott neki a halÀszl¢nek, ¢s olyan elszÀntan evett, akÀr ha ¢lete f¡ggne ezen a vacsorÀn,
tÀrsa tovÀbbra is kitartÂan dugdosta a szÀjÀba a keny¢rszeleteket; a KotÀnyi Àltal ko-
rÀbban fiÃnak v¢lt lÀnyka szÀjÀn elkenûd´tt a rÃzs, a vele szemben ¡lû fiatal felkelû
vadul szorongatta a combjÀt, kigombolta a blÃzÀt, ¢s csÂkolgatni kezdte az eszelûsen
vihogÂ nû sovÀny, de meglepûen nagy kocsÀnyÃ kebl¢t; k¢t fiatalember karleszorÁtÂst
jÀtszott; Klammern¢ Joli k´rbejÀrt ¢s ser¢nyen t´lt´getett a poharakba, mik´zben Fe-
ri, a sÂgor azt ¡v´lt´tte, hogy a ruszkik k¢zigrÀnÀttal fogtÀk a harcsÀt a Maroson,
Klammer rÀkiÀltott, hogy ne besz¢ljen h¡lyes¢geket, mire Feri duzzogva megjegyezte,
hogy a sajÀt szem¢vel lÀtta, aztÀn be¡lt az egyik sarokba, ¢s hozzÀfogott nyolcadik hÀz-
mestere elfogyasztÀsÀnak. Klammer tust vez¢nyelt, az egyik idûsebb forradalmÀr nagy
hangon belevÀgott, àhogy aszongya, gyere, Bodri kutyÀm, v¢gigmegyek rajtad!Ê, mire
feljajdultak a hegedük, magasba emelkedtek a poharak, kipirultak a verejt¢kben ÀzÂ
arcok, forradalmas mÀmorban csillogtak a szemek, a cigÀnyok l¢lekszakadva zengtek,
àfektess¢tek a sz¢p paplanos ÀgybaÊ, t´bben felzokogtak, mÀsok teli szÀjjal r´h´gtek,
a tangÂharmonikÀs belekezdett a harmadik tÀny¢r halÀszl¢be, egy k´z¢pkorÃ, barna
kontyos, ugyancsak viharkabÀtot viselû asszony tÀncra k¢rte KotÀnyit, aki felhajtott
egy jelentûs adag pÀlinkÀt, aztÀn der¢kon ragadta az erûs hagymaszagot ÀrasztÂ nût,
de a fûhadnagyot ez mÀr a legkev¢sb¢ sem ¢rdekelte, mint ahogy ettûl fogva jÂszerivel
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semmi sem szÀmÁtott mÀr neki ebben a nyomorult, ¡resre kacagott vilÀgban, àmene-
k¡lj´n, aki tudÊ, vadul szaporÀzta az egyre gyorsulÂ csÀrdÀs dallamÀra, nagyokat dob-
bantott a konyha k´v¢n, mÀsok is ropni kezdt¢k, àaki magyar, vel¡nk tartÊ, a szerel-
meskedû pÀr lezuhant a f´ldre Feri, a sÂgor sz¢ke el¢, de û mÀr nemigen ¢szlelte, mi
t´rt¢nik k´r¡l´tte, valaki felugrott, ¢s ´klendezve kirohant az udvarra, egy nagy baj-
szÃ felkelû felragadta a sarokban ÀllÂ zÀszlÂt, ¢s meglengette a feje f´l´tt, àrabok vol-
tunk mostanÀigÊ, tombolt a tÀnc, az egyik forradalmÀr ÀlltÀban bevizelt, egy mÀsik
n¢pfelkelû nekisz¢d¡lt az asztalnak, tÀny¢rok, poharak zuhantak a f´ldre, az abroszon
s´rhabbal keveredett a piros bûrü halÀszl¢, valaki tortaszeletet csapott a falnak, taps-
vihar t´rt ki, àgimbelem, gombolomÊ. Anna hallgatott. KotÀnyi k´r¡l forogni kezdett
a vilÀg, mÀr csak szilÀnkosan lÀtta az embereket ¢s a tÀrgyakat, zihÀlt, mintha ¡resre
trombitÀlta volna a t¡dej¢t, otthagyta tÀncosÀt, lerogyott az asztalhoz, felhajtott m¢g
egy pohÀr pÀlinkÀt, aztÀn mintegy arccal zuhant az asztal lapjÀra; lassan kihunyÂ tu-
dattal m¢g ¢szlelte, hogy a Sztojka testv¢rek a RÀkÂczi-indulÂ elsû hangjait intonÀljÀk,
majd beles¡llyedt az Àlom hÁnÀros viz¢be.

Arra ¢bredt, hogy erûsen rÀzzÀk a vÀllÀt. Feri sÂgor volt, indulniuk kellett. KotÀ-
nyinak zÃgott a feje, szÀjÀban a mÀsnapossÀg savanyÃ leped¢ke, gyomrÀban hideg
iszap. HipÂs f¢ny Àradt be a konyhaablakon, a fûhadnagy megborzongott, csipÀs
szemmel megprÂbÀlt rÀj´nni, hogy ker¡lt ide. Eltüntek a vend¢gek, a lakÀs, a kony-
haasztal dÃlt romhalmaz. Anna hallgatott. A szobÀbÂl kihallatszott Klammer r¢misztû
hortyogÀsa. KotÀnyi f´lÀllt, az egyik hÀtizsÀkbÂl fogkr¢met, fogkef¢t vett elû, ¢s miutÀn
a vÁzcsapnÀl fel¡letesen megmosakodott, felvette esûkabÀtjÀt, ¢s odaszÂlt a feles¢g¢-
nek, hogy gyer¡nk. Feri, a sÂgor vitte a mÀsik hÀtizsÀkot, feldobta a csomagokat a
teherautÂ platÂjÀra, aztÀn begyÃjtotta a motort. KotÀnyi¢k nehezen f¢rtek el a veze-
tûf¡lk¢ben, Anna minden igyekezet¢vel azon volt, hogy ne is ¢rintse f¢rj¢t, szinte rÀ-
tapadt az ajtÂra, arcÀt az ablakhoz szorÁtva dermedten bÀmulta a pÂknyomos ¡vegen
tÃli tÀjat. A sÂgor szint¢n meglehetûsen kialvatlannak lÀtszott, mogorvÀn ¢s szÂtlanul
markolta a kormÀnyt, Ágy aztÀn szinte teljes n¢masÀgban tett¢k meg a majdnem ́ tÂrÀs
utat. Poros pokrÂcok alatt fulladozott az autÂÃt mellett elter¡lû vid¢k, varjÃcsapatok,
c¢ltalan felhûk, patkÀnysz¡rke f¢ny; KotÀnyi Ãgy lÀtta, mintha borosta nûtte volna be
a tÀjat, megborzongott; Feri, a sÂgor let¢rt egy mell¢kÃtra, n¢mi z´tyk´lûd¢s, aztÀn
egy elhagyott tanyÀnak lÀtszÂ ¢p¡let mellett megÀllt.

MÀr gy¡lekeztek az emberek, legalÀbb huszon´ten t¢blÀboltak a gazos udvaron.
KotÀnyinak feltünt egy tÁz¢vesforma kislÀny, k¢t Àrtatlan t¢rde meghatÂan g´mb´ly´-
d´tt r´vidke szoknyÀja alatt, copfosan, elveszetten Àllt, karjÀban kopott jÀt¢k mackÂt
szorongatott. KotÀnyi, maga sem tudva, mi¢rt, arra gondolt, hogy a kislÀny, ha egyÀl-
talÀn megszÂlal, bizonyosan nem besz¢lni, de ¢nekelni fog. Feri, a sÂgor odament egy
vadÀszkalapos f¢rfihoz, vÀltott vele n¢hÀny szÂt, a f¢rfi ekkor magÀhoz intette KotÀ-
nyi¢kat, r´viden elmagyarÀzta, hogy hamarosan elindulnak, hallgassanak mindenben
ûrÀ, akkor nem t´rt¢nhet semmi baj. Anna hallgatott. Feri, a sÂgor ekkor a fûhadnagy
fel¢ nyÃjtotta kez¢t, KotÀnyi¢knak sok szerencs¢t, a vadÀszkalaposnak jÂ kapÀst kÁ-
vÀnt, azzal vissza¡lt a teherautÂjÀba, ¢s elhajtott. A roncsolt sz¢lü felhûk m´g¡l elûbuk-
kant a nap, a tÀvolbÂl kutyaugatÀs hallatszott. A vadÀszkalapos ekkor felemelte a kar-
jÀt, k´r¢ gyültek az emberek; a f¢rfi Hajagosk¢nt mutatkozott be, majd r´vid szÂnok-
lat, pontosabban eligazÁtÀs k´vetkezett, amelynek l¢nyege az volt, hogy mindenki k´-
vesse az û, Hajagos utasÁtÀsait, igyekezzenek egy¡tt maradni, nem kell izgulni, r´vid
lesz az Ãt ¢s minden jel szerint vesz¢lytelen. A magÀt Hajagosnak nevezû vadÀszkala-
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pos ekkor szigorÃan v¢gigjÀrtatta szem¢t az arcokon, felemelte hangjÀt, ¢s azt mondta,
rem¢li, hogy ÀvÂs, esetleg àkomonistaÊ vagy a bukott rendszer kiszolgÀlÂjÀnak szÀmÁtÂ
szem¢ly nincs a csapatban, û ugyanis csak becs¡letes magyar embereknek segÁt a me-
nek¡l¢sben. Mindenki hallgatott, az emberek a f´ldet n¢zt¢k, aztÀn egy ¢rces tenor
belevÀgott a Himnuszba, mindenki b¡szk¢n felszegte a fej¢t, ¢s mÀr felkerengett volna
az ¢nek, hogy birtokba vegye az eget, ha egy nû nem kezdi el kiabÀlni, hogy Àlljanak
meg, àfigyeljetek rÀm, magyarok!Ê; ¢s KotÀnyi r¢m¡lten ismerte fel a tûle jÂ pÀr m¢-
terre ÀllÂ feles¢ge hangjÀt, igen, Anna megszÂlalt, igen, û besz¢lt, ¢s kinyÃjtott karjÀval
vÀdlÂn mutatott KotÀnyira. Halkan kezdte, aztÀn egyre magasabbra hÀgott a szava, a
v¢g¢n mÀr vijjogott, ¢s tÃlvilÀgi hangon azt ¡v´lt´tte, hogy van itt egy ÀvÂs k´z´tt¡k,
persze civilben, igen, û az, ez az esûkabÀtos alak, az û f¢rje, KotÀnyi fûhadnagy, ez a
szûke f¡rt´s sz¢pfiÃ, ez az ac¢lk¢k szemü, sz¡letett gyilkos, a Binda ûrnagy kedvence,
aki t´nkretette az û, Anna ¢let¢t, n¢zz¢k, n¢zz¢k ezt a bÀjgÃnÀrt, igen, ez û, KotÀnyi
fûhadnagy, vagyis a sz¢p Koti, kacagott fel vadul, azzal a f¢rj¢re rontott, ¢s ¢les k´r-
meivel v¢res csÁkot t¢pett az arcÀba. KotÀnyi durvÀn a f´ldre l´kte az asszonyt, aztÀn
hebegve tiltakozott, azt dadogta k¢ts¢gbeesetten, hogy a feles¢ge nagybÀtyjÀt meg´lte
egy ÀvÂs, ¢s ez a sz´rnyü emberi trag¢dia megzavarta a nû esz¢t, azzal megprÂbÀlt
kit´rni az egyre fenyegetûbb arccal, ´k´lbe szorÁtott k¢zzel odasereglû emberek gyü-
rüj¢bûl. Anna feltÀpÀszkodott, ¢s azt kiÀltozta, hogy hazudik, hogy ¢ppens¢ggel û, Ko-
tÀnyi fûhadnagy volt a gyilkos, àÀvÂs, ÀvÂs, ez egy ÀvÂs, emberek!Ê, ha nem hisznek
neki, n¢zz¢k meg az ÀvÂsigazolvÀnyÀt, m¢g most is ott van a zakÂja belsû zseb¢ben,
mire KotÀnyi, holott tisztÀn eml¢kezett rÀ, hogy Àllamv¢delmis igazolvÀnyÀt ott hagyta
a budapesti lakÀsban, akaratlanul is a zseb¢hez kapott, de ekkor mÀr ´ten is rÀugrot-
tak, hÀtracsavartÀk a karjÀt, egy turistabakancsot viselû, erûs izzadsÀgszagot ÀrasztÂ
nû benyÃlt a zakÂzseb¢be, hogy n¢hÀny mÀsodperc mÃlva a magasba emelve lobog-
tassa, aztÀn darabokra t¢pve a f´ldre szÂrja KotÀnyi passzusÀt. KotÀnyi Ãgy ¢rezte,
mintha egy piszkos k´rmü k¢z nyÃlna a szÀjÀba, hogy a torkÀn Àt kit¢pje a szÁv¢t, el-
´nt´tte a jeges r¢m¡let, hÀtral¢pett, ¢s e pillanatban rÀj´tt, hogy Anna nyilvÀn akkor
rejtette bele a zakÂjÀba az igazolvÀnyt, amikor Klammer¢kn¢l az asztalra dûlve elaludt,
egyre hÀtrÀlt, de tovÀbbi gondolatokra mÀr nem maradt ideje, sÀros t¢glÀval halÀn-
t¢kon vÀgtÀk, az eszelûsen kiÀltozÂ t´meg lerÀntotta, aztÀn szinte beleszÀntotta a f´ld-
be, rÃgtÀk, ¡t´tt¢k, tapostÀk, botokkal vert¢k a bordÀit, egy csizmÀs lÀb kirÃgta a fo-
gait, àminden ÀvÂs lÂgni fog!Ê; KotÀnyi v¢gsû pillantÀsÀval a jÀt¢k mackÂs kislÀny t¢r-
d¢t kereste, ott Àllt a lÀnyka, tÀvol az ûrj´ngû t´megtûl, ¢s tÀgra nyÁlt szemmel az û
v¢gvonaglÀsÀt figyelte; KotÀnyi h´rg´tt, v¢re sz¢tmÀzolÂdott a talajon, bicska villant
a levegûben, let¢pt¢k a nadrÀgjÀt, valaki a fûhadnagy Àgy¢ka fel¢ kapott, ¢s ekkor,
¢lete utolsÂ mÀsodperc¢ben, tudata legm¢ly¢n felvillant egy gyermekkori eml¢k, az
anyjÀt lÀtta, amint gyeng¢d mosollyal egy kar¢j vajas-m¢zes kenyeret kÁnÀl fel¢ a ta-
vaszi napf¢nyben ÀzÂ kertben, aztÀn m¢g n¢hÀny rÀngÀs, h´rg¢s, egy mindenn¢l Àt-
hatÂbb sikoly, ¢s KotÀnyi fûhadnagy meghalt a sajÀt testnedveitûl pÀrÀllÂ f¡v´n.

°s egy Àrokba vetve m¢g n¢hÀny h¢t mÃlva is ott hevert temetetlen¡l az oszlÀsnak
indult, megcsonkÁtott d´g.
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NOVELLAPçLYçZAT
 

Kukorelly Endre

TºND°RV¹LGY

Ezen a helyen nincs semmi. Egy nagyobb kast¢ly, mell¢k¢p¡letek, park, mesters¢ges
tavacska, k´rben vegyes telepÁt¢sü erdûk. LassacskÀn sz¢jjelt´redezû, elporladÂ t´lgy-
falev¢lavarral, elszÀradt, a rÀtapadt hÂ sÃlyÀtÂl let´rt faÀgakkal teleszÂrt kanyargÂs,
nyilvÀn a vaddisznÂk vagy ûzek csapÀsÀt k´vetû erdei s¢tautak. Meglepûen kanyarog-
nak, ez itt valÂszÁnüleg az ́ sszes meglepet¢s, amire szÀmÁtani lehet. Az ´sv¢nyek mel-
letti fac´l´p´kre erûsÁtett drÂtkerÁt¢shez tÀmasztva n¢hÀny vastag ÀgbÂl Àcsolt k¢tlÀbÃ
l¢traszerüs¢g, ha esetleg Àt akarn¢k mÀszni a kerÁt¢s tÃlsÂ oldalÀra. De mi¢rt akarn¢k
ÀtmÀszni. Szürt napf¢ny, ¢les a levegû, inkÀbb hüv´s csak, nincs hideg, olykor v¢gig-
s´p´r a f¡v´n, a park k´zep¢re ¡ltetett virÀgÀgyÀson egy-egy adag hÂdarÀt a sz¢l.
Azon a helyen, ahol ¡l´k, a tÂparthoz k´zel, a hasÀval, a hasfalbÂl meredeken kiÀllÂ
k¢t talpÀval felfel¢ fordulva egy vadkacsa hullÀja lebeg a vÁzen, mint valami kerekre
kopott far´nk. KÀrtyÀznak az eb¢dlûben, hÀrom nagyjÀbÂl velem egykorÃ f¢rfi, ¡lnek
a kisebbik asztalnÀl, ¢s bosszantÂan lassan kÀrtyÀznak. Lassan emeli a lapot, tartja a
levegûben, lassÁtott film, vÀr m¢g, aztÀn Âvatosan lecsapja. Mert ́ reg. Nem ́ reg, csak
m¢gis. SÀrgÀs papÁrszÁnü az arca, ¢s Ãgy mozog, mintha idûre jÀtszana. Nem p¢nzre,
hanem a sajÀt idej¢re. De p¢nzre jÀtszik, ezek p¢nzre jÀtszanak, ¢s csalnak is, mind a
hÀrom, vegyes technikÀval, mindegyik mÀsmilyen metÂdust hasznÀl hozzÀ, ¡lnek ¢s
csalnak. Ez a hely, Berlin mellett, el¢g k´zel a vÀroshoz, m¢gis el¢g messze tûle. Nagy-
jÀbÂl errefel¢ sz¡letett az egyik d¢dapÀm, akirûl majd, ennek az ÁrÀsnak a v¢ge fel¢
r´vid t´rt¢net is j´n. Innen kellett elmennie, egy nem ¢pp ekkora, de az¢rt el¢g na-
gyocska, ilyesfajta hÀzbÂl. MÀr r¢g nincs meg az a hÀz. Van, akin jÂ elûre meglÀtszik
a halÀl. Pontosabban az

pontosan az

, hogy meg fog halni. Az arcbûr¢n, a szemgolyÂ bizonytalankodÂ mozgÀsÀn, a pislo-
gÀson, a haja szÁn¢nek aprÂ elvÀltozÀsÀn. így mozdÁtja a kez¢t, lassÃ, lassan lefel¢, az-
tÀn f´l. A szÀja csukva, m¢gis kilÀtszanak a fogai, mert oldalvÀst hÃzza, mint egy f¡g-
g´nyt, az arcÀn a bûrt egy dolog, amitûl a felsû ajka vagy k¢tujjnyira feljebb ker¡l, a
fogÁnyre csÃszik. ögy tartja magÀt az illetû, akin meglÀtszik a halÀl, olyan mozdulattal
igazÁtja a vÀllÀt, Ãgy fordul, mintha a nyakÀban lovagolnÀnak. Egy hosszabb mondat
v¢g¢n arÀnytalanul magasra felcsÃszÂ hang, tÃlzottan kem¢nyre, erûlk´dûsre siker¡lt
k¢zfogÀs. A vilÀgosk¢k, kinyÃlt, rojtos ujjÃ kardigÀnja, igazi bÀgyadtk¢k Trabant-szÁn,
barÀtsÀgtalanul ¢gszÁnk¢k benzinf¡sttel. Akkor is meglÀtszik az, ha nem ismerted elût-
te, sose lÀttad, ¢s nem tudod, mihez k¢pest vÀltozott meg Ágy. LÀtszik a vilÀgosra kifa-
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kult kardigÀnjÀn. Az ilyesmit magamon persze hogy nem veszem ¢szre. Mit vegyek
¢szre? Nem kÀrtyÀzom. Nincs is kardigÀnom. °s mi¢rt szorongatnÀm mÀsok kez¢t.
Mi¢rt rikongatn¢k, mint egy kappan?

Akiken meglÀtszik a halÀl, azok, n¢mileg pontatlanul mondva, hasonlÁtani kezdenek
egymÀsra. HasonlÁtani vagy eml¢keztetni. Egyszer focizÀs helyett azt talÀltuk ki vala-
kirûl, egy idegen faszirÂl, aki a telepen s¢tÀlgatott, a templomt¢r k´r¡l, azt hitt¡k rÂla,
hogy ki akarja rabolni a templomot. ögy lehetett nyilvÀn, hogy valami mÀsra hason-
lÁtott az az ember, mi pedig, ez akkoriban k´nnyen ment, abban a korban m¢g remek¡l
megy, mindenk¢pp ¢szrevett¡k a hasonlÂsÀgot. AztÀn a rablÀsdolgot csak Ãgy kigon-
doltuk hozzÀ, ¢pp azt talÀltuk ki. Nem igazi k¡l´nbs¢g. Azzal foglalkozott az a f¢rfi,
azzal a hasonlÂval, hogy megfelelû helyet keresett magÀnak a meghalÀshoz. Lehetûleg
a legjobbat. AztÀn, Ãgy lÀtszik, meg is talÀlta. Van jÂ ¢s rossz, jÂ hely, rossz helyek,
legjobb is van.

HozzÀ is szabad f¢rni.

Akkor megzavartuk, azon a napon, hÀt otthagyta az eg¢szet, f´lszÀllt az elsû Pest fel¢
indulÂ h¢vre, otthagyott minket. De nem lehet ÀllandÂan megzavarni a mÀsikat. TalÀn
bosszankodott, mert nem siker¡lt neki, vagy, az is lehets¢ges, mulatott magÀban azon,
hogy Ágy ¢szrevett¡k, hogy m¢giscsak ¢szre lehet venni ezt-azt, szerintem û akkor mÀr
megint tudott kicsit mulatni. MÀsnap, ez biztosan Ágy t´rt¢nt, hogy t´rt¢nhetett volna
mÀsk¢pp, elutazott PomÀzig vagy Szentendr¢ig, forrÂ, naps¡t¢ses d¢lutÀn volt, aztÀn
visszafel¢ leszÀllt a szentistvÀntelepi megÀllÂnÀl, hÀtras¢ltÀlt az utolsÂ vagonhoz, ami-
kor pedig a kalauzok visszal¢ptek a l¢pcsûrûl, a peronra hasalt, ¢s a fej¢t a ker¢k meg
a sÁn k´z¢ szorÁtotta. Akkor kint voltam eg¢sz nap a p¡nk´sdf¡rdûi strandon, vagyis
nem eg¢sz nap, mert valamivel korÀbban haza kellett j´nn´m. Ugyanis belel¢ptem
egy darÀzsba, ¢s bedagadt a lÀbam.

Ez SzentistvÀntelepen t´rt¢nt valamikor a hatvanas ¢vek legelej¢n. Ott nyaraltam a
vÁkendhÀzunkban, v¢gig a sz¡nidûben, a nagymamÀmmal ¢s a hÃgommal, eg¢sz nyÀ-
ron. Minden nyÀron. Egyszer se ment¡nk be, vagy majdnem sose.

Be, az Budapest.

Fogalmam sincs, milyen nyÀron bent lenni. Rossz. Nem f´lfedeztem a kertet, hanem
a kert a nyÀr. Bent pedig, a vÀros olyan, mint amikor egyszer, hazafel¢ menet, a 76-os
trolirÂl leszÀllva, a hÀzak k´z¢ rekedt esti forrÂsÀgban meglÀttam a h¡lye lÀnyt, ahogy
kanyarodott ¢pp a Szondy utca ¢s az Izabella utca sarkÀn. Olyan ismerûs ¢s vadidegen,
van persze, ¢s ott van, ahol szokott, m¢gis eg¢szen mÀs. A k´zelben lakÂ h¡lye lÀny, a
sÀrga müanyag neccszatyrÀval, ahogy furcsÀn himbÀlÂzva megy, a fej¢t oldalra billenti,
¢s olyan sz¢lesen kanyarodik, kifarol, valahogy, mondjuk Ágy, szabÀlyosan veszi a ka-
nyart, mint egy harckocsikonvoj.

A kert¡nket 1956 tavaszÀn vett¢k az anyÀm¢k. Alkalmi v¢tel, valaki gyorsan meg akart
szabadulni a rokonsÀgÀtÂl. A jÀrdÀk mellett, a jÀrda ¢s a vizesÀrok k´z´tt virÀgoztak
a cseresznyefÀk, hatalmasra nûtt dongÂk meg mindenf¢le elm¢retezett bogarak r´p-
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d´stek. JÂzanabb v¢lem¢nyek szerint Àprilis v¢g¢n vagy mÀjusban nem ajÀnlatos ker-
tet vÀsÀrolni, sût kifejezetten tilos, mert ilyenkor arÀnytalanul sz¢p. Csak az eltÃlzott
m¢retü rovarokra eml¢kszem, piszkosul berregtek, kanyarogtak, nem gyûztem hova
menek¡lni. Egy ´regember bosszÃbÂl eladta a telekr¢sz¢t, mert ´sszeveszett a lÀnyÀ-
val, n¢gyezer forint¢rt odaadta az elsû ¢rdeklûdûnek. Ugyanis ÀllÁtÂlag a lÀnya valami
szÂvÀltÀs utÀn megverte, bepofozta az asztal alÀ. Ezeknek a verekedûs¢knek lett¡nk
egyszer csak a szomsz¢dai, egy nagydarab asszonynak meg az anyjÀnak. Gonoszaknak.

ýk gonoszak voltak.

De szÂ szerint v¢ve, mert p¢ldÀul azt csinÀlta a nû, hogy az ¢telmarad¢kot odahordta
a kerÁt¢shez, ¢s kiszÂrta ¢pp a verandÀnk el¢. Vagyis hÀt nem volt rendes kerÁt¢s, ma-
gasra nûtt, hosszÃ sor orgonabokor szolgÀlt kerÁt¢s¡l, ¢s az asszony enn¢l a bokornÀl
Àsott szem¢tg´dr´t, ezt talÀlta ki, merû bosszÃbÂl. Az anyÀm egyszer szÂlt neki, akkor
szerintem nem voltam ott, onnan tudom csak, hogy elmes¢lt¢k. JÂval k¢sûbb mes¢lt¢k
el, fogalmam sincs, mi¢rt. Biztos nem akartak elûtt¡nk cirkuszolni. Nem cirkuszolt az
anyÀm, prÂbÀlta b¢k¢sen megbesz¢lni a szomsz¢dasszonnyal a dolgot, de az rÀ se n¢-
zett, megfordult, otthagyta.

ögy csinÀlt, mintha nem volna ott senki, mi egyÀltalÀban nem is l¢tezn¢nk, rÀnk se
bagÂzott. Oda se bagÂzott, ez egy csalÀdi fordulat.

ögy lett int¢zve akkor, hogy az apÀm se legyen ott. ý persze nem avatkozott a dologba,
m¢g megjegyz¢seket se tett, nem n¢zett Àt. Nûi ¡gy. Az apÀmnak, ugye, a kiterjedt
nû¡gyei, ez azonban nem tartozott bele.

Egy f¢rfi is tartozott a szomsz¢d¢khoz, Ãgy eml¢kszem, vagy inkÀbb nemigen eml¢k-
szem, mert a f¢rfi gyorsan eltünt, lel¢pett nyilvÀn 1956 v¢g¢n. A kert¡nkben nincs
kÃt, a mÀsik szomsz¢dbÂl hordtuk Àt a vizet mosakodÀshoz, ivÂvizet pedig a szomsz¢d
falubÂl, nyilvÀnos vÁzvezet¢krûl. çt kell minden d¢lelûtt biciklizni a dülûÃton Buda-
kalÀszra, ez a feladat. Nincs hÀzunk sem, akkor ¢pÁttett¡k a vÁkendhÀzat, betonbÂl, ¢s
az¢rt betonbÂl, hogy t¢len ne lehessen hasznÀlni. Nem is lehetett. Ugyanis ÀllÁtÂlag
akkoriban az volt a szokÀs, a korainak nevezhetû komonizmusban, r¢szleges kommu-
nizmus, hogy csak Ãgy bek´lt´ztek az ¡resen ÀllÂ nyaralÂkba, bÀrki bek´lt´z´tt bÀr-
hova, aztÀn nem lehetett t´bb¢ kitenni. Szoba, nyÀri konyha, terasz, a terasszal szem-
ben a szomsz¢d¢k szemetesg´dre. Z´ldbableves tejf´llel. LejÀrtam a DunÀhoz, keresz-
t¡lbicikliztem a munkaterÀpiÀs int¢zethez tartozÂ kukoricatÀblÀk k´z´tt. TerÀpiÀsok,
azoktÂl lehetett kicsit f¢lni. Hever¢sztek a bolondok a bokrok alatt.

Csorogtam pÀr szÀz m¢tert, aztÀn ki¡ltem a partra, a csontkem¢ny agyagra, szÀradni.
SzÀradtam, csapdostam a b´g´ly´ket. Nem volt semmi. El¢gg¢ sok szÃnyog. D¢lutÀn,
Ãgy ´t Âra fel¢ f´lvettem a tornacipûmet, mentem focizni. A lÀnyokkal az volt min-
dennap a felÀllÀs, hogy a focit nem n¢zt¢k, nem ¢rdekelte ûket, Ãgy tettek, mintha
nem, bicikliztek le-f´l, mi meg nem biciklizt¡nk utÀnuk, mivel fociztunk, pedig ¢n
szÁvesen utÀnuk bicikliztem volna. Nem n¢zt¡nk fel¢j¡k, m¢gis Ãgy fociztunk, ¢s ûk
Ãgy bicikliztek. ºld´g¢ltem a teraszon, a kertben egy nyugÀgyban, nyaraltam, recseg-
tettem a tÀskarÀdiÂt, mindig kilazult benne a vezet¢k, vagy kifogyÂban volt a lapos-
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elem, elolvastam azokat a k´nyveket, amiket az apÀm szombaton Pestrûl hozott, ¢s
nyilvÀn, ahogy azt jelentûs k´ltûk fogjÀk egymÀsra, turkÀltam hozzÀ az orromat.

KihasznÀltam a sz¡nidût, de mire.

D¢lelûtt nem talÀlkoztam senkivel, nem volt foci, nem volt bicikliz¢s sem. A boltban
sem lÀttam senkit, KalÀszon sem. Azok a fiÃk ugyanis, ¢s a lÀnyok is, ezt akkor nem
tudtam, napk´zben, a nyÀri sz¡nidûben az apjuk mellett dolgoztak. Nemigen tudtam,
vagy nem t´rûdtem vele. A menyasszony, ez egy t¢nyleg nagyon nagy ÁrÂ v¢lem¢nye,
legyen feleannyi idûs, plusz h¢t ¢v, ezt ajÀnlatos lesz betartani, ¢s akkor majd rendben
lesz ÀllÁtÂlag minden. D¢lutÀn majd focizunk, ¢s kint lesznek a lÀnyok is. N¢ha rÀm
esik az ¢gbûl valami aprÂ s´t¢tsÀrga madÀrszar vagy bogÀrszar, azt egy diÂlev¢llel le-
t´rl´m. így nyaralunk egymÀs mellett a gonosz¢kkal. NagyjÀbÂl Ágy. Nem mozdul,
ami van. Elmozdul, visszaÀll, mint az almafa levele a finom l¢ghuzatban. Ezt csinÀlni
nem lehet, ez csinÀlÂdik, ahogy egy szint¢n nagyon nagy, elûbbiekn¢l talÀn, ha lehet-
s¢ges, m¢g nagyobb ´reg k´ltû mondta volt. A szomsz¢d illetû olykor, n¢mileg cs´r-
tetve, megjelent a k¢tr¢szes f¡rdûruhÀjÀban a kert¡nk hatÀrÀn, sz¢jjelhajtogatta a
bokrot, odadobÀlt ezt-azt, mi meg egy Àrva szÂt se szÂltunk. Mi a szart lehetett volna.

Hogy legyen szÁves ¢s ne dobÀlja oda?
Vagy mit.

így ment r´vid ideig, t¢nyleg csak kicsit, mert aztÀn, valamikor a hatvanas ¢vek k´zepe
fel¢, inkÀbb az elej¢n, mint a k´zep¢n, egyszer csak megszünt a szomsz¢dasszony is.
DisszidÀlt a f¢rje utÀn. Vagy a f¢lelmei elûl. PÀrttag, az ilyesmit nem lehetett eg¢szen
pontosan tudni, micsoda. Erûs. Az biztos. Fix. Cs´rtet. Soha nem vÀlaszol. K´r¡lbel¡l
azt csinÀl, ami neki tetszik, p¢ldÀul simÀn Àt is j´hetne a kert¡nkbe bÀrmikor, ¢s nem
lehet igazÀbÂl meg¢rteni, hogy ha m¢gsem j´n Àt, akkor mi¢rt nem j´n Àt.

Erûs pÀrttagok.

Az anyjÀt itt hagyta. JÂkora darab, sz¢les ́ regasszony, majdnem akkora, mint a lÀnya,
olyan hangosan ¢nekelt a vasÀrnap d¢lelûtti mis¢n, kihallatszott a hangja a t´megbûl.
Amikor talÀlkoztam vele az utcÀn vagy a boltban, ¢s nem tudtam idej¢ben elker¡lni,
k´sz´ntem neki, SzentistvÀntelepen ugyanis el¢g egyszerü, mert mindenki k´sz´nt
mindenkinek. Csak nem mindenki k´sz´nt vissza. Szent, gonosz, bogÀr, forint, n¢gy-
ezer, k´sz´nget¢s. AztÀn pedig futball, munka, titok, titkos, Duna, lÀnyok.

Biciklizû lÀnyok. MunkaterÀpiÀs elmebetegek pufajkÀban. Harckocsik lÀnctalpnyoma
a parti homokon.

Valami hosszan kitartÂ lassÃ anyag, lassÃ m¢z, eleve nyugodt, kÀbult Àllapot. N¢hÀny
biztos dolog, ide tartozÂ, csalÀdi, boldog, erûs formÀk, erûs hatÀrok is, kÁv¡l pedig a
nem mihozzÀnk tartozÂ, idegen, lehet, hogy nem is annyira vesz¢lyes r¢szek. Az apÀm
kifek¡dt a nyugÀgyba, Ãgy, hogy a diÂfa ne vessen Àrny¢kot rÀ, behunyta a szem¢t,
¢s lÀtszott rajta, ez Ágy megfelel neki, lÀtszott, hogy mÀst nem vÀr egyÀltalÀn. Bel¡l.
Behunyt szem. Nem vÀrt semmit.
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Nem is volt semmi. Csak az arra a n¢hÀny pillanatra vonatkozÂ, teljesen indokolhatÂ,
jÂl megfelelû ¢rz¢s, m¢g ezzel az eg¢sz alig hihetû bÀrgyÃsÀggal, az ¢lete nem meg-
vÀltoztathatÂ k´r¡lm¢nyeivel szembeni bosszantÂ udvariassÀg. Ez komoly. Komoly,
nem komor. NagyjÀbÂl feladta, û akkorra mÀr v¢gk¢pp befejezte, attÂl lehetett ilyen
nyugodt ¢s d¡hÁtû. KapÀlgatta az eprest. FelÀsta az eg¢szet, sz¢p k´v¢r pajorokat for-
gatott ki a f´ldbûl, ¢lvezet az ilyesmit ÀsÂval kett¢met¢lni, a tyÃkok el¢ hajigÀlni. 1956-
ban nem ment el az apÀm, Ãgy volt megszervezve, hogy megy¡nk, aztÀn m¢gsem, itt
pedig ez van. °s ez marad, Ágy kell lennie, mert Ágy van. Nem nagyjÀbÂl, hanem eg¢-
szen feladta, ¢s lÀtszott rajta, hogy ez jÂ neki, hogy ¢des Áz feladni. Megfelelû feladat.
Nem ¢pp hazafisÀgbÂl, de akkor meg mi a lÂfasz a hazafisÀg? Haza, csalÀd, mi mind,
ez a kert, a kert¡nk vÀltozÂ, cs´ppet sem halÀlszÁn vad szÁnei. Nem egykedvü az apÀm,
mondhatnÀm, azt is, hogy vidÀm kedve volt nekije.

A Trabantokat p¢ldÀul ha vessz¡k, azok halÀlszÁnüek. HalÀlszÁnü minden Trabant, k¡-
l´n´sen a halvÀnyk¢k meg a drapp tÁpusok. Az ilyesmi Àrnyalatokat meglehetûs biz-
tonsÀggal ÀllÁtottÀk elû, nemigen t¢vedtek. Ezeknek a szÁneknek nincs k´z¡k egyÀlta-
lÀn semmihez, mert nek¡nk, akik elûÀllÁtottuk, nem volt k´z¡nk semmihez. Az alu-
mÁnium, valÂsÀgos aranyszÁnre fogalmam sincs, milyen technikÀval fest¢kezett, sajÀt
magÀtÂl is g´rb¡lû, attÂl, hogy megkavartad vele a kÀv¢dat, csak beleraktad a kÀv¢dba,
mÀr attÂl azonnal elcsavarodÂ, eszpresszÂkban hasznÀlatos kiskanÀl halÀlszÁnü.

Tudom, hogy sz¢p, ezek sz¢pek, noha akkoriban egyszerüen csak undorÁtÂnak talÀl-
tam, ¢s ez Ágy, egyszerre van.

Van szerencs¢re olyasmi, hogy ami halÀlos, attÂl undorodom, ¢s ennek muszÀj Ágy
lennie, mert azt akarom, hogy legyen k´z´m, ha nem is jut eszembe a megfelelû ke-
v¢sb¢ patetikus szÂ arra, hogy mihez. A vilÀgosk¢k szÁnt, most igencsak egy fajtÀjÀra
gondolok, utÀna kellene n¢zni a rezg¢sszÀmÀnak, nem butasÀgbÂl talÀltÀk ki. P¢ldÀul
voltak sokan olyanok, akik nem pusztÀn butasÀgbÂl, hanem beszarÀsbÂl l¢ptek be a,
ha szabad ilyen szavakat hasznÀlni, pÀrtba. Hogy tag meg bel¢pni, mÀr azt is viszo-
lyogtatÂnak talÀltam, na igen, de hÀt ha valakit az ilyen bel¢p¢s megnyugtatott?

Ez nyugtatta meg.

Akkor ne l¢pjen be eszt¢tikai okokbÂl? A halvÀnyk¢ks¢g vagy a csavarodÀs miatt? Sze-
rintem a gonosz¢k is, a szomsz¢dnû meg a f¢rje, az¢rt voltak, most maradjunk enn¢l
a megfelelû kifejez¢sn¢l, tagok, hogy nyugodtabbak legyenek, aztÀn nem igazÀn j´tt
be nekik, ez¢rt lÀttÀk jobbnak lel¢pni. A legt´bben azonban csupÀn azt akartÀk, nem
tÃl ¢rdekes t´rt¢net, hogy legalÀbb egy fokkal boldogabb legyen az ¢let¡k. 1o. NyilvÀn
arra t´rekszik mindenki, hogy neki jobban siker¡lj´n, csak aztÀn pocs¢k rosszul sike-
r¡l a t´rekv¢s, k´r¡lbel¡l errûl szÂlnak a t´rt¢neteink. çltalÀban a t´rt¢netek, csak
Ãgy mondom, nem annyira ¢rdekesek, a remek t´rt¢netek pedig, fûleg a kereks¢g¡k
miatt, kifejezetten bosszantÂk ¢s unalmasak.

LegalÀbbis szerintem, Àmde ez csupÀn egy n¢mik¢pp m¢labÃs v¢lem¢ny.

Kicsivel ¢rdekesebb, hogy ¢n mi¢rt maradtam otthon. Fogalmam sincs, mi¢rt. A sz´r-
nyen rossz, hiÀnyos neveltet¢s miatt. Nem mozdulni, nem kiszakadni, a kilÀtÀstalan-
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sÀgtÂl ilyen erûsen megbabonÀzva, ¢s a szeretettûl megbabonÀzva. AttÂl a bizonyos
csalÀdi boldogsÀgtÂl. Ahogy feloldÂdik, aminek ellenÀllni lehetne, ¢s boldogan sem-
mibe vehetem, mert semmi az, amiben vagyok.

EllenÀllni jÂ. Nem ellenÀllni is, vagy az eg¢sszel nem t´rûdni, ¢s ez mind csupÀn d´nt¢s
dolga, elhatÀrozÀs dolga. Csakhogy l¢tezik-e az, aminek ellen k¢ne Àllni? Nem valami
jelentûs ellenÀllÀs, hogy a k´rnyezû utcanevek z´me nem lett itthon kimondva. N¢p-
k´ztÀrsasÀg Ãtja vagy Rudas LÀszlÂ utca. Kicsike ellenÀllÀs. °lmunkÀs hÁd, annak p¢l-
dÀul kell hogy legyen szellemes olvasata is. °lmunkÀs. UgyebÀr. Mint vasÃti hÁd. SzÂ-
tÀr, nyelvtan, elrendez¢s, hangszÁn, szÁnek. Vagy az, hogy BokÀnyi utca, B. Dezsûrûl
elnevezett, ¢s soha nem tudod meg, ki a csoda volt tulajdonk¢ppen a BokÀnyi. L¢tezû
BokÀnyi. Egy n¢met demokratikus bün¡gyi televÁziÂs sorozat, v¢gig fogalma sincs a
lakossÀgnak, ki lesz a gyilkos. Ez el¢gg¢ olyan, hogy most van-e vagy nincs. Az a gyilkos,
akire nem lehet szÀmÁtani, ¢s ilyen tÁpusÃ megoldÀsokra akkoriban t¢nyleg nem le-
hetett szÀmÁtani. Pont az. Lehets¢ges ilyesmi?

Nemigen. Bizonytalanul van. Legf´ljebb nem Árom le. Mi¢rt nem mentem el.

Vagy az iskolak´peny, ahogy gy´ny´rüen kihozza a lÀnyok mell¢t. Pedig l¢tezik isko-
lak´peny, be van vezetve, k´telezik. Csak pont fordÁtva mük´dik, minden elk¢pzel¢s
ellen¢ben.

Hogy itt maradtam, azt nem hatÀroztam el. Nem? Lehet valamivel szemben ezt a m¢z-
szerüt is vÀlasztani. Vagy nem? Csak legyen feleannyi idûs, ¢s m¢g 7. TehÀt akkor most
k´nnyü kiszÀmÁtani. Nem mintha folyton nem az a k¢rd¢s mer¡lne fel inkÀbb, az Àl-
landÂ izg¢s-mozgÀstÂl, a sÃrlÂdÀstÂl ¢s l¢gellenÀllÀstÂl alig hallhatÂan, hogy voltak¢pp
minek mozduljak od¢bb. Otthon maradni ¢s nem, az ilyen pici k¡l´nbs¢g, ûrizetlen
hatÀr. Neh¢z mozdulni, mert neh¢z leÀllni is, ezeket ugyanaz a test produkÀlja.

A t´rt¢net a Keller sz¢papÀmrÂl szÂl, aki egy homÀlyos ¢s szomorÃ ¡gy miatt jobbnak
lÀtta elj´nni otthonrÂl. Egy fiatal fiÃrÂl, aki tr¢fÀbÂl a kertben alvÂ szÁvbeteg hÃgocs-
kÀja f¡l¢be suttogta, du f¤llst in den Brunnen, ¢s a kislÀny, Ágy szÂl a t´rt¢net, ahogy
felriadt, azonnal meghalt. A jÂ meghal. Az Àrtalmatlan meghal. Gonosz ¢s Àldott sze-
replûk a mes¢ben, gyeng¢k, vadak, ¢n pedig tudom, hogy aki nem bÀnt senkit, az
meghal, de aztÀn Ãgy van kitalÀlva, hogy a rossz is megd´glik. M¢g nem, sokÀig nem,
sokÀig tart, kibÁrja, csak majd egyszer, a v¢ge fel¢. HosszÃ taxisor, hosszan vÀrakozik,
elûr¢bb sorol, megy vagy nem, marad, nem marad. AkÀrhogy is, m¢g megnyugtatÂan
hÀtul a sorban. Lassan fogy. De lassan elfogy az is.

Odamenni az OktogonnÀl, vagyis a November hetedike t¢ren a taxiÀllomÀson vÀra-
kozÂ kocsisor elej¢re, egy Moszkvicshoz. Tess¢k csak. Ilyesmi p¢ldÀul szerintem van?

A Keller d¢dpapa aztÀn, ez a t´rt¢net v¢ge, nem valami nagy t´rt¢net, az elsû hÀbo-
rÃban, egy gyakorlÂrep¡l¢s vagy berep¡l¢s v¢ge fel¢, Berlinhez k´zel, nem errefel¢,
d¢lkeletnek, hanem a mÀsik irÀnyban, ¢szaknyugatra, Fehrbellin mellett, egy Brunne
nevü falvacska hatÀrÀban lezuhant, ¢s, ahogy ezt ilyenkor mondani szokÀs, sz´rnyet-
halt. A Brunne egy¢bk¢nt sem kutat jelent. Csak hasonlÁt. KÃt, az Brunnen. Nem tu-
dom, mit jelent, nincs a szÂtÀrban.



Luca Anna

LENYOMATOK

Figyeld, a f¡stben ott Ãsznak a lelkek.
A f¡st valÂsÀgos, ¢s nyoma van.
Lenyomatunk lebeg a levegûben
lassan, l¢legzettelen, hangtalan:
Mint ¡vegszobor, a levegû falÀra
fesz¡l ittl¢t¡nk mÃlÂ szarkofÀga.

Ami feh¢r volt, az feh¢r marad.
A macska hosszÃ ugrÀsÀnak Áve
lend¡letes kÁnai tusvonal;
ecsetvonÀs a v¢gtelen idûbe.
°s milliÀrd madÀr helye a fÀkon:
negatÁv testek az ¡res vilÀgon.

FÀk nyomai a mÀsik fÀk hely¢n.
ñceÀn nyoma m¢rf´ldnyire felett¡nk.
A le´lt hÃs, learatott n´v¢ny,
a levegû, amit beszÁvtunk/megett¡nk,
Isten jegyzûk´nyv¢ben ott marad:
x-dimenziÂs valÂsÀg-darab

a vilÀgegyetem winchester¢be Árva.
A mindens¢g memÂriÀja ¢p:
ha Ãgy d´nt Isten, hogy egyszer lehÁvja,
Ãjra-Árja a maga idej¢t
csillagrendszer, bÃzaszem vagy tojÀs:
°s megkezdûdik a feltÀmadÀs.

LÀszlÂ No¢mi

CREDO

Pimasz vagyok, a biztonsÀg
szÁvemnek mit sem ¢r, nem
¢rdekel, hogy lesz-e m¢g
mened¢k, bor, keny¢r,

LÀszlÂ No¢mi: Versek ã 33



nem izgat, csak a por, ahogy
felszÀll bokÀig, t¢rdig,
le¡lepszik a k¢zfejen,
kÂvÀlygok benne r¢szegen
az ÃttÂl, ¢s nem ¢rtik,

mi tartja ´ssze ¢letem az ¢g
alatt a r¢ten, ver az esû, ¢s
nem zavar, hogy egy bizonyos
szerzûd¢sben semmi r¢szem;

elalszom ¢jf¢ltÀjban ¢s sok
¢vem elrep¡l, jelent¢ktelen
dolgokon gondolkodom, cseppet
sem sz¢gyellem.

   R¹VID VERS   
A GONDOLKODçSRñL

Nem ¢rtem, mi¢rt venn¢m komolyan.
Nyolcezer-h¢tszÀz napja ¢lek, nem
tudom, hogyan.

A dÁszlet vÀltozik, alatta ugyanaz
a vÀros. A jÂ¢rz¢sem gyakran
a semmivel hatÀros.

Van n¢hÀny vÀlaszom, de hiÀnyzik
a k¢rd¢s. Idûnk¢nt megsz´k´m. Ilyenkor
nagy bennem az egyet¢rt¢s,

mert olyan mindegy, mit mire
cser¢lek. Tudom, hogy
f¢lek.
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MesterhÀzi MÂnika

SORS BONA

1

BeÀgyazÂdnak, ¢rnek, leszakadnak,
¢s egyet sem tarthatok meg soha,
hogy a hullÀmzÀsnak ¢rtelmet adjak,
nem lesz teremt¢s ¢s nem lesz csoda,
amihez lenn¢k csak az alkalom,
hogy alakÁtsa ´nt´rv¢nyeit ä
r¢g elhatÀroztam, nem akarom,
hiÀba, hogy a d´nt¢s leterÁt.
Mert valami rossz parancs, nem tudom, mi,
hibÀs ¡zenetet k¡ld sejtjeimnek,
Ãgy d´nt´ttem, velem fog megszakadni,
t´bb packÀzÀst inkÀbb nem ´r´kÁtek.
Hogyan lehetne akkor gyerekem?
Tizenk¢t ¢ve, hogy nem tervezem.

2

Tizenk¢t ¢ve, hogy nem tervezem,
tizennyolc ¢ves voltam ¢s lemondÂ,
szerelem kÀrÀn szerelemtelen ä
Mibe ker¡lt nekem n¢hÀny nemes szÂ?
Mibe? °vekbe. N¢ma gesztusok.
NegatÁv c¢l vesz¢lyes pÀtosza,
lÀthatatlan jelekbûl olvasott
bizonysÀg, ´szt´n hely¢be kusza
bizonytalansÀg, hiszen amirûl
akkor lemondtam, mÀsok ¢pp tanultÀk
kiv¢deni, ha siettek. S mitûl
vonatkozott volna rÀnk egy valÂsÀg?
Az eny¢m elÀllta az ´r´met,
tabu volt, ¢rz¢stelen ter¡let.

3

Ahogy a tÀjat a hegyek elÀlljÀk:
Ãgy volt ez valÂsÀg. G´rcsbe k´t´tt
(jobban, mint bÀrmikor) a tudatossÀg.
Egyben k¢pzeltem az eg¢sz j´vût.



Nem romlott, nem is ¢lt: nem volt a testem,
elfedte a tiltÀs, hogy nem akart
anya lenni a kamasz lÀny. De k´zben
a fiatal nû majdnem kimaradt.
Hol ez a tizennyolc ¢ves gyerek,
ez a szigorÃ erk´lcsi magaslat?
Nem vÀllalom? Akkor meg hogy merek
a sorsÀn gÃnyolÂdni? Okosabbnak
kell lennem. Innen kell meg¢rteni.
ögysem tudok rajta segÁteni.

4

Minden sejtem tanulja, ki vagyok.
HasÁtsam sz¢t magam, hogy jobban ¢rtsem?
FÀj egyÀltalÀn? Valami nagyobb
nyomÀs szorongat, hogy errûl besz¢ltem?
R¢gebben figyelem¢rt mondtam el,
lÀm az ¢n ¢letemnek sÃlya van ä
Ma olyan kev¢s ember ¢rdekel.
°s nehezÁtem, hogyha sÃlytalan ä
Ezzel is. Hiszen a genetikÀt
ki lehet ker¡lni. Nem fogadunk
´r´kbe talÀn macskÀt, kiskutyÀt?
M¢rt ne gyereket? °n vagyok a gond:
mire alapoznÀm, k´r¡lbel¡l?
(Mi tart meg m¢gis a k´r´n bel¡l?)

5

Hogy ker¡lt ez elû, mikor mÀr r´pk´d,
mÀr v¢dtelen arcomba csapja szÀrnyÀt
a koszos galamb, ¢s ha nem ny´sz´rg´k,
a tudat nem szakÁtja Àt az Àlmot?
Hogy ker¡lt ez elû, mi dûlne merre,
most m¢g vigyÀzhatok, vagy mÃlik el
valami v¢gleg, merre vagy semerre?
Vagy jÂra fordul, csak szerencse fel?
Sz¡zess¢g¢t elvesztette, hogyan
folytathatÂ ez: aztÀn visszament,
¢s megtalÀlta? Visszavonhatom,
amit leÁrtam? Visszavonhatom
az Àlmokat? A mÃlttal a jelent?
HÀnyszor harminc ¢vem van? HÀny utam?
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SzakÀcs Eszter

HOGY OTT NE MARADJON

A t´k¢letes idûutazÀs.
Visszat¢rni Ãjra meg Ãjra.
Mint hÀlÂval a madarÀsz.
Ahogy f¢reg a f´ldet fÃrja.

Megfogni ugyanazt a madarat,
¢pp ugyanoda kilyukadni.
Nem ¢rti, m¢rt nyÃlik ¢s m¢rt szakad,
amikor mindig ugyanannyi.

S hogy ott ne ragadjon û is egyszer,
l¢p¢st tart inkÀbb a perccel.
LazÀn, elûrehajolva szalad ä

szÀnhÃzÂ, sarkvid¢ki ¢j.
M¢g hiszi: ha rohan, szabad,
s f¡l¢ben dobol a metrum, a v¢r.

LUFI

Egyre t´bb a
semmi a lufiban.
De mit tegyen
az ember, ha kivan.

V¢gzet, fÀtum,
nemezis, karma:
nem ¢rdekli,
csak hogy tele a kamra.

S ha esz¢be jut
egy szÂ, egy gondolat,
s az, mint a
rajzsz´g, beleragad,

37



sivÁt, m¢gse
tudja, most akkor fÀj-e,
vagy sz´kik a
lyukon az Àjer.

MEGFOGNI °S ELENGEDNI

Megfogni ¢s elengedni.
¹r¡lni annak, ami nincs.
N¢zni, hogy t¡nd´k´l.
AjtÂtalan kilincs.

SehovÀ se menni el,
nem maradni sehol.
Ugyanazzal a mozdulattal
ell´k ¢s Àtkarol.

OdabÃjni, ha fagy,
¢rezni, ahogy cirkulÀl,
mint meleg vÁz a cs´vekben,
az, amit nem talÀl.

TakÀcs Zsuzsa

EGY MçSIK KEZD°S

Tizenhat ¢ves korom tÀjÀn r¢m¡lten vettem ¢szre, valahÀnyszor t¡k´rbe n¢ztem,
hogy ahelyett, hogy naprÂl napra szebb lenn¢k, mint osztÀlytÀrsnûim, egyre csÃnyÀbb
¢s ´regebb vagyok. Pontosan a fordÁtottja esett meg velem, mint legkedvesebb olvas-
mÀnyom fûhûs¢vel, akinek arcÀn az idû ¢s gonosztettei nem hagytak nyomot, k¢pmÀsa
v¢n¡lt csak. Megk´t´ttem ¢n is ä gondolatban ä szerzûd¢semet az ´rd´ggel; boldog-
sÀgom¢rt cser¢be azt k¢rtem, hogy vilÀghÁrü zongorista legyek. Rengeteg zen¢t hall-
gattam Âcska lemezjÀtszÂnkon, az ´nmagukba zÀrt Schubert-dallamok ¢s a belûl¡k
kinûtt zongoradarabok betege voltam, hosszÃ ¢s fÀjdalmas himnuszommÀ vÀlt A halÀl
¢s a lÀnyka. Az iskolÀban jÂ eredm¢nyt ¢rtem el, a kortalan ¢s nem n¢lk¡li l¢ny, akinek
tekintettem magam, anyÀm szeme f¢nye; akinek ¢letre szÂlÂ tanulsÀggal szolgÀlt nû-
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v¢re sorsa: a titokban lezajlott sz¡l¢s, a megb¢lyegz¢ssel fel¢rû bejegyz¢s a szem¢lyi
igazolvÀnyba, a sokgyerekes nagyn¢nin¢l unokatestv¢rk¢nt szÀmon tartott csecsemû.
AnyÀm a hivatal utÀn krumplit vÀlogatott egy k´zeli b¢rhÀz pinc¢j¢ben a gyerekeiket
szint¢n f¢rj¡k tÀvoll¢t¢ben nevelû t´bbi asszonnyal egy¡tt. Nem volt k¡l´n´sebben
boldogtalan, k´rnyezet¡nkben minden csalÀd szerencs¢tlen volt, t´bbnyire az apÀk
hiÀnyoztak. A mi¢nket szabotÀzzsal vÀdoltÀk meg az egyik elsû gazdasÀgi per idej¢n,
¢s ¢vek Âta nem volt mÀr hÁr felûle. °n viszont zongorÀztam ¢s n¢met¡l tanultam egy
¢ppen portÀsi ÀllÀst bet´ltû tanÀrnûn¢l. Hetente k¢tszer kaptattam fel hozzÀ az Or-
bÀnhegyi Ãton, ezerszer elgondoltam, vele kellene ¢lnem, a Tauchnitz kiadÀsÃ gÂt be-
tüs k´nyveket bogarÀszva, vagy n¢gykezest jÀtszva az est¢be hajlÂ d¢lutÀnokon. Sznob
vagy, kislÀny, mondta a tanÀrnûm, de tetszett neki, hogy all¢nak hÁvom a hÀzukhoz
vezetû fasort ¢s eroberungnak a hÂdÁtÀst, amivel megnyertem szomsz¢dai rokonszen-
v¢t. TanÀrnûm lakÀsÀhoz tartozott egy kicsi kert is, hurok alakÃ ´sv¢ny vezetett ajta-
jÀtÂl egy lehunyt szemü mellszoborig, ¢s kanyarodott vissza a bejÀratig. Ez a kis szakasz
valÂsÀggal zarÀndokutammÀ vÀlt. A feh¢r, nûi m¢szkû fejhez k´zeledve biztatÂ hullÀ-
mok sodrÀba ker¡ltem, ¢s gy´ng¢ds¢g ejtett rabul. K¢zfejemmel v¢gigsimÁtottam ar-
cÀt, olyan volt, mint egy csonth¢jÀba zÀrt hatalmas f¢l diÂ. ögy ¢reztem, hogy û, moz-
dulatlan szeml¢lûje ¢letemnek, sorsÀval arra int, hogy ¢ljek v¢gtelen szabadsÀgommal.
°s valÂban, azokban az ¢vekben, amikor ¢jszakÀnk¢nt bÀrkihez becs´ngethettek, hogy
elvigy¢k, ¢s elkaphattak bÀrkit az utcÀn, ha egy hÀborodott vÀdaskodni kezdett ellene,
¢n Àrtatlan iskolÀslÀny-k¡lsûm v¢delm¢ben bÀntatlan jÀrtam-keltem a vÀrosban, m¢g
idûmmel sem kellett elszÀmolnom senkinek.

TÃl nagy arcom k´z´ny´sen fordult a vilÀg dolgai fel¢, v¢kony szÀlÃ hajamat ma-
gam nyirbÀltam ́ sszevissza, a nûv¢remtûl ́ r´k´lt cipûkben lomhÀn, fÀradtan mozog-
tam. Volt azonban valami megnevezhetetlen k¢pess¢gem. An¢lk¡l, hogy akÀr a kisuj-
jamat mozdÁtanom kellett volna, tiszteletet vÀltottam ki a t´bbiekbûl. OsztÀlyfûn´k-
nûm azt mondta, hogy a gondolkodÀsom àrendkÁv¡l autonÂmÊ. K¢k k´penyemen
lÀthatatlan kit¡ntet¢sk¢nt viseltem ezt a dics¢retet, bÀr lÀtszÂlag k´z´ny´sen fogadtam
minûsÁt¢s¢t. A tanÀrok csak akkor szÂlÁtottak fel, ha magam jelentkeztem, ¢s nem to-
roltÀk meg, ha ÂrÀjukon szokÀsom szerint a k´vetkezû Âra ÁrÀsbeli feladatait k¢szÁtet-
tem, vagy elm¢ly¡lten tanulmÀnyoztam kottÀimat. Mindenki tudta, hogy a Zenemü-
v¢szetire k¢sz¡l´k, hagytak hÀt b¢k¢n. Az sem lehetetlen, hogy anyÀm fedte fel csalÀdi
¢let¡nk ¢pp aktuÀlis sz¢gyen¢t, de nem szerettem erre az eshetûs¢gre gondolni. Az
osztÀlytÀrsaimnak viszont aligha szÂlhatott, tudtam m¢gis, ha bÀrmelyik¡kkel barÀt-
kozni akarn¢k, boldogan egyezne bele. Volt is egy karcsÃ, szûke lÀny elûttem. BÀr a
legjobb tanulÂk k´z¢ tartozott, nem volt tÃl okos, csak a sz¡lei kedv¢ben akart jÀrni
ezzel, az anyja szÁvbeteg volt. Harmadikban azonban t´rt¢nt vele valami, ¢s akkor rÀ-
j´ttem, hogy û az egyetlen, akivel sorsk´z´ss¢get ¢rzek. Az û k¢telyei sem politikai
jellegüek voltak, az apja t´rt¢n¢sz l¢v¢n idûben felvilÀgosÁtotta a r¢szletekrûl, mÀjus
elsej¢n ¢ppÃgy kivonult, mint ¢n is. A nyelvbe vetett bizalma rend¡lt meg, mint mond-
ta. Nem akart Ãgy besz¢lni, ahogyan a tanÀraink ¢s tank´nyveink besz¢ltek, rokon
szavakat keresett, nem l¢tezû fordulatokat talÀlt ki, ¢s f¡zeteit ¡resen adta vissza dol-
gozatÁrÀs utÀn. F¢l¢v v¢g¢n kider¡lt, hogy teljesÁtm¢nye k¢t tÀrgybÂl is ¢rt¢kelhetet-
len. KudarcÀtÂl egy t¡dûgyulladÀs mentette meg, amit t¢b¢c¢nek hittek, ¢s felk¡ldt¢k
a szabadsÀg-hegyi szanatÂriumba.

Elszorult a torkom, amikor szeptemberben meglÀttam Ãjra. AkÀrha szobrom ́ lt´tte
volna magÀra egy ¢lû szÁneit. Van a kamasz lÀnyok ¢let¢nek egy soha vissza nem t¢rû
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pillanata, amikor teljes sz¢ps¢g¡k birtokÀba ker¡lve megsebzik azt, aki rÀjuk tekint,
mondta a tanÀrnûm. A nap kiszÁvta a hajÀt, vilÀgosk¢k ruhÀban Àllt elûttem, a bûre,
mint a vilÀgos bûrüek¢ ÀltalÀban, aranybarnÀra s¡lt. Esetlennek ¢s ´regnek ¢reztem
magam mellette. A l¢pcsûhÀz homÀlyÀba l¢pve, mÀr az iskola¢p¡letben, k¢k blÃzÀra
hajoltam, ¢s megcsÂkoltam a szÁv¢t. A mozdulat k¢t¢rtelmüs¢g¢tûl megrettenve n¢z-
tem f´l rÀ, de Ãgy tett, mintha nem vett volna ¢szre semmit. Ennyire ´ntelt ä gondol-
tam ä, vagy ennyire jÂl nevelt? Gyül´letet ¢reztem szabÀlyos csalÀdja irÀnt. A k´vet-
kezû ÂrÀk a zuhanÀs ÂrÀi voltak. Hogy v¢get ¢rt egy Ãt, ¢s el´lrûl kell kezdenem egy
mÀsikat, vilÀgossÀ vÀlt szÀmomra. Az volt az ¢rz¢sem, hogy ha m¢g azon a d¢lelûtt´n
nem d´nt´k, mÀr k¢sû lesz. ImÀdkoztam egy istenhez, akiben nem hiszek, hogy bo-
csÀsson Àrvizet rÀnk, ¢s mossa el nyomaimat. Addigi elbizakodottsÀgom egy csapÀsra
eltünt. Hogy csak magamra szÀmÁthatok, jelent¢s n¢lk¡liv¢ vÀlt. Teljesen ¢rtelmetlen-
n¢ az a szÂ, hogy magam. KongÂ, ¡res hordÂ voltam, amelyet f´lfel¢ rugdosok egy
rÀmpÀn, ahelyett, hogy hagynÀm, hogy amit mindig is akart: a neh¢zked¢s t´rv¢ny¢-
nek engedve lefel¢ zuhanjon ¢s elcsattanjon a betonon. Hogy müv¢sz legyek, ¢s kife-
jezzem a bennem tÃlÀradÂ gazdagsÀgot? A padomra szegezett szemmel ¡ltem, hogy
ne kelljen lÀtnom az elûttem ¡lû nyakszirtj¢t, hajÀt ¢s blÃzÀnak k¢k szeg¢ly¢t. Azt
mondjÀk, van AmerikÀnak olyan Àllama, ahol Àtmenet n¢lk¡l k´vetkezik a nyÀrra t¢l,
az ûsz mind´ssze egyetlen d¢lutÀn. Ilyen hirtelens¢ggel d´nt´ttem el ¢n is, hogy f¢rjet,
csalÀdot, szabÀlyos polgÀri ¢letet akarok, ¢s nemet mondok a zen¢re.

Nem kellett sokÀig vÀrnom. OktÂber v¢g¢n mÀr nem volt tanÁtÀs. November ne-
gyedike utÀn m¢g Ámmel-Àmmal iskolÀba jÀrtam, de anyÀm¢kkal mÀr tervezt¡k utun-
kat AmerikÀba. Mint sejtett¡k, apÀm a k¢nyszermunkÀn meghalt, Ágy hÀrmasban
ment¡nk volna, ha egy vÀratlan akadÀly k´zbe nem j´n. A csalÀdi ez¡st´t egy vid¢ki
rokon ûrizte, anyÀm nem akart n¢lk¡le vÀgni neki a vilÀgnak. A teherautÂn Ágy f´l-
szabadult egy hely. Az utolsÂ kÁs¢rt¢s. VÀratlanul f´lmentem hozzÀjuk. A BelvÀrosban
laktak, a Szervita-templom melletti b¢rhÀz elsû emelet¢n. ögy l¢ptem a vilÀgos ere-
z¢sü v´r´s mÀrvÀny l¢pcsûhÀzba, mintha eml¢keim templomÀnak k¡sz´b¢t ¢rinten¢
a lÀbam, ¢s magam m´g´tt tudnÀm mÀris ezt a vÀrost, ahol sz¡ntelen gyÀszmis¢t ce-
lebrÀlnak. De a l¢pcsûfokokon f´lfel¢ haladva nûtt´n-nûtt szorongÀsom, ´nkÁnzÂn
gondoltam a m¢g le sem jÀtszÂdott jelenetre, ¢s szÂ szerint Ãgy is t´rt¢nt talÀlkozÀsunk,
ahogyan elûre elk¢pzeltem. OsztÀlytÀrsnûm nyitott ajtÂt, de a k´sz´n¢sen kÁv¡l egyet-
len szÂt sem tudtam kettesben vÀltani vele. Hatalmas elûszobÀba l¢ptem, a hÀborÃ
alatt ki¢gett lakÀs felhÂlyagzott, magas bejÀrati ajtajÀrÂl v´r´s bÀrsonydrap¢ria hullott
alÀ, azon Àt jutottam a szint¢n hatalmas ¢s ki¢gett mÀrvÀnykandallÂs szobÀba. A szom-
sz¢dos szoba fel¢ nyÁlÂ ajtÂ f¢lig nyitva volt, bent osztÀlytÀrsnûm anyja fek¡dt a pam-
lagon, fej¢n borogatÀssal. Ki az? ä jajkiÀltÀsnak hallottam elnyÃjtott, panaszos hangjÀt,
¢s betolakodÂnak ¢reztem magam. Füszeres illat t´lt´tte be a szobÀt, csakhamar f´l-
fedeztem forrÀsÀt, a szekr¢ny tetej¢n tartal¢kolt t´bbkilÂnyi almÀt. Le is emeltem
egyet k´z¡l¡k, ¢s barÀtnûm fel¢ nyÃjtottam: a tudÀs fÀjÀnak gy¡m´lcse, tr¢fÀlkoztam,
de id¢tlen mozdulatom nem aratott sikert. Akkor lev¢lpapÁrt k¢rtem, hogy leÁrjam,
mÀsnap hajnali f¢l ´tkor indul a teherautÂ a hÀzunk elûl, ki van fizetve a helye a ha-
tÀrig, onnan pedig mÀr semmi sem a mi gondunk. MÁg a levelet fogalmaztam, ma-
gamra hagyott. Ha hibÀtlan, gondoltam, ¢s kiszÃrtam egyet az elsû sorban ÀllÂ almÀk
k´z¡l, velem j´n. Barna p´tty´kkel volt tele a h¢ja. Alig ¡gyeskedtem hely¢re az almÀt,
barÀtnûm a kicser¢lt borogatÀssal mÀr vissza is j´tt. K´z´nyt szÁnlelve adtam Àt a le-
velet, mondvÀn, csak akkor olvassa el, ha elmentem mÀr. Kifel¢ menet ûsz hajÃ, magas
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apjÀba botlottunk. Meghajolt fel¢m, de nem nyÃjtott kezet. Nem gondoltam rÀ, hogy
egy nûnek nem illik elûre kezet nyÃjtani, megalÀztatottsÀgomban valÂsÀggal elkot-
rÂdtam tûl¡k.

MÀsnap kettesben indultunk a nûv¢remmel. A teherautÂ akadÀlytalanul ¢rt az ûri-
zetlen hatÀrig, ahonnan gyalog ment¡nk Àt AusztriÀba. A b¢csi k´zpontban tudtak
mÀr rÂlunk. KanadÀban ¢lû nagybÀtyÀm s¡rget¢se naponta futott be hozzÀjuk, Ágy
hÀt an¢lk¡l, hogy anyÀmat bevÀrhattuk volna, mÀr vonatra is raktak, ¢s Le Havre-ban
Kanada Ãti c¢llal behajÂztak. °rkez¢s¡nk elûest¢j¢n sv¢dasztallal bÃcsÃztatott a V´-
r´skereszt. EgybenyitottÀk a szalont ¢s az ¢ttermet, a zenekar d¢l-amerikai tangÂkat
jÀtszott, majd vÀratlanul jÂl ismert dallamokba kezdett. A narancshalom, banÀnf¡z¢-
rek ¢s ananÀszszeletek k´z´tt n¢hÀny alma piroslott, k´z¡l¡k vÀlasztottam egyet, ¢s
egy kerek hajÂablakra sz´gezve szememet az àaz a sz¢p, az a sz¢pÊ tÃlhangsÃlyozott
ritmusÀtÂl kÁs¢rve elmondtam gyÀszbesz¢demet ¢letem elsû tizenh¢t ¢ve f´l´tt. Mond-
jÀk, a bûr nem felejt, k¢zfejemen m¢g ¢rzûd´tt az otthon ejtett horzsolÀs nyoma, hiÀba
pereg le majd kicsiny barna pettyekben a var, tudtam, barÀtnûm¢k hÀzÀnak csel¢d-
l¢pcsûj¢re m¢g eml¢kezni fog. Amikor elkotrÂdtam tûl¡k, az ellenkezû irÀnyba indul-
tam t¢ved¢sbûl, v¢gig kellett mennem a f¡ggûfolyosÂn, ahonn¢t a szük, pinceszagÃ,
kanyargÂs l¢pcsû nyÁlt. V¢gighÃztam k¢zfejemet a fal koszos, durva szemcs¢in, hogy
lÀtogatÀsomat eml¢kezetess¢ tegyem. Alig serkent ki azonban bûr´m´n a v¢r, amikor
torz, nem is emberi ¡v´lt¢s harsant a pincelejÀrat felûl. çthajoltam a korlÀton, ¢s a
r¢m¡lettûl elÀllt a l¢legzetem. A r¢snyire nyitott vasrÀcs elûtt egy nagy testü v´r´s kan-
dÃr fekete, vergûdû kismacskÀt tartott a karmai k´z´tt. ZsÀkmÀnyÀt aztÀn maga el¢
rakta, ¢s f¢l mancsÀt rajta nyugtatva vÀltig, mozdulatlanul szeml¢lte a halÀlf¢lelemtûl
¢gnek meredû szûrü szerencs¢tlent. Egy t´red¢k pillanatig b¢nultan ¢n is vel¡k vÀr-
tam, de amikor a kandÃr egy ´k´lvÁvÂ vagy egy tÀncos vÀratlan mozdulatvÀltÀsÀval a
kismacska szem¢be kapott, rohantam mÀr kiÀltozva ¢s d¡b´r´gve a l¢pcsûn lefel¢. A
kis fekete szûrcsomÂ elhÃzott a pince s´t¢tj¢be, ¢s ¢n egy falnak tÀmasztott partvist
megragadva sÃjtottam a v´r´s kandÃr fel¢. V¢gigrÀndultam az undortÂl, valahÀny-
szor puffant a fany¢l az izmos testen. Nem akarok k¡l´n´sebb ¢rtelmet tulajdonÁtani
a jelenetnek, de az orszÀgbÂl valÂ tÀvozÀsom elsû l¢p¢se ez volt, akkortÂl, bizonyos
¢rtelemben, mÀr menek¡ltem. A kiÀltozÀsommal tarkÁtott csatazajra f´ldszinti odÃjÀ-
bÂl elûkecmergû hÀjas, asztmÀs ́ regasszonynak, aki minden bizonnyal a hÀzmesternû
volt, ¢s mint ilyen, hivatalos feljelentgetû, odavetettem valamit a macskÀkrÂl, de nem
akartam, nem voltam hajlandÂ magyarÀzkodni, jÂllehet sÁpolÂ hangokat pr¢selve ki
magÀbÂl, valami ilyesmit k´vetelt. Az volt a gyanÃm, hogy tudja, mi ¡gyben jÀrtam
az emeleten.

MÀsnap d¢lelûtt megpillantottuk öj-SkÂcia homÀlyos k´rvonalait a lÀthatÀron, ¢s
tizenn¢gy Âra harminckor menetrendszerü pontossÀggal kik´t´tt¡nk Halifaxben.
Felvillanyozott a vÀros neve, az anorÀkos, gumicsizmÀs sokasÀg, hogy transzparense-
ket rÀngat a sz¢l, ¢s csontig hatolÂ hideg van. Elûsz´r nem ¢rtett¡k, mi¢rt minket ket-
tûnket vÀlasztanak el a t´bbiektûl, ¢s mit kiabÀlnak nek¡nk, amikor megindultunk a
hajÂhÁdon lefel¢. àWelcome the Hungarian OrphansÊ ä ez Àllt a tÀblÀkon. Elûsz´r arra
gondoltam, hogy k¡l´n´sen nagy ¢rt¢kü orgonÀkat menekÁt a hajÂnk, ez¢rt a k¡l´n´s
izgalom. çtszÁjazott bûr´ndjeinket k´nnyed¢n vitte a kÁs¢rûnk¡l szegûd´tt tenger¢sz.
Jobbra-balra hintettem mosolyomat, mÀr amennyire a sz¢lben mosolyogni lehetett.
Amikor le¢rt¡nk a minket k¢t oldalrÂl szeg¢lyezû korlÀtok k´z¢, aprÂ z´ld levelü, sÀr-
ga virÀgcsokrot kaptunk mind a ketten. The orphans, the orphans, erûs´d´tt fel a hang,
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¢s k´vetelûzû, ijesztû, ugatÀsszerü taps g´rd¡lt v¢gig a t¢ren. Akkor ¢rtettem meg,
hogy szÂ sincs itt orgonÀkrÂl, a t´meg arcÀba n¢ztem, a hozzÀnk k´zel ÀllÂk k´z¡l so-
kan sÁrtak. Minket k´sz´nt´tt a transzparens ¢s ¡dv´z´lt a t´meg: orphans, azaz: ÀrvÀk.

FutÂl¢p¢sben tett¡k meg a szakadÂ esûben az utat a vÀm¢p¡letig, n¢hÀnyan eser-
nyûj¡ket fel¢nk tartva futottak vel¡nk, de tenger¢sz kÁs¢rûnket nem szÀmÁtva az ¢p¡-
letbe mÀr csak ketten l¢pt¡nk. Ott le¡ltettek minket egy k¡l´n rekeszben, ¡vegfal vÀ-
lasztott el a t´bbiektûl, egy tisztet kerÁtettek, az mondta, mutogatta el, hogy anyÀnkat
az elûzû ¢jjel a szovjetek a hatÀron lelûtt¢k. Meglepett, hogy szovjeteket mond ¢s nem
oroszokat, mint a nyugatiak ÀltalÀban. Egy hosszÃ pillanatig el is ringatÂztam meg-
szÀllÂink nev¢n, a kreÀlt n¢pn¢ven: szovjet ember, szovjet haza ä irodalom ä k´ltû; az
¢des, otthonos, hazug szÂvÀlasztÀson, f´nnakadtam rajta, mint csalin a hal: szovjet
nyelv, mondtuk a barÀtnûmmel, mi szovjet nyelvet tanulunk; de aztÀn, ¢reztem, levÀlok
a vilÀgrÂl, kihül a szÁvem, halott vagyok, szÀrazra dobtak. AnyÀm gyilkosait nevezte
meg a tiszt ugyanis: àAnyjÀt a hatÀron a szovjetek lelûtt¢kÊ, ¢s ehhez mÀr nem volt
semmi hozzÀtenni- vagy ¢rtelmeznivalÂm. Mi¢rt is engedtem vissza az evûeszk´zk¢sz-
let¢rt, eszembe jutott, hogy f´lszaladt a szem´ld´ke, mintha k¢rdezte volna, jÂ lesz-e
Ágy, ha visszamegy az ez¡st¢rt, ¢s nem bejelentette volna, hogy mit tesz. ¹nvÀd ¢s ´n-
sajnÀlat t´rt rÀm, nûv¢remmel ´sszekapaszkodva sÁrtam, ahogyan el is vÀrtÀk tûl¡nk
mind a k´r¡l´tt¡nk ÀllÂ tisztviselûk ¢s maga az orvos is, akitûl egy-egy nyugtatÂt kap-
tunk. A vilÀg szem¢ben utoljÀra voltunk Ágy egy¡tt mi hÀrman: a k¢t Àrva ¢s az egy
halott. SzÀmÁtÂ, hideg ¢nem talÀn rÀ is jÀtszott a fÀjdalomra, hiszen Àltala ment vaj-
puhÀn minden: k¢r¢semre n¢met tolmÀcsot hoztak, villogtattam nyelvtudÀsomat, ¢s
nem akadt f´nn a szitÀn a hirtelen hazugsÀg, miszerint ¢retts¢gizt¡nk mind a ketten,
csak bizonyÁtvÀnyunk a nagy kavarodÀsban otthon maradt. MohÂn ittÀk k´nnyeimet
a zsebkendûk, ¢s nagybÀtyÀm ismeretlen feles¢g¢nek karjÀra tÀmaszkodva hagytam
el az ¢p¡letet. Vagy fÀjdalmam ûszinte volt m¢gis? Gondolataim m¢ly, megfogalma-
zatlan r¢tegeiben az anyÀmmal folytatott dialÂgusnak ûszint¢nek kellett lennie, hiszen
akaratom ellen¢re sz¡lettek mondataim abban a hÀrom, k¢t, ´t percben, amÁg a fo-
lyosÂn mehettem, mielûtt a k¡l´nb´zû irodarekeszekbe vezettek volna, ahol k¢rd¢se-
ket tettek f´l nekem. Kint a szabad levegûn my heart sank, mÀr le¡lt a szÁvem v¢gleg.
A korai sz¡rk¡letben, a kÀsÀs, havas Ãton vezetû hosszÃ utazÀs alatt nagybÀtyÀm¢k
terepjÀrÂjÀnak hÀtsÂ ¡l¢s¢n nûv¢rem elmondta, hogy a hajÂn megismert Ãj barÀtaival
az çllamokban akar ¢lni, hogy àrugalmasan elszakadÊ KanadÀtÂl. Ezzel az id¢tlen ka-
tonai kifejez¢ssel egyÃttal azt is jelezte, hogy tûlem is bÃcsÃt vesz. IzgalmÀban megiz-
zadt, eml¢kszem az orromba csapÂ szagra. Nem kellett hÀt senkit sem szeretnem azon-
tÃl, engem sem szeretett senki. KitÀrult elûttem a vilÀg; szabad voltam.
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Kapecz Zsuzsa

MEGSEBZETT KERT

A füben hevert a rozsdÀs jancsikÀlyha,
cirÀdÀs tetej¢t messzebb vitte a sz¢l.

Od¢bb falikÃt s¡ppedt bokor alatti sÀrba,
szÀzszorsz¢p ´lelte rûten megcsorbult perem¢t.

SÀrgult k´nyvek Àztak egy falÀda m¢ly¢n,
f¢lf¡lü kosÀrbÂl palack bukott elû.

Gyerekkorom eml¢kk¢ v¢n¡lt ezernyi kincs¢t
t¢pÀzta elÀrvult kertben Àprilisi esû.

Budaliget. A r¢gi hÀz s a r¢gi kert.
Valaha volt csoda. Valaha volt nyarak

k¢sei visszf¢nye ä Áze, illata, mosolya ä
keveredett esûszaggal, gyenge naps¡t¢sben.

M¢ltatlan bÃcsÃ. A kert teste csupa seb;
ÀsÂval, ollÂval vitt¡k, mit lehetett;

papÁrdobozban lapult az ´sszehordott boglya,
tÀskÀba t´mt¡k k´virÂzsÀk dÁszes cserep¢t.

N¢zd, mekkora k´v¢r kukac, mondta bÀtyÀm,
¢s lÀbam elûtt egy g´d´rbe mutatott,

¢n szÂtlanul mosolyogtam a boldog gilisztÀn,
a sebhelyes kertbûl neki m¢g ¢pp el¢g jutott.

Tett¡nk-vett¡nk, lassan eltelt a d¢lutÀn,
n¢zelûdt¡nk, Ázlelgett¡k a pusztulÀst.

A kapuban k¢t negyven¢ves fenyû s diÂfa
ä nagypapa ¡ltette ä n¢mÀn figyelt, hogy pakolunk,

müanyag zsÀkba, pÀrnacihÀba dugjuk,
amit gyerekkorunkbÂl menteni tudunk.

Hurcolkodtunk. Dûlt bokrok, ker¢knyomok maradtak
a drÂttal bek´t´tt, csikorgÂ, nagy kapu m´g´tt.

M¢g ¢lt a kert. M¢g mindig ¢lt. °s suttogott:
à¹regeknek az °den voltam. °s nektek?

Tudom, lesz majd itt Ãj, nagy hÀz. Engem betemetnek,
beton ker¡l rÀm, megfulladok. Majd elfeledtek.Ê

Indultunk hÀt. Remete, HidegkÃt, SolymÀr
ä r¢gen a szÀntÂf´ldek k´z´tt vitt az Ãt ä

hajdanÀban mezÁtlÀb csavarogtunk a r¢ten,
most n¢mÀn ¡lt¡nk a kocsiban, mÁg bealkonyult.

A f¢szkes fen¢be, hogy nincs semmi p¢nz¡nk!,
mondta hirtelen bÀtyÀm, aztÀn hallgatott.

HazÀig egyik¡nk se szÂlt. M´g´tt¡nk volt v¢g¡l
´r´ks¢g¡nk: tünt ifjÃsÀg, tÃl olcsÂn eladott.
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Varga DiÀna

MANGñ

ä Ha jÂl eml¢kszem, tegnap ilyenkor ¢ppen esett az esû. Egy k´nyvesbolt elûtt Àlltam,
behÃzÂdtam az eresz alÀ, egy eladÂnû a k´nyvborÁtÂkrÂl t´r´lgette a vizet. EgymÀsra
mosolyogtunk: a k´nyveknek nem szabad vizeseknek lenni¡k ä mondta az egyik nû.

A k¢t nû egy ¡res kÀv¢hÀzban ¡lt, a pinc¢r mindk¢t kez¢t hÀtrat¢ve, a falnak tÀ-
maszkodva pihent. Eg¢szen k´zel Àllt hozzÀjuk.

ä Tegnap, amikor esett az esû, a piacon Àlltam a gy¡m´lcs´s elûtt. A standon m¢-
regz´ld papaja, ¢rett mangÂ hevert halomban, patakokban csorgott rÂluk a vÁz. K¡-
l´n´s volt, mintha minden megtisztult volna, olyan ¢lesek voltak a szÁnek. çlltam az
esûben, a hajam csuromvizesen tapadt a hÀtamra, ¢s ¢szrevettem, hogy egy f¢rfi a
mellemet n¢zi ä mondta a mÀsik nû. M¢lyen dekoltÀlt ruhÀt viselt.

A pinc¢r kinyitotta a szem¢t. Az elsû nû, az idûsebbik, a kÀv¢jÀba bÀmult.
ä T¢ged mindig is az vonzott, ami furcsa ä mondta. ä MiutÀn elÀllt az esû, hazasi-

ettem, hogy a szobÀba telepÁtsem a kaktuszaimat. Nem tesz jÂt nekik ez a sok esû. F¢-
lek, m¢g kirohadnak.

ä A dolgoknak nem tudhatjuk elûre a v¢geredm¢ny¢t ä nevetett a dekoltÀlt ruhÀs
nû. ä Amikor k¢t¢ves voltam, belefordultam egyszer egy nagy tÂ viz¢be. Ott Àlltam
fejjel lefel¢ a vÁz alatt, ¢lesen lÀttam az eget, a part menti fÀkat, ¢s fulladoztam. AztÀn
kihÃztak, ¢s azÂta itt vagyok.

ä °n lÀttam mÀr csecsemûket, akiket az anyjuk a f¡rdûvÁzben felejtett. A vilÀg ve-
sz¢lyesebb, mint gondolnÀd, megbÀnhatod, ha folyton engedsz neki.

A pinc¢r a dekoltÀlt ruhÀs nû el¢ tette a megrendelt fagylalttortÀt.
ä De a fû c¢l m¢giscsak az ¢rz¢kel¢s ä mondta az teli szÀjjal. ä Minden Ázeddel ¢rez-

ned kell, k¡l´nben nem vagy t´bb egy lepr¢selt orchideÀnÀl.
A pinc¢r visszaÀllt a hely¢re.
ä KislÀny koromban lÀttam egyszer egy tavat tengernyi hatalmas vÁzirÂzsÀval ä

mondta az idûsebb nû. ä Eszembe jutott, hogy milyen lenne bele¡lni egy vÁzirÂzsa
k´zep¢be. De eg¢szen biztosan els¡llyedtem volna. °s akkor rÀj´ttem, hogy a valÂsÀg
fÀjdalmas, ha k´dbe burkolja a k´rvonalakat.

ä Mi¢rt, ki vagy, hogy ûrizgesd magad?
ä MuszÀj, hogy k¡l´nb legyek, mint mÀsok... Ha nem tudnÀm a n´v¢nyeim nev¢t,

azt se tudnÀm, hogy l¢tezem.
Az idûsebb nû lopva a pinc¢rre n¢zett.
ä Szeretn¢k ¢n is elmenni egyszer IndiÀba, mint a nagy Marcel de Perry, aki lÀtta

az ́ sszes orchideÀt, ami csak ott nû a Saint-Rechereau oldalÀban ä suttogta. ä De addig
is vettem egy botanikai k´nyvet. F¢nyk¢pek is vannak benne. Vagy te nem lÀtod ¢r-
telm¢t az eff¢le tev¢kenys¢gnek?

ä Nem. Azt kell elfogadni, amivel az ¢let maga kÁnÀl ä vÀlaszolta a dekoltÀlt ruhÀs
nû, ¢s kihÃzta magÀt. ä Mint ahogy az ÂriÀsker¢ken is hol f´nn, hol lenn vagy, de m¢gis
mindig ugyanabban a hajÂban ¡lsz.

Hallgattak.
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ä Egyszer megismered majd a sz¢d¡l¢st is. Onnan kezdve pedig csak lefel¢ tartasz.
TablettÀkat szedsz majd a sz¢d¡l¢sedre ä mondta az idûsebb nû.

A pinc¢r immÀr nem titkolta, hogy ûket n¢zi.
ä A sz¢d¡l¢s term¢keny is lehet ä sÂhajtott a fiatal nû. ä VÀgyom a sz¢d¡l¢sre, mert

megv¢d a bÀnattÂl. Ahogy a hÁres Louis Dachart mondja, àa bÀnat egy leples angyal,
aki a fejedre ¡l, hogy ne halljad az ¢let hangjaitÊ.

ä Ez sz¢p ä mondta az idûsebb nû, ¢s megt´r´lte a szem¢t.
AztÀn fizettek. Az idûsebb nû ottfelejtette a tÀskÀjÀt. A pinc¢r utÀnaszÂlt, ¢s mik´zen

ÀtnyÃjtotta neki a tÀskÀt, rÀmosolygott. CsÃnya mosolya volt. A nû megk´sz´nte a se-
gÁts¢get, ¢s tÀvozott.

FÀbri Anna

MIKSZçTH NýALAKJAI

A XIX. szÀzadi magyar irodalomban rendkÁv¡l ritka a nûi fûhûs k´r¢ szervezûdû re-
g¢ny, s ha akad is ilyen (mint az ¹ZVEGY °S LEçNYA vagy A NýV°REK), nem a nûi l¢lek,
¢letfelfogÀs ¢s ¢letvitel m¢lyrehatÂ rajza, hanem valamif¢le p¢ldÀzatossÀgra t´rû ä ¢s
¢ppen ez¢rt valÂjÀban ÀltalÀnosÁtÂ, egyÃttal oktatÂ, moralizÀlÂ ä elbesz¢lûi irÀnyultsÀg
uralja ûket. Mindez nem jelenti azt, hogy a magyar ÁrÂkat nem foglalkoztattÀk a ma-
gÀn¢let k¢rd¢sei, azt azonban igen, hogy az ¢letnek e k´rei a mÃlt szÀzadban kev¢s
(vagy a nyugat-eurÂpaihoz k¢pest kevesebb) egy¢nÁtett vonÀssal bÁrtak. M¢g az e te-
kintetben (a nûi ¢letproblematika bemutatÀsa tekintet¢ben) legnagyobb szabÀsÃ kÁ-
s¢rlet: A TENGERSZEMþ H¹LGY cÁmü JÂkai-reg¢ny sem igen t´bb, mint kiszÀmÁtottan
megszerkesztett esettanulmÀny-sorozat. MÀsfelûl ¢ppen ez az egyetlen jelentûsebb
mÃlt szÀzadi magyar reg¢ny, amelyben egy nûi ¢lett´rt¢net az elbesz¢lûi helyzetekben
is hangsÃlyozottan kettûs, f¢rfi ¢s nûi szemsz´gbûl n¢zve jelenik meg. (Csak futÂlag
emlÁtem, hogy a szÀzadk´z¢ptûl kezdve egyre n¢pesebb ÁrÂnûi k´r kÁs¢rletezett a sa-
jÀtosan nûi ¢lethelyzetek, ¢letprobl¢mÀk megjelenÁt¢s¢vel irodalmunkban. BÀr ezek-
nek elbesz¢lûi ¢rt¢k¢t nem hasonlÁthatjuk a mienkkel szÀmos vonatkozÀsban rokon
¢letvilÀgot tematizÀlÂ lengyel irodalom hasonlÂ szÀnd¢kÃ müveihez, az azonban m¢g-
iscsak mulasztÀs, hogy mint becses müvelûd¢st´rt¢neti forrÀsokat mindeddig figye-
lemre sem m¢ltatta ûket a kutatÀs.)

JÂkai ä n¢mik¢pp JÂsika MiklÂs irodalmi ÃtmutatÀsÀt, azaz a romantika ¢s a bie-
dermeier ihlet¢s¢t k´vetve: a nemtû ¢s a mÃzsa, valamint a fÃria, illetve a d¢mon k¢p-
zeteihez k´tûdve ä a nûket k´vetkezetesen mint a f¢rfi¢letek meghatÀrozÂit l¢ptette
f´l müveiben. Eleinte f¢rfi ¢s nû kapcsolatÀban a tudatos vÀlasztÀs (azaz a vÀlasztÀs
szabadsÀgÀnak) lehetûs¢g¢t hangsÃlyozta, k¢sûbb azonban egyre inkÀbb a vÀlasztÀsok
sorsszerüs¢g¢t. A tekintetben azonban az ¢vek elûrehaladtÀval sincs vÀltozÀs, hogy a
romlÀs ¢s dicsûs¢g, erk´lcsi pusztulÀs vagy t´k¢letesed¢s az û ÁrÂi vilÀgÀban szinte ki-
zÀrÂlag a nûtûl, a nû szem¢lyis¢g¢tûl f¡gg.
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MÀsfelûl azonban a nû sem f¡ggetlen, szabad egy¢nis¢g JÂkai interpretÀciÂjÀban,
hanem olyan l¢ny, akinek egy¢nis¢ge sokoldalÃ ¢rzelmi kapcsolataiban teljesedik ki,
Ágy a nûk ¢let¢nek, lelk¢nek torzulÀsai csaknem mindig intim kapcsolataik kudarcai-
bÂl erednek. BÀr azt, hogy JÂkai f¢rfi ¢s nû viszonyÀrÂl szÂlva (is) s¢mÀkkal dolgozik,
t´bben is megÀllapÁtottÀk, de ¢rt¢kelni elt¢rûen ¢rt¢kelt¢k. Voltak, akik ebben is a l¢-
lektani hiteltelens¢g forrÀsÀt lÀttÀk, ¢s megrÂttÀk ¢rte, mint p¢ldÀul P¢terfy, de voltak
olyanok is, akik ezt is csodÀlatra m¢ltÂ ¢s müv¢szileg term¢keny szublimÀlÂk¢pess¢-
g¢nek Ãjabb jelek¢nt ¢rt¢kelt¢k, mint p¢ldÀul CsÀth G¢za. Az azonban, hogy JÂkai-
¢letrajzÀt ä remekbe siker¡lt k´nyv¢t ä Árva, MikszÀth KÀlmÀnnak voltak¢ppen nem
volt mondanivalÂja minderrûl, nagyon is elgondolkodtatÂ. Nem mintha MikszÀth
nem besz¢lne a hûse ¢let¢ben fontos szerepet jÀtszÂ nûkrûl, elsûsorban is ä az û sza-
vaival ¢lve ä a nûi viceispÀn tÁpusÀt megtestesÁtû anyÀrÂl vagy a hatÀrozott ¢s ¢rett sze-
m¢lyis¢gü elsû feles¢grûl, az okos ¢s sz¢p Laborfalvi RÂzÀrÂl (feltünû ezzel szemben,
hogy a mÀsodik asszonyrÂl, Nagy BellÀrÂl semmit sem mond), sejtet m¢g azutÀn holmi
¢rzelmes romÀncokat is (a No¢mit ihletû OttiliÀrÂl vagy a sz¢p ¢s titokzatos budai ¡gy-
v¢dn¢rûl), de JÂkainak a mÀsik nemhez valÂ viszonyÀrÂl ¢s ennek munkÀiba valÂ ki-
vet¡l¢s¢rûl k´vetkezetesen hallgat. Mind´ssze naivitÀsÀt, ¢letidegens¢g¢t (vagy in-
kÀbb ¢letf´l´ttis¢g¢t) hangsÃlyozza, azt, hogy ez az igazÀn sikeres ember az ́ nmagÀval
valÂ be¢rni tudÀs valamif¢le k¢pess¢g¢vel rendelkezett.

MikszÀthnak magÀnak egy¢bk¢nt t´bben szem¢re vetett¢k, hogy sablonosan Ár a
nûkrûl, s hogy szenved¢lytelen alkata prÂzÀjÀt e ter¡leten is erûteljesen uralja. (ValÂ-
jÀban ä bÀr elfojtottan ä szenved¢lyes egy¢nis¢g volt, ez olykor reg¢nyeibûl ¢s elbe-
sz¢l¢seibûl is kitetszik; szerelmi levelez¢se, de m¢g inkÀbb feles¢ge visszaeml¢kez¢sei
pedig pontos lÀtlelettel szolgÀlnak ¢rzelmi ¢let¢nek alapvetû jellemzûj¢rûl: a szabÀlyo-
zott szenved¢lyess¢grûl.)

Nem egy kritikusa tette szÂvÀ, hogy MikszÀth par excellence f¢rfi ÁrÂ: elûadÀsmÂd-
ja, szeml¢lete oly hatÀrozottan f¢rfias, hogy a nûi k´z´ns¢get nem is igen k¢pes meg-
hÂdÁtani. àFeltünû, hogy a nûk nincsenek tûle f´lt¢tlen¡l elragadtatva. Alig talÀltam nût, aki
MikszÀthot igazÀban m¢ltÀnyolni tudta volna. ýk ́ ntudatlanul is meg¢rzik az ÁrÀsokban a f¢rfit,
¢s azt hiszem, hogy MikszÀth egyhangÃ erotikÀja ÀltalÀban nem kelt benn¡k k¡l´n´sebb emÂci-
Âkat. Azt pedig nem kell magyarÀzni, hogy a nûknek a humor irÀnt sokkal kevesebb ¢rz¢k¡k van,
mint a f¢rfiaknak. JÂkai nagy hatÀsÀt a h´lgyekre jÂr¢szt a szokatlan ¢s pompÀs erotikÀjÀval
merem magyarÀzni.Ê

Eltekintve attÂl, hogy CsÀth G¢za e hely¡tt, a nûk humor¢rz¢k¢nek fogyat¢kossÀ-
gairÂl szÂlva, Gyulai PÀl f¢l ¢vszÀzaddal korÀbban megfogalmazott ÀllÀspontjÀt vissz-
hangozza, v¢g¡l is nem becs¡li kevesebbre a nûi k´z´ns¢get a f¢rfiÃinÀl. Sût azzal,
hogy a szerelmi tematikÀhoz valÂ viszonyban a f¢rfi ¢s nûi befogadÂk (egyszersmind
persze ¢letfelfogÀsok, ¢let¢rt¢kel¢sek) k¡l´nbs¢g¢t hangsÃlyozza, valÂjÀban a szÀzad-
fordulÂ-szÀzadelû egyszerre emancipÀlt ¢s hiszt¢rikus ¢rz¢kis¢g¢hez igazodva, a mü-
v¢szet ter¢n is kit¡ntetett jelentûs¢ggel ruhÀzza f´l a szerelmi (k´zelebbrûl az erotikus)
tematikÀt. Ennek megjelenÁt¢se a moderns¢g, az ¢rz¢kenys¢g, a teljes ¢let¢rt¢s fok-
m¢rûje lesz, s CsÀthnak e t¢ren t´bb¢-kev¢sb¢ elmarasztalÂ v¢lem¢nye van MikszÀth-
rÂl. Kev¢snek, egyoldalÃnak, csupÀn szük´s f¢rfiszempontokat megjelenÁtûknek ta-
lÀlja szerelmi t´rt¢neteit.

Vannak olyan kritikusok is, akik Ãgy v¢lik, MikszÀth hangja, ha nûkrûl szÂl, bele-
simul a korabeli magyar f¢rfikompÀniÀk ÀltalÀnosan jellemzû szÂlamaiba. Mindehhez
ä inkÀbb az ÀllÁtÀs erûsÁt¢se, mint gyengÁt¢se kedv¢¢rt ä hozzÀteszik m¢g, hogy k¡l´n´s

46 ã FÀbri Anna: MikszÀth nûalakjai



elûszeretettel viseltetik a fiatal leÀnyok (a bakfisok) irÀnt: àCsak a lÀnyoknak kegyelmez,
ezeknek azonban jellemz¢se gyeng¢bb, egy¢nis¢g¡k nincs, aff¢le Vas Gereben-szerü ÀbrÀndozÂ
galambok, v¢r ¢s hÃs ¢s igaz ¢let n¢lk¡l, de m¢g Ágy sem kÁm¢lik ûket a frivol, lovagiatlan, tisz-
tess¢gtelen megjegyz¢sek. A szerelmi jelenetek rajza sohasem tiszta, hogy is mondjam, olyan ´re-
gesen ¢rz¢kies kedvtel¢sf¢le rontja le a po¢zist. E k¢t feltünû vonÀs elkedvetlenÁti a kritikust.Ê
Meg kell azonban mondani, hogy az eff¢le v¢lem¢nyek hangoztatÂi k´vetkezetesen
azonosÁtjÀk az elbesz¢lûi n¢zûpontokat az ÁrÂ szem¢lyes n¢zûpontjÀval (sût olykor Àl-
lÀspontjÀval is), s figyelmen kÁv¡l hagyjÀk MikszÀth ÁrÀsmüv¢szet¢nek egyik legjellem-
zûbb tulajdonsÀgÀt: a gyakori n¢zûpontvÀltÀsokat, sût a n¢zûpontok megsokszorozÀ-
sÀt, szÀnd¢kos elbizonytalanÁtÀsÀt. 

MikszÀth a fiatal nûk k¡lsej¢nek, mozdulatainak leÁrÀsaiban valÂban gyakran ¢rv¢-
nyesÁti az idûs´dû f¢rfiak lÀtÀsmÂdjÀt, nemegyszer azonban ¢ppen ez a nyers szexuÀlis
k¢pzettÀrsÁtÀsokat sem n¢lk¡l´zû lÀtÀsmÂd az ÀbrÀzolÀs tÀrgya, mint A GAVALL°ROK
esk¡vûi jelenet¢ben:

àä F¢l, Katica?
ä Nem, nem, csak sz¢gyellem magamat ä suttogja, s szinte szeretne valahogy elbÃjni Endre

m´g¢, hogy kiker¡lje a sok kÁvÀncsi tekintetet. KÁvÀncsi tekintetek ä enyhe szÂ. ValÂsÀgos szent-
s¢gt´rû szemsugarak azok, melyek egy menyasszonyra l´vellnek ilyenkor a csÃf f¢rfi szemkarikÀk-
bÂl. Ah, Istenem! Nem is hogy n¢zik, de hogy mit gondolnak hozzÀ... Pedig hogyan n¢zik, a n´-
v¢s¢t, formÀit, idomait, mint a csikÂ¢t a vÀsÀron. A lÀtÀsukat megtoldjÀk sejt¢ssel. Azok a t´r¢keny,
finom, okos l¢nyek ¢rzik e bÀntÂ szemeket, mik¢nt mÀszkÀlnak a ruhÀn kereszt¡l szüzies test¡k´n.Ê

Bizonyos elfogultsÀg kell ahhoz, hogy valaki ne vegye ¢szre az eff¢le leÁrÀsokban a
fiatal nûk kiszolgÀltatottsÀgÀnak megjelenÁt¢s¢t. A r¢szv¢tre azonban, amely ilyenkor
Àthatja az ÁrÂ hangjÀt, kevesen figyelnek f´l, s ha igen, csak nûk¢p¢nek Àrnyalatlan-
sÀgÀt lÀtjÀk benne, mint CsÀth, aki az ifjÃ pÀlyatÀrsak k´z¡l talÀn legk´zelebb ker¡lt
MikszÀth ÁrÂi àtitkÀnakÊ leleplez¢s¢hez a NOSZTY-reg¢nyrûl Árott bÁrÀlatÀban, ebben
a nagyszabÀsÃ elemzû kritikÀban, amelyben kicsiny lÀtÂsz´gü ÁrÂnak aposztrofÀlja.

àAmi a k´nyveibûl hiÀnyzik, az nem müv¢szet¢nek, hanem az emberi mivoltÀnak, term¢-
szet¢nek hiÀnya [...] El kell mondani, hogy hiÀnyzik belûle az ¢rdeklûd¢s minden irÀnt, ami a
sajÀt miliûj¢n tÃlesik. A lÀtÂsz´g kicsiny. (Igaz, hogy viszont senki jobban meg nem lÀtja azokat
a dolgokat, amiket MikszÀth megn¢z.)Ê Valamit azonban eltakar a kritikÀt fogalmazÂ CsÀth
szeme elûl àa maga müv¢szi igazsÀgÀnakÊ ´ntudatos vÀllalÀsa ä azt meglÀtja, hogy àa
kicsiny lÀtÂsz´gÊ a maga nem¢ben t´k¢letesen kialakÁtott optika, de kivÀlasztÀsÀban nem
veszi ¢szre az ´nkorlÀtozÀs (sût lemondÀs) gesztusÀt. MÀsok, mint Sch´pflin, ¢ppen a
fel¡ln¢zet: egyfajta szÁnhÀzi n¢zûpont birtoklÀsÀt lÀtjÀk MikszÀth elbesz¢lû müv¢szete
egyik legfontosabb jellemzûj¢nek, vagyis a tÀvolsÀgtartÀst, de keveset t´rûdnek e n¢-
zûpont szem¢lyess¢g¢re utalÂ reflexiÂkkal.

MikszÀth nem a vilÀgot, hanem az embert lÀtja kisebbnek (mert esendûbbnek),
mint a r¢gi ¢s Ãj romantikusok. FokrÂl fokra finomÁtotta ifjÃkorÀnak nyÁlt moralizÀlÂ-
hajlamait, s v¢g¡l ÁrÂk¢nt is elfogadta a szentencia tanÁtÀsÀt: àít¢letet mondani k´nnyü,
gondolkozni neh¢z.Ê így vagy Ãgy, de legt´bb ¢rett ÁrÀsa e nehezebb Ãt vÀlasztÀsÀrÂl ta-
nÃskodik. Mik´zben t´bbnyire humorral takargatta ÁrÂi ¢nj¢ben (is) a megsebzett
idealistÀt, s az ¢let legfûbb ajÀnd¢kak¢nt mutatta meg a maga legtÀgabb ¢rtelm¢ben
az ¢rz¢kis¢get, minduntalan szÂhoz juttatott egy ¢rz¢st, amelynek kinyilvÀnÁtÀsÀval
nagy elûdei müveiben csak elv¢tve talÀlkozhatunk, egy ¢rz¢st, amely majd ä ha nem
t¢vedek ä KosztolÀnyi müveiben teljesedik ki: a r¢szv¢tet. MikszÀth r¢szv¢te m¢g nem
minden ember¢ ä ÀltalÀban csak a gyermekeket, a fiatal ¢s Àrtatlan nûket s ä olykor ä
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az erk´lcsi eszm¢nyeikben megsebzetteket illeti meg. (N¢ha, nagy ritkÀn pedig a bü-
n´s´ket is, mint ä az ez¢rt is annyira t´k¢letesen oroszos hangÃ ä A MI ¹R¹K¹S BARç-
TUNK cÁmü novellÀban.) Az elemzûnek oly ¢rz¢keny Sch´pflin azonban nem r¢szv¢t-
rûl, csupÀn gy´ng¢ds¢grûl besz¢l: àMilyen gy´ng¢d a nûk irÀnt! Kev¢s nûalakja van, vol-
tak¢ppen csak kettû: a f´lpezsd¡lû v¢rü szüzleÀny ¢s a kikapÂs szabadszÀjÃ asszony. Az elûbbit
nagyon szereti. Micsoda ¢lvezettel tudja leÁrni a szüzies szem¢rmetess¢g¢t, amely tulajdonk¢ppen
az ´ntudatlan ¢rz¢kis¢g takarÂja. A SZENT P°TER ESERNYýJ°-ben egy jelenet, amikor a fiatal
leÀny levetkûzik a s´t¢tben, ¢s kikergeti a macskÀt, mert sz¢gyelli magÀt elûtte ä feledhetetlen bÀjjal
van teli.Ê

BÀr Sch´pflin mind´ssze k¢t mikszÀthi nûtÁpusrÂl tud, az û egyszerü tipolÂgiÀjÀt
k´vetve is legalÀbb egyet megemlÁthet¡nk m¢g: az ´regasszonyt. K¢ts¢gtelen azon-
ban, hogy a fiatal lÀnyok a legeml¢kezetesebbek, k´z¡l¡k ker¡l ki az ÁrÂ csaknem va-
lamennyi t´rt¢net¢nek fûszereplûje, fontos nûalakja: Apolka, Veronika, Ilus-Iluci-
Ilonka, Piroska, TÂth Mari, RozÀli ä de e sorba ÀllÁthatÂ m¢g a sz¢p Inokay baronesz
vagy AZ ELADñ BIRTOK BorcsÀnyi Erzs¢betje, sût a bÀjos bakfisbÂl hercegi metressz¢
àfejlûdûÊ Sipsirica is. Ez utÂbbit leszÀmÁtva meglehetûsen homog¢n csoportrÂl: f¢rfiak
fennhatÂsÀga alatt ¢lû fiatal lÀnyokrÂl van szÂ, akik, TÂth Marit ¢s Inokay MariskÀt
kiv¢ve, valamennyien anyÀtlan ÀrvÀk. Amilyen ritka (s akkor is k´zhelyes) az anya-fiÃ
kapcsolat megjelenÁt¢se MikszÀth müveiben, oly gyakoriak ¢s t´rt¢netmeghatÀrozÂk
az apÀk (vagy az apaszerepben elhelyezkedû f¢rfiak) ¢s lÀnyaik kapcsolatai. E lÀnyok
k¡lsûleg is nagyon hasonlÁtanak egymÀsra: t´bbnyire szûk¢k ¢s mindig magasak, nyÃ-
lÀnkak, sz¢p tartÀsÃak ¢s mozgÀsÃak (szarvasra, hosszÃ szÀrÃ virÀgokra eml¢keztetik
az elbesz¢lût), s mi tagadÀs ä ahogy a kritikusok is szÂvÀ tett¢k ä, kiss¢ eredetietlenek.
Meglehet azonban, hogy kev¢ss¢ egy¢nÁtett alakjuk ¢ppen a sz¡zess¢g burok voltÀt
hangsÃlyozza. SorsukrÂl ÀltalÀban f¢rfiak d´ntenek ä s noha e d´nt¢seket legt´bbsz´r
a szeretet diktÀlja, a rendelkez¢s joga ¢s k´telezetts¢ge erûteljesen Àthatja ûket. Nem-
csak a nemesi, a polgÀri vilÀg (nemegyszer jogilag is formulÀzott) uralkodÂ erk´lcse
is ez.

MikszÀth ironikusan ä bÀr olykor, pillanatokra, n¢mi pÀtosszal ä elevenÁti meg a
rendi vilÀg (polgÀri szomorÃjÀt¢kokbÂl oly ismerûs) heroikus apafigurÀinak gesztu-
sait, sût nemegyszer archaikus k¢pzeteket is megid¢z, amikor a tÃsz vagy az engesztelû
Àldozat szerep¢t ruhÀzza n¢mely fiatal hûsnûj¢re, mint a BESZTERCE OSTROMç-ban
vagy A FEKETE VçROS-ban (e ä jungi ¢rtelemben ä archetipikus c¢lzÀsokkal leginkÀbb
Àtszûtt k¢t müv¢ben). N¢melykor Ãgy tetszik, mintha egyenesen azon a v¢lem¢nyen
volna, hogy a f¢rfiak ä s fûk¢nt az apÀk ä boldogtalannÀ teszik a fiatal nûket, k´vetke-
zetesen mÀs Àllapotot k¢pvisel azonban, ha az anyÀknak a lÀnyukhoz valÂ viszonyÀrÂl
szÂl. Az anyÀk legfûbb c¢lja ä MikszÀth k´zv¢leked¢ssel megegyezû interpretÀciÂjÀban
ä is az, hogy leÀnyuk sorsÀt eligazÁtsÀk, ek´zben azonban kifejezetten gyakorlatias,
nem pedig elvi vagy erk´lcsi szempontokat tartanak szem elûtt. (Jellegzetes p¢lda erre
az anyai viselked¢sre TÂthn¢, aki bÀr szinte zsigeri sznobizmusÀval is igenli az elûkelû
Noszty¢kkal valÂ csalÀdi ´sszek´ttet¢st, soha nem ÀldoznÀ fel lÀnya boldogsÀgÀt elvi
vagy erk´lcsi megfontolÀsoknak; vagy ilyen az erk´lcstelens¢get szÀmÁtÀsbÂl vÀlasztÂ,
kem¢nyen pragmatikus Jahodowska, aki eg¢sz egyszerüen ¡zletet csinÀl lÀnya Àrtat-
lansÀgÀbÂl.)

Feltünû, hogy MikszÀth milyen gyakran ÀllÁtja el¢nk ifjÃ leÀnyhûseit a nûi ¢let nagy
fordulÂpontjÀn, az asszonyszerep elfogadÀsÀnak pillanatÀban. A d´nt¢st szinte majd-
nem mindig sorsk¢nyszerk¢nt mutatja meg. Ez a problematika mozgatja a HOVA LETT
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GçL MAGDA? ¢s A BREZñI LUDAK t´rt¢net¢t ¢ppÃgy, mint az APRñ K°PEK A VçRME-
GY°BýL HankÀjÀnak vagy TÂth Marinak cselekedeteit. Az elbukott ÀrtatlansÀg konf-
liktushelyzet¢nek megjelenÁt¢se MikszÀth müveiben is t´bbnyire az apa-leÀny viszony,
de m¢g inkÀbb az apaszerep mesteri rajzÀval jÀr egy¡tt. Ismert p¢ldÀja ennek Dûry
bÀrÂ cselsz´v¢se a KºL¹N¹S HçZASSçG-ban vagy AprÂ uram furfangos k¡zdelme a
MINDENKI L°PIK EGYET t´rt¢net¢ben. Az Àruba bocsÀtott SipsiricÀnak mÀs a helyzete
ä û nem szÀmÁthat rehabilitÀciÂra, s ä talÀn ez¢rt is ä a hÀzassÀgba eladott leÀnyokhoz
(Noszty VilmÀhoz ¢s tÀrsaihoz) hasonlÂan titkos kapcsolattal vigasztalja magÀt. Meg
kell mondani, hogy bÀr MikszÀth (az ÁrÂ) az elbukott, sût az erk´lcsileg ellehetetlen¡lt
nûket sem Át¢lte el (ilyen p¢ldÀul a mülovarnû Estella, Mimi a KRöDY KçLMçN CSíNY-
TEV°SEI-ben vagy ä mind k´z¡l a legszomorÃbb sorsÃ ä Eszter, a GALAMB A KALITKç-
BAN hûsnûje), kora nagy divatja, a perditaromantika teljes eg¢sz¢ben idegen maradt
szÀmÀra.

MÁg utolsÂ, Ãgynevezett nagyreg¢nyeiben meglehetûsen vigasztalan a fiatal le-
Ànyok sorsa (amelyet t´rt¢net¡k elbesz¢l¢se sorÀn imitt-amott hasonlatokkal, metafo-
rÀkkal elûrevetÁt az ÁrÂ: let´rt, lemetszett rÂzsa, elveszett, Àrtatlan bÀrÀnyka stb.), ko-
rÀbbi müveiben m¢g kev¢sb¢ szomorÃ j´vût szÀnt ifjÃ hûsnûinek ä sorra a hÀzassÀg
r¢v¢be juttatta ûket, mint ApolkÀt, VeronkÀt, (Inkey) MariskÀt vagy Iluci-IlonkÀt.
Megadta vagy m¢g inkÀbb ä f¢rfi hûseivel ä megadatta nekik a d´nt¢s jogÀt, a boldog
hÀzassÀg k¢peit azonban hiÀba keress¡k müveiben ä s ez a hiÀny nagyon is hatÀrozott
v¢lem¢ny kifejezûd¢se. A fiatal MikszÀth elbesz¢l¢seinek egyik ä ¢letrajzi ihlet¢sü ä
k´zponti t¢mÀja volt a hÀzassÀg vÀlsÀga: a mentÀlis ´nÀllÂsÀg, az anyagi f¡ggetlens¢g
kiharcolÀsÀnak konfliktussorozata.

SzÀmos korai novellÀjÀban tünnek f´l hütlen asszonyok, a nagy reg¢nyek kikapÂs
sz¢p asszonyainak (a Boborn¢knak, Noszty VilmÀknak vagy a GALAMB A KALITKçBAN
Eszter¢nek elûk¢pei), unatkozÂ feles¢gek, akik f¡rdûi kalandokkal foglaljÀk el magu-
kat, kishivatalnokok nejei, akik f¢rj¡k hivatali idej¢t pÀsztorÂrÀkkal hasznosÁtjÀk a ma-
guk (¢s csalÀdjuk) szÀmÀra. Sokszor csaknem maupassant-i t¢mÀk ezek, de az elbesz¢lû
viszonya elmondott t´rt¢net¢hez eg¢szen mÀs: fel¡letesebb s nem igazÀn k´ny´rtelen,
a megrend¡l¢s vagy d´bbenet hely¢n legyint¢s van, a sebzetts¢g hely¢n fintor. Azt a
v¢lem¢ny¢t, hogy a hÀzassÀggal bev¢gzûdik a szerelem k´ltûi szakasza, MikszÀth k¢-
sûbb sem tagadta meg, sût egyre-mÀsra fennen hangoztatta. àA legr¢szegebb ember is
kizÀrÂlag tejjel ¢lt egy idûben (szopÂs gyerek korÀban). LÀttam mÀr szem¢rmes menyasszonyokat,
gy´nge, t´r¢keny liliomokat a leszakÁtÀs elûtt ä ¢s mikor mÀsodszor lÀttam ûket, mÀr akkor tÀny¢-
rokat vagdaltak a f¢rjeik fej¢hez. Csak ¡ljetek ¢desen, elandalodva egymÀs mellett, szeg¢ny gye-
rekek, megittasodva az elmÃlt percek esem¢nyeitûl, kÁvÀncsian a j´vû percek esem¢nyeire, ¢s ne
n¢zzetek sehova, csak egymÀsra, mert ha egyeb¡v¢ n¢zn¢tek, meg talÀlnÀtok lÀtni, hogy a prÂza
mÀr leskelûdik rÀtok valahol egy sz´gleten, mint a lecsapÀsra k¢sz h¢ja.Ê MÁg JÂkai gyakran
ÀllÁtja, sût be is mutatja, hogy kunyhÂban is boldogok lehetnek az ifjÃ hÀzasok, Mik-
szÀth nem gyûzi olvasÂi esz¢be v¢sni, hogy a hÀzassÀghoz ¢l¢skamra kell: àa boldog-
sÀghoz kell a spÀjz isÊ.

Szinte valamennyi müve azt tanÃsÁtja, hogy a hÀzassÀgnÀl sokkal szentebb elûtte a
szerelem. N¢ha ugyan ellÀgyulÀssal ÀbrÀzol egy-egy kedves idûs hÀzaspÀrt, mÃlt szÀ-
zadi Philemon ¢s Baucist (mint az AZOK AZ ¹REGEK hûseit vagy a KºL¹N¹S HçZASSçG
BernÀth¢kjait, de ide tartoznak a maguk k¡l´nc mÂdjÀn Palojtay¢k is a Noszty fiÃ
t´rt¢net¢bûl). çm ha van is n¢hÀny siker¡lt hÀzassÀg müveiben (G´rgey JÀnos¢ p¢l-
dÀul), fûszereplûi k´z¡l csupÀn LestyÀk MÀtyÀst ajÀnd¢kozta meg vele. (HozzÀ kell
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ehhez tenni, hogy ¢ppen A BESZ°Lý K¹NT¹S CinnÀja az egyetlen MikszÀth fiatal nû-
alakjai k´z¡l, aki maga d´nt sorsÀrÂl, sût k¢sûbb ä d´nt¢sre k¢nyszerÁtve f¢rj¢t, Les-
tyÀk MÀtyÀst ä mindkettûj¡krûl.)

MikszÀth ifjÃ hûsnûit ¢lethelyzet¡k s nem tÀrsadalmi stÀtusuk k¡l´nÁti el egymÀstÂl:
ugyanÃgy ¢rez ¢s cselekszik az ¢rz¢kis¢g hatalmÀra ¢bredû parasztlÀny, mint a baro-
nesz. M¢gis, csak a lÀny titok MikszÀth szem¢ben, amely megfejt¢sre vÀr, az asszonyok
mÀr kiszÀmÁthatÂk: szelÁdek vagy hÀzsÀrtosak, de egy¢nis¢g¡k k¢sz, kifejlett, ¢s meg-
lehetûsen hatÀrozottan az. Vannak sz¢p ¢s hütlen asszonyok (sokan), azutÀn vannak
ä kevesen ä Àldozatok, akik csupÀn a szolgÀlatban teljesedhetnek ki, a lemondÀsban
¢s ´nfelÀldozÀsban, ¢s vannak v¢g¡l kardos, uralomra termett asszonyok, akik f¢rj¡k
helyett is csalÀdfûk, irÀnyÁtÀs ¢s parancsszÂ mind az û kivÀltsÀguk. Nem egy ilyen
asszonysÀgot rajzolt meg reg¢nyeiben MikszÀth, de a leg¢rdekesebb talÀn mind k´z¡l
a kutyafejü hercegnû, Noszty Feri nagyn¢nje.

Ha a bakfis, az Àrtatlan lÀny tÁpusa a finomsÀg, ¢rz¢kenys¢g, naivitÀs ¢s az ́ nmagÀba
zÀrt ¢rz¢kis¢g megtestesÁtûje, az asszonyok az ¢rz¢ki ¢let kiteljesÁtûi, s bÀr korÀntsem
alkotnak olyan homog¢n csoportot, mint a lÀnyok, abban az¢rt nagyon is egyek, hogy
mÀr minden ¢teri vonÀsukat elvesztett¢k. Az ¢rz¢kis¢get mÀsok ¢let¢nek irÀnyÁtÀsÀba
(vagy abba valÂ bepillantÀsba, abbÂl valÂ r¢szesed¢sbe) Àtl¢nyegÁtû ́ regasszonyok pe-
dig csaknem zÀrt speciest alkotnak. (Adamecn¢ a SZENT P°TER ESERNYýJ°-bûl szinte
´sszet¢veszthetû A FEKETE VçROS MarjÀkn¢jÀval.)

MikszÀth, ahogy f¢rfi hûseire, a nûkre is a viselked¢skutatÂ elemzû tekintet¢vel ¢s
a szkeptikus ¢letb´lcselû f´l¢ny¢vel pillant (s Ágy is formÀlja meg ûket) ä Ágy tehÀt sem
nem nûkicsinylû, sem nem nûellenes. F¢rfiak ¢s nûk (a felnûttek!) egyarÀnt prÂzai
¢letre k¢nyszer¡lt emberek a szem¢ben. A k´ltûis¢get, a szerelmet sz¢pnek, mÃl¢-
konynak, az Àrtatlan ifjÃsÀg kivÀltsÀgÀnak tartja, ami azutÀn j´n, az maga a valÂ ¢let:
¢rz¢kis¢g, szeretet, megbecs¡l¢s, megszokÀs ä ¢s igen gyakran nosztalgia. SzÀmos Mik-
szÀth-mü el¢gikus megjegyz¢se hangsÃlyozza, hogy a fiatalsÀg, sz¢ps¢g, szerelem
egyarÀnt eml¢kk¢ lesz az idûben. A fiatal nûnek, az Àrtatlan lÀnynak ¢ppen az a k¡-
l´nleges ¢rt¢ke az ÁrÂ ä s feltehetûen k´z´ns¢ge ä szem¢ben, hogy megejtû varÀzzsal
testesÁti meg a t´k¢letess¢g eml¢kk¢ vÀlÀsÀnak lehetûs¢g¢t. (àDe gy´ny´rü volt, kÀr, hogy
valamikor û is meg´regszikÊ ä olvashatjuk a menyasszony VeronkÀrÂl a SZENT P°TER
ESERNYýJE utolsÂ lapjain.)

Ahogy mÀr mondtam ä ha mÀs szavakkal is ä, MikszÀth nem f¢rfipÀrti ÁrÂ, de persze
nem is nûpÀrti: a f¢rfiak ¢s a nûk szerepeit ugyan k¡l´nb´zûknek tartja, de azt f¢lre-
¢rthetetlen¡l olvasÂi tudomÀsÀra hozza, hogy mindegyik szerep ugyanazon nagy elû-
adÀs: az ¢let k´ny´rtelen szabÀlyainak van alÀvetve. MikszÀth e àdramaturgiaÊ egyik
legkivÀlÂbb ismerûje irodalmunkban: ahogy a f¢rfiak viselked¢s¢rûl, a nûk¢rûl is sok
mindent tudott. °s ¢ppen a nûkrûl szÂlva ä ¢s ¢ppen û, àa szenved¢lytelenÊ ä lett mes-
tere a legk¡l´nf¢l¢bb müv¢szi ¢s mentalitÀsbeli elk´telezetts¢gü ÁrÂknak. így p¢ldÀul
a kiss¢ frivol tÀrsadalomkritikÀjÃ szÁnpadi szerzûknek: Herczeg Ferencnek, MolnÀr
Ferencnek s talÀn m¢g Heltai Jenûnek is. Olykor a kabar¢jeleneteket ÁrÂ Karinthynak.
De ¢rezhetû MikszÀth nûalakjainak ihlet¢se a nûgyül´lû GÀrdonyi ÁrÀsaiban csakÃgy,
mint MÂra Ferenc¢iben. °s mestere sok tekintetben KrÃdynak is: a ruhÀk, a nûi ´l-
t´z¢kek, e szerelmi harci dÁszek s az ´lt´z¢sek ¢s vetkûz¢sek koreogrÀfiÀjÀnak megis-
mertet¢s¢ben.
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CsÀsztvay T¡nde

LONKAY ANTAL, MIKSZçTH KçLMçN
°S A TíZPARANCSOLAT

Az 1878-as vÀlasztÀsok elûest¢j¢n MagyarorszÀg ä minden Ág¢ret ¢s jÂslat szerint ä a
lehetûs¢gek paradicsomÀnak mutatkozott. A politikai, gazdasÀgi ¢s erk´lcsi rendvÀl-
tÀst szellemi nagysÀgaink, gondolkodÂink ¢s ÁrÂink ÀlmodtÀk meg valaha, s az 1870-es
¢vek mÀsodik fel¢ben, tÁz ¢vvel a kem¢ny munkÀval ´sszekovÀcsolt kiegyez¢s megk´-
t¢se utÀn minden k¢szen Àllt v¢gre, hogy immÀr nyÁltan kivegye r¢sz¢t, aki akarja, a
r¢gen csak rem¢lni mert, de most megvalÂsulni lÀtszÂ Ãj rendszer fel¢pÁt¢s¢bûl. Meg-
ÃjulÀst Ág¢rt minden. Csak t´rt¢nelmi tÀvlatbÂl lÀthatjuk, mi valÂsult meg ebbûl ¢s
hogyan.

àA sz¢p erk´lcs a legszebb remekmü... Sz¢p l¢lek, tiszta erk´lcs, harmonikus ¢let, ez az igazi
remekmü ä jelentette ki ProhÀszka OttokÀr az evang¢liumrÂl valÂ egyik elm¢lked¢-
s¢ben. ä Ellenben az erk´lcstelen ember romlÀs ¢s rothadÀs; nem alak, hanem alaktalansÀg;
nem ritmus, nem arÀny. Ott a test tÃlteng a lelken; a gondolatot el´li a szenved¢ly, az egyik
szenved¢ly a mÀsikat; az erk´lcstelen ember khaotikus, rendezetlen vilÀg, hol erûk k¡zdenek, s
kialakulni m¢g nem bÁrnak.Ê

Lonkay Antal, a mÃlt szÀzad hatvanas-hetvenes ¢veinek egyik jellegzetes sikerlo-
vagja, MikszÀth KÀlmÀn kortÀrsa, szenved¢lyes ember hÁr¢ben Àllt. 1848-ban fiatal pi-
arista paptanÀrk¢nt Àllt be a szabadsÀgharc katonÀjÀnak, Perczel MÂr seg¢dtisztj¢nek,
hogy v¢r¢t Àldozza hazÀjÀ¢rt, ¢s ä e k¡l´nleges helyzetben akÀr az isteni 5. parancso-
lattal szemben is ä v¢r¢t vegye a bitorlÂknak. TalÀn ¢ppen az 1849. augusztusi temes-
vÀri csatamezûn, ahol nemcsak û maga, de a szabadsÀgharc is ¢letvesz¢lyes sebet ka-
pott, szÀmolt le ifjonti lÀngolÂ hazafiÃi hev¡let¢vel. F¢rfiÃi hev¡let¢t viszont a bujdo-
sÀs keservei korbÀcsolhattÀk fel olyannyira, hogy amikor TÂth JolÀnt megismerte, le-
endû sÂgora, TÂth KÀlmÀn p¢ldÀjÀt k´vetve szenved¢lyes szerelmes szÁv¢re hallgatott.
De a 6. parancsot megs¢rteni m¢gsem akarvÀn, 1852-ben kil¢pett a papi rendbûl.
MindazonÀltal k¢sûbb megindulÂ lapjÀban, az Idûk TanÃjÀban nem szünû buzgÂsÀg-
gal, t´rhetetlen hittel ¢rvelt a papi nûtlens¢g v¢delm¢ben, ÀmbÀtor JÂkai szerint: àHi-
ador [JÀmbor PÀl] mindig szerelemrûl dalol; pedig nem is szabad neki, mert pl¢bÀnus; mÁg Lon-
kay mindig a coelibatusrÂl ¢nekel, pedig nem prÂbÀlta; ä ¢s ez a valÂdi talentum!Ê

àAki az utcÀn lÀtja csendesen, szer¢nyen ell¢pkedni ä Árta rÂla MikszÀth 1877 decembe-
r¢ben ä, bizony nem gondolnÀ, hogy ez a f¢rfiÃ az, aki oly ¢leshegyü tollal szokta ledorongolni
a szabadonc [¢rtsd: liberÀlis] sajtÂt, aki a hitetlens¢g szerbt´viseit irtja hÀrom ¢vtized Âta... az
a f¢rfiÃ, aki folyton ¢s lankadatlanul, annyi ¡ld´z¢s dacÀra is hÁve maradt az uralkodÂ vallÀs-
nak... Az uralkodÂ hit tudniillik az, hogy egyed¡l a p¢nz ¡dv´zÁti az embert.Ê Mert Lonkay ä
az isteni 1. parancsolat ellen¢re ä igen mÂdszeresen kezdett munkÀhoz, vagyis neki-
lÀtott a p¢nzkeres¢snek. P¢nzt akart; nem kev¢s p¢nzt. ögy d´nt´tt, hogy c¢lja el¢r¢-
s¢hez a katolikus egyhÀzat hasznÀlja fel.

MikszÀth, aki pedig k´zel egy ¢vtizeden Àt soha egyetlen lehetûs¢get sem hagyott
ki, hogy belemarjon Lonkayba, k¢nytelen elismerni, hogy ànem lehet megtagadni tûle



sem az ¢szt, sem az ¢lelmess¢get, de m¢g a ravaszsÀgot semÊ, m¢g ha az ä mint mÀshol Árja ä
csak àlapos furfang ¢s rafinÁrozottsÀgÊ is. StÁlusjegyeirûl Kecskem¢thy Aur¢l, aki egy¢b-
k¢nt maga sem vÀdolhatÂ meg remekmüvet ÀllÁtÂ sz¢p erk´lccsel, s aki egy ideig szintÃgy
megprÂbÀlt kac¢rkodni a katolikus sajtÂval, csak annyit jegyzett meg, hogy àa nyÀla
suviksz, a nyelve kefeÊ. BÀrmennyire k¢pszerü is ez a megÀllapÁtÀs, a mÂdszernek csupÀn
technikai r¢sz¢t fedi fel. Lonkay fondorlatossÀga bonyolultabb.

àR¢gen k¢sz¡l´k mÀr tisztelt Kegyedet soraimmal f´lkeresni. ñ, csak ne voln¢k annyira szak-
gatott, hogy ä kedves szenved¢lyem szerint ä t´bbet k´zlekedhetn¢m a rokon¢rzelmü jeles f¢rfiak-
kal!... De mÃlhatatlanul tÀmogattatnom kell azok Àltal, kinek becs¡let´kben Àll az Àltalam annyi
bajos k´r¡lm¢ny k´zt el nem ejtett ¡gyet szellemileg is fentartani s gyÀmolÁtni.Ê Mint Szvor¢nyi
JÂzsef cisztercita tanÀrnak 1857. november 19-¢n Árott level¢bûl is kitünik, Lonkay
¢melygûs, kenetteljesen alÀzatos hangjÀn mindig Àt¡t az ´nmagÀt ¢s a sajÀt munkÀ-
ja ÀldozatossÀgÀt elût¢rbe tolÂ tÂnus. N¢hÀny fennmaradt level¢bûl soha nem hiÀny-
zik a p¢nzre vonatkozÂ k¢r¢s, a mÀsik f¢l etikai k´telezetts¢geire vagy p¢nzben kife-
jezhetû k´teless¢gteljesÁt¢s¢re valÂ figyelmeztet¢s, sût nemegyszer k´vetel¢s. A poten-
ciÀlis vagy mÀr megdolgozott protektorok, felsûbb hatalmassÀgok Ázl¢s¢hez (¢s p¢nz-
tÀrcÀjÀhoz) igazÁtott stÁlus viszont eg¢szen mÀs jegyeket ´lt´tt, ha Lonkay vet¢ly-
tÀrsakat vagy ellenfeleket szimatolt. MÀrpedig azok szÀmolatlanul sokan voltak, ¢s idû-
vel egyre t´bben lettek. A szÀmukra kifejlesztett, mÀr-mÀr az elviselhetetlens¢ggel ha-
tÀros ´nt´mj¢nez¢sre, a mÀsik f¢l kÀrÀra els¡t´tt, ki nem fogyÂ gyanÃsÁtgatÀsokra, a
pocskondiÀzÀsra, a feneked¢sre k¢ts¢gtelen¡l nagy sz¡ks¢ge lehetett. Hiszen Lon-
kaynak jÂformÀn minden megmozdulÀsa hangos botrÀnnyal kezdûd´tt ¢s azzal is
folytatÂdott.

Joggal hihetn¢nk, hogy egy kiugrott pap elûtt ha nyÁltak is utak a mÃlt szÀzad ´t-
venes-hatvanas ¢veinek MagyarorszÀgÀn, azok aligha az egyhÀzhoz s fûk¢nt nem a
katolikus egyhÀzhoz vezettek. Nem Ágy Lonkay eset¢ben. ý ugyanis k¢t korÀbbi ä
meglehet, ûszinte ä szÁvdobbanÀsÀt lecsillapÁtvÀn elhatÀrozta, hogy igazi nagy szenve-
d¢ly¢nek Àldozza ¢let¢t. A bujdosÀs keservei utÀn az egyhÀz vilÀgi szem¢lyek elûtt is nyit-
va ÀllÂ t´m´r¡l¢sei k´rny¢k¢n rem¢lt helyet talÀlni. BÀr az 1849-es trauma utÀn, az
osztrÀk f¢lelmek Àrny¢kÀban ez nem sok rem¢nnyel kecsegtetett, az ́ tvenes ¢vek ele-
j¢n m¢gis megindult az egyhÀzi tÀrsasÀgok Àtszervez¢se, illetve szerkezeti egys¢geik
felÀllÁtÀsa ä az egyhÀzak legalÀbbis gondolkodni kezdtek tÀrsulataik Ãjonnan alkal-
mazhatÂ strat¢giÀjÀn. 1852-ben, k¢t¢vi rendûrs¢gi letiltÀs utÀn ä 1862-ig az egyetlen
magyar irodalmi tÀrsulatk¢nt ä a Szent IstvÀn TÀrsasÀg (akkor m¢g JÂ ¢s olcsÂ k´nyv-
kiadÂ TÀrsulat n¢ven) mük´d¢si enged¢lyhez jutott. Lonkay azonnal megragadta az
egyetlennek mutatkozÂ lehetûs¢get, ¢s hamar bekapcsolÂdott a TÀrsasÀg munkÀjÀba,
melynek akkori eln´ke KÀrolyi IstvÀn, aleln´ke Danielik JÀnos s vÀlasztmÀnyi tagja
p¢ldÀul E´tv´s JÂzsef is. A jÂzan megfontoltsÀg ¢s az enged¢lyez¢s gesztusÀnak viszon-
zÀsa is azt diktÀlta, hogy az 1852-es alapszabÀly-mÂdosÁtÂ k´zgyül¢sen sietve megsza-
vazzÀk, hogy a TÀrsasÀg tÀvol tartja magÀt a politikÀtÂl, ¢s a hitbuzgalmi ¢s a k´zmü-
velû jelleget erûsÁti ä ennek ¢rdek¢ben kiadÂi strat¢giÀjÀt a hitbuzgalmi iratok kiadÀsa
fel¢ fordÁtja. Emellett d´nt´ttek arrÂl, hogy nagyobb szÀmban publikÀlnak katolikus
n¢piskolai tank´nyveket ¢s ismeretterjesztû munkÀkat. Ez az elhatÀrozÀs az elvi ÀllÀs-
foglalÀs demonstrÀlÀsÀn tÃl anyagi elûny´kkel is kecsegtetett, hiszen a tank´nyvkiadÀs
mindenkor nyeres¢ges vÀllalkozÀsnak szÀmÁtott.

Lonkay nyomban rÀmozdult a kÁnÀlkozÂ p¢nzszerz¢si akciÂra, ¢s viharos gyorsa-
sÀggal ä n¢hÀny kisebb terjedelmü tank´nyv megÁrÀsa mellett ä elk¢szÁtette A MAGYAR
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IRODALOM ISMERTET°SE cÁmü, 1400 oldalas, k¢tk´tetes, k¢sûbb k´z¢piskolÀkban hasz-
nÀlt, sz´veggyüjtem¢nnyel pÀrosÁtott monstre tank´nyv¢t, majd belefogott Caesar Cantu
v¢gelÀthatatlan hosszÃsÀgÃ VILçGT¹RT°NET-¢nek iskolai hasznÀlatÃ fordÁtÀsÀba.

A magas protektorok segÁts¢g¢vel kieszk´z´lt ¢s a szigorÃ osztrÀk szabÀlyozÀst itt-ott
megs¢rtû vagy kijÀtszÂ engedm¢nyek sem tudtÀk azonban megakadÀlyozni, hogy egy
1851-tûl folytatott tank´nyvrevÁziÂs vizsgÀlat utÀn, 1854 v¢g¢n az osztrÀk kormÀny az
´sszes magyar elemi iskolai tank´nyv, Ágy a kÀt¢k ¢s a bibliÀk kiadÀsÀnak jogÀt is ma-
gÀhoz ne vonja. JÂ idûre bezÀrultak tehÀt a kapuk a katolikus k´nyvkiadÀsnak ä ¢s
magÀnak a tank´nyvÁrÂ Lonkaynak ä e nyeres¢ges vÀllalkozÀsa elûtt.

Az Ág¢retesen indulÂ, de hamar befulladt vÀllalkozÀsforma fordÁtotta Lonkayt Ãjabb
irÀnyba s lendÁtette a katolikus sajtÂ ter¡let¢re, ahol ä minden szempontbÂl ä igazi
szenved¢ly¢nek szentelhette magÀt. BÀr az 1850-es ¢vek elsû fel¢ben szÂrvÀnyosan mÀr
f´l-f´lt¡nedezett müfordÁtÀsaival a magyar sajtÂban, de csak 1856-tÂl ä a lapalapÁtÀsi
tilalom lazulÀsÀt megneszelve ä adta teljes szÁv¢t a zsurnalizmusnak. Ekkor indÁtotta
meg a Tanodai Lapok cÁmü katolikus pedagÂgiai folyÂiratot, amely a VasÀrnapi öjsÀg
szerint mÀr sz¡let¢sekor megkezdte a m¢regkever¢st, hiszen egyik lapindÁtÂ cikk¢ben
a szerkesztûk vallÀsa szerint osztÀlyozta a sajtÂorgÀnumokat. A folyÂirat kisebb-na-
gyobb botrÀnyai, pol¢miÀi Àltal okozott bosszÃsÀgot viszont feledtette az a t¢ny, hogy
Lonkay lapja megszolgÀlta a belecsorgatott p¢nzeket, hiszen fennÀllÀsa alatt valÂban
jÂ szolgÀlatot tett: sikeres propagandÀt folytatott a katolikus oktatÀspolitika ¡gy¢nek
k¢pviselet¢¢rt az Ãjonnan kialakulÂ tan¡gyi rendszerben.

Az igazi, nagy hatÂsugarÃ bomba kanÂcÀt Lonkay 1859 legv¢g¢n gyÃjtotta meg. A
had¡zenetrûl a nagyk´z´ns¢g ¢s az ÃjsÀgÁrÂszakma a sajtÂ ÃtjÀn ¢rtes¡lt, mikor is Lon-
kay megindÁtotta vadonatÃj katolikus napilapjÀt, az Idûk TanÃjÀt, mely az elsû szÀmok
egyik¢ben lesz´gezte: àMi a vilÀgt´rt¢nelembûl azon meggyûzûd¢st merÁtj¡k, hogy a vallÀsnak
az emberis¢g ´sszes dolgait Àt kell lengnieÊ, ¢s amellett kardoskodott, hogy a vallÀsi alapÃ
politikai ÀllÀsfoglalÀsnak ¢s t´megbefolyÀsnak VAN l¢talapja, ¢s ennek sajtÂfÂrumot
kell szolgÀltatni, mely szent c¢lra û Àldozatteljes ¢let¢t teszi fel. Kijelent¢se bombak¢nt
robbant. A krimibe illû epizÂdokat s valÂban rendûrs¢gi elzÀrÀsokat maga utÀn vonÂ,
hiszt¢rikus sajtÂvitÀt gerjesztû lapindÁtÀssal Lonkay ugyanis ä m¢g a kÁv¡lÀllÂk szÀmÀ-
ra is nyilvÀnvalÂan ä nyÁlt szakadÀst k¢szÁtett elû a Szent IstvÀn TÀrsulaton bel¡l, hi-
szen nyilatkozata az 1852-es tÀrsulati hatÀrozatnak s ezzel az akkori vezetûs¢g Âvatos-
sÀgra intû irÀnyÀnak ¡zent hadat. KÀrolyi IstvÀn, a tÀrsulat eln´ke ez¢rt megtiltotta,
hogy a szervezet eddigi lapja, a Religio bÀrmilyen formÀban ¡dv´z´lje Ãjsz¡l´tt kato-
likus laptÀrsÀt, mondvÀn: àa politikai dolgokba avatkozÀs a tÀrsulatnak okvetlen felbomlÀsÀt
vonandja maga utÀnÊ.

°vtizedekkel k¢sûbb der¡lt ki, hogy a biztonsÀg kedv¢¢rt Lonkay egy mÀsik, alat-
tomosabban ÀrtÂ eszk´zh´z is nyÃlt. Sz¢chenyi d´blingi ¢veinek t´rt¢net¢t kutatva
KÀrolyi çrpÀd B¢csben talÀlt n¢hÀny Lonkayra vonatkozÂ aktÀt. à1859 karÀcsony napja
elûtt egy n¢vtelen f´ljelent¢s ¢rkezett a csÀszÀrhoz ä ´sszegezte KÀrolyi çrpÀd ä, melyben Ïegy
hü alattvalÂjaÎ tudatja vele, hogy Pesten egy ´sszeesk¡vû pÀrt alakult, melynek Pest a sz¢khelye,
szÀmos tagja van, k´zt¡k a jelent¢stevû is, aki azonban csak az¢rt Àllott be, hogy a f´ls¢gnek
mindenrûl beszÀmolhasson. Thierry [b¢csi rendûrfûn´k ä Cs. T.] a fontosnak Ág¢rkezû ¡gy
kinyomozÀsÀt a pesti ÁrÂi vilÀgban k¡l´n´sen jÂl ismert pesti rendûrigazgatÂra, Prottmannra bÁz-
ta, aki tagadhatatlan ¡gyess¢ggel, de nem azzal az eredm¢nnyel tisztÀzta a dolgot, amelyet tûle
Thierry vÀrt. Prottmann k´r¡ltekintû nyomozÀsa bebizonyÁtotta, hogy a n¢vtelen f´ljelent¢s ÁrÂja
Lonkay Antal, az Idûk TanÃja szerkesztûje; az a titkos ´sszeesk¡vû pÀrt pedig nem egy¢b, mint
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a Szent IstvÀn TÀrsulat, a magyarsÀg lelkes elûmozdÁtÂja. Lonkay maga is tagja a tÀrsulatnak;
a f´ljelent¢st r¢szben bosszÃbÂl, r¢szben f¢lelembûl tette, miutÀn ût lapja magatartÀsÀ¢rt a Szent
IstvÀn TÀrsulat er¢lyes ¢s nagy magyar aleln´ke, Danielik nyÁltan megtÀmadta; sût Lonkay n¢v-
telen leveleket is kapott, melyek ût macskazen¢vel, sût halÀllal fenyegett¢k.Ê

Persze jÂval t´bbrûl volt szÂ, mint Lonkay szem¢lyes bosszÃjÀrÂl ¢s ÀllÁtÂlagos f¢-
lelm¢rûl. A lapalapÁtÀs ¢s a csÀszÀrhoz eljuttatott feljelent¢s Lonkay felkÁnÀlkozÀsa ¢s
egyben komoly ¡zleti vÀllalkozÀsÀnak megalapÁtÀsa lehetett. A nagy vihart kavart gesz-
tus ugyanis a katolikus egyhÀz egyre erûs´dû, bÀr nem tÃl nagy l¢tszÀmÃ, de befo-
lyÀssal bÁrÂ ¢s egyhÀzi belsû hatalomÀtv¢tel¢re k¢sz¡lûdû harcias ultramontÀn frakci-
ÂjÀnak ¢rdekeit szolgÀlta, ¢s egy¢rtelmüen szÁnvallÀsra k¢nyszerÁtette a tagtÀrsakat.
így p¢ldÀul a nem is nagyon titkoltan Danielik tÀrsasÀgbeli tiszts¢g¢re vÀgyÂ s emiatt
az aleln´k vagyonkezel¢si alkalmatlansÀgÀt hangoztatÂ Somogyi KÀrolyt, a Religio
szerkesztûj¢t is, aki az ¡dv´zl¢s eln´ki letiltÀsÀt k´vetûen lemondott megbÁzatÀsÀrÂl.

Az ultramontÀn magyar katolikus erûk kivÀlÀsÀnak idûzÁt¢se valÂjÀban konkr¢t vi-
lÀgpolitikai esem¢nyhez k´tûdik, m¢gpedig III. NapÂleon I. Ferenc JÂzseffel k´t´tt
villafrancai fegyversz¡neti egyezm¢ny¢nek vÀratlan felrÃgÀsÀhoz ¢s e t¢ny szokatlan
k´zl¢si mÂdjÀhoz. III. NapÂleon sajtÂfûn´ke ÃtjÀn r´piratban tudatta a vilÀggal, hogy
Ausztria uralmÀnak OlaszorszÀgban v¢ge, s hogy a pÀpa vilÀgi hatalmÀnak min¢l szü-
kebb t¢rre kell visszaszorulnia. Csengery Antal Gyulai PÀlnak szÂlÂ 1859. december
28-i level¢bûl tudjuk, hogy a r´piratra àa Szent IstvÀn TÀrsulatban nagy zivatar k¢sz¡l.
DemonstratiÂt s¡rgetnek a prÁmÀs, ¢s egy pÀr p¡sp´k a pÀpa mellett. A Szent IstvÀn TÀrsulat
v¢g¡l kimondÀ, hogy nem demonstrÀl...Ê.

Lonkay tehÀt a magyar kl¢rus leszavazott, ultramontÀn irÀnyultsÀgÃ hÁveinek szÂ-
cs´v¢¡l ajÀnlkozott fel, s a pÀpa vilÀgi hatalmÀnak s¢rthetetlens¢g¢t k´vetelte. Term¢-
szetesen nem kis nyeres¢g rem¢ny¢ben, hiszen e fûk¢nt fûpapokat t´m´rÁtû katolikus
frakciÂnak MagyarorszÀgon nem volt mÀs orgÀnuma, mÀrpedig a katolicizmusnak az
olaszorszÀgi ¢s a vatikÀni esem¢nyek ¢s hadakozÀsok nyomÀn bek´vetkezett eurÂpai
m¢rvü t¢rveszt¢s¢nek visszaszerz¢s¢ben egy lap rendkÁv¡li fontossÀgÃnak lÀtszott.
Hamarosan az Idûk TanÃja tÀmogatÂjÀnak szem¢ly¢re is f¢ny der¡lt. OrszÀgszerte az
a hÁr jÀrta, hogy àa magyar nemzet vez¢rszerep¢t mint Àllami l¢t¡nk s j´vûnk elsûrendü ig¢nyeit
a garantiÀt szemef¢nye gyanÀnt ûrzûÊ lapot Haas MihÀly szatmÀri p¡sp´k p¢nzeli. Haas
MihÀlynÀl pedig kev¢s n¢pszerütlenebb ember ¢lt az 1850-es ¢vek MagyarorszÀgÀn,
minthogy û volt a n¢metesÁt¢s egyik legelszÀntabb bajnoka. Haas p¡sp´k Ãrnak ko-
moly ´sszegeket kellett mozgÂsÁtania, hiszen Lonkay lapja szomjas f´ldk¢nt nyelte el
a p¢nzforrÀsokat. A lapalapÁtÀs k´lts¢gein tÃl (minimum 60ä80i000 Ft), a szerkesztûi
fizet¢sen fel¡l a bevett gyakorlat az volt, hogy a lap tulajdonosa elûre meghatÀrozott
szÀmÃ ä valÂjÀban nem l¢tezû, virtuÀlis ä olvasÂ elûfizetûi dÁjÀt kapta k¢zhez a lap tÀ-
mogatÂjÀtÂl. így a m¢g ki sem nyomtatott Ãn. àp¢ldÀnyszÀmmalÊ eleve jelentûs ´sz-
szegeket lehetett elûre begyüjteni.

Lonkay tehÀt lÀtvÀnyosan munkÀhoz lÀtott. Gondosan ¢s k´r¡ltekintûen m¢rte fel
a katolikus egyhÀz strat¢giai pontjait, s a gondok megoldÀsÀhoz pÂtolhatatlannak
igyekezett felt¡ntetni magÀt. V¢rbeli ¡zletemberk¢nt azt kÁnÀlta, amire a àvevûnekÊ
¢ppen sz¡ks¢ge volt, ¢s ¢ppen abban az idûpontban, amikor az mindk¢t f¢lnek a leg-
Ág¢retesebbnek lÀtszott. JÂ ¢rz¢kkel, az elsûk k´zt szimatolta meg a vÀllalkozÀsban rejlû
lehetûs¢geket, s kÁm¢letlen erûszakossÀggal, semmilyen eszk´ztûl vissza nem riadva
t´rt c¢lja fel¢. Ettûl fogva, t´bb mint k¢t ¢vtizeden kereszt¡l ä eljÀrÀsi mÂdszer¢t ¢s az
¡gy lebonyolÁtÀsÀt mindig a helyzethez szabva ä kiskirÀlyk¢nt uralkodott ¢s Át¢lkezett
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a katolikus politikai sajtÂban. LaptÀrsai, szerkesztûrivÀlisai r´videbb-hosszabb, de in-
kÀbb r´videbb idû eltelt¢vel mindig meghÀtrÀltak, s feladni k¢nyszer¡ltek a Lonkayval
folytatott k¡zdelmet.

MikszÀth KÀlmÀn v¢lhetûen 1869 tÀj¢kÀn, a Szabad EgyhÀz cÁmü katolikus napilap
r´vid szerkesztûs¢gi munkÀlatai sorÀn akadt ´ssze Lonkay nev¢vel. A Szabad EgyhÀz
a hatvanas ¢vektûl kezdve a katolikus egyhÀz àeretnekÊ, azaz erûsen liberÀlis szÀrnyÀ-
nak fÂruma volt, s elkeseredett harcot indÁtott az àultramontanismusÊ, a àpapismusÊ ¢s
àa butasÀg ¢s durvasÀg minta k´zl´nyeÊ, az Idûk TanÃjÀnak utÂda, Lonkay akkori lapja, a
Magyar çllam ellen. A k¢t ÃjsÀg ¢s szerkesztûs¢gi gÀrda jÂ tÁz ¢ven Àt rettenthetetlen
elszÀntsÀggal vagdalkozott ¢s ´klelûz´tt, mÁgnem a k¡zdelem nemcsak hogy Lonkay
javÀra dûlt el, de az û k´zbenjÀrÀsÀra ¢s vez¢nylet¢vel vesztes szerkesztûtÀrsaira ä p¢l-
dÀul Hatala P¢ter egyetemi tanÀrra ä egzisztenciÀlis ¢s erk´lcsi meghurcoltatÀs vÀrt.

1870 februÀrjÀban MikszÀth egy TertyÀnszky MihÀly t´rv¢nysz¢ki aljegyzûnek Árt
level¢ben m¢g csak barÀti ingerked¢sre hasznÀlja Lonkay nev¢t: àHol a pokolban szÁvtad
magadba azt a Lonkai ¢s T́ r´k JÀnos-f¢le szellemet?Ê, de a hetvenes ¢vek elsû harmadÀtÂl
mÀr kihegyezett tollal csapott le minden kÁnÀlkozÂ alkalomra, ha Lonkayba marha-
tott. Egy ¢vtizeden kereszt¡l ä amellett, hogy Lonkay mindig gondoskodott valami
zaftos ÃjdonsÀgrÂl ä MikszÀth publicisztikai ÁrÀsaiban Ãjra ¢s Ãjra Lonkayra kanyaro-
dott a szÂ. A szinte monomÀniÀs g´rcs csak 1877-re enyh¡lt, amikor Lonkay Ãjabb
botrÀnyÀt k´vetûen PçTER LONKAI cÁmü hosszabb terjedelmü Àrnyk¢p¢ben MikszÀth
v¢gre komolyan szemben¢zni lÀtszott a Lonkay-jelens¢ggel. A leszÀmolÀs aktualitÀsÀt
az ¢v elej¢n lezajlÂ LonkayäbÀrÂ JÂsika-¡gy adta.

Az t´rt¢nt ugyanis, hogy a Lonkay lapjÀt ¢vtizedek Âta szerkesztû JÂsika KÀlmÀn
kil¢pett a Magyar çllambÂl, ¢s nyomban sajÀt katolikus ÃjsÀgot indÁtott Magyar Korona
cÁmmel. PosztjÀt a Magyar çllamban Lonkay egyik veje, Pr¢m JÂzsef alanyi k´ltû fog-
lalta el. Az ¢v k´zep¢n ä amikor a Magyar Korona a lapindÁtÀs impertinens tett¢t meg-
fejelte azzal, hogy heti egyszeri megjelen¢s¢t mindennaposra sürÁtette ä, tehÀt a ha-
dakozÀs tetûfokÀn MikszÀth jÂlesû kajÀnsÀggal Ágy mes¢lte el az esetet: àA Lonkai ¢s a
bÀrÂ JÂsika vÀlÂp´rrel v¢gzûd´tt viszonyÀnak egy Ãjdonsz¡l´tt csecsemû lett a gy¡m´lcse ¢s bete-
tûz¢se. A jÀmbor csecsemû hÀzassÀgon kÁv¡l fogant, s bÀr ¢ppen Lonkai ellenlÀbasÀul j´tt a vi-
lÀgra, m¢gis rÀvall ennek v¢r¢re. Hogy k¡l´nben senki se t´rje az esz¢t, vilÀgosabban szÂlunk.
A szerencs¢tlen gyermek a Magyar Korona cÁmü katolikus lap, mely most napilappÀ lett. Egy
ifjabb Magyar çllam! Egyik tizenkilenc, mÀsik egy hÁjÀn hÃsz. A kettû k´z´tt legfeljebb az a
k¡l´nbs¢g, hogy mÁg pater Lonkai lapja szûr´st¡l-bûr´st¡l ¢s pr¢mest¡l a szabadoncok ¢s azon
elvetemedettek ellen handabandÀzik, akik nem katolikusok, addig a J¢zuska KÀlmÀn ÃjsÀga
az ultramontanizmus v¢delme mellett, a szeg¢nys¢gben sÁnylûdû szentatya udvari k´zl´nye
lesz.Ê (A kiemel¢sek MikszÀthtÂl.)

A LonkayäJÂsika jegyz¢kvÀltÀsokbÂl vitriol ¢s epe folyt. V¢r ä hÀl' istennek ä nem,
noha a bÀrÂ duellumra hÁvta ki Pr¢m JÂzsefet, mivel Lonkay a Magyar çllamban ́ nzû
c¢lokbÂl szent hit¡k elÀrulÀsÀval vÀdolta meg ¢s aposztatÀvÀ kiÀltotta ki JÂsikÀt. V¢ -
gezet¡l ä szent ¡gyrûl l¢v¢n szÂ! ä Lonkay a 8. parancsolat ellen¢re a szÂ szoros ¢rtel-
m¢ben a keresztvizet is leszedte volt fûszerkesztûj¢rûl: k¢ts¢gbe vonta JÂsika katolikus
voltÀt.

Egyenesen sz¡ks¢gszerü tehÀt, hogy MikszÀth 1877-es PçTER LONKAI-ja olyan lett,
mint az Àllatorvosi lÂ. A m¢g csak szük ÃjsÀgÁrÂk´rben ismert, a t¢teles vallÀstÂl s fûleg
a kl¢rustÂl berzenkedû lutherÀnus MikszÀth ekkoriban a legvadabb ellenz¢ki politi-
kusszÂnokokat megsz¢gyenÁtû becs¡lets¢rt¢seket vÀgta a kormÀnypÀrtiak szem¢be a

CsÀsztvay T¡nde: Lonkay Antal, MikszÀth KÀlmÀn ¢s a tÁzparancsolat ã 55



liberalizmus ¢s az erk´lcs nev¢ben. így a àpÀterÊ csakÃgy àsajÀt jogÀnÊ, mint az Àltala
k¢pviselt jelens¢gk¢nt lett megtestesÁtûje a hazugsÀgnak, az ÀlsÀgos kenetteljess¢gnek,
az erk´lcsi nihilizmusnak ¢s a politikai szÀmÁtÀsnak. Meg a kapzsisÀgnak ¢s az elvtelen
haszonles¢snek. àNagy k¡zdelmeket kellett kiÀllnia ä aggÂdott ÀlsÀgosan MikszÀth ä a
ÏSzabad EgyhÀzÎ-zal, Kecskem¢thy Aur¢llal, HatalÀval s igen sokakkal, kik a bujonc szabadon-
cok elûtt folytonos csipked¢seikkel lealÀzni igyekeztek a jÀmbor f¢rfiÃt, s magas pÀrtfogÂi, a fû-
papok elûtt t´nkretenni.Ê Majd utÀna r´gt´n: àNem siker¡lt; û folyton gyarapod¢k az anyagi-
akban, ¢s fogyatkoz¢k a szellemiekben, elûbbi a laikus publikum, utÂbbi a fûpapok elûtt nevelv¢n
tekint¢ly¢t.Ê °s egy kicsivel k¢sûbb: àLonkainak politikai meggyûzûd¢se nincs, ami nagyon
term¢szetes is, mert Lonkai nem az az ember, aki utÀn a kl¢rus indul; û megy a kl¢rus utÀn... °s
Lonkai m¢g most is azon tünûdik, hogy... mi mÂdon lehetne p¢terfill¢reket gyüjteni.Ê

A p¢terfill¢r-akciÂ az 1870-es ¢vek talÀlmÀnya volt. 1869ä70-ben befejezûdtek az
OlaszorszÀg egys¢gesÁt¢s¢¢rt folyÂ hosszadalmas harcok, s ez egy¡tt jÀrt a pÀpa vilÀgi
hatalmÀnak szinte teljes elveszt¢s¢vel. A hÀborÃ sorÀn a pÀpa vilÀgi hatalmÀnak zsu-
gorodÀsa indÁtotta el vilÀgszerte a katolikus hÁvek p¢terfill¢rgyüjtû mozgalmÀt, amely
a pÀpa elvesztett vilÀgi javainak kÀrpÂtlÀsÀt volt hivatva szolgÀlni. Lonkay lapjai azon-
nal bekapcsolÂdtak a gyüjt¢sbe, s maga Lonkay vÀllalkozott a senkinek el nem szÀmo-
landÂ p¢nzek kezel¢s¢re ¢s a kanyargÂs ÃtvonalÃ zarÀndoklatokkal egybek´t´tt RÂ-
mÀba juttatÀsÀrÂl. àGyüjt û Piusnak soha el nem k¢sz¡lû papucsaira, Don Carlos infans szÀ-
mÀra, le¢gett ¢s le nem ¢gett templomok f´l¢pÁt¢s¢re, harangokra, misemondÂ ruhÀkra sat. ä so-
rolta MikszÀth. ä S ezen kenetes gyüjt¢seket mindig jellemzi az: hogy a gazdagoknak gyüjt a
szeg¢nyektûl, ami elsû pillanatra sokkal nehezebb dolognak lÀtszik, mintha a szeg¢nyeknek gyüj-
tene a gazdagoktÂl ä de Lonkai nagyon jÂl tudja, hogy ez a ä k´nnyebb.Ê MikszÀthnak azonban
csak r¢szben volt igaza. Kizsigerelte Lonkay a gazdagokat is.

MagyarorszÀgon a kiegyez¢st k´vetû ¢vekben hosszan tartÂ tusakodÀs indult meg
az egyhÀzpolitikai ¢s kultÃrpolitikai erûk k´z´tt ä az egyhÀzi autonÂmia k¢rd¢s¢vel
szoros ´sszef¡gg¢sben ä az egyhÀzi alapok p¢nzeinek fel¡gyelet¢¢rt. A t´rt¢nelmi
rendvÀltÀs nyomÀban ¢ppen a hetvenes ¢vek elsû fele volt az az Àtmeneti idûszak, ami-
kor m¢g csak felbecs¡lni sem lehet, hogy k¢zen-k´z´n hogyan ¢s mennyit lehetett
ezekbûl az egyhÀzi alapokbÂl ä megcsÃfolva a 7. parancsolatot ä kilopni. Lonkay pedig
pontosan azokkal az autonomista ¢s ultramontÀn felsûbb egyhÀzi k´r´kkel tartott szo-
rosabb kapcsolatot, amelyeknek mÂdja volt hozzÀf¢rni ezekhez a fel¡gyeleti jog¢rt vÁ-
vott harcban fel¡gyelet n¢lk¡l hagyott p¢nzekhez.

Hogy e k¢t bûvizü forrÀsbÂl mennyit merÁthetett Lonkay, nem tudja senki. àIgaz,
hogy egy szer¢ny k¢temeletes hÀzacskÀt ¢pÁttetett a Z´ldfa utcÀban ä Árta MikszÀth ä, de ezzel
csak gondjai n´vekedn¢nek az istenf¢lû f¢rfiÃnak, amennyiben adÂt kell fizetnie tûle s a hÀzb¢r
beszed¢s¢vel nagy a veszûds¢ge. FÂt k´rny¢k¢n, hogy ä mint t´bbnyire a tisztelendû uraknak ä
neki is legyen valami fekvûs¢ge, egy kis birtokot vÀsÀrolt, mÁg orvosai tanÀcsÀra Balatonf¡reden
egy k¢jlakot emeltetett.Ê SajÀt nyomdÀja, kiadÂvÀllalata mük´d´tt sikeresen. Lonkay
p¢nz¡gyi tranzakciÂit alig titkoltan, mindenki szeme lÀttÀra hajtotta v¢gre. JÂr¢szt
tisztess¢gtelen¡l szerzett gazdagsÀgÀval szinte k¢rkedett. V¢geredm¢nyben f¡ggetle-
n¡l attÂl, hogy katolikus hite szÁvbûl j´vû volt-e, a legszentebb szavakkal az ajkÀn (a
tollÀn) papolt a remekmürûl, mik´zben û maga hivalkodÂn ¢s gÀtlÀstalanul szegte meg
jÂformÀn az ́ sszes parancsolatot. Az elsûk egyike volt, aki a sajtÂ hatalmÀval ¢s erej¢vel
hazudta feket¢nek a feh¢ret, s a feket¢t feh¢rnek, folyton az etikÀrÂl ¢s az igaz hitrûl
papolt, mik´zben a katolikus egyhÀz p¢nzeszsÀkjÀbÂl min¢l t´bbet prÂbÀlt kimarkolni.

Lonkay marad¢ktalanul kihasznÀlta, hogy a katolikus egyhÀznak rÀ kellett ¢bred-
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nie: a XIX. szÀzad mÀsodik fel¢nek amÃgy is erûs antikatolikus irÀnyultsÀgÃ vilÀg-
politikai korszakÀban a l¢nyegesen ÀtalakulÂ magyar vilÀgban harcai sikeres megvÁ-
vÀsÀhoz fizetett politikai sajtÂra van sz¡ks¢ge. Lonkayval azonban t´r´k´t fogtak. A
àpÀterÊ sajÀt ÃtjÀt jÀrta. SajÀt zseb¢be gyüjt´gette a forintokat, egyre inkÀbb a maga
nagysÀgÀt ¢s egyeduralmÀt erûsÁtette, ¢s f¢kezhetetlennek bizonyult. Amikor a visz-
szaszorÁtÀsÀra tett prÂbÀlkozÀsok beindultak, Lonkay mÀr gazdagabb, erûsebb ¢s jÂl
ki¢pÁtett ¢rdekhÀlÂzata Àltal v¢dettebb volt, mint hogy eltÀvolÁthassÀk megszerzett
posztjairÂl.

àSokszor j´n szÂba, kivÀlt hÁrlapÁrÂk k´zt, hogy honnan lett, mikor tÀmadt s mik¢nt fejlûd´tt
hÁress¢, kev¢s tehets¢ge dacÀra Lonkai? Mennyi nagy talentumot tett mÀr t´nkre e n¢pszerütlen
foglalkozÀs, amit û olyan sz¢p ¡zleti sikerrel üz annyi idû Âta!... PÀter Lonkai tekint¢ly¢t a fûpapok
elûtt mi, hÁrlapÁrÂk csinÀltuk, de hogy mik¢nt, azt elbesz¢lni nem tudjuk.Ê Ahogy MikszÀth,
Ãgy mi sem tudjuk. Az viszont egyre inkÀbb kitünik, hogy MikszÀth nagy ´sszegz¢s¢-
nek, a PçTER LONKAI-nak minden egyes passzusa ¢s megÀllapÁtÀsa a tiszta erk´lcstûl
indul ä de v¢g¡l a p¢nzn¢l Àllapodik meg. MikszÀth szÁvbûl megvetette Lonkayt, az
erk´lcstelen, aljas ¢s kÀrt¢kony embert, de csodÀlni k¢nyszer¡lt ¢s szenved¢lyesen iri-
gyelte a minden forrÀsbÂl p¢nzt fakasztÂ, gazdag ¢s befolyÀsos vÀllalkozÂ Lonkayt. A
zavarosban valÂ halÀszat a hetvenes ¢vekben m¢g teret engedett az ilyen egy¢ni ra-
gadozÂknak. A nyolcvanas ¢vekre, amikorra a v¢giggondolt, jÂval nagyobb, szervezett
rablÀsok, a nagyvÀllalati, r¢szv¢nytÀrsulati, azaz a komoly int¢zm¢nyi hÀtt¢rrel folyÂ
fosztogatÀsok beindultak, Lonkay kiesett a versenybûl.

Nem eg¢szen egy ¢vvel a PçTER LONKAI megÁrÀsa utÀn, 1878-ban, a vÀlasztÀsok elû-
est¢j¢n MikszÀth KÀlmÀn ä szerzûs¢g¢t nem is igen titkolva ä n¢vtelen r´piratot jelen-
tetett meg. A POLITIKA SVINDLEREI cÁmü dolgozat Tisza KÀlmÀnt dicsûÁtette ¢s emelte
nemzet¡nk h¢roszÀvÀ, s Tisza politikai ellenz¢k¢nek rontott neki. A v¢dirat nem n¢l-
k¡l´zte az erk´lcsi p¢ldÀzatokat sem: àAzok pedig, akik Tisza KÀlmÀnt elvfeladÀssal vÀ-
doltÀk, egy eg¢szs¢ges parlamenti pÀrt k¢pzûd¢s¢t lehetetlenn¢ tett¢k azÀltal, hogy vagy nem bÁrtak
elvek szÁnvonalÀra soha emelkedni ä vagy pedig olyanok voltak, mint a sz¢lkakas, ¢s a politikai
Àramlat legcsek¢lyebb l¢gvÀltozÀsÀnÀl meggondolatlanul ÀllÀst-elvet cser¢ltek.Ê

A r´pirat remekmüvis¢g¢vel azonban gondok vannak. Nehezen feledhetû ugyanis,
hogy szinte ugyanekkor jelent meg MikszÀthnak egy mÀsik, ûszinte szenved¢lybûl fakadt
ÁrÀssorozata is, melyben vadÂc ellenz¢ki indulattal Tisza KÀlmÀnt cs¢peli. Kecske-
m¢thy Aur¢lt megirigyelve Árja p¢ldÀul: àA Tisza lelkiismerete ÀllÂ tÂ: posvÀny, mely nyu-
godtan, mozdulatlanul fedi el az aljÀn ´sszegyült piszkot. Az nem fog megmozdulni. Vagy arra
gondoljon, hogy ez a f´ld, mely irÀnt hÀlÀdatlan volt, fog tudni lenni bosszÃÀllÂ, s kiveti csontjait
kebl¢bûl a kÀrhozatnak?... AztÀn, ha kiveti is csontjait a hazai f´ld, nem lesz baj belûle. Legfeljebb
´sszegyüjti valaki, s suvixot gyÀrt belûl¡k: s a k¢sû kor osztrÀk miniszterei (ha ugyan lesz m¢g
osztrÀk birodalom) a csizmÀjukat f¢nyesÁthetik vele. Halva is az lesz, ami ¢lve volt.Ê HÁrlapi
cikkei ekkoriban ugyanÃgy a minisztereln´k kÀrÀra faragott, becs¡lets¢rt¢sig vitt t´r-
t¢neteket, p¢ldÀzatokat variÀlnak. Mint: àF¢rfiatlan volt s k¢tszÁnü. Nem bÁrt megvÀlni a
hatalomtÂl, tudta, hogy azt rosszra hasznÀlja f´l, tehÀt bün´s. De nemcsak hasznÀlni akarta a
hatalmat, hanem ¢lvezni is, m¢gpedig olyan alakban, hogy f´l¡lrûl-alulrÂl becs¡letesnek lÀtszas-
s¢k, tehÀt gyÀva is. Nem akart szakÁtani sem a nemzettel, sem B¢ccsel; m¢ltÂ b¡ntet¢s, ha elszakÁtja
magÀtÂl mind a kettû, s eldobja oda, ahova tartozik, a szem¢t k´z¢. E kormÀny nem n¢pszerü
sehol sem, utÀlja a n¢p, elhideg¡lt utÀna a korona, sût ´n´nmaga is meggyül´lte magÀt, s most
mÀr olyanok a cselekedetei, mint az olyan ember¢, aki ha az elsû gombot rosszul gombolta be a
kabÀtjÀn, akÀrmit tesz is ezentÃl, mind rosszul lesz az begombolva.Ê

CsÀsztvay T¡nde: Lonkay Antal, MikszÀth KÀlmÀn ¢s a tÁzparancsolat ã 57



A POLITIKA SVINDLEREI-vel MikszÀth bizony b¢rtollnoknak ajÀnlkozott fel akkori
leggyül´letesebb ellens¢g¢nek, Tisza KÀlmÀnnak. RÀadÀsul az ÀllÀstalan, vid¢ki ¢s
m¢g alig ismert ÃjsÀgÁrÂ mestermüve nem nyerte el Tisza tetsz¢s¢t, Ágy tovÀbbra sem
csÀbÁtottÀk MikszÀthot sem zsÁros ÀllÀsba, sem a kormÀnysajtÂ soraiba. Teljes ´t esz-
tendû kellett m¢g ahhoz, hogy p¢nz, pozÁciÂ ¢s siker utÀni sÂvÀrgÀsa beteljesedj¢k. De
addig, az 1878-as vÀlasztÀsok elûest¢j¢n nem maradt mÀs, mint keserü szÀjÁzzel a romlott
¢s etikÀtlan, Àm nagyon gazdag Lonkayt iskolÀzni. Lonkayt, az Àtmeneti zavaros idûk
sikerember¢t, aki pedig a szenved¢lyes MikszÀthtal mit sem t´rûdve, nem szünû hazafiÃi
lelkiismerettel folytatta pr¢dikÀciÂit a remekmüvet ÀllÁtÂ magyar politikai sajtÂrÂl: àAzon
szakadatlan roham k´zepett, mellyel n¢pek ¢s Àllamok ÀtalakulÀsa, korunk ¢ltetû eszm¢inek s va-
kÁtÂ t¢ved¢seinek vegyes befolyÀsa alatt megindult ä a jÂzan ¢sz parancsolja, hogy a sajtÂ a kor-
eszm¢knek ne szolgai kengyelfutÂja, hanem inkÀbb ellenûre, rostÀja s elfogulatlan vezetûje le-
gyen.Ê

°s erre valÂban szenved¢ly n¢lk¡li borongÀsnak tünt csak MikszÀth remek k¢rd¢se:
àMi¢rt, hogy Lonkai megvolt, megvan ¢s meglesz mindig?Ê

Kicsi SÀndor AndrÀs

EG°SZS°G°RE!

àAz emberek egymÀssal valÂ ¢rintkez¢se minden korban, minden helyen bizonyos szabÀlyokhoz,
elûÁrÀsokhoz volt k´tve. Min¢l m¢lyebbre hatolunk a kezdetleges tÀrsadalmakban, annÀl t´bb szer-
tartÀsos s annÀl erûsebben ¢lû illemtani szabÀllyal talÀlkozunk; a primitÁvekn¢l pl. m¢g ma is oly
erûsek ezek a szertartÀsos normÀk, hogy az embernek minden l¢p¢s¢t elûÁrjÀk. Ezek az ¢rintkez¢si
szabÀlyok a kezdetleges tÀrsadalomban legt´bbnyire az ûsi hittel Àllanak kapcsolatban, a gonosz
ellen valÂ v¢dekez¢s a c¢ljuk, annak rontÀsÀt akarjÀk maguktÂl ¢s mÀsoktÂl elhÀrÁtani. Az idûk
folyamÀn term¢szetesen elvesztik eredeti jelent¢s¡ket, sokszor eg¢szen mÀs ¢rtelmet nyernek, sût az
eredetivel eg¢szen ellenkezû magyarÀzatot vesznek fel, vagy puszta jelk¢pekk¢ vÀlnak, s magya-
rÀzatuk komikus vagy pusztÀn udvariassÀgi jellegü. így az ÀsÁtÀskor a szÀjnak k¢zzel valÂ leta-
karÀsa ma mÀr tisztÀn udvariassÀgbÂl t´rt¢nik, pedig eredet¢ben a gonosznak a nyitott szÀjon Àt
valÂ behatolÀsÀt, illetve a l¢lek kiszÀllÀsÀt akartÀk vele megakadÀlyozni; a t¡sszent¢skor szokÀsos
kedves eg¢szs¢g¢re kÁvÀnÀs is a gonosz ÀrtalmÀnak megt´r¢se ellen valÂ jÂ kÁvÀnsÀg volt.Ê

így kezdte Szendrey çkos A TçRSADALMI °RINTKEZ°S FORMçI cÁmü tanulmÀnyÀt
(1937: 372). Az azÂta eltelt idû sorÀn adatok tovÀbbi t´mkelege halmozÂdott fel, de a
t¢mak´r ´sszehasonlÁtÂ n¢prajza kidolgozatlan maradt, ¢s az idevÀgÂ magyar szokÀ-
sokrÂl sem Ártak ÀtfogÂbban. Az ´nk¢ntelen cselekv¢sek ´sszehasonlÁtÂ n¢prajzÀnak
ÀllapotÀt jellemzi p¢ldÀul, hogy nem tudni, mennyire elterjedt a vilÀgon a csuklÀsnak
a l¢legzet visszatartÀsÀval valÂ megsz¡ntet¢se. (Ismeretes, hogy a v¢r n´vekvû sz¢n-
dioxid-tartalma gÀtolja a csuklÀst, ez¢rt megsz¡ntet¢s¢re jÂ a l¢gz¢s visszatartÀsa.)

A k´h´g¢s, t¡sszent¢s, csuklÀs, sût az emocionÀlis Àllapotot kÁs¢rû sÁrÀs, sÂhajtÀs,
nevet¢s, ÀsÁtÀs fiziolÂgiailag mind mÂdosult l¢gzûmozgÀsnak minûs¡lnek, Ágy ä leg-
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alÀbbis fiziolÂgiailag, pszicholÂgiailag ä k´zel Àllnak a kommunikÀciÂ d´ntûen fontos
formÀjÀhoz, a besz¢l¢shez. A nyelv¢szetben csak az utÂbbi ¢vtizedekben kezdûd´tt
meg az Ãgynevezett helyzetmondatok (mint p¢ldÀul a t¡sszent¢st k´vetû nyelvi meg-
nyilatkozÀsok) szisztematikus vizsgÀlata. Az alÀbbiakban a t¡sszent¢sre vÀlaszolÂ ma-
gyar Eg¢szs¢g¢re! hÀtter¢hez hozok n¢hÀny adal¢kot. Ez az¢rt is lÀtszik ¢rdemesnek,
mert a Szendrey adta kiss¢ elnagyolt magyarÀzat mellett t¢vhitek is ¢lnek vele kap-
csolatban. P¢ldÀul Eckhardt SÀndor cseppet sem meggyûzû fejteget¢se szerint a szokÀs
àHippokrat¢sz elm¢let¢re megy vissza, aki a t¡sszent¢st a v¢rm¢rs¢klet idegen elemeinek agyon Àt
valÂ tisztulÀsÀnak hitteÊ (1968) ä tudniillik ezt v¢gsû soron onnan szÀrmaztatja, hogy
szerte EurÂpÀban, de legalÀbbis MagyarorszÀgon a XVIäXVII. szÀzadi müvelt iroda-
lomban ez volt a legn¢pszerübb magyarÀzat (R. L. G., 1967). Ekkor egy¢bk¢nt egyesek
eg¢szen kit¡ntetett jelentûs¢get tulajdonÁtottak a t¡sszent¢snek. P¢ldÀul Pascal szerint
(id¢zi R. L. G., 1967: 507): àA t¡sszent¢s magÀba szÁvja, magÀba olvasztja a lelki tev¢keny-
s¢geket.Ê (àL'¢ternuement absorbe toutes les fonctions de l'£me.Ê)

A t¡sszent¢s müvelûd¢st´rt¢net¢nek hazai irodalmÀbÂl kiemelkedik çcs Gedeon
laskÂi reformÀtus lelk¢sznek a szabadsÀgharc utÀn Árt naplÂr¢szlete, valamint RÀth-
V¢gh IstvÀn n¢pszerü ´sszefoglalÀsa. çcs ezeket Árta: àPr¡sszent¢s, ha jobbrÂl t´rt¢nik,
jÂ, de balrÂl, rossz Âmen. Szent çgoston szerint a r¢giek lefek¡dtek ism¢t, ha harisnyahÃzÀs-
kor pr¡sszenteni talÀltak. XenophÂn, midûn szÂnokolt, mellette egy katona jobbrÂl pr¡sszentett,
s ez jÂ Âmen volt, Themisztokl¢szrÂl Plutarkhosz hasonlÂt besz¢l. Prom¢theusz elsû embe-
re pr¡sszentett, mikor az ´reg Titan k´zeledett hozzÀ a mennybûl lopott tüzzel, s azÂta a pr¡sz-
szent¢s jÂ jel.

A rabbik szerint a pr¡sszent¢s hajdan halÀlt elûzû jel volt, mÁg JÀkob k´ny´rg¢s¢re Jehova
ezt meg nem vÀltoztatta. S ekkor eredt a szokÀs, hogy a pr¡sszentûnek jÂ napokat vagy ¢ltet
kÁvÀnnak.

MÀsok egy Nagy Gergely idejebeli d´gv¢szrûl besz¢lnek, melyben az ember pr¡sszent¢ssel
halt meg, s innen eredne a gratulÀlÀs, ha semmi baja. De ez nem Àllhat.Ê (Id¢zi R. L. G., 1967:
507.)

RÀth-V¢gh idevÀgÂ feljegyz¢sei a k´vetkezûk (1961: 35ä36): àAmire rÀt¡sszentenek,
az igaz.

Garay JÀnos is tr¢fÀs ¢llel mondja AZ OBSITOS-ban HÀry JÀnos dicsekv¢sei utÀn:

ÏA furfangos diÀk itt sz´rnyet pr¡sszente rÀ,
De HÀry û besz¢d¢t tovÀbb is folytatÀ.Î

A babona nyilvÀn onnan ered, hogy amikor az ember t¡sszent, a fej¢vel is bÂlint egyet. A
babonÀnak el¢g volt ennyi: a biccent¢st megtette igenl¢snek, helybenhagyÀsnak, s ezt elûl¢ptette
Âmenn¢.

Megt´rt¢nt, hogy ez egy eg¢sz hadsereg sorsÀt is ¢rintette. Amikor az ath¢ni XenophÂn vesztett
csata utÀn a tÁzezer g´r´g zsoldossal PerzsiÀban rekedt, a sereg a nagy ijedelemben mÀr azon
volt, hogy megadja magÀt. XenophÂn lelkesÁtû szÂnoklattal igyekezett bÀtorsÀgot ´nteni bel¢j¡k,
s ekkor az egyik katona hatalmasan elt¡sszentette magÀt. ñmen ä kiÀltottÀk egyhangÃlag a ka-
tonÀk, mert nyilvÀnvalÂ lett elûtt¡k, hogy az istenek bajtÀrsuk orrÀt hasznÀltÀk fel harcra buzdÁtÂ
trombitÀul. V¢ge lett a habozÀsnak, ÀtvÀgtÀk magukat az ellens¢ges orszÀgon.

A latin hitrege szerint sz¢p leÀnyok sz¡let¢s¢nek az volna az oka, hogy çmor, a szerelem istene
t¡sszentett egyet, amikor megsz¡lettek. A rÂmai gavall¢r Ágy bÂkolt a h´lgy¢nek: Ïçmor t¡sz-
szentett ¢rted!Î
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Nemzetk´zi szokÀs, hogy a t¡sszent¢sre rÀvÀgnak egy ¡dv´zlû formulÀt. Az olasz azt mondja:
BoldogsÀgot. (Felicit¥.) A francia: Isten megÀldja. (Dieu vous b¢nisse.) Ugyanezt kÁvÀnja
az angol. (God bless you.) A n¢met eg¢szs¢get kÁvÀn (Gesundheit), vagy pedig t¡sszent¢sszerü
r´vids¢ggel vÀgja rÀ: Helfgott! (Isten segÁtsen.) A r¢gi rÂmaiak ezt a szÂlamot hasznÀltÀk:
Sit salutiferi. (Legyen eg¢szs¢get hozÂ.) Innen szÀrmazik a magyar Kedves eg¢szs¢g¢re!
vagy Eg¢szs¢g¢re vÀlj¢k!

Fejedelmi szem¢lyek hÂdolati adÂk¢nt k´vetelt¢k meg, hogy az ilyen legmagasabb megnyilvÀ-
nulÀsnÀl rÀvÀgjÀk a szokÀsos formulÀt. Tiberius csÀszÀr rendelettel hagyta meg, hogy amikor
RÂmÀn kereszt¡lkocsizik ¢s pr¡sszent egyet, minden jÀrÂkelû hajtson t¢rdet, ¢s kÁvÀnjon alÀzato-
san jÂ eg¢szs¢get.

Monomotapa valamikor hatalmas kirÀlysÀg volt Afrika keleti partjÀn. Zsarnok uralkodÂi vol-
tak, szigorÃ udvari rendet tartottak. Amikor a kirÀly t¡sszentett, k´rnyezete olyan hangosan
kiabÀlta el az ¡dv´zlû mondatot, hogy a szomsz¢d szobÀban is meghallhassÀk. Az ott lebzselû
udvari n¢p tele torokkal megism¢telte, ez tovÀbbhangzott teremrûl teremre, eg¢szen az elûszobÀig,
onnan a szolgÀk kirikkantottÀk az utcÀra, a jÀrÂkelûk tovÀbbadtÀk egymÀsnak, s az ¡dvrivalgÀs
v¢gigharsant az eg¢sz vÀroson.

A szokÀsnak azt lehetne ellene vetni, hogy hiszen ¢ppÁgy lehetett volna ¡dv´z´lni akÀr a k´-
h´g¢st vagy az ÀsÁtÀst is. A t¡sszent¢sn¢l mÀs a helyzet. A r¢gi orvosi v¢lem¢ny szerint a t¡sszent¢s
tisztÁtja az agyvelût, mÀrpedig ez az emberi test legnemesebb r¢sze, ott sz¢kel az ¢rtelem. M¢g egy
l¢p¢st kellett tenni, ¢s megsz¡lettek a mesters¢ges t¡sszentûszerek. Kezdetben az elûkelû vilÀg illatokat
szagolgatott, ¢s Ágy iparkodott az olykor lankadÂ ¢rtelmet fel¡dÁteni. Szeml¢ltetû k¢pet ad errûl
Shakespeare IV. HENRIK cÁmü drÀmÀjÀban. Hûv¢r, az egyik szereplû az I. felvonÀs 3. jelenet¢ben
Ágy fakad ki:

ÏAmikor a csatÀnak v¢ge volt,
°n a d¡h ¢s a tÃlzott izgalomtÂl
Pihegve, bÀgyadtan tÀmaszkodÀm
Kardomra s ekkor ¢rkez¢k oda
Egy cifrÀn ´lt´z´tt, kikent, kifent Ãr.
Oly illatos volt, mint piperke h´lgy,
Illatszelenc¢t tarta ujja k´zt
°s azt koronkint orrÀhoz viv¢,
Meg elvonÀ. Az orr, mintegy d¡h¢ben,
Hogy oly k´zel jÀr hozzÀ: t¡ssz´g´tt.Î

(L¢vay JÂzsef fordÁtÀsa.)

K¢sûbb az illatszereket kiszorÁtotta a tubÀk.Ê Ezzel kapcsolatos a t¡sszent¢s utÀni jÂkÁ-
vÀnsÀg talÀn legbÀrgyÃbb magyarÀzata, amely egy bulvÀrlap gyermekrovatÀban jelent
meg. (ValÂszÁnüleg ide àgesunkenes KulturgutÊ-k¢nt ¢rkezett valahonnan, talÀn ¢ppen
RÀth-V¢ghtûl.) A K¢pes 7 4. ¢vfolyamÀnak 7. szÀma (1989. II. 18.) 44. oldalÀn ez Àll:
àHapci! Mi¢rt mondjÀk: ÏEg¢szs¢g¢re!Î, ha valaki t¡sszent? HajdanÀn a felnûttek ä ¢lvezeti
c¢lbÂl ä dohÀnyport szippantottak fel az orrukba, ¢s ettûl nagyokat t¡sszentettek. Ezt a szokÀst
tubÀkolÀsnak hÁvtÀk, a t¡sszent¢st pedig egymÀs eg¢szs¢g¢re kÁvÀntÀk. SzokÀsbÂl maradt fenn a
mai napig ez a szÂlÀs: ÏKedves eg¢szs¢g¢re.ÎÊ

°rdekes Âkori adal¢kokat ad a Magyar Nyelvûr R. L. G. betüjelü szerzûje is (1967:
507): àAz Âkorban is hol jÂ, hol rossz elûjel volt a t¡sszent¢s. Este szerencse, reggel szerencs¢tlens¢g
elûjele a rÂmaiaknÀl. çllÁtÂlag mÀr ûk is mondtÀk: Jupiter ûrizzen meg! (esti t¡sszent¢skor),
vagy Jupiter fordÁtsa el (tûled) e gyÀszos jelt! (reggeli t¡sszent¢skor). MÀsok szerint jobb fel¢
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fordulva jÂ elûjel (CatullusnÀl: dextra sternuit approbationem), bal fel¢ fordulva rossz. Az
ODºSSZEIç-ban is fontos szerepe van a t¡sszent¢snek. Az ÀlruhÀs Od¡sszeuszt P¢nelop¢ nagy
tisztelettel ¢s rem¢nykedve fogadja, mert bel¢p¢sekor T¢lemakhosz ä szerencs¢s elûjel ä olyan na-
gyot t¡sszentett, hogy majd ´sszedûltek a falak. Propertius II. EL°GIç-jÀban azt Árja, jÂ elûjel
kÁs¢rte CynthiÀja sz¡let¢s¢t: Amor t¡sszent¢se (argutum sternuit omen Amor).Ê

A t¡sszent¢s viszonylag jÂl elk¡l´nÁthetû viselked¢sforma, bÀr p¢ldÀul a k´h´g¢shez
k´zel Àll. A hagyomÀnyos tibeti orvoslÀs az alkalmank¢nt adÂdÂ ¢s bizonyos m¢rt¢kig
visszatarthatatlan testi Àllapotok ¢s folyamatok tizenhÀrom fajtÀjÀt tartja szÀmon. Ezek
a k´vetkezûk: ¢hs¢g, szomjÃsÀg, hÀnyÀs, ÀsÁtÀs, t¡sszent¢s, l¢legz¢s, alvÀs, torokk´sz´-
r¡l¢s (nyilvÀn a k´h´g¢s is ide ¢rtendû), k´p¢s, sz¢kel¢s, szellent¢s, vizel¢s ¢s az ondÂ
kibocsÀtÀsa. Valamennyi¡k bizonyos m¢rt¢ken tÃli elfojtÀsa kÀrosnak minûs¡l (Don-
den, 1986: 148). A testbûl valÂ ¡rÁt¢s eseteiben nemcsak az erûszakolt visszatartÀs, ha-
nem az erûltetett kiereszt¢s is kÀrosnak bizonyulhat (Donden, 1986: 64). Yeshi Don-
den, a dalai lÀma hÀziorvosa a nyugati viselked¢sformÀk n¢melyik¢t helytelenÁtve hÁv-
ta fel a figyelmet arra, hogy bizonyos term¢szetesen adÂdÂ viselked¢sformÀk (p¢ldÀul
ÀsÁtÀs, szellent¢s, b´f´g¢s, orrfÃvÀs, k´p¢s, t¡sszent¢s, vakarÂdzÀs, nyÃjtÂzkodÀs) kul-
turÀlisan k´telezû vagy legalÀbbis elvÀrt visszafogÀsa az eg¢szs¢gre Àrtalmas lehet
(1986: 152). A t¡sszent¢s nyilvÀnos v¢grehajtÀsa ä nyilvÀn nehezen visszatarthatÂ volta
miatt is ä ÀltalÀban megengedett, bÀr t´bbnyire kulturÀlisan meghatÀrozott keretek
k´z´tt (p¢ldÀul, akÀrcsak az ÀsÁtÀs ¢s k´h´g¢s eset¢ben, a kezet a szÀj el¢ kell tartani).

A pszicholÂgia viszonylag Ãj felismer¢sei k´z¢ tartozik, hogy a t¡sszent¢s ¢s a hozzÀ
hasonlÂ jelens¢gek nem egyszerüen ´nk¢ntelen cselekedetek, hanem a nem verbÀlis
kommunikÀciÂ legelemibb formÀi k´z¢ tartoznak (Argyle, 1983; Key, 1977). N¢prajzi
szempontbÂl pedig egyarÀnt ¢rdekes a t¡sszent¢s n¢pi magyarÀzata, illetve a t¡sszen-
t¢skor elûÁrt szokÀsok.

Charles O. Frake amerikai etnogrÀfus a szem rÀngÀsÀnak (pontosabban a szem k´r-
ny¢ki arcizom rÀngÀsÀnak, àeye twitchÊ) hÀrom k¡l´nb´zû magyarÀzatÀt hozza p¢ldÀ-
nak arra, hogy ´nk¢ntelen cselekedeteket milyen k¡l´nb´zûk¢ppen lehet magyarÀz-
ni: (1) a guatemalai, majÀk k´z¢ tartozÂ tzutujil indiÀnok szerint akkor rÀngatÂzik va-
lakinek a szeme, ha az illetûrûl valakik besz¢lnek, (2) a mikron¢ziai ponapeiek szerint
a szellemek okozzÀk, (3) pszichoanalitikus orientÀltsÀgÃak szerint pedig a tudattalan-
ban lezajlÂ bizonyos folyamatoknak k´sz´nhetû (1980: 70). Ilyesf¢le, egy¢bk¢nt jelen-
t¢ktelennek tünû cselekedetek (mint p¢ldÀul a t¡sszent¢s) ¢s ¢rz¢sek (mint p¢ldÀul a
f¡lcseng¢s) k¢t legÀltalÀnosabb n¢pi magyarÀzatÀul az (1) ¢s a (2) megoldÀsok szolgÀl-
nak: az illetût valahol valaki emlegeti, vagy valamif¢le term¢szetfeletti l¢ny jelentkezik
ekk¢ppen. Egy kÁnai hiedelem szerint p¢ldÀul ha valaki t¡sszent, az azt jelenti, hogy
emlegetik (Eberhard, 1985: 208, niesen szÂcikk). Jean Chevalier ¢s Alain Gheerbrant
n¢pszerü szimbÂlumszÂtÀrukban t´bb p¢ldÀt hoznak arra, hogy orrot csiklandozÂ
szellem okozza a t¡sszent¢st, ez pedig elüzheti a lelket, ¢s ez¢rt kell ilyenkor jÂt kÁvÀnni
a t¡sszentûnek (1982: 416, ¢ternuement szÂcikk). VilÀgszerte, k¡l´n´sen pedig gyere-
kek t¡sszent¢sekor szokÀs a jÂkÁvÀnsÀg (Sartori, 1987: 1072ä73).

Ennek kapcsÀn ¢rdemes id¢zni egy l¢leklopÀsrÂl szÂlÂ burjÀt mese r¢szlet¢t, ami-
kor is hÀrom szellem szerzi meg egy beteg gyerek lelk¢t: àOda¢rtek a gazdag ember jur-
tÀjÀhoz: egyik megÀllt az ajtÂnÀl, a mÀsik a f¡stnyÁlÀshoz ment, a harmadik pedig bement a jur-
tÀba, ¢s t¡ssz´g¢sre ingerelte a beteg gyermeket ä ekkor kiugrott a lelke, ¢s megprÂbÀlt elfutni, az
a szellem azonban, aki az ajtÂnÀl Àllt, elkapta, ¢s bÀrhogy sÁrt is a l¢lek, nem engedte, hanem
karjÀra vette ¢s vitteÊ (MÀndoki, szerk. ¢s ford., 1973: 82).
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A melan¢ziai Salamon-szigetekhez tartozÂ TikopiÀn ha valaki t¡sszent, a k´zelben
levûknek azt kell mondaniuk Ora!, amelynek jelent¢se: ¢let, l¢lek, eg¢szs¢g. Judith
Macdonald szerint e szokÀs a testtûl r¢szben elvÀlhatÂ l¢lekhez füzûdû hiedelemmel
kapcsolatos. Az Ora! eszerint arra szolgÀl, hogy a t¡sszent¢skor kiszÀllÂ lelket vissza-
hÁvja, amire k¡l´n´sen kisebb gyermekekn¢l van sz¡ks¢g, akiknek lelke m¢g lazÀbban
kapcsolÂdik a test¡kh´z (1985: 77). A kÁnaiaknÀl t¡sszent¢skor szint¢n elsûsorban a
gyerekeknek kell àezer ¢vetÊ kÁvÀnni (Eberhard, 1985: 208).

SzÀmos mÀs nyelvk´z´ss¢g szokÀsaihoz hasonlÂan a mai magyar nyelvhasznÀlatban
a k´zel levû (legalÀbbis ismerûs) t¡sszent¢se utÀn udvarias jÂkÁvÀnsÀgk¢nt k´telezû
(àillikÊ) hasznÀlni a magÀzÂ Eg¢szs¢g¢re! vagy a tegezû Eg¢szs¢gedre! kifejez¢st, esetleg
teljesebb, bûvebb vÀltozatban is. VÀlj¢k/vÀljon eg¢szs¢gedre/eg¢szs¢g¢re! vagy Kedves eg¢sz-
s¢gedre/eg¢szs¢g¢re! A figyelmess¢get a t¡sszentûnek illik megk´sz´nni. A jÂkÁvÀnsÀg
vagy ennek megk´sz´n¢s¢nek elmulasztÀsa udvariatlansÀgnak, illetlens¢gnek szÀmÁt.
A t¡sszent¢snek korÀbban feltehetûen a magyarsÀg k´r¢ben is kifejezetten szakrÀlis
jelentûs¢get tulajdonÁtottak, vallÀsos (nyilvÀn a l¢lekk¢pzetekhez kapcsolÂdÂ) hiedel-
mek füzûdtek hozzÀ. Ezek eml¢keit ûrzik tovÀbbra is az emberi kapcsolattartÀs me-
chanizmusrendszer¢be illeszkedve az Eg¢szs¢gedre! ¢s variÀnsai. Lehets¢ges, hogy a r¢-
gi magyarban a jÂkÁvÀnsÀgot mÀsk¢ppen fejezt¢k ki, mik¢nt a n¢metben is a korÀbbi
Helf Gott! (SegÁtsen Isten!) kifejez¢stÁpust (Gott helfe dir! Isten segÁtsen t¢ged! ¢s egy¢b va-
riÀnsokkal) a Gesundheit! (Eg¢szs¢g!) vÀltotta fel (Sartori, 1987: 1072ä73). A magyarban,
ellent¢tben mÀs nyelvk´z´ss¢gek szokÀsaival, koccintÀskor ¢s ev¢s utÀn is hasonlÂ jÂ-
kÁvÀnsÀg (helyzetmondat) szokott elhangzani, esetleg Eg¢szs¢g¡kre!, Eg¢szs¢getekre!
Eg¢szs¢g¡nkre! formÀkban. KoccintÀskor egy¢bk¢nt mÀs megoldÀsok is lehets¢gesek,
p¢ldÀul a r¢gies Proszit! is.

A t¡sszent¢s magyar n¢phit- ¢s n¢pszokÀsbeli jelentûs¢g¢rûl keveset tudni, csak
szÂrvÀnyos adatok Àllnak rendelkez¢sre. àN¢prajztudÂsok ilyeneket jegyeztek f´l az orszÀg
k¡l´nb´zû ter¡letein: Aki esket¢skor t¡sszent, annak sok bajt fog okozni hitestÀrsa. H¢tfûn hÀrmat
pr¡sszenteni vakszerencse. Ha valaki cs¡t´rt´k´n reggel t¡sszent, ez azt jelenti, hogy ha halÀszni
megy, sok halat fog. Ha valaki h¢tfûn korÀn reggel t¡sszent, azon a h¢ten ajÀnd¢kot kapÊ (R.
L. G., 1967: 507). Kiss JÂzsef csengeri gyüjt¢se szerint àHa valamely ÀllÁtÀsa, kijelent¢se
utÀn pr¡szk´l az ember, azt jelenti, hogy ÀllÁtÀsa igaz. A pr¡sszent¢s k¡l´nben bosszÃsÀgot jelentÊ
(1989: 129). Szegeden a szÀzadfordulÂn regisztrÀltÀk: àRÀt¡sszentettem: igazÊ (KovÀcs,
1901: 373). Ennek egy¢bk¢nt teljes ellenkezûje is elûfordulhat, p¢ldÀul a perzsÀknÀl
az a szokÀs, hogy t¡sszent¢s hallatÀra az illetû letesz elûzûleg kitervelt elhatÀrozÀsÀrÂl.
A jelens¢g magyarÀzatÀul ¢rdemes id¢zni V¢rtes O. AndrÀst (1987: 57): àA t¡sszent¢s
az ÏÃgy van, igazÎ-nak, illetûleg ellenkezûj¢nek tr¢fÀs-gÃnyos kifejez¢se: Garay JÀnos HÀry JÀ-
nosÀnak elbesz¢l¢s¢be a furfangos diÀk n¢gyszer is belepr¡sszentett (AZ OBSITOS: ÏA furfangos
diÀk itt sz´rnyet pr¡sszent rÀÎ stb.).Ê Temerinben a t¡sszent¢sre azt mondjÀk: àSegg oda
picsÀstÃ, eg¢sz retyerutyÀstÃ!Ê (Csorba, 1988: 110, ugyanitt fingÀsk´sz´ntû tr¢fÀs Àtok is
szokÀs, 1980: 110ä111). KismÀcs¢don azt mondtÀk, àacucj¢zuskaÊ, ha a kisgyermek t¡sz-
szentett (Somogyi, 1989: 101). ¹nk¢ntelen cselekedetek ¢s ¢rz¢sek n¢pies elûjelk¢nt
¢rtelmez¢s¢t a magyar n¢prajzban is gyakran regisztrÀltÀk. P¢ldÀul EsztÀron àAki hÀr-
mat t¡sszent, annak szerencs¢je leszÊ (Zsupos, 1987: 94; tovÀbbi elûjelek a viszket¢s, f¡l-
cseng¢s, csuklÀs, k´ny´k be¡t¢se, magyarÀzatul pedig az emleget¢s is szerepel). Feh¢r
ZoltÀn bÀtyai gyüjt¢s¢ben a t¡sszent¢s olyan elûjelek k´z´tt szerepel, mint p¢ldÀul
viszket¢s, f¡lzÃgÀs, csuklÀs, k´ny´k be¡t¢se (1975: 98ä99). àKarÀcsonykor a vacsora alatt,
ha f¢rfi t¡sszent elûsz´r, akkor bika borjÃ vagy csûd´r csikÂ sz¡letik abban az ¢vbenÊ (1975: 99).
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Olty P¢ter

ºZENET

Tegnap itt voltam. Meg akartam Árni
azt a verset. Nem siker¡lt. BaromsÀg,
mennyi minden jÀrt a fejemben akkor.

àSzenvedek. OlcsÂ

munka nem kell mÀr: idegennek ¢rzem
azt, mi mesterk¢lt, logikus, szabÀlyos.
Annyi vÀgyam volt az utÂbbi ¢vben.

TÀvoli c¢lok.

Azt akartam, lÀssa a nagyvilÀg is:
bennem ¢rzelmek kavarognak. AztÀn
semmi nem j´tt ´ssze a terveimbûl.Ê

MindazonÀltal

jÂ, hogy itt voltam. IszonyÃan fontos
tudni mindezt, ¢rteni ¢s belÀtni.
M¢g ha sz¢gyellem, s les¡t´tt szemekkel

jÀrok az utcÀn,

akkor is.

MERCURIUS-SZOBOR

Sür¡ hajf¡rtje belelÂg szem¢be,
feh¢res f¢nyek Ãsznak a vÀllain,
s mÁg a bal karja pihen egy fat´rzs´n,
ruhÀtlan test¢n nyugszik a jobb keze.

Jobbra billenti puha kis csÁpûj¢t,
fesz¡lts¢g n¢lk¡l, szinte csak ujjhegyen,
s mintha sz¢gyelln¢ gyerekes szem¢rm¢t,
keresztbe fonja hÂszin¡ combjait.
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BÀgyadt szemh¢jÀt hidegen lezÀrja,
ne lÀsson senki isteni titkokat,
mert ha rÀm n¢zne, szÁvemen talÀlna,
s meg¢rinten¢m kis keze ujjait.

PAPAGçJ

MadÀrkereskedûm igen gonosz fiÃ:
szoros faketrecet csinÀltatott nekem,
kegyetlen¡l bezÀrt farÀcsaim m´g¢,
s azÂta sem tudom, mi¢rt vagyok fogoly.

Egyetlenegy dolog jelent vigasztalÀst,
mikor csukott szemmel elÀlmodozgatok,
mikor elk¢pzelem, hogy ¢pp szabad vagyok,
s kereskedûm felûl figyelhetem magam.

Ezek szerint viszont nem is raboskodom,
hanem magam vagyok lakat magam k´r¡l,
szoros faketrecem magam csinÀltatom,
s madÀrkereskedûm nem is gonosz fiÃ.

A SZOBATçRSAM

Odamenn¢k, mikor alszik
mag' alÀ gyürt takarÂjÀn,
zabolÀtlan kezeimmel
gatyaslicc¢t kibogoznÀm,

gatyaslicc¢t kibogoznÀm,
derekÀhoz telepedn¢k,
fogaim k´zt szopogatnÀm
odanyÃjtott nemi szerv¢t,

mig a tejszin gyerekondÂ
kiverûdik puha bûr¢n,
s miutÀn mÀr kiel¢g¡lt,
ajakammal let´r´ln¢m.



Ajakammal let´r´ln¢m,
feje mell¢ heveredn¢k,
s takarÂmmal betakarnÀm
remegû kis fiutest¢t.

SZENT GY¹RGY-IKON

Mint aki meggyül´lte a legjobb kiskori tÀrsÀt,
s ¢rzi, hogy ´nmaga kisfiÃsÀgÀt gyül´li benne,
gy´ng¢d pillantÀssal n¢zi a f´ld´n a sÀrkÀnyt,
s Ãgy d´fi szÁven a sz´rnyet, mintha az ´nmaga lenne.

Fischer MÀria

AZ ABLAKON çT BEN°ZETT DURçK

Ott tÃl az ablakon a v¢n DurÀk
leselkedett, ezt mondta nagyanyÀm.
Azt mondta, hogy DurÀk egy szemtelen
pasas, kÀrtyÀk k´z¢ keveredik,
m¢g ¢szre sem veszem. Komisz bolond.
AnyÂ a lapjÀrÀst figyelte, mÁg
hozzÀm besz¢lt. TalÀn unatkozom
magamban a nagy-nagy t¡k´r elûtt,
esz¢ben megfordulhatott, bizony ä
PÃderbe mÀrtogattam orromat,
szerettem furcsa illatÀt nagyon.
Raktam fejemre bû kalapokat,
vidÀm anyÀm vidÀm kalapjait.
Kalap hÀtÀn kalap, kalap, kalap ä
Gondoltam, ¢n egy r¢gi-r¢gi nû
vagyok, jÂ r¢gi nû a moziban,
s anya f¡lembe sÃgja ¢pp: ä NahÀt!
a sz¢p Szeleczkynek nagy lÀba van.
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Majoros SÀndor

ERDýTþZ TRAVNIKBAN

A boszniai hegyek k´z´tt nem lÀtszik a virradat. Nincsen dereng¢s, nincsenek bÀgyad-
tan ¢ledezû napsugarak, mert a reggel, mint valami sz´kûÀr zÃdul be a v´lgyekbe, ¢s
olyan hirtelen vÀltja f´l az ¢jszakÀt, hogy az erdûsz¢leken m¢g ÂrÀk mÃlva is lÀtszik a
s´t¢ts¢g. Feh¢r villanÀsok cikÀznak v¢gig a folyÂk medr¢ben, f´lkapjÀk rÂluk a pÀra-
bolyhokat, ¢s rÀterÁtik a lassan ¢bredezû vÀrosokra. Travnikban is csak k¢sû d¢lutÀn
pillanthatÂ meg a VlaôiÔ hatalmas sziklat´mbje, s ez a lÀtvÀny f¢lelemmel t´lt el min-
den ide¢rkezût. MÀr a t´r´k´k is rettegtek ettûl a hegytûl, mert nem tudtÀk, mif¢le
n¢pek bujkÀlnak m´g´tte, de f¢ltek a n¢metek is, pedig nekik pÀnc¢losaik voltak. A
hetvenes ¢vekben iderukkolÂ katonÀk sem szÁvesen n¢zegett¢k, mert valÂsÀggal rÀ-
borult a kaszÀrnyÀra, s oly rendÁthetetlennek lÀtszott, mint az Àllamhatalom.

A Petar MeÔava nev¢t viselû kik¢pzûlaktanyÀba ¢vente hÀromszor s mindig hajnali
f¢l ´tkor ¢rkeztek Ãjoncok. Nem az¢rt, mert valamif¢le elûÁrÀs Ágy rendelkezett, ha-
nem mert a zenicai autÂbusz ekkorra ¢rt ide. A tÀrsasÀg minden alkalommal gyür´tt
arccal, kelletlen¡l kÀszÀlÂdott ki a jÀrmübûl, ¢s ÀsÁtozva hallgatta az eligazÁtÂ tisztek
utasÁtÀsait. N¢hÀny belgrÀdi frajer a Laôva-patak hÁdjÀhoz csapkodta az Ãt sorÀn
meg¡resedett pelinkovÀcos ¡vegeket, de senki sem t´rûd´tt vel¡k, mert megj´tt a csa-
patszÀllÁtÂ dajc, ¢s mindannyian f´lmÀsztak rÀ. A kaszÀrnyÀban pÀst¢tomos keny¢rrel
¢s brÂmozott teÀval vÀrtÀk ûket, aztÀn k´vetkezett a f¡rdû, a porozÀs s legv¢g¡l az
´lt´zk´d¢s. Estefel¢, amikor a VlaôiÔ v¢gre elûtünt a felhûk k´z¡l, mÀr senki sem em-
l¢kezett az ide¢rkez¢s gy´trelmeire, hanem ÀhÁtattal, szinte mÀr megig¢zve n¢zte ezt
a nem mindennapi lÀtvÀnyt.

TÂt SÀndor 1975. december 12-¢n ¢rkezett meg Travnikba. A rukkolÀst megelûzû
hÀrom napban egy szemhunyÀsnyit sem aludt, mert nagyszabÀsÃ bÃcsÃivÀszatot ren-
dezett, utÀna meg k´rbejÀrta a rokonsÀgot, s mindenkin¢l elt´lt´tt pÀr ÂrÀt. A nagy-
apja fiatal korÀban mÀr jÀrt ebben a vÀrosban, rÀadÀsul hÀborÃt lÀtott ember volt,
ez¢rt igyekezett min¢l s´t¢tebb szÁnben lefesteni a katonasÀgot. A valÂsÀg ennek meg-
felelûen is alakult, mert az altisztek ä legalÀbbis eleinte ä minden percre talÀltak valami
elfoglaltsÀgot: hol hasÀbfÀkat kellett Àtcipelni a kaszÀrnyaudvar egyik eldugott szeg-
let¢be, hol pedig Àrkot kellett Àsni, amit aztÀn a mÀsik szÀzad betemetett. TÂt SÀndor-
nak szarni is csak este, vacsora utÀn jutott ideje. NyolctÂl tÁzig valÂsÀgos k´zelharc
folyt a pottyantÂs f¡lk¢k¢rt, a meleg vizes csapoknÀl pedig mindenki a zoknijÀt csu-
takolta, s az ellopÀs kockÀzatÀt vÀllalva szÀrÁtgatta a radiÀtoron. PÀr h¢t mÃlva aztÀn
mindenki megtanulta, mik¢nt lehet a munkÀt szabotÀlni. A Petar MeÔava-kaszÀrnyÀ-
ban szÀmtalan zug ¢s odÃ kÁnÀlta magÀt a rejtûzk´d¢sre: a mosoda m´g´tti kont¢ne-
rek, a farakÀsok vagy ¢ppens¢ggel a szÀzadparancsnok irodÀja, ahovÀ d¢lutÀn bÀrki
bemer¢szkedhetett. TÂt SÀndor ¡gyes rajzolÂ volt; kezdetben csak sajÀt leveleit dÁszÁt-
gette a jugoszlÀv katonÀt ÀbrÀzolÂ karikatÃrÀval, de k¢sûbb mÀr mindenki vele dol-
goztatott. A munkÀ¢rt cigarettÀt kapott, legt´bbsz´r szarajevÂi ZetÀt, vagy Filter Ju-
goslavijÀt. Nem dohÀnyzott, de a nagyapja f´lvilÀgosÁtotta, hogy a hadseregben a ci-
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garetta mindig ¢rt¢k. N¢hÀny f¡st´lnivalÂval az ember p¢ldÀul kivÀlthatja magÀt a
klozettisztÁtÀs alantas k´telezetts¢ge alÂl.

Amikor Travnikba ¢rkezett, egy kukkot sem tudott szerb¡l, s ebbûl rengeteg kelle-
metlens¢ge adÂdott. Egy alkalommal p¢ldÀul naredniket mondott razvodnik helyett,
ami ugyebÀr azt jelenti, hogy f´lcser¢lte a kirÀlyi ¢s a titÂi JugoszlÀvia rangjelz¢seit.
Az ûrvezetû, akit imigyen megszÂlÁtott, Ãgy n¢zett rÀ, hogy TÂt SÀndor azt hitte, nem
Ãssza meg b´rt´nb¡ntet¢s n¢lk¡l. Szerencs¢re nem lett semmi baj. Az albÀnok sem
tudtak a f´ljebbvalÂkkal szÂt ¢rteni, de ûket nem izgatta a dolog. Gashi Husni, a tetovÂi
kecskepÀsztor p¢ldÀul az istennek sem akart Àllamnyelven megszÂlalni. Sem a tizede-
sek, sem a tisztek nem tudtak vele mit kezdeni, sût mindig ¢s mindenben ûhozzÀ al-
kalmazkodtak, mert az a hÁr jÀrta rÂla: a csalÀdja v¢rbosszÃt fogadott a mÀsik famÁlia
ellen. Az esk¡t¢tel nevezetes napjÀn, amikor a szerbek ¢s a crnagoracok cuppanÂs csÂ-
kot nyomtak az Àtvett fegyverekre, harmincnapos kaszÀrnyarabsÀg utÀn v¢gre kien-
gedt¢k a katonasÀgot. A nagyobb frajerokat ilyenkor meglÀtogattÀk a àmenyasszonya-
ikÊ, s f´l´ttesi beleegyez¢ssel a Hotel Travnikban egy¡tt t´lthett¢k az ¢jszakÀt. Akinek
nem volt menyasszonya, de viszonylag k´zel, mondjuk Kupreôko Poljen vagy Mrkon-
jiÔ Gradban lakott, az szint¢n jÂl jÀrt, mert elj´ttek hozzÀ a sz¡lei, kivitt¢k a vÀrosba,
¢s alaposan bezabÀltattÀk. A szlov¢nekhez, macedÂnokhoz s persze a magyarokhoz
sosem j´tt lÀtogatÂ. ýk azzal a tiszteletre m¢ltÂ szÀnd¢kkal vonultak ki a àcivil ¢letbeÊ,
hogy egy hÂnapos b´jt utÀn v¢gre tisztess¢gesen leisszÀk magukat. Az elsû eltÀvozÀs
tehÀt ÂriÀsi f´lhajtÀssal jÀrt. A gyakorlÂt¢ren sorakoztattÀk f´l a n¢ps¢get, megn¢zt¢k,
van-e mindenkin¢l tü, c¢rna, v¢c¢papÁr meg kist¡k´r, s ha valakinek rosszul Àllt a
nyakkendûje, vagy hiÀnyzott egy gomb a zubbonyÀrÂl, az ¡gyeletes tiszt habozÀs n¢l-
k¡l visszaparancsolta. A bakÀk reszketve Àlltak a betonplaccon, pedig ez az eg¢sz ¡gy-
k´d¢s t´bb volt, mint nevets¢ges. TÂt SÀndor arra gondolt, a Monarchia idej¢n ugyan-
Ágy macerÀlhattÀk a csukasz¡rke egyenruhÀt viselû gyalogosokat, de csak addig, amÁg
itt tÀboroztak. A fronton mÀr semmi sem szÀmÁtott. A nagyapja egyszer elûvett egy
k´nyvet, amelyben f¢nyk¢peket rejtegetett. N¢zd, SÀndor, mondta, ezt a sz¢p egyen-
ruhÀt ment¡nk t´nkretenni SzerbiÀba. TÂt SÀndor megn¢zte a kackiÀs bajuszÃ kato-
nÀkat, ¢s a sz¢ps¢gnek m¢g csak a nyomÀt sem lÀtta rajtuk. BricsesznadrÀgot viseltek,
hozzÀ meg r´vid zubbonyt, s a lÀbuknÀl pihentett¢k a szuronyos puskÀt. A nagyapja
Ãgy d¢delgette ezeket a k¢peket, mintha szÁnaranybÂl lettek volna, pedig b´rt´nbe is
ker¡lhetett volna miattuk.

A katonÀnak sohasem tesz jÂt, ha kider¡l rÂla: a mÀsik oldalon harcoltak az ûsei.
TÂt SÀndor is m¢lyen hallgatott a nagypapÀjÀrÂl, de azon az elsû eltÀvozÀson ´ssze-
talÀlkozott egy Matatics ZoltÀn nevü szabadkaival, s Ãgy ¢rezte, neki mindent elme-
s¢lhet. A kaszÀrnyakapun tÃl, a Laôva-patak mellett m¢g egy¡tt haladt a szakasz, de
a vÀrosban mÀr teljesen sz¢tszÂrÂdtak. N¢hÀnyan Àtruccantak a k´zeli Vitezbe, mert
azt hallottÀk, ebben a vÀrosban k¢t nû jut egy f¢rfira. Matatics erre azt mondta, neki
az is el¢g, ha meglÀtja, hogy a bugyogÂs nûk sz¢ttett lÀbbal ¡lnek a k¡sz´b´n. Este a
klozetben kiveri a farkÀt, ¢s rendben lesz minden. TÂt SÀndor jÂt r´h´g´tt ezen a
megjegyz¢sen, aztÀn f´lajÀnlotta, hogy elkÁs¢ri. Eg¢sz d¢lutÀn barangoltak, de egyet-
len sz¢ttett lÀbÃ bugyogÂs nût sem lÀttak. Amikor bes´t¢tedett, f´lmentek a vÀrhoz, s
hÀtukat a kûfalhoz tÀmasztva figyelt¢k, hogy a VlaôiÔ m´g¢ lebuknak a csillagok.

A kimenû utÀn minden szabad perc¡ket egy¡tt t´lt´tt¢k. Este nyolc utÀn, amikor
a szÀzad lev¢lÁrÀssal meg csizmapucolÀssal volt elfoglalva, ûk ketten kilopÂzkodtak a
B pavilonhoz, ¢s a csatornÀhoz tett tÀskarÀdiÂval prÂbÀltÀk befogni az öjvid¢ki RÀ-
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diÂt. HallgattÀk a sustorgÀst meg a nÂtafoszlÀnyokat. MÀskor meg becsemp¢sztek egy
¡veg v´r´sbort, ¢s a takarodÂig lassan megiszogattÀk. K´zben megvallottÀk egymÀs-
nak legf¢ltettebb titkaikat. Matatics a kabalÀrÂl besz¢lt, meg az asztrÀlis utazÀsrÂl, amit
ÀllÁtÂlag minden este v¢gbevitt, f´lt¢ve, ha nem kellett folyosÂt sÃrolnia. TÂt SÀndor
vÀlaszk¢ppen elmes¢lte, hogy a nagyapja is jÀrt Travnikban, m¢gpedig a '14-es hÀborÃ
idej¢n, mert itt, a Laôva-patak v´lgy¢ben vezetett v¢gig a legfontosabb f´lvonulÀsi Ãt-
vonal. Eg¢szen SzarajevÂig mentek, ahol Ferenc FerdinÀndot meggyilkoltÀk. Matatics
rÀbÂlintott, hogy tudja, s nem ¢rtette, mi ebben a titokzatossÀg. A barlang, mondta
TÂt SÀndor. A Slimena-hegy d¢li oldalÀn van, egy kiugrÂ padka m´g´tt, s lentrûl a
v´lgybûl az¢rt nem lÀtni, mert a bokrok teljesen eltakarjÀk. '14-ben egy szakasz gya-
logos, k´z´tt¡k a nagyapja is, ott lakott abban a barlangban. T¡zet gyÃjtottak, hÃst
s¡t´ttek, de a barlang levegûje mindv¢gig tiszta maradt. AprÂ jÀratok voltak a k´vek
k´zt, elszivÀrgott rajtuk a f¡st. Mataticson lÀtszott, hogy nem ¢rdekli a dolog.

çprilis elej¢n TÂt SÀndor mÀr olyan jÂl besz¢lt szerb¡l, hogy a szÀzad leg´regebb
katonÀjÀt is meg merte k¢rdezni: hallott-e valamit errûl a barlangrÂl. Az illetû ä mü-
v¢szember l¢v¢n ä akkora v¢delmet ¢lvezett, hogy soha semmilyen foglalkozÀson nem
kellett megjelennie. Eg¢sz nap az ÀgyÀban lustÀlkodott, ¢jjelente meg Vitezben mu-
zsikÀlt. ý volt az egyetlen, aki sajÀt jÂszÀntÀbÂl lÀtogatta meg Ivo AndriÔ sz¡lûhÀzÀt,
¢s Omer Paôa Laktaô viselt dolgaitÂl kezdve eg¢szen Mehmed SelimoviÔig minden
t´rt¢nelmi figurÀt ismert. ögy lÀtszott, nincs olyan t¢ma, amiben ne ¢rezn¢ otthon
magÀt, de a barlanggal kapcsolatban csak a vÀllÀt vonogatta. P¢ldÀs katona volt, tehÀt
m¢g aznap jelentette a dolgot a szÀzadparancsnoknak, aki r´gt´n raportra hÁvta TÂt
SÀndort. Tizen´t ¢ve ¢lek ebben a vÀrosban, de errûl a barlangrÂl m¢g nem hallottam,
mondta a parancsnok, ¢s ha mÀr nem hallottam, akkor nem is l¢tezik, tette hozzÀ va-
lamivel k¢sûbb. TÂt SÀndor jÂszer¢vel meg sem szÂlalhatott, mÀris elk´nyvelhette ma-
gÀnak a tizenn¢gy nap b¡ntetûsÃrolÀst.

A napiparancsot m¢g aznap este kihirdett¢k, de csak mÀsnap d¢lben l¢pett ¢rv¢ny-
be. Elûtte, vagyis kora reggel a szÀzad ´nk¢ntes v¢radÀson vett r¢szt, ami nagy jelen-
tûs¢gü esem¢nynek szÀmÁtott, mert a v¢radÂk k¢t nappal korÀbban szerelhettek le. A
szÀzad mÀr visszafel¢ masÁrozott a pavilonok irÀnyÀba, amikor a vÀrosban megszÂlal-
tak a szir¢nÀk. A v¢rvesztes¢gtûl kiss¢ bÀgyadtan, hitetlenkedve n¢ztek f´l a hegyekre.
A Slimena lankÀi f´l¢ hatalmas f¡stoszlop emelkedett. Nem lÀtszottak benne a szikrÀk,
sem a f´lkapott pernye, tehÀt nem a vÀros, hanem a jÂval tÀvolabbi erdû ¢gett. Egy
szlov¢n fiÃ megjegyezte, hogy idÀig nem juthat el a tüz, mert elûbb Àt k¢ne k¡szk´dnie
magÀt a vÀroson. R¢m¡let lÀtszott az arcÀn, mert hÀrom hÂnap alatt volt ideje meg-
ismerni a travniki erdûk term¢szet¢t. A kaszÀrnya ¢szaki kerÁt¢s¢tûl t´k¢letes rÀlÀtÀs
nyÁlott erre a kusza bozÂtrengetegre. Ha valahol lÀngra kap ez a n´v¢nyzet, nincs az
a f´ldi erû, ami megf¢kezhetn¢. A polgÀrv¢delem ¢s a tüzoltÂsÀg legfeljebb csak imÀd-
kozhat egy kiadÂs zivatar¢rt. Hamarosan az is kider¡lt, hogy a tüz a SlimenÀn l¢vû
katonai raktÀr fel¢ halad, amelyet a smrtna stra¥Àval ûriztek, vagyis f´lszÂlÁtÀs n¢lk¡l
lûttek mindenkire, aki odat¢velygett. Azt besz¢lt¢k, a f´ldbe vÀjt magazinokban rak¢-
tÀkat is tÀrolnak, amelyek ha f´lrobbannak, a f¢l vÀrost levegûbe r´pÁtik. AmÁg ezen
tanakodtak, a kaszÀrnyaparancsnok riadÂt fÃvatott. TÁz perc mÃlva mÀr mind az ´t
zÀszlÂalj menetk¢szen Àllt a Komanda Stana elûtti gyakorlÂt¢ren. A müszaki szakasz
ÀsÂkkal, lapÀtokkal szerelte f´l a csapatokat, mik´zben egy zÀszlÂs nekibuzdulva ma-
gyarÀzta a strat¢giÀt. F´lkapaszkodunk a Slimena nyugati oldalÀra, ¢s leereszked¡nk
a tüz el¢, ordibÀlta. A tüz k´zel¢ben aztÀn kivÀgunk minden bokrot, ¢s visszakapasz-
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kodunk a hegy csÃcsÀra. Egyszerünek lÀtszott a dolog, s nem is k¡l´n´sk¢ppen ve-
sz¢lyesnek, de az elsû szÀzad, amely k´zvetlen¡l a v¢radÀs utÀn kapcsolÂdott be a mü-
veletbe, mÀr a menetel¢st sem bÁrta oxig¢nnel. TÂt SÀndor a menetoszlop elej¢n ha-
ladt, s Ãgy hÀrom kilom¢ter megt¢tele utÀn ¢rte el a Slimena nyugati lankÀit. Az ¢lel-
mesebbek egy k´zeli kÃtbÂl vizet pumpÀltak, megnedvesÁtett¢k a zubbonyukat, n¢-
hÀnyan zsebkendût k´t´ttek az arcukra. A szÀzadparancsnok tÁzes band¢riumokba
osztotta ûket, s megkezdt¢k a kapaszkodÀst.

TÂt SÀndor csapata egy bosnyÀk tanya udvarÀn Àthatolva a legmeredekebb ´sv¢ny
fel¢ vette az irÀnyt. A kulacsok viz¢t gyorsan megittÀk, s Ãgy tünt, sohasem ¢rnek f´l
a csÃcsra, amely m´g´tt az immÀr szikrÀkat is pattogtatÂ f¡stoszlop emelkedett. Gashi
Husni, a szerb¡l egy szÂt sem tudÂ albÀn kecskepÀsztor a t´bbiekn¢l valamivel ¡gye-
sebben mozgott, de a v¢rvesztes¢g ût is megviselte. A Slimena, amely mÀskor szelÁd-
nek, sût szinte bÀrsonyosnak tetszett, most fenyegetûn f´l¢b¡k emelkedett. TÂt SÀn-
dor tÀtott szÀjjal szedte a levegût, s egy pillanatra esz¢be jutott a nagyapja, aki ezen
az Àtkozott vid¢ken fedezte f´l csodabarlangjÀt. A vonulat magasabbik csÃcsa alatt le-
hetett, a tüz felûli oldalon. A szÀzad k´zben viszonylag gyorsan f´ljutott a hegytetûre,
de nem sokÀig pihenhetett, mert a t´bbiek mÀr lefel¢ vett¢k az irÀnyt. Az ¢gû erdûr¢sz
f´l´tt ä a szÀzadparancsnok utasÁtÀsainak megfelelûen ä csapkodni kezdt¢k a n´v¢ny-
zetet. SzÀnalmas igyekv¢s volt: a cserj¢k rugalmasan ellenÀlltak az ¡t¢seknek, s bÀr-
hogy igyekeztek, legfeljebb ujjnyi vastag gy´kereket tudtak elszakÁtani. Hatalmas port
vertek, s csak akkor vett¢k ¢szre, hogy a porfelhû f¡stt¢ vÀltozott, amikor elfogyott
k´r¡l´tt¡k a levegû. PÀr pillanat mÃlva mÀr minden ¢ghetû ¢gett. T¡zet fogott a fü,
a fÀk k¢rge, a parÀzson taposÂ csizmÀk, a zubbonyok ujja. ElhajÁtottÀk a lapÀtokat, ¢s
megprÂbÀltak visszamÀszni a csÃcsra, de mÀr nem lehetett. A szÀzad der¢khada a bos-
nyÀk tanya fel¢ indult, Àm n¢hÀnyan ä k´z´tt¡k TÂt SÀndor is ä Ãgy gondoltÀk, a
magasabbik csÃcs k´nnyebben el¢rhetû. Megker¡lhett¢k volna az eg¢sz hegyet, de f´l
is mÀszhattak volna a hegytetûre. Ez lÀtszott ¢sszerübbnek, Àm ekkor TÂt SÀndornak
ism¢t esz¢be jutott a barlang. ElmagyarÀzta, hogy itt van a k´zelben, alig pÀr szÀz m¢-
ternyire, s olyan hely, ahovÀ nyugodtan behÃzÂdhatnak, mert hiÀba j´n be utÀnuk a
f¡st, el is szivÀrog valahovÀ a k´vek k´z¢. Ezt a mes¢t mÀr mindannyian hallottÀk, de
TÂt SÀndort sosem lÀttÀk ennyire hatÀrozottnak. V¢g¡l hÀrman, az albÀn Gashi Hus-
ni, a szlov¢n Hostnikar Zvonko ¢s a macedÂn Velkovszki Borcse elhatÀroztÀk, hogy
vele tartanak. Gashi Husni hegylakÂ volt, ismerte a mÀszÀs technikÀjÀt, s bÁzott az ere-
j¢ben. Hostnikar Zvonko alig vonszolta magÀt, neki mindegy volt, hovÀ ker¡l, csak
ne kelljen hegyet mÀsznia. Velkovszki Borcse meg csak kÁvÀncsi volt, s mindemellett
nem hitte, hogy a tüz oldalirÀnyban is terjedhet. A csoport mÀsik k¢t tagja r´gt´n
megkezdte a kapaszkodÀst. HÃsz perc mÃlva enyhe f¡stm¢rgez¢ssel meg is ¢rkeztek
a csÃcsra, ahol mÀr vÀrta ûket a zÀszlÂalj szanit¢ccsapata.

TÂt SÀndor egy pillanatra behunyta a szem¢t, s megprÂbÀlt visszaeml¢kezni arra
a vÀzlatra, amit a nagyapja ujjÀval rajzolt a gyÃrÂdeszkÀra szÂrt lisztre. Megjel´lte a
jajcei utat, a hegycsÃcsokat s egy tereb¢lyes n¢gysz´ggel magÀt a vÀrost. K´nnyü volt
visszaid¢zni ezt a rajzot, s elindulni a felt¢telezett ´sv¢nyen, de alig haladtak szÀz m¢-
tert, a f¡stÀradat utol¢rte ûket. Igaz, egyelûre m¢g csak a bokÀjuknÀl fortyogott, de
gyorsan emelkedett. A v´lgyben ÀllÂ fÀk koronÀja m¢g kilÀtszott belûle, Àm amint a
sz¢l megcsavarintotta ezt a forrongÀst, a fÀk r´gt´n lÀngra kaptak, ¢s sz¢tdurrogtak,
mint a petÀrdÀk. El¢g volt, nincs itt semmif¢le barlang, mondta Gashi Husni t´k¢letes
szerbtudÀssal. MegprÂbÀlt f´lfel¢ kapaszkodni, de itt mÀr olyan meredek volt a hegy-
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oldal, hogy r´gt´n visszacsÃszott. TÂt SÀndor hÀtra sem n¢zett, mert Ãgyis tudta: ve-
l¡k marad. F¢lrehajtotta az ÃtjÀba ker¡lû Àgakat, s egy sziklapad m´g´tt felfedezte a
barlang bejÀratÀt. Diadalmas pillantÀssal n¢zett v¢gig a t´bbieken, aztÀn intett, hogy
bÃjjanak be, mert a tüz mÀr a k´zeli Àgakat ropogtatta. A barlang legv¢g¢be hÃzÂdtak,
mert ´z´nl´tt befel¢ a f¡st, de biztosra vett¢k, hogy ugyanÃgy, ahogy bej´tt, el is szi-
vÀrog valahovÀ. K´h´gtek, zsebkendût szorÁtottak az arcukra, aztÀn lehasaltak, s Ãgy
maradtak fekve, amÁg a lÀngok k´rbe nem nyaldostÀk a bejÀratot. Egyre Àlmosabbak
lettek, s mÀr azt sem lÀttÀk, hogy a f¡st a barlangban maradt, mert a hûs¢g kiszorÁtotta
t¡dej¡kbûl a levegût.

A zÀszlÂalj annÀl a kÃtnÀl tartott l¢tszÀmellenûrz¢st, ahol az indulÀskor ruhÀjukat
benedvesÁtett¢k. A fÀradt, bekormozott arcÃ katonÀk k´z´tt neh¢z volt k¡l´nbs¢get
tenni, de Ágy is villÀmgyorsan kider¡lt, hogy az elsû szÀzadbÂl n¢gyen hiÀnyoznak. A
szÀzadparancsnok rÀdiÂn helikopteres segÁts¢get k¢rt, de k´zben bes´t¢tedett, s az
akciÂt el kellett halasztani. MÀsnap d¢lutÀn, amikor Vitezbûl, Novi TravnikbÂl ¢s Ze-
nicÀrÂl ¢rkezett hivatÀsos tüzoltÂk v¢gre eloltottÀk a t¡zet, egy elsûseg¢lycsapat meg-
talÀlta a n¢gy katona holttest¢t. Abba az ¡regbe hÃzÂdtak be, ahol a n¢pfelszabadÁtÂ
hÀborÃ idej¢n Petar MeÔava csapata rejtûzk´d´tt. Az esûvÁz tÀgÁtotta reped¢seken ak-
kor m¢g folyamatosan cser¢lûd´tt a levegû. '44 december¢ben egy n¢met parti-
zÀnvadÀsz-egys¢g meglÀtta a Slimena f´l´tt lebegû f¡st´t, s m¢g aznap elfogta a nyulat
s¡tû partizÀnokat. ElhurcoltÀk ûket, ¢s Jajce mellett mind a tizenkettût kiv¢gezt¢k.

A f´lszabadulÀs utÀn, amikor az orszÀgos m¢retü eml¢kmügyÀrtÀs elkezdûd´tt, a
travnikiak elhatÀroztÀk, hogy megbosszuljÀk hûseik halÀlÀt. A n¢metekkel akkor mÀr
semmit sem lehetett kezdeni, ez¢rt az ÀrulÂ hegyre zÃdÁtottÀk haragjukat. '47 tavaszÀn
a barlang f´l´tti csÃcsot lebetonoztÀk, s eml¢ktÀblÀt helyeztek el rajta, hogy soha t´bb¢
ne szuszogja ki a benne rejtûzk´dûk titkait. TÂt SÀndor semmit sem tudott errûl a
müveletrûl, mert mindez a nagyapja ideje utÀn t´rt¢nt. Velkovszki Borcse, Gashi Hus-
ni ¢s Hostnikar Zvonko neve mell¢ az ´v¢ is rÀker¡lt arra a mÀrvÀnytÀblÀra, ami a
betonplacc legk´zep¢n, ´r´k idûkre szÂlva hirdeti az elesett harcosok dicsûs¢g¢t.

Javier MarÁas

SZENTKUTHY A LAPULñ IDýBEN
Csuday Csaba fordÁtÀsa

K¢tszer lÀttam ût k´zvetlen k´zelrûl, s az elsû alkalom volt a vidÀmabb, de egyben a
szerencs¢tlenebb is, noha talÀn csak Ágy, visszatekintve ¢rzem szerencs¢tlennek, ami
akkor nem is volt az, valÂjÀban tehÀt nem is kellene ilyet mondanom. A Joy nevü disz-
kÂban talÀlkoztunk elûsz´r, k¢sû ¢jszaka; elsûsorban persze neki lehetett k¢sei az Âra,
ha felt¢telezz¡k, hogy a futballistÀk korÀn fekszenek, folyton az elûtt¡k ÀllÂ m¢rkû-
z¢sre ´sszpontosÁtanak, vagyis csak edzenek, alszanak ¢s mÀs csapatok jÀt¢kÀt tanul-
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mÀnyozzÀk videÂrÂl, vagy a sajÀtjukat, a jÂ ¢s a rossz megmozdulÀsaikat, az elszalasz-
tott lehetûs¢geket, melyeket e felv¢teleken Ãjra ¢s Ãjra elszalasztanak, immÀr az idûk
v¢gezet¢ig; csak alszanak, rugdalÂznak ¢s tÀplÀlkoznak, valÂsÀgos ÂriÀsb¢bik feles¢g-
gel ¢s gyerekekkel; az asszony megl¢te k¡l´n´sen fontos, kell, hogy anyÀskodj¢k fe-
lett¡k valaki, aki egyben a napirendj¡kre is ¡gyel.

T´bbs¢g¡k persze nem nagyon t´rûdik az eg¢sszel, utÀlnak aludni, utÀljÀk az edz¢-
seket, a nagyok meg csak akkor gondolnak a meccsre, ha kifutnak a pÀlyÀra, ¢s ¢rz¢-
kelik, hogy ajÀnlatosabb lesz nyerni, hiszen ott az a t´bb szÀzezer ember, aki viszont
valÂban mÀst se csinÀl egy hete, csak a talÀlkozÂ es¢lyeit latolgatja, vagy ¢pp az¢rt szur-
kol, hogy a csapat el¢gt¢telt vegyen gyül´letes ellenfel¢n. A nagyoknak persze csak
kilencven percen Àt vannak rivÀlisaik, ¢s csak egyetlen ok miatt: mert elzÀrjÀk az Ãt-
jukat valamitûl, amit ûk szeretn¢nek el¢rni. UtÀna akÀr poharazni is elmehetn¢nek
ÀllÁtÂlagos ellens¢geikkel, ha a k´z´ns¢g nem n¢zn¢ rossz szemmel az ilyesmit. Ha-
ragtartÀsra csak a k´z¢pszerüek k¢pesek.

ý term¢szetesen nem volt k´z¢pszerü, sût volt idû, amikor mindenki hitte, hogy
igazi nagysÀggÀ n´vi ki magÀt, ha be¢rik, ¢s kicsit ´sszeszedi magÀt; nos, ez sosem
k´vetkezett be, illetve amikor bek´vetkezett, mÀr k¢sû volt. Magyar volt, akÀrcsak Ku-
bala, PuskÀs, Kocsis ¢s Czibor, de a nev¢t m¢g az ´v¢kn¢l is nehezebben tudtuk ki-
mondani. ögy Árta, Szentkuthy, de v¢g¡l mindenki csak àKentuckyÊ-nak hÁvta, ami
m¢giscsak ismerûsebben csengett a spanyol f¡lnek, ¢s beceneve, a àPipicombÊ is innen
ragadt rÀ, igencsak pontatlanul egy¢bk¢nt, ha tekintetbe vessz¡k atl¢tai termet¢t. A
nagyk¢pü, po¢nkodÂ riporterek jÂcskÀn ¢ltek, illetve vissza is ¢ltek a csÃfnev¢vel, vala-
hÀnyszor Szentkuthy tÀmadÀsba lend¡lt: àJÂ lesz vigyÀzni, Kentucky m¢g a v¢g¢n
sz¢nn¢ ¢geti Bar§Àt.Ê Vagy: àVigyÀzat, Pipicomb mindjÀrt kiborÁtja a tepsit, ott kavar
mÀr megint a sürüj¢ben, ujuj, csak Ãgy fr´csk´l k´r¡l´tte a forrÂ szaft, csupa iszamos
olaj ez az ember, ¢s nem elegyedik.Ê Mondhatni, tÀlcÀn kÁnÀlta a szÂvicceket az ÃjsÀg-
ÁrÂknak, akik azonban, mint tudjuk, hamar felejtenek.

Amikor elûsz´r ´sszeakadtunk, a Joy diszkÂban, mÀr mÀsf¢l szezon volt m´g´tte a
Madridban, eg¢szen jÂl besz¢lte a spanyolt, kicsit szük´s szÂkinccsel ugyan, de szinte
hibÀtlanul, ¢szrevehetû, de nagyon is megbocsÀthatÂ akcentussal; hiÀba, a k´z¢p-eu-
rÂpaiak mindig is tanul¢konyak voltak, csak nek¡nk, spanyoloknak t´rik bele a bics-
kÀnk meg a nyelv¡nk az idegen szÂba; mÀr a rÂmaiak is megÁrtÀk, hogy a mi nÀciÂnk
k¢ptelen mÀssalhangzÂval torlÂdÂ àszÊ-et ejteni a szavak elej¢n; EscipiÂnt, Esquilach¢t
mond, ahol Scipio, Shillaci Àll, Szentkuthy helyett meg Kentuckyt, mintegy magÀhoz
idomÁtva a nyelv szabÀlyait. Szentkuthy (¢n a becs¡letes nev¢n nevezem, mivel csak
leÁrnom kell, nem kimondanom) addigra ä volt mÀr rÀ ideje ä kijÂzanodhatott abbÂl
a bÂdulatbÂl, amit otthonrÂl hozott, a vasf¡gg´ny m´g¡l frissen szabadult Magyaror-
szÀgrÂl, ahol az emberek megmÀmorosodtak, mivel nem tudtÀk term¢szetesnek ¢s
sz¡ks¢gszerünek tekinteni a vÀltozÀsokat. Azt a pillanatot ¢lt¢k Àt talÀn, amely mindig
bek´vetkezik, amikor az ember mÀr nem ajÀnd¢knak vagy csodÀnak tekinti, amit el¢rt
(mÀr el is hiszi), s mÀr attÂl fÀj a feje, hogy mi lesz, ha a pillanat tartÂsnak bizonyul; s
felr¢mlik elûtte a mÃlt visszat¢r¢s¢nek es¢lye is, a mÃlt¢, amelyben û is cinkossÀ lett,
s Ágy szeretn¢ azt v¢gk¢pp el-, de legalÀbbis kit´r´lni a maga eml¢kezet¢bûl; ¢n nem
az vagyok, aki voltam, ¢n most vagyok csak, nem j´v´k sehonnan, ¢s fogalmam sincs,
ki vagyok.

K´z´s ismerûs´k r¢v¢n ker¡lt¡nk egy asztalhoz, ahovÀ û jÂ darabig csak az¢rt j´tt,
hogy szomjÀt csillapÁtsa, egyet-egyet kortyintva a poharÀbÂl k¢t tÀnc k´z´tt; egyfajta
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edz¢s ez is: a fÀradhatatlan sportember, aki legalÀbb kilencven perc meg egy hosszab-
bÁtÀs erej¢ig Àllja a sarat. Rosszul tÀncolt, t´bb lelkesed¢ssel, mint ritmus¢rz¢kkel; egy-
szerüen k¢ptelen volt ´sszehangolni a mozdulatait, t´bben ki is nevett¢k az asztalnÀl,
hja, ebben az orszÀgban mindig k¢zn¢l van egy kis kegyetlens¢g, az embereknek jÂl-
esik, ha bÀnthatnak, vagy jÂlesik azt hinni, hogy bÀntanak valakit. MÀr jobban ´lt´z-
k´d´tt, mint amikor a csapatba ker¡lt, s amilyennek az ÃjsÀgokban megjelent k¢pek
mutattÀk akkoriban, de m¢g mindig nem olyan jÂl, mint spanyol csapattÀrsai, akik
nyilvÀn t´bb figyelmet fordÁtottak a ruhÀzkodÀsra, vagyis a reklÀmokra. Szentkuthy
olyan ember benyomÀsÀt keltette, aki akkor is kÁv¡l hordja az ing¢t, amikor mindenki
betüri a nadrÀgba, a mez¢t pedig, hacsak a bÁrÂ meg nem intette ¢rte, mindig kÁv¡l
hagyta. V¢g¡l lez´ttyent az asztalhoz, s k¢zzel-lÀbbal ¢s nevetve ugyan, de ¢rthetûen
tÀncba parancsolta a t´bbieket, hogy pihen¢sk¢pp hadd szÂrakozzon most û rajtuk, s
ebben nem volt semmi gÃnyos ¢l, kegyetlens¢g meg v¢gk¢pp nem, k´nnyen lehet,
hogy csak n¢hÀny menû figurÀt akart ellesni tûl¡k. Egyed¡l ¢n nem engedelmesked-
tem, sose tÀncolok ugyanis, csak n¢zem a tÀncolÂkat. ý sem erûltette a dolgot, s nem
az¢rt, mintha tudta volna, ki vagyok ä nem is ismert, s annak biztos tudatÀban, hogy
ût viszont mindenki ismeri, nem is izgatta az ilyesmi ä, inkÀbb az¢rt, mert ¢szrevette,
amint hatÀrozottan, tagadÂlag megrÀztam a fejem, Ãgy, ahogy mi, vÀroslakÂk szoktuk,
ha egy koldus toppan el¢nk: akkurÀtus fejlenget¢s, lassÁtÀs n¢lk¡li tovahaladÀs. A ha-
sonlat egy¢bk¢nt nem tûlem szÀrmazik, hanem tûle:

ä Mintha koldustÂl tagadta volna meg az alamizsnÀt ä fordult hozzÀm, amikor ket-
tesben maradtunk, mivel a t´bbiek, hogy a kedv¢ben jÀrjanak, elmentek tÀncolni. Ma-
gÀzott, mint aff¢le jÂl nevelt k¡lf´ldi, aki m¢g tiszteletben tartja a tÀrsas ¢rintkez¢s
szabÀlyait; ¢s szinte vÀlaszt¢kosan fejezte ki magÀt, hiszen az àalamizsnaÊ szÂt nem
hasznÀljÀk l¢pten-nyomon.

ä Honnan tudod, koldultÀl mÀr? ä k¢rdeztem ¢n tegezve, r¢szben a kork¡l´nbs¢g
miatt, r¢szben valami ´nk¢ntelen fensûs¢gess¢gtûl vez¢relve, aminek egy¢bk¢nt
mindjÀrt a tudatÀra is ¢bredtem, mert sietve hozzÀtettem: ä K¡l´nben tegezûdhet¡nk.
ä De m¢g Ágy is maradt valami leereszkedû, kegyeskedû a gesztusomban.

ä Persze. Ki nem? Sokf¢le alamizsna van. Szentkuthy ä tette hozzÀ m¢g, ¢s kezet
nyÃjtott ä, itt nem szokÀs bemutatni az embert.

Okos volt: viselkedni a valÂsÀgnak megfelelûen viselkedett, vagyis Ãgy, mint akit
mindenki ismer, szavai azonban mintha rÀcÀfoltak volna magatartÀsÀra. K¡l´nbs¢get
tudott tenni a kettû k´z´tt, ami nem is olyan k´nnyü ilyen esetben, hacsak nem haj-
landÂ valaki eljÀtszani az elviselhetetlen¡l k¢pmutatÂ, illetve a megvet¢sre m¢ltÂn naiv
ember szerep¢t. °n is megmondtam a nevemet, majd a foglalkozÀsomat, ¢s megszo-
rÁtottam a kez¢t. Nem k¢rdezett rÀ az ´v¢tûl annyira el¡tû tev¢kenys¢gre, Ãgy lÀtszik,
ahhoz se j´tt kapÂra neki, hogy kit´ltse vele a vÀratlan s Àltala talÀn cseppet sem ÀhÁtott
besz¢lget¢st; nyilvÀn arra szÀmÁtott, hogy egyed¡l marad, s kedv¢re legeltetheti a sze-
m¢t a tÀncolÂkon. Szûke, g´nd´r hajÀt k´z¢pen elvÀlasztva ¢s k¢t egyenlû r¢szben hÀt-
raf¢s¡lve viselte, akÀr egy karmester, sz´gletes mosolya k¢preg¢nyfigurÀt id¢zett, orra
kicsit t´mpe volt, ¢s aprÂ k¢k szeme Ãgy csillogott, mint k¢t vÀsÀri miniizzÂ.

ä Melyikkel vagy? ä b´ktem az im¢nt tagadÂlag megrÀzott fejemmel nûi asztaltÀr-
saink fel¢, akik egyszerre, csoportosan kezdt¢k ropni a tÀncot a parketten. ä JÀrsz va-
lamelyikkel? Melyik¡kkel j´tt¢l? ä igyekeztem ¢rthetûen feltenni a k¢rd¢st.

°rezhetûen kedv¢re valÂ volt, hogy nem a csapatrÂl, az edzûrûl vagy a bajnoksÀgrÂl
faggattam mindjÀrt, s talÀn emiatt is vÀlaszolt kertel¢s n¢lk¡l ¢s szinte gyermekien.
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Dicsekv¢s¢ben nem volt semmi s¢rtû, m¢g csak a nûkre n¢zve sem, Ãgy mondta, mint-
ha ût vÀlasztottÀk volna ¢s nem fordÁtva:

ä Mit szÂl hozzÀ, a hatbÂl, aki itt van, hÀrommal mÀr voltam. ä °s mutatta is a hÀrmat
a bal kez¢n, mivel alig hallottuk egymÀst abban a ricsajban. K´vetkezetesen magÀzott,
s ettûl v¢nnek kezdtem ¢rezni magam.

ä °s ma, ma mi lesz? öj fogÀs vagy repeta?
Nevetett.
ä Csak akkor repetÀzom, ha muszÀj.
ä SkalpvadÀszat, mi? Gyüjtesz m¢g valamit? MÀrmint a skalpokon meg a gÂlokon

kÁv¡l?
Gondolkodott.
ä Csak ezt a kettût. GÂlokat ¢s nûket. Egy gÂl, egy nû. így ¡nneplem ûket ä tette

hozzÀ, de mintha csak a po¢n kedv¢¢rt.
Abban az id¢nyben mÀr hÃsz gÂlt rÃgott, ¢s csak a bajnoki meccseken, tovÀbbi hatot

vagy hetet nemzetk´zi kupa- ¢s egy¢b fordulÂkon. Meglehetûsen jÀrtas vagyok a fut-
ballban, s igazÀbÂl szÁvesebben is besz¢lgettem volna vele a jÀt¢krÂl, mint bÀrmelyik
k´z´ns¢ges csodÀlÂja. De û bizonyÀra unta mÀr az ilyesmit.

ä °s mindig megvolt ez a jÂ szokÀsod? Otthon, a Honv¢dban is? ä A Honv¢dbÂl
szerzûd´tt Àt ugyanis, Budapestrûl, a sz¡lûvÀrosÀbÂl.

ä ç, otthon, az mÀs ä felelte, ¢s elkomolyodott. ä Otthon menyasszonyom volt.
ä Volt? ä k¢rdeztem.
ä ý m¢g Ár ä vÀlaszolta egyszerüen, ¢s nem mosolygott.
ä ý? °s te nem?
ä F´l se bontom a leveleit.
HuszonhÀrom ¢ves lehetett akkor, valÂsÀgos gyerek m¢g, s csodÀlkoztam is, hiszen

ilyet csak nagyon erûs akaratÃ vagy betegesen k´z´ny´s ember csinÀl; m¢g ha sejti is,
mi van azokban a levelekben, csak ¢rdekli talÀn, hogyan ÁrjÀk azt a valamit. Ehhez is
kem¢nys¢g kell.

ä Mi¢rt nem? °s û, hogyhogy m¢gis Ár?
ä M¢rt ne Árna? ä k¢rdezett vissza, mintha a vilÀg legterm¢szetesebb dolga volna. ä

Hiszen szeret. °n most nem tudok foglalkozni vele, de û nem fogja f´l.
ä Mit nem fog f´l?
ä Azt, hogy a dolgok vÀltozhatnak. Neki minden ´r´kre szÂlÂ, ¢s nem f¢r a fej¢be,

hogy ¢n meg is szeghetem, amit ¢vekkel ezelûtt Ág¢rtem.
ä Szerelem holtomiglan-holtodiglan, igaz?
ä Ilyesmi. Mindenki megÁg¢ri, aztÀn senki se tartja be. T´bbet besz¢l¡nk a kellet¢-

n¢l, a nûk meg k¡l´n´sen ragaszkodnak a szavakhoz, ¢n ez¢rt is tanulom meg gyorsan
a nyelvet, a nûk mindig azt akarjÀk, hogy besz¢ljen hozzÀjuk az ember, fûk¢nt utÀna,
¢n persze inkÀbb egy szÂt se szÂln¢k se elûtte, se utÀna; akÀr a fociban, bevarrod a
gÂlt, aztÀn ordÁtasz egy jÂt, ugyan minek a besz¢d, az Ág¢rget¢s, Ãgyis tudja mindenki,
hogy bel´v´d azt a gÂlt, ¢s k¢sz. De û nem ¢rti. Azt hiszi, az ´v¢ vagyok, mind´r´kre.
KislÀny m¢g.

ä Csak megj´n az esze.
ä ç, ennek nem. Maga nem ismeri. ý azt k¢pzeli, hogy mÀr ´r´kk¢ az ´v¢ vagyok.

¹r´kk¢.
Az utolsÂ szÂt valami baljÂs nyomat¢kkal ejtette ki, mint aki tudja, hogy ez az à´r´k-

k¢Ê, ami nyilvÀn nem is az û szava volt, hanem a menyasszonyÀ¢, s amit û a t¢nyekkel
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¢s a tÀvolsÀggal naponta megtagadott, Ãgyis erûsebb minden tagadÀsnÀl, bÀrmelyik
madridi gÂlnÀl, bÀrmelyik alkalmi babÀjÀnÀl. Mintha csak tudta volna, hogy az igenlû
akarattal szemben tehetetlen az ember, kivÀlt, ha az, amit û akar, puszta tagadÀs ¢s
kirÀlyi rests¢g; az ember ÀltalÀban meggyûzi magÀt, hogy ott a helye, ahol jobban ¢r-
v¢nyes¡l, az olyanok pedig, mint az a lÀny, mindig is f´l¢nyben lesznek azokkal szem-
ben, akik nem tudjÀk, mit akarnak, vagy csak azt tudjÀk, hogy mit nem akarnak. Mi
ilyenek vagyunk, kiszolgÀltatottak ¢s gyeng¢k, csak ¢ppen ritkÀn tudatos benn¡nk a
gyenges¢g¡nk, s Ágy k´nnyen megsemmisÁthet minket egy nagyobb erû, amely kivÀ-
lasztott benn¡nket, s amely elûl csak ideig-ÂrÀig menek¡lhet¡nk, mert az ilyen erûvel
rendelkezûk v¢gtelen¡l elt´k¢ltek ¢s v¢gtelen¡l t¡relmesek. AbbÂl, ahogy Szentkuthy
az à´r´kk¢Ê szÂt kimondta, arra k´vetkeztettem, hogy egyszer majd f¢rj¡l veszi ût az
a magyar leÀnyzÂ, aki rend¡letlen¡l Ár neki, de a gondolat csak Àtsuhant a fejemen,
mintegy kikerekÁtve a t´rt¢netet, hiszen engem se ¢rdekelt annyira az eg¢sz, mert leg-
feljebb a t¢v¢ben vagy a stadionban lÀthattam m¢g, ha akartam, akarni viszont nagyon
is akartam, hiszen csodÀltam a jÀt¢kÀt.

A tÀncolÂk mÀr visszat¢rûben voltak az asztalunkhoz, Ágy hÀt azt mondtam neki:
ä Figyelmeztetlek, Kentucky, hogy a hÀrom csajod k´z¡l az egyik most velem van.
FelharsanÂ hahotÀja m¢g a zen¢t is elnyomta egy pillanatra. A parkett fel¢ indult,

de mielûtt ism¢t tÀncba lend¡lt volna, m¢g odakiÀltotta:
ä °s a magÀ¢, mi? ¹r´kre!
Nem volt az eny¢m, m¢gis lel¢ptem vele, s nem vÀrtam meg, hogy Szentkuthy v¢-

gigropja a hosszabbÁtÀst, ¢s eld´ntse, ÃjÁt-e vagy repetÀzik azon az est¢n. Aznap d¢l-
utÀn hÀrom gÂlt rÃgott a ValenciÀnak. HonfitÀrsÀra, Kocsisra gondoltam, aki ´ssze-
k´tût jÀtszott a BarcelonÀban, s ha jÂl eml¢kszem, àAranyfejüÊ volt a beceneve, ¢s pÀr
¢ve ´ngyilkos lett, jÂval a visszavonulÀsa utÀn. Nem is tudom, mi¢rt ¢pp û jutott az
eszembe, mi¢rt nem Kubala vagy PuskÀs, akik derüsen v¢gigjÀtszottÀk a pÀlyÀjukat,
majd edzûk¢nt is karriert csinÀltak. Azon az ¢jszakÀn v¢gsû soron Szentkuthy is jÂl
szÂrakozott.

K¢t id¢nyen Àt kÁs¢rtem m¢g figyelemmel a jÀt¢kÀt; akadtak ugyan hullÀmv´lgyei,
de n¢hÀny megmozdulÀsa felejthetetlen maradt. K¡l´n´sen egy k¢pre eml¢kszem,
mint mindenki, aki lÀtta azt a meccset. Az Inter ellen jÀtszottak a BEK-ben, s alig ti-
zenk¢t perccel a befejez¢s elûtt m¢g egy gÂl hiÀnyzott az elûd´ntûbe jutÀshoz; Szent-
kuthy a sajÀt t¢rfel¢n kapta meg a labdÀt, egy ellens¢ges sz´glet hÀrÁtÀsa utÀn. Egyed¡l
kellett v¢grehajtania az ellentÀmadÀst k¢t hÀtrahagyott v¢dûvel ¢s a kapussal szemben.
Az egyik v¢dût lefutotta, a mÀsik mellett elhÃzta a labdÀt, mielûtt a tizenhatosra ¢rt
volna. A kapus k¢ts¢gbeesetten kifutott, ¢s tizenegyes rem¢ny¢ben el¢vetûd´tt, de
Szentkuthy ¡gyesen kiker¡lte. Akkor f´ln¢zett az ¡resen tÀtongÂ kapura, a gÂlhoz
mÀr csak meg kellett volna lûnie a labdÀt, onnan, a tizenhatosrÂl; mÀr az eg¢sz stadion
benn lÀtta, benn ÀhÁtotta lÀtni a gÂlt abban a pillanatnyi bizonytalansÀgban, ami elvÀ-
lasztja a mindjÀrt bek´vetkezût a t¢nylegesen megt´rt¢nttûl. Az izgalom moraja hir-
telen el¡lt, ezer ¢s ezer torokra forrt rÀ az ¡v´lt¢s: àLûj, lûj mÀr, az isten¢rtÊ, hiszen
a dolog ott vÀlik csak v¢glegess¢, akkor, amikor a labda benn van, addig semmi sincs,
bent kellett hÀt lÀtni a hÀlÂban. Szentkuthy azonban nem lûtte rÀ, hanem tovÀbbve-
zette a labdÀt, amely mintha a lÀbÀhoz ragadt volna, eg¢szen a gÂlvonalig vitte, ott
megÀllt vele, ¢s rÀl¢pett. A cipûtalpÀval a füh´z, vagyis a vonal m¢szcsÁkjÀhoz lapÁtotta
egy mÀsodpercig, ¢s nem engedte, hogy Àtjusson rajta. K¢t Ãjabb olasz v¢dû ¢s a f´l-
tÀmadt kapus villÀmk¢nt rohant fel¢je. De lehetetlen volt, hogy oda¢rjenek, mert
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Szentkuthynak csak ki kellett eresztenie a talpa alÂl a labdÀt, hogy az keresztezze a
vonalat, de a futballban csak akkor biztos valami, ha megt´rt¢nik. Sosem volt m¢g
stadionban ilyen Àjult cs´nd. Egyetlen mÀsodpercig tartott csak az eg¢sz, de biztosra
veszem, hogy m¢g ma is eml¢kszik rÀ, aki lÀtta. Az a pillanat megmutatta, mekkora
szakad¢k tÀtong az elker¡lhetetlen ¢s a mÀr nem elker¡lhetû, a m¢g elj´vendû ¢s a
mÀr mÃlttÀ lett, a àm¢g nemÊ ¢s a àmÀr igenÊ k´z´tt, s ami ritkÀn adatik meg, szinte
k¢zzelfoghatÂan lÀttatta vel¡nk az Àtmenetet egyikbûl a mÀsikba. Amikor a kapus ¢s
a k¢t hÀtv¢d rÀvetette magÀt, Szentkuthy lÀgyan ÀtgurÁtotta a labdÀt a vonalon, ¢s me-
gint rÀl¢pett. Nem k¡ldte a hÀlÂba, csak annyit tolt rajta, hogy ami addig nem volt
gÂl, most gÂllÀ legyen. Soha ilyen valÂsÀgossÀ nem vÀlt m¢g a fal, amely lezÀr egy ka-
put. Megvet¢s ¢s arcÀtlansÀg volt abban a k¢sleltet¢sben, a k´z´ns¢g teljesen kik¢sz¡lt,
az emberek eltakartÀk az arcukat, ´sszezavarodott benn¡k a tÀmadÀs feletti csodÀlat
¢s a megk´nnyebb¡l¢s a felesleges kÁn utÀn, amibe Szentkuthy beletaszÁtotta azt a szÀz-
ezernyi embert a lelÀtÂkon ¢s a t´bb milliÂt a t¢v¢k¢sz¡l¢kek elûtt. A rÀdiÂriporterek-
nek vissza kellett tartaniuk diadal¡v´lt¢s¡ket, s az û akarata szabta meg, hogy csak
akkor zendÁthettek rÀ, ¢s nem egy mÀsodperccel elûbb. Megtagadta a bek´vetkezû
t´rt¢n¢st, ami nem azonos azzal, hogy megÀllÁtotta volna az idût, inkÀbb azt jelenti,
hogy û szabta meg a mÃlÀsÀt, s ezzel mintegy elbizonytalanÁtotta. Mintha csak azt
mondta volna, à¢n alakÁtom a dolgokat, ¢n mondom meg, mi mikor legyen, nem pe-
dig ti. °s ha mÀr megvan valami, az is az ¢n d´nt¢semÊ. Jobb nem gondolni rÀ, mi
lett volna, ha a kapus oda¢r, ¢s kikotorja a labdÀt a lÀba alÂl. De nem is ¢rdemes, mert
nem t´rt¢nt meg, amellett ijesztû is belegondolni, hogy senki sem bocsÀt meg annak,
aki csÃfot üz a sorsbÂl, s akinek aztÀn, mintegy b¡ntet¢s¡l, a megfricskÀzott pÀrtfogÂ
is hÀtat fordÁt. Amikor mÀr nem volt elûtte akadÀly, bÀrmelyik jÀt¢kos rÀszÃrta volna
azt a labdÀt a tizenhatosrÂl az elûd´ntûbe jutÀs igenlû akarÀsÀval ¢s a lehetû legkorÀbbi
pillanatban. Szentkuthy akarata mintha legalÀbbis a bizonytalanra irÀnyult volna,
mintha azt szerette volna megmutatni, hogy semmi sem elker¡lhetetlen: àFigyeljetek:
gÂl lesz, de az is lehets¢ges, hogy ne legyen.Ê

Az az id¢ny nem hozott sok dicsûs¢get neki ä azzal a remek gÂllal egy¡tt sem, vagy
talÀn ¢ppen amiatt ä, a rÀ k´vetkezû meg egyenesen gyÀszosra siker¡lt. Szentkuthy
szÀrnyaszegetten jÀtszott, alig rÃgott gÂlt, ¢s csak fellobbanÀsai voltak. JanuÀrban le-
s¢r¡lt, ¢s mÀr nem is ¢p¡lt fel a bajnoksÀg v¢g¢ig, szinte az eg¢szet a kispadon t´lt´tte.

Egyszer meghÁvtak az egyik m¢rkûz¢sre, az eln´ki pÀholyba, ¢s Szentkuthy ker¡lt
mell¢m bal oldali szomsz¢domnak. Az û baljÀn egy kiss¢ avÁtt benyomÀst keltû fiatal
nû ¡lt, hallottam, hogy magyarul besz¢lnek, vagyis csak gondoltam, hogy magyarul,
mert nem ¢rtettem belûle egy szÂt sem. Nem ismert meg, ¢rthetû mÂdon, szinte ¢szre
se vett, annyira bele¢lte magÀt a jÀt¢kba, mintha û is ott lett volna a f¡v´n, a tÀrsai
k´z´tt, magasfesz¡lts¢gben. Be-bekiabÀlt nekik spanyolul, mert onnan remek¡l lÀtta,
mit kellett volna tenni egy-egy helyzetben. NyilvÀnvalÂan szenvedett tûle, hogy nem
lehet odalenn. S ha mÀr nem rÃghat gÂlokat, maradnak neki a nûk, gondoltam. így
is nagyon fiatal lesz m¢g, mire visszavonul.

A sz¡netben mintha kiss¢ visszaz´kkent volna a valÂsÀgba, s bÀr az erûs nap ellen¢re
hüv´s volt a d¢lutÀn, m¢gis a hely¢n maradt. Ekkor mer¢szkedtem odÀig, hogy meg-
szÂlÁtsam. MÀr-mÀr elegÀns volt, nyakkendût viselt ¢s fel´ltût, aminek felhajtotta a gal-
l¢rjÀt; sok reklÀmot lÀthatott addigra; egyik cigarettÀt szÁvta a mÀsik utÀn ott, a fûn´kei
¢s a kamerÀk elûtt.

ä Mikor lÀtunk Ãjra a pÀlyÀn, Kentucky? ä k¢rdeztem tûle.
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ä K¢t h¢t ä vÀlaszolta, s mintegy nyomat¢kul az ujjÀval is mutatta. Akkor februÀrt
Ártunk.

Partnernûje, aki keveset, de talÀn ¢pp eleget ¢rtett a szavainkbÂl, erre k¢tkedûen
megcsÂvÀlta a fej¢t, ¢s szer¢ny mosoly kÁs¢ret¢ben mutatta, hogy hÀrom, majd, talÀn
a valÂsÀgra c¢lozva, a negyedik ujjÀt is megbillegtette. K´zbeavatkozÀsÀt ¡r¡gy¡l hasz-
nÀlva f´ltettem Szentkuthynak a k¢rd¢st:

ä A seÄora is magyar?
ä Magyar ä felelte ä, de nem seÄora. ä A àseÄoraÊ szÂt nyilvÀn àfeles¢gÊ ¢rtelem-

ben vette, mint azok ÀltalÀban, akik nem anyanyelv¡kk¢nt besz¢lik a spanyolt. ä A
menyasszonyom.

ä ¹r¡l´k, hogy megismerhetem ä mondtam erre, kezet nyÃjtottam, majd bemu-
tatkozÀsul a nevemet is elhadartam, de ezÃttal a foglalkozÀsom megjel´l¢se n¢lk¡l.

ä El vagyok büv´lve ä hibÀzott rÀ a h´lgy a bevett udvariassÀgi formulÀra, amit
n¢mik¢pp bizonytalankodva ejtett ki, mintha csak Ãgy, ¢rtelem n¢lk¡l tanulta volna
meg, ahogyan az àAdiÂsÊ-t meg a àGraciasÊ-t szoktÀk. Nem is szÂlt t´bbet, visszahup-
pant a hely¢re, ¢s mereven n¢zett elûre a zsÃfolt, aznap m¢gis kiss¢ sziesztÀzÂ n¢zû-
t¢rre. Mindenk¢pp k´nnyelmüs¢g lenne bÀrmit is mondanom rÂla, hiszen csak pro-
filbÂl lÀttam, amit meg hallottam tûle, az ¢deskev¢s volt. Annyi bizonyos, hogy nagyon
fiatal ¢s bÀjoska volt, arca szer¢nys¢get, ugyanakkor elt´k¢lts¢get, igenlû akaratot t¡k-
r´z´tt. A Joy diszkÂbeli lÀnyokhoz k¢pest nem volt k¡l´n´sebben lÀtvÀnyos a k¡lseje,
m¢g azzal a lÀnnyal szemben is alulmaradt, aki akkor velem volt, s akit jÂ ideje nem
lÀttam mÀr; ki tudja, Szentkuthy talÀn igen, talÀn azÂta Ãjabb ¢jszakÀt mulattak Àt
egy¡tt, engem azonban mÀr cseppet sem ¢rdekelt volna, vajon vele megy el vagy ve-
lem. Semmit sem tudok arrÂl a nûrûl, s mÀr akkor, ott, a pÀholyban is ¢pp hogy csak
derengett bennem az eml¢ke.

A m¢rkûz¢s 0 : 0-ra Àllt, a csapat rosszul jÀtszott, nagy elszÀnÀssal ugyan, de szel-
lemtelen¡l. Ilyenkor hiÀnyzott igazÀn Szentkuthy, noha igaz, a s¢r¡l¢se elûtt sem vil-
logott k¡l´n´sebben.

ä Mi j´n ki ebbûl, mit gondolsz? ä k¢rdeztem m¢g tûle.
N¢mi f´l¢nyess¢get v¢ltem megvillanni a tekintet¢ben, ahogy rÀm n¢zett, talÀn

mert a v¢lem¢ny¢t tudakoltam, de gyakran lÀttam ilyesmit frissen nûs¡lt f¢rfiak sze-
m¢ben is, bÀr Szentkuthy m¢g nem volt nûs. Ez a n¢z¢s azoknak a cs¢lcsap f¢rfiaknak
tekint¢lyparancsolÂ igyekezet¢t t¡kr´zi, akik imponÀlni akarnak Ãjdons¡lt arÀjuknak
vagy menyasszonyuknak. K¢sûbb t´bbnyire odahagyjÀk. MÀrmint az igyekezetet.

ä K´nnyen gyûzhet¡nk, nehezen veszthet¡nk.
Nem eg¢szen ¢rtettem, mit akar ezzel mondani; eg¢sz mÀsodik f¢lidû alatt ezen

jÀrt a fejem. Ha gyûznek, k´nnyed¢n gyûznek, ha vesztenek, nehezen, vagy: k´nnyen
megeshet, hogy gyûznek; az viszont nehezen k¢pzelhetû el, hogy veszÁtsenek; lehet,
hogy ezt jelentette, nem tudom. Kev¢s hajlandÂsÀgot mutatott a besz¢lget¢sre, ¢s ¢n
sem erûltettem. R´gt´n odafordult a menyasszonyÀhoz, ¢s magyarul besz¢lt hozzÀ alig
hallhatÂan. Azokat az asszonykÀkat id¢zte fel bennem ez a leÀnyzÂ, akik, ha azt akar-
jÀk, hogy rÀjuk figyeljen a f¢rj¡k, vagy a kabÀtujjÀt huzigÀljÀk k¢t ujjal, vagy a fel´ltûje
zseb¢be akaszkodnak, nem is tudom, hogy mondjam mÀsk¢pp; nem is ¢rdekes.

HÀrom gÂlt rÃgott a csapat a mÀsodik f¢lidûben, Ágy 3 : 0-ra nyert, s attÂl fogva
szinte folyamatosan jÂl jÀtszott. Szentkuthyra egyre kev¢sb¢ volt sz¡ks¢g. A t¢rde sok-
kal lassabban javult, mint azt eredetileg gondoltÀk, sokkal rosszabb Àllapotban volt,
mint ahogy azt felt¢telezt¢k februÀrban, mÀrciusban, Àprilisban, majd pedig mÀjus-
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ban. De az is k´nnyen meglehet, hogy Szentkuthy nem volt kellûk¢ppen engedelmes
a müt¢tet k´vetû lÀbadozÀs alatt. AzutÀn meg valami ́ sszetüz¢sbe keveredett az edzû-
j¢vel, aki az id¢ny v¢g¢n tÃladott rajta. Szentkuthy FranciaorszÀgba ker¡lt, ahovÀ a
nagyok csak akkor mennek, ha lÀtjÀk, hogy eg¢szen nagyok mÀr sose lesznek, ¢s nem
is rem¢lhetik, hogy Ãgy eml¢kezzenek rÀjuk, mint a legnagyobbakra. HÀrom ¢vig jÀt-
szott m¢g a Nantes csapatÀban, nem k¡l´n´sebben parÀd¢san, de nem is nagyon le-
hetett hallani rÂla nÀlunk, az ÃjsÀgÁrÂk hamar felejtenek, olyan hamar, hogy m¢g a
halÀlhÁr¢t is csak a sportlapok k´z´lt¢k, amiket ¢n nem olvasok; az unoka´cs¢m mu-
tatta meg az ÃjsÀgkivÀgÀst. Nyolc ¢ve mÀr, hogy Szentkuthy elment a MadridbÂl, s
csaknem bizonyos, hogy ´t ¢ve a focinak is hÀtat fordÁtott, hacsak ki nem k´t´tt vala-
melyik sosem hallott magyar csapatnÀl: itt szinte senki nem tud semmit Magyar-
orszÀgrÂl. Az egyetlen dolog, amit talÀn m¢g megtehet egy harminchÀrom ¢ves,
v¢gnapjait ¢lû f¢rfiember ä akinek rÀadÀsul mÀr gÂljai sincsenek, csak agyonn¢zett
videÂi ä, az, hogy nûi skalpokat gyüjt a sz¡lûvÀrosÀban, ahol m¢g p¢ldak¢pnek szÀmÁt,
hiszen û az, aki elment ¢s csÀszÀr lett, ott, a messzi idegenben, de aki mÀr ´r´kk¢ haj-
dani s mindinkÀbb halvÀnyulÂ eml¢keibûl ¢l. Vagyis nem ¢l, merthogy valaki golyÂt
r´pÁtett a szÁv¢be, ¢s lehets¢ges, hogy el¢rkezett a perc, amikor szer¢ny, Àm elt´k¢lt
feles¢g¢ben is megingott az igenlû akarat, hogy k¢t t´r¢keny ujjÀval vajon meghÃzza-e
azt a rideg ravaszt, noha tudva tudta, hogy meg fogja hÃzni. S talÀn az a pillanat is a
bek´vetkez¢s tagadÀsa volt, amelyben, mondhatni, meghorpadt ¢s elbÀtortalanodott
az idû, ¢s Szentkuthy ebben a lapulÂ idûben kristÀlytisztÀn lÀtta a vÀlasztÂvonalat, a
lÀthatatlan falat ¢let ¢s halÀl k´z´tt, a àm¢g nemÊ-ek ¢s a àmÀr igenÊ-ek k´z¡l az egyet-
lent, ami szÀmÁt. Olykor a legjelent¢ktelenebb dolgok rejtik ezt a hatÀrt; k¢t nûi ujj
p¢ldÀul, amely megel¢gelte a folytonos kabÀtrÀncigÀlÀst, zsebekbe akaszkodÀst, vagy
egy stoplis cipûtalp.

Petri Gy´rgy

A NAGY UTAZçS
 

I. A meg¢rkez¢s

MÀr november nyolcadika van, ez jÂ, mert
akkor valahogy kij´v¡nk abbÂl az ´tven´tezerbûl,
ami m¢g van a hÂ v¢g¢ig, meg esetleg m¢g
ez-az be is j´n, ¢s ha se be nem
j´n semmi, se ki nem j´v¡nk,
akkor m¢g mindig lehet k´lcs´nk¢rni,
merthogy Gyuri bÀcsinak ¢s Mari n¢ninek
van bankbet¢tje, folyÂszÀmlÀja, kinnlevûs¢ge,
egyszÂval: bonitÀsa. Bizony van nekik
minden olyasmij¡k, amije egy maguk korabeli

78 ã Petri Gy´rgy: A nagy utazÀs



embernek illik, hogy legyen, sût nem Àrt, ha van,
hogy legyen mit a kokt¢lba aprÁtani.
A kokt¢lt csak Ãgy p¢lda gyanÀnt, az Àltalam
megk´vetelt ÀrszÁnvonal jellemz¢s¢re hoztam fel,
mert ¢n inkÀbb a kifinomultan kerÁt¢sszaggatÂ
nedüket preferÀltam ä mint p¢ldÀul a chili-paprikÀn
¢rlelt Rhtgrfz Djlrf-t. De hol van az mÀr?
ñ, m¢rt omlottÀl ´ssze, hullottÀl darabokra, te
kimerÁthetetlen, tiszta vodkaforrÀs,
nagy SzovjetuniÂ? Hogyan tehett¢tek ezt velem,
ti Sz´vets¢gbe forrt szabad k´ztÀrsasÀgok?
Mindennapi d¡h´ngû rezgekÂrunkat ki adja meg ma?
Hol kaphatni ma ldtcnb uhfvv jÂf¢l¢t
agy ellen? °s hol vagyok ¢n, hol van az a huszonnyolc
esztendûs, korÀhoz k¢pest el¢gg¢ elnyütt
fiatal f¢rfi, aki a TUä134-es ajtajÀbÂl visszainteget
feles¢g¢nek, szeretûj¢nek ¢s majdani mÀsodik feles¢g¢nek,
aztÀn beszuszakolja magÀt a k¢nyelmetlen ¡l¢sre,
elûveszi az ¡veg Cnjkbxyfz-t ¢s az alkalomra vÀsÀrolt
doboz Dunhillt, megvÀrja, mÁg eltünik a
No smoking felirat, rÀgyÃjt, komÂtosan meghÃzza
a palackot, ¢s unott arccal lapozgatja az
Bpdtcnbz-t, mintha ¢rtene oroszul.
ötitÀrsai: hÃsz db. szilvak¢k VOR-egyen´lt´ny´s,
beseggelt vÀllalati k´z¢pvezetû. (Ekkor veszi f´l
azt a szokÀsÀt, hogy elfelejt magyarul, ha
ÃtitÀrsai k´zt magyarok is vannak.)
Most visszat¢rek az egyes szÀm elsû szem¢lyre,
mivel mÀr el¢gg¢ jelezve van: mennyire el-
idegenedtem egykori ´nmagamtÂl. Az Ãt, a rep¡l¢si magassÀg el¢rt¢ig:
szÂrakoztatÂ, a g¢p nagyokat zuhan a l¢gzsÀkokban. AztÀn, mÀr a felhûk
f´l´tt: sima unalom, mintha befagyott tavon.
(A rep¡l¢ssel is Ãgy vagyok, mint mindennel:
n¢hÀny perc, ¢s mÀr megszokottÀ is vÀlt; van egy Ãjabb rutin.)
V¢gre lehuppanunk a seremetyevÂi rep¡lût¢r
àmagyar betonjÀraÊ ä hogy boldogult Jani bÀtyÀnkat id¢zzem.
Egy szar, rozoga buszba zsÃfolÂdunk. Az elvÀnszorog vel¡nk
a passzkontrollig, a szemitranszparens f¡st¡veg ablak alatt
becsÃsztatom az Ãtlevelem. A szÃrÂs szemü balti szlÀv
jÂl megn¢zi, hogy ¢n vagyok-e ¢n. +<m ndj/ vfnm, Cfitymrf^
Higgy¢l mÀr a szemednek! (Persze, lehet, hogy tÃl sok
LukÀcsot olvasott, mÀrpedig Georg von LukÀcs megmondta r¢g,
hogy: àa szem, jÂllehet, a lÀtÀs szerve, akadÀlyozhat a tisztÀnlÀtÀsbanÊ.
[Vulgo: àa fasz, jÂllehet, a baszÀs szerve, akadÀlyozhat a baszÀsbanÊ.]
Csak gyer¡nk mÀr, gyer¡nk! Csak ki innen! M¢g e versbûl is ki,
amelyben felid¢ztetik ez a lid¢rcnyomÀs! Na v¢gre. Huhh.
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Kinn vagyok a vÀrÂteremben. MÀr egy tÀblÀt is lÀtok,
rajta nagy lÂbetükkel, hogy PETRI. <j;t vjq> <j;t vjq!
°s m¢g van a tÀblÀhoz tartozÂ v¢zna h´lgy is, aki
VergiliÀm leend majd az CCCH baljÂs bugyraiban.
BeszÀllunk egy fekete Xfqrf-ba, a fogadtatÀs szinte diplomatÀhoz illû,
¢ppen csak a kocsikonvoj hiÀnyzik, meg a szir¢nÀzÂ,
Ãtvonal-biztosÁtÂ rendûrautÂk. De impozÀns Ágy is el¢gg¢.
A teherÀni jellegü forgalomhoz k¢pest (autÂk, motorok, bi- ¢s triciklik,
szekerek, k¢zikocsik, targoncÀk, szamÀrkord¢k) Ágy is
viszonylag gyorsan meg¢rkez¡nk a Xfqrjdcrfz Gkjoflm-ra,
a Ujcnbybwf Gtrby-be. Az ¢p¡let nyomasztÂ, Âcska
SztÀlin-barokk, olyasforma, mint a Lomonoszov-egyetem, csak kisebb
(van ilyen m¢g vagy egy tucat). A folyosÂn lt;ehyfz ä aff¢le
londiner lenne, csak nû, de inkÀbb b´rt´nûr, oroszon kÁv¡l
nem tud egy mukkot, vastag lÀbÃ trampli, barÀtsÀgtalan, h¡lye picsa.
A szobÀm: d´gnagy dupla Àgy, lila pl¡sstakarÂval, rokokÂ (utÀnzatÃ) ÁrÂasztal,
a bronz asztali lÀmpa f¢lburÀja ibolyak¢k fodros selyem fûk´tû ä ¡vegbûl.
Na jÂ. A szobÀbÂl ennyi el¢g. Mondom a kÁs¢rûmnek, hogy inn¢k valamit.
Sajnos a szÀlloda mind a hat bÀrjÀban ¢s ¢tterm¢ben momentÀn
zÀrtk´rü rendezv¢ny van. HÀt ez esetben valamilyen kocsma, ha lehetne.
Az van. Amint ki¢r¡nk a t¢rre, kÁs¢rûm egy kies, mintegy hatsÀvos
sikÀtorba vezet. KonstatÀlom, hogy kocsma, nos kocsma az van. Ezt meg kell hagyni.
ValÂsÀggal a bûs¢g zavara. NyomÀs, be az elsûbe. Ez az! Ez nekem valÂ:
a f¡st´t vÀgni lehet, s´r-, vodka-, hÃgy- ¢s hagymÀshering-illat. VÀllal-k´ny´kkel
nyomulok, mint egy tank (itt ez az illem: ybxnj àbpdbybntÊ, meg àgj;fkeqcnfÊ
akkor jÂ esetben csak kir´h´gnek, de az is lehet, hogy pofÀn vernek vagy
t´k´n rÃgnak), ¢s t´m´ren csak annyit kell mondanom: Ldtcnb uhfvv,
¢s mÀr elûttem csurig egy vizespohÀr, sejted, hogy nem ÀsvÀnyvÁz.
°s valahonnan a semmibûl egyszer csak ott van çnya, mint egy jÂ t¡nd¢r,
kezembe nyom egy olajos uborkÀt meg egy telefonszÀmot ä ¢s eltünik.
JÂ nagyot hÃzok. K´r¡l´ttem mindenki picsar¢szeg, vagy ¢nekel, vagy ordÁt.
VÀllon veregetnek, ´lelgetnek. àDtyuhbz [jhjij!Ê öjabb rund, m¢g Ãjabb rund.
Fizetnek, fizetek. Keringûz´k Moszkva-anyÀcskÀval. BelefÃrom a fejemet a dekoltÀzsÀba,
let¡dûz´m az ¢des àRhfcyfz VjcrdfÊ k´lniszagot. Minden sz¢p. Boldog vagyok.
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Peer KrisztiÀn

TURIZMUS

Mit kezdjek mondjuk ezzel az ¢lm¢nnyel:
hogy nem tudom felmutatni az eszemet,
hogy egy mosoly vagyok, semmi mÀs,
hogy Ázl¢sem zÀrÂjelbe teszem, azt szeretem,
amit a hÀzigazdÀk. àMost megmutatom nektek,
milyen a jÂ zene, szerencs¢re hoztam magammal kazettÀt.
Mi az a fontos, amit pont most kell megbesz¢lni?!Ê
°n vagyok-e, ami ilyenkor nem vagyok?
P¢ldÀul a nyelv. Besz¢lnek rÂlam egy idegen
nyelven, biztos, hogy rÂlam. (PrÂbÀlkoztak angolul,
visszavÀltottak, mÁg bel¡l fogalmaztam a vÀlaszt.
Valami vicceset a kommunizmusrÂl.)
JÂ idûben mosolyogni, a megfelelû helyen;
ugye Ágy el¢rem, hogy hozzÀm is int¢zzenek
n¢hÀny ¢rthetetlen mondatot? Dehogy
¢rthetetlen. Ahogy tanÂrÀn a szesz¢lyes rendü pontokat,
amikkel beremegtetett kezem, a toll beszeplûzte a papÁrt,
sÀrkÀnnyÀ tudtam ´sszek´tni, ¢s szinte sohasem
csaltam, Ãgy lesz ¢rtelme a nemzetk´zi szavak
k´z´tt a t´bbinek. Igen, ¢rtek valamit, de az ¢n vagyok.
Ahogy az elsû magyarul megtanÁtott mondat
egy kÀromkodÀs, amin az Ãjabb magyaroknak majd
nevetni kell, nem tudom, hÀtha a kedvem¢rt nevetnek.
Amit tudok, abba itt belezavarodom. A koldusnak
megÀllok, hÀtha az idût k¢rdezi. Rendelek egy
a kibetüzhetetlens¢gig bonyolult nevü s¡ltet,
mutatom a papÁron, kihoznak egy szimpla rÀntott csirk¢t,
szerelmem, A. az egyik vend¢g tÀny¢rjÀra mutat.
BeÁg¢rek egy magyar vacsorÀt, az alapanyagok fel¢t
nem ismerik a piacon. Kider¡l, hogy itt is van
ilyen ¢tel. Nem tudok kikeveredni a turista´vezetbûl,
jobban utÀlom a turistÀkat, mint otthon.
Nem ¢s nem, a t¢rk¢pet legf´ljebb a szÀllÀson
tanulmÀnyozom, nem hoztam Ãtik´nyvet, nekem itt
ismerûseim vannak. Mit tudhatok rÂluk Ãtik´nyv n¢lk¡l? ä
a t´rt¢nelem m¢giscsak mük´dû modell. K´zben
nem is az ¢n ismerûseim, szerelmem, A. folyamatosan fordÁt;
kÁm¢l-e valakit, mit vÀlaszolhat helyettem?
Megvetetek vele egy fordÁtÀsban olvasott k´nyvet,
kisakkozom az idût az otthoni nyelvtanulÀsra.
Vajon mi fog elveszni belûlem aztÀn,
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mint f¢nyk¢pezûg¢p hÁjÀn belûl¡nk a vÀrosn¢z¢si kedv?
(Megint itt tartok: otthon. A jÂlesûen unalmas vid¢k,
illetve vÀros, barÀtokkal, akiket mÀr nem akarok
jobban megismerni, akikkel kifejlesztett¡k az egy¡tt unatkozÀs
v¢gsû formakincs¢t. Otthon majd hozzÀm m¢rik
barnasÀgukat, ettem-e tengeri kajÀt, hoztam-e bort?
àMit f¢lted, Ãgyis k´z´sen fogjuk meginni!Ê
ñrÀk hosszat mes¢lek, t¢nyleg mennyi ¢lm¢ny,
j´vûre majd egy¡tt ä ¢n leszek az idegenvezetû.
BÀr v¢gsû soron mindegy, az¢rt hozzÀteszem:
a valÂsÀgban, itthon egy teljesen mÀs variÀciÂ j´tt be.)
A reggeli konyhÀban Árom ezt a p´rk´lt
eltakarÁtatlan marad¢kai f´l´tt, szerelmem, A.
ma mÀr harmadszor kakil. T¢vedtem. T¢rk¢ppel
¢rkezik egy mÀsik irÀnybÂl, tervei vannak. àVÀrtam, hogy megn¢zd,
mit csinÀlok ennyi ideig, de te persze inkÀbb munkÀval
nyugtatod magad!Ê àI am a poetÊ ä mondom.
Akkor ez mindent jelentett, lemÀsolva
nek¡nk m¢g valamit talÀn.

Dolinszky MiklÂs

JOHN CAGE °S A MþV°SZETEN TöLI
ZENE UTñPIçJA

Megengedett-e Cage-hez nem zen¢je, hanem ÁrÀsai felûl k´zeledni? Mer¢szs¢gem¢rt
Ãjabb mer¢szs¢ggel ¢ppen Cage-tûl ¢s az avantgarde-tÂl rem¢lek felment¢st. Az avant-
garde fordulatot k´vetûen a müv¢szi szÀnd¢k ¢s kritika t´bb¢ nem a müalkotÀsra mint
tÀrgyra, hanem a müv¢szi gesztusra irÀnyul: a mü mint egykori eszt¢tikai objektum
csupÀn asszisztÀl a müv¢szi tett v¢grehajtÀsÀban. Cage-rûl szÂlva is a vizsgÀlat tÀrgya
mindig vagy egy elvont gondolat, vagy egy gyakorlati müvelet, sosem a t¢nylegesen
megszÂlalÂ hangok: a kettû azonban mÀr nem kÁvÀn egymÀsra vonatkozni ¢s ä avÁtt
eurÂpai szokÀs szerint ä immanens kapcsolatra l¢pni. Ha a zenet´rt¢net korÀbbi sza-
kaszaiban is elûfordult, hogy a koncepciÂ nem oldÂdott fel marad¢ktalanul a hallhatÂ
zen¢ben, az elvont ¢s a hangzÂ szf¢rÀt a mü egys¢g¢nek illÃziÂja ä idûnk¢nt a sz¢p
hangzÀs k¢p¢ben ä m¢gis k´z´s ernyû alÀ vonta. A Cage-müben ezzel szemben a meg-
szÂlalÂ hangok mÀr nem hivatottak a koncepciÂ k¢pviselet¢re ¢s igazolÀsÀra.

Cage legfûbb t´rekv¢seinek egyike, ́ sszhangban a kÁs¢rleti avantgarde t´rekv¢sei-
vel, az ¢let ¢s mü k´z´tti hatÀrok lebontÀsa. KompozÁciÂs ´tletei k´zvetlen¡l, az elm¢-
let ¢s gyakorlat k´z´tti sajÀtosan zenei territÂrium megker¡l¢s¢vel valÂsulnak meg,
melynek talajÀn egykor kialakulhatott a c¢h ä a koncepciÂ ¢s hangzÀs diszkontinuitÀ-
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sÀra Cage-n¢l az ¢let ¢s zene kontinuitÀsa felel. A komponÀlÀs professzionalizmusÀ-
nak, c¢hszerüs¢g¢nek megszün¢s¢vel a (zenei) m¢dium k´zponti helyzete is megszü-
nik Cage ¢letmüv¢ben: a k¡l´nb´zû m¢diumok felcser¢lhetûk, transzponÀlhatÂk,
kontaminÀlhatÂk, vagyis mindig egyenrangÃak.

Az ¢let ¢s a zene boldog egyes¡l¢s¢nek ÃtjÀban a mü ¢s a müv¢szet Àll. Cage olyan
müzen¢t kÁvÀn, amely nem mü, hanem csakis zene. A mü akkumulÀlja szÀmÀra a szer-
zûi intenciÂt ¢s a zenei munkamegosztÀs ebbûl fakadÂ hierarchiÀjÀt, a r´gzÁtetts¢get
¢s az ism¢telhetûs¢get ä mindazt, ami elûl a v¢letlen-eljÀrÀsok kÁnÀltak eg¢rutat. Alig-
hanem ez az ¢letmü az, amely lezÀrta az Ãjkori müzene t´bb szÀz ¢ves emancipÀciÂs
folyamatÀt, csak nem eg¢szen Ãgy, ahogyan azt p¢ldÀul a zenevallÀsrÂl ÀlmodozÂ,
egy¢bk¢nt a felvilÀgosodÀshoz a lÀtszatnÀl sokkal k´zelebb ÀllÂ kora romantikus gon-
dolkodÂk elk¢pzelt¢k. Cage munkÀi vilÀgossÀ teszik: ha a zen¢bûl szÀmüzz¡k mindazt,
ami szellemi, tehÀt ami mÀr nem zene, akkor ¢ppen zenei mivoltÀban ¢ri s¢relem. Ab-
ban a pillanatban, amikor a zene, metafizikai intenciÂi alÂl felszabadulva, zene ¢s csak
zene kÁvÀn maradni, utat kell nyitnia egyfelûl a csendet ¢s a z´rejt egyarÀnt magÀba
foglalÂ m¢g nem zenei hangzÂ szf¢ra, mÀsfelûl az akciÂ elûtt. Az intenciÂk ¢s vel¡k
egy¡tt az ¢rt¢kek alÂl felszabadÁtott zene sz¡ks¢gk¢pp feladja ellenÀllÀsÀt az ¢lettel
szemben, ¢s felszÁnre hozza azokat a hangzÂ esem¢nyeket, melyeket mindeddig vagy
kirekesztett, vagy leigÀzott; mÀsfelûl a l¢trehozÀs valamennyi mozzanatÀt vizualizÀlja.
Ez pedig az avantgarde-tÂl a posztmodern fel¢ tereli Cage munkÀssÀgÀt.

Ez a munkÀssÀg egy¢b tanulsÀgokkal is szolgÀl a korÀbbi zenet´rt¢netre n¢zve. A
Cage-tûl nyert tapasztalatokbÂl visszafel¢ haladva kider¡l, hogy EurÂpÀban a zene
nem hangzÂ aspektusÀbÂl nyerte szellemi rangjÀt, hanem attÂl, amivel ezt a zen¢t fel-
ruhÀztÀk. A zen¢t sosem hangzÂ mivoltÀban alapoztÀk meg, hanem valami mÀshoz,
egy rajta kÁv¡l ¢s fel¡l ÀllÂhoz (Istenhez vagy a hatalomhoz) valÂ viszonyÀban. MÀr-
pedig ha a zene csakis valami mÀshoz valÂ viszonyÀban vÀlik zen¢v¢, akkor sajÀt maga
sem a hangok egymÀsutÀnjÀt, hanem egymÀshoz valÂ viszonyukat jelenÁti meg. A zene
ebben az ¢rtelmez¢sben tehÀt elsûsorban kulturÀlis ¢s csak ennek alÀrendelve akusz-
tikus fenom¢n, amelyben a hang a hangok k´z´tti viszonyok szÀrmaz¢ka, egy utÂlagos
¢s elvont müvelet v¢gterm¢ke. Amikor pedig ezek a viszonyok illÃziÂvÀ vÀlnak, he-
ly¡k´n a semleges idû jelenik meg elker¡lhetetlen¡l ä Cage-n¢l a zene emancipÀciÂja
valÂjÀban az idûnek a zene alÂli emancipÀciÂja. A zenei esem¢nyek ¢s a mÃlÂ idû im-
mÀr ´sszef¡gg¢s n¢lk¡l, b¢k¢s, de jelent¢stelen egymÀsmellettis¢gben haladnak.
Hogy a zenei esem¢nyeket ¢ppen a kezdettelen¡l folyÂ idû teszi diszkontinuussÀ, az
egyike a cage-i dialektikÀbÂl eredû term¢keny paradoxonoknak.

Ugyanaz a Cage, aki meghirdette a csak zene (a tisztÀn zene, a belevetÁtett k¢pzetek
alÂl felszabadÁtott zene) programjÀt, azt is t´bbsz´r kinyilvÀnÁtotta, hogy a v¢letlen el-
jÀrÀst alkalmazÂ müveinek elûadÀsa egy anarchisztikus tÀrsadalom modellj¢v¢ kÁvÀn
vÀlni. Cage ÀllÀspontja szerint a zene mindenfajta f¡ggûleges meghatÀrozottsÀga a ha-
talom nyomÀt viseli. Annak a baloldali hagyomÀnynak hÀlÂjÀba ker¡lt, amely a rend
megnyilvÀnulÀsait a hatalom megnyilvÀnulÀsainak tekinti. Ezzel szemben a v¢letlen-
zene a szabadsÀg simulacruma: a hangzÂ zene itt megelûzi a rÂla alkotott elûzetes k¢p-
zeteket. Ezek legfeljebb k´vethetik ût ä ez a zene ¢vszÀzados mimetikus karakter¢t
feladva ´nmaga pÀlyÀzik a valÂsÀg rangjÀra, ¢s a Cage-utÂpia szabad individuuma is
valamennyi elûzetes k¢pzettûl: hagyomÀnytÂl vagy elûÁt¢lettûl mentesen cselekvû l¢ny.
Ennek a szabad cselekv¢snek eredm¢nye sz¡ntelen, kezdettelen ¢s szem¢lytelen ze-
necsinÀlÀs, amely a maga k´zvetlens¢g¢ben ÃjraegyesÁti a tÀrsadalmi ¢s a zenei praxist.
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A praxis elsûs¢ge ä ez az eg¢sz XX. szÀzadi gondolkodÀs egyik legkiterjedtebb, legna-
gyobb hatÀsÃ toposza, mely eg¢szen k¡l´nb´zû k´nt´s´kben jelentkezhet attÂl f¡g-
gûen, hogy a szÂbelis¢g irÀnti nosztalgiÀt szolgÀlja-e (mint Gadamern¢l), vagy ¢ppen
az ÁrÀs autonÂmiÀjÀnak, a szerzûrûl levÀlÂ ÁrÀsnak vÁziÂjÀt (mint DerridÀnÀl), netÀn a
k¢zmüves kismesterek privilegizÀlÀsÀt (mint Walter BenjaminnÀl). TÀgabb ¢rtelem-
ben pedig a praxis elsûs¢g¢t elûfelt¢telezi a filozÂfia nyelvi fordulata. Nem neh¢z meg-
lÀtni mindebben a zene archaikus ÀllapotÀt, a sz¡ntelen tev¢kenys¢gnek ezt az anar-
chikus folyamÀt, melyben ¢let ¢s zen¢l¢s, akÀr az archaikus k´z´ss¢gekben, k´z´s pra-
xisban oldÂdik fel. A Cage-müvek egymÀsba fonÂdÂ, burjÀnzÂan gazdag ¢s vÀltozatos
elûadÂi gyakorlata (k¡l´nb´zû müvek egyidejüs¢ge, k¡l´nb´zû m¢diumok egyide-
jüs¢ge, egyazon mü k¡l´nb´zû kidolgozÀsai ¢s egy¢b Àtfed¢sek) k¢ts¢gkÁv¡l eml¢kez-
tetnek egy aranykori kultÃra zenei praxisÀra, bele¢rtve a parÂdia eljÀrÀsÀt. De ¢ppÁgy
nem maradhat ¢szrev¢tlen az archaikus tÀrsadalmak szakrÀlis megalapozottsÀgÀval
szemben a Cage Àltal àmegvÀltottÊ tÀrsadalom v¢gletesen szekularizÀlt jellege sem. NÀ-
la az elûadÂ nem olvad fel a k´z´ss¢gben, egyszerüen az¢rt, mert ebben a tÀrsada-
lommodellben k´z´ss¢g egyÀltalÀn nem szerepel. Ezen nincs mit csodÀlkozni, mivel
k´z´ss¢g csakis, ahogy ma mondanÀk, valamely metafizikai k´zpont oltalma alatt j´het
l¢tre. Cage ÁrÀsainak t´bb hely¢n felbukkan egy zen-buddhista mondÀs arrÂl, hogy a
tudÀs megszerz¢se utÀn az emberek tovÀbbra is emberek, a hegyek tovÀbbra is hegyek
maradnak, csak ¢ppen mintha minden egy kicsit a f´ld f´l´tt lebegne. Cage-re ked-
venc mondÀsÀnak csak az elsû fele lÀtszik ¢rv¢nyesnek: modelltÀrsadalmÀnak egyedei
csakugyan nem l¢pnek ki individualitÀsukbÂl, hanem ¢ppen ebben az individualitÀs-
ban hagyatnak jÂvÀ. Ezek az elûadÂk nem egymÀsra figyelve, nem egymÀstÂl f¡ggve
zen¢lnek ä nem l¢pnek ki ´nmagukbÂl, mert a zene ¢s a zen¢l¢s mÀr minden transz-
cendens aspektusÀt elveszÁtette. Az emberek emberek maradnak, a zene pedig folyik,
kezdettelen¡l, szem¢lytelen¡l ¢s archaikusan abban az ¢rtelemben, hogy nem teszi fel
az ´nn´n l¢t¢re k¢rdezû k¢rd¢st.

àA kotta zenetudÂsoknak valÂÊ, Árja egy helyen Cage. Nem biztos, hogy hÁzelegni akart
vele. Az ÁrÀsossÀgnak a hatalommal valÂ kapcsolata olyannyira nyilvÀnvalÂ ¢s mÀr oly
sokr¢tüen megk´zelÁtett k¢rd¢s, amelyre itt kÀr volna kit¢rni. Mindenki eml¢kszik
azonban a szÀzad Cage-et is erûsen foglalkoztatÂ legnagyobb ÁrÂjÀnak novellÀjÀra a
fegyencteleprûl, ahol az elÁt¢lt bün¢t b¡ntet¢sk¢nt a test¢be ÁrjÀk.

Cage szÀmÀra a kotta mint k¢p magÀban foglalja azokat a k¢pzeteket, melyeket a
hatalommal azonosÁt. MÀsfelûl Cage-re erûs befolyÀst gyakorolt az a McLuhan, aki az
elektronikus kommunikÀciÂ elûret´r¢se kapcsÀn a hagyomÀnyos ÁrÀsbelis¢g k´zeli ha-
lÀlÀt jÂsolta, ¢s aki a THE MEDIUM IS THE MESSAGE cÁmü k¢pesk´nyv¢nek montÀzs-
technikÀja r¢v¢n Cage ÁrÂi munkÀssÀgÀra is k´zvetlen hatÀssal volt. NB. Cage azzal,
hogy a zenei idûparam¢tert emancipÀlta, pontosan azt ¢rte el, hogy az idû nem hor-
dozza a zenei ¡zenetet (hiszen zenei ¡zenet mÀr egyÀltalÀn nincs), hanem a zene ¢p-
pen ´nn´n idej¢t ¡zeni, vagyis azt, hogy the medium is the message.

Az improvizÀciÂval kapcsolatos nagyon gyakori f¢lre¢rt¢sek miatt nem Àrt szÂba
hozni, hogy a v¢letlen-eljÀrÀsok nem az improvizÀciÂt ÀllÁtjÀk szembe a kottÀbÂl valÂ
jÀt¢kkal. Cage felûl n¢zve a kottÀzÀs ¢s az improvizÀciÂ k´z´tt nincs l¢nyeges k¡l´nb-
s¢g: mindkettû egy eleve rendelkez¢sre ÀllÂ formulakincsbûl merÁt. Az improvizÀciÂ
szabadsÀga ¢ppÃgy csupÀn kijel´lt keretek k´z´tt ¢rv¢nyes, mint a lejegyzett mü¢. A
v¢letlen-müveletek valÂjÀban egy harmadik variÀciÂt k¢pviselnek, amelyben a hang-
zÀs egyszeris¢ge megelûzi a lehets¢ges kombinÀciÂk leszükÁt¢s¢t.
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Az elûadÂi szabadsÀgnak ez a radikÀlis ¢rtelmez¢se ¢les ellent¢tben Àll azoknak az
eljÀrÀsoknak szÀraz szigorÀval, melyeket Cage a kottÀihoz mell¢kel. ElûadÀsi Ãtmuta-
tÂk ezek a leÁrÀsok: tÀj¢koztatjÀk az elûadÂkat arrÂl, hogy milyen anyagokon mit, mi-
kor ¢s hogyan vihetnek v¢gbe. Nem a kotta foglalja magÀban a megszÂlaltatÀsÀra vo-
natkozÂ informÀciÂkat tehÀt, hanem egy, a kottÀval mell¢rendelû viszonyban ÀllÂ le-
ÁrÀs. Ami a kottÀt illeti, Cage k´vetkezetes marad ´nmagÀhoz: ha zene bÀrmi lehet,
ami hangzik (¢s tudjuk: minden hangzik), akkor kotta is bÀrmi lehet, ami lÀtszik. A
megfelelû mÂdszer k´zl¢s¢vel egy rajz vagy egy t¢rk¢pr¢szlet is hangzÂvÀ tehetû (lÀsd
FORTY DRAWINGS BY THOREAU; ATLAS ECLYPTICALIS). Cage kottÀi a kompozÁciÂrÂl
¢ppoly kev¢ss¢ Àrulkodnak, mint a megfejt¢s¡ket rejtû hasznÀlati utasÁtÀsok a hang-
zÀsrÂl. çbra vÀlt Cage szÀmos kottÀjÀbÂl, melyeknek elolvasÀsÀra nincsenek ÀltalÀnos
szabÀlyok, csak egyszeri javaslatok, de ezek nem k´vetkeznek a lejegyz¢s mik¢ntj¢bûl:
a kotta olvasÀsmÂdjÀnak meghatÀrozÀsa maga is kompozÁciÂs feladat.

Cage tehÀt a megszÂlaltatÀskor k´vetendû eljÀrÀst adja meg, sût ha komponÀlÀsrÂl
Ár, azt is eljÀrÀsk¢nt ¢rtelmezi. Habermas magyarra fordÁtva nem tÃl sz¢p kifejez¢s¢t
Àtv¢ve: az eljÀrÀsi racionalitÀs a metafizikai utÀni gondolkodÀsban Àtvette az uralmat
ä a filozÂfia immÀr nem valamely metafizikai centrum jegy¢ben mük´dik, hanem gya-
korlatiasan probl¢mamegoldÂ jellegü. Cage tehÀt ism¢t egyszer korszerü vÀlaszt ad
szellemi k´rnyezete kihÁvÀsÀra. K¢rd¢s azonban, valÂban Ãj-e a mÂdszerben gondol-
kodÀs a kottaÁrÀs vonalÀn.

Ezzel jutunk el a hagyomÀnyos kottÀzÀs szerep¢nek ÃjragondolÀsÀhoz, melyre
Cage munkÀssÀga rÀk¢nyszerÁt. A tÃlontÃl elterjedt elk¢pzel¢s szerint a kotta nem
mÀs, mint utasÁtÀs arra vonatkozÂan, hogy az elûadÂ mely hangokat milyen sorrend-
ben ¢s mik¢ppen szÂlaltassa meg. Ez az ¢rtelmez¢s, mely a XIX. szÀzad elûtt ismeretlen
volt, maga is az eljÀrÀsi racionalizmus term¢ke, a kotta azonosÁtÀsa annak gyakorlati
funkciÂjÀval. Holott, megkockÀztatom: a szerzû intenciÂja soha nem a hangzÂ v¢g-
eredm¢nyre irÀnyult. Merû kommunikÀciÂk¢nt valÂ ¢rtelmez¢se, akÀr az ÁrÀs¢ az iro-
dalomban, itt is jÂvÀtehetetlen¡l f¢lrevezetû. A kotta ¢s a megszÂlaltatÂ kapcsolatÀt
kezdettûl fogva az eljÀrÀs r´gzÁt¢se teremtette meg. Az eurÂpai müzene n¢hÀny, a tûle
f¡ggetlen¡l is teny¢szû ¢s ÀramlÂ zen¢n v¢grehajtott eljÀrÀsbÂl alakult ki, mint ami-
lyen a t´bbszÂlamÃsÀgot l¢trehÁvÂ textuÀlis eljÀrÀsok (tropizÀlÀs, centonizÀlÀs), azutÀn
a fauxbourdon, majd az imitÀciÂ ¢s a fÃgaszerkeszt¢s: a kontrapunkt fogÀsai. A notÀciÂ
maga elûsz´r is tanÃskodik a komponista anyagvÀlasztÀsÀrÂl, vagyis arrÂl, hogy ebbûl
az eleve adott zen¢bûl a szerzû mit vÀlasztott ki megmunkÀlÀsra, mÀsodszor pedig ma-
gÀrÂl az eljÀrÀsrÂl, melyet a vÀlasztott anyagon elv¢gzett. Egy polifon motetta kom-
pozÁciÂs mÂdszere egy bizonyos pontig neh¢zs¢g n¢lk¡l leÁrhatÂ lenne Cage utasÁtÀ-
sainak nyelv¢n.

Az eljÀrÀs Cage-n¢l ¢s a korÀbbi szÀzadokban egyarÀnt a szerzû szem¢lyes d´nt¢sei-
nek elrejt¢s¢re szolgÀlt. Min¢l inkÀbb autonÂmnak k¢pes mutatkozni az eljÀrÀs, annÀl
inkÀbb kelti a mü egyfajta isteni automata benyomÀsÀt; annÀl inkÀbb marad ¢szrev¢t-
len, hogy arch¢ja van. A d´ntû k¡l´nbs¢g Cage-dzsel szemben, hogy a àr¢giÊ kompo-
nista a notÀciÂval v¢g¡l is az eljÀrÀs ÃtjÀn l¢trej´tt egyetlen alakot r´gzÁti, ¢s ez az alak
egyszersmind a megszÂlaltatÀs kiindulÂpontjÀvÀ vÀlik. Ezzel lemond az ´sszes t´bbi
lehets¢ges alakrÂl: ezt a heroikus gesztust nevezem egy¢nÁt¢snek. Ez az a kompozito-
rikus ¢s l¢lektani eljÀrÀs, melyrûl a retorika ¢s az alkÁmia nyelv¢n lehet besz¢lni. MegÁrni
a müvet ekkor annyi, mint eld´nteni, mi marad ki. Cage müvei a lemondÀsnak ezt a
gesztusÀt nem ismerik: a v¢letlen-eljÀrÀsok a lehetûs¢geket mindv¢gig fenntartjÀk. V¢-
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letlen-müveinek t´bbnyire felismerhetû hangzÀsk¢pe van, azonosÁthatÂk, de nem
egy¢nÁtettek. Innen n¢zve r´vid szakasznak lÀtszik az eurÂpai zenet´rt¢net azon szeg-
mense, amikor a r´gzÁtett eljÀrÀst a komponista szem¢lyes tulajdonÀnak tekintett¢k.

Cage-n¢l a kotta nem kÁvÀn az eljÀrÀsrÂl szÀmot adni. LeÁrÀsai pedig nem a kom-
ponÀlÀskor k´vetett, hanem a megszÂlaltatÀskor k´vetendû eljÀrÀst r´gzÁtik ä azt te-
hÀt, ami r¢gen nem volt r´gzÁtve, mert a praxis tette a maga dolgÀt, a maga ´nÀllÂ, a
komponÀlt zen¢tûl f¡ggetlen¡l is ¢rv¢nyes ¢s mük´dû szabÀlyai-szokÀsai szerint. Az
elûadÂi tev¢kenys¢g r´gzÁt¢s¢tûl pedig csak egy ugrÀs az akciÂ, vagyis az elûadÀs per-
formance-szÀ vÀltoztatÀsa. A kotta szimbÂlumainak lecser¢l¢se ezekre a leÁrÀsokra az-
zal jÀr, hogy elv¢sz az àAufforderung zum TunÊ, a megszÂlaltatÀsra mint etikai tettre
k¢nyszerÁtû imperativus: Cage egyes müveinek elû nem adÀsa a szerzû ÃtmutatÀsa
szerint az elûadÂi alternatÁvÀk szÀmÀt gyarapÁtja (p¢ldÀul CONCERT FOR PIANO). Amit
viszont nem r´gzÁt Cage, az a hangzÀsszerkezet. Müveiben a t¢nylegesen megszÂlalÂ
hangzÀs befolyÀsolÀsa gyakran kÁv¡l esik a szerzû hatÀsk´r¢n. Ezzel szemben a hagyo-
mÀnyos mÂdszer, az eljÀrÀs v¢geredm¢ny¢nek r´gzÁt¢se jelentûs r¢szben egybeesett a
hangzÀsszerkezet r´gzÁt¢s¢vel.

°s m¢gis: a hagyomÀnyos notÀciÂ valÂjÀban ¢ppoly kev¢ss¢ korlÀtozza a lehets¢ges
helyes megszÂlaltatÀsok szÀmÀt, mint Cage. A lejegyzett mü magÀban rejti ugyan a
kulcsot a helyes megszÂlaltatÀshoz, csakhogy a helyes megszÂlaltatÀs nem egyetlen
meghatÀrozott megszÂlaltatÀs, mely a t´bbit kizÀrja. A helyes elvÀlasztÀsa a helytelen-
tûl nem korlÀtozza a helyes megszÂlalÀsok elvi mennyis¢g¢t. P¢ldÀul a basso continuo
definitÁve r´gzÁti a kÁvÀnt akkord szerkezet¢t, Àm hogy ez az akkord hÀny elûadÂval,
milyen hangszereken ¢s milyen felrakÀsban szÂlaljon meg, arra n¢zve nem vagy csak
kis r¢szben ¢s k´zvetve nyÃjt ÃtmutatÀst. A t¢nylegesen megsz¡letû hangzÀs Ágy ebben
az esetben is kÁv¡l esik a szerzû kompetenciÀjÀn.

Cage utÂpiÀja a müv¢szeti ¢s a tÀrsadalmi gyakorlat k´z´tti falak lebontÀsÀrÂl szÀ-
momra azt a tanulsÀgot ¡zeni, hogy a marad¢ktalanul emancipÀlt zene megszünik
kulturÀlis jelens¢g maradni. Mert a kultÃra ¢ppen azoknak az elvÀrÀsoknak a szükebb
¢s tÀgabb ¢rtelemben vett rendszere, amelyet Cage a v¢letlen-eljÀrÀsokkal dekonstru-
Àl. A cage-i kÁs¢rlet be kÁvÀnja bizonyÁtani: van zene a kultÃrÀn kÁv¡l is, sût igazÀbÂl
¢ppen ott kezdûdik a zene, ahol a kultÃra lezÀrul. Ezzel voltak¢pp Ãj genus keletkezik
a zene t´rt¢net¢ben, mely bÀr anonim, m¢gsem folklÂr, hanem olyan müzene, amely
nem tart t´bb¢ ig¢nyt a müv¢szet kit¡ntetett cÁm¢re ¢s rangjÀra.

Cage v¢letlen-müvei annyiban Àllnak kÁv¡l a müv¢szeten, hogy mÀr nem jelenÁte-
nek meg semmif¢le elrejtettet: itt mÀr minden a felszÁnen van. A megjelenÁt¢s hely¢be
a sz¡ntelen jelen idû l¢p, ¢s az idû emancipÀlÀsa az egyidejüs¢get teremti meg: ha
minden jelen van, akkor minden egyszerre van jelen, ¢s minden egyszerre ¢rv¢nyes
(vagy ¢rv¢nytelen). Ez az anarchisztikus elem Cage e müveiben. Zen¢j¢nek tÀrsada-
lomformÀlÂ hatÀsa azonban utÂpia marad, Àm ¢ppen ez menti meg Cage-et a müv¢-
szet szÀmÀra. Megmenti? Cage, aki nem a müv¢szet autonÂmiÀjÀban, hanem az ¢let
elsûs¢g¢ben hitt, biztosan nem Ágy fogalmazott volna. JÂl ismerte az eurÂpai müv¢szet
csapdÀjÀt: ha megmarad müv¢szetnek, mindig marad benne valami beteljes¡letlen,
valÂtlan ¢s Àtmeneti. Ha viszont Àtl¢p az ¢letbe, hogy megvalÂsuljon, egyÃttal meg-
szünik müv¢szet lenni.

(Elhangzott 1997. jÃnius 21-¢n Balatonf´ldvÀron, a Magyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg
Àltal rendezett F´ldvÀri Napokon.)
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KEATS LEVELEIRýL

àA tüz utolsÂkat lobban a kandallÂban, ¢n hÀt-
tal ¡l´k a tüznek, egyik lÀbfejem lazÀn kifor-
dÁtva fekszik a szûnyegen, mÀsik sarkam kiss¢
felemelkedik a padlÂrÂl... Mindez aprÂsÀg ä
De micsoda ¢lvezet lenne tudni ilyen aprÂsÀgo-
kat r¢g halott nagyjainkrÂl, p¢ldÀul tudni, va-
jon milyen pÂzban ¡lt Shakespeare, mikor a
Ïlenni vagy nem lenniÎ-t kezdte ÁrniÊ, mondja
Keats egyik level¢ben. HÀla azoknak,
akik megûrizt¢k, majd akik 1848-tÂl
kezdve Ãjra ¢s Ãjra kiadtÀk Keats leveleit,
mi tudhatjuk, milyen pÂzban ¡lt û, mikor
az àñh, tünt idûk arÀjÀÊ-t kezdte Árni. ValÂ-
ban, micsoda ¢lvezet s egyszersmind mi-
lyen megrendÁtû ¢lm¢ny lÀtni a leveleken
Àt az aprÂ-cseprû ¢s a megrÀzÂ esem¢nye-
ket, a felszÁnes ¢s a m¢lyrehatÂ ¢lm¢nye-
ket, melyek a versek intellektuÀlis-¢rzel-
mi hÀtter¢t adjÀk! àIszonyÃ ¢less¢ggel lÀtha-
tunk bele egy ilyen ember ¢let¢be a müvein ke-
reszt¡l, mintha Isten k¢mei volnÀnkÊ, ÀllÁtja
Keats t´rt¢netesen Burnsrûl, s szÀzszoro-
san Isten k¢m¢nek ¢rezheti magÀt, aki a
Keats-leveleket v¢gigolvassa, hisz e leve-
lek a müvekn¢l sokkal k´zvetlenebb¡l Àl-
lÁtjÀk el¢nk szem¢lyis¢g¢t, gondolkodÀs-
mÂdjÀt, k´ltûi gondjainak k´r¢t. A lev¢l-
gyüjtem¢ny lebilincselû olvasmÀny: egy
fiatal f¢rfi rendkÁv¡li intelligenciÀja hihe-
tetlen gyorsasÀggal fedezi fel szem¡nk
lÀttÀra az ¢let leg´r´mtelibb ¢s leglesÃj-
tÂbb ¢lm¢nyeit, àaz Àrny¢kot ¢s a f¢nytÊ,
ahogy û Árja. A kamaszos mohÂsÀg min-
den gy´ny´rt, szellemi ¢s testi ¢lm¢nyt
min¢l hamarabb megismerni ¢s a bÀtor-
sÀg minden iszonyatot szÀmba venni s fi-
lozofikus b´lcsess¢ggel egy term¢szetfe-
letti rendben elhelyezni szinte egyszerre
jelentkezik itt. Nincs e levelekben semmi
pÂz: egy kedves, jÂ humorÃ, ¢letvidÀm
huszonegy ¢ves fiÃ szem¡nk elûtt ¢rik

n¢gy ¢v alatt (1816 augusztusÀbÂl van az
elsû ¢s 1820 november¢bûl az utolsÂ a ma
ismert levelek k´z¡l) a àpo¢zisÊ naiv sze-
relmes¢bûl olyan nagy müv¢ssz¢, aki àa
mindens¢g partjÀn Àll, eltünûdveÊ (HA Rç-
D¹BBENEK, HOGY MEGHALHATOK), ahon-
nan k¢pes belÀtni s zÀrt, szem¢lytelen
vers¢pÁtm¢nyeiben megid¢zni a jÂ ¢s
rossz felfoghatatlan egyensÃlyÀt a vilÀg-
ban. S m¢g akkor is ä akÀrhÀnyszor
mondtuk is ki mÀr, Ãjra megd´bbenti az
embert a t¢ny ä mind´ssze huszon´t ¢ves.

Keatsnek k´r¡lbel¡l k¢tszÀznegyven
levele maradt fenn. K´ltûi ÃtjÀnak leg-
fontosabb fordulÂpontjai jÂl kiolvashatÂk
belûl¡k, hiszen ût a k´lt¢szettel kapcsola-
tos minden ¢lm¢nye, olvasÂi felfedez¢sei
¢ppÃgy, mint ÁrÂi felismer¢sei rendkÁv¡li
intenzitÀssal foglalkoztattÀk. TalÀn ebben
nincs is semmi meglepû, az azonban m¢g-
is figyelemre m¢ltÂ, ahogy a h¢tk´znapi
l¢t legtriviÀlisabb esem¢nyei ¢s az ¢letrûl,
müv¢szetrûl valÂ legm¢lyebb sejtelmek
egymÀs mellett jelennek meg, an¢lk¡l,
hogy valami hatÀssz¡net elvÀlasztanÀ
ûket egymÀstÂl. Keats szÀmÀra a k´lt¢szet
metafizikai valÂsÀg, az eszt¢tikai tapasz-
talat a megismer¢s leggazdagabb ¢s leg-
autentikusabb formÀja, s a nagy k´ltûk
vilÀgÀnak, elsûsorban Shakespeare-nek
olyan jelentûs¢get tulajdonÁt, mint a hÁ-
vû a kinyilatkoztatÀsnak. Elvont teÂria,
absztrakt dogma azonban nem ¢rdekli, s
tÀvol Àll attÂl, hogy a profÀnt ¢s az emel-
kedettet megk¡l´nb´ztesse egymÀstÂl.
Eg¢szs¢ges kÁvÀncsisÀggal ¢s nagy empÀ-
tiÀval figyeli a k´rnyezet¢ben zajlÂ kom¢-
diÀkat ¢s trag¢diÀkat, melyekben n¢ha
maga k¢nytelen a fûszerepet vinni, s re-
mek humor¢rz¢kkel fogalmaz meg jelle-
meket, szituÀciÂkat. Nem talÀl ki szÁnpa-
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dias pÂzokat a cÁmzett vagy az utÂkor el-
ismer¢s¢t keresendû, ugyanolyan term¢-
szetess¢ggel besz¢l a müalkotÀs eszt¢tikai
¢s ontolÂgiai probl¢mÀirÂl, mint p¢ldÀul
egy halas tÀlrÂl, melyet kishÃga elszÂra-
koztatÀsÀra talÀl ki ¢s varÀzsol valÂsÀgossÀ
hipnotikus stÁlusÀval.

A legfontosabb levelek, akÀrcsak a mü-
vek, el¢g pontosan kirajzoljÀk Keats k´l-
tûi ÃtjÀn a legfontosabb n¢gy ÀllomÀst.
1817 ûsz¢tûl 1818 tavaszÀig müv¢szi
programjÀnak kialakulÀsÀt t¡kr´zik; eb-
ben az idûben, a szinte k¢nyszeres meg-
szÀllottsÀggal vÀllalt pÀlya elej¢n elsûsor-
ban az alkotÀsi folyamat term¢szete izgat-
ja, s annak felderÁt¢se sajÀt k´ltûalkatÀ-
nak felismer¢s¢hez vezet. Ezek a korai le-
velek mutatjÀk, milyen szem¢rmetlen ¢t-
vÀggyal teszi magÀ¢vÀ Spenser k¢pes be-
sz¢d¢t, Shakespeare drÀmai intenzitÀsÃ
metaforikus nyelv¢t, az Erzs¢bet kori Ho-
m¢rosz-fordÁtÀs Âdon, sÃlyos archaizmu-
sait, hogy az utÀnzÀs k´zben sajÀt eredeti
hangjÀra rÀtalÀljon. 1818 nyarÀn hosszÃ
gyalogtÃrÀra megy a TÂ-vid¢kre, majd
SkÂciÀba, tÀj¢lm¢nyt akar gyüjteni a H¡-
periÂn-t¢mÀhoz, s tapasztalatairÂl beszÀ-
mol fiv¢reinek, barÀtainak. Ez az az idû-
szak, mikor a tÀrsadalmi valÂsÀg a levelek
tanÃsÀga szerint a leginkÀbb ¢rdekli,
megrend¡lten szÀmol be az embertelen
nyomorrÂl, elmaradottsÀgrÂl, mit Ãtja
sorÀn lÀt, s megerûs´dik a liberÀlis ¢rt¢-
kek irÀnti m¢g diÀkkorÀban kialakult
szimpÀtiÀja. 1818 ûsz¢tûl 1819 ûsz¢ig ter-
jed Keats eset¢ben az Ãn. annus mirabilis:
megrÀzÂ ¢lm¢nnyel, ´ccs¢nek, a tizen-
nyolc ¢ves Tomnak agÂniÀjÀval ¢s halÀlÀ-
val kezdûdik ez a korszak. Minthogy eb-
ben az idûben mÀsik fiv¢re, George mÀr
AmerikÀban van, naplÂszerüen vezetett
leveleket k¡ld neki, s Ágy pontosan tud-
juk, a szem¢lyes ¢let milyen bonyolult
sz´ved¢ke hÃzÂdik meg a legnagyobb
müvek hÀtter¢ben (egyik leggazdagabb
level¢t, a k´ltû àkam¢leonÊ-term¢szet¢rûl
szÂlÂ fejteget¢seit feltehetûen Tom beteg-

Àgya mellett Árta); sok hÁres vers, p¢ldÀul
a LA BELLE DAME SANS MERCI, az ÂdÀk,
a HºPERIñN-t´red¢kek elsû sz´vegvari-
Ànsa a levelekben talÀlhatÂ, illetve bizo-
nyos motÁvumai itt emelkednek valahon-
nan a tudat m¢ly¢rûl verbÀlis szintre; Àl-
mok, szinte testetlen¡l elomlÂ k¢pek,
megfoghatatlan sejtelmek jelennek meg,
s felderÁthetû belûl¡k, milyen gondolat-
menetbûl nûtt ki egy-egy jellegzetesen
keatsi kifejez¢s. S v¢g¡l a nagy szerelem
dokumentumai, a Fanny Brawne-hoz Árt
levelek 1819ä1820-bÂl valÂk. Keserves
olvasmÀny majdnem mind. Menek¡l¢s-
sel kezdûdik a kapcsolat, nehogy e szen-
ved¢ly elvonja energiÀjÀt az alkotÀstÂl. A
betegs¢g Àltal felfokozott ¢letvÀgy ¢s a k´-
zeli v¢g felismer¢s¢nek iszonyata egyszer-
re van jelen ezekben a szerelmes levelek-
ben, s minden sorban ott van a hajszolt-
sÀg, a meggy´t´rt idegek tiltakozÀsa, hi-
szen az idû rohan, s ami megÁrandÂ, el
kell hogy k¢sz¡lj´n. Ez az a szerelem,
mely szem¢lyes intenzitÀst ad a Sz¢ps¢g-
nek mint metafizikai ¢lm¢nynek, mint vi-
lÀgmagyarÀzatnak, s talÀn n¢mi r¢sze e
szenved¢lynek is van abban, hogy Keats
az ÂdÀkban, a HºPERIñN-t´red¢kekben
olyan drÀmai erûvel s szem¢lyes sorsÀtÂl
elvonatkoztatva k¢pes megragadni az
¢let sz¢ps¢g¢nek ¢s tragikumÀnak egyen-
sÃlyÀt. àMint ¢rz¢keny lev¢l a gondolat forrÂ
tenyer¢nÊ (Baileynek, 1818. jan. 23.): jel-
mez ¢s maszk n¢lk¡l Àll elûtt¡nk.

A levelek legfûbb varÀzsÀt a spontane-
itÀs adja. °rezni, Keats keze ÀltalÀban
nem tudja k´vetni gondolkodÀsÀnak se-
bess¢g¢t: gondolatjelek, szÂt´red¢kek,
hirtelen vÀltÀsok szaggatjÀk meg Ãjra ¢s
Ãjra a sz´veget. A lev¢lgyüjtem¢ny egy
nagy k´ltû tudatÀnak szabad asszociÀciÂs
ÀramÀt, belsû tartalmÀt r´gzÁti; egy rend-
kÁv¡li karakter pÀtosztÂl mentes, de he-
roikus k¡zdelm¢t k´zvetÁti, hogy ÃrrÀ le-
gyen a kÀoszon, mely kÁv¡lrûl ¢s bel¡lrûl
egyarÀnt fenyegeti. S nem utolsÂsorban
egy kreatÁv szellemnek a nyelv szemanti-
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kai ¢s hagyomÀnyt megid¢zû lehetûs¢gei-
vel valÂ ´r´mteli jÀt¢kaiba enged bete-
kinteni.

PÀr szÂt a vÀlogatÀsrÂl ¢s a cÁmzettek-
rûl. Minden vÀlogatÀs meghamisÁtja ¢s
minden r´vidÁt¢s eltorzÁtja a benyomÀst,
melyet a levelek ́ sszess¢ge tesz az olvasÂ-
ra, de terjedelmi okokbÂl itt csak n¢hÀny
ä komolyabb jegyzetel¢st nem ig¢nylû ä
lev¢l szerepel, n¢melyik r´vidÁtve. A leve-
lek azt mutatjÀk, Keatsnek ragyogÂ tehet-
s¢ge volt a barÀtkozÀshoz. Testv¢rein kÁ-
v¡l (George k¢t ¢vvel, Tom n¢gy, Fanny
nyolc ¢vvel volt fiatalabb nÀla) remek ba-
rÀtok vÀrtÀk tûle a hÁreket, akik osztoztak
Ázl¢s¢ben, ¢s meg¢rt¢ssel figyelt¢k hihe-
tetlen becsvÀgytÂl sarkallt ¢let¢t, a àSz¢p-
s¢g fel¢ hajtÂ szenved¢ly¢tÊ (George
´ccs¢¢knek, 1818. okt. 14ä31.). K´z¡l¡k
John Hamilton Reynolds, Robert Hay-
don, Benjamin Bailey, majd Charles
Brown Àllt Keatshez a legk´zelebb: meg-
ismerked¢s¡k idej¢n Reynolds kezdû k´l-
tû volt, Haydon mÀr viszonylag elismert
festû, Bailey Oxfordban k¢sz¡lt papi pÀ-
lyÀra, a Keatsn¢l nyolc ¢vvel idûsebb
Brown pedig, aki korÀbban kereskedelmi
¡gyn´k volt, ekkoriban mÀr nagyr¢szt
irodalmi ambÁciÂinak ¢lt. A vÀlogatÀsban
szerepel egy lev¢l, melyet Keats kiadÂjÀ-
nak, John Taylornak, ¢s egy, melyet ki-
adÂja lektorÀnak, Richard Woodhouse-
nak Árt. Taylor ¢s Woodhouse tisztÀban
volt Keats rendkÁv¡li k´ltûi tehets¢g¢vel.
Taylor erk´lcsileg, sût anyagilag is nagy
kockÀzatot vÀllalt, hogy Keatsnek vi-
szonylagos biztonsÀgtudatot adjon a leg-
fontosabb versek megÁrÀsa idej¢n, Wood-
house pedig fenntartÀs n¢lk¡l ÀllÁtotta,
rÀadÀsul m¢g 1818 oktÂber¢ben, a legna-
gyobb versek megsz¡let¢se elûtt, hogy
Shakespeare ¢s Milton Âta nem jelentke-
zett olyan nyilvÀnvalÂ tehets¢g az angol
k´lt¢szet t´rt¢net¢ben, mint Keats.

A lev¢lkiadÀsok t´rt¢net¢rûl annyit
kell elmondani, hogy az elsû lev¢lk´teg ä
nyolcvan lev¢l ä az elsû, R. M. Milnes-f¢le

¢letrajzban jelent meg 1848-ban, amikor
a korÀbbi, Keats k´lt¢szet¢t nagyr¢szt el-
utasÁtÂ kritikai beidegzûd¢seket fel¡lbÁ-
rÀlÂ cambridge-i àapostolokÊ, a Tenny-
sonnal egy¡tt indulÂ eszt¢tÀk jÂvoltÀbÂl
Keats neve kezdett kiemelkedni a feled¢s
homÀlyÀbÂl. A viktoriÀnus kritikai k´zv¢-
lem¢nyt erûsen megosztotta 1878-ban a
Fanny Brawne-hoz Árott levelek megjele-
n¢se AmerikÀban: e levelek olyan szem¢-
lyes ¢lm¢nyekbe engednek betekinteni,
melyekhez a k¡lvilÀgnak semmi k´ze, ¢r-
veltek sokan, mÀsok meg egyenesen a f¢r-
fias szem¢rem ¢s erk´lcsi bÀtorsÀg hiÀ-
nyÀt lÀttÀk benn¡k, Keats hiÀnyos nevel-
tet¢s¢t, ¢rz¢ki term¢szet¢t emlegett¢k, s
Ãgy v¢lt¢k, legalÀbb akkorÀt v¢tett Keats
ellen e levelek kiadÂja, mint a korabe-
li kritika, amely a tizenkilencedik szÀza-
di legenda szerint Keats korai halÀlÀt
okozta. Holott ekkor mÀr preraffaelita
k´r´kben Keats valÂsÀgos kultikus figura
volt, Swinburne pedig 1882-ben az EN-
CYCLOPAEDIA BRITANNICA hasÀbjain azt
Árta, az ÂdÀkban Keatsnek siker¡lt olyan
t´k¢letesen megragadnia a sz¢ps¢get,
àamennyire az emberi besz¢d egyÀltalÀn meg-
engediÊ.

°rdekes, hogy Keats ¢ppen akkor l¢p
be az eurÂpai k´lt¢szett´rt¢netbe, ami-
kor a huszadik szÀzad elej¢n a moderniz-
mus megjelen¢s¢vel egy idûben a roman-
tikus ´r´ks¢g hÀtt¢rbe szorul: ekkor je-
lennek meg az elsû versfordÁtÀsok n¢me-
t¡l (1897) ¢s franciÀul (1907), a levelek
pedig fel¢rt¢kelûdnek ¢s fokozatosan be-
ker¡lnek az angol ¢s az amerikai kritikai
k´zgondolkodÀs lÀtÂk´r¢be. T. S. Eliot ki-
jelenti, nincs az angol irodalomt´rt¢net-
ben k´ltû, kinek a levelei olyan figyelem-
re m¢ltÂk ¢s fontosak volnÀnak, mint
Keats¢i: àKeatsnek aligha van olyan kijelen-
t¢se a k´lt¢szetrûl, melyet, alapos megfontolÀs
utÀn, s a megfogalmazÀs neh¢zs¢geit leszÀmÁt-
va, igaznak ne ¢rezne az ember, m¢gpedig sÃ-
lyosabb ¢s ¢rettebb k´ltûi müvekre vonatkoztat-
va is, mint amilyet Keats valaha is Árt.Ê
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AmerikÀban Keats megÁt¢l¢se ä talÀn
mert nem voltak kanonizÀlt hagyomÀ-
nyok (Keats a klasszicista Pope elleni ki-
t¢teleivel vÀltotta ki az angliai konzervatÁv
kritikai k´r´k ellenszenv¢t), ¢s mert osz-
tÀlyos szempontok kev¢sb¢ befolyÀsoltÀk
az ¢rt¢kÁt¢letet ä mindig is kiegyensÃlyo-
zottabb ¢s az elsû perctûl pozitÁvabb volt.
George Keats nyomÀn sok fontos lev¢l ke-
r¡lt Àt Louisville-be, s 1883-ban amerikai
kiadÂ jelentette meg az elsû, akkoriban

teljesnek tekintett lev¢lgyüjtem¢nyt Har-
ry Buxton Forman gondozÀsÀban, majd
az û fia, Maurice Buxton Forman az idû-
k´zben elûker¡lt levelekkel kieg¢szÁtve
adta k´zre a mindenkori teljes anyagot
1931-ben, 1935-ben, 1947-ben, majd
1952-ben. S v¢g¡l H. E. Rollins kritikai
kiadÀsa 1958-ban jelent meg egyszerre az
Egyes¡lt çllamokban ¢s AngliÀban.

P¢ter çgnes

KEATS LEVELEIBýL
P¢ter çgnes fordÁtÀsa

Benjamin Baileynek, 1817. oktÂber 8.

Kedves Benjamin barÀtom!
[...] Mit vÀlaszolhatn¢k arra, hogy Te engem k´ltûnek mondsz? Bennem az igazi k´l-
t¢szetrûl oly fens¢ges k¢pzet ¢l, hogy a csÃcsot, hovÀ felkapaszkodni igyekszem, sz¢-
dÁtû magassÀgban lÀtom fejem f´l´tt tornyosulni. Egy¢bk¢nt mÁg az End¡miÂnt be nem
v¢gzem, nincs is jogom eld´nthetni ä Az End¡miÂn lesz a prÂbat¢tel, k¢pzeletem prÂ-
bÀja, s m¢g inkÀbb invenciÂm¢ ä ez igen ritka er¢ny¢ ä egyetlen sovÀnyka mes¢bûl
4000, k´ltûi sz¢ps¢ggel gazdag sort szÀnd¢kszom Árni ä s ha elgondolom, micsoda fel-
adatot tüztem magam el¢, s hogy ha elv¢gzem, ha alig n¢hÀny l¢p¢ssel is, de k´zelebb
jutok a K´lt¢szet TemplomÀhoz ä azt mondom magamban ä Isten ne adja, hogy ilyen
prÂbÀn Àtmennem ne kelljen! ä Egyszer hallottam, amikor Hunt azt magyarÀzta, ¢s
fel is mer¡lhet a k¢rd¢s, mi haszna hosszÃ verset Árni. Amire ¢n meg azt k¢rdezem ä
Vajon a po¢zis szerelmesei nem ÂhajtjÀk-¢, hogy lenne egy sz¢p s¢tÀlÂkertj´k, ahol
kedv´kre vÀlogatva szabadon szakÁthatnak a virÀgokbÂl, s jÀrtokban-kelt´kben annyi
t¡nd´kletes k¢pre bukkanhatnak, hogy nagyjÀt nyugodtan el is feledhetik, hisz Ãj ́ r´-
m´t lelnek majd benn´k, ha mÀsodszori olvasÀskor ism¢t reÀjok akadnak: eg¢sz h¢tre
valÂ eledelt nyÀri kÂszÀlÀsaikhoz? ä [...] S k¡l´nben is a hosszÃ vers az InvenciÂ prÂ-
bÀja, mit ¢n a k´lt¢szet SarkcsillagÀnak tekintek, mint ahogy a FantÀzia a vitorla, a
K¢pzelet pedig a kormÀnyozÂ lapÀt...
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Benjamin Baileynek, 1817. november 22.

Kedves Benjamin barÀtom!
[...] bÀrha tudhatnÀd mindazt, amit a szellemrûl s a szÁvrûl gondolok ä bÀr gyanÁtom,
legrejtettebb gondolataimba is belelÀtsz ez ¡gyben, mÀsk¢pp nem tartanÀl ennyi idû
utÀn is ¢rdemesnek drÀga barÀtsÀgodra. Az¢rt hadd mondjak el r´viden valamit, min
sokat t´prengtem mostanÀban, s mi nagyobb alÀzatra s enged¢kenys¢gre k¢sztet,
m¢gpedig a k´vetkezû felismer¢st ä a szellem ÂriÀsai, mintha lÀthatatlan k¢miai ve-
gy¡letek volnÀnak, ÀtalakÁtjÀk a semleges szellemü t´meget ä de nekik maguknak
nincs sajÀt egy¢nis¢g¡k, nincs meghatÀrozott karakter¡k. Azon f¢rfiak legjobbjait, az
¢lenjÀrÂkat azok k´z¡l, kik sajÀt egy¢nis¢ggel bÁrnak, az erû embereinek nevezn¢m.

[...] bÀrcsak ¢ppoly bizonyos lehetn¢k felûle, hogy mind a baj, mi csak ¢rhet ben-
n¡nket, e mostani felindulÀsoddal egy¡tt, jÂra fordul, mint amilyen bizonyos a k¢p-
zelet valÂsÀga felûl vagyok. Semmi mÀsban nem hiszek, csak a szÁv ¢rzelmeinek szent-
s¢g¢ben ¢s a k¢pzelet igazÀban ä minden, amit a k¢pzelet sz¢ps¢gk¢nt megragad, igaz
kell legyen, akÀr l¢tezett annak elûtte, akÀr nem ä mert hitem szerint a Szerelem, mint
minden szenved¢ly¡nk, legfennk´ltebb alakjÀban k¢pes formÀt adni az eszm¢nyi
Sz¢ps¢gnek ä egyszÂval: kiolvashatod legfontosabb sejtelmeimet az elsû k´nyvembûl
¢s az utolsÂ levelemben k¡ld´tt kis dalbÂl1 ä mi a fantÀzia anyagÀban ÀbrÀzolja a l¢-
p¢seket ezekben a k¢rd¢sekben ä a k¢pzeletet çdÀm ÀlmÀhoz lehet hasonlÁtani ä mikor
fel¢bredt, megtalÀlta, mit ÀlmÀban lÀtott.2 AnnÀl is fanatikusabb vagyok e hitt¢telben,
mert ¢n igazÀn meg nem foghatom, mik¢ppen lehet bÀrmiben is felismerni az igazat
a l¢p¢srûl l¢p¢sre tapogatÂ ¢rtelem segÁts¢g¢vel ä de nyilvÀn fel lehet ä ugyan lehet-
s¢ges-e, hogy akÀr a legnagyobb b´lcsnek is ne kellett volna egy sor ellenvet¢st f¢lre-
s´p´rnie az ÃtjÀbÂl, hogy c¢lba jusson? ä AkÀrhogy van is ä nekem adass¢k ¢ltemet
¢rzetekben ¢lnem inkÀbb, mint gondolatokban! ä Egy àifjÃ lÀtomÀsaÊ ez, egy elj´ven-
dû valÂsÀg Àrnya ä s ez a meglÀtÀs m¢g inkÀbb meggyûz igazamrÂl, mert ahogy fel-
bukkan, Àtvezet egy mÀsik kedvelt sejtelmemhez, mely mostansÀg erûsen fogva tart,
vagyis hogy az itten ¢s moston tÃl ÂriÀs gy´ny´rben lesz r¢sz¡nk, mert kifinomultabb
formÀban, megism¢telve Àt¢lhetj¡k m¢g egyszer mindazt, mit e f´ld´n boldogsÀgnak
nevezt¡nk ä E sors azonban csak azoknak adatik meg, kiknek ´r´me telik az ¢rzetek-
ben, s nem szomjaznak, mint Te, az igazsÀgra ä çdÀm Àlma itt is megteszi s bizonyÁtja,
a k¢pzelet s annak ¢gi mÀsa ugyanaz, mint az ember¢let s annak spirituÀlis megism¢t-
lûd¢se. De mint mondÀm ä az egyszerü k¢pzeletdÃs l¢lek Ãjra ¢s Ãjra meglelheti ju-
talmÀt, amint finom vÀratlansÀggal a szellem mintegy ism¢tlûd¢sk¢ppen Ãjra ¢s Ãjra
felismeri a k¢pzelet cs´ndes munkÀlkodÀsÀt ä hogy a fontosat a mindennapihoz m¢r-
jem ä sose tapasztaltad, hogy amint egy kellemes hangon dÃdolt r¢gi melÂdia valami
kellemes k´rnyezetben meglepett, Ãjra Àt¢lted volna mindazt, mit akkor gondoltÀl
vagy sejtett¢l volt, mikor a dalt elûsz´r hallottad? ä nem eml¢kszel, hogy ilyenkor an-
nak a r¢gi ¢nekesnek az arcÀt m¢g szebbnek lÀttad gondolatban, mint amilyen lehe-
tett, a pillanat fens¢g¢nek hatÀsÀra azonban ez fel se is tünt neked? ä mert abban a
percben a k¢pzelet szÀrnyain suhantÀl a magasban ä ilyen l¢szen a minden arcok arca
ä az a gy´ny´rü-gy´ng¢d arc, melyet majd egyszer megpillanthatsz ä Micsoda idû lesz
az! ä folyton elkanyarodom a t¢mÀtÂl ä de az olyan ´sszetett elme, mint a ti¢d, gon-
dolom, nem Ágy mük´dik ä az olyan elme, mely bÀr k¢pzeletdÃs, de k¢pzelg¢se gy¡-
m´lcs¢t is f¢ltûn szÀmba veszi ä aki f¢lig ¢l ¢rzeteken, f¢lig gondolatokon ä kinek szÀ-
mÀra az ¢vek sz¡ks¢g szerint elhozzÀk a filozÂfus b´lcsess¢g¢t3 ä ilyennek gondolom



¢n a ti¢det ä s ez¢rt ́ r´k boldogsÀgod ¢rdek¢ben n¢ked nemcsak a r¢gi mennyei bort
kell kortyolgatnod, mi mint leg¢teribb f´ldi mereng¢seink ÃjraÁzlel¢se tünik fel elût-
tem, hanem gyarapodnod kell a tudÀsban is, s tudnod kell minden dolgokat ä ¹rven-
dek, hogy jÂ Ãton haladsz hÃsv¢t4 irÀnyÀban ä gyorsan tÃl leszel kÁnos olvasmÀnyaidon
¢s akkor! ä a vilÀg bÀr bajokkal teljes, nincs rÀ okom magamat k¡l´n´sk¢ppen sze-
rencs¢tlennek gondolni [...] ä s nem hinn¢m, hogy valaha is Ãgy fogok gy´trûdni, mint
most Te ä gondolom, Te valaha azt hitted, az ¢let c¢lja a boldogsÀg, mit valamely el-
rendelt ÂrÀban megadatik el¢rn¡nk ä lelkednek olyan a term¢szete, hogy sz¡ks¢g sze-
rint ¢rt a csalatkozÀs ä ¢n viszont nem eml¢kszem, hogy valaha is szÀmÁtottam volna
rÀ, hogy boldog leszek ä nem is keresem a boldogsÀgot, hacsaknem a percnyi ́ r´mben
ä engem tÃl a pillanaton semmi nem riaszt. A lenyugvÂ nap mindig helyrebillent ä
vagy ha egy ver¢bfi j´n ablakom alÀ, l¢t¢be csal, s ¢n vele csipegetek a f´venyen. Ami-
kor mÀsok balszerencs¢j¢rûl hallok, mindig ez jut eszembe: àNincs mit tenni ä legalÀbb
most megismeri az ́ r´m´t, mit lelki tartal¢kainak elûhÁvÀsa ÀdÊ, ¢s nagyon k¢rlek rÀ,
kedves barÀtom, ha eztÀn bÀrmikor is valami hidegs¢get ¢szlelsz bennem, nehogy szÁv-
telens¢gnek vedd azt, hanem csak elvontsÀgnak ä mert hidd meg, olykor eg¢sz h¢ten
Àt nem ¢rzem semmi szenved¢lynek, ¢rzelemnek a hatÀsÀt magamon ä s n¢ha oly so-
kÀig eltart ez az Àllapot, hogy mÀr-mÀr k¢telkedni kezdek mÀskor valÂ ¢rzelmeim
ûszintes¢g¢ben ä meddû trag¢diak´nnyeket v¢lek lÀtni benn¡k ä Tom ́ cs¢m Àllapota
sokat javult ä Devonshire-be k¢sz¡l ä ¢n majd k´vetem ä egyelûre Dorkingban vagyok,
most ¢rkeztem ä oly igen ÂhajtvÀn valamely szÁn- ¢s l¢gvÀltoztatÀst, valamint hogy
megsarkantyÃznÀm lovam, s bev¢gezn¢m versem, melynek m¢g 500 sor hÁja van...

Szeretû barÀtod,
John Keats

1. Az ENDºMIñN I. k´nyve, illetve a II. k´nyv àñ, BÀnat, el m¢rt kivÀntad...Ê kezdetü lÁrai bet¢tje.
2. UtalÀs Milton ELVESZETT PARADICSOM-Àra: VIII. 452ä490.
3. àPhilosophic mindÊ, id¢zet Wordsworth ñDA A HALHATATLANSçGRñL cÁmü vers¢bûl.
4. C¢lzÀs az elk´vetkezû vizsgÀkra.

J. H. Reynoldsnak, 1817. november 22.

Kedves John barÀtom!
K¢t dolog gy´t´r ä az egyik Crips ä a mÀsik, hogy nem indulhatok Tommal Devon-
shire-be ä azonban rem¢lem, sajÀt magam irÀnt valÂ k´teless¢gem egy-k¢t h¢t alatt
bev¢gzem, s aztÀn megfontolom, mit tehetek felebarÀtom¢rt ä er¢nyes eljÀrÀs, nemde?
[...] Egy ostoba k¢rd¢st akartam feltenni neked, amire sem Te, sem mÀs nem tudna
vÀlaszolni, hacsak egy eg¢sz fÂliÂt tele nem Ár, vagy teljes pamfletet nem kanyarÁt belûle
ä BÀr d´ntsd el magad ä Te mi¢rt nem tudsz, mint ahogy ¢n tudok, felindulÀs n¢lk¡l
fogadni mindent, mit a szÁv gy´trelmeinek mondhatunk? Engem cs´ppet sem lepnek
meg soha ä Mert egek! hÃzza be az ember lelk¢nek finom csigaszarvait, hogy elvisel-
hesse ¢let¢t e vilÀgban ä °lvezem ezt a vid¢ket ä van itt domb is, v´lgy is, kis patak is
ä Ma este felszaladtam a Box Hillre a Hold utÀn ä lÀttad a Holdat? ä aztÀn mikor
lej´ttem, pÀr sorral tovÀbb jutottam. MostantÂl valahÀnyszor tÀvol lesz¡nk egymÀstÂl,
¢s nem k´t le valami hosszabb k´ltem¢ny ä minden levelemben k¡ld´k egy kis verset
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ä most nem akarok egy parÀny r¢szt kivenni, mert szeretn¢m lÀtni, mint fogod majd
egyben ¢lvezni az eg¢szet. HÀrom k´nyvet hoztam magammal, az egyik Shakespeare
versei; m¢g sose leltem ennyi sz¢ps¢get a szonettekben ä Ãgy ¢rzem, tele vannak olyan
gy´ny´rüs¢gekkel, miket v¢letlen¡l ä a hasonlat megragadÀsÀnak lÀzÀban ä mond ki
ä k¢pes ezt ember elviselni? ä hallga csak!

S hogy ejti lombjÀt a sok b¡szke fa,
Mely alatt nemr¢g tikkadt nyÀj h¡s´lt,
S hogy hÀg k¢v¢k ravatalaira
A borzas-ûsz szakÀllÃ nyÀri z´ld5

Mindent elmondott mindenrûl, vagyis nem hagyott nek¡nk semmit, amit ¢rdemes
lenne elmondani [...] a po¢zis szerelmes¢t a legorcÀtlanabb mÂdokon tudja felizgatni,
mikor ilyeneket mond:

 a valÂsÀg k´ltûi ´r¡let
°s dagÀly lenne, Âdon k´ltem¢ny6

mi egy¢birÀnt kapitÀlis mottÂ lesz k´ltem¢nyemhez ä nem gondolod? ä meg olyanokat
mond, hogy àÂdon pennÀd rajzaiÊ ä meg àÀprilis elsû virÀgaÊ ä meg àa halÀl ´r´k
fagysivÀr d¡heÊ7 ä Milyen fejedelmi szesz¢lyben fogant ́ tletek! IdemÀsolok m¢gis egy
szakaszt, mert az ´sszef¡gg¢sek enn¢l nem jÀtszanak szerepet, s ahogy elk¢sz¡ltem
vele, igen Âhajtottam, bÀrcsak leadnÀd voksod ä pro vagy contra ä

Aquarius! egek kristÀly fiv¢re,
kinek Zeusz kirÀly, szÀrnyak hely¢be,
k¢t legyezû-forma vÁz-sugarat
adott, minek f¢ny¢vel elmulat
  szüz Artemisz:
olvaszd fel a l¢g ragyogÂ fagyÀt,
vÁz-szÀrnyon Àt vÀllad ez¡st havÀt
lÀttasd, legyen m¢g ragyogÂbb a f¢ny
a Csillag-kirÀlynû nÀsz-¢jjel¢n
  te friss! ä8

5. XII. szonett. SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.
6. XVII. szonett. SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.
7. XIX., XXI., XIII. szonett. SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.
8. ENDºMIñN, IV. 581ä590. SomlyÂ Gy´rgy fordÁtÀsa.

George ¢s Tom Keatsnek, 1817. december 21., 27. (?)

°des fiv¢reim!
[...] A minap szÁnhÀzban voltam, meg akartam n¢zni, hogy l¢p publikuma el¢ Kean9

elûsz´r a betegs¢ge Âta a III. RichÀrdban ä hÀt, ha tudni akarjÀtok, fantasztikus volt ä
K¢sûbb megn¢ztem A gazdagsÀgban is, Reynolds ugyanis megk¢rt, Árn¢k bÁrÀlatot
Luke-alakÁtÀsÀrÂl ä a cikk ma jelent meg a Championban, amit elk¡ld´k az Examinerrel
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egyetemben [...] ä tegnap ¢s ma Dilke-kel t´lt´ttem az est¢t, m¢gpedig nagyon kelle-
mesen ä ¢pp most j´v´k tûle, s hirtelen nagy kedvem van befejezni ez iromÀnyt, mit
reggel kezdtem, s mitûl û ragadott el. P¢ntek este talÀlkoztam Wellsszel, mÀsnap meg
elmentem megn¢zni a HalÀl a sÀrga szÁnü lovont ä a k¢p csudÀlatos, ha figyelembe
vessz¡k West10 korÀt; de semmi nincs rajta, mi intenzÁv azonosulÀsra k¢sztetne, nincs
egyetlen nû, akinek csÂkjÀ¢rt el kellene pusztulni, egyetlen arc, mi ¢lû valÂsÀgk¢nt
emelkedne ki a hÀtt¢rbûl. A müv¢szet nagysÀga intenzitÀsÀbÂl fakad, minek hatÀsÀra
minden elillan, ami kellemetlen, mert k´zvetlen k´zel¢be visz a Sz¢pnek ¢s az Igaznak
ä VizsgÀljÀtok meg a Lear kirÀlyt, lÀtni fogjÀtok, ezt p¢ldÀzza az eg¢sz; ezen a k¢pen
azonban Ãgy van jelen a rÃt, hogy nem nyÁlik meg az elm¢lked¢s v¢gtelen m¢lye, mely-
be mindazt, mi visszataszÁtÂ, beletemethetn¢ az ember ä A k¢p nagyobb, mint a meg-
csÃfolt Krisztus11 ä [...] Brownnal ¢s Dilke-kel megn¢zt¡k a karÀcsonyi pantomimet,
aztÀn elkÁs¢rtek, ¢s gyalog ment¡nk hazÀig. ötk´zben sok minden szÂba j´tt, sok min-
denrûl vitatkoztunk, jobban mondva besz¢lgett¡nk Dilke-kel ä csak Ãgy cikÀztak ben-
nem a gondolatok, ¢s hirtelen rÀj´ttem, mi az az adottsÀg, mibûl minden rendkÁv¡li
teljesÁtm¢ny fakad ä k¡l´n´sen az irodalomban ä s mi oly korlÀtlanul megvolt
Shakespeare-ben ä arra a negatÁv k¢pess¢gre gondolok, minek k´vetkezt¢ben az ember
k¢pes megmaradni bizonytalansÀgok k´zepette, titkok, k¢ts¢gek k´zt, an¢lk¡l, hogy
irritÀlÂmÂd kapkodna a t¢nyek s a rÀciÂ utÀn ä Coleridge p¢ldÀul k¢pes lemondani
a valÂsÀg lÀtszatÀnak a titkok szent¢ly¢ben felsejlû szikrÀnyi, de f¢nyes felcsillanÀsÀrÂl,
mert nem hajlandÂ be¢rni f¢l tudÀssal. Ha ezt k´teteken Àt fejtegetn¢m, akkor sem
tudn¢k t´bbet mondani, mint hogy az igazi k´ltûben a Sz¢ps¢g minden mÀs megfon-
tolÀst megelûz, jobban mondva megsz¡ntet minden egy¢b megfontolÀst.

Kij´tt Shelley verse, s mondjÀk, nagy ellen¢rz¢st sz¡lt, mint a Mab kirÀlynû annak
idej¢n. Szeg¢ny Shelley, szavamra megvannak az û er¢nyei! írjatok mihamarÀbb, hisz
leveletek oly igen vÀrja a benneteket nagyon szeretû fiv¢retek,

John

9. Edmund Kean a kor legnagyobb drÀmai szÁn¢sze.
10. Benjamin West nyolcvan¢ves volt, mikor a k¢pet festette.
11. Westnek egy mÀsik k¢pe.

J. H. Reynoldsnak, 1818. februÀr 3.
Hampstead, kedd

Kedves John barÀtom!
Megkaptam a k¢t kaska mogyorÂt: be jÂ volna, ha k¢t penny¢rt minden eb¢d utÀnra
lenne ilyen csemeg¢m12 ä ñ, bÀrha l¢gi malacok lehetn¢nk, kicsapva a b¡kk´s´kbe,
hol kedv¡nkre csemeg¢zn¢nk a l¢lek makkos rengetegj¢n ä mintha mÂkusok volnÀnk,
s mogyorÂt ropogtatnÀnk, mert mi a mÂkus, ha nem l¢gi malac, s mi a mogyorÂ, ha
nem az arkangyalok makkcsemeg¢je. Ami a felt´rendû mogyorÂkat illeti, ¢n csak any-
nyit mondhatok, ahol tÃlÀradÂ bûs¢ggel adÂdnak a tetszetûs k¢pek, a keresetlen egy-
szerüs¢g a legjobb megoldÀs. Az elsû a jobb az elsû sora miatt: àa nyÁl agancsos ¢tket
nem talÀltÊ ä meg mert a mÀsodikban ott van (ez az egyetlen hely, egy-k¢t szÂ egy¢b-
k¢nt, mit megbÁrÀln¢k ä fûleg, mert magamnak is meg kellett tanulnom, hogy mint
lid¢rcf¢nynek, ker¡ljem a csÀbÁtÀsÀt) az àelomlÂ ÀmulatÊ ä VigyÀznunk kell, nehogy
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e stÁlus kÁgyÂvarÀzsa valaha is m¢g egyszer rÀszedjen bÀrmelyikûnket is ä Lehet, hogy
tanulmÀnyoznunk k¢ne kortÀrsainkat. Hogy Wordsworth ¢s tÀrsai meg k¢ne kapjÀk
tûl¡nk jogos adÂjukat. De vajon n¢hÀny k¢pzeletdÃs ¢s bensûs¢ges passzus kedv¢¢rt
hagynunk kell-e, hogy egy egoista szesz¢lyeiben fogant b´lcseletet rÀnk k¢ny-
szerÁtsenek? ä Mindenkinek megvannak a maga sejtelmei, de nem mindenki kotlik
¢s pÀvÀskodik rajtuk, mÁg hamis ¢rm¢t nem k´lt ki belûl¡k, hogy aztÀn becsapja vele
magÀt ä Sokan k¢pesek eljutni a nem ismert tartomÀny13 hatÀrÀig, de nincs akkora
magabizodalmuk, hogy papÁrra vess¢k, amit a f¢lhomÀlyban lÀtni v¢ltek. Sancho is ki
tud eszelni olyan utat, mely a menny fel¢ vezet. Veled egy¡tt gyül´l´m az olyan k´l-
t¢szetet, mely szÀnd¢kÀnak kitapinthatÂ hÀlÂjÀt borÁtja rÀnk ä s ha egyet nem ¢rt¡nk,
mintha csÁpûre tett k¢zzel fenyegetûzne. Nagy ¢s minden erûszaktÂl ment legyen a
k´lt¢szet, Ãgy l¢pjen be a l¢lekbe, hogy nem ´nmagÀval, de tÀrgyÀval kelt d´bbenetet
vagy csudÀlkozÀst. ä Milyen sz¢pek a f¢lrehÃzÂdÂ virÀgok! Mennyit veszÁten¢nek sz¢p-
s¢g¡kbûl, ha el´z´nlen¢k az utakat, s kiÀltozni kezden¢nek: àcsudÀljatok, ibolya va-
gyok, cs¡ggjetek rajtam, kankalin vagyok!Ê Ebben k¡l´nb´znek a modern k´ltûk az
Erzs¢bet-korb¢liektûl. A modernek mindegyike Ãgy orszÀgol parÀny birtokÀn, mint
egy hannoveri vÀlasztÂfejedelem, ¢s naponta megszÀmolja, tartomÀnyaiban hÀny szal-
maszÀlat s´p´rtek le az ÃtrÂl, attÂl meg viszketegs¢g fogja el, ha n¢mely gazdasszony
netÀn megprÂbÀlnÀ nem kisikÀlni n¢hanap a r¢zlÀbasÀt: a r¢giek ÂriÀs birodalmakat
uraltak, a tÀvoli tartomÀnyaikrÂl csak hallomÀsbÂl tudtak, el sem is igen lÀtogattak
oda ä Nekem ebbûl nem kell ä Elegem van Wordsworthbûl, s fûleg HuntbÂl ä M¢rt
ÀllnÀnk be Manass¢ t´rzs¢be, ha szabadon kÂborolhatunk °zsauval? m¢rt botladoz-
nÀnk t¡sk¢k k´zt, ha rÂzsÀkon is l¢pdelhet¡nk? M¢rt lenn¢nk hasonlatosak a bag-
lyokhoz, ha sasokk¢nt szÀrnyalhatunk? [...] Nem ÂhajtanÀm likicsinyleni Words-
worth jelentûs¢g¢t vagy semmibe venni Hunt ¢rdemeit, annyit akarok mondani csu-
pÀn, senkinek nagysÀga ¢s ¢rdemei minket meg ne zavarjanak, hiszen van, akin¢l
nagysÀg ¢s ¢rdem makulÀtlanul ¢s minden erûszak n¢lk¡l megtalÀlhatÂ. Olvassuk mi
csak a r¢gi po¢tÀkat ¢s Robin Hoodot. Leveled a szonettel nagyobb ´r´m´t szerzett,
mint Childe Harold 4. k´nyve14 vagy bÀrkinek az ¢lete ¢s elm¢lked¢sei valaha is fognak.
A mogyorÂval teli kaskÀk¢rt cser¢be egy csokor barkÀt k´t´ttem n¢ked, rem¢lem, jÂl
festenek.

[IdemÀsolja Robin Hood ¢s RÁmek a Sellû-kocsmÀrÂl cÁmü verseit.]

12. ReynoldstÂl a k¢tpennys postÀval Keats aznap k¢t szonettet kapott Robin HoodrÂl.
13. Hamlet hÁres monolÂgjÀbÂl.
14. Byron CHILDE HAROLD ZARçNDOKöTJA cÁmü verses elbesz¢l¢s¢nek 4. ¢neke 1818 ÀprilisÀ-
ban jelent meg.

J. H. Reynoldsnak, 1818. februÀr 19.

Kedves John barÀtom!
A minap arra gondoltam, milyen lehetne az ¢let, ha az ember mindennap elolvasna
egy oldalnyi t´m¢ny sz¢ps¢ggel gazdag verset vagy tisztÀra ¢rlelt prÂzÀt ä ¢s akkor
azzal elindulna kÂborolni, elmerengne rajta, elelm¢lkedne rÂla, hazat¢rne tûle, j´-
vend´lne belûle, ¢s Àlmodna felûle ä mÁg csak meg nem unnÀ ä de mikor unnÀ meg?
ä soha ä Ha az ember gondolkodÀsa be¢rett, bÀrmely sÃlyos, Àtszellem¡lt passzus ki-
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indulÂpontja lehet a àharminck¢t palotaÊ fel¢. Milyen boldog az ilyen àfogantatÂ uta-
zÀsÊ, micsoda gy´ny´r´kkel ¢des e szorgos tunyasÀg! Szenderegj bÀr el a dÁvÀnyon,
ne f¢lj, nem szakad meg e r´p¡l¢s, szunnyadj egyet a lÂher¢n, s ¢teri ujjmutatÀsra
lelsz Àlmodban ä egy cs´pp gyermek csacsogÀsa szÀrnyakat ad, s az ¢rett f¢rfi szavaibÂl
erût nyersz, hogy f´lemelkedj rajtok ä egy dallamfoszlÀny àa szigetnek egy vadon sz´-
g¢beÊ15 visz, s ha susognak a levelek, à´vet kerÁtsz a f´ld k´r¡lÊ.16 °s nehogy hÀlÀt-
lansÀgra magyarÀzd, ha Ágy, csak ujjheggyel ¢rinten¢nk a nemes k´nyveket, mert a
tisztelet, mivel egyik ember a mÀsiknak talÀn ha adÂzhatik, csek¢lys¢g a jÂt¢tem¢nyhez
k¢pest, mi a nagy müvek merû l¢t¢bûl fakad, mellyel megid¢zik àa jÂ szellem¢t ¢s szÁv-
ver¢s¢t, mely ott a l¢t minden formÀibanÊ.17 Ne hÁvja senki a memÂriÀt tudÀsnak ä
Sok ember van, ki eredetimÂd gondolkodik, bÀrha nem is tud rÂla ä megt¢veszti a
megszokÀs ä °n Ãgy v¢lem, szinte bÀrki k¢pes, mint a pÂk, ´nn´n belsûj¢bûl l¢gi ci-
tadellÀt szûni ä alig n¢hÀny lev¢l ¢s Àghegy kell a pÂknak, hogy megkezdje munkÀjÀt,
s csudÀs k´rben jÀrÀsÀval mÀris bet´lti a leget: az ember is meg kell el¢gedjen n¢hÀny
sugallattal, hogy lelk¢nek finom hÀlÂjÀbÂl megszûje ¢gi kÀrpitjÀt ä jelekkel gazdagon
lelki szemeinek, puhasÀggal lelki ujjbegyeinek, tÀgas terekkel, hol kÂszÀlhasson, tiszta
pontossÀggal, hogy f¢nyüzû pompÀra leljen. A halandÂk szelleme oly k¡l´nb´zû s oly
k¡l´nf¢le utakra vÀgyik, hogy elûsz´r Ãgy v¢ln¢ az ember, k¢ptelens¢g felt¢telezni,
kialakulhatna valami k´z´s Ázl¢s ¢s elvrokonsÀg akÀr csak kettej´k vagy hÀrmÂjuk k´-
z´tt is ez utazÀsok sorÀn ä holott ¢pp megfordÁtva van az ä a szellemek k¡l´nb´zû
irÀnyba indulnÀnak ugyan, de szÀmtalan pontban keresztezn¢k egymÀs ÃtjÀt, majd
az utazÀs v¢g¢n ´sszetalÀlkozvÀn, k´sz´nthetn¢k egymÀst ä Az agg ¢s a gyermek be-
sz¢dbe elegyedne egymÀssal, majd az agg tovÀbbindulna, a gyermek meg ott maradna
tünûd¢seibe mer¡lten ä Senki nem vitatnÀ, nem ÀllÁtanÀ, hanem csak felebarÀtja f¡-
l¢be sÃgnÀ gondolatait, s Ágy, ha szelleme minden csÁrÀja ¢gi talajbÂl szÁvnÀ magÀba a
tÀplÀl¢kot, minden ember naggyÀ lehetne, s az emberis¢g rekettye- ¢s t¡skebokorral
benûtt parlag helyett, melyen csak sz¢tszÂrtan nagy ritkÀn lÀtni egy-egy t´lgyet vagy
fenyût a tÀvolban, erdei fÀk ÂriÀs k´ztÀrsasÀgÀvÀ vÀltozna. R¢gi hasonlat ´szt´nz¢-
s¡nkre a m¢hkaptÀr ä ¢n azonban Ãgy v¢lem, inkÀbb virÀg legy¡nk, s ne m¢h ä mert
hamis hit az, mi Ãgy tartja, jobb adni, mint kapni ä nem, nem, aki kapja s aki adja,
egyformÀn nyer rajta ä A virÀg, bizonyos vagyok felûle, m¢ltÂ ajÀnd¢kot kap a m¢htûl
ä m¢lyebb bÁborra gyÃlnak levelei a k´vetkezû tavaszon ä s vajon ki mondja meg, me-
lyiknek nagyobb a gy´ny´re, a f¢rfinak-¢ vagy a nûnek? Nemesebb Jupiterk¢nt egy
helyben ¡lni, mint Mercurius gyanÀnt ide-oda r´pk´dni ä ne rohanjunk hÀt s gyüj-
t´gess¡nk, mint a d´nge m¢h, t¡relmetlen¡l z¡mm´gve erre-arra, hogy az Âhajtott
tudÀsra rÀlelj¡nk: hanem tÀrjuk sz¢t szirmainkat, mint a virÀg, t¢tlen¡l vÀrva, bÀrmit
kapjunk is ä bomladozva bimbÂzvÀn ApollÂn szeme sugarÀban, s fogadjunk szÁvesen
minden sugallatot a nemes rovaroktÂl, kik lÀtogatÀsukkal megtisztelnek ä ¢letnedv
lesz jutalmunk, mely ¢h¡nket, ¢s harmat, mely szomjunkat oltja majd ä Mindezt a
gondolatot a reggel sz¢ps¢ge sugallta, mely ma tunyasÀgomban meglepett ä napok
Âta nem volt kezemben k´nyv ä s a Reggel azt mondta, jÂl van ez ä semmi mÀs nem
jutott el tudatomig, mint a Reggel, s a RigÂ azt mondta, jÂl van ez ä mintha Ágy szÂlt
volna ä
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ñ kinek arcÀt t¢li sz¢l kicsÁpte,
Ki lÀttÀl k´dkampÂn hÂfelleget,
S csillaghoz fagyni szenes csÃcsu szilt,
A tavasz n¢ked v¢gtelen sz¡ret.
ñ, akinek egy k´nyve van, a f¢ny,
Ki ¢jrûl ¢jre a legfûbb s´t¢ttel
T́ ltekezel, mÁg Phoebus rejtezik,
HÀromszoros hajnalod a tavasz.
ñ, ne hajszold a tudomÀnyt ä nekem sincs,
De otthonos meleggel szÂl dalom.
ñ, ne hajszold a tudomÀnyt ä nekem sincs,
De meghall az este. HaszontalansÀg
KÁnjÀn borongni nem haszontalan,
S meg¢bred, aki Àlmot lÀtni v¢l.18

Na mÀr most persze tudom, hogy mindez hiÃ okoskodÀs, bÀrmily k´zeli rokona le-
gyen is az igazsÀgnak, s csak arra valÂ, hogy tunyasÀgom mentsem ä nem csapom be
magam, s nem hiszem, hogy az ember olyan lehet, mint Jupiter, bûven el¢g neki, ha
lÂti-futi Mercurius vagy esetleg alÀzatos m¢hecske ä V¢gt¢re is egyre megy, Ágy van-e
vagy Ãgy, fontos, hogy, rem¢lem, siker¡lt n¢hÀny percnyi idû terh¢t levenni vÀlladrÂl.

Szeretû barÀtod,
John Keats

15. Shakespeare: A VIHAR, I. II. 223. Babits MihÀly fordÁtÀsa.
16. Shakespeare: SZENTIVçN°JI çLOM, II. I. 175. Arany JÀnos fordÁtÀsa.
17. Wordsworth: AZ ¹REG CUMBERLANDI KOLDUS, 77. Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa. SzÂ szerint:
àegy lobbanÀsa annak a l¢leknek, mely ott a l¢t minden formÀjÀbanÊ.
18. OrbÀn OttÂ fordÁtÀsa.

John Taylornak, 1818. februÀr 27.

Kedves John!
[...] Van n¢hÀny alapelvem a k´lt¢szetre n¢zve, miket ha elmondok, lÀtni fogja, mily
nagyon tÀvol vagyok tûle, hogy l¢nyeg¡k szerint megvalÂsÁtsam ûket. 1. ögy v¢lem,
a k´lt¢szet gy´ny´rüs¢ges tÃlÀradÀsÀval kell meglepjen, s nem egyed¡lvalÂsÀgÀval ä
Ãgy kell hasson az olvasÂra, mint sajÀt legm¢lyebb gondolatainak megfogalmazÀsa,
majdnem mint az eml¢kez¢s ä 2. nem el¢g, ha ¢pp csak felvillan benne a Sz¢ps¢g,
attÂl ha elÀll is az olvasÂ l¢legzete, kiel¢g¡l¢st nem nyer: a k¢pek oly term¢szetesen
emelkedjenek, haladjanak elûre ¢s nyugodjanak le, mik¢nt a Nap, Ãgy vilÀgoljanak
az olvasÂ felett, ¢s pompÀs, de jÂzan f¢nyben ereszkedjenek alÀ, a f¢lhomÀly csudÀjÀt
hagyvÀn maguk utÀn ä de k´nnyebb megmondani, milyen legyen a vers, mint meg-
csinÀlni ä ¢s ez egy tovÀbbi axiÂmÀhoz vezet. M¢gpedig ehhez: jobb, ha a vers meg
sem sz¡letik, hacsak nem oly term¢szetesen hajt ki, mint fÀn a levelek. [...]

Igaz ¢s hÀlÀs barÀtja,
John Keats



B. R. Haydonnak, 1818. Àprilis 8.

[...] Hidd el, barÀtom, k¢ped eg¢szen r¢szemm¢ vÀlt ä Mindig is tÃl ¢l¢nken ¢lt ben-
nem a tudata annak, micsoda labirintuson Àt vezet az Ãt a csÃcsra a sz¢pmüv¢szetben
(amennyire a po¢zisbûl megÁt¢lhetem), semhogy azt higgyem, k¢pes lehetek pontosan
meg¢rteni, mik¢pp mük´dik a ritmus egy k¢pen. °n fel nem foghatom szÀmtalan pil-
lanatÀt az ´sszerendezûd¢snek ¢s sz¢tvÀlÀsnak, mely a tudat ¢s ezernyi anyaga k´zt
v¢gbemegy, mielûtt felsejlene a Sz¢ps¢g remegû, csigaszarv-finomsÀgÃ lenyomata ä
nem ismerem m¢ly elragadtatÀsod milliom ́ bleit ä s nem is fogom megismerhetni soha
ä m¢gis rem¢lem, bÀrmit alkoss, mindig lesz szemem, hogy meglÀssam nagysÀgod...

J. H. Reynoldsnak, 1818. mÀjus 3.

[...] az ember¢letet egy soktermes hajl¢khoz hasonlÁtnÀm,19 melynek termei k´z¡l
egyelûre csak kettût tudok leÁrni, a t´bbinek az ajtaja m¢g zÀrva van elûttem ä Azt,
hovÀ elûsz´r l¢p¡nk be, a Gyermeks¢g vagy a Gondolatn¢lk¡lis¢g Term¢nek nevez-
n¢m, ahol addig maradunk, amÁg nem gondolkodunk ä JÂ darabig el is idûz¡nk itt,
s hiÀba Àll tÀrva-nyitva a k´vetkezû terem ajtaja, ahovÀ f¢nyes lÀtnivalÂk vonzzÀk te-
kintet¡nk, semmi kedv¡nk tovÀbbmenni, v¢gt¢re azonban a gondolkodÀs elv¢nek fel-
tÀmadÀsa ¢szrev¢tlen rÀk¢nyszerÁt, hogy Àltall¢pj¡k a k¡sz´b´t, mikor is alighogy be-
l¢pt¡nk a mÀsodik terembe, melyet a Szüz Gondolat Term¢nek nevezhet¡nk, meg-
r¢szegÁt az ottani f¢ny ¢s levegû ä csak gy´ny´rü csudÀkat lÀtunk, s arra gondolunk,
´r´kk¢ itt maradunk ez ´r´m´k k´z´tt: azonban az itteni l¢g hatÀsÀra valami rend-
kÁv¡li vÀltozÀson megy¡nk kereszt¡l, s a gyermek lÀtÀsmÂdjÀbÂl kialakul a felnûtt f¢rfi
szÁve ¢s term¢szete ä e terem atmoszf¢rÀja meggyûzi az idegeket, hogy a vilÀg csupa
nyomorÃsÀg ¢s szÁvfÀjdalom, merû kÁn, betegs¢g ¢s elnyomatÀs ä miÀltal a Szüz Gon-
dolat Terme fokozatosan els´t¢t¡l, s a n´vekvû homÀlyban erre is, arra is ajtÂk tÀrul-
nak f´l ä m´g´tt¡k vaks´t¢ttel ä s´t¢t folyosÂk tÀtonganak mindenfel¢ ä Nem lÀtjuk
a jÂ ¢s rossz egyensÃlyÀt. Beburkol a s´t¢t ä Te meg ¢n ¢pp az ajtÂk elûtt Àllunk ä k¢p-
zelet¡nket lenyüg´zi a àrÀnk nehezedû titokÊ. IdÀig jutott volt el Wordsworth, ameny-
nyire felfoghatom, mikor A tinterni apÀtsÀgot Árta, ¢s nekem Ãgy tetszik, g¢niusza most
¢ppen a s´t¢t folyosÂk felderÁt¢s¢n munkÀlkodik. Ha megmaradunk ¢s nem szün¡nk
meg gondolkodni, mi ketten is elindulhatunk a s´t¢ts¢gbe. Wordsworth ÂriÀs, s annyi-
val nagyobb nÀlunk, hogy szelleme messzebbre lÀt a folyosÂk m¢ly¢be, s f¢nyt tud gyÃj-
tani a s´t¢tben ä [...] Ma d¢lutÀn Tom megint k´p´tt egy kis v¢rt ä ez kijÂzanÁt ä de
tudom, nem minden illÃziÂ a vilÀgban ä a Te ¢leted Harmadik Terme szerencs¢s ¢s
¢des lesz ä a szerelem bora s a barÀtsÀg kenyere vÀr ott reÀd ä Ha talÀlkozol George-
dzsal, mondd meg neki, ha eddig nem kapott tûlem levelet, szinte biztosan vÀrja ott-
hon egy ä Mondd meg Baileynek, rem¢lem, mihamarÀbb lÀthatom ä Add Àt ¡dv´z-
letemet mindenkinek. Itt mÀr n¢hÀny napja kipattantanak a r¡gyek ä LemÀsoltam Iza-
bellÀm elsû strÂfÀit George-nak ä hamarosan bev¢gzem, s az eg¢szet leÁrom Neked.

Szeretû barÀtod,
John Keats

19. Feltehetûen utalÀs a JçNOS EVANG°LIUMA 14. 2-re.
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Benjamin Baileynek, 1818. mÀjus 25.

[...] Van abban valami cs´ndes ´r´m, ha az ember barÀtai szeretet¢re bÁzhatja magÀt,
ahogy az albatrosz alszik sz¢ttÀrt szÀrnyakon a l¢gben. °n neked pinc¢ben hülû borod
leszek, s min¢l szer¢nyebben vagy inkÀbb lustÀbban bÃjok meg a hÀtsÂ fal valamely
rekesz¢ben, annÀl gazdagabb falernusi Ázekkel ́ rvendeztetem meg Ányed, mikor kor-
tyolsz belûlem...

Benjamin Baileynek, 1818. jÃnius 10.

Kedves Benjamin barÀtom!
Leveleid az oxfordi lapban egyszerre keltettek ´r´m´t ¢s fÀjdalmat bennem, mint-
hogy ä f¡ggetlen¡l a dics¢ret hallatÀn ¢rzett jogtalan ¢s halandÂ ´r´mtûl ä szerintem
dicsû dolog, ha valaki Ágy tud lelkesedni, ugyanakkor a vilÀg tÃl rosszindulatÃ ahhoz,
hogy ne f´l¢nyes mosollyal tekintsen a legtiszteletrem¢ltÂbb egyszerüs¢gre. Mert lel-
kemre, ¢des barÀtom, nem valÂ a Te egyszerüs¢ged erre a vilÀgra ä s e gondolatra
undor fog el ä Vajon m¢rt van az, hogy ä bÀr merûben ellent¢tes alapon ä minkettûnk
idegeit oly igen meggy´tri ez a vilÀg ä Te eg¢sz ¢letedben (legalÀbbis ¢n Ãgy hiszem)
bizalommal, ¢n meg eg¢sz ¢letemben gyanakvÀssal tekintettem a vilÀgra ä s bÀrmek-
kora csalÂdÀs ¢rt is T¢ged, Te m¢g mindig k¢pes vagy igyekezni, hogy egyszerü sza-
vakkal meggyûzd a vilÀgot ä a vilÀg mÀsk¢ppen Át¢l, s ¢n ennek csak ´r¡lni tudok ä
ha rajtam mÃlna, el sem fogadnÀm a Petrarca-koszorÃt ä a halÀlom napja okÀn s mert
a nûkben munkÀl a rÀk ä nem k¢ne ilyeneket Árnom ä csak felszakÁtom a sebeket. De
tÃl fiatal vagyok s nem el¢g nagylelkü, hogy elfojtsam magam ä meg talÀn meg is s¢r-
ten¢lek vele. Nemr¢g m¢g rem¢ltem, alkalmam lesz n¢mik¢pp felvidÁtani gy´t´rt ke-
d¢lyed ä olyan dolgokat felmutatni a vilÀgban, mik m¢ltÂk arra, hogy az ember kedv¢t
lelje benn¡k ä ma mÀr azonban amint magamra maradok, ´r´mmel gondolok rÀ,
hogy meghalunk ä hogy talÀn megadatik dicsûs¢gesen bev¢geznem az emberis¢g va-
lamely nagy ¡gy¢nek szolgÀlatÀban. TalÀn ha dolgaim nem Ãgy alakulnak, ahogy ala-
kultak, soha nem Árok le ilyesmit ä De Át¢ld meg magad a helyzetem ä K¢t fiv¢rem
van, az egyiket àa farkastÀrsadalomÊ AmerikÀba üzi, a mÀsik, aki oly igen cs¡gg´tt az
¢leten, menthetetlen ä TalÀn mert sz¡leinket korÀn elvesztett¡k, s egy¢b azt megelûzû
balszerencs¢s esem¢nyek miatt fiv¢reimmel valÂ kapcsolatom az ¢vek sorÀn olyan
meghitt lett, hogy àszeretet¡k csudÀlatra m¢ltÂbb az asszonyok szerelm¢n¢lÊ20 ä Nem-
egyszer komisz voltam vel¡k, szÀmtalanszor meggy´t´rtem ûket ä de oly m¢lyen ¢l-
nek bennem, hogy elhomÀlyosÁtnak minden hatÀst, mit nû tehetne rÀm ä van egy
hÃgom is: nem mehetek sem AmerikÀba, sem a sÁrba utÀnuk ä Az ¢letet v¢gig kell
csinÀlni, s csak abban a rem¢nyben lelek n¢mi vigaszt, talÀn siker¡l egy-k¢t verset Ár-
nom, mielûtt v¢g¢re jutok ä Hallom, m¢sz SkÂciÀba ä Árd meg, milyen ä szÀmomra
igen tÀvoli vilÀg ä talÀn Gleignek siker¡l a k´zeledben kapni ÀllomÀst. °n magam nem
tudom, el tudok-e utazni: fûk¢ppen Tom ´cs¢m miatt, bÀr magam is gy´ng¢lkedem
egy kicsit ä Ha nem megyek, hamarosan felkereslek ä ha meg m¢gis, akkor majd ha
visszaj´ttem ä vagy j´vû t¢len beszÀllÀsolom magam hozzÀd. SÂgornûmet ismertem
mÀr, mielûtt sÂgornûm lett volna, s mÀr akkor nagyon kedveltem. Most meg egyre
jobban szeretem ä nem talÀlkoztam m¢g nûvel, aki ilyen ´nzetlen lett volna, szinte
tÃlzÀsig az ä nincs gy´ny´rübb ¢s megfoghatatlanabb a vilÀgon, mint egy ´nzetlen
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leÀny hiÀnytalan boldogsÀga ä ezernyi k´r¡lm¢ny teszi ezt ä szavamra mondom, meg-
foghatatlan. A nûkbûl bizonyÀra hiÀnyzik a k¢pzelûerû, ami¢rt is hÀlÀt adhatnak Is-
tennek, mi meg az¢rt, mert egy kifinomult l¢ny lehet boldog an¢lk¡l, hogy büntudata
tÀmadna. Nem ¢rtem, s nincs ¢rv, mi megnyugtasson ä Ezen m¢g gondolkozni kell.
Nem otthonrÂl Árok, Ágy nem tudom Àtfutni leveled, hogy vÀlaszoln¢k k¢rd¢seidre ä
csak annyit akarok mondani, m¢lyen megrendÁtett az a szakasz Dant¢nÀl ä Ha viszek
magammal bÀrmi olvasnivalÂt, Carey21 kis k´teteit teszem a hÀtizsÀkba, mert jÂl meg-
f¢rnek majd valamelyik cs¡cs´kben. Szavamra Reynolds kezd megizmosodni ä beteg-
s¢ge javÀra volt ä mint ÀltalÀban, ki sÃlyos betegs¢gbûl gyÂgyul, fokozott ¢tvÀggyal
n¢zi a vilÀgot. Rice-rÂl is kedvezû hÁreket kaptam ä Ami az itteni irodalmi hÁreket illeti
ä az Edinburgh Magazine egyik Ãjabb Hunt-ellenes kirohanÀsÀban engem is emleget-
nek mint a àszeretetre m¢ltÂ Mister KeatsÊ-et, a Quarterley kritikusai pedig valÂsÀgos
bab¢rkoszorÃt aggattak rÀm, ugyanis belefojtottak a àLombokbaÊ.22 VÀrom az alkal-
mat, hogy àBazsalikom cserepemetÊ felolvashassam ä ha Àtvonulsz SkÂciÀba, hÀt majd
ott a j´vû t¢len hÂes¢s kÁs¢ret¢ben. ¹cs¢m szÁves ¡dv´zlet¢t k¡ldi.

Szeretû barÀtod,
John Keats ä

20. 2 SçMUEL 1. 26.
21. FordÁtÀsÀban 1814-ben jelentette meg Taylor & Hessey (Keats kiadÂja) az ISTENI SZíNJç-
T°K-ot.
22. C¢lzÀs Hunt FOLIAGE cÁmü vers¢re, melyre utal a Quarterleyben megjelent kritika.

Richard Woodhouse-nak, 1818. oktÂber 27.

Kedves Richard barÀtom!
Nagy megel¢ged¢s fogott el leveled olvastÀn; barÀti hangja m¢g jobban esett, mint az,
hogy a àgenus irritabilisÊ k´zismert nyalÀnksÀgÀval csillapÁtotta ¢hemet. A legjobb vÀ-
lasz k¢rd¢sedre talÀn az lesz, ha ä hogy irodai stÁlben fogalmazzak ä ¢szrev¢teleket
füz´k k¢t alapvetû probl¢mÀhoz, s Ágy majd, azt hiszem, nyÁlegyenesen eljutunk min-
den pro ¢s contra ¢rv legl¢nyeg¢hez a g¢niusz, a v¢lem¢nyek, a becsvÀgy ¢s a nagysÀg
stb. ¡gy¢ben. 1. Ami a k´ltû karakter¢t illeti (a k´ltûknek arra a fajtÀjÀra gondolok,
amilyen ¢n is vagyok, ha egyÀltalÀn k´ltûnek hihetem magam, s melyet meg kell k¡-
l´nb´ztetni a Wordsworth-f¢le jelens¢gtûl, vagyis a fens¢gesnek a k´ltû ´nn´n l¢ny¢-
bûl fakadÂ tÁpusÀtÂl, amely per se jelens¢g s k¡l´n kategÂria), arrÂl annyit, hogy nincs
neki ä nincs sajÀtos l¢nyege ä a k´ltû minden ¢s semmi ä Nincs karaktere ä ¢ppÃgy
¢lvezi a f¢nyt, mint az Àrny¢kot ä l¢nyege az intenzitÀs, bÀrmit szeml¢ljen is, rÃtat vagy
gy´ny´rüt, magasr´ptüt vagy alantast, gazdagot vagy szeg¢nyt, k´z´ns¢gest vagy
emelkedettet ä Szintoly gy´ny´rüs¢ggel teremt JagÂt, mint Imogent. Mitûl az er¢nyes
b´lcs visszakûh´l, abban a kam¢leonk´ltû igaz ́ r´met talÀl. °s nem Àrt vele, hogy ¢pp-
oly szenved¢llyel vonzÂdik a dolgok s´t¢t oldalÀhoz, mint ahogy a f¢nyest szomjÃhoz-
za, hisz f¢ny ¢s s´t¢t egyarÀnt elm¢lked¢sbe torkollik. A K´ltû minden dolgok k´z´tt
a legkev¢sb¢ k´ltûi teremtm¢ny, mert nincs identitÀsa: sz¡net n¢lk¡l Àtalakul, feloszlik
valami mÀsban. A Nap, a Hold ¢s a Tenger, a F¢rfi ¢s a Nû impulzÁv l¢ny, ez¢rt k´ltûi,
vÀltozatlan attribÃtuma van ä a k´ltûnek nincs, nincs identitÀsa ä biztos vagyok benne,
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a k´ltû a legk´ltûietlenebb Isten minden teremtm¢nye k´z¡l [...] Egy-egy vend¢gs¢g
utÀn, hacsak nem sajÀt k¢pzeletem Àrnyaival voltam eg¢sz idû alatt elfoglalva, nem ¢n
vagyok, aki hazamegy: olyan m¢ly benyomÀssal van rÀm a tÀrsasÀg minden tagjÀnak
karaktere, hogy hatÀsukra megsemmis¡l´k ä s nemcsak felnûttek k´zt ä ugyanÁgy len-
ne egy gyerekszobÀban is. [...]

MÀsodszor becsvÀgyamrÂl szÂln¢k, arrÂl, milyen ¢letre szÀnd¢kszom vÀllalkozni ä
elt´k¢lt szÀnd¢kom, hogy a vilÀg javÀra legyek: ha ¢letben maradok, majd az ¢rettebb
¢vek dolga lesz az ä addig pedig megprÂbÀlok olyan magas csÃcsra feljutni a K´lt¢-
szetben, amilyenre az idegeim engedik ä a majdani versekrûl bennem ¢lû halvÀny
sejtelem arcomba kergeti a v¢rt ä Csak attÂl f¢lek, el ne veszÁtsem ¢rdeklûd¢sem az
emberi dolgok irÀnt ä rem¢lem, attÂl, hogy magÀnyomban m¢g a legnagyszerübbek
tapsa is teljesen hidegen hagy, nem fogom elveszÁteni szemem ¢less¢g¢t, ha ugyan
egyÀltalÀn megadatik, hogy lÀssak. Nem valÂszÁnü. °n mindenesetre meg vagyok gyû-
zûdve rÂla, hogy csakis a Sz¢ps¢g fel¢ hajtÂ vÀgy ¢s szenved¢ly kell vez¢reljen ÁrÀs k´z-
ben, m¢g ha minden reggel el¢getem is eg¢sz ¢jszakai fÀradsÀgom eredm¢ny¢t, vagy
ha nem rem¢lhetem is, hogy lesz, aki elolvassa, amit Ártam. De talÀn most sem a magam
nev¢ben besz¢lek, lehet, hogy valaki mÀs lelk¢ben ¢lek ¢pp, s û szÂl a szÀmbÂl. A k´-
vetkezû mondatban azonban biztosan ¢n szÂlok hozzÀd. °rtem valÂ aggÂdÀsodat, rÂ-
lam valÂ jÂ v¢lem¢nyedet ¢s barÀtsÀgodat igen m¢lyen Àt¢rzem, s vagyok

legûszint¢bb barÀtod,
John Keats

George ¢s Georgiana Keatsnek, 1818. oktÂber 14ä31.

[...] Rem¢lem ä boldogsÀgtok ¢s s¡rget¢stek dacÀra ä, ¢n sose fogok megnûs¡lni. M¢g
ha a legszebb asszony vÀrna is, mikor egy-egy utamrÂl vagy s¢tÀmrÂl hazat¢rek, m¢g
ha selyembûl volna is szûnyeg¡nk ¢s reggeli felhûkbûl a f¡gg´ny¡nk, m¢g ha sz¢k¡nk
¢s pamlagunk hattyÃfiÂkÀk pelyh¢vel volna is kit´mve, eledel¡nk pedig manna volna,
italunk bordÂibb a bordÂi bornÀl, ¢s ablakunk egyenest a Winandermere-re nyÁlna,
akkor se ¢rezn¢m, vagyis boldogsÀgom akkor se lenne olyan teljes, amilyen fens¢ges
most a magÀnyom. A fenti ´r´m´k helyett fens¢ges cs´nd fogad, ha hazat¢rek ä A
szelek ¡v´lt¢s¢ben rÀismerek asszonyomra, az ablakom m´g´tti csillagokban gyerme-
keimre. A minden dolgokban jelenvalÂ Sz¢ps¢g hatalmas ¢s elvont k¢pzete, mi ben-
nem ¢l, elhalvÀnyÁtja a megosztott ¢s elaprÂzott hÀzi boldogsÀg f¢ny¢t ä egy nyÀjas
asszony s az ¢des gyermekek r¢szei csupÀn e Sz¢ps¢gnek, nekem meg milliomnyi kell
ezekbûl a r¢szecsk¢kbûl, hogy kiteljen szÁvem kedve. Ahogy k¢pzeletem gazdagodik,
naprÂl napra egyre inkÀbb Ãgy ¢rzem, ¢n nemcsak ebben az egy vilÀgban ¢lek, de
ezer mÀsban is ä Alig egy percre maradok egyed¡l, s eposzi Àrnyat vetû alakok sereg-
lenek k´r¢m, kik mint testûr´k a kirÀlyt, Ãgy szolgÀljÀk szellemem ä ¢s akkor megje-
lenik àdicsû vend¢gem, a leples, pÀlcÀs Trag¢diaÊ23 ä kedvem szerint vagy Akhilleusz
oldalÀn vagyok, amint hÀromszor zend¡l szava sz´rnyet a sÀncnÀl,24 vagy Theokr¡-
tosszal idûz´m SzicÁlia v´lgyeiben. Vagy pedig eg¢sz l¢nyemmel belevetem magam
Troilusba, s vele ism¢tlem a sorokat àcsak bolygok ajtajÀnÀl, mint idegen l¢lek a styxi
partonÊ25 ä pazar gy´ny´rrel oszlom sz¢t a l¢gben, ¢s ´r¡l´k, hogy egyed¡l lehetek.
[...] Higgy¢tek meg, nincs ebben semmi vilÀgfÀjdalmas pÂz. Egyetlen dolog tudja csak
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az elmÃlÂ percen tÃl megkeserÁteni szÁvem: ha k¢ts¢g fog el k´ltûi tehets¢gemet ille-
tûen ä Ez ritkÀn fordul elû, s t¡relmetlen¡l vÀrom a k´zeli idût, amikor a k¢ts¢gek
teljesen megszünnek. Olyan boldog vagyok, amilyen boldog ember csak lehet ä azaz
olyan boldog lenn¢k egy szÀl magam, ha azt hihetn¢m, Tom eg¢szs¢ges, rÂlatok meg
tudhatnÀm, ´r´mben telnek napjaitok. ä Akkor aztÀn igazÀn irigyl¢sre m¢ltÂ ember
lenn¢k ä hiÀnytalanul boldog a Sz¢ps¢g fel¢ hajtÂ szenved¢lyemmel, mely rokona
minden szellemi becsvÀgyamnak, sût egy vele...

23. Milton: IL PENSEROSO. TÂth çrpÀd fordÁtÀsa.
24. ILIçSZ, XVIII. 228. Devecseri GÀbor fordÁtÀsa.
25. Shakespeare: TROILUS °S CRESSIDA, III. II. 5ä6. SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.

Fanny Keatsnek, 1819. mÀrcius 13.
Wentworth Place, mÀrc. 13.

°des Fannym!
Az elmÃlt napokban Ártam George-nak ä nemcsak Ãgy kutyafuttÀban szoktam neki
Árni, hanem napokon Àt hozzÀteszegetek a lev¢lhez. ögy volt ä azt hiszem, emlÁtettem
is ä, hogy n¢hÀny fiatalember ÀthajÂzik az ¡ltetv¢nyre: hÀt meggondoltÀk magukat,
s milyen csalÂdÀs nekem, hogy nem k¡ldhetem el vel¡k a levelet! ä PÀr napja tÀnc-
mulatsÀgban voltam, egy ¢v alatt ez volt az egyetlen, mire elmentem, s a k´vetkezû ¢v
sorÀn sem Âhajtok m¢g egyszer ilyesmiben r¢szt venni ä sÂgorunk unokahÃga tartotta
ä sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl, ¢n csakis Mrs. Wylie26 kedv¢¢rt mentem el ä naponta re-
m¢lem, hogy megj´n a lev¢l George-tÂl. Biztos vagyok benne, nem kell aggÂdnunk
a k¢sedelem miatt: mÀsokrÂl is tudok, akik jÂ ideje nem kaptak postÀt odaÀtrÂl ä
Ahogy a pecs¢tet n¢zem a leveleden, nem tudom eld´nteni, TassitÂl van-e a pecs¢t-
nyomÂ ä ögy n¢zem, gipsz ä PÀr napja a Leicester t¢r k´zel¢ben jÀrtam, ¢s arra gon-
doltam, veszek neked egyet, de aztÀn eszembe jutott, hÀtha mÀr van, s nem akartam
ugyanazt megvenni m¢g egyszer ä SzÂval Árd meg, van-e mÀr, vagy hogy szeretn¢l-e
ä s hogy inkÀbb feliratosat vegyek, mint amilyennel ez a lev¢l lesz lezÀrva, vagy valami
hÁres ember feje legyen rajta, Shakespeare vagy Milton stb. ä vagy valami k¢pzeletbeli
figura a sz¢pmüv¢szetekbûl, mint a FÀma vagy Adonisz stb. ä tudod, valaki az angol
szÂtÀr v¢g¢n levû elûkelûs¢gek k´z¡l. Azt is Árd meg, nincs-e sz¡ks¢ged k´nyvre vagy
ceruzÀra vagy rajzlapra ä vagy bÀrmire, csak ¢lûl¢ny ne legyen ä Megjegyzem, akkor
se tudn¢k tÃl szigorÃ lenni, mert eml¢kszem rÀ, mennyire elfogult voltam valaha ma-
gam is a sÀrmÀnyok, cink¢k, csell¢k, egerek, dorombok, kis pontyok, lazacfik ¢s a bok-
rok ¢s patakok minden lakÂi irÀnyÀban; de hidd el, azoknak jobb a fÀkon ¢s a vizekben
ä bÀr meg kell vallanom, m¢g most sem tudn¢k ellenÀllni egy sz¢p ´bl´s aranyhalas
tÀlnak ä akkorÀnak, miben elf¢r vagy tÁz v´d´r vÁz, amit egy hüv´s cs´v´n Àt tÀplÀln¢k
egy mÀsik csûbûl a padozat alÂl ä s hogy a vÁz ÀllandÂan cser¢lûdne, tisztÀn csillogna
ez¡stj¡k, bÁboruk ä s akkor egy sz¢p festett ablak el¢ ÀllÁtanÀm az eg¢szet, s k´r¡lke-
rÁten¢m Àrnyat adÂ mirtuszokkal ¢s kam¢liÀkkal. Az ablak a Genfi-tÂra n¢zne ä s ¢n
´r´kk¢ ott ¡ln¢k ¢s olvasn¢k, mint valakinek a k¢pe, aki egyre ¡l ¢s olvas...

26. George Keats anyÂsa.
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NaplÂlev¢l George ¢s Georgiana Keatsnek, 1819. februÀr 19.ämÀjus 3.

[...]
P¢ntek, 19. [...] Ma reggel erût vett rajtam a tunyasÀg ¢s az egykedvüs¢g: Thomsonra
vÀgyom, A tunyasÀg vÀrÀnak n¢hÀny stanzÀjÀra ä tizenegyig szunyÂkÀltam, s ettûl szen-
ved¢lyeim elcsendes¡ltek, testem minden Áz¢n pedig kellemesen tompa zsibbadtsÀg
´mlik el alig hÀrom fokkal inn¢t az Àjulaton ä ha gy´ngy´k fodroznÀk Ányemet, s liliom
volna leheletem, ¢ber büv´letnek mondanÀm, de Ágy merû lustasÀg ez az Àllapot. Eb-
ben az ernyedt hangulatban az ember agyÀnak minden idege ¢ppÃgy ellazul, mint
test¢nek minden kis ina, s hiÀba int a Gy´ny´r, eszembe sincs utÀnaeredni, ¢s nem
riaszt a BÃ se, hiÀba ÀsÁt fel¢m. Sorban vonul el szemem elûtt a Po¢zis, a BecsvÀgy, a
Szerelem, de orcÀjuk mozdulatlan: mintha g´r´g vÀzÀn volnÀnak hÀrom alak ä egy
f¢rfi ¢s k¢t nû ä kiket csak ¢n ismerek fel ÀlcÀjuk m´g´tt. Ritka boldog Àllapot ez, egyike
a kev¢s pillanatnak, mikor a test ereje lenyüg´zi a szellemet, mi k´nnyebbs¢get ad.
Most vettem k¢zhez pÀr sort HaslamtÂl, azt Árja, apja mÀr egy ideje eszm¢letlen¡l fek-
szik, s minden percben vÀrhatÂ halÀla ä ¢desanyja, mint mondja, nagy lelkierûvel viseli
az iszonyatot ä holnap bemegyek hozzÀ a vÀrosba. Ilyen a vilÀg ä azt ne hidd, az idû
sokÀ eltüri, hogy Àtadd magad az ´r´m´knek ä a k´r¡lm¢nyek, mint a felhûk, sz¡n-
telen ¢s ¢szrev¢tlen gyülnek fejed f´l´tt, hogy nyakad k´z¢ zuhanjanak ä Mik´zben
kacagunk, az esem¢nyek ÂriÀsi vetem¢nyes¢be egyre hullnak a nyomorÃsÀg magvai
ä mik´zben kacagunk, kipattannak, szÀrba sz´knek, s lÀm, mÀr nyÃjtjÀk is fel¢d m¢-
reggy¡m´lcs¡ket ä A barÀtainkat ¢rt csapÀsokrÂl Ám k´nnyed¢n tudunk filozofÀlgatni
ä a sajÀt vesztes¢geinkrûl nincs szavunk, tÃl k´zelrûl ¢rintenek. Nagyon kevesen ju-
tottak el valaha is odÀig, hogy a vilÀgot teljesen ́ nzetlen¡l lettek volna k¢pesek szem-
l¢lni, s nagyon kevesen cselekedtek kizÀrÂlag felebarÀtaik ¡dv¢re ä Az emberis¢gnek
szinte minden jÂtevûj¢rûl kider¡l, hogy nagysÀgÀt valami ´n´s ¢rdek szennyezi be,
hogy szem¢rmetlen¡l vÀgyott magÀt megmutathatni ä Âcska szÁnpadi hatÀs vÀgya
nyüg´zte le k¢pzelet¢t ä Ha meggondolom, hogy hat rÀm Haslam csapÀsÀnak hÁre,
magamrÂl is megmondhatom, tÀvolrÂl sem vagyok k¢pes ¢rdek n¢lk¡l, velem valÂ
kapcsolatÀtÂl f¡ggetlen¡l gondolni reÀ ä Holott az ´nzetlen szeml¢let er¢ny¢t a t´k¢-
letess¢gig lehetne vinni, hisz semmik¢ppen nem volna a tÀrsadalom romlÀsÀra ä a
term¢szetben azonban bajos volna elk¢pzelni ä a h¢ja elveszten¢ v´r´sbegyreggelij¢t,
a v´r´sbegy a kukacot s az oroszlÀn ¢ppÃgy ¢hkoppon maradna, mint a fecske ä Az
emberek nagy r¢sze szintoly ́ szt´n´sen, ugyanÃgy c¢ljÀra szegzett szemmel jÀrja ÃtjÀt,
mint a h¢ja ä a h¢ja nem lehet meg egyed¡l, nem lehet meg egyed¡l az ember sem
ä figyeld meg, mindkettû egyformÀn kell tÀrsat szerezzen magÀnak ä s egyformÀn kell
tÀplÀl¢kot is szerezni´k ä a nemes vad, az ember pipÀra gyÃjt, ha szÂrakozni vÀgy ä a
h¢ja meg sz¢ttÀrt szÀrnnyal egyensÃlyoz a felhûk k´zt ä ennyi a k¡l´nbs¢g, egyik eb-
ben, mÀsik abban leli kedv¢t ä LÀdd, ez az ¢let legfûbb mulatsÀga ä mÀrmint az elm¢l-
kedû ked¢ly szÀmÀra ä ahogy jÀrom a mezût, lÀtom, itt egy eg¢r, amott egy meny¢t
pislog ki a hervadt fü k´z¡l ä valami c¢l üzi a jÀmbort ä ott csillog a szem¢ben ä ahogy
a vÀrosban jÀrom az utakat a hÀzak k´zt, lÀtom, amint elsiet mellettem egy-egy ember
ä ugyan hovÀ? ä valami c¢l üzi a jÀmbort, ott csillog a szem¢ben. De tudod, mit mond
Wordsworth ä àmindnyÀjunknak emberi szÁv¡nk vanÊ27 ä valami villamos Àramlat ke-
ring az emberis¢gben, mely megtisztÁtja term¢szet¡nk ä s aztÀn alkalmank¢nt nagy
hûsis¢g terem egy-egy emberÀllatban ä csak azt panaszolhatjuk fel, hogy ez olyan csu-
daszÀmba megy, mint gy´ngy´t lelni a szem¢tdombon ä °n hiszem, hogy bÀr sose
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hallottunk felûl¡k, ezrek ¢s ezrek ¢lt¢k le ¢lt¡k teljesen ´nzetlen szÁvvel: most csak
kettû jut eszembe: SzÂkrat¢sz ¢s J¢zus ä ¢let¡k a bizonysÀg rÀ ä ¢pp minap emlÁtette
Taylor SzÂkrat¢szrûl, de J¢zusra is mondhatta volna ä olyan ÂriÀs szellem volt, hogy
bÀr semmit nem Árt le az utÂkornak, ismerj¡k gondolkodÀsÀt, szavait s teljes nagysÀgÀt
abbÂl, ahogy mÀsok Ártak rÂla ä Milyen kÀr, hogy J¢zus t´rt¢net¢t a vallÀs meghami-
sÁtÀsÀban ¢rdekelt ÀjtatoskodÂk ÁrtÀk meg. M¢gis ä tÃl minden fondorlaton ä lÀtom
ragyogÀsÀt. ä Egy¢birÀnt most is ugyanazt az ´szt´n´s ÃtjÀt k´vetem az elm¢lked¢s-
nek, mint a leggyarlÂbb emberi teremtm¢ny, akit csak el tudok k¢pzelni ä meglehet,
fiatal vagyok ä meggondolÀs n¢lk¡l Árok ä ´sszevissza kapkodok a nagy s´t¢ts¢g k´-
zepette a f¢nyr¢szecsk¢k utÀn ä an¢lk¡l, hogy fel¢rn¢m ¢sszel, mi k´vetkezik abbÂl,
mit v¢lni gondolok, bûszen ÀllÁtani merek. De nem lehet-e, hogy v¢tlen vagyok mind-
ebben? Mit gondoltok, nem elk¢pzelhetû, hogy valamely fensûbb l¢nyek nagy gy´-
ny´rüs¢ggel figyelik, amint gondolataim mozgÀs k´zben ́ szt´n´sen ugyan, de kecse-
sen ´ltik magukra v¢letlen sugallta formÀikat? ä mik¢pp engem is elgy´ny´rk´dtet a
meny¢t ¢ber moccanatlansÀga vagy ahogy az ûz ijedt¢ben hirtelen megmered? Ocs-
mÀny dolog ugyan egy utcai vereked¢s, m¢gis lenyüg´z az erû, mi megnyilvÀnul ben-
ne: a legalja emberben is van valami vereked¢s k´zben, mi fogva tartja a k¢pzeletet.
Egy fensûbb l¢ny talÀn ¢ppÁgy tekint elm¢lked¢seinkre, jÂllehet a balga gondolat t¢v-
Ãtra fut, m¢gis van tÀn benne valami, amiben û a nagy tÀvolbÂl gy´ny´rüs¢g¢t leli ä
Ez a k´lt¢szet l¢nyege, s ha Ágy van, a k´lt¢szet nem Àllja ki a versenyt a b´lcselettel.
°pp az¢rt, mert a sas sem Àllja ki a versenyt az igazsÀggal.

[...] az ember àszeg¢ny meztelen villÀs ÀllatÊ,28 aki ¢ppoly prÂbÀknak van alÀvetve,
mint az erdûk vadjai, akÀr Ágy, akÀr Ãgy, de kÁnra ¢s szorongattatÀsra van elrendelve.
Ha fokonk¢nt siker¡l test¢t valamelyest nagyobb k¢nyelemben ¢s biztonsÀgban tudnia
ä minden l¢p¢sn¢l, minden parÀnyi elûrehaladÀs utÀn Ãj kalamitÀsok eg¢sz sora vÀr
rÀ ä halandÂ, de ott tornyosul feje f´l´tt a menny minden csillagÀval. A leg¢rdekesebb
k¢rd¢s, mivel szemben¢zhet¡nk: vajon meddig terjed a boldogsÀg, mit egy nagy rit-
kÀn fell¢pû SzÂkrat¢sz kitartÂ munkÀlkodÀsa Àd az embernek ä El tudom k¢pzelni,
hogy ez a boldogsÀg akÀr csordultÀig megadass¢k ä de akkor is mire jut az ember? ä
halÀlra ä s egy ilyen boldog ¢letben ki volna k¢pes elviselni a halÀlt? Az ¢let terhe,
mely most megoszlik az egymÀs utÀn sorjÀzÂ ¢vek vÀllÀn, egyszerre lepn¢ meg az utol-
sÂ ÂrÀn, s a tÀvozÂ, ahelyett, hogy k´sz´nten¢ a v¢get, Ãgy menne el, ahogy °va hagyta
maga m´g´tt a Paradicsomot ä °n azonban ûszint¢n szÂlva nem is hiszek benne, hogy
Ágy t´k¢letesÁthetû volna az emberi Àllapot ä nem türi azt el a vilÀg term¢szete ä az
ember meg olyan, mint a vilÀg, amiben ¢l ä Majd ha a patakban a hal b´lcselked¢ssel
fel bÁrja olvasztani a t¢l pÀnc¢ljÀt, akkor ´r´kk´n ficÀnkolhat a nyÀr langymeleg ´r´-
m¢ben. Vagy vedd a sarkokat, Afrika homokjÀt, a sz¢lviharokat ¢s vulkÀnokat ä Tedd,
hogy ne legyenek, akkor majd elhiszem, a vilÀg eljuthat a t´k¢letes boldogsÀg Àllapo-
tÀba ä az ember is csak addig tudhat eljutni, mint a l¢lektelen term¢szet, ¢s nem tovÀbb
ä K¢pzelj el p¢ldÀul egy rÂzsÀt, mely ¢szlelettel bÁr ä egy sz¢p reggel kibontja szirmait,
s ´rvendez l¢t¢n ä de j´n egy fagyos fuvallat vagy a rekkenû nyÀr heve ä ¢s nem me-
nek¡lhet, nem tudhatja gy´trelmeit megsz¡ntetni ä ¢ppÃgy hozzÀtartoznak azok a
vilÀghoz, mint a rÂzsa maga: az ember se lehet boldog a mindens¢g ellen¢ben, a vilÀg
term¢szete felem¢szti lelk¢t ä A f¢lrevezetetteknek ¢s vakhitüeknek szokÀsa a vilÀgot
mÀs n¢ven àsiralom v´lgy¢nekÊ nevezni, ahonnan az ember ä az Isten kif¡rk¢szhe-
tetlen beavatkozÀsa folytÀn mük´dû megvÀltÂ kegyelem Àltal ä a mennybe ker¡l ä Mily
f´ldh´z tapadt, balgatag hiedelem! K´nnyebb belÀtni, mi dolga a vilÀgnak v¢l¡nk, ha
inkÀbb mint àl¢lekteremtû v´lgyetÊ gondoljÀtok el (most a legmagasztosabb elk¢pze-
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l¢sek szerint fogalmazok az emberi term¢szetrûl, s abbÂl indulok ki, hogy halhatatlan,
Ágy lehet csak belÀtni, ami nemr¢g eszembe jutott rÂla). L¢lekteremtûnek mondom,
s a l¢lek nem azonos az intelligenciÀval. MilliÂkban megvan az intelligencia, az istens¢g
szikrÀja, csakhogy nem lesz belûle l¢lek mindaddig, mÁg el nem nyeri sajÀtos karak-
ter¢t, mÁg nem lesz sajÀtos, maga szerint valÂ arculata. Az intelligencia az ¢rz¢kel¢s
atomja, megismerni, lÀtni k¢pes, ¢s tiszta, egyszÂval isteni term¢szetü. Hogyan fejlûdik
ki ezek utÀn a l¢lek? Honnan nyerik karakter¡k ezek a szikrÀk, melyek osztoznak az
isteni esszenciÀban? Hogyan nyerik el azt a boldogsÀgot, mely az egy¢ni l¢t ¡dve l¢-
szen? Hogyan mÀsk¢ppen, mint egy olyan vilÀgon Àltalmenv¢n, mint a mi¢nk. °rde-
mes ezt m¢g jobban meggondolnom, mert hitem szerint az ¡dv´ss¢gnek vagy inkÀbb
a szellem teremt¢s¢nek egy teljesebb rendszere sejlik fel itt, mint a kereszt¢ny vallÀs-
ban. A szellem teremt¢se sorÀn hÀrom hatalmas erû hat egymÀsra ¢veken kereszt¡l:
az intelligencia, a szÁv (mely nem ugyanaz, mint az intelligencia vagy szellem) ¢s a vilÀg,
vagyis az elemi t¢r, amely alkalmas arra, hogy benne a szellem ¢s a szÁv kifejts¢k egy-
mÀsra hatÀsukat, miÀltal kialakuljon a l¢lek vagy a sajÀtos arculat hordozÀsÀra rendelt
intelligencia. Neh¢z ezt megfogalmazni, mert m¢g csak homÀlyosan ¢rtem ä de lÀtom
mÀr a k´rvonalakat ä hogy jobban ¢rts¢tek, hadd mondjam el m¢g egyszer eg¢szen
egyszerüen, mire jutottam: a vilÀgot iskolÀnak mondanÀm, hol a gyermek megtanul
olvasni, a szÁv meg legyen az iskolÀsk´nyv ä nos, a l¢lek az a gyermek, ki elsajÀtÁtotta
az olvasÀs tudomÀnyÀt, mihez az iskola s a k´nyv egyk¢nt kellett neki ä Mert nem
lÀtjÀtok-e, mily nagy sz¡ks¢g van a fÀjdalmakra ¢s kÁnokra a vilÀgban, hogy az intel-
ligencia meg¢rj¢k s l¢lekk¢ legyen? Mily nagy sz¡ks¢g van erre a vilÀgra, ahol a szÁv
ezernyi mÂdon kell ¢rezzen ¢s szenvedjen? Nemcsak iskolÀsk´nyv a szÁv ä a szÁv a szel-
lem bibliÀja, a szellem tapasztalÀsa, az emlû, melybûl a szellem vagy az intelligencia
f´ltÀplÀlÂ tej¢t szÁvja magÀba. Amennyire mÀs ¢s mÀs minden ember ¢letÃtja, annyira
mÀs ¢s mÀs lelk¢nek arculatja: Isten sajÀt isteni l¢nye szikrÀibÂl Ágy teremt egy¢nis¢get,
lelket, mÀssal ́ ssze nem t¢veszthetû lelket ä ögy v¢lem, valami olyan ¡dv´ss¢gtan k´r-
vonalazÂdik bizonytalanul elûttem, mi ellen nem ÀgÀlhat az ¢sz, s mely nem ellenkezik
emberi term¢szet¡nkkel ä Biztosan ¢rzem, sok olyan k¢rd¢sre van benne felelet, mire
a kereszt¢nyek hiÀba prÂbÀltak megnyugtatÂ vÀlaszt talÀlni ä Egy mÀris eszembe jut
ä a gyermekek ¡dv´z¡l¢se ä v¢l¡k a szikra vagy intelligencia an¢lk¡l t¢r vissza Isten-
hez, hogy kialakult volna egy¢ni arculatja ä minthogy nem volt el¢gs¢ges ideje, hogy
kialakÁtsa ¢s ÀtformÀlja a tudÀs, mely a szÁvbûl, a szenved¢lyek tÀrhÀzÀbÂl fakad...

27. Wordsworth: A V°N CUMBERLANDI KOLDUS. Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa.
28. Shakespeare: LEAR KIRçLY, III. IV. 111. V´r´smarty MihÀly fordÁtÀsa.

Fanny Brawne-nak, 1819. jÃlius 25.
VasÀrnap este

°des leÀnykÀm!
Rem¢lem, nem neheztelt¢l rÀm tÃlsÀgosan, hogy elmaradt szombaton a lev¢l; n¢gyen
kÀrtyÀztunk a cs´pp szobÀnkban k¢sû estig, majd mÀsnap d¢lig, s nem volt egy nyu-
godt pillanatom, hogy Árjak. Most, hogy Rice ¢s Martin elment, v¢gre szabad vagyok.
Nagy aggodalmamra Brown megerûsÁtette, amit Ársz, hogy beteg vagy. El nem k¢p-
zelheted, milyen fÀjÂn vÀgyom veled lenni: k¢sz voln¢k meghalni egyetlen ÂrÀ¢rt ä
mert mit nyÃjt a vilÀg? Nem tudhatod elk¢pzelni, hidd el, mert nem lehet, hogy olyan
szemmel n¢zz rÀm, mint ¢n TerÀd. BocsÀss meg, ha kiss¢ kusza vagyok, de eg¢sz nap



egy elvont k´ltem¢nyen dolgoztam, ¢s m¢lys¢ges szerelemmel szeretlek ä k¢t dolog,
mi mindent kimagyarÀz. M¢rt mondod, hogy oly sokÀ tartott, mÁg megadtam magam?
ä az elsû h¢ten, hogy megismertelek, hüb¢res szolgÀddÀ szegûdtem; csakhogy el¢get-
tem a levelet, mert mÀsnap, mikor talÀlkoztunk, Ãgy ¢reztem, tudtomra akartad adni,
hogy nem kedvelsz. Ha valaha elsû lÀtÀsra azt ¢rezn¢d egy f¢rfi irÀnt, amit ¢n teirÀn-
tad, el voln¢k veszve. De nem gy´t´rn¢lek, magamat gyül´ln¢m, hogy ilyesmi meg-
eshetett ä s elpusztuln¢k, ha Ãgy lÀtnÀm, kegyelted nem oly csudÀlatos f¢rfiban, mint
Te nûben. TalÀn tÃlsÀgig heves vagyok, Ãgy hÀt k¢pzeld magad el¢, hogy t¢rden Àllok,
k¡l´n´sen, ha megemlÁtem azt a mondatot leveledben, amely megsebzett; mikor Se-
vernrûl Ársz, azt mondod, àel¢g legyen, ha megmondom, sokkal jobban csudÀltalak,
mint barÀtodatÊ. °des szerelmem, soha ¢n azt el nem hiszem, hogy bÀrmi csudÀlnivalÂ
volna bennem, fûleg nem rÀn¢zetre ä nincs mit csudÀlni rajtam, igazÀn nem vagyok
csudÀlnivalÂ. Te ellenben az vagy, szeretlek; nem adhatok mÀst, mint sz¢ps¢ged Àjult
csudÀlatÀt. F¢rfiak k´zt ¢n olyan vagyok, mint nûk k´zt a pisze orrÃ barna lyÀnyok,
kiknek ́ ssze¢r a szem´ld´k¡k ä meg se is lÀtom ûket ä hacsak olyan nem akad k´zt¡k,
kiben Ãgy lÀngol a szÁv, mint bennem. Akaratom ellen¢re kisajÀtÁtod az ¢letem ä ¢s
csakis a l¢nyeddel, Ãgy, ahogy van: mert amit mÀsok csalÀdi boldogsÀgnak mondanak,
arra ¢n egyÀltalÀn nem vÀgyok; beleremegek, ha a mindenf¢le hÀzi gondokra gon-
dolok ä a Te kedved¢rt azonban elviseln¢m azokat is, ellenben ha boldogabbÀ tenne,
meghaln¢k akÀr, mintsem magamra vegyem ûket. K¢t gy´ny´rüs¢gem van, min s¢ta
k´zben elmerengjek ä ¢des l¢nyed ¢s halÀlom ÂrÀja. ñ bÀrcsak mindkettût egyazon
percben ´lelhetn¢m magamhoz. Gyül´l´m a vilÀgot: tÃlsÀgosan megt¢pÀzza konok
akaratom szÀrnyait, s venn¢k bÀr ¢des m¢rget ajkaidrÂl, hogy elbocsÀsson innen. Sen-
ki mÀs¢rÂl nem fogadnÀm el. Meg is d´bbent, mennyire nem ¢rdekelnek semmi bajok
rajtad kÁv¡l ä mert eml¢kszem azokra az idûkre, mikor egy szalag libben¢se is izgalmat
keltett. Milyen puha szÂkat talÀlhatn¢k hozzÀd ezek utÀn ä nem olvasom el, mit Ártam,
s csak utÂszÂban vÀlaszolok mind a k¢rd¢sekre, miket a leveledben feltett¢l ä mert
ezer gondolat szÂr szertesz¢t. Ma ¢jjel Venusnak k¢pzellek, s imÀdkozom, mint egy
pogÀny, imÀdkozva imÀdkozom csillagodhoz.

¹r´kre a ti¢d, f¢nyes csillag,
John Keats

Fanny Brawne-nak, 1820. februÀr (?)

°des Fannym!
MagyarÀzd meg AnyÀdnak, semmik¢ppen nem Àrtasz vele, ha est¢nk¢nt Ársz n¢hÀny
sort. Nem tudom, mi¢rt, tegnap esti leveled nem ¢reztem oly pazarnak, mint a ko-
rÀbbiakat. ögy vÀgyom rÀ, hogy Ãjra szerelmednek szÂlÁts. Vigasztal n¢mileg, ha bol-
dognak ¢s jÂkedvünek lÀtlak ä de az¢rt, k¢rlek, hitesd el velem, f¢lig sem vagy oly
boldog, mint lenn¢l felgyÂgyulÀsom hÁr¢re. Ideges vagyok, beismerem, s k´nnyen
meglehet, betegebbnek k¢pzelem magam, mint amilyen vagyok; de Te csak k¢nyez-
tess, ronts el mint gyermeket gy´ng¢ds¢geddel, melyet n¢hÀny leveledben ¢reznem
engedt¢l. Leg¢desebb szerelmem, ha visszan¢zek mind a gy´trelemre, a fÀjdalomra,
melyet ¢rted szenvedtem, miÂta elmentem az Isle of Wightra; a n¢hÀny napos mÀ-
morra, majd a rÀ k´vetkezû nyomorÃsÀgra, Àmultan merengek el a Sz¢ps¢g felûl, mely
ily r¢gÂta büv´let¢ben tart. Mikor e c¢dulÀt Àtk¡ld´m, az el¡lsû szalonban leszek, s
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lesem, amint pÀr percre megjelensz a kertben, hogy lÀthassalak. Milyen falat emelt
k´z¢nk a betegs¢g! De ha eg¢szs¢ges lenn¢k is ä RÀ kell magam k¢nyszerÁtenem, hogy
oly filozofikusan lÀssam a dolgokat, ahogy tudom. MostanÀban, hogy annyi alkalmam
volt ¢beren s szorongatÂ nyugtalansÀgban t´lteni az ¢jszakÀt, sok mÀs gondolat is meg-
gy´t´rt. àHa most meghalok ä mondtam magamban egyik ¢jjel ä, nem hagyok semmi
maradandÂ müvet magam utÀn ä semmit, hogy barÀtaim b¡szk¢k lehessenek, ha
megeml¢keznek rÂlam ä de szerettem a mindenekben eleven Sz¢ps¢g elv¢t, s lett vol-
na csak rÀ idûm, eml¢kezetess¢ tettem volna nevem.Ê HalvÀnyan kÁs¢rtett ez a gon-
dolat akkor is mÀr, mikor m¢g eg¢szs¢ges voltam, ¢s minden szÁvver¢sem utÀnad ki-
Àltott ä De most osztozol lelkemben (be merhetem vallani?) a àdicsvÀggyal, a nemes lel-
kek egyetlen gyarlÂsÀgÀvalÊ.29

Isten Àldjon, Szerelmem,
J. Keats

29. Milton LYCIDAS-Àt id¢zi pontatlanul.

Percy Bysshe Shelleynek, 1820. augusztus 16.
Hampstead, aug. 16.

Kedves Shelley barÀtom!
Nagyon jÂlesik, hogy valaki, aki mint ¹n, szinte tÃlsÀgosan is el van foglalva sajÀt gon-
dolataival, olyan hangon Ár nekem, ahogy ¹n Ár level¢ben, mely itt fekszik elûttem.
Amennyiben v¢gt¢re is m¢gsem fogadom el a meghÁvÀsÀt, az csakis olyan k´r¡lm¢ny-
nek tudhatÂ be, mely tÃl k´zelrûl ¢rint ahhoz, hogy jÂslÀsokba bocsÀtkozzam felûle ä
Mindenesetre nyilvÀnvalÂ, hogy m¢g egy angliai telet nem ¢ln¢k tÃl, s rÀadÀsul kÁno-
san hosszÃra nyÃlna a befejez¢s, Ágy aztÀn ä k´r¡lbel¡l mint katona a harcmezûre ä
indulok, hajÂzom ItÀliÀba. Jelenleg az idegeim okozzÀk a legt´bb gondot, de mÀris
csillapulnak, ha belegondolok, a legrosszabb esetben nem leszek k¢nytelen egy hely¡tt
oly hosszan elidûzni, hogy megutÀljam a n¢gy falat. Ha bÀrmi gy´ny´rüs¢get lelt sze-
g¢ny po¢mÀmban, annak ugyancsak ´r¡l´k ä bÀr szÁvesen tudnÀm meg nem Ártnak,
ha m¢g most is annyira feszÁtene a becsvÀgy, mint annak elûtte. Meg¢rkezett A Cenciek,
az is, amit ¹n, az is, amit Hunt utaltatott hozzÀm. °n egyetlen vonatkozÀsÀrÂl tudok
csak Át¢lni, k´ltûi erej¢rûl ¢s drÀmai hatÀsÀrÂl, melyre manapsÀg sok Át¢sz Ãgy tekint,
mint Mammonra. A modern münek c¢lja kell legyen, mondjÀk, s meglehet, ez a c¢l
az Isten ä a müv¢sz azonban igenis Àldozzon Mammonnak ä à´nmagÀba temetkezveÊ,
sût talÀn n¢mi ́ nz¢ssel kell dolgozz¢k. Biztos vagyok benne, megbocsÀtja, ha ûszint¢n
megmondom, meg k¢ne kiss¢ f¢keznie lelke rajongÂ szÀrnyalÀsÀt, s nagyobb gondot
fordÁtania a mesters¢gre, hogy nyersanyagÀnak àminden reped¢s¢tÊ vas¢rccel t´mje
ki. Az ilyesfajta fegyelemnek m¢g a puszta gondolata is nyilvÀn hideg zuhanyk¢nt hat
¹nre, aki, gondolom, m¢g sose gubbasztott bevont szÀrnyakkal egyfolytÀban hat hÂ-
napon Àt. S nemde abszurd, hogy ¢ppen az End¡miÂn szerzûje besz¢ljen ilyeneket?
Akinek annak idej¢n elm¢je olyan volt, mint az asztallapra vetett kÀrtyapakli. AzÂta
azonban k¢zbe vagyok v¢ve ¢s sorba vagyok rakva az utolsÂ pikk dÀmÀig. K¢pzeletem
klastrom, melyben magam vagyok a szerzetes ä Àm magyarÀzza Ãgy metafizikÀm,
ahogy tetszik. Naponta lesem a Prom¢theuszt. Ha bÀrmimÂd befolyÀsolnÀ a dolgok Àl-
lÀsÀt a vers hatÀsÀt illetû ûszinte jÂkÁvÀnsÀgom, m¢g k¢ziratban heverne asztalÀn, vagy
most igyekezne befejezni a mÀsodik felvonÀst. Eml¢kszem, midûn a Hampstead
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Heathben azt tanÀcsolta, ne adjam ki elsû torzsz¡l´tteim. LÀm, visszaadom a tanÀcsot
most, hogy nÀlam az osztÀs. A k´tetben, mit k¡ld´k, a versek nagyr¢szt az elmÃlt k¢t
¢vben sz¡lettek, ¢s biztosÁthatom, soha nem l¢ptem volna vel¡k a nyilvÀnossÀg el¢, ha
a nyeres¢gkÁvÀnÀs rÀ nem vett volna: vagyis lÀthatja, most mÀr sokkal inkÀbb hajlan¢k
rÀ, hogy megfogadjam tanÀcsÀt. Szeretn¢m m¢g egyszer kifejezni hÀlÀmat kedvess¢-
g¢¢rt, s ûszinte k´sz´nettel k¡ld´m tiszteletem kedves feles¢g¢nek.

Abban a rem¢nyben, hogy hamarosan talÀlkozunk, maradok ûszinte hÁve,

John Keats

Charles Brownnak, 1820. november 30.
RÂma, 1820. november 30.

Kedves Charles barÀtom!
A lev¢lÁrÀs a legnehezebb. A gyomrom annyira nem javul, hogy elfog a gy´nges¢g,
hacsak felt´r´k egy pecs¢tet ä de az¢rt sokkal jobban vagyok, mint a karant¢nban.
Meg aztÀn attÂl is f¢lek, hogy mindaz, mi kedves nekem AngliÀban, elkezdi sorolni
¢rveit ¢s ellen¢rveit, csak odafigyeljek. çllandÂan az az ¢rz¢s kÁs¢rt, hogy az igazi ¢le-
tem mÀr elmÃlt, s amit ¢letnek hiszek, posztumusz l¢t csupÀn. Isten tudja, hogy alakult
volna ä de ¢n valahogy Ãgy ¢rzem ä ÀmbÀr ezt hagyjuk. [...] Nem tudok felelni a k¢r-
d¢sekre a leveledben, melyet utÀnunk k¡ldtek RÂmÀba NÀpolybÂl, mert f¢lek Ãjra
elolvasni. Olyan gy´nge vagyok (lelkileg), hogy a lÀtvÀnyÀt is k¢ptelen vagyok elviselni
az ÁrÀsnak, ha olyan barÀttÂl j´tt, akit Ãgy szeretek, mint T¢ged. De az¢rt m¢g meg-
¡l´m a lovacskÀnkat ä s a legcudarabb lelkiÀllapotomban is, m¢g a karant¢nban is,
t´bb szÂjÀt¢kot pufogtattam el kÁnomban egy h¢t alatt, mint korÀbban egy ¢ven Àt.
Egy gondolat gy´t´r, majd' belepusztulok ä jÂl voltam, eg¢szs¢ges, eleven stb., ¢s ott
mentem mellette az Ãton ä most meg ä a kontraszt felismer¢se, a f¢ny ¢s az Àrny¢k
Àt¢l¢se, mindaz a benyomÀs (primitÁv ¢rz¢kel¢sbûl fakadÂ adal¢k), mely a k´ltem¢nyt
teszi, nem mondhatnÀm, hogy segÁt rendbe szedni az ember gyomrÀt. No lÀm, te bi-
tang, hogy meggy´t´rlek ä rajta, vedd elû a b´lcselmed, segÁtsen ki, ha tud, ahogy ¢n
is az eny¢met, de igazÀn ä ugyan hogyan lenn¢k k¢pes m¢g mindig ¢lve elviselni mind-
ezt a n¢lk¡l? Clark doktor roppant figyelmes hozzÀm; azt ÀllÁtja, a t¡dûm nem nagy
gond, de a gyomrom, mint mondja, ugyancsak cudarul van. Nagy csalÂdÀsomra sem-
mi jÂ hÁrt nem kaptam George-tÂl, ÀllandÂan az jÀr az eszemben, mindnyÀjan fiatalon
halunk meg. *****-nak nem Ártam m¢g, amit nyilvÀn nagy figyelmetlens¢gnek vesz;
mivel oly nagyon szeretn¢k jÂ hÁreket Árni eg¢szs¢gem felûl, egyik h¢trûl a mÀsikra
halasztottam. Ha meggyÂgyulok, rajta leszek, hogy jÂvÀtegyem minden v¢tkem, mit
betegs¢gemben v¢tettem; ha meg nem, hamar elfelejti majd a vilÀg m¢g a büneimet
is. Holnap vagy holnaputÀn Árok ***-nak. A j´vû h¢t k´zep¢n meg *****-nak. Severn
jÂl van, bÀr egyhangÃan telnek napjai mellettem. Add Àt ¡dv´zletemet minden barÀ-
tunknak, s mondd meg ****-nek, semmik¢ppen nem j´ttem volna el LondonbÂl an¢l-
k¡l, hogy tûle el ne bÃcsÃzzam, de m¢rhetetlen¡l gy´nge voltam testben is, l¢lekben
is. Amint ezt k¢zhez veszed, Árj George-nak, s mondd el neki, hogy vagyok, mÀr ameny-
nyire el tudod k¢pzelni ä s Árj egy sort hÃgomnak is ä mint kÁs¢rtet bolyong k¢pzele-
temben ä Ãgy hasonlÁt Tomra. Alig tudok istenhozzÀdot mondani Neked ä m¢g lev¢l-
ben sem megy. Mindig is ¡gyetlen voltam a meghajlÀsnÀl. Isten Àldjon!

John Keats
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Szerb Antal: A trubadÃr szerelme. K´nyvekrûl,
ÁrÂkrÂl
Gyüjt´tte, jegyzetekkel ellÀtta WÀgner Tibor
Holnap, 1997. 383 oldal, 1380 Ft
 
àMajdnem az eg¢sz irodalomra rÀ lehet mondani,
hogy tÃlsÀgosan hosszÃ.Ê Jules Renard naplÂjÀ-
nak ezt a fanyar megÀllapÁtÀsÀt Szerb Antal
id¢zi a k´tetben, ¢s bÀr ugyanez mondhatÂ
el ÀltalÀban az irodalomkritikÀkrÂl vagy a
kritikai irodalomrÂl is, A TRUBADöR SZEREL-
ME ÁrÀsaira aligha igaz. A k´tet Szerb 1922 ¢s
1944 k´z´tt folyÂiratokban publikÀlt, azÂta
kiadatlan kritikÀit ¢s cikkeit gyüjti ´ssze. HÀ-
romszÀz´tven oldalon t´bb mint szÀz ÁrÀs,
t´bbs¢g¡k terjedelme egy-k¢t oldal, de akad-
nak k´zt¡k nyolc-tÁz sorosak is.

Ez a szükszavÃsÀg igencsak figyelemre
m¢ltÂ manapsÀg, a kritikusi ´ntudat tÃlten-
g¢s¢nek idej¢n, amikor a r´videbb ismertet¢s
müfaja kiveszett folyÂiratainkbÂl. Ma min-
denkit feszÁt az ambÁciÂ, a szakÁrÂk kedvtelve
neszeznek gondolataik bozÂtosÀban, mon-
datrojtjaikat gabalyÁtva, szÀlazgatva. így az-
tÀn a lapokban kritikÀk helyett sokszor hosz-
szadalmas ¢rtekez¢seket olvashatunk.

Mondhatni persze, hogy a k´tetbûl kiraj-
zolÂdÂ k¢p csalÂka, hiszen ez ¢pp a marad¢-
kot szedi ´ssze, azt, ami az eddigi gyüjtem¢-
nyekbûl kimaradt, a resztlit. KÀr volna hÀt
messzemenû k´vetkeztet¢seket levonni belû-
le. Tudjuk, a r´vids¢g nem volt valamif¢le ab-
szolÃt eszm¢ny Szerb szÀmÀra, el¢g csak Ge-
org¢rûl, Castiglion¢rÂl vagy V´r´smartyrÂl Árt
eml¢kezetes tanulmÀnyaira utalnunk. çm ha
meggondoljuk, hogy nagyszabÀsÃ müvei, k¢t
irodalomt´rt¢nete ¢s a H°TK¹ZNAPOK °S CSO-
DçK kisessz¢kbûl Ázes¡lnek egybe, Szerb An-
talt m¢giscsak a r´vid l¢legzet, a felvillantott
portr¢k mester¢nek kell tekinten¡nk.

írÀsainak mostani gyüjtem¢nye ugyanak-
kor ism¢t szembesÁt benn¡nket azzal, hogy a
felduzzasztott folyÂirat-kritika, mellyel ma-
napsÀg l¢pten-nyomon talÀlkozunk, viszony-

lag Ãj fejlem¢ny, az utÂbbi ¢vtizedek term¢-
ke. Hogy mi hÁvta ¢letre, nem tartozik ide,
de talÀn m¢gsem arrÂl van szÂ, hogy Szerb-
nek ¢s tÀrsainak, HalÀsz GÀbornak, N¢meth
LÀszlÂnak vagy BÀlint Gy´rgynek kevesebb
mondandÂja lett volna egy-egy kortÀrsi mü-
rûl, mint manapsÀg akÀrmelyik ambiciÂzu-
sabb egyetemistÀnak.

Mindenesetre A TRUBADöR SZERELME-k´-
tetet lapozgatva engem n¢mik¢pp vÀratlanul
¢rt az a felismer¢s, hogy ami Szerb kritikusi
term¢s¢t illeti, jÂszer¢vel ez minden. A VA-
RçZSLñ ELT¹RI PçLCçJçT n¢hÀny ÁrÀsÀt leszÀ-
mÁtva mindaz, amit Szerb Antal frissen meg-
jelent magyar k´nyvekrûl Árt (¢s kritikÀn itt
ezt ¢rtem), ebben a most megjelent k´tetben
talÀlhatÂ. °s ha nem ezek is Szerb munkÀs-
sÀgÀnak legjelentûsebb vagy ¢ppen jellegadÂ
ÁrÀsai, az Ãj k´nyv ezÀltal m¢gis t´bb lesz eset-
leges gyüjtem¢nyn¢l, bizonyos ¢rtelemben
reprezentatÁv k´tett¢ vÀlik: Szerb egyik tev¢-
kenys¢gi ter¡let¢nek metszet¢v¢. Annak te-
hÀt, akit ¢rdekel Szerb Antal, a k´tet ÁrÀsai-
nak futÂlagos Àttekint¢se is ¢rdekess¢gekkel
szolgÀlhat.

°rdemes megn¢zni p¢ldÀul, hogy az a
Szerb Antal, akit ä talÀn mondhatom ä sokan
¢rz¡nk k´zel magunkhoz, kortÀrsai k´z¡l
kikrûl Árt. Csak az ÁrÂkat szÀmba v¢ve, az elû-
zû nemzed¢k ¢lû nagyjai k´z¡l mind´ssze
Szomory Dezsûrûl, KassÀkrÂl ¢s BabitsrÂl (a
rÂla Árottak Szerb korÀbbi k´teteiben olvas-
hatÂk), sajÀt nemzed¢k¢nek legjobbjai k´-
z¡l MÀrairÂl, Illy¢srûl, Cs. SzabÂrÂl, SÀrk´zi
Gy´rgyrûl ¢s Hevesi AndrÀsrÂl. TalÀn m¢g
a fiatalabbak listÀja a leghosszabb: Dsida,
Szentkuthy, RadnÂti, J¢kely, RÂnay Gy´rgy,
¹rk¢ny, Devecseri. Mindez meglepûen ke-
v¢snek tünik. K¡l´n´sen akkor, ha mell¢je
ÀllÁtunk egy csaknem ilyen hosszÃ listÀt An-
dai Ernû, KÀdÀr Imre, MollinÀry Gizella, Ha-
rangi LÀszlÂ, Kert¢sz Erzs¢bet, Fercsek Fe-
renc, Vasas MihÀly, Wagner Lilla, Govrik Ele-
m¢r nev¢vel. Az û k´nyveikrûl is olvashatunk
a k´tetben, ¢s Szerb majd' mindegyikben ta-
lÀl valami elismer¢sre m¢ltÂt. Vasas MihÀly
reg¢ny¢nek megjelen¢s¢t p¢ldÀul a Nyugat-
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ban ¡dv´zli: àvalami r¢g nem lÀtott magyar bûs¢g
¢s biztoskezüs¢g... mint tÀrsadalmi helyzetk¢p is je-
lent¢keny, fontos... a legnagyobb vÀrakozÀssal n¢-
z¡nk a fiatal ÁrÂ tovÀbbi müvei el¢Ê. Mai fejjel
azt is hozzÀtehetn¢nk gonoszkodva, hogy
k´nyv¢nek cÁme ä KI TUD RñLA? ä is telibe
talÀl. T¢nyleg, ki? M¢g a k´tet szerkesztûje is
csak annyit: àVasas MihÀly, ÁrÂ.Ê

A gyüjtem¢ny leg¢rdekesebb darabjai szÀ-
momra m¢gsem a jÂl ismert vagy a teljesen
ismeretlen szerzûkrûl sz¡letett kritikÀk, ha-
nem azok, amelyek olyan ÁrÂkra hÁvjÀk fel a
figyelmet, akik nincsenek benne a mai irodal-
mi k´ztudatban, ha tetszik, a kÀnonban. Ilye-
nek a BÁrÂ Lajos MARISKA cÁmü darabjÀrÂl,
Makkai SÀndor TçLTOSKIRçLY, BÀnffy Mik-
lÂs MEGSZçMLçLTATTçL ¢s KolozsvÀri Grand-
pierre Emil A SçRGAVIRçGOS LEçNY cÁmü re-
g¢ny¢rûl vagy a Tormay Cecile müv¢szet¢rûl
szÂlÂ ÁrÀsok. Az embernek kedve tÀmad elol-
vasni magukat a müveket. Az egyed¡li kiv¢-
tel (a korÀbban ugyancsak jobb napokat lÀ-
tott) Fodor JÂzsef k´lt¢szet¢nek m¢ltatÀsa. Itt
mintha Szerb nem volna olyan meggyûzû.
MÁg az elûbbiekn¢l hiszek neki an¢lk¡l, hogy
a müveket ismern¢m, itt gyanakvÂvÀ tesz. Az
az ¢rz¢sem ä megint csak Fodor k´lt¢szet¢-
nek ismerete n¢lk¡l ä, hogy Szerb ezÃttal tÃl-
lû a c¢lon. H´lderlin ¢s Shelley t´bbsz´ri em-
leget¢se m¢g akkor is sok, ha hozzÀteszi,
hogy nem k´ltûi nagysÀgban akarja vel¡k Fo-
dort ´sszem¢rni. Ezt a tÃlzÀst azonban alig-
hanem a kor szÀmlÀjÀra kell Árnunk. A kritika
1942-ben ÁrÂdott, ¢s Szerbben minden mÀst
elhomÀlyosÁthatott az az ¢rz¢s, hogy Fodor
àeg¢sz k´lt¢szete Át¢lkez¢s, a tiszta ember Át¢lete a
tisztÀtalan kor f´l´ttÊ. Mindenesetre ¢rdekes
megfigyelni, hogy a tisztasÀg¢rt valÂ tÃlzott
lelkes¡lts¢g hogyan teszi m¢g Szerb letisztult
stÁlusÀt is n¢mik¢pp homÀlyossÀ.

Hogy valÂban Szerb stÁlusÀnak letisztulÀ-
sÀrÂl besz¢lhet¡nk, elsû ÁrÀsai mutatjÀk, Szo-
mory, illetve BÁrÂ Lajos drÀmÀjÀrÂl. Ezekben
a kritikÀkban m¢g ¢rezhetû valamilyen fiata-
los füt´tts¢g, mindent beleadÀs, zaklatott rit-
mus. A nagyÁvü drÀmat´rt¢neti fejteget¢sek-
kel alÀdÃcolt kritikÀk mondatritmusa, zsÃ-
foltsÀga, hÀtravetett hangsÃlyai n¢mik¢pp a
fiatal LukÀcs essz¢it id¢zik. Bizonyos fokÃ
gondolati ¢s mondattorlÂdÀs jellemzi m¢g a
Proust reg¢ny¢rûl k´zreadott benyomÀsait is,
melyet Vojnovich G¢za, a Budapesti Szemle ak-
kori fûszerkesztûje ¢rthetetlennek b¢lyegzett

lapjÀban. De k¢sûbbi kritikÀira talÀn m¢g
neki se lehetett panasza. Szerb ugyanis azzal
a szokatlan adomÀnnyal rendelkezik, amit
Kierkegaard olyannyira becs¡lt Lessingben:
àmeg tudja vilÀgÁtani azt, amit maga meg¢rtett. Itt
megÀll, pedig korunkban mindenki t´bbet ma-
gyarÀz, mint amennyit meg¢rtettÊ. Szerb stÁlusÀ-
nak ked¢lyess¢ge, olvasmÀnyossÀga r¢szben
ugyanebbûl a m¢rt¢ktartÀsbÂl fakad.

Lehet, hogy az is a m¢rt¢ktartÀs egy for-
mÀja, hogy ä mint lÀttuk ä nem csak, sût nem
is elsûsorban a legnagyobbakrÂl Ár, s hogy kri-
tikÀiban csak elv¢tve talÀlkozunk bÁrÀlÂ meg-
jegyz¢ssel? Szerb talÀn az¢rt nem ¢rzett k¢sz-
tet¢st a bÁrÀlatra, mert szenved¢lyes olvasÂ-
k¢nt nem annyira k´nyvekben, mint a kultÃ-
ra eg¢sz¢ben gondolkodott. Mindenesetre
kevesek fej¢ben voltak olyannyira elrendezve
a dolgok, mint az ´v¢ben. Ez a belsû elrende-
zetts¢g nem valamilyen mÂdszertani tudatos-
sÀgnak volt k´sz´nhetû, hanem a kultÃrÀban
valÂ otthonossÀgÀnak. TalÀn ez magyarÀzza
ÁrÀsainak hangfekv¢s¢t is, melyet nem szÁnez
Àt a sajÀt mondataitÂl, gondolataitÂl valÂ
megr¢szeg¡l¢s vagy meghatÂdÀs. írÀsmÂdja
eleganciÀjÀnak ¢s ´konomikussÀgÀnak k´-
sz´nhetûen m¢g a legr´videbbek is a teljes-
s¢g illÃziÂjÀt adjÀk. ögy ¢rezz¡k, mindent el-
mond, amit tudnunk ¢rdemes. A leÁrÀs tel-
jess¢g¢nek ¢rzete azonban k¢t¢lü dolog. Ha
ugyanis egy mürûl adott leÁrÀs marad¢ktala-
nul kiel¢gÁt benn¡nket, talÀn mÀr nem is
¢rezz¡k sz¡ks¢g¢t annak, hogy elolvassuk.
N¢hÀny soros ismertet¢sei ily mÂdon ¢pp si-
ker¡lts¢g¡kkel besz¢lnek le finoman ben-
n¡nket magukrÂl a müvekrûl.

De mintha mük´dne Szerbn¢l valamif¢le
szellemi v¢dûvÀm-mechanizmus is. K¡lf´ldi
k´nyvekrûl Árva mÀr korÀntsem olyan eln¢zû.
Mintha nem ugyanaz volna a m¢rce. àJoyce
nem kellemes olvasmÀny, ¢s azt hiszem, nagyon ke-
vesen vannak, akik v¢gigolvastÀkÊ ä Árja kritikai
¢llel 1933-ban. MÁg a k´vetkezû ¢vben a
PRAE-rûl: àOlvasni kevesen olvastÀk, ¢s akik ol-
vastÀk, azok sem v¢gig. De ez nem von le az ¢rt¢-
k¢bûl.Ê Az a Szerb Antal, aki szerint Zempl¢ni
çrpÀd k´lt¢szete ¢rdemtelen¡l mer¡lt fe-
led¢sbe, a kor olyan divatos ÁrÂival, mint H.
G. Wells (àtipikus szellemi parven¡Ê), Dreiser
(àaz AMERIKAI TRAG°DIA unalmas, mint az ame-
rikai ¢letÊ) vagy Galsworthy (a FORSYTE SAGA
àÀsÁtÀsi vilÀgrekordÊ) nem sokat teketÂriÀzik.
Egyik nagy bÀlvÀnya Ãj müv¢rûl pedig Ágy Ár:
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àE sorok ÁrÂja eg¢szen k¡l´n´sen tiszteli a reg¢nyÁrÂ
szabadon csapongÂ, jÀt¢kos k¢pzelet¢t, mitolÂgiÀba
veszû vÁziÂit, ¢ppen ez¢rt volt odaadÂ hÁve J. C.
Powysnak, ¢s Ágy nem lehet racionalista elfogult-
sÀggal vÀdolni, ha errûl a k´nyvrûl az a v¢lem¢nye,
hogy ezt mÀr m¢gsem lehet kibÁrni.Ê

Ez az id¢zet egyÃttal rÀvilÀgÁt Szerb alkati
kettûss¢g¢re is, a racionalizmus ¢s a vadro-
mantika benne zajlÂ ÀllandÂ k¡zdelm¢re. Ez
a ä Szentkuthy szavÀval ä àmÁtoszszomjas l¢lekÊ,
akinek vilÀgos stÁlusa s´t¢tebb tÂnusokat ¢s
tÀvlatokat takar, rajongott Ker¢nyi KÀroly¢rt,
a àMegszÀllott TudÂs¢rtÊ, aki szÀmÀra a tu-
domÀnyos munka elvÀlaszthatatlan volt az
¢let meg¢l¢s¢nek mÀmorÀtÂl. MÀsfelûl a
m¢rt¢ktartÀs polgÀri ked¢lyvilÀgÀnak embe-
re û, aki pillanatra sem veszti el jÂzansÀgÀt,
s az ¢rzelmi tÃlbuzdulÀsok ellen irÂniÀval v¢-
dekezik. KritikÀin v¢gigvonul az arisztokrati-
kus ¢s tradicionalista ¢letszeml¢lethez, a
sz¢ps¢g kifinomult, a k´znapi dolgok feletti
vilÀgÀhoz valÂ vonzÂdÀs, mely a r¢gi nagy
kultÃrÀk utolsÂ sziget¢t jelenti àa formÀtlan
demokrata ÀramlatbanÊ. De a nemzed¢kek
szenved¢lyes ¢lm¢nyeit magÀba sürÁtû kon-
venciÂk tisztelete Szerb Antalban k¡l´n´s
mÂdon olvad ´ssze az Àtlagemberi szeml¢let
horizontjÀval. àA kultÃra, az ¢n kultÃrÀm ott
kezdûdik, hogy mihez kezdek vele. P¢ldÀul ott, hogy
bÀtran elfelejtemÊ ä Árja. Vagyis a kultÃrÀra
mindenekelûtt az¢rt van sz¡ks¢g, hogy f¡g-
getlenedni tudjunk tûle, szabad utat engedve
mindennek, amit ¢rdeklûd¢s¡nk ¢s k¢sztet¢-
seink diktÀlnak. A v¢gsû szÂt PowystÂl id¢zi:
àA kultÃra az, ami megmarad, amikor az ember
elfelejtette, amit tanult.Ê

MiutÀn ÁrÀsom elej¢n a k´tetbeli kritikÀk
egyik figyelemre m¢ltÂ vonÀsak¢nt r´vids¢-
g¡ket emlegettem, talÀn k¡l´n´sen hangzik,
ha most azt mondom, a WÀgner Tibor Àltal
´sszeÀllÁtott k´nyv kicsit hosszabb a kellet¢-
n¢l. A mostanÀban gyakori kiadÂi szerkesztûi
amat´rizmus ugyanis A TRUBADöR SZERELM°-n
is nyomot hagyott. WÀgner Tibor ä ki tudja,
mi¢rt ä ´t olyan ÁrÀst is k´z´l, melyek Szerb
korÀbbi k´teteiben szerepelnek. AZ IRODALMI
°LET öJ NEMZED°KE cÁmet viselû ÁrÀs p¢ldÀul,
a t¢vesen Árt cÁmet leszÀmÁtva, azonos a GON-
DOLATOK A K¹NYVTçRBAN, AZ IRODALMI EL-
M°LET öJ NEMZED°KE cÁmü ÁrÀsÀval. Indoko-
latlannak ¢rzem a MAGYAR IRODALOMT¹RT°-
NET ä egyik korabeli lapban megjelent ä sze-
melv¢ny¢nek Ãjrak´zl¢s¢t is.

Az elûszÂban az Àll, hogy àismereteink alap-
jÀn k´tetben itt jelenik meg elsû¡l teljes terjedelm¢-
benÊ Szentkuthy, Szerb ¢s Devecseri vitÀja Ke-
r¢nyi KÀroly munkÀssÀgÀrÂl. A helyzet ezzel
szemben az, hogy Szentkuthy tanulmÀnyk´te-
t¢ben, a MöZSçK TESTAMENTUMç-ban (1985)
mÀr olvashattuk a vita eg¢sz anyagÀt, m¢g-
hozzÀ Szentkuthynak a vitÀt kivÀltÂ essz¢j¢vel
egy¡tt, melyet a mostani gyüjtem¢ny nem
k´z´l. Vagyis a vita itt Szerb vÀlaszÀval indul
(egy¢bk¢nt ez az ÁrÀs is megjelent mÀr egyik
korÀbbi k´tet¢ben).

A k´nyvet jegyzetek eg¢szÁtik ki. Ponto-
sabban azon szerzûk nev¢nek, sz¡let¢si, illet-
ve halÀlozÀsi dÀtumÀnak ¢s hely¢nek, vala-
mint foglalkozÀsÀnak felsorolÀsa, akiknek
k´nyveirûl a k´tet kritikÀi szÂlnak. Ennek
megfelelûen a foglalkozÀs rovatban t´bbnyire
a k´ltû ¢s ÁrÂ megjel´l¢s vÀltakozik, olykor ko-
mikus kieg¢szÁt¢sekkel. Dsida Jenû p¢ldÀul
emellett àjoggyakornokÊ, HorvÀth JÀnos àb´l-
cs¢szdoktorÊ, KolozsvÀri Grandpierre Emil
àlektorÊ, Liam O'Flaherty àvolt jezsuitaÊ. A
szerkesztû hÀrom esetben nem el¢gszik meg
a szÀraz t¢nyekkel. E´tv´s JÂzsefrûl megtud-
juk, hogy àa realista reg¢nyÁrÀs elsû nagy meste-
reÊ, KassÀk LajosrÂl, hogy àaz avantgarde mü-
v¢szet hazai vezetûjeÊ, Giovanni Papinirûl pe-
dig, hogy àautodidaktaÊ. A szerzûk neve utÀn
t´bbsz´r hiÀnyzik a sz¡let¢si ¢s a halÀlozÀsi
¢vszÀm, vagyis a k´tet ´sszeÀllÁtÂja semmit
sem tud rÂluk. Ezt azonban kÀr volt a tudo-
mÀsunkra hozni.

Beck AndrÀs

 K°T BíRçLAT 
EGY K¹NYVRýL

Agota Kristof: TrilÂgia
Magvetû, 1996. 452 oldal, 999 Ft

I

AZ °RZELEMN°LKºLIS°G ISKOLçJA

Ez a k´nyv nyomat¢kosan figyelmeztet, hogy
a sz¡zs¢ Ãjrames¢l¢se egyszersmind a mü egy
lehets¢ges ¢rtelmez¢se. Azaz nincs k¡l´n fik-
ciÂ, ami el van rendezve valahogyan a kom-
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pozÁciÂban, mÀsfelûl elbesz¢lve egy bizonyos
mÂdon ä csak l¢trej´vû müeg¢sz van, ame-
lyen a legkisebb vÀltoztatÀst ejtve is a l¢nye-
gen vÀltoztathatunk.

Nagyr¢szt egy K. nevü hatÀr menti vÀros-
ban jÀtszÂdik, ahol àembercsordÀt hajtanak ÀtÊ;
egy olyan orszÀgban, amelyben elûsz´r àegy
idegen hadseregÊ katonÀi tartÂzkodnak, majd a
àfelszabadÁtÂkÊ fosztogatjÀk; ha nem megy si-
mÀn az ÀllamosÁtÀs, kiv¢gzik vagy kitelepÁtik
a tulajdonost; az embereket ok n¢lk¡l b´r-
t´nbe vetik, megkÁnozzÀk, t´rv¢nytelen pe-
rek folynak, mindent Àtitat a hazugsÀg; ide-
gen tankok k´zremük´d¢s¢vel levernek egy
forradalmat. A magyarorszÀgi hely ¢s idû, az
1956 Âta SvÀjcban ¢lû ¢s franciÀul ÁrÂ szerzû
fiatalsÀgÀnak eml¢kdarabjai term¢szetesen
felismerhetûk, de az ÁrÂnû egyfelûl az egy¢-
nin¢l ¢s nemzetin¢l ÀltalÀnosabb katasztrÂfÀ-
ra utal, mÀsfelûl ezt a katasztrÂfÀt nem hori-
zontÀlisan, t¢r-idû adatokkal jelenÁti meg, ha-
nem az idegekben.

A most egy¡ttesen kiadott hÀrom reg¢ny
elsû r¢sze ´nÀllÂan is megjelent mÀr magyar
fordÁtÀsban. Egyben olvasva a k´nyvet, ¢r-
dekesen vÀltozik a befogadÂi benyomÀs. Az
elsû r¢sz, A NAGY FºZET, kafkai r´vid t´r-
t¢netekbûl Àll. A mÀsodik, A BIZONYíT°K
romantikus cselekm¢nyvezet¢sü reg¢ny, A
HARMADIK HAZUGSçG k¢t elbesz¢l¢s skizoid
vallomÀsformÀban. A NAGY FºZET igen dÃs
esem¢nyekben, rideg stÁlusa, Ãjszerü narrÀ-
ciÂja (gyermekfogalmazÀsok!) megd´bbentû. A
szenvedû gyerekek ¢rzelemmentes ´nszem-
l¢lete realista ¢rtelmez¢sben hihetetlen. A BI-
ZONYíT°K ¢rz¢kenyebb ¢s lazÀbb kompozÁci-
ÂjÃ, de mintha professzionÀlisabb, ¢rettebb
irodalom volna. A r¢sz v¢ge fel¢ azonban
kezd nagyon is szerteindÀzÂnak ¢s tÃl rafi-
nÀltnak tünni. A HARMADIK HAZUGSçG-ban
meg mÀr teljesen ´sszezavar az ÁrÂ, a rejtv¢ny
mÀr nem r¢sze, hanem l¢nyege a münek. A
megrÀzÂ ¢s viszolyogtatÂ àfogalmazÀsokÊ,
majd az irodalmias, mindenesetre rendkÁv¡l
olvasmÀnyos mÀsodik r¢sz utÀn n¢mileg bosz-
szankodva ¢s csalÂdottan hiÀnyoljuk az Àttet-
szû, egy¢rtelmü megoldÀst. AzutÀn valami
megp´ccinti a kaleidoszkÂpot, a k¢p Àtrendezû-
dik, ¢s feltÀrul egy eg¢szen Ãj mintÀzat, csak
a müeg¢sz ismeret¢ben ¢s visszatekintve
megragadhatÂ felkavarÂ reg¢nyjelent¢s. Az
elbesz¢l¢s t´bbsz´r, hangsÃlyozottan iroda-
lomk¢nt emlÁti ´nmagÀt, ¢s a szereplûk a

naplÂikrÂl mint àhazugsÀgaikrÂlÊ besz¢lnek.
A HARMADIK HAZUGSçG cÁme Ãgy is ¢rtelmez-
hetû, hogy az elsû kettû is az volt. àA t´rt¢net
¢ppen igaz volta miatt elviselhetetlenn¢ vÀlik.
K¢nytelen vagyok megvÀltoztatniÊ ä mondja a
narrÀtor.

Mivel itt reg¢nyek szerepelnek reg¢nyek-
ben, illetve naplÂk a naplÂkban, ¢s csaknem
minden fontos szereplû Ár, a fûszereplû iker-
testv¢rek maguk ÁrÂk ä valamif¢le keretben
feltÀlalt nyitott sztorik¢nt kell az eg¢szet tu-
domÀsul venn¡nk. így, gondolhatjuk azt is,
hogy a t´bbsz´r´sen t¡kr´zûdû esem¢nyek
egy r¢sze a lineÀrisan legutolsÂ elbesz¢lû fi-
gura, Klaus fikciÂja csupÀn, mÀs r¢szek pedig
Klaus ¢letrajzÀnak a darabjai: vallomÀsok. 

Az ÃjsÀgÁrÂ apa meg¢rkezik a frontrÂl, ¢s
megvallja, hogy szeretûje van. A f¢lt¢keny
anya lel´vi az apÀt, egy visszapattanÂ golyÂ a
n¢gy¢ves ikergyerekek k´z¡l az egyiket, Lu-
cast ¢letvesz¢lyesen megsebesÁti. Az anya
megûr¡l. Lucas kÂrhÀzba, majd rehabilitÀci-
Âs int¢zetbe ker¡l, s a hÀborÃ alatt eltünik.
TehÀt l¢tezett, ¢lt valamikor. A homÀlyba ve-
szû, idilli kisgyermekkor utÀn a keservek ma-
gÀnyos ¢vei k´vetkeznek az egyed¡l maradt
testv¢rre, Klausra. Apja szerelme, AntÂnia
veszi magÀhoz, aki megsz¡li Klaus apjÀtÂl va-
lÂ f¢ltestv¢r¢t, Sarah-t (akit a f¢rfi majd ¢lete
egyetlen, rem¢nytelen ¢s utolsÂ szerel-
mek¢nt emleget). K¢sûbb elhagyja nevelû-
anyjÀ¢kat, megtalÀlja az ¢desanyjÀt, gondjai-
ba veszi. Mindezt maga mondja el az utolsÂ
r¢szben, ahol ´tven¢ves aggleg¢nyk¢nt, ÁrÂ-
k¢nt lÀtjuk viszont. így vagy azt a kÁs¢rteties
szÀlat kell az alkoholista ÁrÂ àhazugsÀgÀnakÊ
tekinten¡nk, mely szerint a jelenben felbuk-
kan, majd egy r´vid besz¢lget¢s utÀn eltü-
nik s ´ngyilkos lesz ikertestv¢re, vagy azt az
ÀllÁtÀsÀt, hogy Lucas m¢g gyerekkorÀban
meghalt, esetleg mindkettût: sosem volt iker-
testv¢re!

A sztorik a fikciÂ k¡l´nb´zû r¢tegeit k¢pe-
zik, melyek az eg¢sz trilÂgiÀt ¢letre keltû min-
taelbesz¢lûtûl (Agota Kristof) k¡l´nb´zû nar-
rÀciÂs tÀvolsÀgra vannak. Ezek a narrÀciÂs tÀ-
volsÀgok a k´zl¢smÂdokban is megragadha-
tÂk. A àfogalmazÀsokatÊ t´bbes szÀm elsû sze-
m¢lyben adjÀk elû a gyerekek. A mÀsodik
r¢szt harmadik szem¢lyü, mindentudÂ ÁrÂ
k´zli. A HARMADIK HAZUGSçG k¢t ¢nvallomÀs-
bÂl Àll. Mindez lehetûv¢ teszi a folyamatos Àt-
¢rtelmez¢st.



Kiker¡lve a dobozos szerkezetü mü ÀllÁtot-
ta kelepc¢bûl, avagy az Àltala kÁnÀlt labirin-
tust otthagyva, a lebegû bizonytalansÀgok fe-
lûl pontossÀgokra is fordÁthatjuk tekintet¡n-
ket. A reg¢ny tele van szimmetriÀval, az uta-
lÀsos f´ldrajzi ¢s kormegjel´l¢s mellett szÀ-
mos pontos adattal talÀlkozunk. A szereplûk
¢letkorÀnak t´bbsz´ri k´zl¢s¢vel (Lucas az el-
sû r¢sz v¢g¢n tizen´t ¢ves, eltün¢sekor har-
minc, ¢s hÃsz ¢v mÃlva ker¡l elû), fegyelme-
zett tagolÀssal, a hÀrom r¢sz terjedelemre is
egyenlû elosztÀsÀval (az elsû k¢t reg¢ny szÀz-
´tven-szÀz´tven oldal, a harmadik k¢tszer
hetven´t, a fogalmazÀsok mind egyforma
hosszÃak stb.), az ´t´s szÀm kompozÁciÂs
jelent¢s¢vel. (A k´nyv maga is ´t r¢szbûl Àll,
mert a harmadik r¢sz is k¢t f¢lbûl tevûdik
´ssze.)

A fûszereplû a sÃlyosan s¢r¡lt pszich¢. Az
elsû r¢sz (vad gyerekkor) az ÁrÂ-elbesz¢lû
Klaus tudattalanjÀt, az à´szt´n¢nÊ szintj¢t je-
lentheti, a mÀsodik r¢sz mes¢j¢ben a szimbÂ-
lumok tudatosulÀsÀnak folyamata zajlik. A
harmadik r¢szben a felszÁnre ker¡lû eml¢kek
(melyeket a visszat¢rt Claus-Lucas besz¢l el)
¢s a Klaus Àltal meg¢lt jelen idû (a keserü
´regs¢g) fonÂdnak ´ssze, keresztezik ¢s ¢rtel-
mezik egymÀst. (Figyelj¡nk fel a csak ÁrÀsban
megk¡l´nb´ztetett ¢s rÁmelû nevekre: Claus,
Klaus, Lucas!) így az 5. r¢sz a àvalÂsÀgÊ, amit
ismer az ÁrÂ-elbesz¢lû. A trilÂgia korÀbbi r¢-
szeit a mintaelbesz¢lû Agota Kristof minden-
tudÂ m¢diuma mondhatja el. A reg¢ny
visszafel¢ tartÂ kompozÁciÂja ä a rejt¢lyekkel
rÀnk k¢nyszerÁtett rekurzÁv olvasÀssal vagy
ÃjragondolÀssal ä a pszichoanalÁzis gondolati
konstrukciÂjÀnak s¢mÀjÀra ¢p¡l, folyamatai-
ban a valÂsÀgdarabok uszad¢kok, motÁvu-
mok, ahogy a t´rt¢nelem nagy folyamatÀban
az egy¢n ¢s az egy¢ni sors az uszad¢k.

A hÀrom r¢szt bÀrmi sz¡zs¢beli egyenes-
vonalÃsÀgnÀl erûteljesebb kapcsokk¢nt k´tik
´ssze az azonos motÁvumok. Ezen uszad¢k
motÁvumok a reg¢ny narrÀtorÀnak k¢t ¢let¢-
bûl valÂk. Az egyik ¢let embl¢mÀja amaz idilli
csalÀdjelenet, amikor az apa Ár, az anya ¢ne-
kel, az ikertestv¢rek m¢g egy¡tt vannak, s e
k¢pet Àlomb¢li felhûtlen boldogsÀg lengi Àt.
AztÀn valami kimondhatatlan sz´rnyüs¢g
t´rt¢nik, amelyre büntudattal gondolnak visz-
sza a szereplûk, amelynek eml¢k¢t àmint ret-
tenetes sebetÊ felt¢pni tilos, ¢s amelyre olyan

sok utalÀs t´rt¢nik a reg¢ny mindhÀrom r¢-
sz¢ben. Mintha a k¢t ikerf¢l egymÀstÂl t´rt¢-
nû elszakÁtÀsÀban manifesztÀlÂdna, fogalma-
zÂdna meg ez a borzalom. àOlyan, mintha ket-
t¢hasÁtottÀk volna a test¡nketÊ ä olvashatÂ az elsû
r¢sz egyik fogalmazÀsÀban.

A rettenet utÀni mÀsik ¢letben a betegs¢g
¢s a betegess¢g uralkodik. A normÀlis szen-
ved¢ly bün: mintha a legvalÂszerübb figurÀ-
nak, a nagyanyÀnak volna igaza, aki a lÀnyÀt
kurvÀnak tartja, mert ä neki talÀn ä eg¢sz-
s¢gesen mük´dnek az ´szt´nei. AmÃgy vagy
tilos ¢s sz¢gyellni valÂ erotikus vÀgyak sima
teljes¡l¢seirûl ¢rtes¡l¡nk, amelyek valahol a
k¢pzeletben vagy az Àlmokban zajlanak, vagy
¢pp jellegzetesen k´zhelyes gÀtlÀsokkal ki-
z´kkentve ferd¡l el a normÀlis szexualitÀs.
Hemzsegnek a reg¢nyben az eff¢le esetek; az
Àllati pÀrzÀsok, a mazochista ¢lvezet, a homo-
szexuÀlis vonzalmak, a pedofÁliÀs, a szodomi-
ta ¢s egy¢b aberrÀciÂk. (Igazi kapcsolatok
csak a szereplûk k´d´s vÀgyaiban, eml¢kei-
ben bukkannak fel.) Ezek ÀbrÀzolÀsa k´zel Àll
ahhoz, amit Susan Sontag a pornogrÀf k¢p-
zeletre apellÀlÂ irodalomrÂl mond; melynek
jellemzûi az ember tÀrgyk¢nt t´rt¢nû, ¢rze-
lemmentes, kÁv¡lrûl valÂ ÀbrÀzolÀsa, sablo-
nok alkalmazÀsa, az olvasÂ ´sszezavarÀsa, fel-
kavarÀsa. A sokf¢le megrÀzÂ vagy ¢melyÁtû
leÁrÀs mintha mind azt szolgÀlnÀ, hogy ne
kelljen kimondani a fûszereplû-elbesz¢lû ¢r-
z¢ki alkalmatlansÀgÀt. Mintha az ´nmagÀt
egy ikerpÀr fel¢nek vagy ¢ppen k¢t szem¢ly-
nek (nem csupÀn az elsû r¢sz t´bbes szÀm el-
sû szem¢lyü elbesz¢l¢s¢ben!) k¢pzelû narrÀ-
tor homÀlyban tartott autoerotikus vÀgyai
szolgÀlnÀnak itt magyarÀzatul az irracionÀlis
büntudatra.

A betegs¢g egy¢b vÀltozatai is vissza-
visszat¢rû motÁvumai a k´nyvnek, k´zt¡k n¢-
hÀny nyilvÀn kit¢phetetlen szem¢lyes eml¢k.
A centrumban a hol kem¢nyebben, hol pasz-
tellesebben vagy filmszerübben fogalmazott
k¢psor: a bicegû, nyomor¢k gyerek, aki har-
monikÀjÀval jÀrja az utcÀkat ¢s a kocsmÀkat.
MindhÀrom r¢szben t´bbsz´r´sen elûj´vû
mozzanat a kÁnzÂ ÀlmatlansÀg, az alkoholiz-
mus ¢s az ´nzû, agresszÁv ûr¡let. A figurÀk
kegyetlens¢g¢t, az erûszakos halÀlokat meg-
h´kkentû s Ãjabb elbizonytalanÁtÂ t¢nyezûk-
k¢nt ellenpontozzÀk az ´nmegalÀzÀsig jÂt¢-
kony cselekedetek.
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E àpszichoanalitikusÊ posztmodern re-
g¢nyben szerves egy¡ttesben jelentkezik a
szubjektum k¢rd¢sess¢ tev¢se az ÁrÂi ÀbrÀzo-
lÀs problematikussÀgÀval. A t´bb lezÀratlan
reg¢ny egybecsÃsztatÀsa, egyetlen v¢g¢rv¢-
nyes megoldÀs kizÀrÀsa a calvinÂi mintÀra
eml¢keztet. A szenvtelen ÀbrÀzolÀs ambÁciÂja,
a szokÀsos id¢zû konvenciÂk eliminÀlÀsa
a francia Ãjreg¢nyre, a betegs¢gnek, mint
szervezû elvnek, a pszichoanalÁzis k´zhelyei-
nek alkalmazÀsa Donald Thomas FEH°R HO-
TEL-¢re. Az ´narck¢p becsemp¢sz¢se, egyÃt-
tal eltakarÀsa a tournier-i megoldÀsokat jut-
tatja esz¡nkbe. 

A reg¢ny k´zepe tÀjÀn Ãjabb bet¢tet talÀ-
lunk, melyben az alkoholista Victor k¢ny-
szeres igyekezettel nagy reg¢ny¢t ÁrnÀ. Mun-
kÀjÀt a hozzÀ k´lt´zû nûv¢re s¡rgeti s akadÀ-
lyozza, akit Victor majd meg´l, s Ágy v¢g¡l le-
hets¢gess¢ vÀlik az ÁrÀs. A t´rt¢net Thomas
Bernhard-parafrÀzis.

E tÀj¢kozÂdÀsi pontok gyors kijel´l¢se az
ÁrÂi ujjmutatÀs alapjÀn eshet. Az emlÁtett he-
lyekre t´rt¢nû nyÁltabb vagy Àtt¢telesebb uta-
lÀsok a reg¢nyben k´nnyen felfedezhetûk.
Nincs is f´lt¢tlen¡l egyetlen szeml¢let a hÀ-
rom r¢szben. Helyet kapnak az ÀthallÀsok,
filmes hatÀsok. A trilÂgia sokkal inkÀbb az
azonos ¢rz¢svilÀg, az azonos ¢rz¢kvilÀg Àltal
egys¢ges¡l. Szoros egys¢gbe vonja az ÃtjÀt
keresû, feszÁtû erotizÀltsÀg. Az elsû pillantÀsra
egys¢gesnek tünû szikÀr k´zlû hangban a leg-
k¡l´nf¢l¢bb stilisztikum elegyedik, a szecesz-
sziÂs dekorÀciÂ ¢ppÃgy, mint a dokumen-
tumnaturalizmus.

A k´nyv àjeges tÀrgyilagossÀgaÊ, ahogyan az
¢vszÀzad legjobb szerkesztûi f¡lsz´veg¢ben
Bodor çdÀm fogalmaz, nem a k¡lsû szeml¢-
letbûl adÂdik, ellenkezûleg, a bel¡lrûl t´rt¢-
nû ÀbrÀzolÀs ÀlcÀja. Ebben az ÁrÂi eljÀrÀsban
a fÀsult ¢rzelemmentess¢g csak egy fokozat a
m¢g elviselhetû fÀjdalom ¢s a t¢boly k´z´tt.
A fegyelmezetts¢g ¢ppen arrÂl az elfojtott
energiÀrÂl Àrulkodik, amellyel az ¢rzelmektûl
robbanÀsig feszÁtett szem¢lyis¢g tÀrgyilagossÀ
fejleszti ´nkifejez¢s¢t. 

Ezt az Ázig-v¢rig mai alkotÀst ¢ppen a za-
varbaejtû disszonancia teszi rendkÁv¡l figye-
lemrem¢ltÂvÀ. °let¢rz¢s¢t jellemzi az ´nazo-
nossÀg ¢s mÀssÀg ambivalenciÀja, a hajdan-
volt egys¢g kett¢szakÁtottsÀgk¢nt valÂ meg-
¢l¢se. A vilÀg sz¢tesetts¢g¢nek kifejez¢s¢re mi
sem alkalmasabb, mint az egymÀstÂl elszakÁ-

tott ikrek mitolÂgiÀja. Az ´sszetartozÂ r¢szek
sz¢thasÁtottsÀgÀnak ¢rzete a reg¢ny szÀmos
vonatkozÀsÀn v¢gigvonul. Az anyai szeretet
tÀrgyÀt veszÁti, a valÂsÀg j¢gridegg¢ vÀlik a
k¢pzelet n¢lk¡l, a fantÀziÀk k¢ptelens¢gekk¢
a realitÀsoktÂl megfosztva. A szerelem szexus
n¢lk¡l jelenhet meg, a kem¢nys¢g jÂsÀg n¢l-
k¡l. A nû-f¢rfi funkciÂk felcser¢lûdnek, az
¢n-û tÀvolsÀga k¢ts¢gess¢ vÀlik. Az ¢let ¢s a
mü sem el nem k¡l´n¡l igazÀn, sem egys¢-
ges¡lni nem tud. Illetve ezek a kettûss¢gek
itt vannak valahol, sejtetve, torzulva, elcsÃsz-
tatva. A szem¢lyis¢g hatÀrai elmosÂdnak, a
viszonyok tehÀt elbizonytalanodnak, bek´-
vetkezik az ¢rzelmek ¢s ¢rz¢kek redukciÂja.

Az elsû r¢sz kamasz ikerpÀrja szÀnd¢kos
edz¢ssel megszabadul a fÀjdalomtÂl, a nyelv-
bûl kiirtjÀk a szem¢lyes jelent¢st, nem irtÂz-
nak, nem f¢lnek, nem szeretnek. A v¢rben,
ondÂtÂcsÀban talÀlt, halÀlra erûszakolt idiÂta
szomsz¢d lÀny anyjÀt sajÀt k¢r¢s¢re meg´lik.
Errûl Ágy Árnak fogalmazÀsukban: àBorotvÀval
elvÀgjuk a torkÀt, aztÀn benzint szÁvunk le egy ka-
tonai jÀrmübûl.

Meglocsoljuk a benzinnel a k¢t holttestet meg a
viskÂ falait. MeggyÃjtjuk a hÀzat, ¢s hazame-
gy¡nk.Ê

Doboss Gyula

II

àSZILçRDSçGUK CSAK ILLöZIñÊ

àMiben bÁzhatom?Ê
(Wittgenstein:

A BIZONYOSSçGRñL)

KitalÀlt betekint¢s
Agota Kristof reg¢nyf¡z¢re jÂl, de nem prob-
l¢mamentesen illeszkedik abba az epikai hagyo-
mÀnyba, amely az elbesz¢l¢s aktusÀt a t´rt¢-
net r¢sz¢v¢ s ezÀltal a müvet magÀt a hozzÀ
kapcsolÂdÂ sz´vegpo¢tikai k¢rd¢sekkel az
irodalmi sz´veg tÀrgyÀvÀ teszi. Viktor Öme-
ga§ erre a reg¢nytÁpusra a k¢tszeresen is f¢l-
revezetû metanarratÁv reg¢ny elnevez¢st java-
solta.1 A kifejez¢s ä amellett, hogy szerencs¢t-
len¡l (de nyilvÀn nem v¢letlen¡l) konnotÀl a
metanarratÁva lyotard-i fogalmÀval ä azt sejte-
ti, mintha ezekben a sz´vegekben a reg¢ny-
t´rt¢nethez kÁv¡lrûl, mintegy metapozÁciÂbÂl



kapcsolÂdna a reg¢ny t´rt¢nete. Ugyanakkor
Ömega§ elemz¢s¢nek egyik t¢tje ¢ppen an-
nak megmutatÀsa, hogy àaz irodalom ´nmagÀ-
rÂl tett kijelent¢sei sem menek¡lhetnek meg a fikci-
ÂtÂlÊ: az olvasÂnak csupÀn àkitalÀlt betekint¢stÊ
(170., ill. 156. o.) adnak a sz´veg szellemi-
s¢g¢be.

A metanarratÁv reg¢ny ´sszezavarja ugyan a
hagyomÀnyos elbesz¢lûi gyakorlatra jellemzû
statikus, hierarchikus narratÁv rendet, m¢g-
is, mint Ömega§ A P°NZHAMISíTñK p¢ldÀjÀn
megmutatja, benne a fiktÁv reflexiÂ ¢s a nem
fabulÀris t´rt¢net k¢pes egyfajta dinamikus
egyensÃlyban maradni, egys¢ges fikciÂt l¢t-
rehozni. A TRILñGIA ¢pp azÀltal l¢p ki ebbûl
a paradigmÀbÂl, hogy benne a sz´veg meg-
ÁrÀsÀnak t´bb egymÀst fel¡lÁrÂ t´rt¢nete fo-
galmazÂdik meg, s ezzel egy¡tt a po¢tikai ´n-
reflexiÂ is t´bb n¢zûpontbÂl, egymÀst k´l-
cs´n´sen kizÀrÂ szempontok szerint artikulÀ-
lÂdik. Ezek a vÀltozatok nemcsak hogy nem
(vagy, mint lÀtni fogjuk, csak az ¢rtelme-
zûi mozgÀst¢r ´nk¢nyes ¢s erûteljes leszükÁ-
t¢s¢vel) illeszthetûk ´ssze egyetlen konzis
ztens fikciÂvÀ, hanem magÀt a fikciÂt is proble-
matizÀljÀk.

A ¥mega§i megfontolÀsok radikÀlis k´vet-
kezm¢nye lehetne, hogy ä mivel a metanar-
ratÁv reg¢nyekben a t´rt¢net ¢s az elbesz¢l¢s
szintjei kibogozhatatlanul egymÀsba fonÂd-
tak ä nem k¡l´nb´ztethetûk meg t´bb¢ egy-
mÀstÂl a maradi, àsz¡zs¢hez tapadÂÊ ¢s a
korszerü, sz´vegpo¢tikai k¢rd¢sekre kon-
centrÀlÂ olvasÀsi strat¢giÀk sem. Sokkal in-
kÀbb a Henry McDonald Àltal narratÁv hatÀro-
zatlansÀgi elvk¢nt bevezetett àt´rv¢nyÊ ¢rv¢-
nyes¡l¢s¢rûl van azonban szÂ: vagy a t´rt¢-
neten bel¡li viszonyokat konkretizÀljuk, bi-
zonytalansÀgban hagyva a narrÀciÂ k¢rd¢se-
it, vagy megfordÁtva; mivel e àszinteknekÊ
nincs ´nÀllÂ l¢t¡k, logikailag kizÀrt, hogy
olyan optikÀt talÀljunk, amely mindkettût a
maga ¢less¢g¢ben lÀttatnÀ.2 Az ¢rtelmezû
nem szeml¢lheti sub specie aeternitatis a sz´ve-
get, annak minden k¢rd¢s¢t egyszerre tartva
szem elûtt.

A NAGY FºZET
A narratÁv hatÀrozatlansÀg mük´d¢se jÂl lÀtha-
tÂ a TRILñGIA elsû reg¢ny¢ben. A NAGY Fº-
ZET fejezetei a sz´veg ´n¢rtelmez¢se szerint
k¢t gyermek egy-egy t¢mÀrÂl Árt fogalmazÀ-

saik¢nt olvasandÂk. A fogalmazÀsgyüjtem¢ny
k¢pzeletbeli müfaja pedig nem tÀmogatja a
lineÀris idejü, ´sszef¡ggû cselekm¢nysorbÂl
fel¢p¡lû, koherens t´rt¢net k¢pzûd¢s¢t. BÀr
nagyon erûsek a k´t¢sek a fogalmazÀsok k´-
z´tt, ezek javar¢szt nem ok-okozatiak: a da-
rabok sorrendje gyakorta felcser¢lhetû, s
egyet-egyet akÀr el is lehetne hagyni an¢lk¡l,
hogy r¢s keletkezne a fikciÂn. Ahhoz azon-
ban, hogy fogalmazÀsokk¢nt fogadhassuk el
a reg¢ny fejezeteit, olyan, az iskolÀt id¢zû szi-
tuÀciÂban kell elgondolnunk megÁrÀsukat,
amely felt¢telezi a szerzû gyermekek tapasz-
talatszerz¢s¢nek, ´nnevel¢s¢nek nagyon is
koherens, lineÀris hÀtt¢rt´rt¢net¢t. MÀrpe-
dig ekkor a fogalmazÀsok ´nn´n igazsÀguk-
kal szembeni ig¢ny¢t is komolyan kell ven-
n¡nk, vagyis k¢nytelenek vagyunk a fogal-
mazÀsok olvasÀsakor k¢pzûd´tt, az elûbbiek
szerint nem fabulÀris t´rt¢netet ezzel a fabu-
lÀris hÀtt¢rt´rt¢nettel korrespondenciÀban,
tehÀt fabulÀrisk¢nt elgondolni.

A fogalmazÀsok nyelvi megformÀltsÀgÀra
is alapos ´n¢rtelmez¢st ad a sz´veg: àazt Árjuk,
hogy ÏSok diÂt esz¡nkÎ, ¢s nem azt, hogy ÏSzeretj¡k
a diÂtÎ, mivel a ÏszeretÎ szÂ bizonytalan ¢s nem tÀr-
gyilagos [...] Azok a szavak, amelyek ¢rz¢seket je-
l´lnek, igen homÀlyosak, jobb, ha ker¡lj¡k hasznÀ-
latukat, ¢s ragaszkodunk a tÀrgyak, emberek ¢s ´n-
magunk leÁrÀsÀhoz, vagyis a t¢nyek hü leÁrÀsÀhozÊ
(30.). E v¢gletekig lecsupaszÁtott, a TRACTA-
TUS Wittgensteinj¢nek nyelvhasznÀlati nor-
mÀit id¢zû besz¢dmÂd fiktÁv forrÀsa egy lexi-
kon, amely àalkalmas a helyesÁrÀs ellenûrz¢s¢re,
szÂmagyarÀzatra ¢s arra is, hogy Ãj szavakat ta-
nuljunkÊ (29.). A fogalmazÀsok müfaji mintÀja
ä r¢szben legalÀbbis ä ¢rezhetûen a szÂcikk:
cÁm¡k t´bbnyire fûn¢vi szÂkapcsolat (tulaj-
donn¢v vagy fogalom), melynek tÀrgyszerü ¢s
ä a lexikonszÂcikktûl nem idegen mÂdon ä
t´rt¢netszerü kifejt¢s¢t kapjuk. A besz¢lûk-
nek a legzavarbaejtûbb t¢mÀkrÂl szÂlva is si-
ker¡l k´vetkezetesen megtartani a szenvtelen
hangot: àhalott katonÀra bukkanunk egy bomba-
t´lcs¢r mellett. M¢g egyben van, csak a szeme hi-
Ànyzik a hollÂk miattÊ (16.), vagy: à[n]em bÁrjuk
nyitva tartani a szem¡nket. Semmit se hallunk. A
test¡nk merû izzadsÀg, v¢r, vizelet, ¡r¡l¢kÊ (105.).

A t´bbes szÀm elsû szem¢lyü megszÂlalÀs
is erûsÁteni lÀtszik a fogalmazÀsok nyelv¢nek
ezt a k´z´mb´sÁtû tendenciÀjÀt. Az elbesz¢lû
mi nem viselkedik szubjektumk¢nt: nyoma
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sincs a belsû monolÂgoknak, ¢s a gyermekek
kegyetlen gyakorlatai is rendre a szubjek-
tumjelleg eliminÀlÀsÀt c¢lozzÀk. Az ikrek ho-
vatovÀbb k¢pess¢ vÀlnak percepciÂjuk meg-
osztÀsÀra is: àaki a vakot jÀtssza, egyszerüen be-
fel¢ fordÁtja a tekintet¢t, a s¡ket becsukja a f¡l¢t a
zajok elûttÊ (38.). Akaratuk jÂzan megfontolÀ-
sok kontrollja alatt Àll: nincsenek vÀgyaik, ¢r-
zelmi kirohanÀsaik, gyenges¢geik. Ez a k´-
z´s, konszenzusos tudat nem vÀlaszthatÂ k¡-
l´n ´nn´n nyelvi megnyilatkozÀsÀtÂl.

MindazonÀltal a kifejez¢seknek maguktÂl,
mindenf¢le szubjektum hozzÀjÀrulÀsa n¢lk¡l
is vannak konnotÀciÂik. Ahogy a wittgenstei-
ni nyelvkoncepciÂ szerint sem mer¡l ki a ki-
jelent¢sek szerepe a puszta leÁrÀsban, a fogal-
mazÀsok k´z´mb´s megfogalmazÀsai is ´n-
k¢ntelen¡l ´nmagukon tÃlra mutatnak, ¢r-
zelmi ¢s morÀlis t´lteteket, esetenk¢nt ÀllÀs-
foglalÀsokat sejtetnek. SzÂcikkjelleg¡k mel-
lett Ágy e t´rt¢nett´red¢kek p¢ldÀzatszerüv¢
is vÀlnak. A gyermekeknek a tanulÀsban a
lexikon mellett egy k´tet BIBLIA a legfonto-
sabb instanciÀjuk: ezzel fejlesztik eml¢kezet¡-
ket, eg¢sz oldalakat tanulvÀn meg belûle.
A szÂcikk- ¢s a p¢ldÀzatjelleg k´z´tti fesz¡lt-
s¢g talÀn a fogalmazÀsok sajÀtos zÀrÂmon-
dataiban ¢lezûdik ki leginkÀbb: à[Odakint fel-
l¢legz¡nk. Most elûsz´r f¢lt¡nk.] Zuhognak a bom-
bÀkÊ (95.), à[Hazafel¢ menet az Ãt menti gaz-
ba dobjuk az almÀt, a csokolÀd¢t ¢s az aprÂp¢nzt.]
A simogatÀst nem lehet eldobniÊ (34.), vagy ¢pp
à[Mindenfel¢ puskal´v¢sek hallatszanak, ¢s sikol-
toznak a nûk, akiket megerûszakolnak.] A fût¢ren
tangÂharmonikÀzik egy katona. A tÀrsai tÀncol-
nak ¢s ¢nekelnekÊ (131.). Ezek a hirtelen vÀltÀ-
sok az ¢rzelmi-etikai ¢s a tÀrgyszerü jelen-
t¢spÂlusok k´z´tti, jÂr¢szt az olvasÂi kom-
petenciÀba utalt vÀlasztÀst bizonytalanÁtjÀk
el, nem engedik a jelent¢st megÀllapodni.
Ez az ÀllandÂ fesz¡lts¢g (¢s fesz¡lts¢ginga-
dozÀs) jÀt¢kba hozza A NAGY FºZET-nek a
szintaxis szintj¢n meglehetûsen szük mozgÀs-
terü nyelv¢t.

A folytatÀs
Szinte mindazt, amit A NAGY FºZET megfor-
mÀltsÀgÀrÂl elmondtunk, ellenkezû elûjellel
ism¢telhetn¢nk meg a merûben mÀs hangot
meg¡tû mÀsodik reg¢nyrûl, A BIZONYíT°K-
rÂl szÂlva. Az elsûk¢nt szembetünû k¡l´nb-
s¢g talÀn az ikerpÀr t´bbes szÀm elsû szem¢-

lyü elbesz¢lûje helyett megjelenû kÁv¡lÀllÂ,
harmadik szem¢lyü narrÀtor, aki k¡lsû pers-
pektÁvÀbÂl szÀmol be Lucas, az otthon ma-
radt fiv¢r ¢let¢rûl. BÀr e narrÀtor àk´vetiÊ
Lucast, s mint megtudjuk, a fiatalember
Ãjabb f¡zeteket t´lt meg ´n¢letrajzi feljegy-
z¢sekkel, nincs k´zvetlen utalÀs arra, hogy az
Àltalunk olvasott sz´veg azonos volna a f¡ze-
tek tartalmÀval. Eltünik az ´nreflexÁv keret s
vele egy¡tt mindaz, ami az elsû reg¢nyt iz-
galmassÀ tette.

Az elbesz¢l¢s nyelv¢ben a legzavarÂbb vÀl-
tozÀs a kimondatlansÀgnak s ezzel a besz¢d
tartÂzkodÂ jelleg¢nek eltün¢se. BÀr a narrÀ-
tor tovÀbbra is t´bbnyire tartÂzkodik a direkt
ÀllÀsfoglalÀstÂl, egyre nagyobb hangsÃlyt kap
a pÀrbesz¢dekben a moralizÀlÀs, vÀdaskodÀs:
àLucas gonosz. Direkt tÃl nagy lovat csinÀlt Ma-
thinakÊ, majd vÀlaszul: àHa nem akarsz jÀrni,
soha nem leszel k¢pes jÀrni. Soha, ¢rted?Ê (191.)
A pÀrbesz¢dek ´sszek´tû sz´vege sem ¢pp a
narrÀtor szenvtelens¢g¢rûl tanÃskodik:

àä Mondja, Peter! Nem sz¢gyelli magÀt?
Peter megragadja Lucas kezeit, ¢s az arcÀhoz

szorÁtja ûket. Lehunyja a szem¢t, ¢s eg¢szen halkan
azt mondja:

ä De igen, Lucas. Rettenetesen sz¢gyellem magam.
N¢hÀny k´nnycsepp g´rd¡l ki lehunyt pillÀi

alÂl. Lucas azt mondja:
ä Nem, ezt nem. Szedje ´ssze magÀt!Ê, (261.)
Az itt a giccs hatÀrÀt sÃrolÂ narrÀciÂ ese-

tenk¢nt jÂcskÀn tÃl is l¢p e hatÀron: àLucas
n¢zi az ûszi reggel nyirkos hideg¢ben, az elfelejtett
kisvÀros csendj¢ben behunyt szemmel egymÀshoz
bÃjÂ f¢rfit ¢s nûtÊ (255.). Az ilyen fokÃ kimon-
dottsÀg eleve kizÀrja a jelent¢smozgÀsok elsû
reg¢nybeli jÀt¢kÀt.

A nyelvezet romlÀsa mellett ä eg¢szen az
utolsÂ fejezetig, amely jÂcskÀn ´sszezavarja a
k¢pet ä a t´rt¢net is l¢nyegesen egyszerübb
eszk´z´kkel ¢pÁtkezik, mint az elsû reg¢ny¢.
A fejezeteket tagolÂ kisebb sz´vegegys¢gek a
reg¢ny elej¢n m¢g ÀllandÂan ugyanahhoz a
helyzethez t¢rnek vissza (àLucas a kerti padon
¡lÊ: 159., 161., 164.), ami valamelyest m¢g A
NAGY FºZET t´redezetts¢g¢t id¢zi, k¢sûbb
azonban a kezdûmondatok, rendre megadva
a cselekm¢ny idûpontjÀt ä àAz ¢v utolsÂ napjaÊ
(178.), àEste Lucas...Ê (183.), àElj´tt a nyÀrÊ
(186.) stb. ä, megerûsÁtik, hogy a kihagyÀs
utÀn ugyanazon idûtengely ment¢n folytatÂ-
dik (nem pedig Ãjrakezdûdik) a cselekm¢ny.
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BÀr ilyen fel¡t¢sek az elsû reg¢ny fogalmazÀ-
saiban is elûfordulnak ä p¢ldÀul àVasÀrnap
vanÊ (49.), sût: àEttûl fogva a kertkapuban vÀr-
juk a postÀstÊ (53.) ä e t´rt¢netek funkciÂja
m¢gis valamely, a cÁmben kijel´lt tÀrgy leÁrÀ-
sa, mÁg A BIZONYíT°K alfejezetei¢ a fabula
epizÂdjainak elbesz¢l¢se.3

Az ´sszeomlÀs
A BIZONYíT°K ´nmagÀban vagy A NAGY Fº-
ZET-tel kÁv¡lrûl ´sszehasonlÁtva ¢rdektelen,
rossz reg¢nynek bizonyul. A k¢t sz´veget
egymÀs kontextusÀban vizsgÀlva, azokat a tri-
lÂgia folytatÀsainak tekintve azonban a minû-
s¢gromlÀs maga is t´rt¢netet k¢pez, amely
m¢giscsak figyelemre m¢ltÂvÀ teszi a rontott
folytatÀst. S ebben a kontextusban vÀlik ¢r-
dekess¢ a cselekm¢nybûl kiker¡lt fiv¢r, Claus
sorsa, akire a reg¢ny szereplûi, bÀr k¢sûbb
Lucas mindent megtesz, hogy elhitesse vel¡k
a l¢tez¢s¢t, maguktÂl nem eml¢keznek: mÀr
Claus emigrÀlÀsÀnak mÀsnapjÀn is Ãgy keze-
lik Lucast, mint aki mindig is egyed¡l volt.
Ez az aprÂ inkoherencia a reg¢ny zavarbaejtû
befejez¢s¢nek f¢ny¢ben fontos anomÀliÀnak
bizonyul, amely a sz´veg romlÀsÀval pÀrhu-
zamosan a fikciÂ ´sszeomlÀsÀt elûlegezi.

Lucas egyetlen bizonyÁt¢ka Claus l¢tez¢s¢re
az Àltala ûrz´tt ¢s tovÀbbÁrt k¢zirat. Amikor
aztÀn az utolsÂ fejezetben vÀratlanul felbuk-
kan Claus, szÀmÀra ¢pp Lucas l¢t¢nek bizo-
nyÁt¢ka lesz a f¡zetcsomag. Az ´sszeomlÀst
egy, a reg¢nyhez mintegy f¡ggel¢kk¢nt csa-
tolt àhatÂsÀgi feljegyz¢sÊ (315.) id¢zi elû, amely
ä megint csak: ´n¢rtelmez¢se szerint ä a k¢z-
irat vizsgÀlatÀval megcÀfolja az addigi t´rt¢-
netet, a k¢zirat tehÀt harmadjÀra is bizo-
nyÁt¢knak bizonyul:

àA sz´veg eg¢sze egyhuzamban ÁrÂdott, ugyan-
azon szem¢ly Àltal, hat hÂnapnÀl nem r¢gebben, te-
hÀt csakis Claus T. Árhatta itt-tartÂzkodÀsa alatt.

Ami a sz´veg tartalmÀt illeti, az eg¢sz csak fik-
ciÂ lehet, mivel sem a leÁrt esem¢nyek, sem a lapo-
kon szereplû szem¢lyek nem hozhatÂk kapcsolatba
K. vÀrossal.Ê (316.)

Ha hihet¡nk a hatÂsÀg szavainak, akkor e
ponton, A BIZONYíT°K v¢g¢re A NAGY FºZET-
ben fel¢pÁtett fikciÂ megsemmisÁtette ´nma-
gÀt. Ugyanakkor ez a feljegyz¢s egy friss fik-
ciÂ alapjait is megveti, amely a harmadik re-
g¢nyben, A HARMADIK HAZUGSçG-ban bonta-
kozik ki.

A harmadik reg¢nyben, A NAGY FºZET
csaknem minden, A BIZONYíT°K-ban szÀm-
üz´tt er¢nye rehabilitÀlÂdik. A beszÀmolÂk
ism¢t elsû szem¢lyüekk¢ vÀlnak, besz¢lûik
r¢szt vesznek a cselekm¢ny alakÁtÀsÀban.
Minden a hely¢re ker¡l: a sz´veg fokozott ol-
vasÂi aktivitÀst ig¢nylû t´redezetts¢ge (a je-
len, a k´zelmÃlt, a gyermekkor ¢s az Àlmok
leÁrÀsa vÀltakozik), a lecsupaszÁtott, k´z´mb´-
sÁtû nyelvezet, a tÀrgyilagossÀg ¢s az etikum
ebbûl fakadÂ fesz¡lts¢ge. Az ikerpÀr Ãj fikciÂ-
ja ellentmondÀsban Àll a r¢givel, a kettût mo-
tÁvumok sora kapcsolja egymÀshoz.

MegbÁzhatatlan elbesz¢l¢sek
A kaland-, de m¢g inkÀbb a detektÁvreg¢nyek
standard olvasÀsi strat¢giÀja szerint a t´rt¢-
net v¢g¢re ki kell der¡lnie az igazsÀgnak: az
alternatÁv narratÁvÀk k´z¡l mindig az utolsÂ
bizonyul megbÁzhatÂnak. E strat¢gia ered-
m¢nyek¢pp a harmadik reg¢ny egyetlen,
konzisztens fikciÂba foglalhatnÀ ´ssze a TRI-
LñGIç-t, visszamenûleg fel¡lÁrva az elûzû ket-
tût, s a hatÂsÀggal ´sszhangban megbÁzhatatlan
narrÀciÂnak kiÀltva ki azokat. çm ezÀltal el-
lentmondÀsba ker¡ln¢nk a harmadik reg¢ny
cÁm¢vel. De re olvasva A HARMADIK HAZUGSçG
csupÀn az emigrÀlt fiv¢r nev¢re utal: àA gye-
rek alÀÁrja a jegyzûk´nyvet, amelyben hÀrom ha-
zugsÀg talÀlhatÂ. A f¢rfi, akivel nekivÀgott a ha-
tÀrnak, nem az apja. A gyerek nem tizennyolc ¢ves,
hanem csak tizen´t. Nem Clausnak hÁvjÀk.Ê (381.)
Nem zÀrhatÂ ki azonban a de dicto olvasat
sem, amely szerint a harmadik reg¢ny vÀlto-
zata sem ¢rv¢nyesebb a t´bbin¢l.

A megbÁzhatatlan narrÀciÂ fogalmÀt Wayne
Booth vezette be az olyan elbesz¢l¢sre, amely
a fikciÂ valÂsÀgÀhoz k¢pest akÀr hamisnak is bi-
zonyulhat.4 A fogalom prÂbÀjak¢nt t´bbek
k´z´tt Henry James A HAZUG cÁmü reg¢ny¢-
re adott k¢t, egymÀssal sz´ges ellent¢tben Àl-
lÂ olvasatot.5 Az elsûben megbÁzhatÂ besz¢lûnek,
a mÀsodikban hazugnak tekinti A HAZUG nar-
rÀtorÀt, s ä mint mondja, àÂvatos kÁs¢rletk¢nt
arra, ami akÀr lehetetlen is lehetÊ ä megprÂbÀlja
rekonstruÀlni a valÂjÀban t´rt¢nteket.6 Ehhez
Âhatatlanul ´nk¢nyes ä bÀr k¢ts¢gkÁv¡l meg-
gyûzûen szellemes ä szempontokat kell figye-
lembe vennie. MÀs, esetleg kev¢sb¢ szellemes
szempontok szerint A HAZUG alighanem kor-
lÀtlan szÀmÃ olvasata volna elûÀllÁthatÂ, ¢s
aligha lehetne olyan sz´vegimmanens szem-
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pontokat (àkÂdokatÊ) talÀlni, amelyek Booth
k¢t olvasatÀt autentikusk¢nt t¡ntetn¢k ki a
t´bbi k´z´tt.

A TRILñGIA eset¢ben ä minthogy nincsen
egyetlen egys¢ges narratÁvÀnk ä m¢g egysze-
rübben tudunk olvasatokat generÀlni az
egyes (akÀr a sz´veg felosztÀsÀt k´vetû, akÀr
´nk¢nyesen kijel´lt) sz´vegr¢szekre felt¢ve ¢s
megvÀlaszolva a àKi besz¢l?Ê ¢s a àHazu-
dik-e?Ê k¢rd¢s¢t. Egy vÀltozatot ä a àdetek-
tÁvreg¢nytÊ ä mÀr lÀttunk ezek k´z¡l. Egy
mÀsik, nem kev¢sb¢ plauzÁbilis olvasat lehet-
ne a k´vetkezû. A mÀsodik reg¢nyben egyet-
lenegyszer pillanthatunk bele Lucas f¡zet¢-
be; m¢g ¢ppen a fikciÂ kollapszusa elûtt, ¢s
k´zvetlen¡l Lucas fogadott fia, Mathias ´n-
gyilkossÀga utÀn: àÏMathiasszal minden rendben
van. M¢g mindig û az elsû az iskolÀban, ¢s mÀr
nincsenek r¢mÀlmai.ÎÊ (302.) Nos, ha jÀt¢kbÂl el-
fogadjuk, hogy A NAGY FºZET-et valÂban az
ikerpÀr Árta, A BIZONYíT°K-ot pedig az egye-
d¡l maradt Lucas, s hogy tehÀt a fikciÂ szerint
mindk¢t narratÁva igaz, eg¢szen Mathias ha-
lÀlÀig, amikor is Lucas leÁrja elsû hazugsÀgÀt
(talÀn ä hangozhat az ´nk¢nyes szempont ä
nem bÁrja elviselni a gyÀsz terh¢t, ¢s Ãgy
d´nt, hogy megsemmisÁti Mathias eml¢k¢t
is), ¢s innen kezdve a t´rt¢net k¢tszeresen is
fiktÁv lesz; ¢pp ez¢rt jelenik meg a harmadik
reg¢nynek mÀr a cÁm¢ben is, hogy hazugsÀg
stb.: a detektÁvreg¢ny-vÀltozat semmivel sem
v¢dhetûbb, mint ez.

Az olvasatok ilyet¢n elburjÀnzÀsÀnak leg-
feljebb Ockham borotvÀja vethetne v¢get: senki
sem bolond, hogy indokolatlanul a sz´veg-
ben magukrÂl jelt nem adÂ, bujkÀlÂ, rÀadÀ-
sul esetenk¢nt megbÁzhatatlan narrÀtorok so-
kasÀgÀt posztulÀlja olvasÀs k´zben. A HAZUG
eset¢ben ez alighanem relevÀns szempont.
çm a TRILñGIA olvasÀsakor ¢ppen a narrÀ-
ciÂra vonatkozÂ, egymÀsnak ellentmondÂ
´nreflexiÂk k¢nyszerÁtik ki az ilyen felt¢tele-
z¢seket, m¢g a detektÁvreg¢ny-olvasat eset¢ben
is. Alighanem be kell tehÀt lÀtnunk, hogy
amit Ömega§ A P°NZHAMISíTñK eset¢ben m¢g
megragadhatÂ ¢s leÁrhatÂ dinamikus struktÃ-
rÀnak lÀtott, az a TRILñGIç-ban dinamikus
struktÃrÀk korlÀtlan sokasÀgÀvÀ vÀlik: a nar-
ratÁv hatÀrozatlansÀgi elv egy sokkal radikÀli-
sabb vÀltozata ¢rv¢nyes¡l a TRILñGIA t´bb-
sz´r´s fikciÂjÀban, mint A NAGY FºZET-ben
vagy A P°NZHAMISíTñK-ban.

HazugsÀg ¢s fikciÂ
John Searle a fikciÂ logikai stÀtusÀt kijel´lû
hÁres cikk¢ben ¢lesen megk¡l´nb´zteti egy-
mÀstÂl a fikciÂ ¢s a hazugsÀg fogalmait. Mint
Árja: àWittgenstein t¢vedett, amikor azt mondta,
hogy a hazugsÀg nyelvjÀt¢k, amit ¢ppÃgy meg kell
tanulni, mint bÀrmely mÀs nyelvjÀt¢kot. N¢zet¢t
az¢rt v¢lem elhibÀzottnak, mert a hazugsÀg a be-
sz¢daktusok performÀlÀsÀra vonatkozÂ regulatÁv
szabÀlyok egyik¢nek megszeg¢s¢ben ÀllÊ (kiemel¢s
tûlem), s ¢ppens¢ggel àa k¡l´n konvenciÂk egy
´sszess¢g¢nek megl¢te vÀlasztja el a fikciÂt a hazug-
sÀgoktÂl, amely konvenciÂk lehetûv¢ teszik a szerzû
szÀmÀra, hogy a becsapÀs szÀnd¢ka n¢lk¡l tehessen
olyan ÀllÁtÀsokat, amelyeket nem tart igaznakÊ.7

Azt hiszem, hogy (bÀr ezt csak mindkettûj¡k
gondolatmenet¢nek alapos vizsgÀlata de-
monstrÀlhatnÀ) e hely¡tt Wittgenstein vizs-
gÀlÂdÀsa pontosabb, mint Searle analÁzise.
Ha nem Ágy volna, Wittgenstein eg¢sz egysze-
rüen hazudna. Ugyanis Searle lÀthatÂlag fi-
gyelmen kÁv¡l hagyja, hogy a hazugsÀg leg-
alÀbb annyira szÀnd¢k f¡ggv¢nye, mint a fikciÂ.
Ha nem Ágy volna, egyszerüen lehetetlen len-
ne megk¡l´nb´ztetni a t¢ved¢stûl vagy a hibÀ-
tÂl (tehÀt attÂl a stÀtustÂl, amit Wittgenstein
n¢zeteinek tulajdonÁt) egy szabÀlyt, ha egyÀl-
talÀn, Ãgy v¢letlen¡l is meg lehet szegni.

A hazugsÀg ¢s a fikciÂ megk¡l´nb´ztet¢-
s¢hez Searle tudÂs dolgozatÀnÀl hasznosabb
instanciÀnak bizonyulhat akÀr egy irodalmi
mü is, ha megfelelûen olvassuk. Agota Kristof
TRILñGIç-ja teoretikus probl¢mak¢nt is elû-
hÁvja a k¢t fogalom viszonyÀt. Tekints¡k p¢l-
dÀul a k´vetkezû sz´vegr¢szt:

àEgy novemberi reggelen a tiszt irodÀjÀba hÁ-
vatnak. Azt mondja, ¡ljek le, egy k¢ziratot nyÃjt
fel¢m:

ä Fogja, visszaadom magÀnak. Ez csak fikciÂ,
semmi k´ze sincs a fiv¢r¢hez. [...]

ä Ha tovÀbbra is ÀllandÂan a fiv¢r¢rûl mes¢l,
azt fogjÀk hinni, hogy maga bolond.

ä Maga is ezt gondolja?
MegrÀzza a fej¢t:
ä Nem, csak azt gondolom, hogy maga ´sszeke-

veri a valÂsÀgot az irodalommal. A maga Àltal le-
Ártakkal.Ê (374ä375.)

Claus tehÀt azÀltal vÀlik sajÀt ÁrÀsa Àldoza-
tÀvÀ (Ãgy vÀlik szÀmÀra hazugsÀggÀ a fikciÂ),
hogy tÃlsÀgosan komolyan veszi, amit kitalÀlt:
´sszekeveri a valÂsÀggal. Azt, amit a t´bbi
szereplû ÀltalÀban fikciÂnak tekint, Lucas ¢s
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Claus àa t¢nyek hü leÁrÀsaÊ-k¢nt olvassÀk. Ha
tehÀt az id¢zett r¢szt ezÃttal elm¢leti p¢lda-
k¢nt ¢s nem irodalmi sz´vegk¢nt fogjuk fel, ez
a besz¢dszituÀciÂ azt a ma mÀr k´zhelyszÀm-
ba menû t¢telt is demonstrÀlhatja, hogy nem
a szerzû, hanem a befogadÂ intenciÂja a d´n-
tû a fikcionalitÀs k¢rd¢s¢ben.8

Az elsû reg¢ny ikerpÀrjÀt ¢ppen a gyer-
mekektûl szokatlan komolysÀguk k¡l´nb´zteti
meg a t´bbi gyermektûl. àFelnûttesÊ viselke-
d¢s¡k, sajÀtos, a fogalmazÀsok nyelvhasznÀ-
lati normÀit az ¢lûbesz¢dben is konzekvensen
megtartÂ megszÂlalÀsaik gyakorta meg¡tk´-
z¢st keltenek:

àä Mif¢le besz¢d az a ti korotokban, hogy Ïhaj-
landÂk vagyunk elv¢gezni bizonyos munkÀkatÎ?

ä Igyeksz¡nk hibÀtlanul besz¢lni.
ä HÀt ez az, tÃlsÀgosan is hibÀtlanul. Egy cs´p-

pet se tetszik a modorotok. °s az se, ahogy rÀm n¢z-
tek.Ê (28.)

àä Mi sosem jÀtszunk.
ä HÀt mit csinÀltok eg¢sz nap?
ä Dolgozunk, tanulunk.Ê (32.)
Ez utÂbbi pÀrbesz¢dnek k¡l´n hangsÃlyt

ad a t´bbsz´ri, csaknem szÂ szerinti ism¢tlû-
d¢s (110., majd mÀs szereplûkkel 363.). TalÀn
nem tÃlzÀs ´sszef¡gg¢sbe hozni a gyerme-
keknek ezt a felnûttes, a jÀt¢kot elutasÁtÂ ko-
molysÀgÀt a sajÀt sz´vegeikkel szembeni ma-
gatartÀsuk tÃlzott komolysÀgÀval. Ami term¢-
szetesen nem jelenti azt, hogy a jÀt¢k elmosÂ-
dott k´rvonalÃ fogalmÀval akarnÀnk r´vidre
zÀrni a fikcionalitÀs probl¢mÀjÀt.

Az elhitt dolgok rendszere
àA falaim mÀr nem v¢denek meg. Soha nem is v¢d-
tek meg. SzilÀrdsÀguk csak illÃziÂ, feh¢rs¢g¡k szeny-
nyezett.Ê (311.) E szavak Clara asszony szÀjÀ-
bÂl hangzanak el a mÀsodik reg¢ny legv¢g¢n,
¢pp a fikciÂ kollapszusa elûtt, az asszony ¢s
Claus talÀlkozÀsakor (ami akÀr az emigrÀlt fi-
v¢r ¢s ¢desanyja a harmadik reg¢nyben v¢-
g¡l meg nem valÂsult egymÀsra talÀlÀsÀnak
elûk¢pe is lehet). N¢hÀny lappal k¢sûbb, k´z-
vetlen¡l a hatÂsÀgi jegyzûk´nyvet megelûzû-
en, az elsû fikciÂ zÀrÂmondatÀban Peter ba-
rÀtja Ágy biztatja Claust: àOtthon van.Ê (314.)
BÀr ezeket a megszÂlalÀsokat a mÀsodik re-
g¢ny direkt ´nreflexiÂra k¢ptelen narrÀtora
szereplûk szÀjÀba adja, talÀn nem es¡nk az
analÂgiÀs gondolkodÀs csapdÀjÀba, ha visz-
szavonatkoztatjuk ûket a szilÀrdsÀgÀt vesztett,

bizonytalan fikciÂra, amely ´sszeomlik, ¢pp
mire Claus Ãjra otthonra lelne benne.

A valÂsÀgk¢pzû funkciÂ s vele egy¡tt a fik-
ciÂ mint egys¢ges ¢s lezÀrt eg¢sz megk¢pz¢-
s¢re irÀnyulÂ mozgÀsok alighanem kik¡sz´-
b´lhetetlen elemei a fikciÂs diskurzusnak,
m¢g ha ¢rtelmezûi szempontokk¢nt nem bi-
zonyulnak is hat¢konynak azon kortÀrs epi-
kai t´rekv¢sek vizsgÀlatakor, amelyekben az
ellenirÀnyÃ, elbizonytalanÁtÂ sz´vegmozgÀ-
sok folyamatosan gÀtoljÀk a valÂsÀgk¢pz¢st.
Enn¢l valamivel pontosabban fogalmazha-
tunk, ha a valÂsÀgk¢pzûd¢s folyamatÀban ä
n¢mileg ´nk¢nyesen ä k¢t ´sszetevût k¡l´nÁ-
t¡nk el. Az elsû l¢p¢sben a dolgok megneve-
z¢s¢nek, t¢r- ¢s idûszegmensek kijel´l¢s¢nek,
elemi viszonyok leÁrÀsÀnak eszk´zei mük´d-
nek. MÀsodik l¢p¢sk¢nt pedig a kisebb sz´-
vegegys¢gekben Ágy megk¢pzûd´tt valÂsÀg-
fragmentumok szervezûdnek koherens rend-
szerr¢ ism¢tl¢sek, azonosÁtÀsok (p¢ldÀul a
megnevez¢sek konzisztens hasznÀlata, a leÁrÀ-
sok k´vetkezetess¢ge), utalÀsok hÀlÂzata r¢-
v¢n. Nos, a kortÀrs epikÀhoz m¢rten a TRILñ-
GIA annyiban konzervatÁv, hogy az elbizonyta-
lanÁtÂ mozgÀsok jÂval azutÀn indulnak meg,
hogy az utÂbbi eszk´z´k mük´d¢se r¢v¢n a
valÂsÀgt´red¢kek fiktÁv vilÀggÀ Àlltak ´ssze.

A reg¢nyvilÀg megk¢pzûd¢s¢nek mint a
koherencia n´veked¢s¢nek folyamata nem
csek¢ly pÀrhuzamot mutat azzal, ahogy Witt-
genstein a nyelv tanulÀsÀt mutatja be. àTulaj-
donk¢ppen azt akarom mondani, hogy nyelvjÀt¢k
csak akkor lehets¢ges, ha az ember valamiben meg-
bÁzikÊ9 ä jegyzi meg A BIZONYOSSçGRñL Witt-
gensteinje. A nyelvjÀt¢kba ä eset¡nkben a
fikciÂ¢ba ä bel¢pve, a nyelvet megtanulva àfo-
kozatosan kialakul az elhitt dolgoknak egy rend-
szere, ¢s ebben van, ami megingathatatlanul szi-
lÀrdan Àll, van, ami t´bb¢ vagy kev¢sb¢ mozdÁtha-
tÂ. Ami szilÀrdan Àll, az nem az¢rt Àll, mert ´n-
magÀban nyilvÀnvalÂ vagy belÀthatÂ, hanem mert
szilÀrdan tartja az, ami k´r¡lvesziÊ.10 A TRILñ-
GIA fikciÂjÀt nem a jegyzûk´nyv bizonyÁtÂ
ereje t´rte kett¢: mint mÀr t´bbsz´r hangsÃ-
lyoztuk, az irodalmi sz´veg nem l¢phet ki ´n-
n´n fiktÁv stÀtusÀbÂl. Azonban ez a fiktÁv do-
kumentum a fikciÂ koherenciÀjÀt, àaz elhitt
dolgok rendszer¢tÊ rombolta le v¢gk¢pp, meg-
b¢nÁtva ezzel a nyelvjÀt¢k mük´d¢s¢t. Arra
k¢nyszerÁtett, hogy ä akÀr hitelt adunk sza-
vainak, akÀr nem ä olyan, megingathatatlan
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alapokban k¢telkedj¡nk, amelyekkel szem-
ben a nyelvjÀt¢kon bel¡l ¢rtelmetlen a k¢tely.
Az eredeti hely¢be l¢pû Ãj nyelvjÀt¢k viszont
mÀr nem k¢pes pÂtolni az eredetibe vetett bi-
zalmunkat. Nem k¢pes az elûzûtûl k¡l´nvÀ-
lasztottan, ´nÀllÂan mük´dni, de folytatÀs-
k¢nt sem. A dokumentumot elolvasva nyelv-
jÀt¢kok k´z´tti àholt t¢rbeÊ ker¡l¡nk. A TRI-
LñGIA kÁs¢rletet tesz a nyelvjÀt¢kokban kife-
jezhetetlen nyelvi kifejez¢s¢re.11 Ebben az ¢r-
telemben teszi prÂbÀra a fikciÂt.
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A LEGBOLDOGABB
MAGYAR íRñ

Hazai Attila: Budapesti skizo
Balassi KiadÂ, 1997. 317 oldal, 990 Ft

Az immÀr harmadik k´tet¢re is kiadÂt talÀlt
Hazai Attila Ãj k´nyv¢nek cÁme nyilvÀnvalÂ-
an Bret Easton Ellis nÀlunk is nagy port ka-
vart reg¢ny¢re utal, az AMERIKAI PSZICHñ-ra,
amely a BUDAPESTI SKIZO fûszereplûje szerint
a vilÀg legjobb k´nyve. A reg¢ny mÀsban
nemigen hasonlÁt Ellis müv¢re, ¢s egyebek-
ben sem vÀdolhatÂ epigonizmussal. Nem, ez
Hazai Attila sajÀt term¢se, az àÁrom reg¢ny,
ahogy j´nÊ Ãjpo¢tikÀja alapjÀn. Ez¢rt nevez-
tem a cÁmben a legboldogabb magyar ÁrÂnak.
Hazait ugyanis nemigen gy´trik müv¢szi k¢-
telyek, ÁrÂi probl¢mÀk, û dalol, mint a pacsir-
ta; amit Ár, abban nincsen semmi, de az leg-
alÀbb ¢rthetû. SzÂrend, mondatszerkezet,
struktÃra, dialÂgustechnika ä ilyesmikkel û
nem bÁbelûdik, àegy¢bk¢nt meg akinek nem tet-
szik, az bekaphatja a faszomatÊ (132.), adja Feri
nevü fûhûse szÀjÀba. De legyen bÀrmilyen
s¡rgetû is e felszÂlÁtÀs, recenzens nem ¢rez rÀ
hajlandÂsÀgot, hogy eleget tegyen neki. In-
kÀbb egy Ady-sz´veggel vÀlaszol: àSzÁntelen,
de szagtalannak nem mondhatÂ l¢giÂja az ÁrÂ em-
berk¢knek garÀzdÀlkodik e kis orszÀg kis nyilvÀnos-
sÀga elûtt. T́ rp¢k, fejetlenek ¢s lÀbatlanok. írni
t´bbnyire nem tudnak. °s Árnak. Hajh, sokat Ár-
nak.Ê Nem tagadom, kegyetlen sorok, ¢s Ha-
zai Attila talÀn nem is ¢rdemli meg, hogy
ilyen nagyÀgyÃval felelj¡nk neki. Mert nem-
csak boldog (àIszonyÃan jÂl ¢rzem magam, az ¢g-
vilÀgon semmi bajom sincs, tele vagyok ´tletekkel,
¢s fantasztikusan boldog vagyokÊ ä 133.), de rÀ-
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adÀsul ¢gbekiÀltÂan naiv szerzûrûl van szÂ,
akinek reflektÀlatlan ´ntudatlansÀgÀban k¢t-
s¢gtelen¡l van valami lefegyverzû. Hazai k¢-
pes akÀr hÀromszÀzszor is leÁrni, hogy àmond-
taÊ, netÀn àvÀlaszoltaÊ, amivel k¢ts¢gkÁv¡l
egyik ideÀljÀt, Raymond Carvert k´veti, csak-
hogy az amerikai ÁrÂnÀl k´vetkezetes a taka-
r¢kos hangszerel¢s, Hazai viszont teljesen
esetlegesen alkalmazza ezt az eljÀrÀst. (Car-
verben ä minimalizmusa ellen¢re ä van vala-
mi k´lt¢szet, ennek nyomÀt sem lÀtom a BU-
DAPESTI SKIZñ-ban.) T́ bbek k´z´tt Hazai na-
ivitÀsa okozhatja, hogy szerzûi hÀnyavetis¢g¢-
ben egyszerüen megfeledkezik bizonyos dol-
gokrÂl, p¢ldÀul arrÂl, hogy fûhûsnûje, Krisz-
tina a 33. oldalon mÀr egyszer levette a ha-
risnyÀjÀt, Ágy aztÀn a 35. oldalon m¢g egyszer
lehÃzatja vele, ÀmbÀr lehets¢ges, hogy k¡l´-
n´sen hideg volt aznap. Ezt a vetkûz¢st egy
szeretkez¢s leÁrÀsa k´veti, a nyelvi sutasÀgok
miatt egyike a legmulatsÀgosabbaknak, ame-
lyet e nemben olvastam. àKrisztina benyÃlt a
paplan alÀ, ¢s megfogta Feri ´sszet´p´r´d´tt szer-
v¢t. Simogatta, lÀgyan morzsolgatta a bûrt. Feri [!]
merevedni kezdett. A lÀny ekkor megmarkolta, nyo-
mogatta az egyre tÀgulÂ [!] ¢s kem¢nyedû hÁm-
vesszût.Ê °s aztÀn az ejakulÀciÂ leÁrÀsa, amely
SÀrbogÀrdi JolÀn nyelvhasznÀlatÀnak plaszti-
citÀsÀval is felveszi a versenyt: àOldÂdott a szo-
rÁtÀs, a lÀny felsÂhajtott a gy´ny´rtûl, ¢s j´tt a k´-
vetkezû szorÁtÀs, Feri ekkor a makkjÀt m¢lyen be-
d´fve, eg¢sz vesszûj¢vel vibrÀlni, remegni kezdett,
Ãjra d´f´tt, hirtelen l´vellni, spriccelni kezdett a
magva, gyorsan ¢s m¢lyen mozgott, ¢s d´f´tt m¢g
pÀrat, egyre l´vellt belûle a forrÂ nedv, erûs sugÀr-
ban spriccelt a h¡vely hÀtsÂ falÀra ¢s a m¢hszÀjra.Ê
(36.) Nos, aki ilyen nonchalance-szal dolgo-
zik, az valÂban boldognak tudhatja magÀt.
Hazai felhûtlen, pubertÀsos irodalomszeml¢-
let¢re m¢lyen jellemzû, hogyan Árat meg fû-
hûs¢vel ´t perc alatt (!) egy f´l´tt¢bb terje-
delmes novellÀt, bÀr az igazsÀghoz tartozik,
hogy Feri term¢szetesen ekkor is kÀbÁtÂszert
fogyaszt. àä HÃ, baszdmeg ä mondta Feri, ¢s ¢rez-
te, hogy hirtelen egy eg¢sz reg¢ny sz´vege patakzik
az agyÀban. Egy v¢get nem ¢rû sz´veghalmaz, be-
kezd¢sek, fejezetek, az eg¢sz szinte egy perc alatt je-
lent meg a fej¢ben, ¢s az volt az ¢rz¢se, mintha û
Árta volna, bÀr fogalma sem volt, mikor t´rt¢nhe-
tett.Ê (232.) Ez lesz a SZEKERES FEJFçJçSA cÁ-
mü, t´bb mint hetvenoldalas (!), csak a leg-
nagyobb erûfeszÁt¢ssel v¢gigolvashatÂ bet¢t-
t´rt¢net a k´nyvben, voltak¢ppen a fûsz´veg

szatÁrjÀt¢ka, amelynek parodisztikus tanulsÀ-
ga Ágy szÂl: àAki beteg, az forduljon orvoshoz!Ê
E kijelent¢s pÀrja Feri szentenciÀja a reg¢ny
v¢g¢n: àHosszÃ tÀvon nem szabad se speedelni, se
kokÂzni...Ê (°s mindkettû ûse a k´nyv KÀrmÀn
JÂzseftûl szÀrmazÂ mottÂja: àKÁvÀntassÀtok
meg a beteggel az eg¢szs¢get, verj¢tek fel a nemzetet
kÂros ÀlmÀbÂl.Ê) Krisztina jÂ tanÀcsa ellen¢re
(Hazai) Feri m¢gis publikÀlja, vagyis beiktatja
a fûsz´vegbe a bet¢tnovellÀt. De a barÀtnûj¢-
vel folytatott vita k´zben esz¢be jut egy, az
ÁrÀssal kapcsolatos àr¢gi igazsÀgÊ: àä Mi az a
r¢gi nagy igazsÀg? ä ¢rdeklûd´tt Krisztina. ä
HÀt... hogy az eg¢sz vilÀg bekaphatja a faszt ä
mondta Feri.Ê (316.) Helyben vagyunk. àAki
beveszi, vegye beÊ, ahogy egy a Hazai¢nÀl sok-
kal ¢p¡letesebb k´nyvben olvashatjuk.

°s talÀn nem t¢vedek, ha Ãgy sejtem, hogy
sokan fogjÀk bevenni. Biztos vagyok benne,
hogy Hazai Attila hamarosan beker¡l az Ãj-
undok kÀnonba, amelynek ars poeticÀjÀt oly
t´m´ren foglalja ´ssze Feri nem csak k¢tszer
a k´nyvben. Persze ez a formÀtlan hablatyo-
lÀs felfoghatÂ ironikusan is. BohÂckodÀs a
sok rossz mondat ¢s jelzû, a hajmeresztûen
primitÁv dialÂgustechnika, a bet¢tnovella
szÁntiszta h¡ly¢sked¢s, ¢s persze Feri csak
viccbûl preferÀltatja a vilÀggal a fellÀciÂt. De
mindezt t´bb mint hÀromszÀz oldalon? °s ha
az eg¢sz csak blûdli, akkor mi¢rt olyan v¢g-
telen¡l unalmas, ÀllÂk¢pszerü ¢s tÃlÁrt, mi¢rt
oly szellemtelen ez a reg¢ny? Mi¢rt olyan la-
pos ¢s ´tlettelen? Mi¢rt olyan v¢rtelenek a
szituÀciÂk? A kÀbÁtÂszeres ¢lm¢nyek leÁrÀsai
mi¢rt n¢lk¡l´znek bÀrmif¢le szenzualitÀst?
àItt t¢nyleg ezerrel vÀltoznak a dolgokÊ ä gondolja
Feri a 117. oldalon. De akkor mi¢rt nem ¢r-
z¢kel¡nk ebbûl semmit? Mi¢rt nem lÀtunk
semmit Budapestbûl, mi¢rt nem kapunk
semmit a vÀros hangulatÀbÂl, l¢gk´r¢bûl?
Mi¢rt olyan sivÀran absztrakt ez az eg¢sz? Mi-
¢rt nincs abbÂl semmi, amit a cÁm Ág¢r? Az
AMERIKAI PSZICHñ-ban megcsodÀlhatÂ szatÁ-
rÀbÂl is keveset kapunk, m¢gis ezek a legjobb
r¢szek a magyar pÀlyatÀrs k´nyv¢ben. JÂt
mulattam azon a jeleneten, amelyben Ervin,
a festû az¢rt szomorÃ, mert a Magyar Narancs
nem k´z´lt cikket a kiÀllÁtÀsÀrÂl, ¢s azon,
amelyben Krisztina megemlÁti, hogy egyszer
lÀtta Gy´rgy P¢tert, valamint N¢meth GÀ-
bort, aki àmagas ¢s nagyon f¢rfiasÊ. Ami nem
csoda, hiszen Feri szerint àminden magyar ÁrÂ
nagyon jÂl n¢z kiÊ.



Hecker P¢ter ¡dÁtûen ¢s Àtgondoltan
gyermeteg rajzai jÂval meghaladjÀk a reg¢ny
k¢nyszeredett infantilizmusÀt. Ezek az illuszt-
rÀciÂk a helyes irÀnyba terelik a befogadÀst:
voltak¢ppen egy posztmodern p´tty´s k´ny-
vet olvasunk.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

 T¹RT°NELEM, ºDVT¹R- 
T°NET, AVAGY L°TEZNEK-E

¹R¹K ROMOK?

RugÀsi Gyula: ¹r´k romok
Latin Betük, Debrecen, 1997. 364 oldal, 1180 Ft

Minden jÂ k´nyvnek van egy titkos k´z¢p-
pontja. K¡l´n´sen ha tanulmÀnyk´tetrûl van
szÂ, melyben a tanulmÀnyoknak k¡l´n-k¡l´n
¢s ´sszess¢g¡kben is egy vagy n¢hÀny sÃlyos
alapvetû mondanivalÂjuk van. A k´z¢ppont
titkos, azaz nem nyilvÀnul meg az elûszÂban,
bÀr az utal rÀ.

RugÀsi elûszavÀbÂl megtudjuk, hogy ta-
nulmÀnyk´tete a kinyilatkoztatÀs (apokal¡p-
szisz) ¢s a hagyomÀny (paradoszisz) fogalmai-
nak szellemk¢pes viszonyÀval foglalkozik. To-
vÀbbÀ, hogy munkÀja adal¢k a kereszt¢nys¢g
elsû k¢t ¢vszÀzadÀnak t´rt¢net¢hez is. A CO-
DEX ROSSANENSIS egy miniatÃrÀjÀnak bemu-
tatÀsÀnÀl ezt a àt¢mÀtÊ Ágy ¢rz¢kelteti: à...az
ÀbrÀzolt jelenet MegvÀltÂ alakja palliumot visel,
azaz a filozÂfusok k´peny¢t...Ê A k´nyvben m¢g
sokat fogunk talÀlkozni szinkretizmussal. De
itt, szerintem, nem errûl van szÂ. °n ezt a
gondolatot a munka elsû r¢sz¢t lezÀrÂ, s Ágy
ebben àfizikailagÊ is k´zponti helyet elfogla-
lÂ, AZ AREOPAGOSZI BESZ°D cÁmü tanulmÀny
f¢ny¢ben ¢rtelmezem.

A tanulmÀny JesÀja prÂf¢ta eszkatologikus
lÀtomÀsÀval indÁt (hadd jegyezzem meg,
hogy a prÂf¢ta neve k¢t tanulmÀnyban k¢t-
f¢lek¢ppen van Árva, s ez a BIBLIç-t nem jÂl
ismerûket megzavarhatja, tovÀbbÀ azt is meg
kellett volna mondania a szerzûnek, hogy az
id¢zet a mÀsodik JesÀjÀtÂl valÂ), melyben a
prÂf¢ta felszÂlÁtja a hegyeket ¢s dombokat,
hogy s¡llyedjenek le, hogy a f´ld vÀlj¢k

egyenletes sÁksÀggÀ, hogy Ágy egyengess¢k az
utat az ¹r´kk¢valÂnak. àA megismer¢s megvÀl-
tott pozÁciÂja ä teszi hozzÀ RugÀsi ä nem a ma-
gaslatok d¢moniÀjÀn alapul, hanem a mindens¢g
be- ¢s ÀtjÀrhatÂsÀgÀnak ¢lm¢ny¢n.Ê (143.) A
hegyvonulatok d¢moniÀjÀban, ha szigorÃan
vessz¡k, a g´r´g metafizika is osztozik. Pla-
tÂnnÀl bizony hegyeket kell mÀsznunk, hogy
egyesek, a kivÀlasztottak, a filozÂfusok, azok
k´z¡l is a legb´lcsebbek, meg tudjÀk pillan-
tani az igazsÀgot, a jÂ ideÀjÀt. Ezek is olyan
magaslatok, mondhatnÀ RugÀsi, àmelyekre
ugyan az igazsÀg Àrny¢ka nem vet¡l, de maguk Àr-
ny¢kba borÁtjÀk az igazsÀgotÊ. (143.) (Sz¢gyellem
megemlÁteni, hogy a hegy a BIBLIç-ban is az
Istenhez valÂ k´zels¢get jelzi, mint p¢ldÀul a
SÁnai-hegy vagy a Hegyi Besz¢d, tovÀbbÀ,
hogy àfentÊ lenni, àfelszÀllniÊ stb. ott is a ki-
vÀlÂsÀgban, megismer¢sben, szents¢gben va-
lÂ gyarapodÀst jelenti. Errûl r¢szletesen ol-
vashatunk Maimonid¢sz: A T°VELYGýK öT-
MUTATçSA, I. k´nyv XäXII. fejezet¢ben. De
ez persze a megvÀltÀs elûtti Àllapot.) PÀl apos-
tolt RugÀsi Ãgy mutatja be, mint aki szÀmÀra
a k´ztess¢g kÁnÀlkozott, egy harmadik nyelv,
mely àaz Âtestamentumi ¡dvt´rt¢net vilÀgt´rt¢neti
tÀvlatait lÀthatÂvÀ tette az eg¢sz teremtett vilÀg-
nakÊ. (145.) A tanulmÀnyban felmer¡lt konk-
r¢t k¢rd¢sekre m¢g visszat¢rek. Most csak a
VI. r¢sz lezÀrÂ gondolatÀra utaln¢k. RugÀsi
a pattanÀsig fesz¡lû hÃr sztoikus allegÂriÀjÀt
emlÁtve a PÀl apostolt hallgatÂ ath¢ni k´z´n-
s¢gben bujkÀlÂ vÀrakozÀs fesz¡lts¢g¢rûl be-
sz¢l: mi t´rt¢nik ezutÀn? àHa mÀs nem is, ez a
fesz¡lts¢g unos-untalan visszat¢r, zsidÂknak, g´r´-
g´knek az arcÀn ä azÂta is, ma is ä ott fesz¡l.Ê
(151.)

RugÀsi k´nyv¢ben mi mindannyian ä
nemcsak g´r´g´k ¢s zsidÂk, de a mai keresz-
t¢nyek is ä most Ãjra ott Àllunk az Areopa-
goszon PÀl besz¢d¢t hallgatva. Jobban mond-
va: mindig is ott Àlltunk. Hiszen mindig k¢t
korszakban ¢l¡nk egyszerre: a tudÀs ¢s a tu-
datlansÀg korszakÀban. Mindig van fesz¡lt-
s¢g, vÀrakozÀs. BÀr errûl nem t´rt¢nik emlÁ-
t¢s, hozzÀgondolhatjuk: a metafizika hegyei
megint leomlottak. De mi k´vetkezik ebbûl?
ºdvt´rt¢neti szempontbÂl nem tudom, de fi-
lozÂfiai szempontbÂl k¢ts¢gkÁv¡l sok minden.

RugÀsi ugyanis filozÂfiai p¢ldak¢pnek vÀ-
lasztja PÀl ath¢ni besz¢d¢t. De hangsÃlyozni
kell, filozÂfiai p¢ldak¢pnek. Megint egy har-
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madik nyelvet keres. A harmadik nyelvet az
¡dvt´rt¢net nyelve ¢s a szekulÀris modern
t´rt¢netÁrÀs nyelve k´z´tt. Igaz, mindarrÂl,
amirûl RugÀsi ebben a k´nyvben besz¢l, lehet
szekulÀris tudomÀnyos, t´rt¢n¢szi nyelven
besz¢lni. Ebben az esetben az ¡dvt´rt¢net
t´rt¢nelmi t¢nny¢ lesz, ¢s mint k¡l´nb´zû
korok ¢s t´rt¢nelmi egys¢gek (mondjuk a zsi-
dÂ prÂf¢tÀk kora vagy a kereszt¢nys¢g elsû
k¢t ¢vszÀzadÀnak t´rt¢nete) keret¢ben tÀr-
gyalhatÂ. Csak az a b´kkenû, hogy ha az ¡dv-
t´rt¢netrûl mint t´rt¢nelmi t¢nyrûl besz¢l¡nk, akkor
mÀr nem az ¡dvt´rt¢netrûl besz¢l¡nk, hanem va-
lami mÀsrÂl. Az ¡dvt´rt¢netrûl csak a sajÀt nyel-
v¢n lehet besz¢lni. Azaz a sajÀt nyelvein. Mert
az ¡dvt´rt¢netnek is t´bb nyelve van. RugÀsi
mindezeken a nyelveken tud besz¢lni. De ¢p-
pen, mert az ¡dvt´rt¢netnek sok nyelve van
(csak RugÀsi k´nyv¢ben zsidÂ, kereszt¢ny,
gnosztikus s mindezeken bel¡l is t´bb nyelv
l¢tezik), nem lehet az ¡dvt´rt¢netrûl t´rt¢nelmileg
az ¡dvt´rt¢net nyelv¢n sem besz¢lni. Ha a hÁvû
mint hÁvû besz¢l, csak egyetlen nyelvet besz¢l-
het. Ha t´rt¢netileg besz¢l, ¢s t´bb nyelvrûl be-
sz¢l, akkor t´bb nyelven is besz¢l, ha nem mint
t´rt¢n¢sz akar egyikrûl sem besz¢lni. AkÀr hÁ-
vû, akÀr nem, m¢gsem mint hÁvû besz¢l, ha
egyszer mÀr magÀra ´lt´tte a filozÂfus palliu-
mÀt. Ez a harmadik nyelv.

RugÀsi, aki a àharmadik nyelvetÊ besz¢li,
amennyiben azt besz¢li, fel´lt´tte magÀra a
filozÂfusok palliumÀt. A precÁz t´rt¢n¢sz tel-
jes filolÂgiai fegyverzet¢ben interpretÀl, de
Ãgy, hogy az interpretandum nyelv¢n szÂlal
meg. Nem az¢rt, hogy meg¢rtse a korunk
nyelv¢tûl idegen nyelvet, hanem az¢rt, mert
meg¢rti, mi t´bb, mert az interpretandum
´r´k nyelv¢n gondolkozik.

°s ez alapvetû nyelvi k¢rd¢s. Annak a szÂ-
nak, hogy à´r´kÊ, bibliai ¢rtelemben, nem-
csak hogy a mai t´rt¢nelmi gondolkodÀsban,
de a mai gondolkodÀsban ÀltalÀban egysze-
rüen nincs ¢rtelme. Ma besz¢l¡nk v¢gess¢g-
rûl ¢s v¢gtelens¢grûl, halandÂsÀgrÂl ¢s hal-
hatatlansÀgrÂl, de azzal, ami à´r´kÊ, abban
az ¢rtelemben, hogy idûn kÁv¡l-fel¡l Àll, hogy
nincs vÀltozÀsnak alÀvetve, hogy transzcen-
dens, nem tudunk mit kezdeni. RugÀsi baj-
lÂdik a magyar szÂval. A magyar nyelv
ugyanis nem tudja megk¡l´nb´ztetni azt,
ami ´r´k, attÂl, ami mindig volt ¢s mindig is
lesz (mint ahogy a h¢ber meg az angol igen).

N¢ha egybeesik e kettû, n¢ha nem. Mondjuk
bibliai ¢rtelemben à´r´kÊ romok nem azok a
romok, melyek àmindig lesznekÊ, hiszen esz-
katologikus ¢rtelemben a vilÀgnak v¢ge lesz,
tehÀt ezek a romok nem lesznek (vagy meg-
semmis¡lnek, vagy ä mint çgostonnÀl ä fel-
¢p¡lnek). ¹r´k romok azok a romok, me-
lyek, amÁg van idû, mindig romok marad-
nak, mert nem vÀltja meg ûket a mÁtosz em-
l¢kezete. A t´rt¢netÁrÀs vilÀgÀban persze csak
romok l¢teznek, bÀr a t´rt¢n¢sz mindig fel-
¢pÁt egy-egy vÀrost a romokbÂl, hogy lakha-
tÂvÀ tegye az eml¢kez¢s szÀmÀra. A k´vetke-
zû t´rt¢n¢sz egy mÀsik vÀrost ¢pÁt fel, mÁg az
elûbbit megint lebontja, vagy hagyja, hogy
Ãjra rommÀ vÀlj¢k.

Az ´r´k szÂnak, fogalomnak, n¢vnek te-
hÀt nincs helye a modern t´rt¢netÁrÀsban.
RugÀsinÀl azonban k´zponti helyet foglal el.
Mindezzel csak alÀ akartam tÀmasztani, amit
elûlegeztem, vagyis azt, hogy RugÀsi az ¡dv-
t´rt¢net nyelv¢t mint anyanyelvet ¢s nem
mint pusztÀn az interpretandum nyelv¢t be-
sz¢li. °s m¢gis, a filozÂfus palliumÀt magÀra
´ltve egy harmadik nyelven besz¢l.

RugÀsi t´rt¢netei fesz¡lts¢gekrûl tudÂsÁta-
nak, ¢s fesz¡lts¢geket is fejeznek ki. Ezek a
fesz¡lts¢gek immanensek, sajÀt t´rt¢net¢nek
vagy koncepciÂjÀnak fesz¡lts¢gei.

Ahol RugÀsi puszta romokat lÀt ä ¢s min-
den¡tt puszta romok vannak, ahol a megk´-
zelÁt¢s nem mitologikus, nem ¡dvt´rt¢neti,
hanem pusztÀn histÂriai ä, ott belsû fesz¡lt-
s¢g n¢lk¡l eszmet´rt¢n¢szk¢nt besz¢l. Legin-
kÀbb Ágy van ez a gnÂzis elemz¢sekor. Van-
nak olyan pillanatok, amikor RugÀsi azt m¢r-
legeli, hogy a gnosztikus vallÀs a keresz-
t¢nys¢g valÂdi alternatÁvÀja volt, ¢s gyûzhe-
tett volna is, de mivel nem Ágy t´rt¢nt (¢s ha
Ágy t´rt¢nt volna, eg¢sz t´rt¢nelm¡nk mÀs-
k¢nt alakult volna, azaz nem lenne a àmiÊ
t´rt¢nelm¡nk), a gnosztikus tanok ´r´kk¢
idegenek maradnak, kiestek a t´rt¢netbûl-
t´rt¢nelembûl. Nem tartoznak a mi ¢lû ha-
gyomÀnyaink k´z¢, mert a kereszt¢ny ¢s zsi-
dÂ utÂkor nem nyÃl vissza mÁtoszaik t¢mÀi-
hoz, ¢s nem àdolgozikÊ rajtuk abban az ¢rte-
lemben, ahogy Blumenberg àa mÁtoszokon valÂ
munkÀrÂlÊ besz¢lt. ArrÂl a munkÀrÂl, mely-
nek olyan sok p¢ldÀjÀt elemzi RugÀsi m¢lyen
¢s sz¢pen ebben a k´nyvben, amikor a FalrÂl
vagy a Cethal gyomrÀrÂl vagy a Jad Vas¢mrûl
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vagy a Szakad¢krÂl mint az ¡dvt´rt¢neti be-
jÀratrÂl besz¢l, s a p¢ldÀkat m¢g sokÀig lehet-
ne sorolni.

Persze nem a mÁtoszokon valÂ tudatos
munka a recepciÂ egyetlen formÀja. Vannak
f´ld alatti, t´rt¢nelmi ¢rtelemben tudattalan
hatÀsok is. RugÀsi is emlÁt¢st tesz arrÂl, hogy
milyen erûs çgoston filozÂfiÀjÀban a le nem
k¡zd´tt manicheus elem (p¢ldÀul hogy az
ember birodalmÀt a DE CIVITATE DEI-ben az
´rd´g birodalmÀnak is nevezi), de besz¢lhet-
n¢k akÀr a KABBALA sekhinÀirÂl ¢s SophiÀjÀ-
rÂl is. Ha azonban van egyÀltalÀn valami,
amit bizonyossÀggal kimondhatunk a t´rt¢-
nelemrûl, akkor az, hogy a gnosztikus vallÀs
nem gyûzhetett a kereszt¢nys¢ggel szemben,
ezek k´z¢ a bizonyossÀgok k´z¢ tartozik. A
manicheizmus kiv¢tel¢vel, amely egy idûben
igen sz¢lesen elterjedt, a t´bbi gnosztikus val-
lÀs inkÀbb ezoterikus spekulÀciÂ volt. Fan-
tasztikus, barokk, k¢pszerü k¢pzelet¡kbûl hi-
Ànyoztak a bÀr csodÀs, de m¢gis egyszerü
emberi t´rt¢netek, melyek lehetûv¢ teszik
ugyan az ezoterikus ¢rtelmez¢st, de mint
egyszerü t´rt¢netek tesznek tanÃbizonysÀgot
az igazsÀgrÂl.

Az ezoterika csÀbereje ¢ppen ezoterikus
voltÀban van. Ez a csÀberû hatott RugÀsira is.
Mikor a gnÂzist elemzi, maga is ezoterikussÀ
vÀlik. Ennek persze egyszerü magyarÀzata is
lehet. Mikor a prÂf¢tÀkrÂl vagy PÀl apostol-
rÂl besz¢l, RugÀsi felt¢telezi, hogy a BIBLIç-t
mindenki olvasta. Lehet, hogy ez nincs Ágy,
de joggal felt¢telezi. Mert ha nem ¢rt¡nk
meg egy hivatkozÀst, m¢g mindig leemelhet-
j¡k a k´nyvespolcunkrÂl a BIBLIç-t, ¢s utÀ-
nan¢zhet¡nk. De RugÀsi ugyanÁgy jÀr el, mi-
kor a gnosztikus sz´vegeket elemzi. Itt azon-
ban nem felt¢telezheti, hogy az intelligens ol-
vasÂ ismeri Irenaeus, ñrigen¢sz, çgoston
vagy akÀr PlÂtinosz pol¢miÀit a gnosztikusok
ellen, vagy olvasta volna Herm¢sz Triszme-
gisztosz munkÀit ä m¢g ha nemr¢g megjelen-
tek is magyarul. Elemz¢sei n¢ha ¢rthetetle-
nek, mert az ember (ha nem ismeri amÃgy
is az irodalmat) nem tudhatja, hogy a szerzû
most ¢ppen mirûl besz¢l. így az a benyomÀs
alakul ki, hogy k´d´sÁt. T´bbsz´r emlÁti p¢l-
dÀul a Pl¢rÂmÀt, mielûtt megtudhatnÀ az ol-
vasÂ, hogy gnosztikus ¢rtelemben mirûl is
van szÂ. HelenÀnak, mint àaz elsû elgondolÀsÊ-
nak egyes gnosztikus vÁziÂkban elfoglalt he-

lye Justinusnak egy mendemondÀrÂl valÂ be-
szÀmolÂjÀval van bevezetve, ami magyarÀzat
n¢lk¡l megint inkÀbb k´d´sÁt, mint megvilÀ-
gÁt. Justinus azt ÀllÁtja, hogy Simon mÀgust
istenÁtett¢k, ¢s az Àltala bord¢lyhÀzban felsze-
dett kurtizÀnt az û elsû àElgondolÀsÀnakÊ te-
kintett¢k. A dolgot persze jobban meg lehet-
ne ¢rteni mÀr itt is, ha RugÀsi elmes¢ln¢
(amire k¢sûbb t´bbsz´r utal), hogy a gnÂzis
szerint ä most ¢n is ´sszevonok t´bb variÀciÂt
ä az ýsi HallgatÀs ´nmagÀt °sznek (Nousz)
hatÀrozza meg, ¢s emanÀlja a sajÀt Elsû Gon-
dolatÀt (Epinoia), aki Istens¢g, egy k¡l´n Ai-
Ân a Pl¢rÂmÀban (azaz egy k¡l´n vilÀgisten
az istenek transzcendens vilÀgÀban). Nos, a
nousz (g´r´g¡l) hÁmnemü, az epinoia nûne-
mü. Ennoia (az °sz elsû Gondolata, Epinoia)
t´bb emanÀciÂban sz¡letik ÃjjÀ, egy ezek k´-
z¡l Sophia (akibûl szint¢n t´bb van). Helena
alakjÀban (vagy az alsÂ Sophia alakjÀban) az
istennû megjelenik a Kozmoszban is, azaz a
mi elrontott, rettenetes, gonosz, immanens
vilÀgunkban. Mint RugÀsi is Árja, a g´r´g He-
len¢ is Epinoia, ¢s û az is, akire Simon mÀgus
rÀtalÀl a bord¢lyhÀzban. A mai olvasÂnak
t´bb tÀmpontot is nyÃjthat az ember, ha
megemlÁti, hogy Simon mÀgust Faustusnak
is nevezt¢k, hogy az û t´rt¢net¢bûl ered
a Faust-legenda, ahogy azt Goeth¢n¢l jÂl
ismerj¡k. (LÀsd HarnacknÀl, tovÀbbÀ Hans
Jonas THE GNOSTIC RELIGION cÁmü, RugÀsi
Àltal is t´bbsz´r emlÁtett k´nyv¢ben.)

A t´rt¢nelem-¡dvt´rt¢net viszonyÀnak fe-
sz¡lts¢g¢t a k´tet cÁme ä s egyben annak
egyik legreprezentatÁvabb tanulmÀnya ä
programatikusan fogalmazza meg. A t´rt¢ne-
lem tudomÀny, a mai t´rt¢netÁrÀs szÀmÀra
nincs à´r´kÊ. Az à´r´k romokÊ itt csak azt a
nagyon prÂzai dolgot jelentik, hogy a mÃltat
sosem fogjuk teljesen megismerni, hogy min-
den mÃlt v¢gk¢ppen elmÃlt, nem ÀllÁthatÂ
helyre, rendesen nem is restaurÀlhatÂ. Az
¡dvt´rt¢netben van à´r´kÊ, de à´r´kÊ ro-
mok nincsenek. Az ¡dvt´rt¢netben ott van a
v¢g, az eszkaton gondolata. Itt àminden dolgok
v¢g¢rûlÊ besz¢l¡nk, a t´rt¢nelem befejezûdik,
az idû v¢get ¢r. K¢rd¢ses persze, hogy az
¡dvt´rt¢netnek ´ssze kell-e kapcsolÂdnia az
eszkatonnal. ögy lÀtszik, igen. Kant p¢ldÀul,
aki a àminden dolgok v¢g¢rûlÊ Árott tanul-
mÀnyÀban a felhÀborodÀssal pÀrosult gÃny-
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nyal veti el a hagyomÀnyos eszkatolÂgiÀt,
m¢gis megûriz valamit annak szellem¢bûl, hi-
szen a term¢szet a szabadsÀg fel¢ àhaladÊ,
vagy legalÀbbis haladhat, s mi mÀs a term¢-
szet ¢s a transzcendentÀlis szabadsÀg nÀsza,
ha nem eszkaton? Igaz, csak t´rt¢nelmi s
nem kozmikus ¢rtelemben az. De az eszka-
tonnak csak az apokaliptikus vÀltozata terjed
ki okvetlen¡l az eg¢sz kozmoszra. Bultmann
nemr¢g magyarul megjelent T¹RT°NELEM °S
ESZKATOLñGIA cÁmü k´nyv¢bûl, melybûl Ru-
gÀsi is id¢z, minderrûl, ahogy az eszkatolÂgia
utÂ¢let¢rûl is, bûvebben tÀj¢kozÂdhatunk.

De az ¡dvt´rt¢net nem okvetlen¡l eszka-
tologikus. Mint RugÀsi sz¢pen elemzi (ahogy
TatÀr Gy´rgy is egy szintÃgy nemr¢g megje-
lent k´tet¢ben), a prÂf¢tÀk elûtti bibliai t´r-
t¢nelem m¢g a prÂf¢tÀk t´bbs¢g¢t beszÀmÁt-
va is ¡dvt´rt¢neti volt, de nem ismerte az esz-
katont. Mindannak, ami a zsidÂ n¢ppel t´r-
t¢nt, volt ¡dvt´rt¢neti jelentûs¢ge-jelent¢se,
hiszen Isten vÀlasztotta ki ezt a n¢pet, s Ágy
minden, ami ezzel a n¢ppel t´rt¢nt, az ¹r´k-
k¢valÂ akaratÀbÂl t´rt¢nt. Az ¡dvt´rt¢net a
n¢p t¢nyleges, mondhatnÀnk, lineÀris t´rt¢-
nelmi krÂnikÀjÀban testes¡l meg, melyben a
nagy vilÀgbirodalmak csak annyiban jÀtsza-
nak szerepet, amennyiben t´rt¢neteik ¢rint-
keznek a zsidÂ n¢p t´rt¢net¢vel. A bün´k,
bünhûd¢sek egymÀsutÀnja azonban itt m¢g a
v¢gtelen j´vû perspektÁvÀjÀba, a generÀciÂk
(¢s a n¢p) szaporodÀsÀnak perspektÁvÀjÀba
torkollik.

Ha az eszkatolÂgiai-t´rt¢neti gondolkodÀs
kiss¢ korÀbbi eredetü is, az apokaliptikus vÁ-
ziÂ, mely egy sajÀtos tÁpusa az eszkatolÂgiÀ-
nak, Ágy Árja RugÀsi, a babiloni fogsÀg korÀ-
ban alakul ki (Bultmann szerint csak a ke-
reszt¢nys¢gben lesz alapvetû). Az apokalip-
szis tehÀt a sz¢tszÂrÂdÀshoz, a szÀmüzet¢shez
kapcsolÂdik. RugÀsi a h¢ber nyelv asszociÀ-
ciÂjÀt id¢zi: csak ahol van Galut (szÀmüzet¢s),
ott van Hitgalut (apokalipszis). Nem k¢rd¢-
ses azonban, hogy RugÀsi szem¢ben az ¡dv-
t´rt¢net eszkatologikus ¢s l¢nyeg¢ben apoka-
liptikus is. Persze nem egy fajta eszkatolÂgia
van, ¢s a feltÀrÀs, kinyilatkoztatÀs, az apoka-
lipszis is eg¢szen k¡l´nb´zû gondolati formÀt
´lt, k¡l´nb´zû vÁziÂkban jelenik meg. A meg-
vÀltÀst´rt¢net is mÂdosul majd azutÀn, hogy
a paruszia egyre inkÀbb, hogy Ãgy mondjam,
kitolÂdott. RugÀsi besz¢l a k¡l´nbs¢gekrûl, a

n¡anszokrÂl, amik akkoriban bizonyÀra nem
tüntek n¡anszoknak, hiszen a hit ¡gyei vol-
tak. Akik elolvassÀk k´nyv¢t, sok mindent
meg fognak tudni minderrûl.

A gnosztikus vallÀsok egy¢rtelmüen eszka-
tologikusak ¢s apokaliptikusak is. A megvÀl-
tÀs a vilÀg (a kozmosz ¢s a t´rt¢nelem) v¢ge.
A kereszt¢ny gnÂzisban Krisztus, majd J¢zus
(k¢t k¡l´n istens¢g) az¢rt j´nnek a Kozmosz-
ba, hogy azt, mint a GonoszsÀg müv¢t elpusz-
tÁtsÀk, s azutÀn majd visszat¢rjenek a Pl¢rÂ-
mÀba. Az emberi vilÀg, a teremtett vilÀg teljes
elutasÁtÀsa jellemzi tehÀt a gnÂzist. Itt nem le-
het szÂ az ¡dvt´rt¢net ¢s a t´rt¢netek k´zti
fesz¡lts¢grûl, mert nincs ¢rtelmes, ¢rthetû
t´rt¢nelem, mint ahogy bün sincsen, csak
szenved¢s. RugÀsi Ãgy lÀtja, hogy a keresz-
t¢ny gondolkodÀsnak meg kellett harcolnia a
gnÂzis antijudaizmusÀval, megint k´zelebb
kellett ker¡lnie a zsidÂsÀghoz, hogy Ãjra
egy¡tt lehessen elgondolni a t´rt¢nelmet ¢s
az ¡dvt´rt¢netet, az utÂbbit most mÀr eszka-
tologikus formÀban. Ez volt RugÀsi szerint
çgoston nagy tette: àA vilÀgt´rt¢net ¢s az ¡dv-
t´rt¢net egys¢ges keretbe foglalÀsa ugyanis elk¢pzel-
hetetlen a lineÀris idûfelfogÀs n¢lk¡l...Ê (325.) A
lineÀris idûfelfogÀs pedig zsidÂ-bibliai ´r´k-
s¢g. Az Àgostoni t´rt¢netÁrÀs a nagy modell.
Nem mintha çgoston volna mindenben a
modell. Hippo p¡sp´k¢nek polemikus ÁrÀsa-
it, az Àltala megteremtett szeretet rendj¢t Ru-
gÀsi szemmel lÀthatÂan nem k¡l´n´sen ked-
veli: àMert l¢tezik-e kegyetlenebb hatalom a f´ld´n,
mint a mindenÀron beteljesedni akarÂ zsarnoki sze-
retet?Ê ä k¢rdezi a 329. oldalon, ¢s ehhez a
k´ltûi k¢rd¢shez ¢n is csatlakozn¢k. MiutÀn
azonban RugÀsit itt leginkÀbb az izgatja
çgoston müveiben, ami k´nyve k´zponti
gondolatÀnak, a t´rt¢nelem-¡dvt´rt¢net vi-
szonyÀnak szempontjÀbÂl d´ntû, a szerzû
çgoston mÀs müveiben megtestes¡lû egyete-
mes filozÂfiai jelentûs¢g¢nek m¢ltatÀsÀra ke-
vesebb teret szÀn. KÁvÀncsi lenn¢k arra, mi-
k¢nt gondolkozik RugÀsi az akarat szabad-
sÀgÀrÂl vagy a szenthÀromsÀgrÂl Árott Àgos-
toni müvekrûl.

K¢t alapvetû filozÂfiai felt¢tele volt çgos-
ton hatalmas teljesÁtm¢ny¢nek. Az egyik az
id¢zetben emlÁtett lineÀris t´rt¢netÁrÀs elfo-
gadÀsa, a mÀsik a t´rt¢nelmi-kozmikus V¢g-
zet, a heimarmen¢ elutasÁtÀsa, illetve annak a
pronoiÀval (Gondvisel¢s) valÂ helyettesÁt¢se.
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çgoston mindk¢t k¢rd¢sben radikÀlisan sza-
kÁtott a sztoikus hagyomÀnnyal, ahogy a szto-
ikus hagyomÀny a heimarmen¢ gondolatÀt
megûrzû gnÂzissal is.

A sztoikus kozmolÂgia az ´r´k visszat¢r¢s
tana k´r¢ rendezûdik. A vilÀg¢g¢s (ekp¡-
roszisz) utÀn minden el´lrûl kezdûdik, ami
eddig megt´rt¢nt, Ãjra ¢s Ãjra meg fog t´r-
t¢nni. A vak v¢gzet uralma ellen nincs fel-
lebbez¢s, a vilÀg sorsÀn vÀltoztatni nem lehet,
az er¢nynek vagy bünnek nincs befolyÀsa a
vilÀg folyÀsÀra. A csillagokban elûre meg van
Árva minden ember sorsa, ahogy a kozmosz
sorsa is.

A gnosztikus vallÀs mint megvÀltÀstan el-
utasÁtotta az ´r´k visszat¢r¢s gondolatÀt: a
szellem (pneuma) birodalma v¢g¡l gyûzel-
met fog aratni a test ¢s l¢lek vilÀga, a szeren-
cs¢tlen kozmosz ¢s annak diabolikus terem-
tûje felett. De a kozmoszt magÀt a megfelleb-
bezhetetlen V¢gzet irÀnyÁtja. Van ugyan
Gondvisel¢s a gnosztikus vallÀsban is, de ez
a Gondvisel¢s nincs jelen a Kozmoszban, csak
az attÂl valÂ megvÀltÀson munkÀlkodik. A
mai olvasÂnak minderrûl Nietzsche gondola-
ta fog esz¢be jutni az ´r´k visszat¢r¢srûl, ¢s
joggal. Az ´r´k visszat¢r¢s gondolata Nietz-
sch¢n¢l valÂban elsûsorban polemikus ä egy-
szerre polemizÀl az ¡dvt´rt¢nettel ¢s a sze-
kulÀris lineÀris t´rt¢netfelfogÀs v¢gtelen
progressziÂelm¢let¢vel. De akÀrhÀnyf¢lek¢p-
pen ¢rtelmezhetû is Nietzsche gondolata,
egyik ¢rtelmez¢s sem f¢r ´ssze a vak v¢gzet,
a heimarmen¢ koncepciÂjÀnak elfogadÀsÀval.

RugÀsi gy´ny´rü sz¢pen elemzi, nem is
egyszer, a betlehemi csillag szimbolikÀjÀt. Ez
a csillag gyûzedelmesen vette fel a harcot a
V¢gzet sztoikus-pogÀny csillagboltozatÀval. A
betlehemi csillag a Gondvisel¢s, a J´vû, a
MegvÀltÀs irÀnyÀba mutatva-vezetve a Vak-
sorsnak valÂ alÀrendelts¢g v¢g¢t jelzi.

çgoston ä maga is a BIBLIA hagyomÀnyÀn
(mÁtoszÀn) dolgozva ä megteremti az eurÂpai
kereszt¢nys¢g legÀllandÂbbnak bizonyulÂ ha-
gyomÀnyÀt. Müve meghatÀrozÂ, ¢s sokf¢le
mÂdon ¢p¡l be az eurÂpai kultÃrÀba. A
Gondvisel¢st ÀllÁtja a V¢gzet hely¢re, ¢s a bün
Âdiuma nÀla az emberre ¢s nem a Teremtûre
hÀrul. Igaza van RugÀsinak: akik çgoston
¢letelleness¢g¢rûl besz¢lnek, figyelmen kÁv¡l
hagyjÀk, hogy a maga idej¢ben ¢s k´rnyeze-
t¢ben û volt az, aki az ¢let, a vilÀg, az AlkotÂ

müv¢nek szeretet¢t a leginkÀbb tanÁtotta.
Igaz, ¢vszÀzadok filozÂfiai bonyodalmai (a
predesztinÀciÂ ¢s a sz¡ks¢gszerüs¢g, tehÀt
most mÀr a pronoia ¢s heimarmen¢ megk¡-
l´nb´ztet¢se k´r¡l) is az û koncepciÂjÀval
kezdûdnek. De ez nem RugÀsi t¢mÀja, ¢s Ágy
az eny¢m sem. A t´rt¢nelem-¡dvt´rt¢net
egyesÁt¢se azonban çgostonnÀl megt´rt¢nik.
Hiszen az isten birodalma ¢s az ember biro-
dalma ä amÁg t´rt¢nelem van ä egy¡tt l¢tezû.
Luther Ágy fogalmazza ezt meg: àsimul iustus,
simul peccatorÊ. çgoston, Árja RugÀsi, àaz isteni
gondvisel¢s megszabta idûk sodrÀsÀt egyszerre prÂ-
bÀlja meg k¢tf¢le Âramü m¢rt¢kegys¢geihez igazÁta-
ni. Az ¡dvt´rt¢net tovamÃlÂ idej¢hez, mely az igaz-
sÀgos isteni Át¢leteket hozza ¢rv¢nyre... valamint a
f´ldi tartÂzkodÀst marasztalni vÀgyott idej¢hez,
mely azonban kÁm¢letlen¡l eltelik...Ê. (326.) Telik-
mÃlik az idû. RugÀsi t´bbsz´r utal erre a for-
dulatra.

A magyar nyelv zseniÀlisan foglalja ´ssze
ezt a k¢t egy¡tt ¢lû ¢s egymÀssal fesz¡lts¢g-
ben ¢lû t´rt¢nelem- ¢s idûfelfogÀst. Telik az
idû, mondjuk, ¢s ezzel az ¡dvt´rt¢neti, m¢g-
hozzÀ az eszkatologikus-¡dvt´rt¢neti idûfel-
fogÀs nyelv¢n besz¢l¡nk. Az idû telik, megte-
lik, ha megtelt, az az idûk teljess¢ge, az idûk
v¢ge. Telik az idû ä vÀrakozunk. ä Az idû mÃ-
lik, mondjuk, volt ¢s nincs, ma fiatalok va-
gyunk, holnapra meg´regsz¡nk, ami ma
¢p¡let, az holnapra rom. MÃlik az idû ä lÀ-
zasan cseleksz¡nk. Aki k¢t t´rt¢netben ¢l, az
vÀrakozik is ¢s lÀzasan is cselekszik: vÀrakozik
az egyik birodalom lakÂjak¢nt, mÁg lÀzasan
cselekszik a mÀsik birodalom lakÂjak¢nt. Ru-
gÀsi szerint ezt çgoston is Ágy tette.

Lehet-e csak az egyik vagy csak a mÀsik
vilÀgban ¢lni? A modern ember mindkettût
megkÁs¢relte.

A modern ember szÀmÀra az idû ÀltalÀban
mÃlik, nem telik. S amennyiben telik, annyi-
ban nem betelik, hanem eltelik. A totÀlis
rendszerek ideolÂgiÀjÀban ezzel szemben az
idû betelt, de nem a pronoia, hanem a hei-
marmen¢ ¢rtelm¢ben. VÀrakozni azonban itt
sem, ott sem lehet.

De az idûfogalom fesz¡lts¢ge m¢g nem
szünik meg a modern korban, inkÀbb Àtren-
dezûdik. S ennyiben a modern ember is k¢t
idûvilÀgban ¢lhet, a àvilÀgidûÊ (objektÁv idû,
m¢rt idû, homog¢n idû) szerint ¢s az à¢let-
idûÊ (szubjektÁv idû, ¢lm¢nyidû, a ànagy pil-

126 ã Figyelû



lanatÊ) szerint. Nos, az utÂbbi, akÀrhogyan
ÁrjÀk is le, megûriz valamit mind a àvÀrako-
zÀsÊ idej¢bûl, mind pedig a àbeteltÊ idûbûl.
A nagy pillanatot, ezt a bizonyos nagy pilla-
natot Ãgy is leÁrhatjuk, mint az ´r´kk¢valÂ-
sÀg ¢s az idû àkeresztezûd¢s¢tÊ, ahogyan ezt
Kierkegaard tette.

Mindeddig a k¢t t´rt¢net ¢s k¢t idû (az idû,
amelyik telik, ¢s az, amelyik mÃlik) egy¡tt-
¢l¢s¢rûl ¢s fesz¡lts¢g¢rûl besz¢ltem, s arrÂl,
ahogy ezt az egy¡tt¢l¢st ¢s fesz¡lts¢get RugÀ-
si bemutatja. R´viden hozzÀ kell tennem,
hogy RugÀsi t´bbsz´r is v¢gigmegy az ¡dv-
t´rt¢net t´rt¢net¢n, ¢s k¡l´n elemzi a prÂf¢-
tÀk elûtti, a prÂf¢tai, az Ãjtestamentumi ver-
ziÂkat, majd ä r´videbben ä az egyhÀzatyÀk
megoldÀsait is. K¡l´n´sen izgalmas MÀt¢
evang¢liumÀnak ¢s ezen bel¡l a àminiÊ apo-
kalipszis modellj¢nek elemz¢se. Minderre
nem t¢rhetek ki. K¢rem, olvassÀk el a k´ny-
vet. °rdemes.

Vannak azonban RugÀsinak mint szerzû-
nek àreprezentatÁvÊ megnyilatkozÀsai is. Azo-
kat a bekezd¢seket ¢rtem ezen, ahol a szerzû
kil¢p a kontextusbÂl, magÀra ´lti azt a bizo-
nyos filozÂfusi palliumot, ¢s sajÀt nev¢ben
kezd besz¢lni. Ezekben a passzusokban vÀlik
nyilvÀnvalÂvÀ, amire a kezdetben mÀr utal-
tam, hogy az ¡dvt´rt¢net ¢s t´rt¢netÁrÀs k´-
z´tt egy harmadik nyelvet besz¢l. Bemutat-
n¢k most egyet ezekbûl a megnyilatkozÀsok-
bÂl, ahogy ¢n meg¢rtettem. ElûrebocsÀtom,
hogy nem tudom, jÂl ¢rtettem-e.

A gondolat a biblia ¢s a t´rt¢nelmi szkep-
szis kapcsolatÀrÂl Árott gy´ny´rü tanulmÀny-
bÂl valÂ. RugÀsi elbesz¢li, hogyan talÀlkozik
(az egyetlen tanÃ ¢s a tanÃsÀgt¢tel igen d´n-
tû k¢rd¢se kapcsÀn) egy pillanatra a kinyilat-
koztatott szÂ ¢s a t´rt¢nelmi szkepszis, abban
a hiszemben, hogy soha t´bb¢ nem fognak
talÀlkozni. àAzonban e k¢t szeml¢letmÂdnak l¢te-
zik egy k´z´s elûfeltev¢se: a BIBLIç-ban a vilÀg-
t´rt¢nelem gondolat apokaliptikus tÀvlatokat nyer,
a szkeptikus t´rt¢nelemtudomÀnyt pedig szint¢n az
a titkos rem¢ny tÀplÀlja, hogy a beteljesedû tudÀs
r¢v¢n egykor a mÃlt eg¢sz¢re is f¢ny der¡l majd.
Ha ez megt´rt¢nik, megszünik a bibliai vilÀg-
t´rt¢nelem ¢s a pogÀny mÃltak (¢s t´rt¢netÁrÂik) k¡-
l´nÀllÀsa, a t´rt¢neti t¢nyek t´bb¢rtelmüs¢ge; a bib-
liai Gondvisel¢s (pronoia) ¢s a pogÀny V¢gzet (hei-
marmen¢) immÀron ugyanarrÂl besz¢l.Ê (58.) (Ki-

emel¢s tûlem ä H. ç.) Mi az, ami àmegt´rt¢-
nikÊ? Az, hogy a mÃlt eg¢sz¢re f¢ny der¡l
majd. Ez persze apokalipszis a javÀbÂl, ¢s
semmi k´ze sincs a szkeptikus t´rt¢nelemtu-
domÀnyhoz. Nincs olyan szkeptikus t´rt¢-
netÁrÂ, aki akÀr titokban is azt rem¢ln¢ (bÀr
honnan is tudhatnÀm, mit rem¢l titokban?),
hogy a mÃlt eg¢sz¢re f¢nyt lehet derÁteni,
mert a szkeptikus t´rt¢netÁrÀs szerint olyas-
mi, mint a àmÃlt eg¢szeÊ, nem is l¢tezik. A
szkeptikus t´rt¢netÁrÀs szerint a mÃlt minden
interpretÀciÂban mÂdosul, vÀltozik. M¢g He-
gel eszkatologikus vilÀgt´rt¢nelm¢ben is csak
a t´rt¢nelem fûtendenciÀjÀra vetûdik f¢ny ¢s
nem az eg¢sz¢re, ¢s a fûtendenciÀjÀra is
az¢rt, mert a t´rt¢nelem mÀr beteljesedett.
Megismerni m¢g a fûtendenciÀt is csak a be-
teljesed¢s pillanatÀban lehet. De szkeptikus
t´rt¢netÁrÂnak nem àtelikÊ az idû, szÀmÀra a
betelt idû nem l¢tezik. RugÀsi gondolata apo-
kaliptikus. Olvassuk tehÀt Ágy: ha betelik az
idû, az utolsÂ Át¢let napjÀn a t´rt¢n¢szek tit-
kos vÀgya is teljes¡l: vilÀgosan lÀtni fogjÀk az
igazsÀgot az eg¢sz t´rt¢nelemrûl. A t´rt¢n¢-
szek vÀgya tehÀt az, hogy a t´rt¢nelem ä a
t´rt¢netÁrÀs ä megszünj¢k? Mert ha a t´rt¢-
net betelt, akkor a t´rt¢nelem Ãgyis meg-
szünt, ¢s vele a t´rt¢netÁrÀs is.

RugÀsi a tanulmÀny egy korÀbbi szakaszÀ-
ban (54.) azt Árja, hogy a t´rt¢n¢sz voltak¢p-
peni tere a mÃlt eg¢sze. Ezt a mÃltat akarja
el- vagy visszahÂdÁtani idegen idûk ¢s idegen
szellemis¢gek uralma alÂl. Ez¢rt a t´rt¢ne-
lemelm¢let a megvÀltott mÃlt elj´vendû k¢-
p¢nek rendelûdik alÀ. Majd RugÀsi Ágy foly-
tatja: àA vilÀg jelenlegi arculatÀt szeml¢lve egy¢r-
telmünek tünik: k¢ptelens¢g a f´ltett k¢rd¢sekre vÀ-
laszolni; a mÃlthoz valÂ viszony eg¢szen mÀs, az
eg¢sz ¢rtelm¢t faggatÂ, Ïapokaliptikus reflexeketÎ
k´vetel.Ê (54.) A jelen idû nem a kereszt¢nys¢g
elsû szÀzadainak ideje. Az Át¢let a mi jelen
idûnkben a mi jelen idûnknek szÂl.

RugÀsi ä ahogy Bultmann is ä nemegyszer hi-
vatkozik PÀl apostolnak TimÂtheoszhoz Árt
elsû level¢re (ahogy a mÀsodikra is). àTimÂ-
theosz ä Árja PÀl ä, ûrizd meg a rÀd bÁzott kincset.Ê
RugÀsi Ágy folytatja: àA kincs szÂ hely¢n mindk¢t
esetben a parath¢k¢ szerepel, vagyis a let¢t. A pa-
rath¢k¢ t´lti be itt azt a szerepet, amelyet a patrisz-
tika korÀnak nyelv¢n ÀltalÀban a g´r´g parado-
szisz, illetve a latin traditio... Ami itt tehÀt Àtadan-
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dÂ, az a let¢tbe kapott kincs, a Szentl¢lek adomÀ-
nya, a khariszma, mely eredendûen szellemi term¢-
szetü...Ê (277.) M¢g ennek elûtte (276.) Árja
RugÀsi ä s ezt igaznak ¢rzem ä, hogy a v¢g
fel¢ haladÂ tradÁciÂ gondolatÀval csak egyet-
len lehetûs¢g kÁnÀlkozott, az ´r´k visszat¢r¢s-
nek a bibliai kinyilatkoztatÀs szellem¢vel gy´-
keresen ellenkezû gondolata. HÀt igen, nem
szabad elsikkasztani a let¢tet. Kant ugyan
nem gondolt a paradosziszra, mikor a cate-
goricus imperativus abszolÃt ¢rv¢nyess¢g¢t
azzal p¢ldÀzta, hogy nem szabad elsikkaszta-
ni a let¢tet a let¢tbe adÂ halÀla utÀn, de hÀt
Ágy is elgondolhatjuk. Hiszen a hagyomÀny
elsikkasztÀsa ellentmond a hagyomÀny fogal-
mÀnak. Ami szÀmomra nem eg¢szen vilÀgos,
az, ahogyan RugÀsi a hagyomÀny ¢s az esz-
katon viszonyÀt ¢rtelmezi, ¢s ahogy rejtetten
vagy kev¢sb¢ rejtetten Bultmann ¢rtelmez¢-
s¢vel szembeszÀll. Nem akarn¢k, ahogy nem
is tudn¢k, ebben a vitÀban ÀllÀst foglalni, k¡-
l´n´sen nem abban a k¢rd¢sben, hogy miben
k¡l´nb´zik a jÀnosi ¢s a pÀli eszkatolÂgia, vi-
szont szeretn¢m meg¢rteni RugÀsit.

Bultmann ¢rtelmez¢se vilÀgos. RugÀsi is
id¢zi Bultmannt: àAz elmÃltnak m¢rt¢ke messze
nagyobb, mint az¢, ami m¢g hÀtravan: a mÃlt Ãgy
vonult el, mint hatalmas felhûszakadÀs; ami m¢g
ezutÀn j´n, az mÀr csak n¢hÀny sovÀny csepp.Ê
(296.) Ez Bultmann szerint a paruszia ÀllÀs-
pontja, ¢s a kereszt¢nys¢g elsû korszakÀban
dominÀlÂ felfogÀs. Hadd id¢zzem most ¢n
Bultmannt (T¹RT°NELEM °S ESZKATOLñGIA,
Atlantisz, 1994, 46.): az öJSZ¹VETS°G szerzûi
JÀnos kiv¢tel¢vel m¢g a k¢telyek ellen¢re is
àfenntartjÀk ¢s ÀllÁtjÀk azt a meggyûzûd¢st, hogy a
v¢g a mÀr legk´zelebbi j´vûben, szinte karnyÃjtÀs-
nyira vanÊ. Bultmann szerint a hagyomÀny
k¢rd¢se akkor ker¡lt elût¢rbe, mikor a paru-
szia elmaradt. àAz eszkatolÂgiÀt azonban sohasem
vetett¢k el, hanem csak annyi t´rt¢nt, hogy a meg-
hatÀrozatlan j´vûbe toltÀk ki a vÀrt vilÀgv¢g¢t, a
rem¢ny eszkatologikus beteljes¡l¢s¢t. Ha nem adtÀk
fel minden tovÀbbi n¢lk¡l, annak az az oka, hogy
vele egy¡tt fel kellett volna adni az eg¢sz ûskeresz-
t¢ny hagyomÀnyt is.Ê (Bultmann, 64.) R´viden
´sszefoglalva: Bultmann szerint az eszkatolÂ-
gia a kereszt¢ny tradÁciÂ elengedhetetlen àkin-
csek¢ntÊ ûrzûdik meg: maga is parath¢k¢.

RugÀsi megk´zelÁt¢se persze mÀs, mint
Bultmann¢. MÁg Bultmannt olvasva mindig
pontosan tudom, hol tartok a t´rt¢netben-

t´rt¢nelemben, ez RugÀsinÀl tÀvolrÂl sincs
Ágy. Ez¢rt hiszem, hogy PÀl apostol areopa-
goszi besz¢d¢ben van elrejtve e k´nyv (egyik)
titka, ugyanis az, hogy RugÀsinÀl mindezek a
t´rt¢netek ä a gnÂzis t´rt¢neteit kiv¢ve ä a
jelenben jÀtszÂdnak. Csak Ágy tudom olvasni
azt a reprezentatÁv passzust is, melyben Ru-
gÀsi megfordÁtja Bultmann metaforÀjÀt. Pon-
tosabban szÂlva nem egyenesen megfordÁtja,
hanem ä ha szabad ezt a most mÀr elkopott
szÂt hasznÀlnom ä dekonstruÀlja. Hadd n¢z-
z¡k meg, mi t´rt¢nik RugÀsinÀl.

àÏAz idû beteltÎ; a MÀrk evang¢liumab¢li mon-
dat ¡zenet¢nek megfelelûen az eszkaton: Ág¢ret, nem
r¢sze a tradÁciÂ¢pÁtm¢nynek, nem tartozik a mÃlt-
nak mint az ÏelmÃltnakÎ monumentumÀhoz. Az el-
j´vendû hullÀmt´rû gÀtja pedig nem a mÃlt irtÂz-
tatÂ vÁzt´meg¢nek sÃlya alatt szakad Àt; nem, ez a
v¢g a t´rt¢nû idû egy bizonyos pontjÀn egyfajta ta-
lÀlkozÀs formÀjÀban tünik el¢nk. A megt´rt¢nû v¢g
tanÃja magÀval az Ág¢rettel talÀlja szembe magÀt,
azzal az Ág¢rettel, amely levÀlva az ´r´kk¢valÂrÂl,
mÀr Ãtra kelt, hogy elinduljon fel¢nk. Ek´zben az
arch¢ ¢jszakÀjÀt felvÀltani k¢sz¡lû hajnali dereng¢s
k¡l´n´s k¢pet tÀr elû. A t´rt¢nelem ¢gboltjÀnak al-
jÀn, a j´vendû felûl Ãjra v¢szterhes viharfelhûk
gy¡lekeznek. Zivatar k¢sz¡l, hatalmas felhûszaka-
dÀs. Ami volt, elv¢sz a j´vû fenyegetû vÁzf¡gg´nye
m´g´tt; mÀr csak n¢hÀny csepp a mÃlt.Ê (297.) A
sz´veg nekem is szÂl. így hÀt megprÂbÀlom
az ¡zenetet elgondolni. Nem megy. MegprÂ-
bÀlom elk¢pzelni mint egy Claude Lorrain-
festm¢nyt. Ez kicsit jobban megy, de m¢g-
sem. MegprÂbÀlom ¢rtelmezni. TanÀcstalan
vagyok. így hÀt k¢rdezek.

RugÀsi elsû mondata. ä MçRK EVANG°LIU-
MA 1.14 (àBeteljesedett az idû, ¢s mÀr k´zel van
az Isten orszÀga. Tartsatok bünbÀnatot ¢s higgyetek
az evang¢liumbanÊ) valÂban Ág¢ret, ¢s valÂban
nem tartozik a tradÁciÂba ä a kortÀrs szÀmÀ-
ra. Az ´r´k jelen-l¢t szempontjÀbÂl ez ma is
Ágy van. Igaz, akkor minden, amit RugÀsi ed-
dig a tradÁciÂrÂl elmondott, semmis, mivel
Krisztus kortÀrsai szÀmÀra nincs kereszt¢ny
tradÁciÂ, nincs kincs ¢s let¢t.

RugÀsi mÀsodik mondata. ä Nem akarok
a hullÀmt´rû gÀtjÀnak ÀtszakadÀsÀrÂl besz¢l-
ni. Az, amit ez a mondat l¢nyege szerint tar-
talmaz, Krisztus mÀsodik elj´vetel¢nek gon-
dolata. Azonban Krisztus mÀsodik elj´vetele
mint Ág¢ret nem szerepel(het) MçRK EVANG°-
LIUMç-ban. Csak a hagyomÀnyban, ahogy
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Bultmann mondanÀ. Az utÂdoknÀl, nem pe-
dig a kortÀrsaknÀl.

RugÀsi harmadik mondata. ä Mi az az ar-
ch¢ ¢jszakÀjÀt felvÀltÂ dereng¢s? A mÀsodik
elj´vetel dereng¢se? Ez lenne az íg¢ret? °s
mi az arch¢? Ki az arch¢? Milyen ¢jszakÀrÂl
van szÂ? Civitas diabolirÂl? Ha ¡dvt´rt¢netrûl
van egyed¡l szÂ, akkor bün´krûl (is) kellene
szÂlni, nem csak az arch¢ s´t¢ts¢g¢rûl (els´-
t¢t¡l¢s¢rûl?). Ha RugÀsi viszont kettûs t´rt¢-
netrûl, tehÀt lineÀris t´rt¢netrûl ¢s ¡dvt´rt¢-
netrûl egy¡tt besz¢l, ¢s a j´vû felûl fenyegetû
viharok t´rt¢neti mÂdon is ¢rtelmezhetûk
volnÀnak, akkor a gondolat nem Àll (nekem)
´ssze.

RugÀsi utolsÂ hÀrom egyszerü mondata. ä
Azt Árja, hogy az ¢gboltozat aljÀn Ãjra v¢szter-
hes viharfelhûk gy¡lekeznek. Ez az àÃjraÊ be-
vezeti az idûbelis¢get, t´rt¢netis¢get. Egyszer
mÀr gy¡lekeztek eff¢le viharfelhûk, most Ãjra
gy¡lekeznek. M¢ghozzÀ a j´vendû felûl gy¡-
lekeznek. A hatalmas felhûszakadÀs, ami k¢-
sz¡l, (szerintem) az apokalipszis, a mÀsodik el-
j´vetel, az eszkaton. A j´vû vÁzf¡gg´nye fe-
nyeget ä ez a k¢p kozmikus apokalipszisra
utal. Ami volt, elv¢sz... mÀr csak n¢hÀny csepp
a mÃlt. ä Az utolsÂ mondat visszavisz MÀrkhoz,
a kortÀrshoz, de az àÃjraÊ szÂ mÀr egyszer idû-
beliv¢ tette a t´rt¢netet, egy mÀsodik elj´vetel
korszakÀba helyezve azt. Ilyen àkorszakÊ persze
nincs, csak az erre valÂ vÀrakozÀs van. De a
mÃlt csak a vÀrakozÀsban vÀlik n¢hÀny csepp¢.

Itt, ¢rz¢sem szerint, RugÀsi elt¡nteti az
¡dvt´rt¢nettel egy¡tt haladÂ, vele ´sszefonÂ-
dÂ t´rt¢nelmet s ezzel a kettû k´z´tti fesz¡lt-
s¢get is. De az a bizonyos àÃjraÊ nem Àrtal-
matlan szÂ, mert arra valÂ, hogy Àtugorjon
k¢t ¢vezredet, m¢ghozzÀ az egyidejüs¢g, azaz
idûtlens¢g gesztusÀval. De az¢rt ugorhatja Àt
ezt a k¢t ¢vezredet, mert van hagyomÀny, ¢s
t´rt¢nelmi idû is van, ¢s mert a mÃlt nem vÀ-
lik n¢hÀny csepp¢. Azaz, Ágy gondolom ¢n, a
mÃlt csak a MessiÀs vagy a MessiÀs k¡ld´ttei
szÀmÀra vÀlhat n¢hÀny csepp¢, s a krÂnikÀs-
nak nincs felhatalmazÀsa arra, hogy errûl be-
sz¢ljen. Lehet, hogy t¢vedek.

RugÀsi tagadja, hogy az eszkaton àlet¢tÊ.
De ha azt k¢rdezem magamtÂl, van-e olyan
let¢t, amit RugÀsi PÀl apostol int¢se ¢rtelm¢-
ben f¢ltve ûriz, m¢giscsak azt vÀlaszolnÀm rÀ,
hogy leginkÀbb az eszkatolÂgia traditiÂjÀt
gondozza.

A k´nyv gy´ny´rü k¢pelemz¢ssel zÀrul,
Claude Lorrain EZ°KIEL TºROSZ ROMJAINçL
cÁmü festm¢ny¢nek leÁrÀsÀval (a k¢p kicsinyÁ-
tett reprodukciÂjÀt mindenki tanulmÀnyoz-
hatja az impozÀns borÁtÂlapon is).

Claude Lorrain k¢t ¢vezreddel Ez¢kiel
prÂf¢ciÀja ¢s T¡rosz romba dûlte utÀn dol-
gozza fel Ãjra a bibliai t´rt¢netet, m¢ghozzÀ
Ãgy, hogy k¢pileg ´sszeb¢kÁtse a k¡l´nb´zû
mitolÂgiÀkat ¢s kultÃrÀkat egy szinkretikus
mÁtoszban. Ezt a vÁziÂt jelenÁti meg itt szÀ-
munkra RugÀsi. Sok mindenrûl besz¢l ¢rde-
kesen, megvilÀgÁtÂn, amirûl ¢n most nem tu-
dok besz¢lni. Csak mindig arrÂl (mindig
ugyanarrÂl?) gondolkozom, hogy hogyan le-
het Claude Lorrain festm¢ny¢t is PÀl apostol
areopagoszi besz¢d¢nek szellem¢ben ¢rtel-
mezni.

Ez¢kiel, mondja RugÀsi, ¢ppen àaz idilli tÀj
felûl ¢rkezik a romos szent¢lyhez, a t´rt¢nelem le-
csupaszÁtott eml¢kmüv¢hez... ez az Ez¢kiel m¢gis
valahogy idegen¡l ÏfestÎ a Claude Lorrain-k¢pen,
mi t´bb, û maga az Idegen, aki... csupÀn megbÁzÀst
teljesÁt... Aki elj´n, ¢s megÀll diadalmasan a romok
f´l´tt, az hagyomÀnyosan nem a prÂf¢ta (nÀbi), ha-
nem a felkent, a MessiÀs... Ennek megfelelûen: ha
a festû ¢let¢nek hÀtralevû tizen´t ¢v¢ben tovÀbbszût-
te volna e rejt¢lyes t´rt¢net szÀlait, a Ïk´vetkezûÎ
festm¢ny aligha lehetett volna mÀs, mint ÏegyÎ apo-
kalipszis meg´r´kÁt¢se...Ê. (364.) Egy mondat hÁ-
jÀn Ágy v¢gzûdik a k´nyv.

Nekem a Claude Lorrain-k¢prûl egy mÀ-
sik k¢p jut az eszembe, Poussin MçT° °S AZ
ANGYAL cÁmü festm¢nye 1640-bûl (alig hÃsz
¢vvel korÀbbrÂl, mint Claude Lorrain EZ°KI-
EL-je). Ez is szinkretikus k¢p, ¢s a motÁvumok
is nagyon hasonlÂk. De drÀma nincs, csend
¢s nyugalom honol. A hÀtt¢rben romok, az
elût¢rben ledûlt oszlopok. Nappal van, derüs
idû, bÀrÀnyfelhûkkel. Tenger helyett csen-
des tÂ. A tÂparton ¡l MÀt¢ evang¢lista, kez¢-
ben papirusz ¢s ÁrÂszerszÀm. Bizalommal te-
kint az angyalra, aki egyik kez¢vel a pa-
piruszt ¢rintve diktÀlja neki az evang¢lium
sz´veg¢t.

Kierkegaard egyszer feltette a k¢rd¢st: mi
a k¡l´nbs¢g a zseni ¢s az apostol k´z´tt? Az,
hogy az apostolnak diktÀlnak, hÁrn´k û ¢s
ed¢ny, mÀs ¡zenet¢t k´zvetÁti. Nemcsak a
zseni, de az igazi tehets¢g is magÀra van
hagyva. Tudnia kell, hogy egyed¡l û besz¢l,
¢s egyed¡l û vÀllalja a felelûss¢get mindaz¢rt,
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amit mond. Nem k´zvetÁt ¢gi ¡zenetet, nem
hÁrn´ke az apokalipszisnak, de gondolkozik,
elm¢lkedik, elemez, besz¢l. S teszi mindezt a
t´rt¢n¢sz szorgalmÀval, a kutatÂ kÁvÀncsisÀ-
gÀval, a hÁvû enthuziazmusÀval, de minde-
nekelûtt annak az embernek a b¡szke alÀza-
tossÀgÀval, aki tudja, hogy semmit sem tud.
S ezzel magÀra is ´lt´tte a filozÂfusok mÀra
mÀr megkopott, de m¢g mindig hordhatÂ
palliumÀt.

De hogyan viselhetû ma ez a megkopott
pallium? Szeretn¢k r´viden visszat¢rni az
egyik bevezetû k¢rd¢semre. Ma a metafizika
¢p¡letei beomlottak. Mi k´vetkezik ebbûl? ä k¢r-
deztem. S azt vÀlaszoltam, hogy az ¡dvt´rt¢-
net szempontjÀbÂl nem tudom, filozÂfiailag
azonban sok minden. Most radikÀlisabban
fogalmazn¢k. Az ¡dvt´rt¢net szÀmÀra ugyan-
is semmi sem k´vetkezik a metafizika ´ssze-
omlÀsÀbÂl. Mert (ahogy ezt Levinas meggyû-
zûen elemezte) a metafizika mindig is k¢pte-
len volt arra, hogy a transzcendenciÀrÂl be-
sz¢ljen, s m¢g kev¢sb¢ tudott arrÂl bÀrmit is
mondani. A Legt´k¢letesebb L¢tezû is csak
egy l¢tezû, mint ahogy a kanÀl is az, a Duna
is az, ý is a genus proximum (L¢t) differen-
tia specificÀja, m¢g ha a legnagyobb, legt´k¢-
letesebb, legjobb stb. is. A Heidegger-f¢le
ontolÂgiai k¡l´nbs¢g csak Àrnyk¢pe ennek a
transzcendenciÀlis (nem transzcendentÀlis!)
k¡l´nbs¢gnek. K¡szk´dni a meg¢rt¢s¢rt, k¡sz-
k´dni a gondolatilag Àthidalhatatlan transz-
cendenciÀlis k¡l´nbs¢g gondolati ÀthidalÀsÀ-
val, ez a filozÂfia sajÀt hagyat¢kÀhoz tartozik.
A metafizika ´sszeomlÀsa nem jÀr ennek a le-
t¢tnek az elsikkasztÀsÀval.

RugÀsi az apokalipszis let¢tj¢t ûrzi, s ezzel
egyÃttal azt a filozÂfiai hagyomÀnyt is, mely
a transzcendenciÀlis k¡l´nbs¢g Àthidalhatat-
lan szakad¢kÀnak gondolati ÀthidalÀsÀt akar-
ja. Ez¢rt nem tudjuk (idûnk¢nt), hogy vajon
a histÂriai jelenben vagy az ´r´k jelenl¢tben
tartÂzkodunk-e, mikor sorait olvassuk. Visz-
szat¢rek arra, amit RugÀsi az apokalipszisrÂl
mond a MçRK EVANG°LIUMA kapcsÀn, vagyis
azt, hogy az apokalipszis nem hagyomÀny.
Transzcendens ¢rtelemben valÂban nem az,
de akkor nem is lehet rÂla semmit mondani,
sem k¢pekben, sem fogalmi rendszerben,
sem allegÂriÀkban. Besz¢lni, mindenekelûtt
filozÂfiailag besz¢lni, csak a hagyomÀnyrÂl le-
het, akÀr filozÂfiai, t´rt¢neti vagy vallÀsos ez

a hagyomÀny. Ha a vallÀsrÂl besz¢l az ember,
akkor a filozÂfus palliumÀt fel´ltve a transz-
cendenciÀlis k¡l´nbs¢get is magÀra vÀllalja.
Ez nem azt jelenti, hogy ne kÁs¢relje meg Ãjra
¢s Ãjra Àthidalni, de azt, hogy pontosan tud-
ja, mit tesz, ¢s tudja azt is, hogy ez a szakad¢k
gondolatilag Àthidalhatatlan. Ezzel a fontos
k´nyvvel az az egyetlen igazi probl¢mÀm,
hogy Ãgy ¢rzem, a szerzû nem mindig n¢zett
szembe a szakad¢kkal.

Heller çgnes

  KANTTñL KANTIG:   
AZ öJKANTIANIZMUS °S AMI
UTçNA NEM K¹VETKEZETT

Manfred Pascher: Az Ãjkantianizmus gyakorlati 
filozÂfiÀja
FordÁtotta CsatÀr P¢ter ¢s Kukla KrisztiÀn
Latin Betük, Debrecen, 1996. 143 oldal, 580 Ft

A Kant utÀni n¢met filozÂfusgenerÀciÂ nem
volt hajlandÂ a Kant Àltal elûÁrt Ãton jÀrni,
¢s mindent elk´vetett, hogy tÃll¢pjen a Mes-
teren, vagy Ãgy, hogy szubjektumfogalmÀt
m¢g tovÀbb t´rt¢netietlenÁtette ¢s radikalizÀl-
ta, mint Fichte, vagy pedig oly mÂdon, hogy
¢ppen t´rt¢netiv¢ tette azt, mint Hegel. Erre
csak egy k¢sûbbi, ÃjkantiÀnusk¢nt szÀmon
tartott filozÂfusnemzed¢k vÀllalkozott 1870
¢s 1920 k´z´tt. Kuno Fischer (1824ä1907)
1860-ban adta ki KANT °LETE °S TANíTçSç-
NAK ALAPJAI (KANTS LEBEN UND DIE GRUND-
LAGEN SEINER LEHRE) cÁmü korszakindÁtÂnak
bizonyult k´nyv¢t. ý fogalmazta meg a jel-
szÂt, àvissza KanthozÊ, melyet aztÀn Otto Lieb-
man 1865-ben zÀszlajÀra tüz, amikor KANT
°S AZ EPIGONOK (KANT UND DIE EPIGONEN)
müv¢ben elveti a n¢met idealizmus tanait. Az
ÃjkantiÀnusok a XIX. szÀzadi idealista, ma-
terialista ¢s romantikus mozgalmakra vÀla-
szolva, a kor naturalizmusÀval ¢s evolÃciÂs
etikÀjÀval szembeszÀllva megprÂbÀltak visz-
szat¢rni Kanthoz ¢s a kanti probl¢mafelvet¢-
sekhez an¢lk¡l, hogy egyszerüen csak az û el-
m¢leteit kÁvÀntÀk volna szolgai mÂdon ism¢-
telgetni. Mint a mozgalom kiemelkedû tagja,
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Windelband mondta, àKantot meg¢rteni annyi,
mint tÃll¢pni rajtaÊ. E meg¢rt¢si ¢s tÃll¢p¢si t´-
rekv¢s valamennyi ÃjkantiÀnusra jellemzû.

Magyar nyelven hiÀnypÂtlÂ munkÀnak te-
kinthetû Manfred Pascher 1994-es debreceni
elûadÀsainak kiadÀsa AZ öJKANTIANIZMUS
GYAKORLATI FILOZñFIçJA cÁmen. A k´nyv a
kanti ¢s hegeli filozÂfia bemutatÀsa utÀn
az Ãjkantianizmus kialakulÀsÀt, alappozÁciÂit
mutatja be, majd r¢szletesen tÀrgyalja a moz-
galom n¢hÀny olyan jelentûsebb alakjÀnak
munkÀssÀgÀt, mint Hermann Cohen, Edu-
ard Bernstein, Paul Natorp ¢s Hans Kelsen.
Pascher az Ãjkantianizmus gyakorlati filozÂ-
fiÀjÀrÂl Ár, Àm nem tudatja olvasÂival, hogy a
mozgalomnak mi¢rt csak ezzel az aspektusÀ-
val foglalkozik, mikor nyilvÀnvalÂ, hogy Co-
hen r¢v¢n jelentûs ismeretelm¢leti, Lange,
Vaihinger, Natorp r¢v¢n filozÂfiat´rt¢neti,
Dilthey, Cassirer r¢v¢n kultÃrakritikai, Win-
delband, Rickert, Max Weber Àltal ¢rt¢kel-
m¢leti ¢s Helmholtz r¢v¢n term¢szettudomÀ-
nyos munkÀkat is hagytak rÀnk az ÃjkantiÀ-
nus gondolkodÂk. A szerzû azt sem teszi
plauzÁbiliss¢, hogy mi¢rt ¢ppen az adott szer-
zûkkel foglalkozik r¢szletesebben, ¢s mi¢rt
hagy ki jelentûs szerzûket. Dilthey, Cassirer,
Georg Simmel ¢s Max Weber nem kapnak
¢rdem¡knek megfelelû tÀrgyalÀst, holott a
gyakorlati filozÂfia k¡l´nb´zû aspektusaihoz
nekik is volt jÂcskÀn mondandÂjuk. Ez utÂb-
bi filozÂfusok ugyan nem tartoznak az egy¢b-
k¢nt szoros ¢rtelemben mozgalomnak alig
nevezhetû csoportosulÀs àmagjÀhozÊ, Àm
ûk azok, akik az Ãjkantianizmus àholdud-
varÀbÂlÊ indulva olyan kiemelkedût alkot-
tak, hogy inkÀbb eredeti szerzûkk¢nt, sem-
mint ÃjkantiÀnus àszÀrmazÀsukÊ felûl ¢rtel-
mezik ûket.

F´lmer¡lhet a k¢rd¢s, ¢s erre a szerzû v¢-
lem¢nyem szerint nem ad megfelelû vÀlaszt,
mi lehetett az oka annak, hogy az Ãjkantia-
nizmus mint mozgalom szinte nyomtalanul
¢s hatÀstalanul eltünt, ha nem szÀmÁtjuk ¢p-
pen Cassirert, Simmelt vagy Webert vagy az
olyan k¢sûi utÂdot, mint Kelsen. Azt hiszem,
a k¢rd¢sre adott legjobb vÀlasz az, hogy Kant
transzcendentÀlis pozÁciÂjÀt nem lehet àm¢g
transzcendentÀlisabbÀÊ tenni, legfeljebb ¢r-
vel¢s¢t lehet tovÀbb tagolni. A mozgalom
szerzûi a tovÀbbi àtranszcendentalizÀlÀsÊ re-
m¢nytelens¢g¢t ¢s ¢rtelmetlens¢g¢t belÀtva

engedm¢nyeket tettek koruk empirikus vagy
logikai mozgalmainak, ami Àltal f´ladtÀk
Kant radikÀlis ÀllÀspontjÀt, ¢s olyan ter¡le-
tekre mer¢szkedtek, amelyeket viszont mÀs
irÀnyzatok ä mint p¢ldÀul a r¢szben vel¡k
pÀrhuzamosan f´ll¢pû nyelvfilozÂfia ¢s logi-
kai pozitivizmus, akik mivel nem kÁvÀntak
egyetlen korÀbbi tradÁciÂhoz sem kapcsolÂd-
ni, kezdeti ¢s kialakulÀsi szakaszukban àfris-
sebbÊ, elfogulatlanabb ¢s k´zvetlenebb mÂd-
szert, nyelvet ¢s tÀrgyalÀsmÂdot alkalmaztak
ä jobban müveltek.

A szerzû amellett, hogy szesz¢lyesen vÀ-
lasztja meg, mely ÃjkantiÀnus szerzûket tÀr-
gyal, elk´veti a hibÀt, hogy Kantot az Ãjkan-
tiÀnus felfogÀs alapjÀn ¢rtelmezi an¢lk¡l,
hogy utalna e leÁrÀsok korlÀtaira, vagy in-
terpretÀciÂja legalÀbb r¢szben t¢nylegesen
Kant àk´zvetlenÊ ¢s àk´zvetÁtetlenÊ olvasÀsÀ-
nak nyomait mutatnÀ. Az ÃjkantiÀnusok tÀr-
gyalÀsÀnÀl pedig az egyes t¢mÀknÀl ¢s szer-
zûkn¢l tÃlsÀgosan kev¢s szakirodalmi hivat-
kozÀssal dolgozik, ami viszont megnehezÁti
annak munkÀjÀt, aki a k´nyvet ÃtmutatÂ be-
vezetûnek kÁvÀnnÀ hasznÀlni. A k´vetkezûk-
ben elsûsorban a k´zvetett Kant-olvasat n¢-
hÀny olyan gyenge pontjÀra fogok utalni,
ahol k¡l´n´sen is jÂl lÀtszik az ÃjkantiÀnusok
Àltal k´zvetÁtett Kant-k¢p sajÀtossÀga ¢s e
k´zvetÁtett k¢p eredetik¢nt valÂ bemutatÀsÀ-
nak tarthatatlansÀga.

Kant f¢lre¢rtelmez¢sei
T¢vesnek kell tekinten¡nk Pascher megjegy-
z¢s¢t, mely szerint àKantnÀl egymÀs mellett Àll
a transzcendentÀlfilozÂfiÀnak egy fiziolÂgiai-pszi-
cholÂgiai ihletetts¢gü ¢s egy logikai-analitikus
felfogÀsa, an¢lk¡l, hogy ez a k¢t n¢zûpont egymÀs-
tÂl vilÀgosan el lenne hatÀrolvaÊ. (39.) TovÀbbÀ
azt ÀllÁtja, hogy a k¢t ÀllÀspont elhatÀrolÀsÀt
Cohen vitte v¢gbe. Ezzel szemben t¢ny, hogy
Kant A TISZTA °SZ KRITIKçJç-ban ¢ppen ezen
àihletetts¢gekÊ ellen k¡zd, tekintve, hogy a
transzcendentÀlis ismeretelm¢let magÀnak a
fiziolÂgiai, pszicholÂgiai ¢s analitikus felfo-
gÀsnak is lehetûs¢gi felt¢telek¢nt kÁvÀn meg-
jelenni. Kant a fiziolÂgiai ¢s pszicholÂgiai ¢r-
telmez¢st t´bbsz´r hatÀrozottan visszautasÁt-
ja. A transzcendentÀlis dedukciÂ elveirûl Árva
Locke ellen¢ben hangsÃlyozza, hogy a tiszta
¢rtelmi fogalmak, vagyis a àtranszcendentÀlisÊ
kategÂriÀk àfiziolÂgiai levezet¢seÊ nem lehets¢-
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ges. (B 118ä19.) Ami pedig a logikai-analiti-
kus ¢rtelmez¢st illeti, vilÀgosan megk¡l´n-
b´zteti a hagyomÀnyos logikÀt az Àltala kidol-
gozott àtranszcendentÀlis logikÀÊ-tÂl.

Pascher Ãgy v¢li, hogy àa transzcendentÀlfi-
lozÂfiÀban egyfajta elm¢leti keretrûl van szÂ, Át¢le-
tek rendszer¢rûl, amely alapjÀn a szubjektum a
szÀmÀra adottakat egys¢ges tapasztalattÀ rendezi
´sszeÊ. (39.) Az osztrÀk filozÂfus itt nem adja
meg az ÀllÁtÀsÀt igazolÂ kanti helyeket, de
nem is tudnÀ megadni, mert ilyen helyek
nincsenek. A transzcendentÀlfilozÂfia kanti
¢rtelemben ugyanis nem elm¢leti keret, ha-
nem minden elm¢let lehetûs¢gi felt¢tel¢t kÁ-
vÀnja feltÀrni ¢s k´zvetÁteni, m¢g kev¢sb¢ Át¢-
letek rendszere, hanem az ¢rtelemnek az Át¢-
letekben (is) megnyilvÀnulÂ funkciÂi feltÀrÀ-
sÀra irÀnyulÂ kÁs¢rlet. Nem besz¢lve arrÂl,
hogy Pascher szerint a k´nigsbergi filozÂfus
àazt akarta megmutatni, hogy a r¢gi arisztotel¢szi
tudomÀnyideÀl ¢rtelm¢ben a tapasztalatot megala-
pozÂ alapÁt¢letek szigorÃan ÀltalÀnosak ¢s sz¡k-
s¢gk¢ppen igazakÊ. (39.) KantnÀl egyÀltalÀn
nincs is szÂ alapÁt¢letekrûl, ¢s fûk¢nt nem
àkonstitutÁv alapÁt¢letekÊ-rûl (sajnos Pascher
müve nem jelent meg n¢met¡l, Ágy nem lehet
megÀllapÁtani, mely n¢met szÂ lett magyarul
àalapÁt¢letÊ ä a àGrundurteilÊ vagy a àFun-
damentalurteilÊ, bÀrmelyik is, egyik sem ter-
minus technicus KantnÀl), nÀla ugyanis az Át¢-
letek az ¢rtelem elemi ¢s ezÀltal alapvetû mü-
k´d¢smÂdjai (talÀn ez¢rt gondolja Pascher,
hogy àalapÁt¢letekÊ-rûl volna szÂ), amelyek for-
mÀlis struktÃrÀiban az Át¢lû ¢rtelem alapvetû
funkciÂi, a kategÂriÀk tÀrulnak f´l.

Pascher azonban nemcsak Kantot olvassa
ÃjkantiÀnus szem¡vegen kereszt¡l, hanem
rÀadÀsul eredeti kanti fogalmakat tart Ãjkan-
tiÀnus eredetünek. Azt mondja p¢ldÀul: àCo-
hen ¢s Natorp az ´nmagÀban vett dolog fogalmÀt
eredeti mÂdon ¢rtelmezi Àt. Az ´nmagÀban vett dol-
got a tapasztalÀs hatÀrfogalmak¢nt fogjÀk fel,
Ãgy, mint amit mÀr nem lehet megismerni, de ami
fel¢ a megismer¢snek t´rekednie kell, hiszen ez a fel-
adata.Ê (43.) Nos, itt nincs szÂ semmif¢le ere-
deti Àt¢rtelmez¢srûl, m¢g csak egy olyan idû-
beliv¢t¢telrûl sem, mint amit az amerikai
Pierce tett ugyanebben az idûben. Ugyanis
Kant maga mondja, hogy az ´nmagÀban valÂ
dolog hatÀrfogalom, Grenzbegriff, amikor
megÀllapÁtja, hogy àa noumenon fogalma... egy
dolog¢, amelyet nem mint az ¢rz¢kek tÀrgyÀt, ha-

nem mint magÀban valÂ dolgot kell elgondolniÊ (B
310.), majd hozzÀteszi, hogy àa noumenon fo-
galma pusztÀn hatÀrfogalomÊ (B 310ä11.), ami
annyit jelent, hogy a magÀban valÂ dolog va-
lÂjÀban hatÀrfogalom.

A kanti etika ¢rtelmez¢s¢ben hasonlÂ f¢l-
re¢rt¢seket talÀlhatunk. Pascher azt ÀllÁtja,
hogy àKant azt a n¢zetet k¢pviselte gyakorlati fi-
lozÂfiÀjÀban, hogy Isten l¢tez¢s¢be, valamint a l¢lek
halhatatlansÀgÀba vetett hit elengedhetetlen felt¢te-
le a morÀlis cselekedetnekÊ. (50.) Ez a n¢zet nem
Kant¢, hanem azok¢, akik ellen f´ll¢p. Kant
e fogalmak valÂsÀgossÀgÀt nem felt¢telk¢nt,
hanem a morÀlis cselekv¢s k´vetelm¢nyek¢nt
fogta f´l. E àk´vetelm¢nyÊ k¢ts¢gtelen¡l sok
f¢lre¢rt¢sre adott alkalmat, melynek sorÀn
burkolt, bennfoglalt, nem reflektÀlt felt¢tel-
k¢nt prÂbÀltÀk magyarÀzni. çm e magyarÀ-
zatok akÀr pszicholÂgiaiak, akÀr kultÃrakriti-
kaiak, nem felelnek meg Kant kifejezett szÀn-
d¢kÀnak, aki szerint e fogalmakat kell a mo-
rÀl felûl ¢s nem a morÀlt e fogalmak felûl ¢r-
telmezni.

Pascher tovÀbbÀ Ãgy v¢li, hogy àa filozÂfi-
Àban majd csak a XX. szÀzad elej¢n vÀlt ÀltalÀno-
san elfogadottÀ a lennibûl a kell lennire t´rt¢nû
k´vetkeztet¢s helytelen volta, m¢gpedig Edward
Moore PRINCIPIA ETHICA müve r¢v¢nÊ. (53.)
Pascher itt a Moore Àltal hÁress¢ vÀlt ànatura-
lista t¢vk´vetkeztet¢sreÊ utal, Àm tÃloz, amikor
ÀltalÀnos elfogadottsÀgrÂl besz¢l. SzÀmos hu-
szadik szÀzadi filozÂfus, Ágy Dewey, Searle ¢s
Rorty is visszautasÁtjÀk a van/kell fogalmak
radikÀlis sz¢tvÀlasztÀsÀt.1

ögy tünik, Pascher f¢lre¢rti az erk´lcsi
t´rv¢ny ¢s a szabadsÀg viszonyÀt is KantnÀl.
Azt ÀllÁtja, hogy az àaz ÀllÀspont... joggal von-
hatÂ k¢ts¢gbe, miszerint a categoricus imperativus-
bÂl levezethetû egy nem pszicholÂgiai ¢rtelemben
vett szabadsÀg mint autonÂmia. A categoricus im-
perativus ugyanis sokkal inkÀbb f¡gg a szabad-
sÀgtÂl, mint fordÁtvaÊ. (58.) ValÂban, a catego-
ricus imperativus, àfelfedezûj¢n¢lÊ vagy àmeg-
konstruÀlÂjÀnÀlÊ, KantnÀl, a szabadsÀgtÂl
f¡gg, Àm az nem jelenti azt, hogy a szabad-
sÀgot ne ¢ppen a morÀl felûl ismern¢nk f´l.
Kant vilÀgosan meghatÀrozza, hogy az auto-
nÂmia az erk´lcsis¢g lehetûs¢gi felt¢tele, azaz
nem l¢tezne erk´lcsi t´rv¢ny ¢s egyÀltalÀn
moralitÀs sem szabadsÀg n¢lk¡l. Ha valaki
nem szabad d´nt¢seiben, akkor nem k¢pes
cselekv¢si alternatÁvÀk vagy ¢rt¢kek k´zt
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´nÀllÂan vÀlasztani, ¢s Ágy nem is felelûs, ¢s
erk´lcsrûl sem lehet szÂ. A szabadsÀg tehÀt
Kant szÀmÀra az erk´lcsis¢g àl¢tfelt¢teleÊ,
àratio essendiÊ-je. Ugyanakkor a szabadsÀg
nem ismerhetû f´l k´zvetlen¡l, hanem csak az
erk´lcsi t´rv¢ny nyilvÀnvalÂsÀga Àltal, amely-
nek t¢nye Kant szerint minden racionÀlis
l¢ny szÀmÀra k¢zenfekvû. Az erk´lcsis¢g te-
hÀt a szabadsÀg felismer¢s¢nek felt¢tele, àra-
tio cognoscendiÊ-je. Pascher azt a k´vetkezet-
lens¢get k´veti el, aminek vesz¢ly¢re maga
Kant figyelmeztet mindjÀrt A GYAKORLATI °SZ
KRITIKçJA elûszavÀnak elsû jegyzet¢ben:
àNem szeretn¢m, ha az olvasÂ k´vetkezetlens¢g-
re v¢lne bukkanni, amikor a szabadsÀgot itt az er-
k´lcsi t´rv¢ny felt¢tel¢nek nevezem, k¢sûbb viszont
az ¢rtekez¢sben azt ÀllÁtom, hogy az erk´lcsi t´rv¢ny
az a felt¢tel, amelynek nyomÀn elûsz´r tudatosul-
hat benn¡nk a szabadsÀg. Ez¢rt csak arra eml¢-
keztetek, hogy a szabadsÀg persze az erk´lcsi t´r-
v¢ny ratio essendije, az erk´lcsi t´rv¢ny viszont a
szabadsÀg ratio cognoscendije. Mert ha esz¡nk
nem gondolnÀ el vilÀgosan az erk´lcsi t´rv¢nyt, so-
ha nem ¢rezn¢nk magunkat feljogosÁtva arra, hogy
felt¢telezz¡k azt, amit szabadsÀgnak nevez¡nk
(f¡ggetlen¡l attÂl, hogy az nem mond ellent ´nma-
gÀnak). Ha viszont nem l¢tezn¢k szabadsÀg, akkor
egyÀltalÀn nem bukkannÀnk ´nmagunkban az
erk´lcsi t´rv¢nyre.Ê2

A categoricus imperativus elemz¢s¢n¢l pe-
dig Pascher kritikÀtlanul k´veti azt a Hegelt,
akinek eg¢sz ¢letmüv¢n v¢gighÃzÂdik Kant
f¢lremagyarÀzÀsa ¢s f¢lre¢rt¢se. Tekints¡nk
egyetlen p¢ldÀt. Pascher szerint àHegel azokra
a p¢ldÀkra is reflektÀl, amelyeket Kant az erk´lcsi
cselekedetek kapcsÀn hozott fel, ¢s p¢ldÀul a ma-
gÀntulajdonra vonatkozÂ tanmese eset¢ben rÀmutat
arra, hogy ¢ppÃgy lehets¢ges a magÀntulajdon mel-
lett, mint ellene ¢rvelni. ValÂban: ha abbÂl a tar-
talmi elûfeltev¢sbûl indulunk ki, hogy a magÀntu-
lajdon int¢zm¢nye igazsÀgtalan, akkor a magÀntu-
lajdon megs¢rt¢s¢nek maximÀja k´nnyed¢n ÀltalÀ-
nosÁthatÂ, hiszen a lopÀs ¢ppen az¢rt lenne, hogy a
magÀntulajdon jogi int¢zm¢ny¢t alÀÀssaÊ. (63.)
Nos, ha a magÀntulajdon fogalmÀt mint
àigazsÀgtalanÊ, tehÀt àrosszÊ fogalmat elvet-
j¡k, akkor ez nem mük´dhet a categoricus
imperativus eljÀrÀsÀban mint konstitutÁv tag,
¢s enn¢lfogva nem lehets¢ges a lopÀs igazo-
lÀsa. A categoricus imperativus szabÀlya sze-
rint ugyanis a cselekv¢si elvnek logikai ellent-
mondÀstÂl mentesnek ¢s ÀltalÀnosÁthatÂnak

kell lennie. MÀrpedig a àlopÀsÊ fogalmÀnak
konstitutÁv tagja a àmagÀntulajdonÊ fogalma,
hiszen lopÀs csak ott ¢s akkor t´rt¢nhet, ahol
van magÀntulajdon is. A lopÀs mint cselekv¢-
si elv nem ÀltalÀnosÁthatÂ, hiszen a lopÀs fel-
t¢tele, hogy l¢tezik eltulajdonÁthatÂ magÀn-
tulajdon, viszont a lopÀs egyetemess¢ vÀlÀsÀ-
val ä ami a kanti kategorikus erk´lcsi t´r-
v¢nny¢ vÀlÀs k´vetelm¢nye ä megszünik a
magÀntulajdon, tehÀt maga a lopÀs is. Enn¢l-
fogva a lopÀs, mik´zben a categoricus im-
perativus szerint egyetemes erk´lcsi elvv¢
àakarÊ vÀlni, egyszerüen f´lszÀmolÂdik, mint-
egy f´lmorzsolÂdik a àcategoricus imperati-
vus procedÃraÊ fogaskerekei k´zt. A lopÀs Ágy
a kanti modellben nem lehet egyetemes er-
k´lcsi elv, mint ahogy azt Hegel nyomÀn
Pascher sugallja.

Facit
Az ÃjkantiÀnus filozÂfusok gyakorlati filozÂ-
fiÀjÀnak munkÀssÀgÀt megismerni szÀnd¢ko-
zÂ olvasÂ szÀmÀra a mü hasznos bevezetû-
k¢nt hasznÀlhatÂ. T́ bb hely juthatott volna
annak az elemz¢snek, hogy az ÃjkantiÀnus fi-
lozÂfusok mi¢rt, mik¢nt ¢s milyen k´vetkez-
m¢nyekkel ¢rtik f¢lre Kantot, hiszen nyilvÀn
ebben is rejlik k¢sûbbi hatÀstalansÀguk oka.
Kanthoz az û korukban mÀr nem visszat¢rni
kellett volna, nem n¢hÀny elem mÂdosÁtÀsÀn
vagy rendszerbeli helycser¢j¢vel bajlÂdni, ha-
nem Kantot szemmel tartva az Ãj probl¢mÀk
fel¢ illett fordulni. Ezt azonban mÀr Brenta-
no, Husserl ¢s a B¢csi K´r filozÂfusai teszik
majd meg, egyszerre bel¡l maradva a kanti
paradigmÀn ¢s transzformÀlva azt. TalÀn
nem Àrtott volna r¢szletesebb bibliogrÀfiÀt
nyÃjtani azok szÀmÀra, akik el kÁvÀnnÀk m¢-
lyÁteni ÃjkantiÀnus tanulmÀnyaikat.

A fordÁtÀssal ¢s a szerkeszt¢ssel kapcsolat-
ban n¢hÀny megjegyz¢s. °rthetetlen, hogy a
magyar filozÂfiai irodalomban mi¢rt fordul
elû Bertrand Russell neve szÀmtalanszor egy
àlÊ-lel, Ãgy, mint àRusselÊ, ¢s mi¢rt k´vetik a
k´tet szerkesztûi is ezt a hagyomÀnyt. (43ä
44.) A magyar sz´veg gondozÂi ¡gyelhettek
volna a pontos id¢z¢sre. A categoricus impe-
rativusnak a fordÁtÂk Àltal id¢zni kÁvÀnt meg-
fogalmazÀsa KantnÀl: àCselekedj Ãgy, hogy aka-
ratod maximÀja mindenkor egyszersmind ÀltalÀnos
t´rv¢nyhozÀs elvek¢nt ¢rv¢nyes¡lhessenÊ, ¢s nem
ä mint ahogy a k´nyvben meglepû mÂdon
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megjelenik ä àcselekedeted mindenkori maxi-
mÀjÀrÂlÊ (kiemel¢s ä B. J.) van szÂ. (57.) A Bil-
dung fogalma pedig inkÀbb müvelts¢g, sem-
mint k¢pz¢s. (Pl. 56., 112.) A Kant-r¢sz ÀtÁrÀ-
sÀval ¢s az ÃjkantiÀnusokrÂl szÂlÂ r¢sz szer-
zûk szerinti ¢s tematikus kiegyensÃlyozottab-
bÀ t¢tel¢vel, valamint r¢szletesebb bibliogrÀ-
fiÀval e mü javÁtott kiadÀsa hozzÀjÀrulhat a
honi filozÂfiai müvelts¢ghez ä ¢s k¢pz¢shez.
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Kezdetben volt a Sz¢pirodalmi K´nyvkiadÂ,
benne a Kentaur K´nyvek. Abban pedig Va-
vyan Fable A HALKIRçLYNý °S A KOMMANDñ
cÁmü kalandreg¢nye. 1985ä86-ban Árta a
szerzû ä 1987-ben jelent meg ä, m¢g mielûtt
a NyugatrÂl, fûleg az Egyes¡lt çllamokbÂl
beÀradÂ, Ãgynevezett àkilÂs szem¢tÊ el¢rte
volna az ´sszes hazai k´nyvesboltot.

°s Vavyan Fable jobb volt, mint az import
vacakok, de el¢gg¢ hasonlÁtott rÀjuk ahhoz,
hogy elfoglalhassa a hely¡ket, k¢sleltesse be-
zÃdulÀsukat. °s magyar mü volt, bÀrmeny-
nyire igyekezett is a szerzû megszabadulni
ennek lÀtszatÀtÂl. A l¢nyeg, az Àlmok, a k¢-
nyelmes ¢let vÁziÂja, az àahogy azt MÂricka
elk¢pzeliÊ-luxus otthonosan ismerûs volt.

A HALKIRçLYNý °S A KOMMANDñ kellemes
olvasmÀny volt ä most, hogy Ãjraolvastam eh-

hez az ÁrÀshoz, m¢g mindig az. Ki van benne
talÀlva egy fûhûs, mi t´bb, egy fûhûsnû, k´r¢
a k´rnyezet, az emberi meg a tÀrgyi, tÀgabb
k´rben egy vÀros, ¢lettel ¢s emberekkel; az-
utÀn egy cselekm¢ny, fordulatokban gazdag,
izgalmas, de lineÀris ¢s k´vethetû; meg van
szerkesztve, arÀnyos ritmusban j´nnek egy-
mÀs utÀn az esem¢nyek ¢s a figurÀk ä semmi
àextraÊ nincsen felfedezve vagy alkalmazva
benne, de a kalandreg¢ny szabÀlyos drama-
turgiÀja jÂl vizsgÀzik. Van evidens mondan-
dÂja is, k´z¢rthetû ¢s cÀfolhatatlan: a bünt ¡l-
d´zni kell.

A meleg vizet pedig idûrûl idûre fel kell
talÀlni, mondom ezt ¢n teljesen ûszint¢n,
mert Fable ezt talÀlta fel, ¢s piaca van rÀ, en-
gem is bele¢rtve. TÁz k´nyve hever itt elûttem
az ÁrÀshoz ´sszek¢szÁtve, ¢s mind sajÀt.

Ugrom tÁz ¢vet: 1997-bûl a SçRKçNY-
K¹NNY cÁmü reg¢ny van a kezemben. Ez mÀr
Fable sajÀt kiadÂjÀnak, a Fabyennek a term¢-
ke; a vÀllalkozÀs szemlÀtomÀst virul, legfûbb
bÀzisa a Fable-sorozat.

Az elmÃlt ¢vtizedben sok minden megvÀl-
tozott, de Vavyan Fable reg¢nyeinek hûse
m¢g mindig nû. Milyen nû?

Kezdetben fiatal, hÃszas ¢vei k´zep¢n,
mÀsodik fel¢ben jÀr. MÀra k´r¡lbel¡l tÁz ¢v-
vel idûsebb, de jÂl tartja magÀt, bÀr retteg az
´reged¢stûl. ¹nÀllÂ, ÀltalÀban egyed¡l ¢l,
vagy egy kapcsolatbÂl ä esetleg hÀzassÀgbÂl ä
tart kifel¢, hogy majd pÀrjÀval a szem¡nk
elûtt talÀljanak egymÀsra.

Ez a nû jÂl n¢z ki, de nem sz¡letett àbom-
bÀzÂÊ, hanem àlettÊ; a sok sport, a t´rûd¢s a
kondÁciÂval ä ¢s a perspektÁva, hogy, ugye,
bÀrkibûl, belûl¡nk is akÀr... Test¢t az idû ¢s
a divat elûrehaladtÀval fûk¢nt, majd kizÀrÂ-
lag term¢szetes anyagokkal Àpolja, a megfe-
lelû k´tetbûl megtudhatjuk, hogy a k´ny´k
¢s t¢rd k´rny¢k¢t k¡l´n´s gonddal kenegeti,
mert az fontos.

RuhÀzata sportos, nyaranta lenge, ha kell,
l¢legzetelÀllÁtÂan elegÀns ä de legfûk¢nt min-
dig alkalmas arra, hogy n¢hÀny gonosztevût
testi k´zelharcban is harck¢ptelenn¢ lehessen
tenni benne. A àhordani tilosÊ cuccokrÂl k¡-
l´n lista talÀlhatÂ a k´nyvben, olyan intonÀ-
ciÂban, hogy a gyeng¢bb jellem mÀris rohan
kidobni a levÀgott szÀrÃ farmernadrÀgot ä a
listÀt egy¢bk¢nt egy ¢jszakai bün¡ld´zûi ki-
rohanÀs alkalmÀval hozta ´ssze a hûsnû fegy-
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verropogÀs k´zepette. A cipûkrûl is. TehÀt:
àA t¢pûzÀras fejr¢szü, neonszÁnekben tarkÀllÂ
strandpapucsok voltak t´bbs¢gben, ezeket a befüzet-
len, mezÁtlÀbra felrÀntott edzûcipûk k´vett¢k a to-
pon, majd a k¡l´nf¢le Àllatokat imitÀlÂ bumfor-
di szûrmamuszok k´vetkeztek: kutyusok, nyuszik,
cicÀk, mÂkusok ¢s szÀmos medvef¢le: elbüv´lû bar-
na-, mÀsnapos szemü panda-, bÀjos koala- ¢s be-
t´rûÀlarcos mosÂmackÂ.Ê (SçRKçNYK¹NNY.)

A testÀpolÀs ¢s a testkultÃra nemcsak ott-
hon, hanem edzûteremben vagy kondite-
remben is zajlik, motoron, biciklin vagy g´r-
korcsolyÀn ä itt szabad tere van a divatnak,
j´n ¢s megy. A tÀplÀlkozÀs kezdetben konzer-
vatÁv, hogy aztÀn Bildungsroman lehessen
ebbûl a motÁvumbÂl is: reformkonyha, salÀ-
tÀk, magok (a k´z´lt receptek kivÀltanak n¢-
hÀny m¢regdrÀga szakÀcsk´nyvet). Aki ev¢s
k´zben olvassa, ott fogja hagyni a rÀntott
hÃst ä ez a c¢l. àCefet¡l viselkedik az izomzat.
Ha nem hasznÀljÀk, hamar elfelejti, hogy û feszes
¢s erûs tudott lenni. Az izmok hült hely¢t foglaljÀk
el a bevitt ¢s ki¡rÁtetlen m¢rgek, ott sz¢pen betoko-
zÂdnak, tûl¡k lesz karfiolos a bûr, ¢s nincs az az
¢nekl¢s, ami tÀvozÀsra bÁrnÀ ûket.Ê A hûsnû ezen-
fel¡l nagy ÀllatbarÀt, term¢szetbarÀt, kertba-
rÀt, r¢gis¢gbarÀt. M¢ly lelke van, mindig
akadnak gurui, Ãj ¢s r¢gi barÀtok, barÀtnûk.
A pÀlya elûrehaladtÀval ki-ki k´z¡l¡k kap
egy-egy novellÀnyi t´rt¢netet, ezek a sztorik
vÀltakoznak az akciÂkkal. A h´lgy alapvetûen
eg¢szs¢ges lelk¡letü ¢s fizikumÃ, mÀr-mÀr
p¢ldak¢p lehetne; hatÀsÀra gyors di¢tÀba
kezden¢nk, felt¢rk¢pezn¢nk lakÂhely¡nk
k´rny¢k¢t konditerem, biobolt ¢s Nature-
Blue utÀn nyomozva. A hûsnût egy¢bk¢nt
nem nyomasztjÀk a h¢tk´znapi gondok; a
p¢nz nem szÀmÁt, lakÀs is van, k¢sûbb hÀz,
ûspark majd lesz. Az idej¢t fantasztikusan be-
osztja, napokig bÁrja alvÀs n¢lk¡l, v¢gigvere-
kedve az ¢jszakÀt, mindig csinÀl valamit,
¡resjÀratai nincsenek, szem¢lyzetet is tart,
rendetlen rendszeretû. Legfûk¢ppen pedig
szerelemre vÀgyik. Ami meg is ¢rkezik, akÀr
az Intercity-vonatok.

Denisa Wry, A HALKIRçLYNý °S A KOM-
MANDñ kommandÂs-nyomozÂja is ilyen volt,
csak akkor m¢g nem lehetett tudni, hogy
ilyen is marad.

LÀssuk a f¢rfit. ý nem macsÂ, dehogyis.
Viszont d¢lceg, t´bbnyire zsaru, m¢g inkÀbb
kommandÂs, a vesz¢ly sürüj¢bûl. Ruganyos ä

û is konditerembe jÀr, mert k´telezû neki,
egy¢bk¢nt tizedannyit sem foglalkozik a fizi-
kumÀval, mint a fûhûsnû, mert persze û ter-
m¢szettûl nemcsak ilyen, hanem ilyen is ma-
rad. Lapos hasÃ, borostÀs. M¢ly hangÃ, az
Árisze meg hatalmas. Ez az Árisz, a szemnek
az a bizonyos legbelsû k´r´csk¢je, ez a fûsze-
replû Fable figurateremtû kell¢ktÀrÀban.
íriszrûl ennyit az eg¢sz vilÀgirodalomban
nem lehet olvasni, mint nÀla. Nem a szem a
l¢lek t¡kre, hanem az Árisz. Ami m¢ly, fene-
ketlen, csillogÂ, szikrÀzÂ, simogatÂ, elnyel¢s-
sel fenyegetû, megnyugtatÂ, izgatÂ, erotizÀlÂ.

°s az Árisz gyakori emleget¢s¢t lÀtva gya-
nÃt fog az ember (mert, mondjuk, egy
k´nyvben egyszer m¢g elmegy, de tÁz k´nyv-
ben tÁzszer mÀr nem; ebben az oeuvre-ben vi-
szont minden darabban legalÀbb tÁzszer sze-
repel, ¢s tÀvolrÂl sem csak az erotikus szem-
pontbÂl legk´zelebbiek viszonyÀban). TehÀt
gyanÃt fog az ember, hogy Fable-nak esetleg
mÀniÀja, ÁrÂilag meg s¢mÀja ez az Árisz a fi-
gurÀk jellemz¢s¢re. Eredetileg nem k´zhely,
de nÀla azzÀ vÀlik. A szeretkez¢s leÁrÀsa ä k¡-
l´n´sk¢pp az elsû¢, aztÀn a tovÀbbiak¢ ä is
s¢mÀk sorozata, de ezek a s¢mÀk mÀr a k´z-
helytÀrbÂl valÂk.

V¢lem¢nye van a modern kor vÁvmÀnyai-
rÂl, p¢ldÀul a mobiltelefonrÂl. A mobiltele-
font utÀlni divatos ä akinek t¢nyleg nem kell,
azt nem is ¢rdekli, nincs rÂla vilÀgn¢zete.
Fable-nak van: àHa nekem ilyesmivel kellene
egy¡tt ¢lnem, kÀb¢ olyan komfortfokozaton ¢rezn¢m
magam, mintha egyidejüleg lenn¢k r¡hes, kanya-
rÂs, kÂlikÀs, ¢s bÂnuszk¢nt lakÀsomszerte csÂtÀnyok
hemzsegn¢nek. Ez csupÀn privÀt hiszti, azon egy¢-
n¢, aki rosszul bÁrja, ha nyugalmÀt bolygatjÀk. Aki
ev¢s k´zben enni, ÀlmÀban aludni, munkakor dol-
gozni szeret; moziban, szÁnhÀzban mü¢lvez, ¢s ha
Ãton jÀr, figyelm¢t az elsuhanÂ tÀj ¢s a madarak
k´tik le.Ê (SçRKçNYK¹NNY.) Az ÁrÂnû nem
pusztÀn v¢lem¢nyezi a vilÀgot ¢s hûsnûj¢t,
hanem Át¢l felette, ¢s ami hûsnûj¢t illeti, meg-
ajÀnd¢kozza ût a t´k¢letess¢g becses ¢rzet¢-
vel. Aki nem Ãgy tesz, m¢g nem kell r´gt´n
kiv¢gezni, csak hÀt szÀnandÂan t´k¢letlen.
Mint p¢ldÀul û maga, mÀs reg¢nyekben, ahol
m¢giscsak van neki mobiltelefonja. Amikor is
ÀlmÀban mÀr nyilvÀnvalÂan nem alszik stb. ä
lÀsd fentebb.

SzakÀcsk´nyvmüv¢szet: salÀta. A Kedves
k¢szÁti. àF¢l perc alatt szelte a sÀrgar¢pÀt fogpisz-
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kÀlÂ-karcsÃsÀgÃra, a molett paradicsombÂl cakkos
szeg¢lyü karikÀkat vagdosott, a haragosz´ld brok-
kolirÂzsÀkat kicsiny, hÀromfejü sÀrkÀnyokkÀ büv´l-
te, csipk¢sÁtette a fejes salÀta leveleit, az uborkÀt kÁ-
gyÂzÂ spagettiszÀlakkÀ hasogatta. V¢g¡l citrom f¢l-
holdakkal, finomra vÀgott bazsalikommal dÁszÁtette,
¢s zÃzott szÁnes borssal, szezÀmolajjal ÁzesÁtette mü-
v¢t.Ê (SçRKçNYK¹NNY.)

A finomkodÀs, a mesterk¢lts¢g a fenti pasz-
szusnak nem stilÀris, hanem tartalmi jelleg-
zetess¢ge. Ez¢rt nem reszelik benne a sÀrga-
r¢pÀt, nem gyaluljÀk az uborkÀt, a bazsali-
kom nem zacskÂbÂl àj´nÊ, a bors nem ûr´lt
¢s nem fekete vagy feh¢r, netÀn piros, az olaj
meg v¢letlen¡l sem àcsakÊ olÁva.

Az egymÀsra talÀlÀs. A szerelmi szÀl. K´-
telezû, akÀr t´bb¢-kev¢sb¢ ànormÀlisÊ krimi-
rûl van szÂ ä mint A HALKIRçLYNý °S A KOM-
MANDñ-ban ä, akÀr egy sok mindennek ÀlcÀ-
zott analÁzisrûl, mint a SçRKçNYK¹NNY-ben.
Az egymÀsra talÀlÀs idûpontja ¢s formÀja l¢-
nyeges ¢s bûs¢ges informÀciÂval lÀtja el az ol-
vasÂt. LÀssuk az elsû k´nyvet, melynek 568
oldala k´z¡l mÀr a 92ä93.-on bek´vetkezik.
így: àöjra megkeresem a szÀjÀt, segÁt megtalÀlni.
De mÀris tovÀbb csapong, a nyakamat, vÀllamat
csÂkolja. K¢t keze simogat, kÁvÀncsian ¢s talÀl¢ko-
nyan. Nem hittem volna, hogy MogorvÀnak is le-
hetnek ´tletei. EgyÀltalÀn, semmi olyasmit nem n¢z-
tem ki belûle, ami az elk´vetkezû percekben t´rt¢nik.
Mindenesetre jobb, ha elismerem, hogy valamit
m¢giscsak vÀrtam, ami hasonlÁt erre, mi mÀs¢rt ho-
zott volna ki a sodrombÂl nap mint nap, hetek Âta?

A harmatos füben feksz¡nk, ruhÀink sz¢tszÂrva.
Fejem f´l´tt a milliÂnyi csillagot szikrÀztatÂ m¢lyk¢k
¢gbolt, m´g´ttem domb vonul a magasba, bûr´m
szinte felsistereg a f¢rfi ¢rint¢s¢tûl, csÂkjaitÂl. AztÀn
borzongva-gy´ny´rk´dve felkiÀltok, ¢s kialszik a
tudatom. Elmondhatatlan, ami k´vetkezik, csodÀl-
kozom, hogy tÃl¢lem; hÀt nemcsak a fÀjdalomba le-
het belehalni?Ê

Ez a leÁrÀs ä bÀr aligha mindenki kedv¢re
valÂ ä viszonylag visszafogott, kicsit k´zhelyes,
de voltak¢ppen ¢rz¢kletes, ¢s fûleg hely¢nvalÂ.
Nem tÃldimenzionÀlt, nem k¢sleltetett, nem
mesterk¢lt. Illik az ilyesfajta k´nnyü, szÂra-
koztatÂ kalandreg¢nyek müfajÀhoz ¢s stÁlusÀ-
hoz, mely utÂbbinak egyik alapjellegzetess¢-
ge, hogy az olvasÂ erûfeszÁt¢s n¢lk¡l befogad-
ja, a sajÀtjÀnak ¢rezze. Nemcsak a stÁlust
egy¢bk¢nt: az ¢rz¢seket, preferenciÀkat, v¢le-
m¢nyeket ä egyszÂval: a vilÀglÀtÀst is.

A SçRKçNYK¹NNY-h´z ugorva ä ¢s a k´z-
b¡lsû ÀllomÀsokat az egyszerüs¢g kedv¢¢rt
kihagyva ä ugyanezen aktus megjelenÁt¢s¢bûl
szÀmos megÀllapÁtÀs fakad. LÀssuk. Elûsz´r
is: maga az aktus k¢sleltetett. A szint¢n pon-
tosan 568 (!) oldalas k´nyvben jÂval a fel¢n
tÃl, a 325.-en k´vetkezik be, igaz, k¢t fergete-
ges elûjÀt¢k elûzi meg. Az elsû a 155. oldalon:
àAmikor mÀr semmi egyebet nem ¢reztem a Symour
ujjainak ¢rint¢s¢tûl bel¢m ÀtsugÀrzÂ testmelegen,
homlokÀnak simasÀgÀn, l¢legzet¢nek gy¡m´lcsilla-
tÀn kÁv¡l, r´vid idûre lehiggadtam e k¡l´n´s, k´z´s,
v¢rcsere-¢rzeten: magzatmÂd.

Egyszerre csak, robbanÀsszerü hirtelens¢ggel fel-
cseperedtem. NagylÀnnyÀ, akinek minden sejtj¢ben
csodavÀrÀs l¡ktet, aki mÀr oly ¢hes az ismeretlen sze-
relemre, mint amennyire retteg attÂl. Aki m¢g nem
szeretett-´lelt f¢rfit, sejti csupÀn, hogy csakis ekk¢nt
talÀlkozhat a megfoghatatlan Sz¢ps¢ggel.

°s ez olyasmi volt, amit eleddig sohasem ¢rez-
tem.

Tisztess¢ggel meg is d´bbentem.Ê
A mÀsodik ä m¢g mindig csonka ä fordu-

lÂra a 248. oldalon ker¡l sor. àMegtalÀltam a
szÀjÀt, ¢s amikor megcsÂkoltam, hallottam art¢riÀ-
im vad dobolÀsÀt a fejemben. AkÀrha sz¢d¡let
m¢lys¢gbe mer¡ltem volna hirtelen, benne ¢s ´nma-
gamban: kettûnk tenger¢ben.

Symour visszacsÂkolt, ´sszetapadÂ mellkasunkat
d´ngette szÁv¡nk.Ê

V¢g¡l a beteljesed¢s: àAzutÀn ÂceÀni m¢lye-
kig mer¡ltem egy olyan csÂkban, amely gy´ny´rü-
s¢gesen k¡l´nb´z´tt az eddigiektûl, mert zavarta-
lannak ¢s v¢gtelennek Ág¢rkezett, ¢s meglepett az-
zal, hogy csÂkabb volt annÀl, amit eleddig e n¢ven
ismertem, kettûnkbûl kelt ´nÀllÂ ¢letre, megeleve-
n¡lt; illata, Áze, zamata, forrÂsÀga, de m¢g teste is
volt: pÀrÀdzÂ, izmos, feszes ¢s tÀncol¢kony. °s k¢p-
telens¢g lett volna megk¡l´nb´ztetni, ki kit simogat,
cirÂgat, ´lel; sajÀt bûr´met ¢ppÃgy ¢reztem, mint az
´v¢t, ¢s ´sszed´ngtek szÁvizmaink.

BÀrhol ¢rintettem, oly csodÀlandÂan ismerûs
volt a teste, mintha ût kÁvÀnÂ vÀgyaimban valÂban
csÂkoltam, kÂstoltam, derekÀt a combjaim k´z¢ szo-
rÁtottam volna.

AkÀrha û volna az a r¢gÂta szeretett f¢rfi, akivel
¢bred¢sk´zeli Àlmaimban annyiszor ´lelkeztem mÀr,
¢s oly büv´letben, mik¢nt l¢tezûvel sohasem; ¢s û ez-
Ãttal nem foszlott ¢des Ázü, titokzatos mosollyal
nyÃjtÂzkodÂs reggell¢: valÂvÀ lett, ¢s velem maradt.

TÀgra nyÁlt szemmel n¢ztem rÀ, lÀtvÀn arcÀn
azon ¢rz¢s t¡k´rk¢p¢t, amely bennem Àradt.
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Felpillantott, ¢s Árisze megf¢nyesedett. HomlokÀt
az eny¢mre simÁtva, k¢t tenyere k´z¢ zÀrta arco-
mat...Ê

Ez a leÁrÀs mÀr nem azt c¢lozza, amit a leg-
elsû: szÂ sincs az olvasÂ¢val k´z´s erotikus ¢l-
m¢ny felid¢z¢s¢rûl. Itt az a ä f¡zetes pony-
vÀkbÂl ¢s az ÁrÂnû Àltal oly sokszor d¡h´dten
kÀrhoztatott Ãgynevezett ànûmagazinokbÂlÊ
ismerûs ä kiv¢teless¢g ´r´kÁttetik meg, amely
a normÀlis halandÂnak sohasem jut osztÀly-
r¢sz¡l, mert k¢t nem f´ldi, hanem isteni l¢ny
sz¡ks¢geltetik hozzÀ. Ezekbe mÀr bet¡rem-
kednek azok a sajÀtos szÂtekerv¢nyek, ame-
lyek tagadhatatlanul stÁlussÀ Àllnak ´ssze, de
manÁrokkal teli, mesterk¢lt stÁlussÀ, hamissÀ
t¢ve, amit stilizÀlnak.

A korÀbban csak alapigazsÀgokat, morÀlis
¢s szociÀlis, k´rnyezetv¢delmi ¢s gazdasÀgi
tanÀcsokat, ¢letvezet¢si tippeket osztogatÂ
lektürszerzû fokozatosan magÀra hÃzta a ki-
fejezû, a vilÀgteremtû, az artikulÀciÂ felkent
papjÀnak szerep¢t. ImmÀron ä sajnÀlatos
mÂdon ä Fable nem a lektürnek akarja meg-
adni a kijÀrÂ becs¡letes rangot a ponyvÀn,
hanem sÃlycsoportot vÀltva a f´ldrûl a polcra
kÁvÀnkozik. Komoly, igazi ÁrÂ szeretne lenni.

Vavyan Fable utÂbbi k´nyveiben mÀr ezt
az ambÁciÂt helyezi elsû helyre, k´vetkez¢s-
k¢pp reg¢nyeiben kimÃlik az izgalom, kev¢s
az akciÂ ä ami m¢gis, az is mÀr-mÀr parodisz-
tikus piff-puff ä; helyette van viszont egy ha-
talmas m¢retü Àgy, ott ¡ld´g¢l hûsnû ¢s hûs,
¢s ¢jt nappallÀ t¢ve mes¢lnek egymÀsnak. Az
ÁrÂ meg nek¡nk: nyilvÀn novellÀba oltott m¢-
lyenszÀntÂ ¢lett´rt¢neteknek, valamif¢le k´l-
cs´n´s analitikus pszichoterÀpiÀnak gondolja
a szereplûk mÃltbÂl felt´rû eml¢kk¢peit, leg-
alÀbbis a bulvÀrpszichologizÀlÂ tÀlalÀs, a
kommentÀrok erre utalnak. MÀs-mÀs okbÂl
neh¢z gyerekkor, meg a barÀtok neh¢z gye-
rekkora, melyeket hasonlÂan neh¢z kama-
szodÀs ¢s felnûtt¢ vÀlÀs k´vet; kit-kit megti-
port az ¢let, de csak annyira, amennyire fel-
t¢tlen¡l sz¡ks¢ges a meg¢rdemelt boldog-
sÀghoz. Ami, akÀrcsak az Intercity...

Ebbûl pedig nem lesz szÂrakoztatÂ lektür,
mert ez mÀr filozÂfia; de nem Àm a g´r´g szÂ
àfapadosÊ mÀsodik jelent¢se ä az ¢letszeml¢-
let ä, hiszen az a lektürnek is kijÀr, ¢s belef¢r
a magdi¢ta meg a m¢regtelenÁt¢s, hanem az
elsû. A b´lcselet. T́ bbek k´z´tt komoly ÁrÂk-
nak is sajÀtja.

Vavyan Fable b´lcselete ä r¢mesen banÀ-
lis. A vilÀg fekete ¢s feh¢r: aki nem Ãgy v¢-
lekedik a karÀcsonyrÂl, hogy egy fenyûfa se
haljon meg ¢rte, azt sÃjtsa a k´rnyezetv¢dûk
¢s V. F. Àtka. (Nota bene: a Fable-k´nyvekben
ott az ÁrÀs, hogy Ãjrahasznos papÁrbÂl k¢sz¡l-
tek. HÀl' istennek.) A nûrûl ä ¢s a nûmagazi-
nokrÂl as such ä sommÀs, megfellebbezhetet-
lennek ÀllÁtott Át¢lete van. A f¢rfiakrÂl, a sze-
relemrûl szint¢n. (LÀsd a fentebbi id¢zetet a
megfoghatatlan Sz¢ps¢g ¢s az orgazmus
´sszef¡gg¢s¢rûl. Aki elûbbit utÂbbin kÁv¡l is
felleli, minimum frigid. Valamint: àA szerelem
nem egy Âcska tornaÂra. Oda csak lÀbujjhegyen jÀ-
rÂ l¢lekkel lehet menni. Sok ¢vembe tellett, mÁg ezt
megfogalmaztam.Ê) A lovaglÀsrÂl is (melybûl ki-
der¡l, hogy fogalma sincsen a szabadsÀgrÂl
annak, aki m¢g nem ¡lt lovon. Sût: viszont
ha lÂra ¡l, ez az, amit ¢rez). Az autÂkrÂl, a
sportrÂl, a munkÀrÂl, a kapcsolatrÂl, hÀzas-
sÀgrÂl, sz¡lûrûl, gyerekrûl...

Vavyan Fable hûsei ä a pozitÁvak ä utÀla-
tosan, hÀtborzongatÂan t´k¢letesek. °s dik-
tatÂrikusan azok: ha valaki nem az û ä sz¢-
lesk´rüen ÀbrÀzolt ¢letreceptjeikre ¢pÁtett ä
igazsÀgaikat vallja, ÀtsodrÂdik a gonoszok bi-
rodalmÀba. Akik ugyan unalmasan feket¢k a
vassal b¢lelt, rugdosÀsra komponÀlt bakan-
csaikban, de legalÀbb vilÀgos c¢l vez¢rli ûket.

Hol vagyunk mÀr az elsû k´tet hamvas
bün¡ld´zûi ambÁciÂjÀtÂl?! Az eg¢sz vilÀg
megvÀltÀsa ä Àtrendez¢se, megfelelû embe-
rek kiirtÀsa, a maradÂk megfelelû mederbe
terel¢se ä a c¢l; igaz, ez a vilÀg mÀr r¢gen
nem vilÀg, a szÂ valÂsÀgos ¢s irodalmi ¢rtel-
m¢ben sem. Fable hûsei l¢g¡res t¢rben mo-
zognak ä k´r¡lbel¡l azÂta, hogy legalÀbb a
kocsik l¢tezû mÀrkaneveket nyertek ä, a ki-
munkÀlandÂ b´lcselet szabja meg l¢tez¢s¡k
vet¡leteit ¢s tereit. Nem s¢tÀlnak (legfeljebb
valami tengerparton vagy valaki ûsparkos
birtokÀn), tehÀt nincs f´ldrajzi-tÀrsadalmi
k´rnyezet¡k; nem olvasnak, nem jÀrnak se
szÁnhÀzba, se moziba, tehÀt nincs kulturÀlis
k´rnyezet¡k sem. Nincsenek tradÁciÂik, nem
veszi k´r¡l ûket a mindennapi ¢let ä a jÀr-
müveivel, ¡zleteivel, eladÂival, embereivel,
fogfÀjÀsaival ä, csak az ´ld´kl¢s, a vereked¢s,
a rendteremt¢s. Sznob, fennk´lt szÂnoklata-
ikkal a szerzû besz¢l ki a k´nyvbûl, egyenest
az olvasÂnak, manipulÀlÀs c¢ljÀbÂl. Fable-ra
szÀmos cÁmk¢t lehet aggatni ä annyit hasznÀl
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¢s aggat mindenre û maga is, hogy megÀllni
sem lehet: r¢mes, ha liberÀlis n¢zeteket han-
goztat, r¢mes, ha demagÂg, r¢mes, ha osto-
ba. °s sokszor mindez egy¡tt.

Szemelv¢nyek: àý nekem a vasÀrnap, a ha-
tÀrtalan szabadsÀg. Sz¢l, szilajsÀg, szeretet ¢s vÀg-
taÊ (a lÂ). àNem adhatom fel a f¡ggetlens¢gemet,
m¢g sokÀig odÀzgatnÀm a hÀzassÀghoz cÁmzett k´-
tel¢ket, a gyermekÀldÀst, a hÀztartÀstant. Senkinek
nem leszek a zoknimosÂja, szakÀcsasszonya, b¢bi-
szittere. Konkr¢tan: ¢n gy¡m´lcsevû vagyok, û ra-
gadozÂ, ¢n mozg¢kony, û lustÀcska, ¢n nyÁlt, û ha-
zudÂs, et cetera.Ê Ez az id¢zet a hûsnû elmÃlt
hÀzassÀgÀrÂl ¢s f¢rj¢rûl szÂl; a felsorolÀsban
evidensen ´sszetartozÂ tulajdonsÀgok rajzol-
jÀk ki a jÂ ¢s rossz szembenÀllÀsÀt ä Fable fi-
lozÂfiÀjÀban a hÃsev¢s ¢s hazudozÀs ¢destest-
v¢rek.

Vavyan Fable-t MolnÀr °vÀnak hÁvjÀk. A
Fable mint Àln¢v olyasvalamit Ág¢r, amit ma
mÀr nem teljesÁt: mes¢t. A k´nyvb¢li nevek
kezdetben kÁnosan kimÂdoltak voltak; kitalÀ-
lÀsuk legfûbb szempontja az lehetett, hogy l¢-
tezû nyelvre ä tehÀt k´rnyezetre, orszÀgra,
kultÃrÀra ä ne utaljanak, nemcsak a szem¢ly-
nevek, de m¢g az autÂk¢ sem. Ez utÂbbit
Fable k¢sûbb feladta: a japÀn, n¢met ¢s egy¢b
mÀrkÀk vilÀghÂdÁtÀsÀt tudomÀsul v¢ve az û
k¢pzeletbeli ä leginkÀbb MagyarorszÀgot ¢s
AmerikÀt, esetleg Budapestet (a müeml¢kek
n¢lk¡l) ¢s San FranciscÂt elegyÁtû ä vÀrosÀ-
ban is àigaziÊ autÂk k´zlekednek. Felr¢mlik,
mintha valahol valamikor azt olvastam volna,
hogy az ÁrÂnû ÀllÁtÂlag a t¢v¢müsorok soro-
zataibÂl vÀlogatja figurÀinak nev¢t...

°s ha Fable k´nyveibûl kimÃltak az akci-
Âk, ha h¢tk´znapi ¢letszeml¢letbûl agresszÁv
filozÂfiÀra vÀltott, hÀt ez utÂbbi nyomasztÂan
intenzÁv kÁs¢rûjelens¢ge a nyakatekert stÁlus.
Az elvÀlt f¢rj a SçRKçNYK¹NNY-ben hasznÀlt,
egyszervolt, n¢hai (bÀr ¢l), hajdanvolt, elmÃlt. A
mennyis¢gjelzûk listÀjÀt a kev¢snyi (a kev¢s ¢s
nyÃlfarknyi[?] hÀzassÀgÀbÂl) ¢s a soknyi (a sok
¢s, mondjuk, a hordÂnyi kontaminÀciÂja) ve-
zeti. A por lebegdez (lebeg plusz lengedez?),
az a k´ly´k j´jj¢k ä egyes szÀm harmadik sze-
m¢lyben nyilvÀn j´jik ä, a vezetû idûhatÀrozÂ
a mosti. Az arc szÁneslik (piroslik+szÁnes), az
ablak kereklik, az alkonyat sz¢plik. A pasas jÂcs-
ka (van ennek k´ze az ÂcskÀhoz?!) termetü,
a levegû narancsl¢f¢nyü, a hûsnû cajgafil (bi-
ciklipÀrtolÂ), ¢s olykor (rosszf¢le) verÁt¢k fÀz-

lalja (amit û nyilvÀn fÀjlal). T́ bb mint Ázl¢sfi-
cam (a gurut le kell vÀltani!) az eszi a kef¢t hü-
v´s halomba, valamint a szakÀllas vicc: korÀn le
kellett fek¡dn´m ahhoz, hogy az elvÀrt idûre haza¢r-
jek. Naracsonyfa (mert narancsfa a karÀcsony-
fa), t¢lkor, valakik k´r¢nk seregellnek, valaki el-
t¡nûd´zik valamin. MÀsvalaki neszÁt valamit;
¢n azt, hogy ezek az abszolÃte talÀlomra ide-
mÀsolt müszavak frusztrÀlt ÁrÂf¢l¢re vallanak.

Fable n¢pszerüs¢g¢t egyr¢szt hajdani jÂsÀ-
gÀnak, mÀsr¢szt monopolhelyzet¢nek, har-
madr¢szt a müfaj irÀnti nagy ¢rdeklûd¢snek
k´sz´nheti. Az egyr¢szt ä elmÃlt. A mÀsr¢szt ä
nem igaz. BÀr a àkilÂs szem¢thezÊ k¢pest el-
eny¢szû mennyis¢gben, de fel-feltünik a ha-
zai k´nyvpiacon ä pontosabban a ponyvÀn ä
Andrew Vachss, Jeffrey Archer, John Sand-
ford, Elmore Leonard, legutÂbb pedig ä
hogy nû is legyen a sorban ä Janet Evanovich
egy-egy k´nyve. °s erre vÀr sokak k´z´tt p¢l-
dÀul Ruth Rendell (egy mÀsik nû), Robert B.
Parker, Rex Stout. ýk mind ponyvaszerzûk.
Amit Árnak, szÁnvonalas lektür, valÂdi alakok
valÂdi t´rt¢nete egy valÂdi vilÀgbÂl ä szÂval
¢ppen az, ami Fable volt a kezdet kezdet¢n,
¢s ami mÀr r¢gen nem.

CsÀki Judit

TºK¹RK°PEK

Fran§ois Truffaut: ¹nvallomÀsok a filmrûl
Szerkesztette ZalÀn Vince, fordÁtotta
ifj. Benda KÀlmÀn
Osiris, 1996. 436 oldal, 980 Ft

Rainer Werner Fassbinder: írÀsok, besz¢lget¢sek
Szerkesztette ZalÀn Vince, fordÁtotta 
Gy´rffy MiklÂs ¢s Orosz Magdolna
Osiris, 1996. 340 oldal, 980 Ft

Krzysztof Kieµlowski: ¹n¢letrajz Danusia Stock
gondozÀsÀban
Szerkesztette ZalÀn Vince, fordÁtotta Bori Erzs¢bet
Osiris, 1996. 264 oldal, 880 Ft

Az Osiris K´nyvtÀr filmes sorozata legutÂbb
hÀrom idû elûtt lezÀrult kortÀrs rendezûi pÀ-
lya ä Truffaut 65, Fassbinder 52, Kieµlowski
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56 ¢ves lenne az id¢n ä dokumentumait mu-
tatta be. A ZalÀn Vince Àltal gondosan szer-
kesztett ¢s jegyzetelt, mutatÂkkal, filmogrÀfi-
Àval, bibliogrÀfiÀval ellÀtott k´tetek nem a
hagyomÀnyos ¢rtelemben vett rendezûi mü-
helyvallomÀsok. Bergman, BuÄuel, Fellini
k´nyveket Ártak müv¢szet¡krûl, Godard,
Rohmer, Wenders tanulmÀnyokat publikÀl-
tak a filmrûl ä e hÀrom k´tet viszont utÂlagos
szerkesztûi munka eredm¢nye.

Ebbûl a szempontbÂl a legizgalmasabb
Anne Gillain Truffaut-k´nyve. A szerkesztû-
nû k´zel hÀromszÀz interjÃbÂl formÀlta meg
a rendezû szellemi ´n¢letrajzÀt. A kronologi-
kusan elrendezett, egyes filmek ment¢n cso-
portosÁtott besz¢lget¢seket hÀrom tematikus
blokk indÁtja (A GYEREKKOR, AZ öJ HULLçM,
A SZERZýK POLITIKçJA), az ¢letmü korszak-
hatÀrain pedig ´sszefoglalÂ visszatekint¢se-
ket olvashatunk (M°RLEG, 1959ä1968; M°R-
LEG, 1969ä1973; M°RLEG, 1975ä1984), illet-
ve 1968-cal kapcsolatban egy Ãjabb tematikus
egys¢get 1968. MçJUS cÁmmel. A filmekhez
kapcsolÂdÂ, esetleg jÂval a film bemutatÂja
utÀn k¢sz¡lt besz¢lget¢sek egy fejezeten be-
l¡l, szint¢n idûrendben sorjÀznak egymÀs
utÀn. SajÀtos idûszerkezet j´n Ágy l¢tre: az
1959-ben k¢sz¡lt N°GYSZçZ CSAPçS-t egy
1974-es interjÃ zÀrja le, aztÀn az 1960-ban
forgatott mÀsodik jÀt¢kfilm, a LýJ A ZONGO-
RISTçRA! k´vetkezik, ¢s Ágy tovÀbb. Truffaut
egy-egy film ment¢n gondolatilag mintegy
elûreszalad az idûben; a filmek sz¡let¢sekor
k¢sz¡lt interjÃk ¢s az utÂlagos kommentÀrok
ÀllandÂ mozgÀsban, fesz¡lts¢gben tartjÀk
a szerzû ´n¢rtelmez¢s¢t. Anne Gillain a k¡-
l´nf¢le folyÂiratokban megjelent interjÃkat
egyetlen sz´vegfolyamk¢nt kezelte, majd a
sajÀt szempontjai szerint tagolta, csoportosÁ-
totta ûket. A mindenkori k¢rdezû Ágy sze-
m¢lytelen moderÀtora marad a besz¢lget¢-
seknek, a jelz¢s n¢lk¡li interjÃvÀltÀsok pedig
alkalmank¢nt furcsa logikai bakugrÀsok-
hoz vezetnek. Mindezzel egy¡tt m¢gis egys¢-
ges, olvasmÀnyos, jÂl kezelhetû sz´veg Àll
elûtt¡nk.

HagyomÀnyosabb utat k´vetett a Kieµ-
lowski-k´tet ´sszeÀllÁtÂja, Danusia Stock. ý jÂ
n¢hÀny hosszabb interjÃt k¢szÁtett a rendezû-
vel, felhasznÀlta egy elûadÀsÀnak ¢s egy ta-
nulmÀnyÀnak a sz´veg¢t, majd szint¢n idû-
rendben, az egyes filmekhez kapcsolÂdva

rendezte el az anyagot. Mivel a k¢rd¢seit v¢-
g¡l is elhagyta, ez a k´nyv ker¡lt a legk´ze-
lebb a hagyomÀnyos müv¢szmemoÀrhoz.

A Fassbinder-k´tet k¢t n¢met nyelvü
k´nyv kompilÀciÂja: interjÃkat, tanulmÀnyo-
kat, jegyzeteket, valamint k¢t film irodalmi
forgatÂk´nyv¢t tartalmazza. A szerkeszt¢s
alapelve most is az idûrend, a rendezûi pÀlya
alakulÀsÀnak Àttekint¢se volt.

A müv¢szinterjÃk, mühelyvallomÀsok, a
müvekbe kÂdolt gondolatok fogalmi leÁrÀsa
sajÀtos ´n¢rtelmez¢s ä akÀr a feltÀrÀs, akÀr az
elfed¢s szÀnd¢ka Àll m´g´tte. Truffaut szÀ-
mÀra az interjÃk k´zvetlen szakmai segÁts¢-
get nyÃjtanak: àMinden film utÀn van egy idû-
szak, amikor meg kell fogalmaznunk azt, amit csi-
nÀltunk, ¢s Ágy tisztÀbban lÀthatunk, elm¢ly¡lhe-
t¡nk, ami segÁts¢g¡nkre van abban, hogy Àtt¢rj¡nk
a k´vetkezû filmre.Ê (249.) Ez a segÁts¢g a mü-
vek befogadÂja szÀmÀra is fontos lehet; ori-
entÀciÂs pont a mü¢rtelmez¢s v¢gtelen ÃtjÀn.
E hÀrom alkotÂ talÀn egyetlen k´z´s vonÀsa,
hogy valÂban feltÀrni igyekeznek ä elsûsor-
ban ´nmaguk elûtt, s ebbe vonjÀk be a k´-
z´ns¢g¡ket ä, a müv¢szet¢rtelmez¢s¡k, tÀrsa-
dalmi-politikai n¢zeteik müveik vilÀgÀbÂl
erednek, ¢s v¢g¡l a mindhÀrom k´nyvben
meghatÀrozÂ interjÃforma egyfajta direkt,
funkcionÀlis besz¢dmÂdot diktÀl, amely into-
nÀciÂjÀban mÀr eleve ÀllÁtÀsokat fogalmaz
meg ä m¢g akkor is, ha ezek k¢rd¢sek, sejt¢-
sek, benyomÀsok formÀjÀban Àllnak elût-
t¡nk. A Bergman-, BuÄuel-, Fellini-f¢le val-
lomÀsok a pÀlya eszt¢tikai szervezûd¢sü moz-
zanatai; Godard, Rohmer, Wenders ÁrÀsai
legt´bbsz´r ´nmagukban is megÀllÂ, b´lcse-
leti vagy kritikai gondolatmenetek. Truffaut,
Fassbinder ¢s Kieµlowski szavai m´g´tt sajÀt
müveik Àllnak, azokra mutatnak; nem ´n-
portr¢k, csak t¡kr´k, amelyekben a portr¢k
lÀthatÂk lesznek.

Müv¢szet, eszm¢k
A hÀrom rendezû hÀrom markÀnsan k¡l´n-
b´zû irÀnyzatot, nemzeti filmmüv¢szetet, al-
kotÂi stÁlust k¢pvisel, sût munkÀssÀguk emb-
lematikus idûszaka m¢g idûben is hÀrom egy-
mÀst k´vetû ¢vtizedhez kapcsolÂdik: Truffaut
legjelentûsebb filmjeit a hatvanas ¢vekben, a
francia Ãj hullÀm idej¢n alkotta; Fassbinder¢
a hetvenes ¢vek, a n¢met Ãj film felÁvel¢s¢nek
az idûszaka; Kieµlowski a nyolcvanas ¢vekben

Figyelû ã 139



kezdett jÀt¢kfilmeket forgatni, nemzetk´zi
karrierje pedig mÀr a kilencvenes ¢vek elsû
fel¢ben bontakozott ki. E hÀrom, egymÀstÂl
t´k¢letesen f¡ggetlen rendezû pÀlyÀja az el-
mÃlt harminc ¢v eurÂpai filmmüv¢szet¢nek
szellemi ÃtjÀt rajzolja el¢nk. Az Ãj hullÀmok
lend¡let¢tûl a defenzÁvÀba szorult poszt-Ãj
hullÀmos n¢met àÃj filmÊ-en Àt az eurÂpai
midcult-film k¢tes dicsûs¢g¢ig Ávelû mozgÀs
tagadhatatlanul a filmmüv¢szet avantgarde
szerep¢nek elveszt¢s¢rûl tanÃskodik. Truf-
faut, Fassbinder ¢s Kieµlowski ha nem repre-
zentÀns figurÀi is ennek a folyamatnak, de
mindenk¢ppen jellegzetes szereplûi. RÀadÀ-
sul nemcsak a k¢pzeletbeli staf¢tabotot adtÀk
Àt egymÀsnak a fent vÀzolt folyamatban, ha-
nem sajÀt ¢letmüv¡k is beÀgyazÂdott a film-
müv¢szet szerepvÀltÀsÀba. Truffaut eset¢ben
lehetett volna a leg¢lesebb a t´r¢s, hiszen az
Ãj hullÀm aranykora utÀn a hetvenes ¢vek
apÀlya k´vetkezett. Csakhogy û mÀr az Ãj
hullÀm idej¢n elkezdett ànem Ãj hullÀmosÊ
filmeket k¢szÁteni, ´ntudatlanul is megte-
remtve ezzel a pÀlya 1968 utÀni t´retlen foly-
tatÀsÀnak lehetûs¢g¢t ä szemben p¢ldÀul Go-
dard-ral. Fassbinder indulÀsakor, 1969-ben
az Ãj hullÀmra mÀr mint hagyomÀnyra te-
kinthetett vissza, radikalizmusa csak ker¡lû
utakon ä meglepû mÂdon televÁziÂs soro-
zatokban, majd az ¢letmü v¢g¢n nagy k´lt-
s¢gvet¢sü t´rt¢nelmi tablÂkon ä juthatott el
a sz¢lesebb k´z´ns¢ghez. A lengyel Kieµlows-
ki pÀlyÀja is m¢g egy elk´telezett, egys¢-
ges, nemzeti irÀnyzat, az Ãgynevezett àmorÀ-
lis nyugtalansÀg filmmüv¢szeteÊ eszmek´r¢bûl
rugaszkodott el az egyre egyetemesebb,
absztraktabb ä ¢s magÀnyosabb ä müvek
vilÀgÀba.

Az ugyanazon müv¢szett´rt¢neti ¢s esz-
met´rt¢neti hÀtt¢r elûtt kibontakozÂ pÀlyÀk
egyes darabjainak vagy korszakainak az
´sszevet¢s¢hez bizonyÀra tÃlontÃl esetleges
szempont a hÀrom k´tet k´zel egy idûben
t´rt¢nû megjelen¢se. Az egyes müvekre utalÂ
alkotÂi reflexiÂk, a stÁlushoz, müfajhoz, mÂd-
szerhez kapcsolÂdÂ megjegyz¢sek vagy az
ezeken is tÃlmutatÂ, a filmhez, a filmk¢szÁt¢s-
hez, a filmez¢s ¢s a szem¢lyes sors ´sszetar-
tozÀsÀhoz k´tûdû ¢szrev¢telek egymÀsra ve-
tÁt¢se viszont, ¢ppen a k´z´s, illetve egybe-
f¡ggû müv¢szett´rt¢neti ¢s eszmet´rt¢neti
hÀtt¢r okÀn, mÀr egyÀltalÀn nem tünik hiÀ-

bavalÂ prÂbÀlkozÀsnak. AnnÀl is inkÀbb,
mert maguk a sz´vegek, az elhangzott gon-
dolatok hÁvjÀk egymÀst pÀrbesz¢dre.

N¢zz¡k p¢ldÀul az eurÂpai film k¢t nagy
müv¢sz¢nek v¢lem¢ny¢t a müv¢szet eszm¢j¢-
rûl: àMindig megk´nnyebb¡l¢st hoztak azok a fil-
mek, amelyekrûl Ãgy ¢reztem, hogy nincs k¡l´n´-
sebb mondanivalÂjukÊ ä Ágy Truffaut (118.); àAz
amerikai film izgalmas, ¢s szÂrakoztatja a k´z´ns¢-
get, ¢ppen mert nem t´rekszik arra, hogy müv¢szet
legyen. Nem kedvelem a müv¢szetetÊ ä Ágy pedig
Fassbinder (53.). Mindk¢t rendezû a filmet
valami atavisztikusabb ¢lm¢ny szf¢rÀjÀba kÁ-
vÀnja visszarÀntani, a vÀsÀri mutatvÀnyosok,
a megh´kkentû àlÀtvÀnyos k¢pekÊ mutoga-
tÂinak vilÀgÀba. Nem v¢letlen vonzÂdÀsuk a
melodrÀmÀhoz (àSzentimentÀlis vagyok, szere-
tem az ¢rzelmes t´rt¢neteket. Sokan f¢lnek a melo-
drÀmÀtÂl, ¢n viszont nemÊ ä Truffaut, 97.), a
bün¡gyi t´rt¢nethez (àAz¢rt nyÃltam krimi-
anyaghoz, mert a bün¡gyi t´rt¢netek nagyon egy-
szerüen elmes¢lhetûkÊ ä Fassbinder, 43.), az ¢r-
zelmekhez (àAz ¢rzelmeket szerettem, mindig az
¢rzelmeketÊ ä Truffaut, 15.), az egyszerü for-
mÀkhoz (àAzt tartom, hogy a t´rt¢netek annÀl
igazabbak, min¢l egyszerübbekÊ ä Fassbinder,
66.), a k´zvetlen hatÀshoz (à...egyszerü s¢mÀkra
akarok ¢pÁtkezni, amelyek k´z¢rthetûek ¢s k´znapi-
akÊ ä Truffaut, 130.). Ezek a kijelent¢sek
azonban sokkal inkÀbb valami ellen, mint va-
lami mellett szÂlnak. A film modernista for-
dulatÀval szÂhoz jutott elvont gondolatisÀg,
az eszme ´nmagÀban valÂ felmutatÀsÀnak le-
hetûs¢ge, a forma pillanatonk¢nti reflexÁv tu-
datosÁtÀsa egyÃttal a film ÀrtatlansÀgÀnak el-
veszt¢s¢t is jelentette. A filmmüv¢szet szabad
lett ä ¢s vÀlsÀgba ker¡lt. A müv¢szett´rt¢net
jÂl ismert fordulatÀt a mozgÂk¢p sem ker¡lte
el, s mintha öj-HollywoodtÂl PÀrizsig a film
azÂta is e vÀlsÀg àcsinos rabszolgÀjaÊ volna. A
film vÀsÀri ûseredet¢re valÂ visszautalÀs tehÀt
nem retrogrÀd gondolat, hanem az ´ntuda-
tÀhoz jutott intellektuÀlis film t´rv¢nyszerü
vÀlsÀgÀra adott vÀlasz: nem vissza, hanem
tÃl, vagy inkÀbb: Ãjra. Truffaut ¢s Fassbinder
n¢zeteibûl egyr¢szt antiintellektuÀlis (à°n ma-
gam egyÀltalÀn nem vagyok intellektuÀlis tÁpus...
A k¢pzeletemet a valÂsÀg mozgatja meg, nem a
gondolkodÀsÊ ä Truffaut, 89ä90.), mÀsr¢szt
naiv beÀllÁtÂdÀs rajzolÂdik ki (àHa azt vÀlasz-
tottam, hogy mes¢lû leszek, el kell fogadnom a min-
den t´rt¢netben megl¢vû naivitÀst. NaivitÀs n¢lk¡l
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nincs t´rt¢net!Ê ä Truffaut, 364.; àAz ¢n filmjeim
¢s az amerikai filmmüv¢szet k´z´tt az a k¡l´nbs¢g,
hogy az amerikai film nem reflektÀl. °s ¢n is szÁ-
vesen jutn¢k el olyan filmmüv¢szethez, amely ref-
lexiÂk n¢lk¡l is ki tud bontakozniÊ ä Fassbinder,
54.). (A Truffaut-t az Ãj hullÀm elÀrulÀsÀval
vÀdolÂk egy¢bk¢nt ebbûl a k´tetbûl is meg-
gyûzûdhetnek arrÂl, hogy a rendezû mÀr a
hatvanas ¢vekben is Ágy gondolkodott, nem
Àrult el û semmit, sût k´vetkezetes maradt
´nmagÀhoz, legfeljebb az Ãj hullÀm Àrulta el
ût ä vagy talÀn az Ãj hullÀmba ä Godard mel-
lett ä a truffaut-i szeml¢let is belef¢r, ebben
az esetben viszont nincs mi¢rt ÀrulÀsrÂl be-
sz¢lni.) Mindketten vonzÂdtak az amerikai ä
¢s persze a francia ä film noirhoz, ÀltalÀban a
müfaji filmekhez; Truffaut bÀlvÀnyozott mes-
tere Hitchcock volt, Fassbinder¢ pedig egy
MagyarorszÀgon teljesen ismeretlen, dÀn
szÀrmazÀsÃ, N¢metorszÀgban ¢s AmerikÀban
dolgozÂ rendezû, Douglas Sirk, akinek a
munkÀiban szint¢n a k´zvetlens¢get szerette,
azt, hogy àfilmjei felszabadÁtjÀk a fejetÊ. (80.)
Sirk rÀadÀsul mindezt a hollywoodi struktÃ-
rÀban volt k¢pes megvalÂsÁtani, ahol olyan
´nt´rv¢nyü szem¢lyis¢geket is siker¡lt elle-
hetetlenÁteni, mint Stroheim vagy Welles.
àSirknek siker¡lt az, hogy eleget tegyen a rendszer
elvÀrÀsainak, ¢s ugyanakkor szem¢lyes jellegü fil-
meket is csinÀljonÊ (89.) ä Árja Fassbinder Sirk-
rûl szÂlÂ laudÀciÂjÀban, nem titkolva, hogy
maga is ezzel prÂbÀlkozik a n¢met filmgyÀr-
tÀs keretei k´z´tt.

Hogy mennyire idûszerüek a naivitÀsrÂl
szÂlÂ gondolatok, azt mi sem bizonyÁtja job-
ban, mint a nyolcvanas ¢vek filmmüv¢szete,
amely ä az irÂnia mellett ä ¢ppen a t´rt¢-
netmondÀs ¢s jellemÀbrÀzolÀs lÀtszÂlag naiv,
k´zvetlen, direkt mÂdjÀn prÂbÀlja mondha-
tÂvÀ dÁszÁteni mondhatatlannÀ vÀlt mes¢it. A
naiv elbesz¢l¢st k´zvetlen, direkt, naiv elbe-
sz¢lû tartja a kez¢ben. A müv¢sz szem¢lyis¢-
g¢nek romantikus felfokozÀsa k¡l´n´sen
Fassbinderre jellemzû; egy hely¡tt konkr¢tan
ä ¢s n¢mi ´nirÂniÀval ä utal is erre: à°n egy
romantikus anarchista vagyok.Ê (293.) Az EFFI
BRIEST megfilmesÁt¢s¢vel p¢ldÀul nem a fû-
hûsrûl, hanem Fontan¢nak a polgÀri tÀrsada-
lomhoz valÂ viszonyÀrÂl akart szÂlni (a film
eredeti cÁme nem v¢letlen¡l FONTANE EFFI
BRIEST). A SZABADSçG ¹K¹LJOGç-ban sajÀt
maga alakÁtotta a minden¢bûl kiforgatott,

megalÀzott homoszexuÀlis fûhûst. (Egyik
munkatÀrsa eml¢ke szerint, amikor Fassbin-
der ¢vekkel k¢sûbb egy New York-i moziban
szembes¡lt ´nmagÀval a vÀsznon, csendesen
sÁrt a s´t¢t n¢zût¢ren...) Truffaut-nÀl pedig az
elbesz¢lû szubjektum elût¢rbe ÀllÁtÀsa szerke-
zetileg a narrÀtorhoz vagy kommentÀrhoz
valÂ vonzÂdÀsÀban ¢rhetû tetten. MÀr a
JULES °S JIM-ben kitünûen mük´d´tt az
Henri-Pierre Roch¢ reg¢ny¢nek sz´veg¢t bû-
s¢gesen id¢zû narrÀtor, hallatlanul k´nnyed
filmes elbesz¢l¢smÂdot hozva Ágy l¢tre. De
idetartozik a N°GYSZçZ CSAPçS-bÂl kin´vû An-
toine Doinel-ciklus alteregÂfigurÀja mint egy
àfilmes ´n¢letrajzÊ elbesz¢lûje is. A müvek vi-
lÀgÀt a szubjektivitÀs kiÀradÀsa t´lti be, elt¡n-
tetve a hatÀrt a mozgÂ vilÀg ¢s a mozgÂ k¢-
pek k´z´tt. Nem elhanyagolhatÂ mindezzel
´sszef¡gg¢sben Truffaut modernelleness¢ge:
à...a moderns¢gfogalom engem egyÀltalÀn nem
¢rint... Azt hiszem, hogy alkatilag nem vagyok mo-
dernÊ (133ä134.); àNem fog meg az, ami modern.
Az ¢rz¢sek vez¢relnek, a mÀr Àt¢lt dolgokÊ (182.);
àRÀm valÂjÀban nem a mai filmesek hatottak, ha-
nem a n¢mafilmek rendezûi...Ê (185.). S ebben az
´sszef¡gg¢sben ¢rdemes id¢zni hagyomÀny-
felfogÀsÀt is: àNem szeretem, ha a dolgok teljesen
eredetiek, teljesen kibillennek, azt tartom, hogy erû-
sen k´tûdni kell a hagyomÀnyhoz, ahhoz, ami mÀr
megvan.Ê (134.) Ez a hagyomÀny pedig nem
mÀs, mint a filmmüv¢szet 1924 elûtti, az ipari
¢s tÀrsadalmi int¢zm¢nyes¡l¢st megelûzû,
àXIX. szÀzadiÊ hagyomÀnya. Ebbûl az àÀrtat-
lansÀgbÂlÊ ä ami nem felt¢tlen¡l jelent egy-
szerü formÀt, sokkal inkÀbb az anyag funk-
cionÀlis, a hatÀs jegy¢ben ÀllÂ elrendez¢s¢t ä
a mai napig a t´megfilm egyre fogyatkozÂ
mesterei prÂbÀlnak megûrizni valamit.

Truffaut ¢s Fassbinder premodern ÀllÀs-
pontja sok szempontbÂl szemben Àllt az Ãj
hullÀmok modernizmusÀval, el¢g csak a Go-
dardäTruffaut-vitÀra gondolnunk, s hasonlÂ
szeml¢letmÂdbeli k¡l´nbs¢grûl Àrulkodik
Wenders ¢s Fassbinder müv¢szet¢nek ´ssze-
vet¢se is. A jelenkori n¢zû ¢s olvasÂ szÀmÀra
enn¢l jÂval meglepûbb, hogy n¢zeteik meny-
nyire k´zel ker¡ltek a t´rt¢netekhez vissza-
menek¡lû kortÀrs filmmüv¢szet gyakorlatÀ-
hoz. SpontÀn mes¢lûkedv¡k mintha mit sem
tudna a t´rt¢netmondÀs vÀlsÀgÀrÂl. SzÀmuk-
ra nincs sz¡ks¢g az àÃjnarrativitÀsÊ eszm¢j¢-
re, hiszen sohasem tÀvolodtak el a àr¢gitûlÊ.
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Mielûtt azonban nagyvonalÃan megtenn¢nk
ûket a nyolcvanas-kilencvenes ¢vek àÃjÊ elû-
taggal ellÀtott irÀnyzatai (Ãjromanticizmus,
Ãj¢rz¢kenys¢g, ÃjnarrativitÀs stb.) elûfutÀrai-
nak, ¢rdemes Truffaut egyik fontos, szint¢n
a moderntûl valÂ idegenked¢s¢t igazolÂ meg-
jegyz¢s¢t szem¡gyre venn¡nk: à...t´rt¢netet
mes¢lek el, vagy Ãgy teszek, mintha t´rt¢netet me-
s¢ln¢k el, ez ugyanazÊ. (Truffaut, 220.) Nos, ez
az a pont, ahol vilÀgossÀ vÀlik, hogy Truffaut
szÀmÀra a t´rt¢netmondÀs, a filmes elbesz¢-
l¢s, egyÀltalÀn a filmk¢szÁt¢s nem tartalmaz
reflexiÂt ä szemben a modern utÀni elbesz¢-
l¢ssel, amely nem mÀs, mint t´rt¢net ¢s t´r-
t¢netmondÀs imitÀciÂja; Ãgy tenni, mintha
m¢g volnÀnak t´rt¢netek, mintha ¢ln¢nk. Az
û naivitÀsuk, ha Ãgy tetszik, valÂdi, szemben
a modern utÀni filmesek reflektÀlt, jÀt¢kos,
mÀsodlagos naivitÀsÀval. A müv¢szet mind-
kettûj¡k szÀmÀra ¢letprobl¢ma, terÀpia ¢s
mÀgia, jÀt¢k ä de: ¢letre-halÀlra. ZÀrt mü-
univerzumban ¢lnek, amelyben ä mint majd
lÀtni fogjuk ä teljes szem¢lyis¢g¡kkel vesznek
r¢szt. Nem zÀrjÀk ki a k¡lvilÀgot, hanem be-
fogadjÀk. àA film, az film. ¹nmagÀtÂl keletkezik,
¢s megmarad ´nmaga okÀnak.Ê ä Truffaut-nak
ez a mondata (288.) nem a (film)müv¢szet
autoreferenciÀjÀt hirdeti, ¢ppen ellenkezû-
leg: film ¢s ¢let, pontosabban ¢let ¢s film ´sz-
szetartozÀsÀt, az ¢let filmbe ÀgyazottsÀgÀt ä
gondoljunk csak kamaszkorÀra, pÀlyakezd¢-
s¢re. àA filmeknek egyszerre csak meg kell szün-
ni¡k filmnek lenni, t´rt¢netnek lenni, ¢s el kell kez-
deni¡k ¢lni, hogy az emberek azt k¢rdezz¢k, hogy is
van ez velem meg az ¢n ¢letemmelÊ ä fogalmazza
meg ugyanezt a gondolatot a mÀsik oldalrÂl
Fassbinder (66.), s vele kapcsolatban is el¢g
utalni legendÀs munkamÀniÀjÀra, amely csak
¢let ¢s müv¢szet kommunÀlis egys¢g¢ben va-
lÂsulhatott meg. A filmek ä ¢s e k´nyvek ä
tanÃsÀga szerint ennek az egys¢gnek voltak
mindketten szent megszÀllottai.

Kieµlowski ä hogy v¢g¡l ût is bekapcsoljuk
ebbe a besz¢lget¢sbe ä mintha mÀr kÁv¡l re-
kedne ezen a k´r´n. UtolsÂ, 1996-ban adott
nyilatkozatÀban rezignÀltan k¢nytelen bele-
t´rûdni az egys¢g egyoldalÃ felrÃgÀsÀba:
àNincs mÀr ¢let. Csak fikciÂ van.Ê (228.)

Dokumentum, film
Kieµlowski eurÂpai rendezûv¢ vÀlÀsa nem
szÂl mÀsrÂl, mint a kelet-eurÂpai müv¢szsors

elûli menek¡l¢srûl. Az elsû drÀmai fordulat
ezen az Ãton a dokumentarizmusbÂl valÂ ki-
ÀbrÀndulÀs, a mÀsodik a jÀt¢kfilmekben el-
mes¢lt t´rt¢netek tÀrsadalmi hÀtter¢nek, az
emberi sorsok k¡lsû, t´rt¢nelmi meghatÀro-
zottsÀgÀnak, pontosabban kiszolgÀltatottsÀ-
gÀnak az elutasÁtÀsa volt. Ezt fogalmazta meg
a cÁm¢ben is a rendezû szeml¢letmÂdjÀnak
emblematikus jegy¢t viselû V°LETLEN cÁmü
film hÀrmas sorsvariÀciÂja. A TíZPARANCSO-
LAT az ´r´k eszm¢k ¢s az egyes epizÂdokban
elmes¢lt konkr¢t t´rt¢netek, valamint e t´r-
t¢netek hÀtter¢ben megjelenû l¢lekbe marÂ-
an hiteles lengyel valÂsÀgk¢p fesz¡lts¢g¢bûl
tÀplÀlkozik. A koprodukciÂban k¢sz¡lt eurÂ-
pai filmekben pedig mÀr kizÀrÂlag a sors tit-
kÀt faggatÂ ä vagy ¢ppen e titkot k¢ts¢gtelen
hatÀsossÀggal megkonstruÀlÂ ä müv¢szi alap-
ÀllÀs¢ a fûszerep. Jellegzetes p¢lda a kelet-eu-
rÂpai àk´z¢letis¢gÊ odahagyÀsÀra a VERONI-
KA KETTýS °LETE cÁmü film csÃcsjelenete: a
k¢t Veronika titokzatos talÀlkozÀsÀnak hÀt-
t¢resem¢ny¢t egy lengyelorszÀgi t¡ntet¢s sz¢t-
ver¢s¢nek t´red¢kes k¢pei szolgÀltatjÀk. T¢r-
j¡nk azonban vissza a dokumentarizmusbÂl
kiÀbrÀndulÂ Kieµlowskihoz.

A legt´bb rendezûvel ellent¢tben Kieµ-
lowski szÀmÀra a dokumentumfilm nem ujj-
gyakorlatot jelentett, elûk¢sz¡letet a jÀt¢k-
filmk¢szÁt¢sre, hanem a vilÀg ä ¢s a film ä fel-
fedez¢s¢t. Kelet-EurÂpÀban s k¡l´n´sen a
hetvenes ¢vek LengyelorszÀgÀban a tÀrgysze-
rü valÂsÀgÀbrÀzolÀs, a hiteles dokumentariz-
mus egyenlû volt a sematizmus, azaz a hiva-
talos kultÃra elutasÁtÀsÀval. Nem lehet kit¢rni
a politika elûl ä elsûsorban ez a szkepszis, s
nem valamifajta filozÂfiai meggondolÀs taszÁ-
totta el a rendezût a dokumentarista formÀ-
tÂl. T´bb dokumentumfilmj¢vel is erk´lcsi
paradoxonba ¡tk´z´tt. Ezek egy r¢sze ä s er-
rûl bûs¢gesen ¢s igen keserüen besz¢l a
k´nyvben ä a szÀmunkra is ismerûs àrend-
szervÀltÀs-k´p´nyegvÀltÀsÊ t¢mÀjÀhoz tarto-
zik. Kieµlowski igyekezett a hatvanas-hetve-
nes-nyolcvanas ¢vek tÀrsadalmi viharai k´ze-
pette is egyforma m¢rt¢kkel m¢rni. N¢zetei
ezen a t¢ren sokkal inkÀbb a politika erk´lcs-
telens¢g¢rûl, mint az egy¢ni morÀl hûsiess¢-
g¢rûl tanÃskodnak: vannak becs¡letes kom-
munistÀk is; a cenzÃra nyomÀsÀra megtett
vÀltoztatÀsokat az ember nem ÀllÁtja vissza a
filmj¢ben, ha erre politikailag ¢ppen lehetû-
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s¢ge volna; nem jÀrul hozzÀ egy kommunista
vagy ¢ppen fasisztoid beÀllÁtottsÀgÃ ember
portr¢jÀnak televÁziÂs bemutatÂjÀhoz, bÀr-
mennyire hûss¢ avatnÀk is az Ãj rendszer
urai, ha az s¢rti vagy vesz¢lyezteti a filmek-
ben szereplû szem¢lyis¢gek jogait, ¢s Ágy to-
vÀbb, ¢s Ágy tovÀbb. A dokumentumfilmben
rejlû morÀlis csapda abszurditÀsÀt a PçLYAUD-
VAR cÁmü filmj¢ben tapasztalta meg elemi
erûvel, s ezutÀn d´nt´tt Ãgy, hogy szakÁt a
dokumentumfilmmel. A pÀlyaudvari ¢letk¢-
pekbûl ´sszeÀllÁtott filmhez forgattak az au-
tomata csomagmegûrzûben is. T´bb¢-kev¢s-
b¢ rejtett kamerÀval figyelt¢k az emberek vi-
selked¢s¢t az akkor ÃjdonsÀgnak szÀmÁtÂ
szolgÀltatÀs k´r¡l. Az egyik forgatÀs utÀn a
rendûrs¢g elkobozta a tekercseket, majd n¢-
hÀny nap mÃlva hiÀnytalanul visszaadta.
Mint k¢sûbb kider¡lt, egy gyilkos lÀny utÀn
nyomoztak, aki meg´lte az anyjÀt, feldarabol-
ta, ¢s k¢t bûr´ndbe rejtette. Kieµlowski szÀ-
mÀra az a tudat, hogy tudtÀn ¢s akaratÀn kÁ-
v¡l valami olyasminek lehet a r¢szese, amivel
nem vÀllal k´z´ss¢get, v¢gtelen¡l kiÀbrÀndÁ-
tÂ volt. Ez az ¢lm¢ny aztÀn olyan k´vetkezte-
t¢sre vezette, amely igen sokat mond a moz-
gÂk¢p ezredv¢gi term¢szet¢rûl is. Ha a do-
kumentumfilm, a valÂsÀg k´zvetlen r´gzÁt¢se
ennyire kiszolgÀltatottÀ tesz, ha ennyire àraj-
tunk kÁv¡li dolgokÊ irÀnyÁtjÀk az esem¢nye-
ket, akkor ezt jobb vÀllalni, k¢zbe venni, tu-
datosÁtani ä s jÀt¢kfilmek fiktÁv helyzeteinek
sorÀban megteremteni a kiszolgÀltatottsÀgot.
(Az mÀr a kelet-eurÂpai abszurd k´r¢be tar-
tozik, hogy a valÂsÀg megismerhetûs¢g¢vel, a
tudÀssal, a mindenfajta filmk¢p konkr¢tsÀgÀ-
nak erej¢vel, ´nÀllÂsÀgÀval, àelszabadultsÀgÀ-
valÊ kapcsolatos szkepszisre egy rendûrs¢gi
int¢zked¢s vezette az alkotÂt.) Kieµlowski v¢-
g¡l is Ágy foglalta ´ssze e nyomasztÂ ¢lm¢ny
mÂdszertani tanulsÀgÀt: àNem lehet mindent
ÀbrÀzolni. Ez a dokumentumfilm nagy probl¢mÀja.
A sajÀt csapdÀjÀba esik bele. Min¢l k´zelebb akar
ker¡lni valakihez, az annÀl jobban bezÀrul elûtte.
Ami teljesen term¢szetes, nem lehet rajta segÁteni.
[...] ValÂszÁnüleg ez volt az oka, hogy Àtt¢rtem a
jÀt¢kfilmekre.Ê (87.)

Kieµlowskit az adott tÀrsadalmi l¢gk´r
d´bbentette rÀ egy po¢tikai elv meghaladÀ-
sÀnak sz¡ks¢gess¢g¢re ä Truffaut-nÀl lÀtszÂ-
lag semmi magyarÀzatÀt nem talÀljuk a meg-
lepûen ¢les dokumentarizmuselleness¢gnek:
à...gyül´l´m a dokumentumfilmet; ezzel azt akarom

mondani, hogy ¢n a fikciÂt keresem a filmekben...
TehÀt a dokumentumfilmnek ez az akkori ¢s ma is
bennem l¢vû elutasÁtÀsa vezetett oda, hogy a doku-
mentumfilmhez hasonlÁtÂ filmet akartam csinÀlni,
amely azonban m¢gsem azÊ. (99ä100.) àBezÀrom
az embereket egy vilÀgba, ¢s ûk hinni fognak ebben!
Az elv az, hogy k¡zdeni kell minden ellen, ami a
dokumentumfilmhez hasonlÁt...Ê (375.) àVissza kell
t¢rni a müvis¢ghez, ha azt akarjuk, hogy a filmek
ne a dokumentumfilmekhez hasonlÁtsanak. Azt hi-
szem, ¢ppen ez vonzott HitchcocknÀl. Ha az ¢le-
temben volt ÀllandÂ gondolat, akkor ez az a meg-
gyûzûd¢s volt, hogy annak a filmmüfajnak, amelyet
szeretek, a dokumentumfilm az ellens¢ge.Ê (380.)
K¡l´n´sen az elsû id¢zet àdokumentumfilmhez
hasonlÁtÂ... azonban m¢gsem azÊ paradoxona fi-
gyelemre m¢ltÂ. K´zismert t¢ny, hogy ¢ppen
a francia Ãj hullÀm, mindenekelûtt Jean
Rouch cin¢ma v¢rit¢-filmjei tudatosÁtottÀk a
n¢zûben, hogy amikor dokumentumfilmet
lÀt, akkor sokkal inkÀbb filmet lÀt, mint do-
kumentumot; a vilÀg esem¢nyeit, Ãgy, ahogy
azok a kamera jelenl¢t¢ben, illetve a kamera
jelenl¢te Àltal v¢gbemennek. Nem lehet tehÀt
eltekinteni a kamera jelenl¢t¢tûl ä csakÃgy,
ahogy egy kÁs¢rlet sorÀn is befolyÀsoljÀk az
eredm¢nyt a kÁs¢rleti eszk´z´k ä, ez¢rt jobb,
ha a filmez¢st mint àa valÂsÀg r¢sz¢tÊ be-
lekomponÀljuk az esem¢nyekbe. Truffaut
mintha ellenkezû elûjellel fogalmaznÀ meg
ugyanezt: a mozgÂ k¢p a valÂsÀgon nyugvÂ
teremtett vilÀg, Ágy à...a film ingÀzÀs a valÂ ¢s
a stilizÀlt k´z´ttÊ. (245.) Ez magyarÀzza, hogy
Truffaut àfilmbe zÀrtÊ vilÀgk¢pe nem a valÂ-
sÀg kirekeszt¢s¢rûl szÂl, hanem ¢ppen ellen-
kezûleg: szÀmÀra a filmi megformÀltsÀg az
egyetlen lehetûs¢g a tagolatlan ¢letfolyama-
tok àrabul ejt¢s¢reÊ (vele kapcsolatban talÀn
szerencs¢sebb Ãgy fogalmazni: àdomesztikÀ-
lÀsÀraÊ).

KitalÀlt ¢s valÂsÀgos, megformÀlt ¢s ¢let-
szerü ä a filmi kifejez¢sbûl adÂdÂ paradoxo-
nok egy¢bk¢nt Truffaut-hoz hasonlÂan
Fassbindert is foglalkoztattÀk: àNekem rettentû
fontos, hogy t´k¢letes filmeket csinÀljak, amelyek
azonban a t´k¢letess¢g r¢v¢n valamit Àtmentenek
a valÂsÀgosbÂl is.Ê (136.) Kieµlowski szkepszise
ä àNincs mÀr ¢let. Csak fikciÂ vanÊ ä Truffaut-
nÀl ¢s Fassbindern¢l m¢g bizakodÀs volt:
àVan ¢let, mert van fikciÂÊ ä mondhattÀk vol-
na. A k¢t szf¢ra k´z´tti hatÀr szÀmukra m¢g
ÀtjÀrhatÂ volt, sût a hatÀron ¢ltek. A hasonlÂ
alkatÃ ¢s indÁttatÀsÃ Kieµlowski szÀmÀra a ki-
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lencvenes ¢vekben ez mÀr nem adatott meg,
û k¢nytelen volt cinikus lenni: àValakinek meg
kell halnia. Semmi gond, a k´vetkezû pillanatban
Ãgyis feltÀmad. °s Ágy tovÀbb. Veszek egy kis glice-
rint, belecs´p´gtetem a szÁn¢sznû szem¢be, ¢s mÀris
sÁr nekem. Sokszor igazi k´nnyeket is siker¡lt filmre
vennem. De ez valami teljesen mÀs. Most glicerin-
nel dolgozom. A valÂdi k´nnyek megr¢mÁtettek. Vol-
tak¢ppen azt sem tudom, jogom volt-e felvenni ûket.
Ilyenkor Ãgy ¢rzem, mintha Àtl¢ptem volna a ha-
tÀrokat, ¢s egy mÀsik birodalomban jÀrn¢k. Ez a fû
oka annak, hogy felhagytam a dokumentumfilme-
z¢ssel.Ê (87ä88.)

Film, ¢let
Kieµlowski, Fassbinder ¢s Truffaut szÀmÀra
film ¢s ¢let, a filmes ¢s a magÀnember meg-
ejtû mÂdon egy ä s ebbe a k´rbe mindenÀron
igyekeznek bevonni a k´z´ns¢get is. Nem va-
lamifajta erk´lcsi vagy anyagi k¡ldet¢studat,
piaci vagy vÀteszi megfontolÀs vezeti ûket
ezen a t¢ren, hanem szeml¢letmÂdjuk; vilÀg-
lÀtÀsuk egyenes k´vetkezm¢nye a k´z´ns¢g
megnyer¢se, sût elcsÀbÁtÀsa. S m¢g a k´z´n-
s¢g àkiszolgÀlÀsaÊ sem idegen tûl¡k. A mÀra
agyonbonyolÁtott, csÃsztatÀsokkal terhelt k¢r-
d¢s a àmagas müv¢szetÊ ¢s a n¢zûszÀm kap-
csolatÀrÂl szÀmukra nem mint a n¢zûk àÁzl¢s-
szÁnvonalÀnakÊ emel¢se vetûdik fel, hanem
mint po¢tikÀjuk szerves eleme. A k´z´ns¢g
jelenl¢te evidencia. àAzt hiszem, muszÀj gondol-
ni a k´z´ns¢greÊ ä fogalmaz a lehetû legegysze-
rübben Truffaut (199.), k¢sûbb r¢szleteseb-
ben is kifejti, mi jÀr a fej¢ben, amikor a n¢-
zûkre gondol: àAzt szeretn¢m, hogy a k´z´ns¢ge-
met folyamatosan lenyüg´zzem, elbüv´ljem. Hogy
kÀbultan kÀszÀlÂdjon ki a mozibÂl, meglepûdj´n,
hogy hogy ker¡l az utcÀra... °s elsûsorban az ¢r-
zelmi reagÀlÀst szeretn¢m el¢rniÊ (367.), v¢g¡l r´-
viden ´sszefoglalja a l¢nyeget: àA k´z´ns¢g Àl-
landÂan r¢szese a munkÀnak.Ê (374.) Fassbinder
a vÀrakozÀsunknak megfelelûen elsû megk´-
zelÁt¢sre radikÀlisabb elveket vall: àEgyszerüen
nem vagyok hajlandÂ a k´z´ns¢g kegyeit hajhÀsz-
ni...Ê (34.) A televÁziÂs munkÀkkal kapcsolat-
ban azonban Àrnyaltabb v¢lem¢nye van: àHa
sz¢les k´z´ns¢gnek kell dolgoznunk, akkor term¢-
szetesen meg kell vÀltoznia a formÀnak is.Ê (61.)
Fassbinder v¢g¡l is meglepûen empatikus
(àFilmjeimet ¢s szÁndarabjaimat ¢rtelmis¢gi k´z´n-
s¢gnek szÀntam. Entellekt¡elekkel szemben nyugod-
tan lehet¡nk pesszimistÀk, mert egy ¢rtelmis¢gi min-
dig tudja hasznÀlni az esz¢t. Egy olyan nagy k´-

z´ns¢g eset¢ben, mint amilyen egy t¢v¢sorozatot
megn¢z, reakciÂs dolog, sût szinte bün lenne, ha
ilyen kilÀtÀstalannak mutatnÀnk be a vilÀgot...Ê ä
60.) ¢s realista (à...a televÁziÂval olyan m¢diumot
veszÁtesz el, amit ¢n nagyon fontosnak ¢s sz¡ks¢-
gesnek tartokÊ ä 271.). S a maga egyszerüs¢g¢-
ben ¢s magÀtÂl ¢rtetûdûs¢g¢ben az û konk-
lÃziÂja is igen tanulsÀgos: àNem kell szolgÀlat-
k¢sznek lenn¡nk a k´z´ns¢ggel, hanem egyszerüen
olyan elbesz¢lûeszk´z´kkel kell ¢ln¡nk, amelyek leg-
elûsz´r is nem riasztanak el.Ê (256.) Kieµlowski
mindehhez mÀr nem sokat tud hozzÀtenni:
àA filmk¢szÁt¢s mindegyik fÀzisÀban... mindig a k´-
z´ns¢get tartom szem elûtt... Arra jÀtszom, hogy az
emberek egy¡tt ¢rezzenek a hûseimmel.Ê (172.) àA
film nem l¢tezik n¢zû n¢lk¡l. A n¢zû a legfonto-
sabb... C¢lom az, hogy embereket ¢rdeklû t´rt¢netet
mes¢ljek. Amely az¢rt ¢rdekes, mert k´zel Àll hozzÀ-
juk.Ê (226.)

A film ¢s az ¢let mezsgy¢j¢n valÂ, Kieµ-
lowski szÀmÀra mÀr inkÀbb csak nosztalgikus-
ironikus lehetûs¢gk¢nt adott l¢tez¢s vÀgya
vallomÀsokba illûen szem¢lyes, ihletett gon-
dolatok megfogalmazÀsÀra indÁtotta mindhÀ-
rom müv¢szt. Kieµlowski: à...a film ¢s az ¢let
megf¢rhet egymÀssal. ¹ssze lehet ûket egyeztetni ä
legalÀbbis meg lehet prÂbÀlni az ´sszeb¢kÁt¢stÊ.
(105.) Fassbinder: àAz ember nem tudja igazÀn,
mi a fontosabb. R¢szt venni ä ebben nagyon gÀt-
lÀsosnak ¢rzem magam. L¢teznie kellene egy olyan
lehetûs¢gnek is, hogy egyÀltalÀn ne kelljen k´zvet-
len¡l r¢szt venni az ¢letben ä mindig csak k´zve-
tetten. Nem is szabad Ãgy lÀtni a dolgot, hogy azt
mondjuk, vagy filmcsinÀlÀs, vagy ¢let, vagy tudom
¢n, mi ä ez kiss¢ tÃl messzire megy. Mi¢rt ne ¢lhet-
n¢k az emberek¢rt, ¢s k´zben elv¢gezn¢m a munkÀ-
mat is.Ê (91.) àNÀlam az ¢let ¢s a munka megle-
hetûsen egys¢gben van.Ê (276.) Truffaut: àNekem
nincs ¢letmÂdom (a filmen kÁv¡l nem ¢lek).Ê (241.)
à...egy kicsit elutasÁtom az ¢letet, a filmez¢sbe me-
nek¡l´k...Ê (249.) à...mindig a k´r¡l a k¢rd¢s k´-
r¡l forgok, amely harminc ¢ve gy´t´r: fontosabb-e
a mozi, mint az ¢let? Lehet, hogy ¢ppoly hasztalan
ezt k¢rdezni, mint azt: ÏAz apÀdat szereted jobban,
vagy az anyÀdat?Î De mindennap annyi ÂrÀn Àt
gondolok a mozira, ¢s annyi ¢v Âta, hogy nem tu-
dom nem szembeÀllÁtani az ¢letet ¢s a filmeket, ¢s
nem szÀmon k¢rni az ¢lettûl, hogy mi¢rt nem olyan
jÂl elrendezett, ¢rdekes, t´m´r ¢s intenzÁv, mint a
k¢pek, amelyeket mi szervez¡nk.Ê (274ä275.) àAz
¢n hazÀm, az ¢n csalÀdom a film.Ê (365.) àAz ¢n
vallÀsom a film.Ê (389.)

Gelencs¢r GÀbor
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HIPPOKRAT°SZ °S
J°ZUS K¹Z¹TT

 

Heinrich Schipperges: Die Kranken im Mittelalter
Verlag C. H. Beck, M¡nchen, 1990

A k´z¢pkornak az orvost´rt¢netben nem tÃl
jÂ a hÁre. A k´z¢pkor rehabilitÀlÀsa, amely-
nek talÀn legkiemelkedûbb term¢ke Johan
Huizinga holland müvelûd¢st´rt¢n¢sz A K¹-
Z°PKOR ALKONYA cÁmü k´nyve volt, ¢s amely
talÀn tÃlsÀgosan is lerombolta a k¢ts¢gtelen¡l
nem kÁnai fal mÂdjÀra tornyosulÂ hatÀrvona-
lat a k¢sûi latin k´z¢pkor ¢s a reneszÀnsz k´-
z´tt, az orvost´rt¢netben csak igen kev¢ss¢
¢rv¢nyes¡l. çltalÀnos a v¢leked¢s, hogy az
eurÂpai antikvitÀs virÀgzÀsa ¢s a korai Ãjkor
nagy term¢szettudomÀnyi felfedez¢sei k´z´tt
a k´z¢pkor szÀzadai a hanyatlÀs, legjobb eset-
ben az Âkori ´r´ks¢g megûrz¢s¢nek idûsza-
kÀt k¢pviselik.

Heinrich Schipperges, a neves n¢met or-
vost´rt¢n¢sz erûsen szellem- ¢s mentalitÀs-
t´rt¢neti, de az anyagi kultÃrÀt is szÀmba ve-
vû k´nyve alapjÀban nem cÀfolja ezt a k¢pet,
Àm arra t´rekszik, hogy differenciÀltabban
vÀzolja fel az eurÂpai ¢s r¢szben az iszlÀm-
arab k´z¢pkor orvoslÀsÀnak fû jellegzetess¢-
geit. Az arab orvoslÀs ezekben a szÀzadokban
elvÀlaszthatatlanul ´sszefonÂdott a keresz-
t¢ny EurÂpÀ¢val, r¢szletes elemz¢se Schip-
perges k´nyv¢nek jelentûs ¢rdeme.

A k´z¢pkori gyÂgymüv¢szetnek mÀr az in-
dulÀsi k´r¡lm¢nyei sem tekinthetûk kedve-
zûnek. A klasszikus Âkor orvosi virÀgzÀsa
utÀn a k¢sûi antikvitÀsban a medicina meg-
rekedt. Gal¢nosz utÀn megmereved¢s k´vet-
kezett be, a nagy latin orvostudÂst nem k´-
vette hasonlÂ fejlûd¢s, mint f¢l ¢vezreddel
korÀbban Hippokrat¢sz fell¢p¢s¢t. Ehhez a
korai Ãjkor anatÂmiai, k¢miai ¢s mikrobiolÂ-
giai tudomÀnyos forradalma (Thomas Kuhn
tudomÀnyt´rt¢n¢sz szavÀval: paradigmavÀl-
tÀs) utÀn, jÂ ezer ¢vvel k¢sûbb ker¡lhetett
csak sor.

A k´z¢pkor nem volt hajlandÂ boncolni,
nemigen tudott vegyileg kÁs¢rletezni, ¢s nem
ismerte a mikroszkÂpot ä en¢lk¡l pedig, Ãgy
tünik, aligha lehetett tovÀbbvinni mindazt,
amit a nagy antik orvosok ä mindenekelûtt a
kÂszi g¢niusz, Hippokrat¢sz ¢s k´vetûi ä el-
¢rtek (az orvosi diagnÂzis ig¢nye, a term¢-

szetes okok ¢s gyÂgymÂdok keres¢se). Az
eg¢szs¢g¡gy ¢s az orvostudomÀny Âkori szo-
ciÀlis vÁvmÀnyai viszont, ha a kereszt¢nys¢g Àl-
tal ÀtalakÁtott formÀban is, tÃlnyomÂan fenn-
maradtak (az ÁrÀs ig¢nybev¢tele, az orvosi
irodalom megl¢te ¢s terjed¢se ä a legterjedel-
mesebb antik irodalomnak az orvosi szÀmÁ-
tott* ä, az orvos tÀrsadalmi helyzet¢nek meg-
szilÀrdÁtÀsa ¢s az orvosi etika l¢trehozÀsa).

Mai szemmel k¡l´n´sen zavartnak ¢s ter-
m¢ketlennek tünik a k´z¢pkor viszonya az
orvosi alaptudomÀnyokhoz (bonctan, kÂrtan
¢s orvosi vegytan), amelyek n¢lk¡l az Ãjkori
orvostudomÀnyi fejlûd¢s VesaliustÂl ¢s Para-
celsustÂl az antibiotikumokon ¢s a müt¢ti ¢r-
z¢stelenÁt¢sen Àt a kernspintomogrÀfig ¢s az
elmebetegs¢geket gyÂgyÁtÂ szerekig elk¢pzel-
hetetlen. Clairvaux-i Szent BernÀt egyenesen
a tudomÀny àrÃt kÁvÀncsisÀgÀrÂlÊ (àturpis curi-
ositasÊ) besz¢lt. Jean Gerson, korÀnak befo-
lyÀsos francia teolÂgusa ä Husz JÀnos egyik
mÀglyÀra k¡ldûje ä k´nyvet Árt a àhiÃ kÁvÀn-
csisÀgÊ ellen (CONTRA VANAM CURIOSITATEM),
amely a term¢szet titkaiba akar behatolni. àA
k´z¢pkori gondolkodÀst minden r¢sz¢ben ÀtjÀrta a
kereszt¢ny hitÊ ä sz´gezte le Huizinga. ä àHa a
k´z¢pkori szellem egy dolog term¢szet¢re vagy okÀra
kÁvÀncsi, nem tekint bele ä hogy szerkezet¢t elemezze
ä vagy m´g¢ ä hogy eredet¢t kutassa ä, hanem az
¢gre emeli tekintet¢t, ahol a dolog ideak¢nt ragyog.Ê

BÀr a fennk´lt vallÀsi elvek Àrny¢kÀban az
empirizmus a k´z¢pkorban is n¢ha meglepû-
en magas fokon maradt fenn, a teolÂgiai Àt-
itatottsÀg megakadÀlyozta az alaptudomÀ-
nyokban t´rt¢nû elûrehaladÀst. A k´zn¢p is
igen keveset tudott a betegs¢gekrûl, ami to-
vÀbb fokozta a szinte ÀllandÂ halÀlk´zels¢g-
ben ¢lû ¢s szorongÂ homo patiens hajlamÀt az
irracionÀlis viselked¢sre. Ez a nagy jÀrvÀnyok
´nkorbÀcsolÂ ¢s zsidÂgyilkolÂ paroxizmusÀ-
ban jutott el k´z¢pkori csÃcspontjÀhoz.

A kereszt¢nys¢g ambivalens mÂdon visel-
kedett a pogÀny antik orvosi hagyomÀnyok
irÀnt. Nyugat-EurÂpa ¢s BizÀnc az arab kul-
tÃrÀval egy¡tt megûrizte a g´r´g ¢s az abbÂl
fakadt rÂmai orvosi irodalmat, de aktÁv, sok-
szor rombolÂ mÂdon elutasÁtotta az antik or-
voslÀshoz füzûdû vallÀsi vonatkozÀsokat. SzÀ-
mos Aszkl¢piosz-szent¢lyt ä amelyek egyÃttal
gyÂgyf¡rdûk is voltak ä lerombolt. A XIIäXIII.

* A k´z¢pkorban viszont a vallÀsos irodalom volt a
legnagyobb terjedelmü.
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szÀzadi nyugat-eurÂpai orvosi egyetemek is
fûleg arab ä ¢s az ib¢riai arabok Àltal k´zve-
tÁtett g´r´g-hellenisztikus ä hatÀsra j´ttek l¢t-
re, ¢s ÀpoltÀk az Âkori orvosi hagyat¢kot.

A k¢sûbbi jÀrvÀnyok ¢s a magas csecsemû-
halÀlozÀs f¢ny¢ben k¡l´n´sen v¢gzetesnek
minûs¡lt a kereszt¢ny k´z¢pkor problemati-
kus viszonya a testÀpolÀshoz. Nem mintha az
antikvitÀsban csupa tetûtûl talpig tiszta g´-
r´g, rÂmai, ¢szak-afrikai szaladgÀlt volna az
utakon ¢s a mezûk´n; de az antik, fûleg a rÂ-
mai f¡rdûkultÃra, ha nem emiatt üzt¢k is, va-
lÂszÁnüleg nagy szerepet jÀtszott a fertûzû be-
tegs¢gek megelûz¢s¢ben.

A kereszt¢ny k´z¢pkor legfontosabb,
kisszÀmÃ orvosi vÁvmÀnyÀnak egyike a kÂr-
hÀzak l¢trej´tte az Âkori valetudinariumok
elûzm¢nye utÀn. Ez egyÃttal jelzi, hogy az
Âkori vallÀsos eg¢szs¢gkultusz sem minden-
hol szakadt meg: itt-ott csak Àtalakult ¢s be-
olvadt a kereszt¢nys¢gbe. JÂl jelzi ezt a rÂmai
San Bartolomeo-templom sorsa: az egykori
Aszkl¢piosz-szent¢ly hely¢n a katolikus temp-
lomhoz kapcsolÂdÂ ispotÀlyban betegeket ¢s
rokkantakat Àpoltak.

A k´z¢pkori orvoslÀs egyik fû jellegzetes-
s¢ge ä mik¢nt Schipperges is nyomat¢kosan
rÀmutat (13.) ä, hogy az antikvitÀssal ¢s az Ãj-
korral ellent¢tben àA k´z¢pkorban elk¢pzelhetet-
len az autonÂm gyÂgymüv¢szetÊ. A feudÀlis tÀr-
sadalmakban a vallÀs ¢s a gyÂgyÁtÀs annyira
egymÀsba olvadt, hogy ez sokszor nyelvileg
is kifejez¢sre jutott. A n¢met nyelvben p¢l-
dÀul az ¡dv´ss¢g àHeilÊ-t, a gyÂgyulÀs pe-
dig àHeilungÊ-ot jelent. A k´z¢pkor (az isz-
lÀm arabokra is vonatkoztathatÂ) felfogÀsa
szerint a gyÂgyulÀs mit sem ¢r az ¡dv kere-
s¢se n¢lk¡l.

Ezt a n¢zetet az orvostudomÀny ma ä ha
egyÀltalÀn foglalkozik vele ä elutasÁtja, az el-
lenkezûj¢t pedig magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekin-
ti. A modern orvoslÀs azt tartja, hogy Át¢lke-
z¢s ¢s elûÁt¢letek n¢lk¡l mindenkit meg kell
gyÂgyÁtani, a gonosztevût is, annak eld´nt¢se
vagy befolyÀsolÀsa pedig, hogy milyen jel-
lemvonÀsok hatnak majd a terÀpiÀban r¢sze-
sÁtendû beteg ¢let¢re, kÁv¡l esik a medicina
illet¢kess¢g¢n.

Az iszlÀmrÂl Árva Schipperges megjegyzi
(56ä57.), hogy n¢mely hÁvû beteg szÀmÀra
mÀr az orvos ig¢nybev¢tele is sÃlyos konflik-
tust jelentett. Hiszen a vallÀs azt tanÁtotta,
hogy az istenbe vetett bizalom jobban moz-

gÂsÁtja a gyÂgyÁtÂerût, mint az orvosi rend-
szabÀlyok. Ha tehÀt valaki a gyÂgyÁtÀs rem¢-
ny¢ben orvoshoz fordul, mÀr ezzel is kifeje-
z¢sre juttatja, hogy nem bÁzik Allahban. Sok
iszlÀm misztikusnÀl, folytatja Schipperges, az
orvosi kezel¢srûl valÂ lemondÀs k¡l´n´sen
kiemelkedû er¢nynek szÀmÁt. (Nota bene: az
orvost´rt¢n¢szek egyet¢rtenek abban, hogy
az empirikusabb arab-iszlÀm orvoslÀs mind-
ezzel egy¡tt fejlettebbnek szÀmÁt a latin k´-
z¢pkor medicinÀjÀnÀl. A k´z¢pkori keresz-
t¢ny EurÂpÀban elk¢pzelhetetlen lett volna
szem¢szeti seb¢szetre szakosodott kÂrhÀzi
osztÀly, mint Bagdadban, Damaszkuszban
vagy KairÂban.)

A kereszt¢ny k´z¢pkor soha nem jutott el
az iszlÀm misztikusok orvoselutasÁtÀsÀig, de
m¢g az orvostudomÀny viszonylagos autonÂ-
miÀjÀnak explicit elismer¢se is tÀvol Àllt tûle.
TeolÂgiÀval ´sszefonÂdott orvoslÀsa a beteg-
s¢get sok vonatkozÀsban pozitÁvnak tartotta.
ögy v¢lte, hogy olyan isteni megprÂbÀltatÀs-
rÂl van szÂ, amely alkalmat kÁnÀl a f´ldi sira-
lomv´lgyben ¢lû embernek az ¡dv´ss¢gre ¢s
a megnemes¡l¢sre, a megtisztulÀsra. Ez a ha-
sadtlelküs¢g ä amely nem csupÀn a protes-
tantizmustÂl volt idegen (àBÁzzÀl istenben, de
tartsd szÀrazon a puskaportÊ), Àm amelyet az el-
lenreformÀciÂ utÀni katolicizmus is lehÀmlott
magÀrÂl ä v¢gigkÁs¢ri a k´z¢pkori kultÃra ¢v-
szÀzadait, ¢s szoros ´sszef¡gg¢sben Àll a XVI.
szÀzadig tartÂ orvostudomÀnyi megreked¢s-
sel. Schipperges egyik er¢nye Bingeni Szent
Hildegard Benedek-rendi apÀtnû, az ¢rett
k´z¢pkor egyik legszÁnesebb egy¢nis¢g¢nek
alapos bemutatÀsa, aki nagy orvosi tehets¢g-
k¢nt Àll elûtt¡nk, ¢vszÀzadokkal k¢sûbb talÀn
kiemelkedû orvostudÂs lehetett volna, de
akinek XII. szÀzadi figurÀjÀban inkÀbb csak
irodalmilag ¡dÁtû mÂdon keveredik az empi-
rizmus ¢s a misztikus spekulÀciÂ.

A k´z¢pkori orvosi gondolkodÀs inkÀbb a
mÀgikus ¢szjÀrÀs jellegzetess¢geit mutatja,
mint a modern tudomÀny¢t, pszichoanaliti-
kus szÂhasznÀlattal jÂval k´zelebb Àll a gyer-
mek ¢s a tudattalan analÂgiÀs ¢s prelogikus
elsûdleges folyamataihoz, mint a logika mÀ-
sodlagos folyamatÀhoz. A transzcendencia ott
is tÃlsÃlyban van, ahol a müvelt, modern is-
tenhÁvû ember is tisztÀn testi folyamato-
kat lÀt. A vÀgy ¢s a valÂsÀg k´z´tti hatÀrvonal
elmosÂdottsÀgÀt k¡l´n´sen nyomat¢kosan
mutatja a csodÀlatos gyÂgyulÀsokrÂl, sût ha-
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lottaibÂl valÂ feltÀmadÀsokrÂl szÂlÂ egykorÃ
nagyszÀmÃ t´rt¢net, amelyekbûl Schipperges
bûs¢gesen ¢s szeml¢letes mÂdon id¢z.

àA RÂma bukÀsÀt k´vetû Ïs´t¢t korÎ n¢pgomoly-
gÀsa a tudomÀny gyenge pallÂit term¢szetesen me-
gint elsodorta ä Árta N¢meth LÀszlÂ. ä A Ïpri-
mitÁv gondolkodÀsÎ, melynek a g´r´g kivÀlÂsÀg ¢p-
pen hogy f´l¢ emelkedett, megint bebizonyÁtotta,
hogy a legszebb kultÃra is milyen megbÁzhatatlan
m¢lys¢gek f´l´tt himbÀl, s germÀn javasok ¢s ke-
reszt¢ny papok varÀzsig¢kkel ¢s imÀdsÀgokkal
mennyivel ûsibb orvosai az emberis¢gnek, mint az
Àgy mellett ¡lû, kÂrt´rt¢neteket k¢szÁtgetû Hippok-
rat¢sz.Ê A k´z¢pkor orvosi eszm¢nye nem a
tudomÀnyos medicina tulajdonk¢ppeni meg-
alapÁtÂjÀnak szÀmÁtÂ g´r´g orvos volt ä bÀr
àaz orvostudomÀny atyjÀtÊ sem tagadta meg
ä, hanem J¢zus mint megvÀltÂ, àChristus Me-
dicusÊ, Szent çgoston kifejez¢s¢vel àChristus
medicus nosterÊ. Ez a szellem csak a k¢sûi k´-
z¢pkorban gyeng¡l meg, s k¢ts¢gtelen, hogy
àa k´z¢pkor alkonyaÊ a nagy egyetemek meg-
alapÁtÀsÀval, SalernÂval ¢s PÀrizzsal orvost´r-
t¢netileg is k´zelebb Àll a reneszÀnszhoz.

ögy tünik: az orvosi gondolkodÀs fejletts¢-
g¢nek kulcsk¢rd¢se az, hogy egy civilizÀciÂ ä
nem filozofikus ÀltalÀnossÀgban, hanem a
mindennapok szintj¢n ä term¢szetes vagy ter-
m¢szetfeletti okokat sejt-e a betegs¢gek ¢s a
gyÂgyÁtÂ folyamatok m´g´tt. Az orvosnak
nem kell vallÀstalannak lennie ahhoz, hogy az
elsû lehetûs¢gre szavazzon: egy templomjÀrÂ
onkolÂgus szakember sem imÀval gyÂgyÁtja a
t¡dûrÀkot, hanem k¢ssel, besugÀrzÀssal ¢s
gyÂgyszerekkel. A k´z¢pkor ebben a vonatko-
zÀsban tÃlnyomÂr¢szt visszal¢p¢st jelentett a
hippokrat¢szi antik orvosi evilÀgisÀg utÀn:
tÃlsÀgosan kritikÀtlanul vegyÁtette egymÀssal
a term¢szettudomÀnyt ¢s a vallÀsos ¢lm¢nyt.

A k´z¢pkori orvoslÀs erûss¢ge az emberi
oldal, a lelki vigasz. A halÀl mint lelki ¢lm¢ny
(mint a sz¡let¢s melletti legjelentûsebb ese-
m¢ny az ember ¢let¢ben) p¢ldÀul a k´z¢pko-
ri szÀzadokban term¢szetesebben ¢s bensûs¢-
gesebben zajlott le, mint manapsÀg. A k´z¢p-
kori orvoslÀsban a tudomÀnyos ¢s technikai
vonatkozÀs gyeng¢bb, az emberi pedig erû-
sebb volt, mint korunkban. A techn¢ ¢s a
technika, a k¢zmüvess¢g ¢s az orvosi ¢rtelem-
ben vett àmüszakiÊ tudÀs azonban k¢ts¢gte-
len¡l a k´z¢pkori medicina Achilles-sarkÀnak
szÀmÁt. Az orvos mint gyÂgytechnikus ä ez a
felfogÀs idegen volt mind a k´z¢pkori arab,

mind pedig az eurÂpai orvoslÀstÂl, ¢s ez a hi-
Àny egyszerre jelentett erût ¢s gyenges¢get.
Erût, mert az orvos ¢s az ÀpolÂ egy¡tt¢rz¢ssel
k´zeledett felebarÀtja betegÀgyÀhoz, nem
csupÀn tÀrgynak, objektumnak tekintette,
mint a XX. szÀzad kÂrhÀz-gyÀraiban oly sok-
szor. Gyenges¢get, mert tÃl kev¢s figyelmet
fordÁtottak a betegs¢g mint term¢szeti folya-
mat befolyÀsolÀsÀra.

A k´z¢pkori orvoslÀs ¢s term¢szettudo-
mÀny ilyen vagy olyan formÀban a rene-
szÀnsztÂl a XIX. szÀzadig vagy m¢g tovÀbb
megûrz´tt ¢s fennmaradt Àrnyoldalai ¢s zÀr-
vÀnyai (p¢ldÀul az evolÃciÂs elm¢let ¢s a pszi-
choanalÁzis polemikus elutasÁtÀsa) is hozzÀjÀ-
rultak ahhoz, hogy elsûsorban a mÃlt szÀzad-
ban a vallÀs ¢s a term¢szettudomÀny sok vo-
natkozÀsban hÀborÃsÀgba keveredett. Idûbe
tellett, amÁg mindenki, a nem fundamenta-
lista vallÀsossÀg ¢s a m¢rt¢ktartÂ szabad-
elvüs¢g is elfogadta, hogy bÀr a vallÀs, a teo-
lÂgia sokat mondhat ¢s kell is hogy mondjon
az eg¢szs¢g ¢s a betegs¢g, az ¢let ¢s a halÀl
etikai, filozÂfiai vonatkozÀsairÂl; az azonban,
hogy egy adott betegn¢l milyen diagnosztikai
vagy terÀpiÀs rendszabÀlyok sz¡ks¢gesek, az
orvoslÀs autonÂm, a vallÀsossÀgtÂl f¡ggetlen
d´nt¢se kell hogy legyen. Ez ma term¢-
szetesnek tünik, a k´z¢pkorban azonban m¢g
nem volt az.

Schipperges Âvakodik attÂl, hogy a tudo-
mÀnyos hanyatlÀst r¢g meghalt emberek fel¢
az ´kl¢t rÀzva a k´z¢pkori orvoslÀs szem¢re
vesse. K´nyve (n¢ha tÃlsÀgosan is) bele¢rzû,
kev¢ss¢ ¢rt¢kelû, soha nem vitÀzÂ jellegü,
mentes a polemikus antiklerikalizmustÂl ä de
Âvakodik az apologetizÀlÂ, mentegetû hang-
nemtûl is, aminek ugyancsak nem lenne sok
jogosultsÀga. A tÀrgyÀt jÂl ismerû ¢s szuver¢n
mÂdon uralÂ tudÂs alapossÀgÀval ¢s elûÁt¢let-
mentess¢g¢vel Árja le a k´z¢pkori medicina
jellegzetess¢geit.

Schipperges k´nyve megbÁzhatÂ, de nem
hibÀk n¢lk¡li munka. Sokat, talÀn kiss¢ tÃl-
sÀgosan is bûbesz¢düen id¢z az egykori for-
rÀsokbÂl, bemutat, de alig ¢rt¢kel. Szerkezete
sem el¢gg¢ rendezett, n¢ha Ãgy tünik, mint-
ha egymÀssal csak lazÀn ´sszef¡ggû tanul-
mÀnyokbÂl lenne ´sszeÀllÁtva. Ezzel egy¡tt is
nagy nyeres¢ge a müvelt ¢rdeklûdûk Àltal is
jÂl ¢rthetû orvost´rt¢neti irodalomnak.

Harmat PÀl
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Azt k¢rdezi tûlem PÀlinkÀs Gyuri: àElest¢l?Ê MÀr mi¢rt estem volna el? Mivel
azonban a tekintete a t¢rdemre irÀnyul, odapillantok, ajaj, a fele sem tr¢fa, ri-
pityomra szakadt a legkedvesebb nadrÀgom. ValÂban, mintha nagyot estem vol-
na, Àm ez csak a lÀtszat, igazÀbÂl a kortÂl van, az agyonhasznÀlt anyag f´lmondta
a szolgÀlatot. Matatok hÀt odahaza a szekr¢nyben; egy nadrÀg kellene. °rdes,
szÃrÂs sz´vetet tapint a kezem, megd´bbenve hÃzom elû. Ez m¢g megvan? °s
¢pp most akad a kezembe?! F´lprÂbÀlom. HiÀba rem¢nykedem, hogy r¢g kihÁz-
tam, ¢ppen jÂ, mintha rÀm ´nt´tt¢k volna.

Ez egy egyennadrÀg. 1986-bÂl valÂ, amikor Kardos G. Gyurival minket jel´lt
az ÁrÂsz´vets¢g, hogy megfigyelûk¢nt vegy¡nk r¢szt Phenjanban az afroÀzsiai
ÁrÂk kongresszusÀn. Gyuri, mint gondos ¢s elûrelÀtÂ delegÀciÂvezetûh´z illik,
gyanakodva m¢regetett. àMondd, van neked rendes ruhÀd?Ê Mert, ugye, akÀr-
milyen ancÃgban nem k¢pviselheti az ember a magyar irodalmat a vilÀg mÀsik
v¢g¢n. àNincsÊ ä vÀlaszoltam neki a t¢nyeknek megfelelûen. BÂlintott. àR´gt´n
gondoltam. Mert nekem sincs.Ê ElhatÀroztuk, hogy neki´lt´z¡nk a k¡ldet¢snek.
Volt valami ÀruhÀzi almufti ismerûse, aki m¢g azt is megÁg¢rte, hogy a konfek-
ciÂ´lt´nyt egy ¡gyes kezü szabÂ m¢g ott az ÀruhÀzban rÀnk igazÁtja. Akkor vett¡k
ezt a àformaruhÀtÊ. K¢t egyforma, s´t¢tsz¡rke ´lt´nyt. Mivel drÀgÀbbra nem
telt, ezt a k¢t garantÀltan müanyagbÂl k¢sz¡lt smirglianyagÃt. Ami egy idû utÀn
Ãgy szÃrt, mint Nesszosz inge. Az igaz, Ág¢ret szerint rÀnk igazÁtotta az ´lt´nyt
az ¡gyes kezü ÀruhÀzi szabÂ, aki, ha jÂl eml¢kszem, ugyancsak ismerûse volt
Gyurinak, a ruhaprÂbÀk nagy viccmes¢l¢s ¢s marhÀskodÀs k´zt zajlottak, mily
sajnÀlatos, hogy semmi ¢rdemleges nem jut eszembe, csak ez a homÀlyos k¢p
az ÀruhÀzm¢lyi szabÂmühelybûl. Bezzeg, ha neki kellett valamit megÁrnia tÁz ¢v
utÀn. Mintha tegnap t´rt¢nt volna, mintha lÀtnÀ a legkisebb r¢szletet is, eml¢-
kezne minden elhangzott szÂra, m¢g az ablakon beesû f¢nypÀszmÀban tÀncolÂ
porszemek is ma sz¡letett elevenek.

Azt gondoltam, ez a k´z´s Ãt majd alkalmat ad rÀ, hogy olyan k¢rd¢seket is
f´ltegyek neki, amik sem a kapkodÂs szerkesztûs¢gi egy¡ttl¢tek, sem a k´z´s
kocsmai b´llenked¢sek l¢gk´r¢be nem illettek. Sajnos az orvosa az utolsÂ pilla-
natban, beteg szÁv¢re hivatkozva, lebesz¢lte ût az ÃtrÂl.

így aztÀn a vÀrva vÀrt szakmai besz¢lget¢sek elmaradtak. Lehet, ha l¢trej´n
az Ãt, akkor is elmaradtak volna. Mert egyfelûl k¢ptelens¢g lett volna odafor-
dulni hozzÀ ¢s kimondani, milyen nagy ÁrÂnak tartja ût az ember. Tetszenek hal-
lani a harsÀny r´h´g¢st. Mindig Ãgy viselkedett, mint akit igazÀbÂl nem nagyon
¢rdekel az irodalom. BizonyÀra nem is ¢rdekelte jobban a kellet¢n¢l. A szerkesz-
tûs¢gbûl is csak n¢hÀny gunyoros megjegyz¢s¢re eml¢kszem. Nem kedvelte, ha
valaki Ãgy kezdte az ÁrÀsÀt, hogy a hûs reggel, nagyot nyÃjtÂzva, f´l¢bred az
ÀgyÀban, az meg, nem tudom, mi¢rt, k¡l´n´sen f´lbûszÁtette, ha valaki azt Árta
p¢ldÀul, hogy: àÀrvÀvÀ vÀltÊ. De k¡l´nben? Az ¢n kocsmai bemutatÀsom Ágy
szÂlt: àItt j´n LÀzÀr Ervin, a nagy mesemondÂ. Megvedel a kocsmÀban ´t liter



bort, s amikor hazamegy, lehuppan az ÁrÂasztalÀhoz, s v¢reres szeme k´d´s te-
kintet¢t a papÁrra vetve leÁrja a cÁmet: A furfangos pintyûke.Ê °s ez a b´k´lûdûs
sz´veg ä akÀr hihetû, akÀr nem ä tele volt szeretettel. TalÀn ¢ppen az¢rt volt
ilyen kajÀn, olykor-olykor majdnem cinikus, hogy ki ne der¡lj´n, mennyi ¢rze-
lem van benne ¢s mennyire ¢rz¢keny. De hiszen jÀtszhatott, ahogy akart, aki
olvasta, hogyan vÀrakozik Hefciba ajtaja elûtt Abed, azt nem tudta megt¢vesz-
teni. çmde irodalomrÂl akkor mÀr csak az id¢zett stÁlusban lehetett vele tÀrsa-
logni, vagy m¢g Ãgy sem, mert p¢ldÀul a nûk sokkal ¢rdekesebb t¢ma, mint akÀr-
milyen irkafirka.

így aztÀn soha nem siker¡lt tûle megk¢rdeznem, f´lÁrta-e vagy sohasem felej-
tette el azokat az aprÂsÀgokat ä mondjuk, egy plakÀt szÁn¢t, egy f´liratot, egy
hÃsz ¢ve elhangzott mondatot ä, amik n¢lk¡l s¡ket minden irodalmi sz´veg, az
´v¢ pedig ezektûl az aprÂsÀgoktÂl lelkes¡l Àt. Olyan, mint a varÀzslat. Persze
nem csak ettûl, tudja jÂl az ember. ý olyasmit tudott, amit kevesen, ezt szerettem
volna neki mindig elmondani. Hogy nem Ár, hanem teremt. Elk¢stem. De akkor
sem k¢sû ezt kimondani.

LÀzÀr Ervin

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




