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RadnÂti SÀndor

A PIKNIK (I)

1. Az olvasÂ ÂrÀja
T´bb modern irodalomtudÂs emleget egy bon mot-t, amely a XV III. szÀzadi nagy
aforistÀtÂl, Georg Christoph Lichtenbergtûl szÀrmazik, ¢s Ãgy szÂl, hogy a k´nyv (a
sz´veg) piknik, melyre a szerzû hozza a szavakat, az olvasÂ a jelent¢st. A tudÂsok gyakran egymÀstÂl id¢zik ä aff¢le vÀndormondÀssÀ vÀlt. MegtalÀlhatÂ olyan, k¡l´nb´zû
nemzetis¢gü, k¡l´nb´zû irÀnyzatokhoz tartozÂ vagy ¢ppen irÀnyzatokat alapÁtÂ kutatÂknÀl, mint Northrop Frye, E. D. Hirsch Jr., Wolfgang Iser, Tzvetan Todorov, Umberto Eco.1 Id¢zik egyet¢rtûleg vagy ¢ppen bÁrÀlÂlag, s ezenk´zben egy àminden kr¢tai hazudik ä mondja egy kr¢taiÊ-tÁpusÃ aporiÀban semmisÁtik ¢s valÂsÁtjÀk meg az aforizma jelent¢s¢t.
Northrop Frye: FEARFUL S IMMETRY . A STUDY OF W ILLIAM BLAKE. Princeton, 1947. 427. k. o. E[rick]
D[onald] Hirsch Jr.: V ALIDITY IN INTERPRETATION. Yale University Press, New Haven and London, 1967.
1. o. Wolfgang Iser: DER IMPLIZITE LESER. Fink, M¡nchen, 19943. 58. k. o. Wolfgang Iser: DER AKT DES
LESENS. Fink, M¡nchen, 19944. 50. o. Tzvetan Todorov: L'HOMME D°PAYS°. Paris, Seuil, 1996. 192. o. Umberto Eco: I NTERPRETATION AND HISTORY. In: Eco (with R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Roes, ed. by S. Collini): I NTERPRETATION AND OV ERINTERPRETATION. Cambridge University Press, 1992. 24. o.
Engedtess¢k meg itt az id¢zettel kapcsolatban egy kis filolÂgia. Frye nem emlÁti id¢zete szerzûj¢t, de tudja,
hogy a mondÀs eredetileg Jakob B´hm¢vel Àllt kapcsolatban: àA megjegyz¢s alighanem B´hme kigÃnyolÀsÀra
volt szÀnva, de pontos leÁrÀsa minden irodalmi münek, kiv¢tel n¢lk¡l.Ê Ez nagy jelentûs¢gü teoretikus ÀllÁtÀs, de
mint lÀtni fogjuk, mell¢kesen f´lt¢telezhetûv¢ teszi, hogy Frye nem az eredeti helyen olvasta az id¢zetet.
Hirsch k´nyv¢nek I N DEFENSE OF THE AUTHOR cÁmü I. fejezete Frye id¢zet¢t mottÂk¢nt alkalmazza, mint
ahogy Iser is Frye-nÀl olvasta. Eco TodorovnÀl. (DÀvidhÀzi P¢ter Hirsch nyomÀn id¢zi a mondÀst: HUNYT
MESTERºNK . ARANY JçNOS KRITIKAI ¹R¹KS°GE, Argumentum, 1992, 58. o., a Todorovot id¢zû EcÂt pedig
AlmÀsi MiklÂs id¢zi ANTIESZT°TIKç-jÀban, TäTwins, 1992, 179. o.) Todorov Stanley Fish hermeneutikai elm¢let¢re alkalmazza a mondÀst ä àFish kezdeti koncepciÂja minden olvasmÀnyt egyfajta piknikk¢ vÀltoztat...Ê ä s û
emlÁti, hogy ezt Lichtenberg mondta B´hm¢rûl. Eco is e àmaliciÂzusÊ kritika nyomÀn nevezi meg Lichtenberget. (Todorov cikke az id¢zett francia kiadÀsnÀl korÀbban jelent meg angolul.) Todorov professzor k¢rd¢semre lev¢lben tÀj¢koztatott, hogy û Lichtenberg bon mot-jÀt Freud V ICC-k´nyv¢ben olvasta. A V ICC °S
V ISZONYA A TUDATTALANHOZ. In: Freud: ESSZ°K . Gondolat, Budapest, 102. o. Lichtenberg Freud kedves szerzûje volt, akit mÀs müveiben is id¢zett: 1905-´s V ICC-k´nyv¢ben majd' hÀrom tucat elm¢ss¢g¢t hozta fel
p¢ldÀnak. A keresett id¢zet Lichtenberg ´tletf¡zeteiben, a SUDELBºCHER-ben, az E f¡zetben talÀlhatÂ meg.
(Georg Christoph Lichtenbergs AFORISMEN. Hrsg. von Albert Leitzmann. III. f¡zet. Berlin, B. Behr's Verlag, 1906. 24. o. Eä103. bejegyz¢s, ill. Lichtenberg: SCHRIFTEN UND B RIEFE. Hrsg. von Wolfgang Promies.
I. k´t. M¡nchen, Hanser, 1973. 363. o. Eä104. bejegyz¢s.) A Meyers Volksb¡cher egy ¢vszÀm n¢lk¡li XIX.
szÀzad v¢gi kiadÀsa (Leipzig, Bibliographischer Institut) cÁmet is ad a sz´vegnek: ñDAK¹LTýINK V °DELM°BEN
(84. kk. o.). így k´z´lj¡k mi is a k´vetkezû oldalakon. Lichtenberg itt gy´ng¢d irÂniÀval besz¢l bizonyos
provinciÀlis n¢met Âdak´ltûkrûl, s müveikrûl azt ÀllÁtja, hogy àaz ilynemü alkotÀs ugyanaz a k´lt¢szetben, mint
Jakob B´hme halhatatlan müveinek sora a prÂzÀban ä egyfajta piknik, amelyre a szerzû hozza a szavakat (a hangzÀst),
az olvasÂ pedig az ¢rtelmetÊ. Mindenesetre a mondatban rejlû gÃnyt (azt, hogy a misztikus filozÂfus sz´vegeit
a vilÀgias àpiknikÊ metaforÀval illeti, ¢s ezt a jelent¢s kontingens voltÀra alkalmazza) keresztezi a korÀntsem
gÃnyos àhalhatatlanÊ jelzû. Az anglomÀn Lichtenberg nagy v¢lem¢nnyel volt a g´rlitzi suszterrûl ä ¢s philosophus teutonicusrÂl ä, àegyed¡li eredeti alakunknakÊ, àlegnagyobb ÁrÂnknakÊ nevezte, s noha szÀmos helyen
¢rthetetlennek tartotta, megv¢dte attÂl a vÀdtÂl, hogy csalÂ lett volna. I N DER SCHULE DER PHILOSOPHIE. In:
Lichtenberg: GESAMMELTE W ERKE IäII. Hrsg. von Wilhelm Grenzmann. Frankfurt/Main, Holle, 1949. I.
k´t. 245. kk. o. Az ÁrÀs mint (szellemi) lakoma toposzÀhoz ¢s az ÁrÂ mint vend¢glûs modernebb k¢pzet¢hez
lÀsd Henry Fielding: TOM JONES, Elsû k´nyv, 1. fejezet.
1
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Az aforizma ÀltalÀnosÁtva t´bb¢rtelmü. Modern belÀtÀst tartalmaz: a befogadÂ aktÁv
vagy ¢ppen konstitutÁv r¢szv¢tele n¢lk¡l nem k¢pzelhetû el, hogy hozzÀf¢rj¡nk egy
mü ¢rtelm¢hez, amely nyitott ¢s plurÀlis, k¡l´nb´zû individuÀlis befogadÂkhoz ¢s vÀltozÂ befogadÂ k´z´ss¢gekhez rendelt. De azt mÀr homÀlyban hagyja, hogy ilyen mÂdon hozzÀf¢rhet¡nk-e. BefolyÀsoljÀk-e a àszavakÊ a àjelent¢stÊ, s ha igen, milyen m¢rt¢kben? A nyersanyagbÂl v¢gtelen szÀmÃ ¢tel k¢szÁthetû, azaz v¢gtelen szÀmÃ jelent¢s
k¢pzelhetû el? Amit az olvasÂ hoz a piknikre, az nem volna mÀs, mint a t´rt¢nelmileg
mindig vÀltozÂ Ázl¢s? A szavak minden Ãj hasznÀlatban Ãj jelent¢ssel t´ltekeznek? A
kontextusok v¢gtelenek, de a jelent¢s v¢ges? A jelent¢s, mivel kontextusf¡ggû, korlÀtozott, de maguk a kontextusok korlÀtlanok? Az ¢rt¢s sz¡ks¢gszerüen f¢lre¢rt¢s? A
piknik c¢lja a sz´veg idegen horizontja ¢s az olvasÂ sajÀt horizontja k´z´tti tÀvolsÀg
egybeolvasztÀsa? A szerzû szavai idegenek ¢s ez¢rt n¢mÀk mindaddig, amÁg az olvasÂ
Àltal meg nem szÂlalnak? Vagy holtak, amÁg az olvasÂ f´l nem tÀmasztja ûket? A szavak
(a mü) keltette elvÀrÀsokbÂl l¢trej´vû hatÀs vagy az olvasÂi tapasztalatbÂl l¢trej´vû befogadÀs nyom-e t´bbet a latban, vagy pedig rem¢lhetû-e a kettû szint¢zise? Minden
olvasÂ aff¢le nomÀd monÀdk¢nt sajÀt piknikre jÀr az olvasmÀnnyal, vagy elk¢pzelhetûk olvasÂk´z´ss¢gek ä tradÁciÂk, kultÃrÀk, ¢letformÀk ä k´z´s kirÀndulÀsai, ahol
egy¡tt fogyasztjÀk el a felszolgÀlt szavakat, esetleg k´z´sen k¢szÁtik is el a jelent¢st, s
v¢g¡l megegyeznek abban, hogy mit ettek? Egy-egy eml¢kezetes piknik receptjei

Georg Christoph Lichtenberg

[ñDAK¹LTýINK V°DELM°BEN]
TatÀr SÀndor fordÁtÀsa
Nagyszerü valami az emberi ¢rtelem, csak ¢ppen a leggyÀmoltalanabb ¢s leghasznavehetetlenebb dolog a vilÀgon minden olyan esetben, amikor nincs sz¡ks¢g¡nk rÀ. Vagy mondta nektek valaki, hogy hasznÀlnotok kell az ¢rtelmeteket egy-egy ÂdÀt olvasvÀn? Ezek a
müvek az emberi ¢rtelem szenderg¢se k´zben sz¡lettek ä ¢s ti ¢ber ¢rtelemmel akartok
Át¢lni felûl¡k? MÀs szÂval ott van elûttetek a megfelelû mü, ti azonban nem adjÀtok hozzÀ
a megfelelû fejet. Ha egy k´nyv ¢s egy fej ´ssze¡tk´zv¢n ¡resen kong valami, az vajon
mindenkor a k´nyv? Horatius eg¢szen mÀsmilyen ÂdÀkat Árt volna ä mondjÀk sokan.
Olyan sorok lenn¢nek benn¡k, amelyeket korosodvÀn ¢s magÀt az ÂdÀt mind t´bbedszer
olvasvÀn egyre jobban csodÀl az ember, ezzel szemben a legt´bb n¢met Âda annÀl egy¡gyübbnek hat, min¢l t´bbsz´r olvassuk. Ki lehet ´t´lni enn¢l maliciÂzusabb, liscow-ibb
kifogÀst? Szerintem eff¢l¢t hallvÀn m¢g egy kûbûl faragott szent is kij´nne a b¢ketür¢sbûl.
ñ, ti fafejek, hÀt ki mondta nektek, hogy a mi Âdak´ltûinket Horatiusszal kellene ´sszem¢rnetek? Horatius a vilÀg elsû udvarainak egyik¢ben ¢lt, s hozzÀ egy olyan vÀrosban,
amely joggal szÀmÁtott az emberi nem szÁv¢nek. Ott az utcak´lyk´k a Quicquid agunt hominest ott lÀthattÀk minden temetûben ¢s minden fal m´g´tt, ¢ppen csak a szem¡ket kellett
hozzÀ nyitva tartaniuk. Akkoriban persze nagyszerü müv¢szet volt az emberismeret, s az
olyan igazsÀgok, amelyeket kutatvÀn mi minden fiziognÂmiai akrÁbiÀnkat bevetj¡k, ¢s
amelyek csodÀlatÀban elkerekedik a szem¡nk, ¢s sz¢jjelterpesztûdnek a lÀbujjaink, tudjÀtok, hogy RÂmÀban mik voltak ezek a mi ÀhÁtattal ´vezett felismer¢seink? KÀv¢hÀzi cse-

RadnÂti SÀndor: A piknik (I) ã 157

fennmaradnak az interpretÀciÂs k´z´ss¢gben, ¢s int¢zm¢nyes¡lve befolyÀsoljÀk a k¢sûbbieket? Ha igen, ezek a receptek is szavakkÀ vÀlnak, amelyeknek Ãjfent jelent¢st
kell tulajdonÁtanunk? AbbÂl, hogy a szavak ¢s a jelent¢s k¢szÁtûit a mondÀs hatÀrozottan megk¡l´nb´zteti, k´vetkezik-e, hogy a szavak tartalmÀval szemben kifejez¢s¢rt¢k¡k, vilÀgn¢zet¡kkel szemben nyelvjÀt¢kuk vehetû csak figyelembe? T´bb vagy kevesebb-e ez a àcsakÊ? A szavak mondandÂjÀval szemben a benn¡k rejlû k¢rd¢s, rejtv¢ny,
inkoherencia, ambivalencia, v¢letlenszerüs¢g, ellentmondÀsossÀg, paradox ellen¢rtelem, nyom, szubtextus, a vaksÀg ¢s a belÀtÀs egy¡ttes jelenl¢te, a szavak konstrukciÂjÀnak lebontÀsa vagy ¢ppen a szavak k´zt ¢s a szavak Àltal l¢trej´vû ¡res hely k¢sztet
¢rtelmez¢sre? Az olvasÀsi folyamatban l¢trej´vû elbizonytalanodÀs ¢s bizonytalansÀg
vÀltanÀ ki az ¢rtelmez¢st? A sz´veg szavakra valÂ sz¢tdarabolÀsa ¢s a jelent¢s mÀs forrÀsbÂl valÂ eredeztet¢se a sz´veg teolÂgiai eredetü homogenitÀsÀnak dogmÀjÀval valÂ
szakÁtÀst jelenti? Az ÁrÂtÂl szÀrmazÂ szavak m´g´tt v¢gtelen szÀmÃ mÀs ÁrÂtÂl szÀrmazÂ
szavak sejlenek f´l? Csak az ÁrÂtÂl szÀrmazÂ szavakat ¢s ezeknek az olvasÂ Àltal tulajdonÁtott jelent¢seit szolgÀljÀk fel, vagy az ¢rtelemadÀst a sz´vegtûl f¡ggetlen, az olvasÂ ¢letvilÀgÀban gy´kerezû normatÁv jelent¢sek is befolyÀsolhatjÀk? A munkamegosztÀs, amelyet a mondÀs leÁr, azt jelenti-e, hogy a szerzû ki van zÀrva a jelent¢sadÀsbÂl?
Ha a szavak retorikÀja rekonstruÀlhatÂ mÂdon ¢ppens¢ggel cs´kkenteni kÁvÀnja a
lehets¢ges jelent¢sek k´r¢t, szabad-e ezt figyelmen kÁv¡l hagyni? S ha a szerzû mint

velyt¢mÀk, semmi egyebek, amelyeket vagy ´tven grÀdussal meg kellett haladjon bÀrmely
vÀsÀri nagyot mondÂ ahhoz, hogy egyÀltalÀn elûvezethesse a müv¢szet¢t. Ama finom urakat, akik Horatiusszal akarjÀk m¢rni a mi lauenburgi dalnokainkat, szinte kedvem volna
ä s ez k¢ts¢gtelen¡l jogosultabb ´sszevet¢s lenne az Àltaluk gyakoroltnÀl ä bizonyos eredeti
koponyÀkhoz hasonlÁtani, akik egy bizonyos cellei int¢zm¢nybe bezÀrva t´ltik napjaikat.
Egy¡gyü koponyÀk. A mi Âdak´ltûink t´bbnyire ¢retlen balga figurÀk, akik olyan kisvÀrosokban ¢lnek ¢s dallanak, ahol mindenki ugyanazt rem¢li, ugyanazt f¢li, ugyanazt hallja,
¢s szakasztott egyformÀn gondolkodik, s ahol egy tÀrsasÀgban hÃsz fej mindig csak egynek
szÀmÁt; olyan emberek, akik k´ltûkbûl olvastÀk k´ltûkk¢ magukat, olyasformÀn, ahogyan
k´nyvekbûl tanul Ãszni az ember, vagy Rugenda csatÀibÂl sajÀtÁtja el a hadvisel¢s müv¢szet¢t. Tapasztalatlan ifjÃ emberek; mindûj¡k tarsolyÀban nagyjÀbÂl egy tucat sajÀt ¢s k¢t
tucat k´lcs´nz´tt gondolat lapul; hÀt persze hogy sok magvasat lehet Ágy a vilÀgrÂl mondani! ArrÂl mÀr nem is besz¢lve, hogy Âda k¢tf¢le van: a tudÂsfajta, amely a szellemnek
¢s a f¡lnek szÂl, meg a nem tudÂs Âda, az egyed¡l a f¡lnek szÂlÂ, s ez utÂbbihoz jÂszer¢vel
m¢g az sem sz¡ks¢geltetik, hogy olvasÂja anya sz¡lte l¢ny legyen. Felt¢ve, hogy valakinek
van valamelyes f¡le a versm¢rt¢khez, ¢s stimulantia gyanÀnt elolvas hÃsz-harminc ÂdÀt,
szeretn¢m lÀtni annak a halandÂnak az ÀbrÀzatÀt, aki ne tudna maga is egy ÂdÀt visszhangozni, sût olyan ÂdÀt, amelynek olvastÀn minden po¢tai elemista orrlyuka kitÀgul, ¢s sz¢tmeredû lÀbujjai nem akarnak megf¢rni a cipûj¢ben. EgyszÂval az ilyen kompozÁciÂk a legkev¢sb¢ sem azzal a m¢rt¢kkel m¢rendûk, mint Hagedorn, Uz ¢s Ramler ÂdÀi, l¢v¢n, hogy
az alkotÀsoknak eg¢szen mÀs osztÀlyÀba tartoznak: az ilynemü alkotÀs ugyanaz a k´lt¢szetben, ami Jakob B´hme halhatatlan müveinek sora a prÂzÀban ä egyfajta piknik, amelyre a szerzû hozza a szavakat (a hangzÀst), az olvasÂ pedig az ¢rtelmet. Ha pedig nem akarÂdzik hozzÀtennie az ¢rtelmet, vagy nem k¢pes rÀ, akkor hagyja a dolgot olyannak,
amilyen. AkÀrhogyan is: mindig vannak elegen, akik ki nem hagynÀk az ilyen ¢p¡letes
uzsonnÀkat.
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sajÀt szavainak nem alkotÂja, hanem olvasÂja, maga is hozhat jelent¢st a piknikre (¢s
ez persze nem tilthatÂ meg neki), megilleti-e valami tisztelet, k¡l´n´s figyelem az û
hozzÀjÀrulÀsÀt?
Ezekkel a k¢rd¢sekkel alaposan tÃlterheltem a hasonlatot, de az olvasÂ felismerheti
benn¡k annak a hatvanas ¢vek Âta tartÂ vitÀnak az ellentmondÀsos vagy egymÀst kieg¢szÁtû, illetve k¡l´nnemü elemeit, amely az irodalmi müvek interpretÀciÂjÀrÂl, illetve interpretÀlhatÂsÀgÀrÂl folyik. A hatvanas ¢vek persze bizonyos m¢rt¢kig ´nk¢nyesen kijel´lt hatÀrpont, hiszen a szavak, a sz´vegek nyitottsÀgÀrÂl, sok¢rtelmüs¢g¢rûl ¢s az ¢rtelmez¢s ¢rtelmet adÂ jelentûs¢g¢rûl, valamint a hatÀs elsûdlegess¢g¢rûl
szÂlÂ n¢zeteknek erûs hagyomÀnya van. çm figyelemre m¢ltÂ ezek rendkÁv¡li aktualizÀlÂdÀsa a hatvanas ¢vekben, ami konkurens hagyomÀnyok gyeng¡l¢s¢vel vagy ¢ppen egyetemess¢gig¢ny¡k ä legalÀbbis egy idûre ä utolsÂ f´llobbanÀsÀval f¡gghetett
´ssze. A hatvanas ¢vek elm¢leti vÁvÂdÀsaiban j´tt l¢tre ¢s a hetvenes ¢vekben szilÀrdult
meg az a beÀllÁtottsÀg, amelynek alapjÀn cs´kkent annak az es¢lye, hogy egy t´rt¢nelmi vagy leÁrÂ tudomÀny sz´vegek olyan immanens magyarÀzatÀval Àlljon elû, amely
ä ig¢nye ¢s ideolÂgiÀja szerint ä eredet¡k vagy zÀrt szerkezet¡k pontos feltÀrÀsÀval
relativizÀlja az eddigi ¢rtelmez¢seket, ¢s meg- vagy eltalÀlja a sz´veg egy¢rtelmü
jelent¢s¢t. A pozitivista filolÂgia ¢s a szcientista jelent¢stan univerzalisztikus ig¢nyeivel
szemben f´lhalmozÂdtak a k¢telyek. (Nem besz¢lve olyan ä az ´tvenes ¢vek technikaiforradalom-mÀmorÀval ´sszef¡ggû ä kÁs¢rletekrûl, mint a kibernetika alkalmazÀsÀrÂl,
a jelent¢s informÀciÂvÀ alakÁtÀsÀrÂl p¢ldÀul Abraham A. Moles-nÀl, vagy Max Bense
nagyig¢nyü, mÀr cÁm¢ben is diszciplÁnÀnk n¢vadÂ müv¢t id¢zû n¢gyk´tetes AESTHETICA-jÀban.) UgyanÁgy cs´kkent annak az es¢lye is, hogy metafizikai eszme vagy pszicholÂgiai fogalmak alapjÀn tulajdonÁthassunk t´bb¢-kev¢sb¢ egy¢rtelmü jelent¢st a
sz´vegeknek. A szigorÃan a müre ´sszpontosÁtÂ formalista vizsgÀlÂdÀs, mely t¢ves
k´vetkeztet¢sk¢nt hÀrÁtott el minden, az alkotÂfolyamattal, a mü genezis¢vel, illetve
¢rzelmi hatÀsÀval, befogadÀsÀval kapcsolatos megfontolÀst, szint¢n a hatvanas ¢vektûl
ker¡lt kereszttüzbe. Az eszt¢tikai ¢rdeklûd¢s elfordult a mü magÀban valÂ l¢t¢tûl, de
nem vissza a mü keletkez¢s¢hez, hanem egy¢rtelmüen a mü recepciÂja fel¢. Valaha
kiv¢telesnek, ezutÀn p¢ldaszerünek tünt az olyan hÁres, sz¢tszÂrÂdÂ, heterog¢n, egymÀssal ´sszeegyeztethetetlen ¢s m¢gis gyakran egy¡tt megjelenû, sok nemzed¢ken kereszt¡l hagyomÀnyozÂdÂ ¢rtelmez¢sek sokasÀga, mint amilyen a H AMLET -¢, amelyben az ¢rt¢kel¢sben valÂ kiv¢telesen szilÀrd egyet¢rt¢s (n¢hÀny hÁres kiv¢teltûl, TolsztojtÂl, T. S. EliottÂl eltekintve) soha nem jÀrt egy¡tt az ¢rtelmez¢s konszenzusÀval, s
az egymÀssal ellent¢tes olvasatok mintegy ´sszetartoztak. Az olvasÂ szerepe rendkÁv¡li
m¢rt¢kben f´l¢rt¢kelûd´tt.
Umberto Eco azt mondja, hogy a spanyol Castillet 1957-es k´nyve, a LA HORA DEL
LECTOR (AZ OLVASñ ñRçJA) profetikus mü volt, majd mindjÀrt megemlÁti a maga 1962es A NYITOTT Mþ-j¢t, amelyben meghirdette az ¢rtelmezû aktÁv szerep¢t eszt¢tikai ¢rt¢kü sz´vegek olvasÀsakor. EmlÁthette volna Arthur Nisin 1959-es AZ IRODALOM °S AZ
OLVASñ-jÀt is. A k´zvetlen ä irodalomelm¢leti ä elûzm¢nyek k´z¢ tartozik Sartre teÂriÀja az olvasÂi szabadsÀgrÂl (MI AZ IRODALOM?, 1947), Frye id¢zett megjegyz¢se 1947bûl ¢s Maurice Blanchot p¢ldÀzata az olvasÀsrÂl mint LÀzÀr feltÀmasztÀsÀrÂl (AZ IRODALMI T°R, 1955). A hatvanas ¢s hetvenes ¢vek azonban az olvasÂ(k) rehabilitÀciÂjÀnak, k´z¢ppontba ÀllÁtÀsÀnak tekintet¢ben valÂban sarkalatos fordulatot hoztak,
olyasf¢l¢t, amit a tudomÀnyelm¢let paradigmavÀltÀsnak szokott nevezni. A fordulat
mottÂjÀul bÁzvÀst vÀlaszthatnÀnk Brecht hÁres sorÀt: àTisztelt k´z´ns¢g, kulcsot te talÀlj...Ê
Az olvasÂ fel¢ fordulÀst gyakran mÀr tanulmÀnyok vagy k´nyvek cÁm¢rûl is leolvas-
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hatjuk. Csak a legfontosabbak k´z¡l emlÁtve n¢hÀnyat: EGY OLVASñI IRODALOMT¹RT°NET°RT (Harald Weinrich, 1967), ...AZ OLVASñ AZ E LVESZETT PARADICSOM-ban;
I RODALOM AZ OLVASñBAN: AFFEKTíV STILISZTIKA (Stanley Fish, 1967; 1970), AZ IRODALMI BEFOGADçS DINAMIKçJA; 5 OLVASñ OLVAS (Norman N. Holland, 1968; 1975),
A SZ¹VEGEK FELHíVñ SZERKEZETE. A MEGHATçROZATLANSçG MINT AZ IRODALMI PRñZA HATçSFELT°TELE; AZ IMPLICIT OLVASñ. A REG°NY KOMMUNIKçCIñS FORMçI BUNYANTñL B ECKETTIG; AZ OLVASçS AKTUSA. AZ ESZT°TIKAI HATçS ELM°LETE (Wolfgang Iser, 1970; 1972; 1976), A SZ¹VEG ¹R¹ME; AZ OLVASçSRñL (Roland Barthes,
1973; 1975), OLVASATOK °S °RZ°SEK (David Bleich, 1975), AZ OLVASçS SORSA (Geoffrey H. Hartman, 1975), A F°LRE°RT°S T°RK°PE (A MAP OF MISREADING: Harold
Bloom, 1975), AZ OLVASñ SZEREPE (Umberto Eco, 1979), AZ OLVASçS ALLEGñRIçI (Paul
de Man, 1979). Megjelennek az ilyen cÁmü antolÂgiÀk, G¡nter Grimm I RODALOM °S
OLVASñ-ja (1975), (a t´rt¢netesen magyar szÀrmazÀsÃ) Susan [Rubin] Suleiman ¢s Inge Crosman OLVASñ A SZ¹VEGBEN-je (1980), Jane P. Tompkins READER-RESPONSE
CRITICISM-olvasÂk´nyve (1980). De a cÁm formÀlis ism¢rv¢nek szempontjÀn tÃll¢pve
is f´l kell sorolnunk n¢hÀny jelentûs müvet, hiszen e probl¢ma foglalkoztatja Hans
Robert Jauùt programatikus müv¢ben, AZ IRODALOMT¹RT°NET MINT AZ IRODALOMTUDOMçNY PROVOKçCIñJç-ban (1967), s nagym¢rt¢kben ehhez a k¢rd¢shez szÂl hozzÀ Roland Barthes S/Z-je (Balzac SARRASINE cÁmü novellÀjÀnak hÁres elemz¢se, 1970),
Michael Riffaterre STRUKTURçLIS STILISZTIKç-ja (1971, noha û az àarchi-olvasÂÊ, a
szuperolvasÂ heurisztikus konstrukciÂjÀval ¢ppens¢ggel vissza akarja nyerni a sz´veg
objektÁv egy¢rtelmüs¢g¢t), Harold Bloom A HATçSTñL VALñ SZORONGçS-a (1973),
Hillis Miller A KRITIKUS MINT HçZIGAZDç-ja (1976), Stanley Fish tanulmÀnyk´tete, a
V AN SZ¹V EG EZEN AZ ñRçN? AZ °RTELMEZý K¹Z¹SS°GEK TEKINT°LYE (1980) ¢s a t´bbi. Jonathan Culler 1982-es Àttekint¢s¢nek, a DEKONSTRUKCIñ-nak hÀrom fejezete
k´z¡l az elsû AZ OLVASñK °S AZ OLVASçS cÁmet viseli. Az inter- vagy hipertextualitÀs
elm¢lete (Genette ¢s sokan mÀsok) a szerzût magÀt ¢rtelmezi korÀbbi müvek olvasÂjak¢nt, illetve id¢zûjek¢nt, ¢s az olvasÂtÂl is elvÀrja, hogy a sz´veget azokra a korÀbbi
sz´vegekre vonatkoztassa, amelyekkel az kapcsolatban Àll. Az alkotÂi eredetis¢g ¢rt¢k¢nek relativizÀlÂdÀsa, az alkotÂ szubjektum kivÀltsÀgainak visszav¢tele, illetve a àszerzû halÀlaÊ gondolati alakzata (Barthes, Foucault) az olvasÂ àmegsz¡let¢s¢velÊ, azaz
´nÀllÂsulÀsÀval Àllt ´sszef¡gg¢sben. A àRezeptions¤sthetikÊ, a àWirkungs¤sthetikÊ, a
àreader-response criticismÊ, a àdekonstrukciÂÊ, a àposztstrukturalizmusÊ mind a zÀrt
¢rtelemegys¢g felbontÀsÀn fÀradozott, illetve a zÀrtsÀg lehetetlens¢g¢t bizonyÁtotta. Az
¢rtelmez¢s nyitottsÀgÀval a müalkotÀsok autonÂmiÀjÀrÂl valÂ szilÀrd klasszicista meggyûzûd¢s fellazult, ¢s a heteronÂmia bet´r¢s¢vel ä ¢ppen a hatvanas ¢vekben ä megkezdûd´tt a magas kultÃra ¢s a t´megkultÃra k´z´tti vÀlaszfalak lebontÀsa.
E folyamatok f´lbomlasztottÀk a sz´veg mint irodalmi müalkotÀs szigorÃ elhatÀrolhatÂsÀgÀt mÀs sz´vegektûl, pontosabban k¡l´nb´zû diszciplÁnÀk sz´vegeit ä a m´g´tt¡k rejlû t¢nyek elrendez¢s¢t e sz´vegekben ä a nyitott, sok¢rtelmü irodalmi müalkotÀs, a fikciÂ vagy a mÁtosz nyomÀn kezdt¢k ¢rtelmezni. K¢zenfekvû, hogy elûsz´r
azok a humanista tudomÀnyÀgak kÁnÀltak erre lehetûs¢get, amelyeknek mesterei n¢ha nagy ÁrÂk is, mint amilyen a t´rt¢nelem, a pszicholÂgia, az antropolÂgia ¢s persze
a filozÂfia. A t´rt¢nelem, illetve a t´rt¢netÁrÀs fikcionalizÀlÀsÀnak programjÀt foglalta
´ssze Hayden White A T¹RT°NELMI SZ¹VEG MINT IRODALMI MþALKOTçS (1974) cÁmü
tanulmÀnya. A Derrida-f¢le dekonstrukciÂ ¢s a Rorty-f¢le pragmatizmus lebontja a
filozÂfia ¢s irodalom k´z´tti megk¡l´nb´ztet¢st. Paul Karl Feyerabendn¢l a tudomÀnyos kutatÀst nem mÂdszerek, hanem stÁlusok szabÀlyozzÀk, a tudomÀny müv¢szet.
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A modern hermeneutikus fordulattal a mÃlt kultÃrÀja olyan sz´vegk¢nt vÀlik olvashatÂvÀ, amelyben nemcsak az olvasmÀny, hanem az olvasÀs t´rt¢netis¢g¢t sem szabad
soha szem elûl t¢veszten¡nk. V¢g¡l Hans Blumenberg 1981-es müv¢ben, A V ILçG
OLVASHATñSçGç-ban a k´nyv, az olvasÀs kulturÀlis eszm¢je a modern vilÀgmeg¢rt¢s
egyetemes metaforÀjÀvÀ vÀlik.
A hatvanas, hetvenes ¢vek olvasÀsfordulata (az olvasÀs ¢rtelmez¢s¢nek irÀnyÀba tett
fordulata) az irodalomelm¢letben, amelyet most ä elsûsorban cÁmekre ¢s ÁrÂkra valÂ
utalÀsok fomÀjÀban ä r´viden elbesz¢ltem, maga is t´rt¢net, amelynek megvan a maga
filozÂfiai elût´rt¢nete ¢s kiterjeszked¢se. Erre utaltam, amikor a hatvanas ¢vekben kijel´lt hatÀrpont ´nk¢nyess¢g¢t azzal cs´kkentettem, hogy nemcsak Ãj irÀnyzatok ekkori megalapÁtÀsÀra, hanem r¢gebbiek aktualizÀlÂdÀsÀra c¢loztam.
AktualizÀlÂdott Walter Benjamin (1892ä1940). Eg¢sz munkÀssÀgÀban a befogadÀst
¢s a hatÀst, illetve az interpretÀciÂt ÀllÁtotta müv¢szetb´lcseletei k´z¢ppontjÀba. A barokk szomorÃjÀt¢kot ä mondta ä a n¢zûbûl kiindulva kell meg¢rteni. Ebben a gondolatban, amely a klasszicizmus mük´zpontÃsÀgÀnak energikus elutasÁtÀsÀval ¢s az allegÂria rehabilitÀciÂjÀval f¡gg´tt ´ssze, jelen van a befogadÀs formaalkotÂ szerep¢nek
hangsÃlyozÀsa, amely Benjamin k¢sûbbi munkÀssÀgÀban a Baudelaire-¢rtelmez¢sekben kap meghatÀrozÂ jelentûs¢get, melyeknek k´ztudomÀsÃlag az àhypocrite lecteurÊ,
az àÀlszent olvasÂÊ a fûszereplûje. A hatÀs ¢s befogadÀs egy formÀjak¢nt felfogott interpretÀciÂ (az egymÀshoz tartozÂ kommentÀr ¢s kritika) t´rt¢nelmi aktualizÀlÀs, ez¢rt
van az interpretÀciÂnak megmentû szerepe.
Meglepû mÂdon nem aktualizÀlÂdott LukÀcs Gy´rgy heidelbergi müv¢szetfilozÂfiÀja (1912ä1914) ¢s eszt¢tikÀja (1916ä1918), amelynek megtalÀlt k¢ziratÀt MÀrkus
Gy´rgy rekonstruÀlta, ¢s 1974-ben adtÀk ki elûsz´r. E mü k¢t elem¢re hÁvom fel a
figyelmet. Az egyik az ¢letfilozÂfiai fogantatÀsÃ, tragikus kommunikÀciÂelm¢letre alapulÂ eszt¢tikai f¢lre¢rt¢selm¢let: àCsak akkor lehet zavartalanul meg¢rteni a mü l¢tez¢s¢t,
ha e f¢lre¢rt¢st tekintj¡k az egyed¡l lehets¢ges k´zvetlen k´zl¢sformÀnak: akkor mÀr csupÀn
megoldandÂ probl¢ma, nem pedig ¢rthetetlen jelens¢g, hogyan keletkezik a kettûs f¢lre¢rt¢sbûl (a
Ïkifejez¢sÎ ¢s a Ïmeg¢rt¢sÎ f¢lre¢rt¢s¢bûl) olyan vilÀg, amelyet egyik felûl sem lehet adekvÀtan
el¢rni, amely azonban mindkettûvel sz¡ks¢gszerüen normatÁv kapcsolatban van.Ê A mÀsik a receptÁv eszt¢tikai magatartÀs ÃjkantiÀnus fenomenolÂgiÀja egy mük´zpontÃ, a müalkotÀs immanenciÀjÀt fenntartÂ müv¢szetfilozÂfiÀn bel¡l: ezek lehettek volna azok az elemek, amelyek k¢t ¢vtizeddel ezelûtt berobbanhattak volna a recepciÂeszt¢tika
eszmecser¢j¢be.2
Hogy ez mi¢rt nem k´vetkezett be, maga is ¢rdekes hermeneutikai k¢rd¢s, amelyre itt csak t´red¢kes
vÀlaszt adhatok. Mindenesetre LukÀcs ÀllÀspontjÀt mint egy fejlûd¢s ÀllomÀsÀt, k¢sûbbi marxista eszt¢tikÀja
felûl ¢rtelmezt¢k, s nem vett¢k ¢szre, hogy ezÃttal a korÀbbi teÂria ä elsûsorban A SPEKULATíV -FEJLýD°SFILOZñFIAI SZ°PS°GESZME cÁmü fejezetben ä a k¢sûbbi megd´bbentûen tisztÀnlÀtÂ ¢s ä mit tagadjuk ä megsemmisÁtû
bÁrÀlata. (K´zismert, hogy ez nem az egyetlen eset LukÀcs ¢letmüv¢ben: magÀt a bolsevik fordulatÀt is megelûzte e vÀlasztÀs egy ma is ¢rv¢nyes radikÀlis erk´lcsbÁrÀlata.) TovÀbbÀ a hetvenes ¢vekben Ãjra felfedezt¢k
a LukÀcs Àltal eg¢sz hosszÃ ¢let¢ben mindig is m¢ltatott, fiatalon meghalt barÀtjÀt, Popper LeÂt, akitûl a
sz¡ks¢gszerü f¢lre¢rt¢s ´tlete, de semmik¢ppen sem elm¢lete szÀrmazik. A hetvenes ¢vek szellemi klÁmÀjÀban, amelynek LukÀcsra vonatkozÂ k´zvetlen elût´rt¢nete kettûs ä egyr¢szt k¢sei eszt¢tikÀjÀnak, AZ
ESZT°TIKUM SAJçTOSSçGç-nak (1963) konglomerÀtumÀbÂl a dialmatos, sztÀlinista elemek kiÀbrÀndÁtÂ hatÀsa
nyomult az elût¢rbe, mÀsr¢szt a hatvanas ¢vek v¢g¢re ´sszeomlottak azok az Ãjbaloldali mozgalmak, amelyekben a korai, de mÀr marxista LukÀcs fûmüve, a T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT (1923) rendkÁv¡li m¢rt¢kben aktualizÀlÂdott ä, ¢rthetû, noha nem kev¢ss¢ abszurd, hogy a finom essz¢ista Poppert megprÂbÀltÀk
a fiatal LukÀcs mell¢ ¢s ellen¢re felstilizÀlni. Ennek dokumentumak¢nt olvashatÂ Hans Robert Jauù fûmüv¢nek, az ESZT°TIKAI TAPASZTALAT °S IRODALMI HERMENEUTIKç-nak vonatkozÂ passzusa, ahol Jauù Bonyhai
2
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A modern filozÂfiai hermeneutika alapvetû müv¢nek, az ¢ppen 1960-ban megjelent I GAZSçG °S MñDSZER-nek (Hans-Georg Gadamer) egyszerre volt alapÁtÂ ¢s aktualizÀlÂ funkciÂja. Maga a szerzû ä mint utÂszavÀban Árja ä bizonytalan volt, ànem k¢sett-e
elÊ àa romantikus szellemtudomÀnyok humanista hagyomÀnyÀbÂlÊ kiindulÂ, a filozÂfia ¢s a
tudomÀnyok k´z´tt k´zvetÁteni szÀnd¢kozÂ kÁs¢rlet¢vel. Ez az aggÀly ma persze mulatsÀgosnak tünik, amikor majd' negyven ¢vvel megjelen¢se utÀn m¢rlegelj¡k e k´nyv
rendkÁv¡li k´zvetlen ¢s polemikus hatÀsÀt az irodalomtudomÀnyra ¢s mÀs humanista
tudomÀnyokra, de szÀmÁtÀsba kell venn¡nk, hogy az ´tvenes ¢vekben k¢sz¡lt ä az
uralkodÂ Àramlatok ellen¢ben. A magyarÀzÂ term¢szettudomÀnyok ¢s a meg¢rtû szellemtudomÀnyok k´z´tti munkamegosztÀs, amelyet a mÃlt szÀzad nyolcvanas ¢veitûl
kezdve hÀrom ¢vtizeden kereszt¡l Wilhelm Dilthey dolgozott ki, egyszerre aktualizÀlÂdott ¢s bizonyult kompromisszumos megoldÀsnak Gadamer müv¢nek t¡kr¢ben.
Az I GAZSçG °S MñDSZER-ben a hermeneutikus meg¢rt¢s nem mÂdszer, a hatÀst´rt¢net
l¢tt´rt¢net. Gadamer Heideggerre tÀmaszkodik, àaki elsûk¢nt t¡ntette ki a meg¢rt¢s fogalmÀt a jelenvalÂ l¢t univerzÀlis hatÀrozmÀnyak¢ntÊ.
Heidegger m´g´tt ä kev¢sb¢ a gadameri univerzÀlhermeneutika, mint mÀs irÀnyzatok, p¢ldÀul a dekonstrukcionizmus, a poszt- vagy neostrukturalizmus, a posztmodern pragmatizmus szÀmÀra ä Nietzsche aktualizÀlÂdott. Ha nem t¢vedek, ez az ´t
t¢tel k´z¡l, amelyben Heidegger ´sszefoglalta Nietzsche n¢zet¢t a müv¢szetrûl, az ´t´dikbûl vezethetû le, amely szerint a müv¢szet ¢rt¢kesebb, mint az igazsÀg (az igazsÀg
platÂni ¢rtelemben, mint magÀban valÂ l¢tezû, eszme, ¢rz¢kf´l´tti). àA lÀtszat, az illÃziÂ,
a csalÂdÀs akarÀsa, a lev¢s¢ ¢s vÀltozÀs¢ m¢lyebb, metafizikusabb, mint az igazsÀg, a valÂsÀg, a
l¢t akarÀsa.Ê Ha a(z ¢rz¢ki) müv¢szet arra valÂ, hogy ne menj¡nk t´nkre az (¢rz¢kfeletti) igazsÀgon, akkor a müalkotÀsok igazsÀgtartalmÀnak ä ¢rtelemegys¢g¢nek, egy¢rtelmüs¢g¢nek ä keres¢se paradox feladattÀ vÀlik, annÀl is inkÀbb, mert a àwahre
WeltÊ, a valÂ (igaz) vilÀg a t´rt¢nelem folyamÀn maga is fikcionalizÀlÂdott, fabulÀvÀ
vÀlt, ahogy a B çLVçNYOK ALKONYç-ban olvashatÂ. A müalkotÀsok fikcionalitÀsa, jÀt¢kos, àtÀncosÊ, tragikus-´r´mteli ¢s ez¢rt mindenekelûtt zenei karaktere nyomul elût¢rbe, amelyet a jelent¢skutatÀs ¢s ¢rtelmez¢s szÂkratikus-teoretikus kultÃrÀjÀval
szemben nem fogalmilag, hanem k´zvetlen¡l fogunk fel.
F¢lszÀz ¢v telt el Hegel hÁres szavai Âta, amelyekben a megelûzû szÀzad, a dr. Johnson, Diderot, Winckelmann ¢s Lessing nev¢vel jelezhetû elsû kritikusok tev¢kenys¢g¢re ¢s funkciÂjÀra, valamint persze a müv¢szetb´lcselet ¢s müv¢szettudomÀny legitimitÀsÀra ad elm¢leti magyarÀzatot: àA k´zvetlen ¢lvezeten kÁv¡l most egyben Át¢let¡nket is
felkeltik a müalkotÀsok, mivel a müalkotÀs tartalmÀt, ÀbrÀzolÀsi eszk´z¢t s a kettûnek megfelel¢s¢t
vagy meg nem felel¢s¢t alÀvetj¡k gondolati vizsgÀlÂdÀsunknak. A müv¢szet tudomÀnya ez¢rt
sokkal inkÀbb sz¡ks¢glet a mi korunkban, mint azokban a korokban, amelyekben a müv¢szet ´nmagÀ¢rt v¢ve mint müv¢szet mÀr t´k¢letes kiel¢g¡l¢st nyÃjtott.Ê Nietzsch¢n¢l ezt olvashatjuk:
àEzt az ÀltalÀnos nyomorÃsÀgot mutatja fel müv¢szet¡nk: hiÀba utÀnoznak v¢gig minden nagy
alkotÂ korszakot, keresnek tÀmaszt a nagy alkotÂkban, hiÀba, hogy a modern ember vigaszÀra ût
GÀbor nyomÀn Popper DIALñGUS A MþV °SZETRýL (1906) cÁmü n¢hÀny oldalas t´red¢k¢bûl s nem a HEIDELBERGI MþV °SZETFILOZñFIç-bÂl rekonstruÀlja LukÀcs ÀllÀspontjÀt. V´. Jauù: ®STHETISCHE ERFAHRUNG UND
LITERARISCHE HERMENEUTIK . Frankfurt/M., Suhrkamp, 1982. 676ä678. o. LÀsd most magyarul Jauss:
RECEPCIñELM°LET ä ESZT°TIKAI TAPASZTALAT ä IRODALMI HERMENEUTIKA. Osiris, 1997. 290ä293. o. UgyanÁgy
a àvaksÀgÊ sajÀtos esetek¢nt ¢rtelmezhetû, hogy a B LINDNESS AND INSIGHT-ban LukÀcs THEORIE DES ROMANS-Àt elemzû Paul de Man nem t¢rt vissza a sz¡ks¢gszerü f¢lre¢rt¢s lukÀcsi elm¢let¢nek m¢rlegel¢s¢hez
¢s belÀtÀsÀhoz, amely pedig oly fontos lehetett volna szÀmÀra.
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az eg¢sz ÏvilÀgirodalommalÎ k´r¡lveszik, ¢s minden idûk müv¢szete ¢s müv¢szei kellûs k´zep¢re
ÀllÁtjÀk, hogy, mint çdÀm az Àllatoknak, nevet adjon nekik: hiÀba, û m¢gis megmarad ´r´k ¢hezûnek, az ¢let´r´m ¢s az erû hÁjÀn szük´lk´dû ÏkritikusnakÎ, az alexandriai embernek, aki v¢gsû
soron k´nyvtÀros ¢s korrektor, ¢s a k´nyvekbûl felszÀllÂ portÂl meg a sajtÂhibÀktÂl nyomorultul
megvakul.Ê
ögy lÀtszik, hogy az olvasÂ ¢rtelmezûi szabadsÀga (¢s e szabadsÀg gyakorlÀsÀnak
sz¡ks¢glete, illetve bel¢p¢se a keletkezû müalkotÀsba) 1. megtÀmadja a müalkotÀs
k´zvetlen ¢lvezetre alapulÂ fogalmÀt. Az intellektuÀlis ¢rtelmezû reflexiÂ cs´kkenti a
müv¢szet ¢rz¢kis¢g¢t, evidens ¢rthetûs¢g¢t ¢s ¢rzelmi jelent¢stelÁtetts¢g¢t. A hatÀs nem
magatartÀsban ¢s cselekedetben, hanem ¢rtelmez¢sben, Át¢letben, kritikÀban nyilvÀnul meg. Ebben az elsû k´vetkezm¢nyben Hegel ¢s Nietzsche megegyezik. Igaz, Nietzsche a kritika, az ¢rtelmez¢s behatolÀsÀt a müalkotÀsba mint hanyatlÀst mÀr Euripid¢sztûl eredezteti. MegtÀmadja tovÀbbÀ 2. a müalkotÀs kit¡ntetett ¢rtelmezûj¢nek,
megÁt¢lûj¢nek, a kritikusnak a stÀtusÀt. A àkit¡ntetettÊ szÂ itt r´vidre fog egy hosszÃ
mes¢t: azok az ¢rtelmezûk is belef¢rnek, akik az igazsÀg autoritÀsÀval l¢pnek fel, ¢s
azok is, akik csupÀn a nyilvÀnos megvitatÀs ig¢ny¢vel. Ebben a mÀsodik k´vetkezm¢nyben Hegel ¢s Nietzsche ellent¢tes oldalon Àll. Az ¢rtelmez¢s k´zvetÁt¢s¢nek sz¡ks¢glete ugyan mindkettûj¡k szÀmÀra a müv¢szet rangveszt¢s¢vel jÀr, de Hegel szÀmÀra az egyszerre kontingenss¢ ¢s autonÂmmÀ vÀlÂ müalkotÀs modern term¢szet¢bûl
k´vetkezik a àgondolati vizsgÀlÂdÀsÊ sz¡ntelen ¢bren tartÀsa ¢s az Át¢let k¢szenl¢te, a
müalkotÀs funkciÂjÀnak ¢s a müv¢szet rendeltet¢s¢nek ÀllandÂ ÃjrameghatÀrozÀsa ä
minden egyes esetben ä, s ezzel nemcsak a müv¢szetb´lcselû ¢s a müv¢szettudÂs, hanem
a müv¢szetkritikus ¢s a mü¢rtû stÀtusÀnak is szilÀrd megalapozÀsa.3 Ugyanez Nietzsche szÀmÀra az elvetendû szÂkratikus kultÃra metaforÀjÀvÀ vÀlik.
Az olvasÂ ¢rtelmezûi szabadsÀgÀnak 3. k´vetkezm¢nye az alkotÂ tev¢kenys¢g¢nek
relativizÀlÂdÀsa, a szerzû àdeszakralizÀlÀsaÊ. Errûl szÂlva idûben tÃl kell l¢pn¡nk k¢t
id¢zet¡nk´n, m¢ghozzÀ az¢rt, mert Hegel is ¢s Nietzsche is benne Àll a zsenieszt¢tika
diskurzusÀban. Hegel müv¢szetb´lcselet¢ben csek¢ly szerepe van a zseni probl¢mÀjÀnak, de a müalkotÀsoknak mintegy peremfelt¢tele a zsenialitÀs szubjektÁv k¢pess¢ge
¢s mük´dtet¢se, s a sz¢pmüv¢szet ebben az ¢rtelemben szÀmÀra is a ä Hom¢rosz, Szophokl¢sz, Shakespeare vagy Goethe alakjÀban megtestes¡lû ä zseni müv¢szete. Nietzsche kultÃrkritikÀjÀnak eleme a zseni szembeÀllÁtÀsa a jelenkori dekadenciÀval. Ez id¢zet¡nkbûl is kitetszik: a mÃlt ànagy alkotÂirÂlÊ besz¢l, ¢s a jelen müv¢szet¢t a zsenialitÀs
toposzainak megfordÁtÀsÀval jellemzi.
A àszerzû halÀlaÊ, àlerombolÀsaÊ, àeltÀvolÁtÀsaÊ, àzsugorodÂ szobrocskÀvÀ vÀlÀsa az irodalom
szÁnpadÀnak legsz¢l¢nÊ: ezek a gondolati alakzatok Nietzsche egy Ãjabb kori aktualizÀlÂjÀnak a nev¢hez füzûdnek, Roland Barthes-¢hoz. An¢lk¡l, hogy forgandÂ n¢zeteinek ¢s k¡l´nb´zû korszakainak sz´vev¢ny¢be beleveszn¢nk (amit egy¢bk¢nt kitünû3 Hegel a k´zvetlen ¢lvezet ¢s a kritikai reflexiÂ egymÀst gyengÁtû term¢szet¢t e megalapozÀs ellen¢re fenn-

tartja, p¢ldÀul ESZT°TIKç-jÀnak azon a hely¢n, ahol a müalkotÀsok elavulÂ, antikvÀrius mozzanatainak elhagyÀsÀval kapcsolatban (p¢ldÀul Shakespeare t´rt¢nelmi drÀmÀiban!) meglepûen enged¢kenynek mutatkozik a befogadÂk otthonossÀg¢rz¢s¢nek ¢rdek¢ben. àA kritikusok ¢s a mü¢rtûk azt hiszik, hogy az ilyen t´rt¢nelmi drÀgasÀgokat miattuk kell ÀbrÀzolni, s aztÀn ÀtkozÂdnak a k´z´ns¢g silÀny, elfajult Ázl¢se miatt, ha az nem titkolja
unalmÀt az ilyen r¢szekn¢l; a müalkotÀs ¢s k´zvetlen ¢lvezete azonban nem a mü¢rtûk ¢s tudÂsok szÀmÀra van, hanem
a k´z´ns¢g szÀmÀra; s a kritikusoknak nem sz¡ks¢ges az elûkelût jÀtszaniok, mert ûk is hozzÀtartoznak a k´z´ns¢ghez...Ê
I. 281. o. A kritikus stÀtusÀnak az is a megalapozÀsÀhoz tartozik, hogy az Át¢lkez¢s ¢s ¢rtelmez¢s ÀltalÀnos
ig¢ny¢nek szÂszÂlÂjak¢nt hozzÀtartozik a befogadÂ k´z´ss¢ghez.
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en elhÀrÁthat Angyalosi Gergely nemr¢g megjelent k´nyve, a ROLAND BARTHES, A
egy¢rtelmünek tünik szÀmomra, hogy a àsz´veg ´r´meÊ az eksztatikus, antiintellektuÀlis mü¢lvezet nietzschei programjÀnak modernizÀlt, hedonisztikus vÀltozata (eg¢szen odÀig, hogy az à´r´msz´vegÊ ¢s a àgy´ny´rsz´vegÊ distinkciÂjÀban
jÂl f´lismerhetû az ûsk¢p: az apollÂni ¢s a dion¡szoszi). A Szerzû halÀla id¢zetvariÀciÂ az
Isten halÀlÀra. Barthes ä mint ´n¢letrajzÀbÂl kitetszik ä teljes m¢rt¢kben tudatÀban
volt annak az elementÀris hatÀsnak, amelyet Nietzsche gyakorolt rÀ.
àA r¢gi kritika n¢mileg megroggyant istens¢ge, a Szerzû egy nap maga is tÀn egyetlen sz´vegg¢
vÀlik a sok k´z¡l; arra kell ¡gyelnie csupÀn, nehogy ´nmagÀt olyan szubjektummÀ, tÀmaszt¢kkÀ,
kezdett¢, autoritÀssÀ, ApÀvÀ tegye, ahonnan a kifejez¢s r¢v¢n müve eredeztethetû lenne; el¢g,
ha ´nmagÀt papÁrl¢nynek, ¢let¢t (a szÂ etimolÂgiai ¢rtelm¢ben vett) bio-grÀfiÀnak, referens n¢lk¡li ÁrÀsnak, kapcsolat, nem pedig leszÀrmazÀs anyagÀnak tekinti. Ebben az esetben a kritikai
feladat (ha m¢g besz¢lhet¡nk egyÀltalÀn kritikÀrÂl) abban fog Àllni, hogy a szerzû dokumentÀris
alakjÀt reg¢nyes, feltÀrhatatlan, felelûtlen, sajÀt sz´veg¢nek t´bbes szÀmÀba gabalyodott figurÀvÀ
forgassa vissza; olyan munka ez, melynek kalandjÀrÂl mÀris rendelkez¢s¡nkre Àllnak beszÀmolÂk, igaz, nem kritikusok, hanem ¢ppen szerzûk ä p¢ldÀul Proust ¢s Jean Genet ä tollÀbÂlÊ ä
olvassuk az S/Z-ben (XC.).
MÀs jelentûs szerzûk gyakorlati ¢s elm¢leti erûfeszÁt¢seire is vissza lehet tekinteni e
tÀrgyban: Mallarm¢¢ra, akit Barthes A SZERZý HALçLç-ban az Ãtt´rûk¢nt emlÁt (¢s akitûl Foucault a MI A SZERZý?-ben a szerzû eltün¢s¢t eredezteti, A SZAVAK °S A DOLGOK ban pedig ä egyenesen sorsd´ntû k¡sz´b Àtl¢p¢s¢t tulajdonÁtja neki: Nietzsche megalapozta, Mallarm¢ kioltotta sajÀt szubjektumÀt a l¢tk¢nt felfogott, immÀr nem reprezentÀlÂ nyelvben). Vagy T. S. Eliot¢ra, akinek hÁres diktuma, hogy à...a k´lt¢szet nem
a szem¢lyis¢g kifejez¢se, hanem megsz¡ntet¢seÊ.4 TovÀbbÀ mindazok a àformalistaÊ müv¢szetelm¢letek, amelyek a sz´veg, illetve müalkotÀs transzindividuÀlis stÁlusÀra vagy
struktÃrÀjÀra irÀnyÁtottÀk a figyelmet (Riegl ¢s W´lfflin müv¢szetelm¢leti kezdem¢nyez¢seitûl ¢s az orosz formalistÀktÂl kezdve), a maguk mÂdjÀn meg´lt¢k a szerzût
vagy alkotÂt.
A szerzû (¢s Barthes-nÀl vele pÀrhuzamosan a kritikus) szem¢ly¢nek kiiktatÀsa
olyan szereplûktûl valÂ megfosztÀst jelent, akik a modern individualizmussal jelentek
meg az eurÂpai szÁnpadon, s fell¢p¢s¡k Âta konstruÀljuk meg e mintÀra korÀbbi korszakok müv¢szeit is. Lehets¢ges, hogy a szerzû zsugorÁtÀsÀval ez¢rt nem vÀrt ´sszef¡gg¢s mutatkozik premodern müv¢szetfelfogÀsokkal? Az ÁrÀssal a hang mindig is elveszÁtette a szerzû szem¢ly¢hez k´thetû eredet¢t, ¢s a szerzû=k´zvetÁtû sokkal ÀltalÀnosabb jelens¢g, mint az Ãjkori szerzû=zseni ä mondja Barthes.
PlatÂn I ñN-jÀban SzÂkrat¢sz megemlÁti a khalkiszi T¡nnikhoszt, aki csupa jelent¢ktelen munka mellett eg¢sz ¢let¢ben egyetlen jelentûs k´ltem¢nyt alkotott. àSzerintem ä mondja ä benne mutatta meg legjobban nek¡nk, k¢telked¢s¡nk cÀfolatÀul, az isten,
hogy nem emberi eredetüek azok a gy´ny´rü alkotÀsok, s nem emberek¢i, hanem isteniek ¢s istenek¢i, a k´ltûk pedig csupÀncsak tolmÀcsai az isteneknek, megszÀllva ki-ki attÂl, aki ¢ppen megszÀllva tartja. Ezt megmutatandÂ az isten legott a leggyarlÂbb k´ltû Àltal ¢nekelte el a legszebb
¢neket.Ê (534e.) UgyanÁgy az ¢rtelmezû ä a rhapszÂdosz, IÂn ä sem sajÀt maga. A sz´veg
¢rtelmezûj¢nek nevezem, noha m¢g nem az alexandriai korszakban l¢trej´vû olvasÀskultÃra, hanem a recitÀciÂs kultÃra tipikus fenntartÂ-gondozÂ-k´zvetÁtû ¢rtelmezûSEMLEGES PRñF°TA),

RitkÀbban id¢zik a HAGYOMçNY °S EGY°NIS°G cÁmü essz¢bûl az ezutÀn k´vetkezû mondatot: àAz persze magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy csupÀn azok tudjÀk, miben Àll ez a Ïmegsz¡ntet¢sÎ, akiknek van szem¢lyis¢g¡k, ¢s van szem¢lyes
¢lm¢ny¡k.Ê
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je. PlatÂn szerint a delejezett gyürük (k´ltû-¢rtelmezû-k´z´ns¢g) k´zbensû tagjak¢nt
intellektuÀlis ´ntudat, reflektÀlt tudÀs n¢lk¡l, mÀmoros ´nkÁv¡letben r¢szesedik a sz´veg mÀgneses hatÀsÀban, amely ugyanakkor nem is szerzûj¢tûl szÀrmazik. A k¢t sarkalatos ä egyk¢nt PlatÂntÂl ´r´k´lt ä premodern müv¢szetmodell, az inspirÀciÂs ¢s a
mimetikus k´z¡l a I ñN az elûbbi k¢pviselûje. A àki besz¢l a sz´vegben?Ê k¢rd¢s¢re,
amely oly hevesen foglalkoztatta a modern irodalomtudÂsokat ä k´zt¡k Barthes-ot is
ä, PlatÂn vÀlasza: nem a szerzû s nem is az ¢rtelmezû, hanem az istens¢g. Sem az egyik,
sem a mÀsik nem szem¢lyis¢g m¢g, hanem istennel telt szubjektum, s ennyiben csak
technikai ¢rtelemben besz¢lhet¡nk szerzûrûl.
Tudni valÂ: mindk¢t premodern müv¢szetmodell megtalÀlta az ÃtjÀt a modernitÀsba. Az inspirÀciÂs modellben azonban ä hacsak nem kapott kiv¢teles (¢s kiv¢teles
voltÀban erûsen individuÀlis), modern k´r¡lm¢nyek k´z´tt is fenntarthatÂ misztikus
Àrnyalatot, miszerint a szerzû Árnok (Blake, Pilinszky) ä a szekularizÀciÂ k´vetkezt¢ben
¡ress¢ vÀlt helyre ä az istens¢g hely¢re ä az ember ker¡lt, pontosabban a szerzû, az
alkotÂ zsenije. SajÀtos mÂdon Ágy az eredetileg az alkotÂ szubjektumot csak Àteresztû
k´zegnek tekintû n¢zetet a legindividualisztikusabb lehetûs¢geket kÁnÀlÂ modern müv¢szetfelfogÀs, a romantikus, az alkotÂra ´sszpontosÁtÂ zsenieszt¢tika vette f´l magÀba,
¢s tekintette hagyomÀnyÀnak. (Igaz, a szem¢lyis¢g ¢s zsenije megk¡l´nb´ztet¢se mÂdot hagyott egyes elÀgazÀsaiban a dezindividualizÀlÀsra, p¢ldÀul akkor, ha a szent ûr¡let vagy mÀnia patolÂgiÀvÀ modernizÀlÂdott.)
A sz´vegek àszerzûiÊ eredet¢nek antik cÀfolata tehÀt k¡l´n´s, bÀr elker¡lhetetlennek mondhatÂ jelent¢svÀltozÀson esett Àt az individualizmus korszakÀban, s minden
Ãjabb f´lvet¢se azt a k¢rd¢st tartalmazza, hogy ki lehet-e teljesen l¢pni a modern individualizmusbÂl. A neh¢zs¢gre vallanak mÀr az erûszakos kifejez¢sek is, a forradalmi
szÂtÀr. LerombolÀs, a tulajdonos eltÀvolÁtÀsa, apagyilkossÀg, halÀl (a szerzû¢), amelybûl valaki mÀs (az olvasÂ) megsz¡letik. A szerzû halÀlÀval kapcsolatban frontok k´rvonalazÂdnak: a müalkotÀs-individuum szembeÀllÁtÀsa a sz´veggel, a kit¡ntetett olvasÂ
(a kritikus) szembeÀllÁtÀsa az olvasÂval, a jelent¢stulajdonÁtÂ olvasat szembeÀllÁtÀsa a
jelent¢skioltÂ olvasattal (vagy hierarchizÀlhatatlan, plurÀlis jelent¢solvasatokkal), valamint az olvasÂ ¢s a sz´veg egymÀshoz valÂ viszonyÀban a csak olvashatÂ, de mÀr
nem ÁrhatÂ müvek/sz´vegek (a klasszikusok) szembeÀllÁtÀsa az ÁrhatÂ (az olvasÀsban
ÃjraÁrhatÂ) sz´vegekkel (a modernekkel). Mindezek a hÀborÃs t´rt¢netek (melyeknek
rendkÁv¡li jelentûs¢g¡k volt a k´vetkezû hÀrom ¢vtized irodalomtudomÀnyÀnak
alakulÀsÀban) Barthes-nÀl ä A SZERZý HALçLç-nak Barthes-jÀnÀl ä nem magÀban a
sz´vegben (mint a formalistÀknÀl, strukturalistÀknÀl), hanem az olvasÂban mint az ÁrÀs
rendeltet¢si hely¢ben jutnak nyugvÂpontra.
De milyen nyugvÂpont ez? MegkockÀztatom, hogy az olvasÀsfordulat irodalomtudomÀnya az empirikus olvasÂ, az ideÀltipikus olvasÂ ¢s (a sz´veghez) hozzÀrendelt
olvasÂ hÀromsz´g¢nek ter¢ben zajlott, mik´zben az anarchisztikus, a szesz¢lyes, az ¢lvezû, a hiperasszociatÁv ¢s hipereml¢kezû, az olvasÀst olvasÀsra halmozÂ olvasÂ k¢p¢ben
ott kÁs¢rtett a zseniÀlis olvasÂ individuÀlis alakja. Ha megk¢rdeznek, mi volt Barthes, ezt
mondanÀm: zseniÀlis olvasÂ, sz´vegek ¢s ä mint a MITOLñGIçK mutatja ä a àvilÀgÊ
olvasÂja. (Susan Sontag Barthes-nekrolÂgjÀban Borgest emlÁti mellette. ZseniÀlis olvasÂ Foucault ¢s Derrida. A tÁpus reprezentatÁv ûsalakja Walter Benjamin. Az olvasÂ
tÁpusÀnak k¢pviselûjek¢nt k¢pzelem el a mai irodalomtudÂsok k´z¡l Harold Bloomot
vagy Umberto EcÂt, a filozÂfiai ÁrÂk k´z¡l a nemr¢g meghalt Hans Blumenberget.)
Hermeneutikus korunk e modern tÁpusÀt, akinek legfûbb tev¢kenys¢ge a kreatÁv ¢s
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reflektÀlt olvasÀs, a sz¡ntelen¡l felnyitÂ ¢s bezÀrÂ, minden tradicionÀlis konszenzust
dekonstruÀlÂ olvasatok elûÀllÁtÀsa, a k´nyv vilÀgk¢nt ¢s a vilÀg k´nyvk¢nt valÂ olvasÀsa, nem szabad ´sszekeverni a vilÀgot ¢s a k´nyvet mintegy egymÀssal szembeÀllÁtÂ
reziduÀlis olvasÂval, a k´nyvember r¢gebbi tÁpusÀval, melynek talÀn Szerb Antal volt
a megtestes¡l¢se. A valaha az ¢rt¢kÁt¢let ¢s ¢rtelmez¢s konszenzusÀt fenntartÂ Bildungsb¡rger ä müvelt polgÀr ä olvasÂ eltünûben l¢vû tÁpusÀhoz sincs k´ze, akinek egyik
korai reprezentatÁv figurÀja Jean Paul volt, ironikus epilÂgusa pedig Thomas Mann
essz¢isztikÀja. Az olvasÀsfordulat irodalomtudomÀnya felfoghatÂ Ãgy is, mint az Ãj tÁpus t´rt¢nelmi megjelen¢s¢nek reakciÂja, s ennyiben a barthes-i t¢zis az olvasÂ
megsz¡let¢s¢rûl helytÀllÂ. Ugyanakkor kultÃrÀnkban bet´lt´tt individuÀlis szerep¢vel
¢s zsenijeivel nyilvÀnvalÂ korrektÁvuma is az irodalomtudomÀny olvasÂfogalmainak.
Barthes ugyan A SZERZý HALçLA cÁmü hÁres ÁrÀsÀban az alkotÂ ¢s a mü dezindividualizÀlÀsÀt a befogadÂ dezindividualizÀlÀsÀval tette teljess¢, ¢s az olvasÂ szem¢lytelens¢g¢rûl besz¢lt. à...az olvasÂnak nincs t´rt¢nete, ¢letrajza vagy lelki alkata, az olvasÂ pusztÀn az a valaki, aki egybegyüjti mindazon nyomokat, amelyekbûl egy ÁrÀs ´sszeÀll.Ê De ez a
bezÀrulÂ hÀrmas nem lehets¢ges ä valahol mindig felszakad. Ha zÀrÂjelbe tessz¡k is
a szerzû t´rt¢net¢t, az olvasÂ ¢s a sz´veg viszonyÀban legalÀbb az egyiknek t´rt¢nettel
kell bÁrnia. S ha vÀlasztani kell, akkor a k¢rd¢s ä durvÀn ä Ãgy vethetû fel, hogy az
olvasÂ hozza-e l¢tre a sz´veget, vagy a sz´veg hÁvja ki az olvasÂt. A sz´vegpÂlus ¢s az
olvasÂpÂlus k´z´tti interakciÂban (ahogy Wolfgang Iser nevezi) van-e az egyik vagy
a mÀsik pÂlusnak elsûbbs¢ge? Jonathan Culler figyelt fel arra, mik´zben az olvasÀsrÂl
szÂlÂ k¡l´nb´zû elbesz¢l¢seket szeml¢zett (Iser¢t, Stephen Booth-¢t, Riffaterre-¢t,
Norman Holland¢t, Stanley Fish¢t), hogy àe narratÁvÀk k¡l´nleges vonÀsa... az, hogy milyen k´nnyen cser¢l helyet a sz´veg ¢s az olvasÂ: a sz´veg szerkezet¢t elûÀllÁtÂ olvasÂ t´rt¢nete
k´nnyen vÀlik a bizonyos vÀlaszokat provokÀlÂ ¢s az olvasÂt aktÁvan ellenûrz¢s alatt tartÂ sz´veg
t´rt¢net¢v¢. Ez a helycsere akkor k´vetkezik be, amikor Bleichtûl ¢s HollandtÂl Riffaterre-hez ¢s
Booth-hoz ¢rkez¡nk, de megt´rt¢nhet egyetlen kritikai ÁrÀson bel¡l isÊ.5 Ilyenre t´rt¢netesen
¢ppen Barthes-tÂl hoz fel p¢ldÀkat. °n is egy Barthes-p¢ldÀt vÀlasztok.
Ha az S/Z-t olvassuk, Barthes olvasatÀt olvassuk Balzac mesternovellÀjÀrÂl. De ä tekintettel arra, hogy a SARRASINE sz´veg¢t az eredeti sorrendben ¢s hiÀnytalanul ä csak
persze megszakÁtÀsokkal ä megtalÀljuk a k´nyvben (¢s m¢g egyszer, folyamatosan, a
felbontÀst csak szÀmokkal jelezve, a f¡ggel¢kben), Balzac novellÀjÀt is olvassuk. Ebbûl
a t¢nyÀllÀsbÂl az az ¢rdekes paradoxon k´vetkezik, hogy ha elfogadjuk a sz´veg fikciÂjÀban, hogy a sz´veget (Balzac¢t) az olvasÂ (Barthes) hozza l¢tre, akkor nem fogadhatjuk el ugyanezt sajÀt olvasatunkra (¢s mell¢kesen az olvasÂ ä Barthes ä mint szerzû
is f´l´tte ¢lûnek bizonyul). Ha viszont eleve a sz´veg kihÁvÀsÀt tekintj¡k elsûdlegesnek,
akkor olvasÂi szabadsÀgunkban Àll k¢t irÀnyba indulni. Az egyikben Balzac sz´veg¢vel
a k´z¢ppontban az S/Z-t olyan müalkotÀsnak olvassuk, amelyben a novella fesz¡lts¢g¢t
a k´zbeiktatott kommentÀrok megszakÁtva n´velik. A mÀsikban az olvasÀs mestermü5 Jonathan Culler: D EKONSTRUKCIñ. ELM°LET °S KRITIKA A STRUKTURALIZMUS UTçN. OsirisäGond, 1997.
MÂdos Magdolna fordÁtÀsa. 97. o. HasonlÂ megÀllapÁtÀs hangzott el k¢sûbb Culler Umberto EcÂval ¢s Richard Rortyval folytatott vitÀjÀban, ahol Culler azt figyelte meg, hogy mindk¢t tudÂs elveti a dekonstrukcionizmust, de homlokegyenest ellenkezû okokbÂl. Eco az¢rt, mert Ãgy v¢li, hogy a dekonstrukcionizmus
ä az olvasÀsfordulat irodalomtudomÀnyÀnak sz¢lsûs¢ges vÀltozata ä szerint a sz´veg azt jelenti, amit az olvasÂ akar, hogy jelentsen, Rorty pedig az¢rt, mert szerinte a dekonstrukcionizmus arra k¢nyszerÁti az olvasÂt, hogy a sz´vegben valÂban megl¢vû szerkezetet f´lfedezze, illetve azonosÁtsa. V´. Culler: IN DEFENCE
OF OV ERINTERPRETATION. In: Eco et alii: I NTERPRETATION AND OV ERINTERPRETATION. I. h. 120. o.
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vek¢nt vonja magÀra bÀmulatunkat az a bravÃros vÀllalkozÀs, hogy valaki olyan hÀlÂt
szû egy sz´veg k´r¢, melyben annak minden r¢sze fennakad. Ennek a mindent
´sszeszedegetû, minden nyomot ´sszegyüjtû, az ÁrÀs eg¢sz ter¢t bejÀrÂ olvasÂi eljÀrÀsnak a szem¢lytelen utÂpiÀjÀban, aszketikus gyakorlatÀban, az akrÁbia nem filolÂgiai, hanem po¢tikus becsvÀgyÀban a szem¢lyis¢g visszat¢r, m¢ghozzÀ nemcsak olvasÂk¢nt, hanem az olvasÀsÀt a sz´vegben prezentÀlÂ szerzûk¢nt is. Az olvasÀs tovÀbbi
logikai lehetûs¢ge, hogy elfogadvÀn a csak olvashatÂ klasszikus ¢s az ÃjraÁrhatÂ modern barthes-i megk¡l´nb´ztet¢s¢t, olvasÂk¢nt ÃjraÁrvÀn Barthes modern sz´veg¢t,
esetleg ÃjraÁrjuk benne az e sz´veg r¢sz¢nek ä id¢zetk¢nt teljes eg¢sz¢ben applikÀlt
pre- vagy hipertextusnak ä tekintett Balzac-novellÀt is.
A szerzûäsz´vegäolvasÂ, szerzûämüäk´z´ns¢g, alkotÀsämüäbefogadÀs, l¢trehozÀsä
eszt¢tikai k¢pzûdm¢nyähatÀs hÀrmassÀgÀnak filozÂfiai megszilÀrdulÀsa ¢s ÀllandÂ felbomlÀsa modern jelens¢g. Technikai-leÁrÂ ¢rtelemben persze mindig megÀllapÁthatjuk
vagy hiposztazÀlhatjuk fennÀllÀsÀt (bizonyos premodern korszakokban a k´zvetÁtû int¢zm¢nyes egyenrangÃsÀgÀval, ma pedig bizonyos institucionalista elm¢letek szerint
magukkal a kultÃra int¢zm¢nyeivel n¢gyess¢gg¢ kieg¢sz¡lve), de ÀllandÂan dinamikusan Ãjratermelûdû probl¢mÀvÀ a modernitÀsban vÀlt, m¢ghozzÀ az¢rt, amit Hans
Robert Jauù a szerzûi intenciÂ, a sz´veg ¢rtelme ¢s a mindenkori olvasÂ szÀmÀra valÂ
jelent¢s k´z´tti hermeneutikus differenciÀnak nevez. Ezt a differenciÀt a müalkotÀs
multi- ¢s defunkcionalizÀlÂdÀsa, kontextusÀnak ¢s k´z´ns¢g¢nek pluralizÀlÂdÀsa ¢s
kontingenss¢ vÀlÀsa, alkotÂjÀnak individualizÀlÂdÀsa, valamint a müv¢szet t´rt¢nelmi
dimenziÂinak megszilÀrdulÀsa ¢s kiterjeszked¢se hozta l¢tre. 1790 ¢s 1830 k´z´tt viszonylag r´vid idû alatt ¢s egymÀsra is reflektÀlva mÀr felvÀzoltÀk azt a hÀrom eszt¢tikai lehetûs¢get, a befogadÀseszt¢tikÀt (Kant), az alkotÀseszt¢tikÀt (a jenai romantika)
¢s a müalkotÀs-eszt¢tikÀt (a n¢met idealizmus: Hegel, Schelling), amely logikailag e
differenciÀbÂl k´vetkezik. TalÀn elk¢pzelhetû volna egy olyan eszt¢tika- ¢s müv¢szetelm¢let-t´rt¢net, amely e hÀrom vÀltÂgazdÀlkodÀsÀt k´veti nyomon. Mindenesetre az
olvasÀsfordulat s¢mÀja is erre a rugÂra jÀr. Barthes meg´li az olvasÂi beavatkozÀsnak
kitett àsz´veggelÊ szembeÀllÁtott àmüvetÊ ¢s a szerzût. Fish az¢rt nevezi provokatÁv mÂdon affektÁv stilisztikÀnak a maga fordulatÀt, hogy ezzel kinyilvÀnÁtsa: vÀllalja az affective fallacyt, az olvasÂban keltett hatÀst akarja vizsgÀlni. Az àÃj kritikaÊ Àltal feltÀrt mÀsik
t¢vk´vetkeztet¢s, az intentional fallacy bÁrÀlata ä a szerzûi szÀnd¢k vizsgÀlatÀnak tiltÀsa
ä viszont nyilvÀnvalÂan egyet¢rt¢s¢vel talÀlkozik. Jauù a marxista ¢s formalista irodalomtudomÀny produkciÂ- ¢s ÀbrÀzolÀseszt¢tikÀjÀval szemben recepciÂ- ¢s hatÀseszt¢tikÀt javasol ¢s paradigmavÀltÀsrÂl besz¢l az irodalomtudomÀnyban.
Hogyan ¢rts¡k ezt a paradigmavÀltÀst? Olyan, hÀrom ¢vtizeddel ezelûtti eszmet´rt¢neti fordulatnak, amelyet egykor Ãj paradigma fog felvÀltani? Ez lehets¢ges, noha
inkÀbb a radikÀlisan olvasÂra orientÀlt elm¢let m¢rleghiÀnyÀnak revÁziÂjÀbÂl vagy ettûl az elm¢lettûl f¡ggetlen tradÁciÂbÂl k´vetkezû visszat¢r¢sek ¢s Ãjrakezd¢sek t´rt¢ntek
¢s vÀrhatÂk.6 Umberto Eco kifejez¢s¢vel ¢lve az intentio lectoris elsûdlegess¢g¢vel szem6 Az olyan cÁmü vÀllalkozÀsok, mint SeÀn Burke k´nyve, A SZERZý HALçLA °S V ISSZAT°R°SE (1992) ezt a lehetûs¢get szimbolizÀljÀk. MÀsfelûl az olvasÀsfordulat kezdeti nagyvonalÃ radikalizmusa (Barthes anarchizmusa, Jauù korai egyoldalÃsÀgai, amelyekre utÂbb maga reflektÀlt stb.) k¢sei, kicsinyes radikalizmusnak
adott helyet, amely term¢ketlen, magÀba zÀrkÂzÂ ¢s epigon jellegü, a àtudomÀnyÊ int¢zm¢nyes ´nfenntartÀsÀban ¢rdekelt, melyet tÃlzÂ ¢s ´nc¢lÃ specializÀlÀssal mÀr az alkalmazott nyelv szintj¢n megprÂbÀl elzÀrni
az annak alapjaira visszak¢rdezû vizsgÀlÂdÀstÂl, s ez¢rt hangoztatott elveivel homlokegyenest ellenkezve
szcientista beÀllÁtottsÀgÃ. Mindig ez t´rt¢nik, ha egy irÀnyzat kimerÁtette lehetûs¢geit, ha ezzel a hajÂval,
ezekkel a t¢rk¢pekkel nem rem¢lhetûk Ãj kontinensek felfedez¢sei. E banÀlis tudomÀnyt´rt¢neti fejlem¢-
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ben az intentio auctoris vagy az intentio operis szempontjaival valÂ kÁs¢rletez¢s. Nem k¢pzelhetû el ugyanis a hÀrmat egyenrangÃan integrÀlÂ elm¢let: ezek konfigurÀciÂk, s
mindegyiknek megvannak a maga nyeres¢gei ¢s vesztes¢gei.
Amikor konfigurÀciÂkrÂl besz¢lek, nem logikai jÀt¢kra gondolok. Az alkotÂ, a mü
¢s a k´z´ns¢g hÀrmassÀgÀbÂl sz¡ks¢gk¢ppen mindig kiemelnek valamit, viszonyuk
Ãjrarendezûdik, s ez komoly k´vetkezm¢nyekkel jÀr. Ezek a k´vetkezm¢nyek felvÀzolnak
egy kultÃrÀt, illetve egy kultÃrÀbÂl erednek. A befogadÂ szempontjÀnak elût¢rbe ÀllÁtÀsa
hÀrom ¢vtizeddel ezelûtt felszabadÁtÂ hatÀsÃ volt. (Szem¢ly szerint rÀm is, aki pÀlyakezdûk¢nt, a hetvenes ¢vek elej¢n, csalÂdvÀn a k¢sei LukÀcs mük´zpontÃ mimetikus
eszt¢tikÀjÀban, az ott ¢lesen bÁrÀlt Walter Benjaminhoz fordultam, s munkÀssÀgÀt mint
hatÀs- ¢s befogadÀseszt¢tikÀt rekonstruÀltam.) A müvel valÂ dialÂgus eszm¢je hÀtt¢rbe
szorÁtotta a müalkotÀst mint t¢nyt, s megvilÀgÁtotta a müalkotÀst mint esem¢nyt ¢s tapasztalatot, amelynek olvasÂk¢nt nemcsak reproduktÁv kibetüzûje, hanem szabad, produktÁv r¢szese vagyok. A hagyomÀnyozott kÀnon ezÀltal hozzÀf¢rhetûv¢ vÀlt a szabad
ÃjravÀlasztÀs (vagy elutasÁtÀs) szÀmÀra. Müvelts¢gk¢nt ¢s tudÀsk¢nt valÂ hüv´s lebeg¢se a kultÃrÀban, eszt¢tikai elidegened¢se az ¢letvilÀgtÂl megsz¡ntethetûv¢ vÀlt. A
befogadÀs jelenkori mozzanatÀnak prioritÀsa az Ãj ¢s r¢gi ÀllandÂ vitÀjÀban az Ãjra
szavazott, akÀr az Ãj müv¢szetre, akÀr a r¢gi eddig f´l nem tÀrt, feled¢sbe mer¡lt ä
nem klasszikus vagy antiklasszikus ä ter¡leteire, akÀr a klasszikusok (Racine, Milton,
Fielding, Balzac stb.) aktuÀlis ¢s gyakran a hagyomÀny kontinuitÀsÀt megszakÁtÂ
¢rtelmez¢s¢re.
A vesztes¢g, ami ma lÀthatÂ, r¢szben e nyeres¢g mÀsik oldala. A befogadÂi aktivitÀs
eluralkodÀsa a szerzû passzivitÀsÀt ¢s a mü jelent¢stelÁtetlens¢g¢t vonhatja maga utÀn,
egy bizonyos kiszolgÀltatottsÀgot ¢s ¡ress¢get. Val¢ry hÁres mondÀsa, hogy àverseim ¢rtelme az, amit adnak nekikÊ, egy ideig lelkesÁtû volt, de ä Duchamp gesztusÀhoz hasonlÂan ä mihelyt provokatÁv müv¢szetelm¢leti ÀllÁtÀsbÂl kitereb¢lyesedett müv¢szi gyakorlattÀ vÀlt, elûtüntek Àrnyoldalai. A meghatÀrozatlan, ¡res helyek kiterjeszked¢se,
amellyel Iser jellemzi a modern irodalmat, egy hatÀron tÃl mÀr nem a befogadÂi produktÁv ¢rtelemadÀs pluralizmusÀrÂl gondoskodik, hanem a term¢ketlen befogadÂi
´nreprodukciÂt szavatolja. Minden mü (¢s alkotÂ) a befogadÂ szÁnvonalÀra s¡llyed.
A nagysÀg (nagy mü, nagy alkotÂ) irÀnti ¢rz¢k cs´kev¢nyess¢ vÀlik. (N¢ha kultÃrÀnkban ennek ´ntetszelgû korrektÁvuma a befogadÂi zsenialitÀs.) Jonathan Culler
Stanley Fisht bÁrÀlva helyesen vitatja azt a n¢zetet, hogy àaz olvasÂt manipulÀlÂ formai
vonÀsok az olvasÂ Àltal alkalmazott ¢rtelmezû elvek term¢kei. A manipulÀlÀs t´rt¢nete mindig Ãjra
nyen tÃl azonban egy sz¢lesebb ´sszef¡gg¢sre is fel akarom hÁvni a figyelmet: magÀbÂl az olvasÀsfordulatbÂl
k´vetkezik az irodalomelm¢let fantasztikus t¡nd´kl¢se az elmÃlt harminc ¢vben, az, hogy ä legalÀbbis az angolszÀsz kultÃrÀban ä vezetû humanista diszciplÁnÀvÀ vÀlt. Mind a szerzûre, mind a müre ´sszpontosÁtÂ
irodalombÃvÀrlat ugyanis megt´rt¢nt esem¢nnyel foglalkozik: az irodalmi müalkotÀs irodalmi t¢ny jelleg¢t
emeli ki, illetve abbÂl k´vetkeztet vissza keletkez¢st´rt¢net¢re. Ez¢rt eljÀrÀsmÂdja szer¢ny: ismeretekkel
szolgÀl a mü ¢s az olvasÂ szerencs¢s talÀlkozÀsÀhoz, valamint akadÀlyokat hÀrÁt el e talÀlkozÀs ÃtjÀbÂl. Az
olvasÀsfordulat utÀn megvÀltozik a helyzet. Jonathan Cullert id¢zve ä akire, mint az egyik legtisztÀbban lÀtÂ
modern irodalomtudÂsra t´bbsz´r hivatkozom, an¢lk¡l hogy talÀlÂ megÀllapÁtÀsai m´g´tt ÀllÂ teoretikus
c¢ljait osztanÀm ä àha valaki azt ÀllÁtja, hogy az irodalmi müvek minûs¢g¢t csak az olvasÂi befogadÀs elemz¢se r¢v¢n
tanulmÀnyozhatjuk, akkor az irodalomelm¢let feladata k´z¢ppontivÀ vÀlik: a befogadÀsokat azoknak a normÀknak, konvenciÂknak ¢s gondolati eljÀrÀsoknak az elemz¢s¢vel kell tudnia megmagyarÀzni, amelyek e befogadÀsokat ¢s ¢rtelmez¢seket lehetûv¢ teszikÊ. B EYOND I NTERPRETATION: T HE PROSPECTS OF CONTEMPORARY CRITICISM. In:
Comparative Literature 28 (1976). 251. o. A szerzû ¢s a mü heteronÂmiÀjÀnak, az olvasÂ autonÂmiÀjÀnak
egy¡tt jÀrÂ fokozÂdÀsa kihat a mindezt inszcenÀlÂ, f´lfedezû ¢s kinyilatkoztatÂ irodalomtudÂs diszciplÁnÀjÀnak stÀtusÀra is. A konceptuÀlis s¢ma elv¢gre, amelyben az olvasÂ megsz¡letik, az û tette.
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¢rv¢nyre jut egyr¢szt az¢rt, mert sokkal jobb t´rt¢net, tele drÀmai talÀlkozÀsokkal, a csalÂdÀs pillanataival, forgandÂ szerencs¢vel, mÀsr¢szt, mert k´nnyebben ¢s pontosabban kezeli a jelent¢s r¢szleteit,
harmadr¢szt pedig, mert ez a narratÁva ¢rt¢kkel ruhÀzza fel az olvasÀs mulandÂ tapasztalatÀt. Az az
olvasÂ, aki mindent maga teremt, nem tanul semmit, Àm aki folyamatosan a vÀratlannal talÀlkozik,
az jelentûs, felkavarÂ felfedez¢seket tehetÊ. (DEKONSTRUKCIñ. I. h. 100. o.)
A nagysÀg irÀnti ¢rz¢kkel egy¡tt a sz¢ps¢g, illetve az eszt¢tikai ¢rt¢k irÀnti ¢rz¢k is
bizonytalannÀ vÀlik. MÀr Walter Benjamin d´nt¢se, hogy egy Àltala elavultnak (mivel
csak interpretÀciÂval: a mübe implikÀlt befogadÀs rekonstruÀlÀsÀval ¢s aktualizÀlÀssal
feltÀmaszthatÂnak), müv¢szileg m¢lyen problematikusnak tekintett ä patologikus ¢s
brutÀlis ä zsÀnert, a n¢met barokk szomorÃjÀt¢kot szembeÀllÁtotta ¢s f´l¢rt¢kelte ikerdarabjÀval, a magasabb müv¢szi szÁnvonalÃ spanyol barokk szomorÃjÀt¢kkal, egy kulturÀlis opciÂval f¡gg´tt ´ssze, amellyel szemben ma felgy¡lemlenek az ellen¢rz¢sek.
à...az expresszionizmus, akÀr a barokk, nem annyira a müv¢szet voltak¢ppeni gyakorlÀsÀnak,
hanem a müv¢szet elhÀrÁthatatlan akarÀsÀnak a kora. Mindig ez a helyzet az Ãgynevezett hanyatlÂ korokkal kapcsolatban. A müv¢szet legmagasabb rendü valÂsÀga elszigetelt, lezÀrt alkotÀs.
Bizonyos korokban viszont csak epigonok szÀmÀra el¢rhetû a müalkotÀs kerekdeds¢ge. Ezek a
müv¢szetek ÏhanyatlÀsÀnakÎ, ÏakarÀsÀnakÎ korszakai.Ê Itt tehÀt a t´rt¢netfilozÂfiai szÁnpadon egymÀs utÀn l¢p fel a zÀrt ¢s a nyitott mü, a müalkotÀs- ¢s a befogadÀseszt¢tika,
¢s ha az elûbbi az utÂbbi felvonÀsÀba akarna betolakodni, akkor jÀt¢kos-virtuÂz diminÃciÂval kell t´k¢letess¢g¢¢rt megfizetnie. Ennek a teÂriÀnak, amelynek rendkÁv¡li
müv¢szetelm¢leti belÀtÀsokat ¢s kritikai felismer¢seket k´sz´nhet¡nk, persze mÀr a
maga korÀban is az volt az Àra, hogy Benjaminnak, a kor (¢s minden idûk) egyik legnagyobb irodalomkritikusÀnak nemcsak a kultÃra kontinuitÀsÀt fenntartÂ ¢s n¢ha
ugyancsak magÀval ragadÂ epigonizmus ¡veggy´ngyjÀt¢ka irÀnt, hanem Thomas
Mann ¢s Rilke irÀnt sem volt ¢rz¢ke. De nem is elsûsorban korunk müv¢szet¢hez, hanem eg¢sz kultÃrÀnkhoz valÂ viszonyunkrÂl van szÂ. Ugyanis mik´zben a jelenkori
müv¢szeti szc¢na egy jelentûs r¢sz¢re az immÀr nyitott ¢s a befogadÂnak Àtengedett
mü minimalista epigonizmusa jellemzû, addig t¢ved¢snek bizonyult Benjamin messianisztikus, a t´rt¢nelem kontinuumÀt ÀtszakÁtani kÁvÀnÂ prÂf¢ciÀja, hogy àcsak a megvÀltott emberis¢g kapja ´r´kbe az eg¢sz mÃltjÀt. Ami azt jelenti, csak a megvÀltott emberis¢g szÀmÀra adatik meg, hogy mÃltjÀnak bÀrmely pillanatÀt felcitÀljaÊ. °ppen a mÃltnak az a hihetetlen kitÀgulÀsa ¢s id¢zhetûv¢ vÀlÀsa, amely mai kultÃrÀnkra jellemzû, teszi lehetûv¢ az eszt¢tikai konfigurÀciÂk visszat¢r¢s¢t.
TovÀbbÀ szeretn¢m visszaforgatni ä ezt is a felvÀzolt kultÃra szempontjÀbÂl ä Jauù
korai bÁrÀlatÀt Gadamer azon n¢zete felett, hogy àamit a müalkotÀsban valÂban tapasztalunk, s amire voltak¢ppen irÀnyulunk, az az, hogy a müalkotÀs mennyire igaz, tehÀt mennyire
tudjuk benne magunkat ¢s valami mÀst ÃjrafelismerniÊ. Noha Gadamer hangsÃlyozza, hogy
az Ãjrafelismer¢s t´bb, mint a mÀr ismert, elgondolÀsa m¢gsem szakadhat el a platÂni
anamn¢zis kontemplatÁv beÀllÁtottsÀgÀtÂl, s ennyiben egy, a befogadÀs produktivitÀsÀra kihegyezett elm¢lettel nem egyeztethetû ´ssze. Jauùnak igaza van abban, hogy
ez a mimetikus müv¢szetfelfogÀs szÀmos müv¢szeti korszakra nem Àll, p¢ldÀul a k´z¢pkorira ¢s a modernre (a modern egy jelent¢keny r¢sz¢re). °s m¢gis. Ma, harminc
¢vvel Jauù kritikÀja utÀn, Ãgy lÀtom, hogy a jelenkori müv¢szet nagy r¢sz¢vel szembeni el¢gedetlens¢g, rossz ¢rz¢s oka ¢ppen ennek ä az ´r´kbe kapott mÃlt r¢v¢n Ãjra
megnyÁlÂ lehetûs¢gnek ä a hiÀnya. Vannak olyan sz´vegek, amelyek inkÀbb, ¢s vannak, amelyek kev¢sb¢ korlÀtozzÀk az ¢rtelmezût, bizonyos müvek kontemplÀciÂt kÁvÀnnak. Az intentio operis ÂrÀja nem jÀrt le.
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A kultÃra vÀltozÀsaibÂl ¢s a vÀltozÂ kulturÀlis sz¡ks¢gletekbûl levezetett àvÀltÂgazdÀlkodÀsÊ, az inga visszaleng¢se a befogadÂtÂl a mü ¢s a szerzû irÀnyÀba: ez egy Àltalam javasolt szcenÀriÂ, t´rt¢net, amelynek nyilvÀnvalÂan vannak rivÀlisai. Kettût gondolok el ezek k´z¡l.
Az egyik hanyatlÀst´rt¢netet lÀt az olvasÀsfordulatban, amelyet ¢ppen az¢rt nem
lehet visszavonni, mert a kultÃra dekadenciÀjÀnak t¡nete. (S ehhez mÀr nem tÀrsulhat
ä mint egykor BenjaminnÀl ä univerzÀlis tÀrsadalombÁrÀlatra ¢s messianisztikus rem¢nyre alapozott dialektika.) A szerzû halÀla egyszerüen a nagy szerzûk halÀlÀt jelenti,
bÀrmit gondoljanak is k¢pviselûi, a jelent¢s v¢gtelen kitÀgÁtÀsa a müvekben a müvek
jelent¢s¢nek hiÀnyÀt, az olvasÂ megsz¡let¢se a müv¢szet tetszûleges ¢s ´nk¢nyes
manipulÀlÀsÀt. Ez a lÀtlelet, ha teljes m¢rt¢kben jogosult lenne is ä az ¢n v¢lem¢nyem
szerint nem az ä, nem szÀmol a t´rt¢nelmi dimenziÂval. Az eszt¢tikai kultÃrÀt a ma
keletkezû müvekre redukÀlja. Mik´zben a mÃlt fel¢ fordÁtja tekintet¢t, fenntartja azt
a balhiedelmet, hogy az eszt¢tikai ¢lvezet elsûdleges legitim forrÀsa az Ãj, s csak büntudattal vagy daccal fordul el tûle, hogy a r¢giben talÀlja meg sajÀt eszt¢tikai ¢lvezet¢nek elsûdleges forrÀsÀt.
A mÀsik elk¢pzel¢st progresszistÀnak nevezn¢m. Ez a hatvanas, hetvenes ¢vek olvasÀsfordulatÀt ¢s annak teoretikus, illetve tudomÀnyos eredm¢nyeit olyan haladÀsnak, a tudÀs olyan felhalmozÂdÀsÀnak tekinten¢, amelyet nem lehet visszavenni, vagy
visszav¢tele sÃlyos Àldozatokkal jÀrna. Az eredm¢nyek affirmÀciÂja egy¢bk¢nt f´l is
bontja azt az egys¢ges k¢pet, amelyet itt lefestettem. Ami az utÂbbit illeti, term¢szetesen tudatÀban vagyok az angolszÀsz, a francia ¢s a n¢met teÂriÀk k´z´tti k¡l´nbs¢geknek (gyakran nÁvÂk¡l´nbs¢geknek is), hatÀsoknak, valamint vet¢lked¢snek
¢s olykor ellens¢gesked¢snek.7 Elbesz¢l¢sem c¢ljÀbÂl megkonstruÀltam egys¢g¡ket. Ez
7 Amennyire Àt tudom tekinteni, a n¢met recepciÂeszt¢tikÀnak ä a francia dekonstrukcionizmussal ellent¢t-

ben ä angolszÀsz k´zegben csek¢ly hatÀsa volt, noha Jauù ¢s m¢g inkÀbb az anglista Iser id¢zett szerzû. LÀsd
AZ OLVASçS AKTUSç-nak amerikai fogadtatÀsÀt (1978-ban jelent meg), k¡l´n´s tekintettel Stanley Fish rendkÁv¡l szkeptikus recenziÂjÀra (W HY NO ONE'S AFRAID OF W OLFGANG I SER. In: Diacritics, March 1981. 11ä13.
o.) ¢s Iser meggyûzû vÀlaszÀra (TALK LIKE W HALES. A REPLY TO STANLEY FISH. In: Diacritics, September
1981. 82ä87. o.). LÀsd tovÀbbÀ Paul de Man bevezetûj¢t Hans Robert Jauù T OWARD AN AESTHETIC OF RECEPTION cÁmü k´nyv¢hez (Harvester Press, 1982, magyarul Jauss: RECEPCIñELM°LET ä ESZT°TIKAI TAPASZTALAT ä IRODALMI HERMENEUTIKA, i. h. 407. kk. o.), amely ä mint Jauù megjegyezte ä a laudÀciÂ akad¢mikus
szokÀsÀval ellent¢tben a k´nyv elsû kritikÀja volt. M¢ghozzÀ olyan kritika, amely a hermeneutika ¢s a dekonstrukciÂ, a konstanzi iskola ¢s a Yale-iskola k´z´tt ¢les hatÀrt vont, az elûbbit ¢s Jauùt a klasszicizmus ¢s
a mimetikus eszt¢tika bün¢ben marasztalta el. Jauù vÀlasza viszont (B RIEF AN PAUL DE MAN. In: Jauù: W EGE
DES V ERSTEHENS. Fink, 1994. 296. kk. o. Magyarul lÀsd Jauss: i. m. 396. kk. o.) inkÀbb a kettû k´z´tti rokonsÀgot emeli ki. K´zismert ugyanakkor az irodalomelm¢lettel stricto sensu nem foglalkozÂ Jacques Derrida ä elsûsorban a Yale irodalomtudÂsai Àltal kezdem¢nyezett ¢s k´zvetÁtett ä rendkÁv¡li hatÀsa az amerikai
irodalomelm¢letre, amelyek visszahatÀsa alapozta meg DerridÀnak a filozÂfiÀban egyed¡lÀllÂ jellegü ä
megasztÀrokra eml¢keztetû ä presztÁzs¢t. LÀsd mindenekelûtt Geoffrey H. Hartmann SAV ING THE T EXT.
LITERATURE/DERRIDA/PHILOSOPHY cÁmü k´nyv¢t (Baltimore and London, Johns Hopkins University Press,
1981) ¢s Harold Bloom, Paul de Man, Jacques Derrida, Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller: DECONSTRUCTION & CRITICISM cÁmü tanulmÀnyk´tet¢t. Sz¢lesebb ´sszef¡gg¢sben l. a Yale-iskolÀtÂl f¡ggetlen s talÀn
kev¢sb¢ ismert nagyszerü gyüjtem¢nyt: THE STRUCTURAL ALLEGORY . RECONSTRUCTIV E ENCOUNTERS W ITH
THE NEW FRENCH THOUGHT (Edited and with an Introduction by John Fekete. Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1984) ¢s Jonathan Culler munkÀit. (V´. m¢g OrbÀn JolÀn r´vid ´sszefoglalÀsÀt DERRIDA
íRçS-FORDULATA cÁmü k´nyv¢ben. P¢cs, Jelenkor, 1994. 17ä21. o. E kitünû kommentÀr cÁme bÀtorÁtott
egy¢bk¢nt arra, hogy sajÀt c¢ljaimra az olvasÀsfordulat fogalmÀt vezessem be.) Kev¢sb¢ k´zismert, mert kev¢sb¢ explikÀlt a n¢met hatÀs-, illetve recepciÂeszt¢tika idegenked¢se a francia posztstrukturalizmustÂl, illetve dekonstrukcionizmustÂl. Hans Ulrich Gumbrecht ezt az idegenked¢st, a àrecepciÂs barikÀdokatÊ
egyenesen betegs¢gnek tekinti, amint az kitünik W HO IS AFRAID OF DECONSTRUCTION? cÁmü tanulmÀnyÀnak
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az elbesz¢l¢s semmik¢ppen sem akarja a jelentûs elm¢leti ¢s tudomÀnyos felismer¢seket visszavenni, legf´ljebb jelentûs¢g¡k aktualitÀsÀt relativizÀlni. A szerzûh´z ¢s a
müh´z nem fordulhatunk t´bb¢ hermeneutikus naivitÀssal, amely negligÀlja a t´bb
¢vtizedes kutatÀsok eredm¢nyeit. Bizonyos dolgok evidenciÀvÀ vÀltak. A textuÀlis
objektivizmus utÂpiÀjÀhoz nem lehet visszat¢rni. A befogadÀs ¢rtelmez¢si folyamata
nem zÀrulhat le, mivel az irodalmi sz´vegnek nincs ´nmagÀban nyugvÂ ahistorikus
identitÀsa. A sz´veg kommunikÀciÂs formÀja ez¢rt az olvasÂval valÂ interakciÂban j´n
l¢tre (azaz: akkor mük´dik, ha elolvassÀk, ¢s ugyanazok ¢s mÀsok, Ãj nemzed¢kek Ãjra
elolvassÀk). De nem k´z´mb´s, hogy az olvasÂ (¢s persze a meghatÀrozott olvasÂtÁpusra szÀmÁtÂ ÁrÂ) ebben az interakciÂban a tetszûlegess¢gig feszÁtett ä elvileg hatÀrtalan ä referenciÀlis t´bb¢rtelmüs¢gben ¢rdekelt vagy pedig az olvasÂi produktivitÀs
kalkulÀlÀsÀban, esetleg ¢ppen cs´kkent¢s¢ben.8 Ez¢rt az Ãj odafordulÀs a szerzû
¢s/vagy a mü intenciÂihoz, a müben rejlû k¢rd¢s reprodukÀlÀsa, a k´nyv ¢s olvasÂja
k´z´tti dialÂgus erûviszonyainak megvÀltozÀsa a befogadÂ egy kulturÀlis sz¡ks¢glet¢bûl k´vetkezû szabad vÀlasztÀsa, aktivitÀsÀnak (´n)korlÀtozÀsa lehet, vagy a kultÃrÀnak
az olvasÀsi szokÀsokban mutatkozÂ erûteljes t´rt¢nelmi vÀltozÀsa.
Ha ezt-azt ugyan visz¡nk is magunkkal (bort, virÀgot, azaz eszt¢tikai beÀllÁtottsÀgot
¢s autorizÀciÂt), de m¢gis vend¢gs¢gbe megy¡nk ¢s nem piknikre.
A n¢met recepciÂ- ¢s hatÀseszt¢tika ä a kettû figyelemre m¢ltÂ k¡l´nbs¢gei maguk
is vizsgÀlatra szorulnak ä, Jauù ¢s Iser, valamint a POETIK UND H ERMENEUTIK nagyszerü k´teteinek k´re, az olvasÀsfordulatnak a tudomÀny szolid kontinuitÀsÀra legt´bbet adÂ irÀnyzata. Müveikben jÂl kivehetû a mind vertikÀlis (a tradÁciÂra vonatkozÂ), mind horizontÀlis (a jelenkori rokon irÀnyzatokra vonatkozÂ) szint¢zis szÀnd¢ka.
Az ®STHETISCHE ERFAHRUNG UND LITERARISCHE HERMENEUTIK -ban p¢ldÀul Jauù
az im¢nt emlÁtett korÀbbi Gadamer-kritikÀjÀval szemben integrÀlja Gadamer (¢s m´g´tte Hegel) eszt¢tikai ÀllÀspontjÀt ä ´nfelismer¢s a mÀs felismer¢s¢ben, ´n¢lvezet az
idegen ¢lvezet¢ben ä, mint az eszt¢tikai tapasztalat egyik aspektusÀt. De az eszt¢tikai

hÀrmas tagolÀsÀbÂl: anamn¢zis ä diagnÂzis ä terÀpia. (In: J¡rgen Fohrmann, Harro Miller: DISKURSTHEORIEN UND LITERATURWISSENSCHAFT. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988.) Mindenesetre n¢hÀny nyÁlt pol¢mia
mellett az interpretÀciÂ vitÀja e testv¢r-ellenfelek k´z´tt az olyan megjegyz¢sekbûl ä k´vetkeztethetû vissza,
mint Jauù reflexiÂja 1988-as Val¢ry-recenziÂjÀban, hogy ugyanis Val¢ry ànyelvkritikai reflexiÂiban majdnem
mindent megelûlegezett, amit a lingvisztikai po¢tika, az irodalmi szemiotika ¢s a dekonstruktivizmus mint a legutolsÂ
divatot kÁnÀlÊ. EIN LITERARISCHER ROBESPIERRE: PAUL V AL°RY AM B EGINN EINER NEUEN REZEPTION? In: Jauù:
S TUDIEN ZUM EPOCHENWANDEL DER ®STHETISCHEN MODERNE . Frankfurt/M., Suhrkamp, 19902 (1989). 260.
o. Az ®STHETISCHE ERFAHRUNG UND LITERARISCHE HERMENEUTIK rendkÁv¡l f¢lrevezetû explicit Barthes-kritikÀja ugyanakkor teljesen elfedi azt a k´z´ss¢get, hogy a teoretikus stÁlusok radikÀlis k¡l´nbs¢ge ellen¢re
Jauù is az ¢rz¢kis¢gre orientÀlt tapasztalatot, az eszt¢tikai ¢lvezetet kÁvÀnta rehabilitÀlni.
8 M¢g a romantikus eredetü, a szerzûre ´sszpontosÁtÂ alkotÀseszt¢tikÀnak is megvan a maga olvasÀselm¢leti
tradÁciÂja. V´. Friedrich Schlegel 112. K RITIKAI T¹RED°K -¢vel: àAz analitikus ÁrÂ figyeli az olvasÂt, hogy milyen;
¢s ennek megfelelûen v¢gzi el szÀmÁtÀsÀt, mozgatja g¢pezet¢t, hogy kellû hatÀst ¢rjen el. A szintetikus ÁrÂ teremt, konstruÀl
magÀnak egy olvasÂt, amilyennek lennie kell; s ezt nem nyughelyzetben vagy netÀn holtk¢nt gondolja el, hanem elevennek
lÀtja, ellenkezûnek tudja. Hagyja, hogy amit kitalÀlt, fokrÂl fokra tÀruljon fel az olvasÂ szeme elûtt, vagy ¢ppen arra
csÀbÁtja ût, hogy ä talÀlja ki maga! Nem akar meghatÀrozott hatÀst tenni rÀ, hanem a legbensûs¢gesebb egy¡ttfilozofÀlÀs
vagy egy¡ttk´lt¢s szent viszonyÀba l¢p vele.Ê V´. ezzel az Athen¤umban kifejtett perspektÁvÀt (I. 1799. 141. o.),
hogy k´zel a forradalom, melyben minden olvasÂ ÁrÂvÀ konstituÀlÂdik. E megÀllapÁtÀsok teoretikus jelentûs¢g¢t nem cs´kkenti az a t´rt¢nelmi megÀllapÁtÀs, hogy a XVIII. szÀzad v¢g¢n àAngliÀban a k¡lkereskedelem
¢s az ipar forradalma, FranciaorszÀgban a politikai forradalom, N¢metorszÀgban az olvasÀs forradalma dominÀlt.Ê
(Rolf Engelsing: DIE PERIODEN DER LESERGESCHICHTE IN DER NEUZEIT. In: ZUR SOZIALGESCHICHTE DEUTSCHER MITTEL- UND U NTERSCHICHTEN. [K RITISCHE S TUDIEN ZUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT 4.] G´ttingen,
1973. 982. hasÀb.)
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tapasztalat hÀrmas tagolÀsÃ elm¢lete ä poi¢szisz, aiszth¢szisz, katharszisz ä a legtÀgabb
¢rtelemben m¢gis bel¡l marad az intentio lectoris teÂriÀjÀn (ez¢rt lehet az irÀnyzat betetûzû csÃcsteljesÁtm¢nye s nem a hÀrom konfigurÀciÂ unalmas egyesÁt¢se). Az aiszth¢szisz ebben az ¢rtelemben a kontemplatÁv, ¢rz¢ki ¢s az ¢rz¢kek Àltal megismerû
befogadÀs, a katharszisz az aktÁv, konstitutÁv, ¢rzelmi ¢s az ¢rzelmek Àltal azonosulÂ,
normÀkat elsajÀtÁtÂ befogadÀs. De a produktÁv eszt¢tikai k¢pess¢g, az alkotÂ oldal, a
l¢trehozÀs ¢lvezet¢nek tapasztalata: a poi¢szisz t´rt¢neti vÀzlata is beletorkollik a müv¢sz ´nmaga Àltal l¢trehozott igazsÀgÀnak ¢s vilÀgÀnak, az autonÂmmÀ vÀlÂ eszt¢tikai
k¢pzûdm¢nynek a befogadÂ poi¢szisz¢vel, alkotÂtev¢kenys¢g¢vel valÂ felcser¢l¢s¢be. àA
kontemplativ szeml¢lû poi¢tikussÀ vÀlÀsÀnak modern fordulataÊ magÀba zÀrja a mü passzÁvvÀ
¢s a szerzû kontemplatÁvvÀ vÀlÀsÀnak (mintegy alkotÂbÂl talÀlÂvÀ vÀlÀsÀnak) modern
fordulatÀt ä a befogadÂ autonÂmiÀjÀnak n´veked¢se az û autonÂmiÀjuk megsemmis¡l¢s¢t, heteronÂmiÀjuk n´veked¢s¢t.
Az irodalomtudÂs itt Duchamp & Co. a k´zvetlen szeml¢let k¢pzûmüv¢szeti birodalmÀhoz tartozÂ teoretikus provokÀciÂi, antimüv¢szeti gesztusai, Hans Blumenberg
ragyogÂ megÀllapÁtÀsÀhoz csatlakozva àaz eszt¢tikai minûs¢g fikciÂjaÊ r¢v¢n vezetteti magÀt àaÊ modern müv¢szeti paradigmÀhoz. Ez nem jelent t´bbet, mint annak a hermeneutikus evidenciÀnak a megmutatkozÀsÀt, hogy a teÂria hozzÀtartozik a kultÃra egy t´rt¢nelmi vilÀgÀhoz, s ennek a sz¡ks¢gszerü korlÀtozottsÀgnak mindig a feltÀrulÀsa relativizÀlja az elm¢letet.9 Wolfgang Iser a Jauù¢nÀl t´rt¢nelmileg kev¢sb¢ reflektÀlt, inkÀbb a fenomenolÂgiai megragadÀsban ¢s r´gzÁt¢sben ¢rdekelt olvasÀselm¢lete m¢g
nyilvÀnvalÂbban mutatja a paradoxont. Ha ugyanis egy befogadÀselm¢let ä a Culler
Àltal megfigyelt, sz´veg ¢s olvasÂ k´z´tti helycsere ¢rtelm¢ben ä implicit, azaz az olvasÂ
hozzÀ van rendelve a sz´veghez (müh´z), akkor ki kell vÀlasztani azokat a t´rt¢nelmi
helyeket, ahol a sz´veg implikÀciÂja plurÀlis. Iser leÁrÀsa, hogy a befogadÂ elûjoga magÀnak a sz´vegnek az akarata, nyilvÀnvalÂan a modern (egy lehets¢ges ¢s k´zkeletü
moderns¢gfelfogÀs) metaforÀja, amelynek analÂgiÀja ¢s hagyomÀnya a korai reg¢ny,
a reg¢nyirodalom ma aktualizÀlÂdÂ àelsû f¢lidejeÊ, ahogy Milan Kundera mondja. Elv¢gre az elsû reg¢ny egy olvasÂrÂl szÂl, ¢s feledhetetlenek azok az olvasÂval valÂ
tanakodÀsok, tanÀcskozÀsok, sût tanÀcsk¢r¢sek, amelyekkel tele vannak szûve, mondjuk, az egyazon ¢vben sz¡letett Sterne ¢s Diderot lapjai. Az olvasÂi szerep a korai
reg¢ny eminens tÀrgya ¢s formÀlÂ elve. Feltünû ugyanakkor, hogy a reg¢ny kommunikÀciÂs formÀit BunyantÂl Beckettig vizsgÀlni Ág¢rû mü, a DER IMPLIZITE LESER, a
XV III. szÀzadi tradÁciÂhoz szorosan k´tûdû Thackeray (a V ANITY F AIR r¢szbeni lev¢lreg¢nyformÀja, az ESMOND Fielding-hommage-a stb.) kiv¢tel¢vel megspÂrolja a
àmÀsodik f¢lidûÊ, a XIX. szÀzadi reg¢ny elemz¢s¢t. BizonyÀra nem az¢rt, mert a XIX.
szÀzadi reg¢nynek ne volna implicit olvasÂja, hanem inkÀbb az¢rt, mert ott az àimplicit
szerzûÊ (Wayne C. Booth) retorikÀjÀhoz valÂ viszonyÀban ennek az olvasÂnak ä elûdeihez ¢s utÂdaihoz k¢pest ä cs´kken a szabadsÀgfoka ¢s ezzel elm¢leti hatÂk¢pess¢ge,
eszt¢tikai sÃlya.
ã
Az olvasÀsfordulat irodalomelm¢leteinek ¢s elm¢leti ÁrÂinak egyik legk¡l´n´sebb
sajÀtossÀga, hogy egy nagy jelentûs¢gü hermeneutikai aspektust, magÀnak az olvasÀsnak a t´rt¢net¢t nem veszik figyelembe. Az olvasÀs t´rt¢netis¢g¢nek probl¢mÀHogy a müv¢szet hatÀrter¡leteire valÂ kiterjeszked¢s mennyiben nevezhetû korlÀtozÀsnak, azt nemr¢giben
egy eg¢sz k´nyvben vizsgÀltam: HAMISíTçS . Magvetû, 1995.
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jÀt p¢ldÀul a recepciÂeszt¢tikÀban vagy az olvasÀs ÀltalÀnos fenomenolÂgiÀja helyettesÁti, vagy azoknak a rendkÁv¡l ¢rdekes t´rt¢neti soroknak a vizsgÀlata, amelyek
egyes müvek konkr¢t befogadÀsÀnak ¢s interpretÀciÂjÀnak t´rt¢nelmi vÀltozÀsait kÁs¢rik figyelemmel.10 FeltÀratlan maradt a kettû k´z´tt elter¡lû nagy ter¡let,
a t´rt¢nelmileg vÀltozÂ olvasÀsi szokÀsok (int¢zm¢nyek) ¢s az olvasÀsi szokÀsokbÂl
k´vetkezû ¢rtelmez¢si konfigurÀciÂk preformÀlÂ eszt¢tikai k´vetkezm¢nyei az irodalmi müalkotÀsra ¢s az olvasÀsi szokÀsok vÀltozÀsainak ´sszef¡gg¢se a recepciÂt´rt¢nettel.
A kultÃra ¢s az irodalom t´rt¢net¢nek olyan drÀmai, alig f´lm¢rhetû jelentûs¢gü
esem¢nyeire gondolok, mint magÀnak az olvasÀskultÃrÀnak a l¢trej´tte (amely az V.
szÀzadban kezdûdik, ¢s az alexandriai kultÃrÀban bontakozik ki), a n¢ma olvasÀs kialakulÀsa ¢s elterjed¢se (IXäXIV. szÀzad), az olvasÀs ä az olvasmÀny ¢s az olvasÂk´z´ns¢g ä extenzifikÀlÂdÀsa, amely l¢trehozta a szerzû ¢s olvasÂ k´z´tti k´zvetlen szÀlak
elszakadÀsÀt, az ismeretlen olvasÂ megsz¡let¢s¢t (XV IIIäXIX. szÀzad). Nietzsche baseli elûadÀsaiban ism¢telten kiemelte a klasszikus g´r´g irodalomnak azt a jellegzetess¢g¢t, hogy magas kultÃrÀja àunlitterarischÊ, nem k´nyveken nyugszik, nem az olvasÂra, hanem a pillanatnyi, jelenlegi hallgatÂra ¢s n¢zûre tekintettel keletkezik. A
müalkotÀs eszm¢nyi ¢rz¢ki ¢s receptÁv jelleg¢nek e kidomborÁtÀsa ÃjÂlag rÀvilÀgÁt arra, hogy mennyire jogosan vÀlt Nietzsche a befogadÀs fel¢ fordulÂ elm¢letek sarkalatos hagyomÀnyÀvÀ. KultÃrkritikÀjÀban minden jel szerint nagy szerepet jÀtszik a
k´nyv (¢s a sajtÂ) k´zvetÁtû, absztrahÀlÂ, àsÀpasztÂÊ hatÀsÀnak hangsÃlyozÀsa. Balogh
JÂzsef Ãtt´rû vizsgÀlÂdÀsa (V OCES PAGINARUM. In: Philologus, 1927 [82]) ¢s Paul
Saenger csodÀlatos tanulmÀnya alapjÀn (SILENT READING: I TS I MPACT ON LATE MEDIEVAL SCRIPT AND SOCIETY . In: Viator, 1982 [13]. 367ä414. o.) k¢pet lehet alkotni
arrÂl, hogy az orÀlisrÂl a vizuÀlis olvasÀsi mÂdra valÂ Àtt¢r¢s nem pusztÀn technikai
vagy modÀlis k¡l´nbs¢g, hanem a szÂ legszorosabb ¢rtelm¢ben vilÀgokat nyit meg
(vagy vilÀgok megnyÁlÀsa k¢nyszerÁti ki). A szerzetesi kultÃrÀrÂl a skolasztikus kultÃ-

10 V´.

Brigitte Schlieben-Lange: EINLEITUNG. In: B. Schlieben-Lange (Hrsg.): LESEN ä HISTORISCH. In: LiLi
ä Zeitschrift f¡r Literaturwissenschaft und Linguistik, 57/58 (1985), 8. o. Az Àltalam ismert kev¢s kiv¢tel a befogadÀselm¢letet ¢lesen bÁrÀlÂ, sz¢lesebb ¢rtelemben m¢gis az olvasÀsfordulat irÀnyzatÀhoz tartozÂ Jane P.
Tompkins: THE READER IN HISTORY : THE CHANGING SHAPE OF LITERARY RESPONSE, in: Tompkins (Ed.):
READER-RESPONSE CRITICISM. FROM FORMALISM TO POST-S TRUCTURALISM, Baltimore and London, Johns
Hopkins University Press, 1980 ¢s Karlheinz Stierle: STUDIUM: PERSPECTIV ES ON INSTITUTIONALIZED MODES
OF READING, in: New Literary History, 1992, 22. cÁmü tanulmÀnya. Harald Weinrich, akit ¢l¢nken foglalkoztattak az olvasÀst´rt¢net probl¢mÀi ä p¢ldÀul a DON QUIJOTE vagy az öJ H°LOïSE olvasÂinak kapcsÀn ä nem
csatlakozott a recepciÂeszt¢tika irÀnyzatÀhoz. Egy¢bk¢nt HÀrs Endre: MI°RT, KI OLVAS? cÁmü essz¢j¢ben
¢ppen Iserrel kapcsolatban ÀllapÁtja meg egy ¢les elm¢jü lÀbjegyzetben, hogy koncepciÂja àa t´rt¢netis¢g hatÀlyon kÁv¡l helyez¢s¢nek irÀnyÀbaÊ mutat, àamikor egyr¢szt a moderns¢gben fedezi fel az olvasÀsmodellj¢t leginkÀbb alÀtÀmasztÂ p¢ldÀkat, melyet viszont a mindenkori olvasÀsra ¢rv¢nyesnek tekintÊ. In: HÀrs EndreäSzilasi LÀszlÂ:
LASSö OLVASçS. Szeged, Ictus ¢s JATE Irodalomelm¢leti Csoport, 1996. 15. o. Mik´zben az olvasÀst´rt¢net
speciÀlis szempontjai kev¢ss¢ hatnak az olvasÀs szempontjÀt az irodalomelm¢let centrumÀba helyezû irÀnyzatokra, megfordÁtva, az olvasÀst´rt¢net meg¢l¢nk¡lû kutatÀsÀt szemmel lÀthatÂlag ´szt´n´zte ä ha legt´bbsz´r polemikus ¢rtelemben is ä az irodalomelm¢let olvasÀsfordulata. A szÀmos kÁnÀlkozÂ p¢lda k´z¡l
Iserrel ¢s a recepciÂeszt¢tikÀval valÂ ´sszef¡gg¢se miatt emlÁtsem Roger Chartier àimplicit olvasmÀnyÊ-fogalmÀt, amely kiterjeszti a vizsgÀlatot a sz´veg tipogrÀfiai megformÀlÀsaiban ¢s elrendez¢seiben megmutatkozÂ vÀltozÂ olvasÂi elvÀrÀshorizontokra ¢s olvasÀsi javaslatokra. Chartier: I ST EINE GESCHICHTE DES LESENS M¹GLICH? V OM B UCH ZUM LESEN: EINIGE HYPOTHESEN. In: LiLi, i. h. 267. k. o. Chartier k¢rd¢s¢re
egy¢bk¢nt tudomÀsom szerint mind ez idÀig egy ÀtfogÂ igenlû vÀlasz sz¡letett: Alberto Manguel: A HISTORY
of READING. New York, Viking Penguin, 1996.
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rÀra valÂ Àtt¢r¢s,11 de a kultÃra laicizÀlÂdÀsÀnak lehetûs¢ge is, valamint a magÀn¢let,
az erotika, a spiritualitÀs, az intimitÀs Ãj dimenziÂi, az ironikus, illetve cinikus, de ¢ppannyira a rajongÂ lÀtÀsmÂd megn´vekedett es¢lyei, a kifejez¢s, a t¢velyg¢s, az elhajlÀs
Ãj szabadsÀgfoka, az Ãj irodalmi müfajok ¢s r¢giek megvÀltozott recepciÂja mind ´szszef¡ggnek a n¢ma olvasÀssal.
K¢ts¢gtelen, hogy a XV III. szÀzad k´zep¢tûl valami hasonlÂan nagy jelentûs¢gü
vÀltozÀs k´vetkezett be olvasÀsi szokÀsainkban. Ezt nevezi Rolf Engelsing olvasÀst´rt¢neti müveiben a kev¢s k´nyv ism¢telt, intenzÁv olvasÀsÀrÂl az extenzÁv olvasÀsra valÂ
Àtt¢r¢snek. BelÀthatÂ, hogy ez a folyamat a r´gzÁtett ¢rtelmü hagyomÀny szilÀrd tisztelet¢vel ¢s imitatÁv alkalmazÀsÀval szemben az Ãj elûÁt¢let-mentes, kreatÁv ¢rtelmez¢s¢t r¢szesÁtette elûnyben. Novalis ez¢rt mondta a k´nyvekrûl, hogy àtalÀn ûk l¢ptek a
hagyomÀny hely¢reÊ (1987. sz. t´red¢k). Mivel ez az olvasottakhoz valÂ viszony reflektÀltsÀgÀnak n´veked¢s¢t is jelenti, ez¢rt ¢rthetû, ha Aleida Assmann, aki az olvasÀs
t´rt¢nelmi retorikÀjÀnak kidolgozÀsÀt tartanÀ kÁvÀnatosnak, az olvasÀs domesztikÀlÀsÀrÂl ¢s a àvadÊ (a naiv ¢s spontÀn), a àhasznosÊ (morÀlisan tanÁtÂ), valamint a àcivilÊ
olvasÀs (ez utÂbbi a civilizÀlÂ, tÀrsadalmi identitÀst adÂ olvasÀs, Shaftesbury àpolite
readingÊ-je) t´rt¢nelmi korszakai utÀn a hermeneutikus olvasÀs kialakulÀsÀrÂl besz¢l,
amely megsemmisÁti az olvasmÀny prestabilizÀlt igazsÀgtartalmÀt, t´bbjelent¢süv¢ teszi ¢s l¢trehozza a k´nyv ¢s a vilÀg inkonvertibilitÀsÀt. Az angol irodalmi p¢ldÀkon
(Thomas Nashe, Shaftesbury, Thomas de Quincey) vizsgÀlt vÀltozÀs megfelel annak,
amelyet ¢n e tanulmÀny korÀbbi hely¢n egy-egy hÁres Hegel- ¢s Nietzsche-id¢zettel
jellemeztem. S hasonlÂ eredm¢nyre jut Jane P. Tompkins is, aki a k¢sei XV III. szÀzadban kezdûdû fordulatot Ãgy fogja fel, hogy minden addigi olvasÀsi mÂddal szemben
megszünik az irodalom tranzitÁv, szolgÀlÂ jellege, amely arra k¢sztet, hogy jobb ÀllampolgÀrokkÀ vÀljunk, elûsegÁti az emberek testv¢ris¢g¢t, civilizÀlÂdÀsÀt. Az irodalom ´nc¢llÀ vÀlva az interpretÀciÂ tÀrgyÀvÀ lesz. °s ekkor àa hatÀst nem a politikai ¢s morÀlis
magatartÀs formÀjak¢nt fogjÀk fel, hanem a jelent¢s el¢r¢s¢nek Ãtjak¢nt. Ez a megk¡l´nb´ztet¢s
a jelent¢s mint hatÀs ¢s a magatartÀs vagy cselekedet mint hatÀs k´z´tt az irodalmi hatÀs kurrens
koncepciÂjÀt nemcsak a klasszikustÂl k¡l´nb´zteti meg, hanem attÂl is, ahogyan az irodalmi hatÀst
a legt´bb irodalmÀr a XX. szÀzad elûtt felfogta. °s ha valaki megvizsgÀlja az irodalom ¢s az
irodalmi hatÀs reneszÀnsz vagy XVIII. szÀzadi definÁciÂit, nemcsak azt talÀlja, hogy k¡l´nb´znek
a modern definÁciÂtÂl, hanem azt is, hogy ugyanabban az ¢rtelemben k¡l´nb´znekÊ.12 MÀsfelûl
ez egyesÁti az egymÀssal halÀlos harcban ÀllÂ kortÀrsi irodalomelm¢leti iskolÀkat. àA
New Criticism, a pszichoanalitikus iskola, a strukturalizmus, a mÁtoszelm¢let, a müfajelm¢let, a
stÁluselm¢let hÁvei mind explikatÁv viszonyban Àllnak a sz´veggel, mivel mindannyian osztoznak
abban a felt¢telez¢sben, hogy a sz´vegek olyan tÀrgyak, amelyeket elemezni kell ¢s megfejteni.

11 Egy Ãj keletü tanulmÀny Hugo de Sancto Victor¢t (1096ä1141) ¢s az û D IDASCALICON cÁmü müv¢t tekinti
a monasztikus ¢s a skolasztikus olvasÀsi mÂd k´z´tti Àtmenetnek; az elûbbi betetûz¢s¢nek, az utÂbbi kezdem¢nyez¢s¢nek. V´. Ivan Illich: I N THE V INEYARD OF THE TEXT. A COMMENTARY TO HUGH'S DIDASCALICON.
Chicago and London, The University of Chicago Press, 1993. Hugo megk¡l´nb´zteti a tanÁtÂ, illetve tanulÂ
(hangos) olvasÀst az ´nn´n ¢p¡l¢sre szolgÀlÂ olvasÀstÂl. Illich egy¢bk¢nt az alfabetizÀciÂ vÀltozÀsainak ¢s a
àk´nyvszerü sz´vegÊ megjelen¢s¢nek nagyobb jelentûs¢get tulajdonÁt, mint az olvasÀs eln¢mulÀsÀnak.
12 Jane P. Tompkins: THE READER IN HISTORY : THE CHANGING SHAPE OF LITERARY RESPONSE. I. h. 206. o.
Tompkins id¢zi R. S. Crane distinkciÂjÀt klasszikus ¢s neoklasszikus irodalomelm¢let k´z´tt. Az utÂbbi àreferenciÀlis kerete nem a respublika, hanem az irodalom respublikÀjaÊ. I. h. 229. o.
Aleida Assmann id¢zett tanulmÀnyÀnak cÁme DIE DOMESTIKATION DES LESENS. DREI HISTORISCHE BEISPIELE . In: LiLi, i. h. 95. kk. o.
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Ebben a vonatkozÀsban a reader-response criticism nem k¡l´nb´zik a formalista elm¢lettûl,
amellyel szembehelyezkedik, vagy az irodalom bÀrmely mÀs kortÀrsi megk´zelÁt¢s¢tûl. Csak arrÂl
van szÂ, hogy az irodalmi jelent¢st nem egy olyan szÂtÀrt hasznÀlva ¢rik el, amely formalista,
nyelv¢szeti, müfaj- vagy mÁtoszelm¢leten alapul. Az olvasÀselm¢let hÁvei olyan ¢rtelmezû rendszerekhez folyamodtak, amelyek a szellemi tev¢kenys¢g k¡l´nb´zû tÁpusait ÁrjÀk le (Iser GestaltvÀltÀsai, Fish d´nt¢sei ¢s revÁziÂi, Stephen Booth vÀndorlÀsai a koherenciarendszerek k´z´tt, Norman Holland megegyezû t¢mÀkat reprodukÀlÂ eljÀrÀsa). A jelent¢s helye egyszerüen Àttevûd´tt a
sz´vegtûl az olvasÂhoz.Ê (I. h. 205. k. o.)
Ha nemcsak az angolszÀsz hagyomÀnyt vessz¡k figyelembe (a New Criticism interpretatÁv ´r´ks¢g¢nek rendkÁv¡li erej¢t), akkor persze esz¡nkbe id¢zhet¡nk olyan
modern irodalomelm¢leteket, amelyeknek referenciÀlis kerete nem az irodalom
respublikÀja, ¢s c¢lja nem az ¢rtelmezû reflexiÂ, hanem a ä t´rt¢netesen forradalmak
vagy diktatÃrÀk Àltal elvÀrt ä magatartÀs ¢s cselekv¢s. M¢gis, egyet¢rtek Tompkinsszal
abban, hogy a modern irodalomfelfogÀs uralkodÂ irodalomelm¢leti diskurzusa az interpretÀciÂ, amelybûl az olvasÀsfordulat ¢s a hatvanas ¢vek Susan SontagtÂl szÀrmazÂ
jelszava ä AGAINST I NTERPRETATION ä nem vezetett ki. Ezt vizsgÀlom majd meg tanulmÀnyom mÀsodik r¢sz¢ben. MÀs k¢rd¢s (Tompkins elemz¢s¢vel szemben nem osztom perspektÁvÀjÀt), hogy egyÀltalÀban ki lehet-e l¢pni a modernitÀs Hegel Àltal leÁrt
interpretÀciÂs k¢nyszer¢bûl, meg lehet-e szabadulni (¢s kÁvÀnatos-e megszabadulni)
Nietzsche kritikusÀtÂl.

Ivan Soll*

POSZTMODERN POSZTULçTUMOK
BarabÀs AndrÀs fordÁtÀsa

àA halÀlomrÂl k´lt´tt hÁr erûsen tÃlzÂ.Ê
(Mark Twain [Samuel Clemens])

A posztmodern Ág¢rete
Az utÂbbi n¢hÀny ¢vtizedben a szellemtudomÀnyok ä a filozÂfia, az irodalomt´rt¢net
¢s -elm¢let, a t´rt¢nelem, a müv¢szett´rt¢net ä meggy´keresedett elûfeltev¢seit ¢s
mÂdszereit radikÀlisan kikezdte az elm¢letek ¢s mÂdszerek Ãjabb csoportja, melyet
k´z´ns¢gesen àposztstrukturalizmusÊ, àposztmodern(izmus)Ê vagy àdekonstrukciÂÊ
n¢vvel illetnek.1
Tekints¡k Àt elûsz´r azt a n¢hÀny ÀltalÀnosan elfogadott, szer¢ny ig¢nyü, lÀtszÂlag
probl¢mamentes, m¢gis alapvetû gondolatot, melyeket az Ãjabb t¢zisek megk¢rdûjeleztek.
(1) Az ¢rtelmez¢s objektÁv jellege. LegalÀbb bizonyos hatÀrig lehets¢ges az irodalmi ¢s
filozÂfiai sz´vegek, a t´rt¢nelmi folyamatok ¢s a nem irodalmi müalkotÀsok objektÁv
¢s igaz ¢rtelmez¢se.
* A szerzû a madisoni University of Wisconsin filozÂfiaprofesszora.
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(2) A nyelv referenciÀlis funkciÂja. A nyelv ä t´bb-kevesebb sikerrel ä leÁrja a rajta kÁv¡l
levû valÂsÀgot, vagy legalÀbbis utal rÀ.
(3) A sz´vegek (¢s mÀs müalkotÀsok) szerzûi. A müalkotÀs, az irodalom, a filozÂfia egyes
szem¢lyek munkÀja. Az alkotÂk maguk felelnek müveik¢rt, s alkotÂi szÀnd¢kuk legalÀbb az egyik l¢nyeges szempontja müveik jelent¢s¢nek ¢s ¢rtelmez¢s¢nek.
A posztstrukturalistÀk k´r¢ben meglehetûsen divatossÀ vÀlt e hÀrom r¢gi k´zhely
elutasÁtÀsa ¢s a k´vetkezû antit¢zisek megfogalmazÀsa.
(1a) Az ¢rtelmez¢s nem objektÁv. Azt hitt¡k, el¢rhetj¡k vagy legalÀbb megk´zelÁthetj¡k
a sz´vegek ¢s mÀs müalkotÀsok ¢rtelmez¢s¢nek objektivitÀsÀt ä ez azonban teljess¢ggel
lehetetlen, enn¢lfogva f´l´sleges igyekezet.
(2a) A nyelv nem referenciÀlis. A nyelvnek nincs (illetve: nincs l¢nyeges) referenciÀlis,
azaz a valÂsÀgra utalÂ funkciÂja. TehÀt nem id¢zi fel ¢s nem Árja le az ´nmagÀn kÁv¡l
l¢tezû valÂsÀgot; s erre nem is k¢pes. Mi t´bb, bÀrmif¢le, a fogalmainktÂl vagy a leÁrÀstÂl f¡ggetlen valÂsÀg felt¢telez¢se k´vetkezetlens¢gekhez vezet.
(3a) àA szerzû (müv¢sz) halÀla.Ê A sz´veget, müalkotÀst nem Ãgy kell megk´zelÁteni,
mintha egyetlen szerzû vagy müv¢sz tudatos tev¢kenys¢g¢nek a gy¡m´lcse volna.
Szellemi tev¢kenys¢g¡nk hagyomÀnyos kereteinek ezt a radikÀlis kritikÀjÀt sz¢les
k´rben elfogadtÀk a humaniÂrÀk müvelûi ¢s ä kisebb m¢rt¢kben ä egyes tÀrsadalomtudomÀnyok is. Az Ãj, meglepû ÀllÁtÀsokat gyakran Ãgy v¢dik meg, hogy filozÂfusok, nyelv¢szek ¢s pszicholÂgusok elm¢leteire hivatkoznak. Mivel a àposztmodernÊ ¢s
a àdekonstrukciÂÊ sok epigonja sajnÀlatos mÂdon jÀratlan azokban a tudomÀnyÀgakban, melyek ä v¢lem¢ny¡k szerint ä megteremtik az Ãj szellemi Àramlat elm¢leti ¢s
gyakorlati alapvet¢s¢t, emiatt gyakran alapos kritikai megfontolÀsok n¢lk¡l fogadjÀk
el az alapÁtÂ atyÀk ¢rveit. így fordulhat elû, hogy sÃlyos k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ, igencsak megk¢rdûjelezhetû ÀllÀspontokat rendszeresen Ãgy k¡rt´lnek sz¢t, mintha ¢rv¢nyess¢g¡k egyszer s mindenkorra be lenne bizonyÁtva.
A dekonstrukciÂ ¢s a posztstrukturalizmus francia ajkÃ alapÁtÂinak (Roland
Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Giles Deleuze, Paul de Man stb.) mindent
f¢lres´prû s gyakran mellbevÀgÂ jelszavait ¢s t¢ziseit elk¢pesztû monotÂniÀval id¢zik
az aktuÀlis posztstrukturalista gyakorlat igazolÀsÀra ä mintha a posztmodern elveket mÀr
igazoltÀk volna. A nagy hatÀsÃ elûd´k: a filozÂfus Friedrich Nietzsche ¢s Martin Heidegger, az elm¢leti nyelv¢sz Ferdinand de Saussure, a pszichoanalÁzis megteremtûje,
Sigmund Freud, tovÀbbÀ ÁrÂk ¢s k´ltûk: Mallarm¢, Val¢ry ¢s Proust posztmodern olvasatait is lelkesen citÀljÀk, sokszor an¢lk¡l, hogy megvizsgÀlnÀk, pontosak-e az ¢rtelmez¢sek, helytÀllÂk-e a felszÁnre ker¡lt v¢lem¢nyek.
Ha a posztstrukturalista t¢ziseket ¢s a dekonstrukciÂ olvasatait perd´ntû ¢rvekkel
tÀmogattÀk volna meg, ami a tovÀbbi vitÀt indokolatlannÀ tenn¢, akkor semmi meglepût vagy megk¢rdûjelezendût nem talÀlnÀnk ebben az eljÀrÀsban. A k¢z alatt beszerzett posztstrukturalista ideolÂgiÀhoz valÂ sz¢les k´rü ¢s kritikÀtlan ragaszkodÀs azonban az¢rt meglepû, sût zavarbaejtû, mert ¢pp az ideolÂgia alapjai nem tünnek megbÁzhatÂknak. Azok az elûszeretettel id¢zett elsûdleges sz´vegek, melyeket a posztstrukturalista eszm¢k alapvet¢s¢nek tekintenek, feltünû mÂdon n¢lk¡l´zik a perd´ntû,
sût az el¢gs¢ges ¢rvel¢st is. Mi t´bb: ezek az eszm¢k annyira radikÀlis mÂdon indÁtanak
tÀmadÀst a jÂzan ¢sz ¢s a h¢tk´znapi gyakorlat ellen, hogy hiteltelen volna azt hirdetni:
e kijelent¢sek olyannyira nyilvÀnvalÂk, hogy nincs sz¡ks¢g¡k alapos ¢rvel¢sre.
F. H. Bradley cambridge-i filozÂfus egyszer Ágy tr¢fÀlkozott az eff¢le elm¢letgyÀrtÀsrÂl: à´szt´n´s v¢leked¢seinkre megtalÀlt hibÀs magyarÀzatok soraÊ.2 Nem neh¢z ¢szreven-
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ni, hogyan sodrÂdik valaki ehhez a szeml¢lethez. A sz¢les k´rben, erûs meggyûzûd¢ssel elfogadott n¢zetekre kÀr ¢rveket pazarolni (m¢g jÂ ¢rveket is f´l´sleges); a k´zhely
dicsûÁt¢se a szellemi ¢letben jÂ esetben mÀsodlagos jelentûs¢gü, sût egyenesen frivolnak szÀmÁt.
A posztstrukturalizmust semmi esetre sem lehet a nyilvÀnvalÂ dolgok minuciÂzus,
cizellÀlt kidolgozÀsÀval vÀdolni. InkÀbb a k´zhely dicsûÁt¢s¢nek ellenpÂlusak¢nt tarthatjuk szÀmon. Lehet, hogy indokolatlannak tünik, ha magyarÀzatot keres¡nk v¢leked¢seinkre, az azonban nagyon fontos, hogy ¢rvekkel, m¢ghozzÀ jÂ ¢rvekkel indokoljuk meg, mi az, amit nem gondolunk, amit t¢vesnek tartunk. Az pedig mÀr egyenesen k´telezû volna, hogy elsûrangÃ ¢rvek tÀmasszÀk alÀ azt a radikÀlis elutasÁtÀst,
amellyel a posztstrukturalizmus ¢s a dekonstrukciÂ s´pri le az asztalrÂl a vilÀgrÂl alkotott, nagyon sz¢les k´rben elfogadott ¢s m¢lyen beÀgyazÂdott felfogÀsunkat. Mi magyarÀzza hÀt, hogy manapsÀg ezek a ä h¢tk´znapi gondolkodÀsunknak ellentmondÂ
ä posztstrukturalista ÀllÀspontok ennyire k´nnyen vÀlnak k´zkinccs¢, mik´zben a n¢zetrendszert megtÀmogatÂ ¢rvek enyh¢n szÂlva erûtlenek (sût gyakran a n¢zetek pontos jelent¢se ¢s tartalma sem vilÀgos)? Mi¢rt fogadnak ekkora lelkesed¢ssel n¢hÀny
lazÀn k´rvonalazott ¢s gyeng¢n megtÀmogatott gondolatot?
Furcsa, de valÂszÁnüleg ¢ppen a posztmodern doktrÁna radikÀlis eretneks¢ge, a h¢tk´znapi felfogÀssal ¢s gyakorlattal valÂ ¢les szembenÀllÀsa okozza kritikÀtlan, felt¢tel
n¢lk¡li elfogadÀsÀt. Nem csoda, hiszen a legnagyobb megvilÀgosodÀs rendszerint az
eretneks¢gtûl, a bevett ¢s alapvetû n¢zetek kerek perec elutasÁtÀsÀtÂl vÀrhatÂ. MÀrpedig nemcsak a p¢nz¡gyi, hanem a szellemi ¢letben is csÀbÁtÂ meg¡tni a fûnyerem¢nyt.
HajlandÂk vagyunk ¢rte kockÀra tenni vagyonunkat, f¡ggetlen¡l attÂl, mennyire sovÀnyka es¢lyt jÀtszunk is meg.
Ha fel akarjuk vilÀgosÁtani embertÀrsainkat, ¢s Ãj gondolatok elfogadÀsÀra akarjuk
rÀvenni ûket, akkor nem el¢g, hogy a mi oldalunkon Àll az igazsÀg. T´bbre van sz¡ks¢g: meg kell mutatnunk, hogy az a bizonyos igazsÀg eddig is ott lappangott, csak nem
ismert¡k fel, majd ki kell javÁtanunk a r¢gÂta r´gzûd´tt hibÀkat, el kell oszlatnunk a
s´t¢ts¢get. Az ÃjdonsÀgnak rendszerint a felvilÀgosÁtÀs az egyik funkciÂja. De mi lesz
szellemi tev¢kenys¢g¡nk mÀsik fontos r¢sz¢vel, amellyel a k´zk¢zen forgÂ v¢leked¢sek
¢s a gyakorlat jogosultsÀgÀt vizsgÀljuk?
Aki kizÀrÂlag a szellemi ¢letben elterjedt n¢zetek ¢s a gyakorlat egyszerü megd´nt¢s¢re helyezi a hangsÃlyt ä mÀrpedig a àdekonstrukciÂÊ, a àposztmodernÊ ¢s a
àposztstrukturalizmusÊ Ágy jÀr el ä, az figyelmen kÁv¡l hagyja ¢s elk´d´sÁti a l¢tezû
struktÃrÀk megvilÀgÁtÀsÀnak fontossÀgÀt; an¢lk¡l, hogy sz¡ks¢gk¢ppen elutasÁtanÀ ûket.
Ha a felvilÀgosÁtÂ k¡zdelemnek az a c¢lja, hogy eddig ismeretlen tudÀshoz jussunk
(mÀrpedig szemmel lÀthatÂan ez a c¢lja), akkor term¢szetes dolog, hogy inkÀbb az
eretneks¢g, semmint az ortodoxia fel¢ indulunk el. InkÀbb radikÀlisan elutasÁtjuk a
k´zv¢leked¢st, hogysem a status quo v¢delmezûjek¢nt l¢pj¡nk fel, f¡ggetlen¡l attÂl,
mennyire Ãjszerü, eredeti ¢s jogos a k´zv¢leked¢s. A felvilÀgosÁtÀs friss lend¡lete megk´veteli, hogy a v¢lem¢nyek vÀltozzanak. Ennyiben k¡l´nb´zik az igazsÀg (vagy a jÂ)
keres¢s¢tûl, ahol ez nem k´vetelm¢ny. A folyamatos felvilÀgosodÀs egyszerüen nem
türi az ÀllÂvizet, a vÀltozatlan v¢lem¢nyek status quÂjÀnak fennmaradÀsÀt. A felvilÀgosÁtÂ k¡zdelem gyakran vÀlik radikalizÀlÂ erûv¢, amikor azzal a gondolattal tÀrsul, mely
szerint a felvilÀgosodÀs fokm¢rûje a k´zv¢leked¢s elutasÁtÀsa vagy megerûs´d¢se. Ez
pedig nem egyszerüen attÂl f¡gg, hÀny gondolatot, v¢lem¢nyt vet¡nk el, hanem attÂl,
mennyire volt alapvetû a szem¢tdombra ker¡lt eszme szerepe h¢tk´znapi gondolko-
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dÀsunkban. A àposztstrukturalizmusÊ, a àdekonstrukciÂÊ ¢s a àposztmodernÊ gondolkodÀs mÀgneses vonzÀsÀnak fû oka az, hogy megÁg¢ri: radikÀlisan megszabadÁt legalapvetûbb gondolataink b¢klyÂjÀtÂl.
A vilÀg halÀla
Az emlÁtett Ág¢ret hÃzÂdik meg ama hagyomÀnyos gondolat dekonstrukciÂjÀnak, lebontÀsÀnak hÀtter¢ben is, mely kimondja: a valÂsÀg fogalmainktÂl ¢s leÁrÀsunktÂl f¡ggetlen¡l is l¢tezik, s errûl a valÂsÀgrÂl k¢pesek vagyunk t´bb¢-kev¢sb¢ hiteles fogalmakat alkotni ¢s nagyjÀbÂl hiteles beszÀmolÂkat adni. Az objektÁv valÂsÀg l¢tez¢s¢be
vetett hit az alapvetû elûfelt¢tele ¢s igazolÀsa annak, hogy sz¡ntelen¡l a vilÀg jobb meg¢rt¢s¢re t´reksz¡nk. Az objektÁv valÂsÀg egyre pontosabb megk´zelÁt¢s¢nek eszm¢je
legalÀbb k¢t k¡l´nb´zû mÂdon vÀlt a posztstrukturalistÀk kedvenc c¢ltÀblÀjÀvÀ.
Elûsz´r is azt ÀllÁtottÀk, nem lehet igazsÀgot tenni a valÂsÀg felfogÀsÀnak k¡l´nb´zû,
egymÀstÂl elt¢rû ¢s egymÀssal versengû vÀltozatai k´z´tt. Mindegyiket sajÀtos àperspektÁvÀnakÊ tekintik, amely a sajÀt korlÀtai k´z´tt cÀfolhatatlanul ¢rv¢nyes. Sokan
Nietzsch¢t tartjÀk e àperspektivizmusÊ atyjÀnak.
MÀsodszor ä m¢g radikÀlisabban tÀmadva a hagyomÀnyt ä k¢ts¢gbe vontÀk az objektÁv valÂsÀg l¢tez¢s¢t. Vagyis kijelentett¢k: nincs valÂsÀg azon kÁv¡l, amit felfogunk;
tovÀbbÀ nincs a fogalmaink ¢s a leÁrÀsunk elûtt, illetve azoktÂl f¡ggetlen¡l l¢tezû valÂsÀg. Eszerint a valÂsÀg a rÂla szÂlÂ fogalmakkal ¢s kijelent¢sekkel egy¡tt j´n l¢tre,
enn¢lfogva kizÀrÂlag a nyelv ¢s a gondolkodÀs keretein, szerkezetein bel¡l l¢tezik. E
gondolat egyik legt´m´rebb ä ¢s leggyakrabban id¢zett ä megfogalmazÀsa Jacques
DerridÀtÂl szÀrmazik: àa sz´vegen kÁv¡l nincs semmiÊ (àIl n'y a pas de dehors texteÊ).3 Ezek
szerint a gondolatoktÂl ¢s a nyelvtûl f¡ggetlen, autonÂm valÂsÀg nem lehet sem a vizsgÀlÂdÀs ¢s ¢rtelmez¢s jogos tÀrgya, sem az egymÀssal versengû gondolatok ¢rt¢kel¢s¢nek m¢rc¢je.
Mivel az autonÂm valÂsÀg eszm¢j¢nek elutasÁtÀsa ä avagy àdekonstrukciÂjaÊ ä megingatja az objektÁv tudÀs megszerezhetûs¢g¢be vetett hit¡nket, azt is gondolhatnÀnk:
ez a n¢zet semmik¢pp sem lehet tÃl vonzÂ. L¢tezik egy¢bk¢nt e posztmodern doktrÁnÀnak egy meglehetûsen k´zismert filozÂfiai elûfutÀra. A XV III. szÀzad v¢g¢n Immanuel Kant hasonlÂ (bÀr korÀntsem azonos) mÂdon tagadta a valÂsÀg mint valÂban
l¢tezû àmagÀnvalÂÊ metafizikai megismer¢s¢nek lehetûs¢g¢t, vagyis azt, hogy k¢pesek
lenn¢nk torzÁtÀsmentes ä a valÂsÀg ¢rz¢kel¢sekor ¢s felfogÀsakor megszokott adatrendezû tev¢kenys¢g¡nk torzÁtÀsaitÂl f¡ggetlen ä megismer¢sre. A Kant-f¢le àtiszta ¢sz kritikÀjaÊ komoly ellenkritikÀt vÀltott ki azokbÂl, akik mindenÀron meg szerett¢k volna
v¢delmezni a filozÂfia ¢s a t´bbi tudomÀny hagyomÀnyos t´rekv¢s¢t: hogy olyannak
ismerj¡k meg a vilÀgot, amilyen az valÂjÀban.4 A XIX. szÀzad elej¢nek n¢met filozÂfusai, p¢ldÀul Hegel, Fichte, Schelling ä sût m¢g Schopenhauer is ä k¡l´nb´zû mÂdon,
de mind az¢rt harcoltak, hogy Àtt´rj¢k a megismer¢s Kant Àltal rÀjuk k¢nyszerÁtett
hatÀrait, ugyanis emberi m¢ltÂsÀgunknak ¢ppen a felt¢telezett szellemi k¢pess¢geinken alapulÂ r¢sze forgott kockÀn. HiÀba ´vezte ÀltalÀnos elismer¢s Kantot az¢rt, hogy
sÃlyos ¢rvekkel ingatta meg e k¢pess¢g¡nkrûl alkotott hagyomÀnyos felfogÀsunkat,
sokan mindent megtettek, hogy v¢dekezzenek a kanti kritika ellen, illetve hogy megszilÀrdÁtsÀk a tapasztalat ¢s a tudÀs azon ter¡leteit, melyeket Kant hat¢kony pre-posztmodern dekonstrukciÂja ¢rintetlen¡l hagyott.
Vajon mi az oka annak, hogy az emberi megismer¢s k¢pess¢g¢t megk¢rdûjelezû
kanti tÀmadÀs posztmodern felÃjÁtÀsa ennyire sz¢les k´rü lelkesed¢sre talÀlt, s nem
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olyan kritikus ellenÀllÀsra, mint az elûdje? K¡l´n´sen zavarbaejtû, hogy mennyire zajos hozsanna ´vezi a (mindenf¢le) ¢sz Ãj, kev¢sb¢ ÀtfogÂ ¢s sokkal erûtlenebb ¢rvekkel
megtÀmogatott posztstrukturalista kritikÀjÀt. An¢lk¡l, hogy megprÂbÀlnÀnk kih¡velyezni, milyen ´sszetett t´rt¢neti okai vannak e feltünû ellentmondÀsnak, tegy¡nk inkÀbb fel egy elûzetes k¢rd¢st: Lehets¢ges, hogy valamif¢le izgatÂ vonzerû rejtûzik abban az egy¢bk¢nt nagyon is nyugtalanÁtÂ kijelent¢sben, mely szerint az objektÁv tudÀsra valÂ t´rekv¢s¡nk eleve kudarcra van Át¢lve? Ez a vonzerû okoznÀ, hogy erûs
¢rvek hiÀnyÀban is olyan sokan akarnak hinni benne?5
Nem szabad megfeledkezn¡nk arrÂl, hogy amikor a posztstrukturalistÀk azt ÀllÁtjÀk: objektÁv tudÀs nem l¢tezik, ¢s e tudÀs keres¢se t¢ves elk¢pzel¢sen alapulÂ, meddû
tev¢kenys¢g, akkor leveszik a vÀllunkrÂl annak a felelûss¢g¢t, hogy szÁvÂs munkÀval
szerezz¡k meg a tudÀst a k¡lsû, autonÂm valÂsÀgrÂl, amely ä bÀr vonakodva ä felfedi
arcÀt, ha kitartÂan kutatjuk. Amennyiben a posztstrukturalistÀknak van igazuk, akkor
ezentÃl f´l´sleges izgatnunk magunkat amiatt, hogy meggyûzûd¢s¡nk objektÁv m¢rc¢vel m¢rve helyes-e vagy sem. Meglehet, ¢ppen az¢rt ¡nneplik oly sokan az objektÁv
tudÀs ¢s az autonÂm valÂsÀg eszm¢inek posztmodern dekonstrukciÂjÀt, mert ezzel
elvethetik a hagyomÀnyos intellektuÀlis k´t´tts¢gek, k´teless¢gek ¢s feladatok gondjÀt. S ¢pp ez: az Ág¢rt felszabadulÀs olyan vonzÂ a tudatos szem¢ly àszubjektÁvÊ gondolati ¢s nyelvi struktÃrÀitÂl f¡ggetlen¡l l¢tezû àobjektÁv valÂsÀgÊ dekonstrukciÂjÀban. A kritikai aggÀlyoktÂl valÂ gyors megszabadulÀs mÀmorÀban nyilvÀn ¡nneprontÀs (sût c¢ltalan vÀllalkozÀs) kritikai aggÀlyokat megfogalmazni e felszabadÁtÂ doktrÁna
hiteless¢g¢rûl.
A metafizikÀtÂl a hermeneutikÀig ¢s vissza ä sz´veg az eg¢sz vilÀg
Amikor a posztmodern a nyelv ¢s a gondolkodÀs elûtt l¢tezû valÂsÀg eszm¢j¢t tÀmadja,
mintha mindenf¢le objektÁv vizsgÀlÂdÀs alapjÀt vonnÀ k¢ts¢gbe; a legnagyobb hatÀst
azonban a sz´vegek ¢s mÀs müalkotÀsok ¢rtelmez¢s¢nek elm¢let¢re ¢s gyakorlatÀra
tette. Az alkotÀsokkal kapcsolatban az autonÂm valÂsÀg gondolatÀnak dekonstrukciÂja Âhatatlanul is erûsÁti azt az elk¢pzel¢st, hogy a sz´vegek s mÀs müalkotÀsok interpretÀtora szabadon fogadhat el ä sût el is kell fogadnia ä t´bbf¢le lehets¢ges ¢rtelmez¢st,
s nem sz¡ks¢ges egyetlen ¢rv¢nyeset talÀlnia, amely ki¡tn¢ a nyeregbûl a t´bbi versengû felfogÀst. Ha nincs olyan sz´veg, amely a rajta kÁv¡l ÀllÂ, tûle f¡ggetlen valÂsÀgra
utal (hanem, mik´zben besz¢l rÂla, a sz´veg maga ¢pÁt fel egy valÂsÀgot), akkor emez
ÀllÁtÀsnak ¢rv¢nyesnek kell lennie az ¢rtelmez¢st v¢gzû sz´vegre, illetve annak tÀrgyÀra,
az àelsûdlegesÊ, vagyis ¢rtelmezett sz´vegre mint valÂsÀgra is. Amennyiben az ¢rtelmezett sz´veg csak az ¢rtelmezû sz´veg sz¡let¢s¢vel l¢phet szÁnre, s csak az utÂbbin bel¡l
l¢tezhet (mint ¢rtelmez¢s), akkor az ¢rtelmez¢snek nem lehet c¢lja egy eleve megl¢vû
sz´veg f´l´tti Át¢lkez¢s ä ezt a sz´veget ugyanis neki magÀnak kell megteremtenie.
MÁg az objektÁv valÂsÀg fogalmÀnak posztstrukturalista dekonstrukciÂja (tovÀbbÀ a
pluralisztikus szeml¢let vele jÀrÂ kultusza) mellett elsûsorban sz´vegek ¢s ¢rtelmez¢s¡k viszonyÀval ¢rvelnek, az Ãj eszme enn¢l nagyobb szerepre tart ig¢nyt ä mindenesetre nagyobbra, mint amilyen szük keretek k´z´tt szoktÀk meghatÀrozni. A posztstrukturalistÀk a àsz´vegÊ fogalmÀt meglepûen sz¢les ¢rtelemben hasznÀljÀk; elûsz´r
a nyelvtûl f¡ggetlen müalkotÀsokra terjesztett¢k ki, k¢sûbb, radikÀlis mÂdon, mÀr az
eg¢sz vilÀgra. Sz´veg az eg¢sz vilÀg, mondjÀk, ¢s ¢rtelmezû benne minden f¢rfi ¢s nû.6
K´rben jÀrnak: a tudÀsrÂl ¢s a vilÀgrÂl tett megÀllapÁtÀsokrÂl Àtsz´kkennek a sz´vegek
hermeneutikÀjÀra, majd vissza ä s nem csupÀn ÀltalÀnosabb episztemolÂgiai ¢s meta-
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fizikai teÂriÀkkal tÀmogatjÀk meg a hermeneutikai elm¢letet, hanem ä a t´bbi t¢zis¡k
igazolÀsa ¢rdek¢ben ä a sz´veget minden n¢ven nevezendû dolog paradigmÀjak¢nt
hasznÀljÀk.
Az ¢rvel¢snek ¢s a vizsgÀlÂdÀsnak l¢teznek elismerten k´rk´r´s mÂdjai (p¢ldÀul az
adatok ¢s a hipot¢zisek viszonylatÀban), a posztstrukturalistÀknak ez a k´rben jÀrÀsa
m¢gis gyanÃt ¢breszt ä k¡l´n´sen a hermeneutikÀtÂl az ÀltalÀnos vilÀgelm¢letek irÀnyÀba tett ugrÀs. Elismerem, bizonyos szempontbÂl a vilÀg olyan, mint egy k´nyv, mÀs
szempontbÂl n¢zve azonban szembetünûen mÀs. Emiatt felett¢bb k¢tes ¢rt¢kü eljÀrÀsnak tünik a vilÀg term¢szet¢rûl tett megÀllapÁtÀsokat az irodalmi sz´vegek term¢szet¢re alapozni, vagy term¢szeti jelens¢geket olyan elm¢letekkel magyarÀzni, melyek
eredetileg Árott sz´vegekre vonatkoztak.
Az ¢rtelmez¢sek pluralitÀsÀt hirdetû posztstrukturalista program azonban nemcsak
a t´bbperspektÁvÀjÃ episztemolÂgiÀra, illetve az antirealista, metafizikaellenes metafizikÀra tÀmaszkodik. Az à¢rtelmez¢sek szabad jÀt¢kÀnakÊ gondolata, amely fokozza àa sz´veg ´r´m¢tÊ, hogy Roland Barthes kifejez¢seit hasznÀljuk, voltak¢ppen magÀban foglalja a pluralitÀsbÂl fakadÂ ÀllÁtÂlagos nagyobb szabadsÀg- ¢s ´r´m¢rzet elûrejelz¢s¢t.7
°s ez mintha f¡ggetlen volna az episztemolÂgiai ¢s metafizikai meggondolÀsoktÂl.
LÀm, a posztstrukturalista gondolat megint csak a szabadsÀg Ág¢ret¢vel csÀbÁt! De most
mÀr nemcsak azzal kecsegtet, hogy megszabadÁt a kÁnos k´telezetts¢gektûl ¢s megszorÁtÀsoktÂl, hanem sokf¢le Ãj ´r´mforrÀs felfedez¢s¢t is megcsillantja. Nemcsak a àvalamitûl valÂ szabadsÀgotÊ, hanem a àvalamihez valÂ szabadsÀgotÊ is megÁg¢ri. A sokf¢le szabadsÀg ¢s ´r´m Ág¢ret¢nek eme kisugÀrzÀsa k´zben azonban elsikkad a mannÀt
termû n¢zetek ismeretelm¢leti igazolÀsa. Minek vacakolni azzal, igazak-e az Ãj gondolatok vagy sem, ha az Ág¢ret szerint Ãgyis gazdagÁtjÀk ¢let¡nket ¢s felszabadÁtanak?!
Vannak, akiknek a szem¢ben a szabadsÀg ¢s ´r´m Ág¢rete les´pri az asztalrÂl (vagy,
enyh¢bben fogalmazva, fontossÀgban megelûzi) az igazsÀggal, bizonyÁtÀssal, a vilÀgos
¢s meggyûzû kifejt¢ssel kapcsolatos intenzÁv ig¢nyt. S mivel a posztstrukturalizmus
¢ppen ennek az ig¢nynek a jogossÀgÀt k¢rdûjelezi meg, egyes posztstrukturalistÀk Ãgy
lÀtjÀk, hogy az igazsÀgot, a bizonyÁtÀst, a vilÀgos ¢s meggyûzû kifejt¢st nem kell elûvenni az ûket megk¢rdûjelezû posztstrukturalista doktrÁna bÁrÀlatakor vagy ¢rt¢kel¢sekor.
Ezzel aztÀn a hagyomÀnyos ismeretelm¢leti aggÀlyok nemcsak tÃlhaladottÀ, de irrelevÀnssÀ is minûsÁttetnek.
A posztmodern kor Ãj barbÀrjai
Az utÂbb emlÁtett posztmodern ravaszsÀg ä mik´zben ¡gyesen ¢s hat¢konyan veszi
elej¢t sok lehets¢ges bÁrÀlatnak ä sajnos azt is megakadÀlyozza (vagy legalÀbbis erûsen
megnehezÁti), hogy ¢rtelmes pÀrbesz¢d j´hessen l¢tre az Ãj doktrÁna szÂszÂlÂi, illetve
bÁrÀlÂi k´z´tt. Azzal, hogy a posztmodernek az eff¢le bÁrÀlatot hors de combat helyezik,
voltak¢ppen bÁrÀlÂik ¢s sajÀt maguk ker¡lnek hors de dialogue pozÁciÂba. ögy zÀrjÀk
ki hagyomÀnyosabban gondolkodÂ bÁrÀlÂikat a posztmodern besz¢dmÂdbÂl, hogy
egyÃttal ä e besz¢dmÂdon bel¡l ä a bÁrÀlÂk megjegyz¢seinek a legcsek¢lyebb jelentûs¢g¡k sem lehet. Vagyis bÁrÀlÂikat burkoltan barbÀrokk¢nt b¢lyegzik meg ä a szÂ eredeti
¢rtelm¢ben: olyan embereknek nyilvÀnÁtjÀk ûket, akik nem ismerik a posztmodernek
sajÀt nyelv¢t. Mik¢nt az idegen csoporthoz tartozÂk oly sok meggondolatlan ¢s kirekesztû osztÀlyozÀsa, ez is menthetetlen¡l k¡l´nb´zûnek lÀtja a mÀsikat, elmossa a k¡l´nbs¢geket a t´bbfajta mÀssÀg k´z´tt, ¢s mindenf¢le kapcsolattartÀst ellenez àk´zt¡nkÊ ¢s àk´zt¡kÊ.
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A posztstrukturalizmus besz¢dmÂdja term¢szetesen nem a szokÀsos ¢rtelemben
vett nyelv, hanem sajÀtos szÂ- ¢s kifejez¢skinccsel tÀrsulÂ, axiomatikusnak tekintett n¢zetek ´sszess¢ge ä vagyis egyszerre t´bb is, kevesebb is, mint egy igazi nyelv. Aki besz¢lni akarja, annak nem el¢g birtokolnia a nyelvtant ¢s a szÂkincset, a n¢zeteket is a
magÀ¢vÀ kell tennie. K´vetkez¢sk¢ppen a kÁv¡lÀllÂkat nemcsak barbÀrnak, de pogÀnynak is tartjÀk.
Kirekesztû n¢zetek eset¢n sohasem meglepû, hogy a sajÀt nyelvet nem csupÀn egynek tekintik a sok hasonlÂ k´z´tt, hanem a nyelvnek, s azokat, akik nem tudjÀk vagy
nem akarjÀk ¢ppen ezt a nyelvet besz¢lni, a kommunikÀciÂbÂl kizÀrt pÀriÀknak gondoljÀk. Nem kev¢sb¢ jellemzû az az idevÀgÂ gondolat, hogy nem a mi dolgunk megtanulni a barbÀrok nyelv¢t, hanem az û feladatuk, hogy megtanuljÀk a mi¢nket. Vagyis
nem a posztstrukturalistÀk dolga, hogy ¢rveket vonultassanak fel a szkeptikusok ¢s
engedetlenek meggyûz¢s¢re, hanem az utÂbbiak feladata, hogy ¢szrevegy¢k a posztstrukturalista ÀllÀspont er¢nyeit s elûnyeit, f¡ggetlen¡l attÂl, mennyire erûtlen ¢rvek
tÀmogatjÀk ezt az ÀllÀspontot. Amekkora sÃllyal esik tilalom alÀ az Ãj nyelv nem ismerûivel folytatott kommunikÀciÂ, ¢ppen annyira fenyeget a vesz¢ly, hogy a posztstrukturalizmus hÁvei ezoterikus doktrÁnÀvÀ teszik gondolatrendszer¡ket, amely csakis a
beavatottak szÀmÀra ¢rthetû ¢s meggyûzû. Fontos, hogy a hÁvek ellenÀlljanak ennek
a csÀbÁtÀsnak.
A szerzû halÀla
Annak a hagyomÀnyos felfogÀsnak a posztstrukturalista elutasÁtÀsa, hogy a sz´vegeket
egyes szem¢lyek (a szerzûk) ÁrjÀk, akik jelent¢ssel ruhÀzzÀk fel ûket, az objektivitÀs ¢s
az autonÂm valÂsÀg elleni, korÀbban mÀr megtÀrgyalt tÀmadÀsokbÂl merÁti az erej¢t.
Ha valaki a hagyomÀnyos megk´zelÁt¢ssel prÂbÀlkozik, vagyis felteszi, hogy az ¢rtelmezendû sz´vegnek objektÁv term¢szete ¢s sajÀtos jelent¢se van, melyek megelûzik az
¢rtelmez¢st, s f¡ggetlenek az ¢rtelmezû szÀnd¢ktÂl ä mindebbûl term¢szetesen k´vetkezik, hogy ez a sajÀtos ¢s mÀr meglevû jelent¢s a sz´veg szerzûj¢tûl szÀrmazik. çm
ha a sz´veg eff¢le felfogÀsÀt elvetj¡k, ¢s helyette a sz´veg jelent¢s¢t ¢s valÂsÀgossÀgÀt
mint az ¢rtelmez¢ssel l¢trej´vût ¢s l¢tezût tekintj¡k, mindjÀrt k¢ts¢gess¢ vÀlik a sz´veg
jelent¢s¢t az ÁrÂjÀtÂl eredeztetni. A sz´vegre ekkor mintha az olvasÂ vagy az ¢rtelmezû
ruhÀzna jelent¢st. S mivel egy sz´veget rendszerint t´bben is olvasnak, logikusan k´vetkezik, hogy minden sz´vegnek szÀmos ¢rv¢nyes olvasata, illetve ¢rtelmez¢se l¢tezik. A szerzû eff¢le hÀtt¢rbe szorÁtÀsa, annak tagadÀsa, hogy û hatÀrozza meg sajÀt sz´veg¢nek jelent¢s¢t ä ez az, amit posztmodern k´r´kben (n¢mi tÃlzÀssal) àa szerzû halÀlak¢ntÊ szoktak emlegetni.8
JÂllehet a szerzû halÀlÀnak, illetve a szerzûs¢g bizonyosfajta felfogÀsÀnak posztstrukturalista doktrÁnÀja ä tehÀt annak tagadÀsa, hogy a sz´vegnek van l¢tezû szerzûje,
aki meghatÀrozza annak jelent¢s¢t ä az objektÁv ¢s autonÂm valÂsÀg eszm¢j¢nek àdekonstrukciÂjÀnÊ alapul, de mÀshonnan is kap tÀmogatÀst. Feltünûen hasonlÂ, alapvetû jelentûs¢gü ÀllÀspontot foglalt el a szerzûs¢g ¢s a sz´veg jelent¢se dolgÀban az àöj
KritikaÊ, amely elsûsorban angol nyelvter¡leten hÂdÁtott a XX. szÀzad k´zep¢n.
UgyanÁgy tagadta a szerzû szerep¢t a sz´veg jelent¢s¢nek meghatÀrozÀsÀban az Ãj kritikusok Àltal bevezetett àintentional fallacyÊ, a szerzûi szÀnd¢k t¢veszm¢j¢nek fogalma,
amely t¢ved¢snek minûsÁti a sz´veg jelent¢s¢nek ¢s a szerzû szÀnd¢kÀnak azonosÁtÀsÀt.
William A. Wimsatt ¢s Monroe Beardsley tanulmÀnya ezt mÀr a cÁm¢ben jelezte.9
Wimsatt ¢s Beardsley azt ÀllÁtja, hogy a szerzûi szÀnd¢k nincs jelen az irodalmi müben, ¢s ez nem is sz¡ks¢ges ahhoz, hogy a mü sikert ¢rjen el. N¢zet¡knek szÀmos gyen-
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g¢je van. Amikor azt mondjÀk, hogy a szerzû szÀnd¢kÀhoz a sz´veg olvasÂja nem f¢rhet hozzÀ, elmulasztanak egy fontos k¡l´nbs¢gt¢telt: ´sszemossÀk azt a fontos, de t¢ves
ÀllÁtÀst, hogy a szerzû szÀnd¢kai soha nem hozzÀf¢rhetûk az olvasÂ szÀmÀra, azzal az
igaz, viszont semmitmondÂ ÀllÁtÀssal, hogy nem f¢rhetû hozzÀ mindig ¢s mindegyik
szÀnd¢k. Wimsatt ¢s Beardsley elsûsorban arra a sz¢les k´rben elfogadott, Àm tÃlhaladott ¢s nem v¢dhetû karteziÀnus n¢zetre tÀmaszkodott, mely kimondja, hogy a szÀnd¢kok ¢s a szellemmel kapcsolatos egy¢b jelens¢gek t´k¢letesen àmagÀnjellegüekÊ,
vagyis mÀsok szÀmÀra megk´zelÁthetetlenek. Amikor Wimsatt ¢s Beardsley a szerzûi
szÀnd¢k ¢s a mü sikere k´z´tti ÀllÁtÂlagos kapcsolatra fordÁtja a figyelm¢t, akkor mintha
szem elûl t¢veszten¢ a sokkal alapvetûbb k¢rd¢st, a szerzû ¢s a mü jelent¢se k´z´tti
´sszef¡gg¢st. S amikor a tanulmÀnyÁrÂk a szerzû ¢s a mü jelent¢s¢nek ä mint a szerzûi
àszÀnd¢kÊ kit¡ntetett eset¢nek ä viszonyÀrÂl besz¢lnek, a szÀnd¢kot Ãgy kezelik, mintha teljes r¢szletess¢ggel kidolgozott, tudatos, mÀr a mü megÁrÀsa elûtt megl¢vû tervrûl
volna szÂ. A szÀnd¢koknak ¢s mük´d¢s¡knek ez a rem¢nytelen¡l naiv ¢s korlÀtozott
¢rv¢nyü karikatÃrÀja csak megk´nnyÁtette a gondolatmenet cÀfolatÀt a szerzûi szÀnd¢k, illetve a mü ¢rtelmez¢se ¢s ¢rt¢kel¢se dolgÀban.
A sz´veg jelent¢se, avagy: mit akart mondani a szerzû?
Wimsatt ¢s Beardsley tanulmÀnyÀnak ä az ¢rvel¢s sÃlyos hiÀnyossÀgai ellen¢re ä siker¡lt valamilyen k´z´s hÃrt megpendÁtenie, ¢s az ÁrÀs hatalmas tekint¢lyre tett szert.
Angol nyelvter¡leten a kritikaelm¢let igen elterjedt dogmÀja lett, hogy a sz´veg jelent¢s¢nek megÀllapÁtÀsa k´zben valÂban hiba a szerzûi szÀnd¢kra hivatkozni. Ennek
r¢szben az az oka ä ez napnÀl vilÀgosabb ä, hogy az ¢rtelmis¢g imÀdja a ànevesÁtettÊ
t¢ved¢seket, akÀr valÂsÀgosak, akÀr nem. Az ilyen àt¢ved¢sekÊ ugyanis megadjÀk azt
az ´r´m´t, hogy ellenfeleink n¢zeteit v¢g¢rv¢nyesen megsemmisÁthess¡k ä azon az
alapon, hogy hibÀjukat mÀr r¢ges-r¢g felismert¢k, ¢s becikkelyezt¢k az emberi szellem
ellen elk´vetett bün´k t´rv¢nyk´nyv¢be.
àä Ha ¢n hasznÀlok egy szÂt ä mondta Dingidungi ä, akkor az azt jelenti, amit ¢n akarok,
sem t´bbet, sem kevesebbet!
ä Az a k¢rd¢s ä hitetlenkedett Alice ä, vajon engedelmeskednek-e a szavak.Ê
(Lewis Carroll: ALICE T ºK¹RORSZçGBAN.
R¢vbÁrÂ TamÀs fordÁtÀsa.)
Az àintentional fallacyÊ hirdetûi szÀmos ¢rdekes gondolatot is felvetettek. Az elsû arra
az esetre szÂl, amikor a szerzû azt akarja vagy szÀnd¢kolja, hogy szavai valamif¢le, a
nyelvben megengedett jelent¢startomÀnyon tÃli vagy azzal egyenesen ellent¢tes ¡zenetet hordozzanak. Tegy¡k fel, p¢ldÀnak okÀ¢rt, hogy ¢n t¢vesen azt hiszem, a hoi
polloi kifejez¢s az arisztokrÀciÀt jelenti, ¢s nem a k´zn¢pet, majd azt Árom valakirûl,
hogy àû is a hoi polloihoz tartozikÊ. BÀr azt szerettem volna ÀllÁtani, hogy az illetû sz¡letett arisztokrata, a sz´veg szÀnd¢kom ellen¢re mÀst jelent. A hasonlÂ esetek k´nnyen
azt a lÀtszatot kelthetik, hogy csak az szÀmÁt, amit a sz´vegszerü megnyilatkozÀs jelent,
nem pedig az, amit az ÁrÂ vagy a besz¢lû mondani akar Àltala. Az emlÁtett p¢ldÀban
nem vitÀs, hogy a szÂjelent¢sek ¢s a nyelvtani szabÀlyok maguk alÀ gyürik a jelent¢s
meghatÀrozÀsÀnak szerzûi szÀnd¢kÀt. Ha felid¢zz¡k magunkban, mennyire h¢tk´znapi eset, hogy valaki mÀst mond vagy Ár, mint amit akar, legyen az àfreudi elszÂlÀsÊ,
nyelvbotlÀs vagy hasonlÂ alakÃ szavak ´sszekever¢se ä lÀthatjuk, milyen sokf¢le mÂdon t¢vedhet¡nk a nyelv hasznÀlata k´zben tudatlansÀg, figyelmetlens¢g, pszicholÂ-

182 ã Ivan Soll: Posztmodern posztulÀtumok

giai interferencia vagy elfojtott vÀgyaink miatt. Ezekben az esetekben egy¢rtelmü,
hogy a jelent¢s nem azonos vagy ¢ppen ellent¢tes a besz¢lû szÀnd¢kÀval.
Sokan arra a k´vetkeztet¢sre jutottak, hogy ha ezekben a t¢veszt¢ses esetekben a
jelent¢s nem f¡gg a besz¢lû szÀnd¢kÀtÂl, akkor sohasem f¡gg tûle. Mivel az emlÁtett
p¢ldÀkban Ãgy tünik, maga a nyelv hatÀrozza meg a jelent¢st, f¡ggetlen¡l a besz¢lû
vagy ÁrÂ szÀnd¢kÀtÂl (sût esetleg ¢pp e szÀnd¢k ellen¢re), csÀbÁtÂ gondolat, hogy a
nyelvet tegy¡k meg a sz´veg jelent¢s¢nek egyetlen forrÀsÀvÀ.
Igen Àm, de amÁg a nyelv szabÀlyai ¢s a szavak jelent¢startomÀnya hatÀrt szabnak
annak, mi mindent jelenthet egy sz´veg, ÀltalÀban nem k´tik meg teljesen a sz´veg
jelent¢s¢t a sokf¢le lehetûs¢gen bel¡l. Ha ezt a gondolatot ¢szben tartjuk, rÀj´het¡nk,
hol a hiba az elûbbi gondolatmenetben. T¢vesen ÀltalÀnosÁt a nyelvbotlÀs ritka eset¢bûl
(amikor a szavakkal azt akarjuk mondani, amit egyszerüen nem jelentenek) a mindennapos esetre, amikor is a szavakkal olyan ¡zenetet k´zl¡nk, amelyet a szavak meg
is engednek. Igaz, hogy a szavak jelent¢sei behatÀroljÀk, mit mondhatok vel¡k (azaz:
hogyan kommunikÀlhatok sikeresen), sût meg is akadÀlyozhatjÀk, hogy olyan ¡zenetet tovÀbbÁtsak, amely tÃll¢pi e hatÀrokat, ez azonban m¢g egyÀltalÀn nem jelenti azt,
hogy nem ¢n d´nten¢m el, milyen jelent¢s¡k van a szavaknak a megengedett lehetûs¢geken bel¡l. HasonlÂk¢ppen a sakkjÀt¢k szabÀlyai is tiltanak bizonyos l¢p¢seket, azt
azonban nem a szabÀlyok, hanem ¢n d´nt´m el, hogy a megengedett l¢p¢sek k´z¡l
melyiket hÃzom meg. Aki azt k¢rdezi: vajon a nyelv szabÀlyai (bele¢rtve a szÂjelent¢seket is) vagy a nyelv hasznÀlÂi hatÀrozzÀk meg a sz´vegek jelent¢s¢t, az csak zavart
okozÂ hamis alternatÁvÀt ÀllÁt fel. Csak kicsit kell belegondolnunk, hogy vilÀgos legyen
a vÀlasz: mindketten, Àm mindkettû mÀs ¢s mÀs mÂdon ä rÀadÀsul e k¡l´nb´zû utakmÂdok ÀltalÀban nem ker¡lnek ´ssze¡tk´z¢sbe egymÀssal.
Lehetûs¢gnek hÁvjÀk szÀnd¢kaink egyik sz¡lûj¢t, a mÀsikat vak vÀgyakozÀsnak. Mivel a szÀnd¢k nem mÀs, mint vÀgy ¢s elvÀrÀs kever¢ke, az ember akarhatja ugyan megcselekedni a lehetetlent, ez m¢gsem fog szÀnd¢kÀban Àllni. Akarhatok ¢n egyszerre k¢t
helyen lenni, de ugyanez mint szÀnd¢k mÀr ¢rtelmetlen volna. Maga a nyelv is behatÀrolja, mi az, amit a nyelvhasznÀlÂ k´z´lni szÀnd¢kozhat, k¡l´nf¢le nyelvi eszk´z´k
felhasznÀlÀsÀval. HiÀba azonban a k´zvetÁteni kÁvÀnt jelent¢s tovÀbbÁtÀsÀhoz adott kifejez¢smÂdok sokf¢les¢ge ¢s a kifejez¢smÂdokhoz kapcsolÂdÂ sokf¢le jelent¢s, h¢tk´znapi esetekben m¢gis a nyelvhasznÀlÂ (a szerzû) d´nti el, milyen kifejez¢smÂdot hasznÀl, s mit k´z´l vele. AkÀrcsak a t´bbi kifejezûeszk´z, a nyelv is szÀmos lehetûs¢get
kÁnÀl, ¢s nem kev¢s korlÀtot ÀllÁt fel, ami nem csupÀn szÀnd¢kaink megvalÂsÁtÀsÀnak
strat¢giÀjÀt alakÁtja, de bizonyos fokig magukat a szÀnd¢kokat is ä Àm korÀntsem oly
mÂdon, hogy igazolva lÀtnÀnk a àmaga a nyelv s nem az egy¢n a sz´veg szerzûjeÊ posztmodern elk¢pzel¢s¢t.10
Amikor egy sz´veg jelent¢s¢t ¢rtelmezz¡k, ÀltalÀban valami sajÀtosabbra vagyunk
kÁvÀncsiak, mint amit az ´sszes lehets¢ges olvasat a nyelv szabÀlyai szerint megenged.
Ezt E. D. Hirsch is hangsÃlyozza °RV°NYESS°G °S °RTELMEZ°S (1967) cÁmü tanulmÀnyÀban, amely hatÀsos v¢delmezûje a szerzûk´z¢ppontÃ ¢rtelmez¢snek az Ãj kritikusok tÀmadÀsaival szemben. Hirsch szerint vissza kell t¢rn¡nk a szerzûi szÀnd¢k
vizsgÀlatÀhoz, ha ¢rv¢nyes ¢rtelmez¢sre t´reksz¡nk, amely annyiban à¢rv¢nyesÊ,
amennyiben m¢ltÀn mondhatja, hogy igazabb a t´bbi, vele versengû ¢rtelmez¢sn¢l.
Hirsch fû gondolatmenete szerint csak a szerzûi szÀnd¢kra t´rt¢nû hivatkozÀs ad ¢rtelmet k¢t alapvetû ¢s kÁvÀnatos fogalomnak: a sz´veg hatÀrozott jelent¢s¢nek ¢s az ¢rtelmez¢s ¢rv¢nyess¢g¢nek. Hirsch visszautasÁt minden olyan hermeneutikai elm¢letet, mely
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szerint a sz´veg jelent¢se azonos azzal, amennyit az olvasÂ meg¢rt belûle ä fûleg az¢rt,
mert bÀrmely sz´vegnek lehet t´bb olvasÂja (ÀltalÀban van is), ¢s senki sem lesz k¢pes
eld´nteni, sokuk k´z¡l ki¢ az ¢rv¢nyes olvasat.
Az eff¢le vitÀk persze sÃlyukat vesztik egy olyan posztmodern ´sszef¡gg¢sben,
amely, mik´zben dekonstruÀlja a szerzû fogalmÀt, àa sz´veg egyetlen hatÀrozott jelent¢se ¢s ¢rv¢nyes ¢rtelmez¢seÊ gondolatÀval is el akar bÀnni, s helyette inkÀbb a mellett
a n¢zet mellett teszi le a garast, hogy a sz´veg szabad folyÀst enged a lehets¢ges olvasatok v¢gtelen sokasÀgÀnak, s ezek mindegyik¢t megengedhetûnek, sût tÀmogatandÂnak tartja.
Ha, Hirschsel ellent¢tben, hermeneutikai buzgalmunkban nem kÁvÀnjuk is r´gt´n
a sz´veg egyetlen ¢rv¢nyes olvasatÀt meglelni, az¢rt m¢gis jÂ volna, ha megszabadulhatnÀnk annak a t´m¢rdek lehets¢ges olvasatnak a nagy r¢sz¢tûl, amelyet a nyelv szabÀlyai ¢s a sz´veg szavai megengednek; sût lehetûleg az olvasÂk Àltal l¢trehozott ¢rtelmez¢sek z´m¢tûl is. Hirsch megkÁs¢rli Ãjra¢leszteni a szerzûk´zpontÃ hermeneutikÀt ä ezzel azonban nem gyûz meg benn¡nket, l¢v¢n, hogy gondolatmenete kiker¡li
azt a probl¢mÀt, kÁvÀnatos-e fenntartanunk a kizÀrÂlagos ¢rv¢nyess¢gü ¢rtelmez¢s fogalmÀt. Hirsch munkÀja m¢gis cselekv¢sre k¢sztet: arra tanÁt, hogy ä akÀr burkoltan,
akÀr kimondva vannak jelen a munkÀkban ä nem dolgozhatunk elvek n¢lk¡l, mert
emez elvek talajÀn ¢rv¢nyesÁthetj¡k szellemi vonzalmainkat, s elveink igazolhatjÀk azt
a gyakorlatot, hogy elvetj¡k a sz´veg sok olyan jelent¢s¢t, amelyet a nyelv szabÀlyai
megengedn¢nek (sût elvetj¡k a felszÁnre ker¡lû ¢rtelmez¢sek nagy r¢sz¢t is).
A szerzû halÀla ä korai m¢g a gyÀszjelent¢s?
Amikor ugyanez a gondolat ä mÀrmint hogy a szerzû szÀnd¢kÀt figyelmen kÁv¡l kell
hagyni a sz´veg ¢rtelmez¢sekor ä a francia nyelvü posztstrukturalistÀk k´reiben bukkan fel, mintha feled¢sbe mer¡ln¢nek az Ãj kritikusok elûmunkÀlatai, vagy csak av¢gbûl emlÁtik meg ûket, hogy lesz´gezz¢k: nem igaz, amit mÀsok àa szerzû halÀlaÊ ¢s
az àintentional fallacyÊ gondolata k´z´tti feltünû hasonlatossÀgrÂl ÀllÁtanak. Roland
Barthes p¢ldÀul azzal a ä lÀtszÂlag teljesen k¢ptelen ¢s megmagyarÀzatlan ä kijelent¢ssel kezdi A SZERZý HALçLA cÁmü tanulmÀnyÀt, hogy az Ãj kritikusok mind´ssze
megf¢kezt¢k a szerzû lebeg¢s¢t. Foucault emlÁt¢st sem tesz az Ãj kritikÀrÂl MI A SZERZý?
cÁmü tanulmÀnyÀban, igaz, Barthes-rÂl se szÂl egy szÂt sem.11 A feltünû hallgatÀs ¢s
tagadÀs jelzi, hogy mük´dik àa hatÀs okozta szorongÀsÊ, ahogy Harold Bloom nevezte a
jelens¢get. Barthes ¢s Foucault k¢szs¢ggel elismeri, hogy l¢teztek mÀs elûdjeik ä z´mmel m¢ltÀn elfeledett, francia nyelvü szerzûket ¢s elm¢letalkotÂkat emlÁtenek ä, sokkal
kev¢sb¢ nagylelküek azonban rivÀlis kortÀrsaikkal, fûk¢pp, ha nem a francia kultÃrk´rbe tartoznak. Mi t´bb, mivel Barthes is, Foucault is fenntartja, hogy a szerzû halÀla
ä vagyis a szerzûs¢g hagyomÀnyos felfogÀsÀnak elutasÁtÀsa ä nagyr¢szt mÀr befejezett
t¢ny, k¢nytelenek nemcsak beismerni, de hirdetni is, hogy l¢teznek elûfutÀraik ¢s kortÀrsaik, akik egyet¢rtenek vel¡k, s akiknek ÁrÀsai p¢ldak¢nt emlÁthetûk.
Foucault nyÁltan ´sszehasonlÁtja a halott szerzû t¢zis¢t Nietzsche kijelent¢s¢vel az
I MIGYEN SZñLA ZARATHUSTRç-bÂl: àIsten halottÊ. De valÂban ´sszem¢rhetû a k¢t halÀlhÁr? Nietzsche m¢g hitelesen mondhatta, hogy az û korÀban a hagyomÀnyos istenhit
t´bb¢-kev¢sb¢ halott, legalÀbbis az iskolÀzott eurÂpai n¢pess¢g k´r¢ben. Meg se fordult a fej¢ben, hogy vitÀba szÀlljon a hagyomÀnyos n¢zetekkel, ugyanis ezek halÀlÀt
ekkor mÀr jÂszerivel fait accomplinak lehetett tekinteni. Azt k´nnyü elfogadni, hogy a
hagyomÀnyos vallÀsos hit Nietzsche idej¢ben nagyjÀbÂl mÀr kihalt, az azonban feltü-
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nûen nem igaz, hogy a legt´bb ember ä k´zt¡k a legtanultabb, literÀtus r¢teg ä ma
mÀr Ãgy v¢ln¢, hogy a sz´veget nem a szerzûje Árja, ¢s hogy a sz´veg jelent¢s¢nek
szempontjÀbÂl k´z´mb´s volna, mit is akar mondani a szerzû.
Nietzsche t¢zise Isten halÀlÀrÂl, illetve a szerzû halÀlÀt bejelentû posztmodern ÀllÁtÀs
aszimmetriÀt mutat, s ennek nem pusztÀn t´rt¢neti jelentûs¢ge van. Ahhoz, hogy f´lhÁvja a figyelmet egy nagy hagyomÀnyÃ hit ÀltalÀnos, bÀr gyakran letagadott visszaszorulÀsÀra, Nietzsche nem t´rûd´tt a hagyomÀnyos hit igazolÀsÀval vagy cÀfolatÀval,
igaz, erre nem is volt sz¡ks¢g. Ezzel szemben azok, akik a szerzû halÀlÀnak doktrÁnÀjÀt
hirdetik, olykor azt ÀllÁtjÀk, hogy ûk is valami hasonlÂt cselekszenek, mint Nietzsche,
jÂllehet olyan jelentûs felfogÀsbeli revÁziÂt hirdetnek, amely korÀntsem tekinthetû ÀltalÀnosan elfogadottnak. HiÀba szereztek tiszteletet parancsolÂ n¢pszerüs¢get bizonyos ¢rtelmis¢gi k´r´kben, a t´bbs¢g m¢gsem Ágy gondolkodik, m¢g az ¢rtelmis¢giek
¢s sz´veg¢rtelmezûk z´me sem. A szerzû halÀlÀnak posztmodern doktrÁnÀjÀt gyakran
teszik k´zz¢ gyÀszjelent¢sk¢nt, valÂjÀban azonban halÀlos Át¢letk¢nt mük´dik. AkÀrcsak a t´bbi emlÁtett posztmodern posztulÀtum: a nyelv ¢s a vilÀg term¢szet¢rûl, a
nyelv ¢s a vilÀg kapcsolatÀrÂl, az ¢rtelmez¢s objektivitÀsÀrÂl stb. szÂlÂ hagyomÀnyos
eszm¢k halÀlhÁre sem t´bb, mint vaklÀrma ä nem nekrolÂg, hanem v¢res csatÀba hÁvÂ
toborzÂ. GyÀszjelent¢sk¢nt, akÀrcsak Mark Twain halÀlhÁre, àerûsen tÃlzÂÊ. Ha m¢gis
halÀlos Át¢letnek vagy had¡zenetnek olvassuk, akkor viszont, mint minden sÃlyos Át¢let, indoklÀsra szorul.
Az ÁrÀs mint ´ngyilkossÀg ä àScribo ergo non sumÊ
T´bben ÀllÁtjÀk, hogy az ÁrÀs tev¢kenys¢ge megsemmisÁti az ÁrÂ szem¢lyis¢g¢t. Barthes
p¢ldÀul azt mondja, hogy az ÁrÀs àminden emberi hang, minden szÀrmazÀsi tÀmpont lerombolÀsaÊ, s hogy az ÁrÀs az a àferde t¢r, amelyben szem¢lyis¢g¡nk odav¢szÊ. TovÀbbÀ àmihelyt
egy t¢nyt elmes¢ltek, tÀrgy n¢lk¡li c¢lok ¢rdek¢ben, s nem az¢rt, hogy k´zvetlen¡l hassanak a
valÂsÀgra, azaz v¢gsû soron kikapcsolva minden mÀs funkciÂt, egyszerüen a szimbÂlum mük´dtet¢se v¢gett, l¢trej´n ez az elszakadÀs: a hang elveszÁti eredet¢t, a szerzû bel¢p sajÀt halÀlÀba, s
elkezdûdik az ÁrÀsÊ. Foucault m¢g azt is hozzÀtette, hogy ¢ppen ez az ´nmegsemmisÁt¢s
az ÁrÀs c¢lja.
Barthes arra alapozza a megsemmis¡l¢s gondolatÀt, hogy a szerzût lehetetlen a mü
elbesz¢lûj¢nek hangjÀval azonosÁtani. Igaz, hogy ÀltalÀnossÀgban nem lehet egy mü
elbesz¢lûj¢nek hangjÀt azzal a szem¢llyel azonosÁtani, aki a müvet Árta ä ez azonban
nem jelenti azt, hogy sohasem azonosÁthatjuk a kettût, sût m¢g kev¢sb¢ jelenti azt,
hogy az ÁrÂ szem¢lyis¢ge feloldÂdik, ha nem lehet ût az elbesz¢lû hangjÀval azonosÁtani. A szerzû ilyenkor is jelen van mint az elbesz¢lû hang ¢s az eg¢sz mü forrÀsa, s
ennek semmi k´ze ahhoz, hogy azonosÁthatÂ-e a szem¢lye a müv´n bel¡li elbesz¢lû
hangjÀval. Ezt m¢g vilÀgosabban lÀthatjuk, ha olyan sz´vegekre vet¡nk egy pillantÀst,
amelyekben egyszerüen nincs elbesz¢lû; ilyen p¢ldÀul egy szÁnmü vagy egy filozÂfiai
pÀrbesz¢d. Itt aztÀn nincs jelen az a felt¢telez¢s, hogy a szerzû (ha van egyÀltalÀn szem¢lyis¢ge) azonos volna az elbesz¢lûvel, pedig e munkÀkrÂl is Ãgy tartjuk, van szerzûj¡k, jÂllehet a sz´vegbûl rendszerint hiÀnyzik a narrÀtor. Ugyanakkor az a t¢ny,
hogy a szerzû ritkÀn azonosÁthatÂ müve szereplûivel (ha azonosÁthatÂ egyÀltalÀn),
tehÀt hogy Strindberg valÂszÁnüleg a JöLIA KISASSZONY egyik visszataszÁtÂ szereplûj¢vel sem azonos teljesen, ¢s David Hume sem azonos a PçRBESZ°DEK A TERM°SZETES
VALLçSRñL egyik vitapartner¢vel sem, semmif¢le neh¢zs¢get nem okoz annak megÀllapÁtÀsÀban, hogy az emlÁtett müvek szerzûje Strindberg, illetve Hume, ¢s hogy a
müvekben a szerzûj¡k fejezi ki magÀt.
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Lehet Ãgy Árni, hogy a szerzû nem fedi fel magÀt k´zvetlen¡l az elbesz¢lû vagy egy
szereplû szavain kereszt¡l, de Ãgy is, hogy felfedi magÀt. Amikor a szerzû nem jelenik
meg az elbesz¢lû vagy egy szereplû k¢p¢ben, akkor sem tünik el szerzûk¢nt. Ha pedig
Ãgy d´nt, hogy az elbesz¢lû hangja ût magÀt, a szerzût k¢pviseli, szerzûk¢nt akkor is
mindig t´bb marad, mint ez az egy hang.
RÀadÀsul a szerzû vÀlasztÀsi lehetûs¢ge, hogy ne a sajÀt hangjÀn besz¢ljen ä Barthes
ÀllÁtÀsÀval ellent¢tben ä nem a valÂsÀgra k´zvetlen¡l hatni nem akarÂ, nem pragmatikus Árott elbesz¢l¢s kivÀltsÀga. Aki szÂban vagy ÁrÀsban k´zvetlen¡l szÂlÁtja meg embertÀrsait, nyilvÀn szÁnlelhet ¢rzelmet vagy v¢lem¢nyt, csak az¢rt, hogy m¢g nagyobb
hatÀst tegyen k´z´ns¢g¢re. Ha k´zvetlen¡l valakihez besz¢lek, p¢ldÀul amikor elbesz¢l¢st Árok, tetsz¢sem szerint kimutathatom, elleplezhetem vagy szÁnlelhetem az ¢rz¢seimet ¢s a v¢lem¢nyemet. Ahogy egy sz´veg szerzûj¢t k¢ptelens¢g k´vetkezetesen
¢s teljes m¢rt¢kben azonosÁtani müve elbesz¢lûj¢nek hangjÀval, Ãgy a besz¢lût sem
lehet k´vetkezetesen ¢s teljesen azonosÁtani a kijelent¢seibe foglalt n¢zetekkel ¢s ¢rzelmi Àllapottal. S mik¢ppen a k´zvetlen, pragmatikus indÁttatÀsÃ besz¢dmÂdban az
eltitkolt vagy szÁnlelt v¢lem¢ny ¢s ¢rzelem k¢pess¢ge nem jelenti azt, hogy a besz¢lû
elv¢sz a besz¢daktus k´zben, az ´nkorlÀtozÀs ¢s ´nrejteget¢s hasonlÂ lehetûs¢geibûl
sem k´vetkezik, hogy a szerzû eltünne az ÁrÀs tev¢kenys¢ge k´zben.
így aztÀn a posztstrukturalistÀk ÀllÁtÀsÀval szemben Ãgy lÀtszik, a szerzû nem v¢sz
el ÁrÀs k´zben. De m¢g ha elveszne is, az sem erûsÁten¢ Foucault v¢lem¢ny¢t, hogy az
ÁrÀs c¢lja az ´nmegsemmisÁt¢s. Egy cselekv¢s k´vetkezm¢nye nem felt¢tlen¡l jelenti
azt, hogy ez volt a cselekv¢s fû indÁt¢ka. Lehet, hogy Foucault valÂban e c¢lbÂl Ár, m¢gsem volna szerencs¢s, ha az egy¢nis¢g elveszt¢s¢vel ¢s a halÀllal kapcsolatos magÀnterm¢szetü r´geszm¢j¢t ÀltalÀnosÁtanÀnk. Ha alaposabban szem¡gyre vessz¡k ism¢telten kifejezett vÀgyÀt, hogy megszabaduljon a sajÀt ÁrÀsÀ¢rt viselt felelûss¢gtûl, valamint azt a t´rekv¢s¢t, hogy felelûtlens¢g¢t elm¢letileg is alÀtÀmassza a szerzû halÀlÀt
hirdetû doktrÁnÀval, olyan ÀltalÀnos ÁrÂi ¢s ¢letstrat¢gia bontakozik ki a szem¡nk elûtt,
melyet sem nagyszerünek, sem k´vetendûnek nem lehet nevezni.
A modern eurÂpai filozÂfia nagyjÀbÂl egy francia filozÂfussal, Descartes-tal, illetve
az û nevezetes kijelent¢s¢vel (Cogito ergo sum) kezdûd´tt. A posztmodern kezdet¢t k¢t
francia gondolkodÂ, Barthes ¢s Foucault jelzi, akik nagyjÀbÂl a Scribo ergo non sum
(Árok, tehÀt megszün´k l¢tezni) elv¢t valljÀk. A k¢t kijelent¢st talÀn Ágy ´tv´zhetn¢nk:
Scribo ergo non sum, dummodo ne cogitem ä n¢mileg szabad fordÁtÀsban: talÀn Ãgy tünik,
hogy ÁrÀs k´zben megszün´k l¢tezni, de csak akkor, ha nem gondolkodom rÂla el¢g
alaposan.
A szerzû ¢s dublûrje
Feltünû ¢s gyakori vonÀsa a k´zelmÃltban megjelent ¢s a szerzûs¢g hagyomÀnyos felfogÀsÀt tÀmadÂ szakirodalomnak az oszd meg (voltak¢pp: szorozd meg) ¢s uralkodj
elve. Ez Ãgy t´rt¢nik, hogy a szerzût ä a szem¢lyt, aki sz´veget Ár ä àfeldaraboljÀkÊ.
Lesz belûle egyr¢szt az a szem¢ly, aki sz´veget Ár, mÀsr¢szt egy roppant elvont valaki,
akit hol àszkriptornakÊ (scripteur, ÁrÂ ä Barthes), hol àszerzûnekÊ (Foucault), alkalmank¢nt àvirtuÀlisÊ, àhipotetikusÊ vagy àposztulÀlt szerzûnekÊ neveznek.12 A k¡l´nb´zû
nevü elm¢leti konstrukciÂk k´z´s vonÀsa, hogy bÀrmit jelentsenek is, nem a h¢tk´znapi ¢rtelemben vett hÃs-v¢r emberre vonatkoznak. A leÁrÀsok szerint ezeknek a
àszerzûknekÊ nincs olyan ¢lett´rt¢net¡k ¢s belsû ¢let¡k, amilyet az emberek (k´zt¡k
a korÀbban szerzûk¢nt nyilvÀntartott emberek) tudtunkkal mindig is ¢ltek. Enn¢lfog-
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va az ÁrÀsaik sem eff¢le szem¢lyes ¢lett´rt¢netbûl ¢s pszicholÂgiai hÀtt¢rbûl erednek.
Az àÁrnokÊ, akivel Barthes helyettesÁti a hagyomÀnyos, valÂs szem¢lyt, ÀllÁtÂlag sajÀt
sz´veg¢vel egy¡tt sz¡letik, s nincs ¢lete a sz´veg elûtt, illetve azon kÁv¡l ä belsû lelki
¢lete sem, amely a sz´vegben nyerne kifejez¢st.
Mi az oka, hogy Barthes (¢s m¢g sokan mÀsok), miutÀn elutasÁtjÀk a szerzû ´sszetett,
t´bbdimenziÂs, metafizikailag telÁtett, hagyomÀnyos fogalmÀt, sz¡ks¢gesnek tartjÀk,
hogy valami metafizikailag szeg¢nyes kvÀziszem¢ly konstrukciÂjÀval helyettesÁts¢k? A
szerzû mint valÂs szem¢ly hagyomÀnyos fogalmÀnak elutasÁtÀsa utÀn a k´vetkezetess¢g parancsa miatt elvetett¢k a szerzûh´z szorosan kapcsolÂdÂ àmüÊ fogalmÀt is (a
szerzû-k¢zmüves Àltal l¢trehozott mütÀrgy ¢rtelm¢ben). Helyette a àsz´vegÊ mint
ànem mütÀrgyÊ nehezen felfoghatÂ fogalmÀt vezett¢k be.13 çm az àÁrnokÊ indokolatlan ¢s homÀlyos szerep¢nek bevet¢s¢vel Barthes elÀrulja magÀt: neki is k¢nyelmetlen
a sajÀt radikÀlis ´tlete, hogy Ãgy bÀnjon sz´vegekkel, mintha senki sem Árta volna ûket.
Foucault mÀs mÂdon hatÀrolÂdik el legradikÀlisabb gondolataitÂl. Azt mondja,
hogy a àszerzûÊ nem az, aki Árja a sz´veget, hanem csupÀn àegy bizonyos besz¢dmÂd egyik
funkciÂjaÊ, valamif¢le ideÀlis konstrukciÂ, amely eszk´zk¢nt szolgÀl k¡l´nf¢le müvek
k´z´s kategÂriÀba sorolÀsÀhoz (ezeket fogjuk àegy bizonyos szerzû müveinekÊ hÁvni),
mÁg mÀs müveket ki lehet rekeszteni ebbûl a kategÂriÀbÂl. E c¢lbÂl a nem ¢ppen tipikus àfelt¢telezett szerzûkÊ p¢ldÀjÀra tÀmaszkodik, olyanokra, akikrûl valÂban kider¡lt,
hogy nem valÂs szem¢lyek, illetve akiknek l¢tez¢se k¢rd¢ses ä de k´zben Ãgy tesz,
mintha ezek jellegzetes, gyakori esetek volnÀnak. àHerm¢sz TriszmegisztoszrÂlÊ sokÀig hitt¢k, hogy eg¢sz sor filozÂfiai sz´veg szerzûje, k¢sûbb azonban kider¡lt, hogy
az illetû nem l¢tezû szem¢ly, s abbÂl a c¢lbÂl talÀltÀk ki, hogy sz´vegek egy csoportjÀt
àhermetikus müvekk¢ntÊ lehessen osztÀlyozni. N¢hÀnyan Hom¢roszrÂl ¢s AiszÂposzrÂl is hasonlÂan v¢lekednek. Foucault szerint Herm¢sz Triszmegisztosz esete azt bizonyÁtja, hogy a szerzûnek nem sz¡ks¢ges valÂdi szem¢lynek lennie, sût, hogy nem is
az. Pedig term¢szetesebb ¢rvel¢snek tünik ä Foucault-nak ellentmondva ä azt ÀllÁtani,
hogy ha Herm¢szt tekintem a sz´vegek szerzûj¢nek, akkor Herm¢szt egyben a sz´vegeket ÁrÂ szem¢lynek is tartom. S ha egyszer nem l¢tezett mint valÂs szem¢ly, nem is û
a szerzû. Az esetek d´ntû t´bbs¢g¢ben Ãgyis kider¡l, hogy akinek a müvet tulajdonÁtjuk ä vagyis a szerzû ä valÂs szem¢ly.
Foucault ragaszkodik ahhoz, hogy minden esetben k¡l´nb´ztess¡k meg a sz´veg szerzûj¢t (a nem szem¢lyt) a sz´veg ÁrÂjÀtÂl (aki viszont mÀr szem¢ly); annak ellen¢re, hogy
àkettej¡knekÊ szinte mindig azonos a neve. A t¢mÀhoz hozzÀszÂlÂk z´me nyomban
Ãgy tekint az Àltala javasolt kvÀziszem¢ly konstrukciÂjÀra, mint ami radikÀlisan k¡l´nb´zik az azonos nevü valÂs szem¢lytûl, aki a sz´vegeket Árja. Pedig az imigyen felfogott szerzû ¢s a valÂs szem¢ly k¡l´nbs¢g¢t sokkal ¢sszerübben ki lehet fejezni.
Goethe, a szerzû, csupÀn egyik n¢zete Goeth¢nek, az embernek, de nem teljesen k¡l´n
l¢ny. Amikor valakit mint szerzût tekint¡nk, nem fogjuk sz¡ks¢gk¢ppen szem¢lyis¢g¢nek minden vonatkozÀsÀt figyelembe venni ä de ettûl m¢g szem¢lynek fogjuk tartani. A szerzû ä szÀmos kortÀrs elm¢letalkotÂ elsietett k´vetkeztet¢se ellen¢re ä valÂdi
szem¢ly. A szerzû ¢s a szem¢ly kapcsolata k´zismert ¢s egyszerü azonossÀgprobl¢ma;
hiszen bÀrmely dolognÀl elûfordulhat, hogy csak egy bizonyos szempontbÂl vessz¡k
figyelembe, s nem a maga teljess¢g¢ben (vagyis az ´sszes szempont eredûjek¢nt). Freudot p¢ldÀul tekinthetem ÁrÂnak vagy pszicholÂgusnak, de csalÀdapÀnak, f¢rjnek, zsidÂnak vagy osztrÀknak is, vagy akÀr egyetlen szem¢lynek, aki az ´sszes emlÁtett szempontot magÀban foglalja.
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A szerzû ¢s az ÁrÂ (a valÂs szem¢ly) hamis szembenÀllÀsa vezeti v¢g¡l Foucault-t arra,
hogy fennen szÀrnyalÂ retorikÀjÀnÀl kev¢sb¢ radikÀlis megoldÀst javasoljon. MiutÀn
t´k¢letesen elvÀlasztotta a szerzût a sz´veg ÁrÂjÀtÂl, Foucault Ãgy vezeti be a szerzû
halÀlÀnak fogalmÀt, hogy az ÁrÂhoz hozzÀ sem nyÃl ä az utÂbbi tÃl¢l¢se (bÀr hallgatÂlagosan kegyelmet kap) nincs megemlÁtve Foucault ÁrÀsaiban. Mivel azonban az a szem¢ly, aki megÁrja a sz´veget, az ÁrÂ ¢s nem a szerzû, Foucault messze zengû bejelent¢se
a szerzû halÀlÀrÂl nem jÀr szem¢lyi vesztes¢ggel ä mind´ssze az a helyzet, hogy Foucault elm¢let¢ben l¢tezik egy taxonomikus megoldÀs k¡l´nf¢le alkotÀsok àegy bizonyos szerzû müveiÊ cÁmszÂ alatt t´rt¢nû ´sszegerebly¢z¢s¢re, Àm ez a bizonyos szerzû
nem hÃs-v¢r ember.
A szerzû halott. De hever itt egyÀltalÀn holttest? °ljen az ÁrÂ! Amikor elbÀnunk a
szem¢lytelen àszerzûÊ-vel, akkor m¢giscsak inkÀbb az idût ¡tj¡k agyon, semmint az
embert. A Foucault-f¢le Ãj felfogÀs korÀntsem olyan nagyszabÀsÃ, mint ahogy beharangoztÀk. A Mark Twain halÀlÀrÂl szÂlÂ hÁrek erûsen tÃlzÂk, s nemcsak az¢rt, mert
koraiak, hanem az¢rt is, mert Samuel Clemenst kicsattanÂ eg¢szs¢gben hagyjÀk.
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12. A tovÀbbi n¢vjavaslatokhoz lÀsd Wayne
Booth: THE RHETORIC OF FICTION, 1961; Alexander Nehamas: THE POSTULATED AUTHOR,
Critical Inquiry, 1981; Daniel O. Nathan:
I RONY, METAPHOR, AND THE PROBLEM OF I NTENTION ¢s Jerrold Levinson: I NTENTION
AND I NTERPRETATION, utÂbbi kettû az Intention and Interpretation cÁmü k´tetben, 1992.
13. LÀsd Roland Barthes: DE L'OEUV RE AU
TEXT. Revue Aesthetique 3, 1971. Magyarul A
SZ¹V EG ¹R¹ME cÁmü Barthes-k´tetben olvashatÂ.

Tandori Dezsû

MILYEN AZ, HA
A àHashÀrtyaszakadÀsÊ
utÂhangja

Tudom mÀr, milyen az, ha
valamim alÀbb adja,
nem valami alÀ,
az sincs mÀr, hogy hovÀ.
FÀt nem talÀlok el,
m¢gis rohanni kell,
ha meg nem tart a lÀbam,
vagy el¢bem, alÀbam
zuhanok, ugyanabba
a sÀr-roncs-fü alakba,
aztÀn a flaszteron,
megÀllj, villamosom!

Tandori Dezsû: Versek

Fel ne aprÁts, megÀllja,
rÀm f¢nylû kereked,
hagyd eg¢szben, mÀs vÀrja,
amennyi m¢g, e r¢szben,
azt, amiv¢ leszek,
fÀtÂl hagyd meg az erdût,
hogy l¢ptem megtalÀlja,
ha majd jÂzanodÀsa
ä de minek? ä ¢pp csak elk´t,
¢s felcsap v¢gre szÀrnya,
ÀllattÀ tesz a vÀgta,
verj¡k a porba, sÀrba,
az avarlucskos ¢gbe;
de most ä e zaj: csupÀn a
rigÂlÀb riadÀsa,
ahogy bokor t´v¢be
ugrÀl, ¢s rÀakad
a k¢zre, fejre, lÀbra,
a szakadt ruharÀncra,
¢s mÀr szalad, szalad:
maga-istene n¢zze.

KçLNOKYNAK
Nem vÀrja azt magassÀg,
hogy lejjebb megsirassÀk,
mit bÀnja ¡gyetek,
ugyan-eriggyetek!
Ebben maradhatunk hÀt,
legyen valami inkÀbb,
vagy inkÀbb: hogy minek
semminek, senkinek.
Semmi igazi hely
nem kis-forrÀs-csevej,
se a r¢zsü hegy¢l,
hol mÀr senki se ¢l,
nem javÁt, nem heny¢l,
ront, ront, ront: elcipel.
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ARKHIM°D°SZ, H°RAKLEITOSZ
Egy biztos pontot adjatok,
¢s kifordÁtom,
Arkhim¢d¢sz m¢g szÂlhatott
ilyesmi mÂdon;
egy biztos pontot, m¢g ha nem
vagy; ha vagy: vedd el,
nincs hatÀr, ott ¢rintkezem
pontnyi kezeddel.
H¢rakleitosz vize, sosem
lehet az k¢tszer,
¢n egy ponttÀ t´m´ritem,
nincs mozgÀsk¢nyszer.
Analfab¢tÀknak szavam,
ezt mondta Artaud,
a nem olyan ûr¡lt folyam
viz¢be jÀtszÂ
hullÀm-¢s-pont szÁnrendezû,
egy pontnyi fej, k¢t
lÀb, k¢t kar, ez az elûjÀt¢k; ¢s elt¢p.

VALAMI ABLAKON
Artaud-hajÂ,
zÀszlÂja Poe

Visszakapaszkodom
valami ablakon,
pÀrkÀny alacsonyÀn
meg is tornÀztatom
sajgÂ bokÀm,
csuklÂmnak irgalom,
b´gr¢m szorongatom,
kÀv¢tenger fokÀn
tÃlajz megint hajÂm,
¢s tÀvolÀn

KÀntor P¢ter: Versek

a napnak, mely magam
egy-napja, lÀzroham
hidege, csak a nap
egymagÀban olyan,
hogy ´sszecsap
felettem, oldalam
marja, mint s¢rv, fogan,
hogy hasogassanak
teli-de-untalan,
¢s ez alatt
poklok rohanjanak,
egek akadjanak,
fel, fel, fel, zÀtonyon,
hol a szem fennakad.

KÀntor P¢ter

A SCH¹NBERG CSALçD, 1907
Hogy milyen lehetett a Sch´nberg csalÀd,
azt Richard Gerstl vÀsznÀrÂl aligha tudod meg.
Volt egy f¢rfi (Arnold) ¢s egy nû (Mathilde),
¢s volt k¢t gyerek¡k. Kint a z´ldben
nem lÀtszott tisztÀn semelyik¡k se: vibrÀlt,
s elfedte a r¢szleteket a f¢ny.
N¢gy ´sszetartozÂ alak ä legalÀbbis
a vÀszon ´sszetartja ûket. Gerstl a festû.
Gerstl szerette a nût, akinek itt nincs arca,
hogy visszamosolyogjon rÀ. A f¢rfi
feje mint egy ÂriÀs hangjegy, benne
k¢t tÀvol ¡lû s´t¢t pont, a szempÀr.
Sch´nberg a zeneszerzû. ¹v¢ a fûhely
a kompozÁciÂban. Mindenki bÀmulhatja.
Visszament hozzÀ a feles¢ge.
A festû pedig hurkot k´t´tt a nyakÀba.
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ýSZ A FALK MIKSA UTCçBAN
1997. november 15., szombat.
A sz¢l befÃjta a Falk Miksa utcÀba
Richard Gerstl festû szellem¢t.
V¢letlen¡l ¢pp arra jÀrtam,
lÀttam, ahogy tÀtott szÀjjal,
szomorÃan ¢s hûsiesen nevet.
Tele volt az utca akÀclev¢llel.
A nedves z´ld tap¢ta
beborÁtotta m¢g a parkolÂ autÂkat is.
Mit keresel te itt?
VigyÀzz, mert beleragadsz az Ãttestbe!
Holott tudtam, hogy mÀr r¢g beleragadt.
A keresztutcÀban sÀrga juharlevelek
t´m´r¡ltek a fal mell¢,
¢lûbben minden ¢lûn¢l.

Utassy JÂzsef

HAMVAD A CSIPKEBOKOR
Hamvad a csipkebokor t¡ze, ûsz van.
Isten is ¢lvezi most a hatÀrt:
felt´r a sz¡retelûkbûl az ûs dal,
messzeriasztva a b¡szke HalÀlt.
°s hazaballag a csûsz, hazaballag.
Minden csontja ropog, feje fÀj.
Pr¡ssz´gteti a pulit a harmat.
Elnyeli ûket az esti homÀly.

Utassy JÂzsef: Versek

ýSZ FA
Adjatok ennek a fÀnak nevet:
szÀllni tanÁt egy f¢szek ¢neket,
s û tartja f´l¢m reccsenet-k¢k
dÂmkupolÀd is, szÃette mennyezet!
Adjatok ennek az ûsz fÀnak nevet,
ha kinek mersze van, keresztelje meg!
N¢kem szavaktÂl ¡res odÃ a szÀm:
ma kaptam tûle tÁzezer levelet.
MÀr tudom, ¢n a gyermeke voltam,
csillaggal ¢rû s hullÂ gy¡m´lcs,
kit szemmel tart a szûlûhegyoldal,
s ki¢rt f´lnyÃl a nagy ÀrnyÃ csûsz.

FçN MARADT LEVELEK
A drÀga Doktor Ãr,
a novemberi nap
r´ntgenezgeti m¢g
beteg bordÀikat.
HÀtuk panaszfalÀn
sÂhajokhoz szokott,
esûcsepp-puha ujj
kopog, kopog, kopog.
Magam varjÃhodÂn
egy rendelûpadon
vÀrok a leletre.
Kint fÀk. Itt-ott lev¢l.
°s zeng a gyÀszruhÀs
rigÂk rekviemje.
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Borb¢ly SzilÀrd

[RASZTERS°TA]
Azt mondja: N¢ha el¢g rÀhagyatkozni
a meg¢rz¢sekre. Benyitni egy boltba. Bet¢rni
egy kapualjba. Felmenni a l¢pcsûn, a kikopott,
piszkos fûl¢pcsûn. Itt-ott m¢g lÀtszanak
a mozaik darabjai, n¢hol a szûnyegleszorÁtÂ
rudat tartÂ bilincsek is megvannak.
R¢zkilincsek, az ablakokon kovÀcsoltvas
rÀcs. AztÀn a szük ¢s vesz¢lyes oldall¢pcsûn
j´nni le. A csigal¢pcsû durva, elv¢konyulÂ
fokain. çts¢tÀlni az Ãttest mÀsik
oldalÀra. Mintha ebben a hÀzban lakna,
lemegy s¢tÀlni, jÀrni egyet. Megker¡li
a hÀzt´mb´t. Az Àrny¢ka hol itt,
hol ott tünik fel. Ismerem ennek
a t´redezetts¢g¢t, ahogy a l¢ckerÁt¢s
m´g´tt lassan elmozog a s¢ta k´zeiben.

[°JF°LIHíREK]
°jf¢lben n¢ha meghallgatom a hÁreket,
nem az¢rt, mintha ¢rdekelne, hanem hogy
ne legyek annyira egyed¡l. Ilyenkor,
¢jf¢lben, minden bizonytalanabb. ºlni az
asztalnÀl, vagy bÀrhol mÀsutt a szobÀban,
vagy akÀrmit csinÀlni. Hallgatni a hÁreket,
ahogy a bemondÂ levegût vesz, ahogy intonÀl,
k¢pzett hang. De ilyenkor n¢ha t¢veszt,
elnyÃjtva engedi ki a levegût, a hangszÁn
nem olyan fegyelmezett. TalÀn fÀradt,
¢des Istenem, hogy szeretn¢k mÀr
pihenni. Lenni valami olyasmi, ami nincs.
Ilyenkor j´n el az ideje a r´viditalnak.
Legyûzni a f¢lelmet, ¢rezni a gyomorban
a melegs¢get, aztÀn ahogy sz¢tÀrad a
testben. A kezeim, amelyek ¡resek.
AmÁg dohÀnyoztam, mÀsk¢pp volt. AztÀn

Borb¢ly SzilÀrd: Versek

a sÂhajtÀs, ahogy ima helyett azt
mondja: Istenem, mi¢rt olyan neh¢z minden.
Mi¢rt van mindez. A halÀl kezdete
a s´t¢ts¢g a szÁvben. HÀt igen, van-e
tisztÀbb dolog a fogalmazÀsnÀl. AnnÀl,
amikor azt mondja, û csak a hangja.

[KçV°REGGEL]
Az is lehet, ami nincs, vagyis az
egyszerü dolgok. A kÀv¢ elk¢szÁt¢se,
p¢ldÀul, ami nem jelent semmit.
Valami melegs¢g, amivel el lehet
babrÀlni. Cukor, kanÀl, kis tej,
mondani, hogy mÀr megint tÃl sokat
tett¢l bele. AztÀn cigaretta, csend.
Reggel, ahogy n¢z kifel¢ az ablakon,
a kilencediken, a rÀdiÂban a reggeli
hÁrek. Valaki elszÀntan mondja
a hÁreket, lend¡letes, ha nem is
magÀvalragadÂ hang. A reggel a legnehezebb, visszatalÀlni a dolgokhoz,
a dolgok k´z¢, amit mondani szoktam,
a tÃl ¢des kÀv¢rÂl, p¢ldÀul.
Nem tudom, ezt p¢ldÀul gyakran, nem
tudom, hogy m¢rt van ez minden reggel,
de ´sszeszorul a gyomrom. Majd a buszon,
az emberek k´zt, elfog a hÀnyinger,
elûre tudom, a szaguktÂl, ahogy
a szem¡kbe n¢zek. Mert nem tudod,
hogyan kell ¢lni. Ebbe most ne kezdj¡nk
bele, jÂ. Vannak, amiket nem tudok,
hiÀba. Azt sem tudom mondani, amit
kellene, szavakat, amelyek ahelyett
vannak, ami nincs. Nyomd el a cigarettÀt.
Az utolsÂ slukkot m¢lyen leszÁvja,
kiiszom a kÀv¢t. Magamban a dolgokra
gondolok, hogy nem tudom a neveket,
a szavak hely¢t. °s mondom p¢ldÀul azt
a szÂt, amelyet nem mondok, hogy ¢desem.
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NOVELLAPçLYçZAT
Kontra Ferenc

A R°ZFASZö BAGñ
àAz egyik vilÀg az atyai hÀz volt, sût szükebb
enn¢l, tulajdonk¢ppen csak a sz¡leimet jelentette. Ezt a vilÀgot nagyr¢szt jÂl ismertem... A mÀsik vilÀg mÀr sajÀt hÀzunk kellûs
k´zep¢n elkezdûd´tt, ¢s teljesen mÀs volt.
MÀs volt a szaga, mÀsk¢nt besz¢lt, mÀst Ág¢rt
¢s mÀst k´vetelt.Ê
(Herman Hesse: DEMIAN)

A nyitott verandÀn eb¢delt¡nk, amikor ilyen sokan voltunk, nem is jutott egyforma
terÁt¢k, n¢hÀnyan nefelejcses tÀny¢rbÂl kanalaztÀk a hÃslevest, mÀsoknak minta n¢lk¡li jutott. àAz asztal k´r¡l az eg¢sz csalÀdÊ, ezt tudatosÁtottÀk bennem, valaki ÀllandÂan szÂba hozta, hogy m¢lyen az eml¢kezetembe v¢sûdj´n, talÀn mert azt gondoltÀk,
a hegy mÀsik oldalÀn is bel¢m sulykoljÀk a hozzÀjuk tartozÀst, ¢s magamnak kell rÀj´nn´m: voltak¢ppen nem is ugyanarrÂl a csalÀdrÂl van szÂ, viszont nekem ¢ppÃgy
tartoznom kell ide is. Nem ¢rtettem a r¢szleteket, nem akartam a k¡l´nbs¢gekkel t´rûdni, pedig a maguk k¢p¢re akartak formÀlni, an¢lk¡l, hogy a tÃloldalt becsm¢relt¢k
volna. A k¢t vilÀgot a hegy vÀlasztotta el egymÀstÂl, ami nem volt mindenki szÀmÀra
ÀtjÀrhatÂ, a rokonok k´z´tt akadtak olyanok, akik sohasem vÀllalkoztak az Ãtra, ezt
fejtegett¢k ketten is az eb¢det megelûzû konyakozÀs k´zben, de nem t´rûdtem vel¡k,
mert korgott a gyomrom; apÀm ¢s anyÀm k´z´tt ¡ltem, szemben foglalt helyet a nagyapÀm; a nagyanyÀm ¢s a nagyn¢n¢m hordtÀk az asztalra a frissen s¡lt Ãjkrumplit, a
tÀlakban a fejes salÀtÀt, àolyan zsenge, akÀr a vajÊ, a tÀlon a pÀcolt sonkaszeleteket,
à¢rzitek a bab¢rt, hÀt nem csodÀlatos?Ê, aztÀn a bort egyforma, alul g´mb´ly´dû kristÀly¡vegekben. K¢t fecske csapÂdott az asztal f´l¢, gyorsan ¢szrevett¢k, hogy rossz
helyre t¢vedtek, ¢s a k´vetkezû pillanatban mÀr a kertben k´r´ztek. A SÂgortÂl, a
nagyn¢n¢m f¢rj¢tûl tartottam egy kicsit, ha lehetett, elker¡ltem, ¢s sohasem ¡ltem
mell¢; a mes¢k minden gonoszsÀgra k¢pes figurÀira hasonlÁtott sÀrgÀsfeh¢r bozonthajÀval ¢s ÀllandÂ borostÀjÀval, amirûl sose der¡lt ki, hogy szakÀll-e valÂjÀban vagy
csak ÀpolatlansÀg. Nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a mi csalÀdunkban nem szokÀs az aznapi ÃjsÀgbÂl papÁr rep¡lûg¢peket hajtogatni ¢s sz¢tdobÀlni a szalviaÀgyÀsok
k´z´tt. Erre belefeledkeztem a levesbe. Katonat´rt¢neteket mes¢lt aztÀn, kivel hogyan
toltak ki, utalt apÀmra is, meg a r¢gimÂdi motorjÀra, de nem figyeltem oda; a nagyapÀm azzal viccelûd´tt, hogy v´r´sbort t´lt az ¢n poharamba is, àa mi fajtÀnk, mondtam ¢n, csak rÀ kell n¢zni az arcÀraÊ, felÀllt, ¢s behozta a konyhÀbÂl, pedig tudta, hogy
haragszom ¢rte, mert ebbûl a pohÀrbÂl adtak inni, amikor m¢g kicsi voltam, rajta volt
a nevem kezdûbetüje meg egy ¢vszÀm, ÀkombÀkom lila jelekkel, mint valami tetovÀlÀs;
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aztÀn az unokanûv¢rem is c¢lzÀst tett valamire, amitûl csak a k¢sek ¢s villÀk f¢mes
surrogÀsa hallatszott, ¢s senki sem szÂlt, nem tartott az eg¢sz n¢hÀny pillanatnÀl tovÀbb, akkor borÁtotta fel a tÀny¢rt anyÀm, szÂ n¢lk¡l megfogta a kezemet, ¢s hÃzott
maga utÀn a sz¢kkel egy¡tt, a sz¢k csikorogva j´tt utÀnam a mümÀrvÀny k´v´n k¢tl¢p¢snyit, aztÀn puffanva elhagyott; a sz¢les veranda kovÀcsoltvas kapujÀnÀl voltunk,
mielûtt d´r´gve becsapÂdott, visszan¢ztem, n¢hÀnyan utÀnunk bÀmultak csodÀlkozva, a SÂgor evett tovÀbb, mÀsok kuncogtak, de nem mozdult senki; lement¡nk a l¢pcsûn, ki a nagykapun, aztÀn fel az utcÀn a vÀsÀrt¢r fel¢.
Meredeken kapaszkodott fel a hegyre egy gyalogÃt, elzsibbadt a kezem, anyÀm
olyan erûvel markolta, hiÀba mondtam, hogy fÀj, csak akkor engedte el, amikor fel¢rt¡nk; megÀlltunk egy kajszifa alatt, let¢pett n¢hÀny z´ld gy¡m´lcs´t. N¢ztem rÀ, ¢s
azt prÂbÀltam leolvasni az arcÀrÂl, hogy most ¢ppen szomorÃsÀgot vagy gyül´letet
¢rez, esetleg nyomban sÁrva fakad. àA hegyen kereszt¡l r´videbb az Ãt, meglÀtod, egy
Âra mÃlva otthon lesz¡nk.Ê Meg¢rtettem, hogy ami nekem a hÀrom otthon egyike
csupÀn, neki talÀn az egyetlen igazi, az û sz¡leihez megy¡nk, meg sem k¢rdezte, hogy
¢n merre menn¢k. Ismerhet erre minden ´sv¢nyt, mert itt nûtt fel. àA sz¡nidû hÀtral¢vû r¢sz¢t nÀlunk t´lt´d, talÀn vissza sem megy¡nk.Ê De hova vissza ä k¢rdeztem
magamban ä, persze elsûsorban apÀm sz¡leire gondolt, a nagy csalÀdra, ahol û sohasem ¢rezte jÂl magÀt, engem viszont szerettek, aztÀn ott volt a harmadik otthonunk,
ahol csak mi hÀrman ¢lt¡nk, ahol apÀm tanÀri ÀllÀst kapott, ahol viszont ¢n ismertem
minden zegzugot.
K¢t pÀszta szûlû k´z´tt haladtunk, egy hegyi siklÂ kÃszott Àt elûtt¡nk, nyÀlkÀs nyomot hagyott a porban. AnyÀm szÂrakozottan megÀllt, lehajolt, hogy szagosb¡kk´nyt
szedjen. Forgattam a kezemben, szagolgattam, amÁg el nem fonnyadt, aztÀn eldobtam.
Egy tereb¢lyes meggyfa Àrny¢kÀba hÃzÂdtunk. àMost vagyunk f¢lÃton. Ha egyed¡l
kellene menned, visszatalÀlnÀl?Ê Bizonytalanul n¢ztem vissza a kanyargÂ nyÀri Ãtra,
a dombok m´g´tt r¢gen eltünt a torony, ennek ellen¢re bÂlintottam: àPersze.Ê AztÀn
CigÀt emlÁtette, hogy nem leszek egyed¡l, a jÂ pajtÀst meg kell becs¡lni, a sz¡lei is
rendes emberek, r¢gi szomsz¢dok. Nem ¢rtettem, mi k´ze mindennek a mi megfutamodÀsunkhoz, mintha szÀmomra is ¢rthetû magyarÀzatokat keresne, de folyton valami mÀs akadna a nyelv¢re, Ãgy ¢reztem m¢gis, hogy most vesz elûsz´r emberszÀmba.
Elmondta, hogy apÀm katona volt, amikor megsz¡lettem a hegy tÃlsÂ oldalÀn nyolc
¢vvel ezelûtt, ¢ppen oda igyeksz¡nk; àa te sz¡lûhÀzadÊ, Ágy emlegett¢k, mert abban
az ¢p¡letben nem sz¡letett rajtam kÁv¡l senki, ez¢rt ism¢telgett¢k folyton, hogy oda
tartozom. AzÂta tartott a hÀborÃ miattam a k¢t csalÀd k´z´tt, mindkettû a magÀ¢nak
¢rzett, pedig ¢n egyformÀn szerettem ûket, ¢s nem ´r¡ltem annak, hogy egy harmadik
helys¢gbe kellett k´lt´zn¡nk, ahol nincsenek rokonaink. Nekem m¢gis az lett az igazi
otthonom.
AnyÀm nem fukarkodott a becsm¢rlû szavakkal. KorÀbban sem szÁvelt¢k egymÀst
az anyÂsÀval, de az ¢n sz¡let¢sem Ãj fordulatot hozott a csalÀd ¢let¢ben. ApÀm anyja
kem¢ny ¢s lelketlen asszony volt anyÀm szerint, akinek m¢g a sajÀt fiÀrÂl is az volt a
v¢lem¢nye, hogy mamlasz, m¢g jÂ, hogy v¢g¡l talÀlt magÀnak valakit, aki v¢lhetûen
ugyanolyan k´nnyen irÀnyÁthatÂ ¢s szÂfogadÂ lesz, otthon hüs¢gesen vÀrja apÀmat,
k´zben sz¡l, ¢s az csak term¢szetes, hogy a gyerek majd az apja vallÀsÀt ´r´kli. AnyÀm
hallani sem akart rÂla, hogy t¢l k´zep¢n elvigyenek, csak az¢rt, hogy megkereszteljenek az û hit¡k szerint. EgymÀs utÀn j´ttek ¢s mentek a levelek, apÀmnak elege lehetett
az eg¢szbûl, ez¢rt nem hasznÀlta ki az ilyenkor jÀrÂ egyhetes eltÀvozÀst, talÀn mert

198 ã Kontra Ferenc: A r¢zfaszÃ bagÂ

nem tudta, hogyan d´nts´n, ki mell¢ Àlljon, d¡h´s leveleket Árt ide is, oda is, rÀm pedig
nem is volt kÁvÀncsi. àDer¢kig ¢rt a hÂ, azon a reggelen meglÀtszott a lovak lehelete,
j´tt anyÂsom fekete asztrahÀnbundÀban, ¢s selyemkesztyüs kez¢ben apÀd level¢t lobogtatta, amely eld´nt´tte a vallÀsodat: Ïk¡l´nben nem viselheted ezt a nevetÎ, akkor
Àtadtalak nekik, mint valami zÀlogtÀrgyat, mintha a mi nev¡nk ¢s hit¡nk a hegy tÃlsÂ
oldalÀn kevesebbet ¢rt volna. K´zben nem f¢ltettelek egy pillanatig sem, hogy esetleg
maguknÀl tartanak, hiszen csak az elsûsz¡l´tt fiÃgyermek stÀtusa kellett, meg a rokonsÀg rongyrÀzÂ szertartÀsa, inkÀbb magukkal t´rûdtek, veled aligha. Nevelni is csak
most szeretn¢nek, amikor mÀr elk¢stek. T¢len ugyanerre visz a szÀnÃt, ahol most a
ker¢knyomokat lÀtod. JÂl jegyezd meg! Ezen az Ãton vittek, a diÂfasor mellett, nem
vÀltoztak azÂta a fÀk, erre jÀrtak a kereskedûk is, r¢zcsengû volt a lovak nyakÀn, eml¢kszem m¢g a dallamukra. Sosem mes¢lt¢k el, milyen volt a szertartÀs, azt sem tudom,
kik voltak ott, de attÂl kezdve m¢g jobban gyül´ltek engem.Ê
KukoricatÀbla mellett ment¡nk el, felett¡nk a nap mintha lebegett volna az enyhe sz¢lben. Let´rtem egy ecetfavesszût, k´nnyen lefejtettem a k¢rg¢t, ¢lesen suhogott
a kezemben. Leereszkedt¡nk a szurdokon. AnyÀm sz¡lei nyalÀbszÀm dobtÀk ¢ppen a friss z´ldet az Àllatoknak a part alatt; lÂgÂ, kerek f¡lü kutya vakkantott n¢hÀnyat
az ¢rkez¢s¡nkre az udvaron, fûleg miattam tartottÀk, ha ott vagyok, legyen mivel jÀtszanom.
Ballagott mellettem, àlegyen a neved Bab¢r!Ê, ezt hallottam elûzû nap az eb¢dn¢l,
¢s annyit tudtam rÂla, hogy illatot jelent. A csatornÀhoz ment¡nk, legfeljebb ha der¢kig ¢rt benne a vÁz. A nyÀron CigÀval fogtunk egyszer egy vacsorÀra valÂ t´rpeharcsÀt, vesszûbûl font borogatÂval. ºltem a kicserepesedett, agyagos parton, ¢s n¢ztem
az erdût, ahol madÀrf¢szkeket szedt¡nk ki, vissza akartam menni oda, mert voltak
benne szarvasok, lÀttam a nyomaikat. VacsorÀzni hÁvtak, anyÀm a kamrÀban ¡lt a l¢trÀn, ami a padlÀsra vitt, n¢ha lehajolt, hogy egy-egy Àrpa¢rû k´rt¢t kiemeljen a karkosÀrbÂl, a szoknyÀjÀba t´r´lte, a csutkÀkat egymÀs utÀn a mosl¢kosv´d´rbe dobÀlta.
Kintrûl zÀpor hallatszott, a szÀrnyasok rikÀcsolva kerestek mened¢ket.
így vettem ¢szre, hogy csak nekem tett jÂt a gyakran emlegetett hegyi levegû, a
t´bbiek ¢tvÀgytalanul kavargattÀk az ¢telt a tÀny¢rjukban. à¹sszeveszni pillanatok
alatt lehet, kib¢k¡lni sokkal kÁnosabbÊ, nagyanyÀm ÀllÀspontja egy¢rtelmü volt, a feles¢gnek ¢s a gyereknek a f¢rje mellett a helye, hallani sem akart rÂla, hogy nÀluk maradjunk. àTehet arrÂl a gyerek, hogy ki az apja? Te akartÀl elmenni innen! Mi¢rt gondoltad, hogy akiknek hÀrom hÀzuk van, jÂmÂdban ¢lnek, mind magas iskolÀkba jÀrtak, mindjÀrt maguk k´z¢ fogadnak. Mivel bÀntottak meg annyira, hogy felugorj az
asztaltÂl, ¢s a gyerekkel egy¡tt elgyere?Ê AnyÀm a k´rtemagokat rendezgette a tenyer¢ben, inkÀbb dacosnak tünt, mint bÀnatosnak: àSemmihez sem tudtam hozzÀszÂlni,
amirûl besz¢ltek. Minden annyira szÀnd¢kos volt, ahogy egymÀst kÁnÀlgattÀk, mintha
ott sem lettem volna.Ê NagyapÀm az iskolÀrÂl faggatott, hogyan fejeztem be az elsû
osztÀlyt. Megint bebizonyosodott elûttem, hogy a felnûttek egyÀltalÀn nem tudnak a
gyerekekkel besz¢lgetni.
àHÀt az Àb¢c¢t megtanultÀtok-e?Ê El kellett mondanom, dallamosan, ahogyan az
iskolÀban. Hogyne tudtam volna, hiszen annyiszor ism¢telt¡k naponta. Becs´nget¢skor kezdt¡k, ¢s mondtuk, amÁg Gizi tanÁtÂ n¢ni be nem j´tt. T´bbsz´r lÀttuk az ablakon kereszt¡l, hogy a koll¢ganûj¢vel besz¢lgetnek az udvaron, hosszan, rÀ¢rûsen, n¢ha nevetg¢lnek is, mi pedig mondjuk jÂ hangosan az Àb¢c¢t, hogy szÀlljon kifel¢ a
hangunk, legyen b¡szke rÀnk, dics¢rjen meg benn¡nket, hogy az ¢n gyerekeim mi-
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lyen ¡gyesek. Nem eml¢kszem, mondott-e valaha ilyesmit. M¢g mi is fel¢rt¡k ¢sszel,
hogy ez a legk¢nyelmesebb megoldÀs, egy-egy vers hangos felmondatÀsa a v¢gtelens¢gig, hogy rendesen viselkedj¡nk, akkor azt hiszik, àmilyen szorgalmasan tanulnak
az iskolÀbanÊ; mert k¡l´nben tenyeres lesz: Gizi tanÁtÂ n¢ni elûveszi a tÀbla m´g¡l az
orgonapÀlcÀt, amit az ¡gyeletesnek kellett naponta frissen biztosÁtania, mert ha kiszÀrad, k´nnyen t´rik a kinyÃjtott teny¢ren. Enyhe v¢ts¢g¢rt ´t, nagyobb¢rt tÁz jÀrt, a
lÀnyok mÀr az ´tn¢l elbûgt¢k magukat, kez¡ket ´szt´n´sen hÀtrakaptÀk a fÀjdalomtÂl,
de a fiÃknak ´sszeszorÁtott foggal is türni kellett a tÁzet, puhÀny volt, aki ezt nem bÁrta
ki. M¢g mÀsnap is ¢gtek a z´ldesk¢k, hurkÀs vonalak keresztbe-kasba a teny¢ren; gyÀvÀnak szÀmÁtott, aki otthon megmutatta vagy elpanaszolta. AmÁg mondjuk az Àb¢c¢t,
nem ordibÀlunk, amÁg hÀtratett k¢zzel ¡l¡nk, nem vereked¡nk.
BiztatÂan n¢zett rÀm a nagyanyÀm, hogy csak mes¢ljek m¢g az iskolÀrÂl. Eldicsekedtem vele, hogy a rajzomat kiÀllÁtottÀk az iskola napjÀn. V¢gig a folyosÂkon egymÀs
tetej¢re raktÀk a padokat, bevontÀk s´t¢tz´ld vÀszonnal, amit els´t¢tÁtû f¡gg´nynek
szoktak hasznÀlni filmvetÁt¢skor, ¢s a kifeszÁtett vÀszonra gombostüzt¢k a legjobb rajzokat, az volt a t¢ma, hogy àAz eln´k vadÀszni megyÊ, elmes¢ltem, mit rajzoltam,
ahogy Àllt az eln´k a nyelv¢t lÂgatÂ szarvas mellett, olyan Àldozat volt, mint a legyûz´tt
sÀrkÀny, amelynek ¢ppen a hetedik fej¢t vÀgtÀk le, az eln´k pedig boldogan emeli a
magasba a puskÀjÀt a k¢t hatalmas agancs k´z´tt, mert az eln´k´k folyton gyûznek.
K¡l´nben nem is volnÀnak eln´k´k. à°s tornaÂrÀn is, a mÀsodik f¢l¢vi m¢r¢skor ¢n
ugrottam helybûl a legmagasabbat az osztÀlyban. A kinyÃjtott k¢zhez illesztette a tornatanÀr a m¢rûszalagot, ¢s aztÀn ugorni kellett, ¢s ebben ¢n gyûztemÊ, dicsekedtem
´nfeledten, ¢lveztem, hogy k´z¢ppontba ker¡lhettem a felnûttek tÀrsasÀgÀban.
àProbl¢mÀk vannak vele az iskolÀbanÊ, hallottam anyÀm hangjÀt, vÀratlanul ¢rt,
nyomban ´sszeszorult a gyomrom, ¢s nem ettem t´bbet egy falatot sem, ilyesmit ¢rezhetett a hÂember, amikor gyors fogyÀsnak indult, mert megpillantotta az elsû hÂvirÀgot a g´mb´lyü hasa elûtt, a biztos pusztulÀs hÁrn´k¢t. A k´vetkezû mondat mÀr maga
volt a s¡llyed¢s, amitûl egyszeriben parÀnyinak ¢reztem magam, mint a hirtelen kieresztett l¢gg´mb. A felnûttek hÀromtagÃ bÁrÂsÀggÀ alakultak a szemem elûtt. TalÀn
ezzel prÂbÀlta anyÀm elterelni a figyelmet sajÀt magÀrÂl, hogy ¢ppen el akarja hagyni
apÀmat, talÀn maga sem volt biztos benne, hogy mi¢rt, talÀn f¢lt¢keny lett, mint ahogy
´r´kk¢ betegesen f¢lt¢keny volt mindenre ¢s mindenkire, talÀn rajtam is bosszÃt akart
Àllni apÀm miatt, talÀn csak az¢rt hozott magÀval, hogy nagyobb fÀjdalmat okozzon
neki. Most pedig Ãgy fordÁtotta a besz¢lget¢st, hogy ¢n ker¡ljek sorra, most mÀr ¢n
is bün´s legyek: àElsz´k´tt az ÂrÀrÂl!Ê A sz¡lûi ¢rtekezleten r¢szletesen megismerkedett az esettel. A szorzÂtÀblÀt mondtuk, k´zben eltelt egy Âra, mondtuk tovÀbb, aztÀn
eltelt m¢g egy, kicsengettek, de mi nem mert¡nk megmozdulni, hatszor h¢t az negyvenkettû, egyre szomjasabbak lett¡nk, hatszor nyolc az negyvennyolc, h¢tszer nyolc
az ´tvenhat, kiszÀradt a torkunk, egyre halkabb lett a kÂrus, kint s´t¢tedni kezdett,
senki sem merte elûvenni hÀtratett kez¢t, csak a vÀllunkat hÃzogattuk, hatodszor
kezdt¡k el´lrûl az eg¢szet, ekkor mÀr v¢ge lett az utolsÂ ÂrÀnak is, felÀlltam, ´sszecsomagoltam a holmimat a padon, szÂ n¢lk¡l beleraktam a tÀskÀmba, a t´bbiek csak n¢zt¢k, hogy rÀcsatolom a szÁjat a tÀskÀmra, felveszem a hÀtamra, ekkor k¢t mÀsik fiÃ is
megmozdult a hÀtsÂ sorban, gyorsan bedobÀltÀk a tanszereiket, megvÀrtam ûket, az
osztÀly elcsuklÂ hangon szavalta, hogy nyolcszor kettû az tizenhat, irigy tekintetek szegezûdtek rÀnk, nyolcszor hÀrom az huszonn¢gy, a lÀnyok ´sszeszorÁtott combjÀn lÀtszott, hogy milyen r¢gÂta ki kellene menni¡k, nyolcszor n¢gy az harminckettû, mi
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hÀrman elindultunk az ajtÂ fel¢, a folyosÂn csend volt, kiment¡nk az udvarra, a bejÀrati ajtÂban ekkor ismerûs alak tünt fel, egymÀsra pillantottunk, a mÀrtÁrok lehettek
ilyen ´sszetartÂk az akasztÂfa Àrny¢kÀban, Gizi tanÁtÂ n¢ni molett sziluettje k´zeledett
fel¢nk, utunkat Àllta: àEllÂgni az iskolÀbÂl? Gyer¡nk csak vissza a tanterembe, jÂmadarak, rem¢lem, tudjÀtok, mi jÀr ez¢rt!Ê Amint az osztÀly meglÀtta, hogy kullogunk
vissza lehajtott fejjel az udvaron Àt, mint a nÀcik a partizÀnfilmekben, m´g´tt¡nk a
felemelt orrÃ tanÁtÂnûvel, marad¢k hangjukat teljes erûbûl kiengedve harsogtÀk,
hogy kilencszer kilenc az nyolcvanegy, tÁzszer kilenc az kilencven, ez lett a v¢gszÂ, a
tanÁtÂnû felkapcsolta a villanyt, a neoncs´vek egymÀs utÀn kigyÃlva, pattogva szÂrtÀk
f¢ny¡ket a hunyorgÂ szemekbe, melyek hÀlÀsan tekintettek f´l, mint a rem¢nyteli ¢hes
kutyacsorda egy hÂmezû k´zep¢n. SzÀmukra dics¢retnek ¢s el¢gt¢telnek bizonyult kitartÀsuk¢rt a gyül´let is, amely fel¢nk irÀnyult. àLÀtjÀtok ezt a hÀrom jÂmadarat? ElcsÁptem ûket, meg akartak lÂgni az ÂrÀmrÂl. Mi legyen a b¡ntet¢s¡k?Ê KÀr´r´m ¢s
b¡szke f´l¢ny futott v¢gig az arcokon. àCsak bÀtran, csak bÀtran, majd most megmutatjÀk, milyen nagyleg¢nyek, ekkora szemtelens¢get m¢g nem is lÀttam!Ê Ekkor szÃrÂs
tekintettel az osztÀly legjobbnak tartott tanulÂjÀra pillantott, aki tulajdonk¢ppen nem
is volt okos, csak str¢ber, ¢s a tanÁtÂnû kedvence, mintha folyton kitalÀltÀk volna egymÀs gondolatÀt. àLegyen tÁz tenyeresÊ, mondta nyÁlt, bÀtor tekintettel a lÀny. A tanÁtÂnû a tÀbla el¢ sorakoztatott benn¡nket sejtelmes mosollyal, ¢s elûvette a tÀbla m´g¡l
a suhogÂ mogyorÂfa pÀlcÀt. Mi pedig k¢szs¢gesen nyÃjtottuk a tenyer¡nket mind a
hÀrman: j´jj´n, aminek j´nnie kell. Biztosra vettem, hogy tiszta erej¢bûl csapkod
majd, ahogy ilyenkor szokott, egymÀs utÀn, k´zben a haja izzadt k´v¢r arcÀba tapad,
a nyelve hegy¢t is kinyÃjtja, mint akinek jÂlesik minden ¡t¢s. Gizi tanÁtÂ n¢ni hangja
ekkor hirtelen magasra sz´k´tt, mint akinek medvesz´vû hernyÂ hull a nyakÀba, megrÀzta a fej¢t, ¢s sikongva kacagott egyet, ûszinte el¢gedetts¢g futott v¢gig az arcÀn. Az
osztÀly tÀtott szÀjjal leste a fejlem¢nyeket. àEz¢rt sokkal nagyobb b¡ntet¢s, tÁz fenekes
jÀr!Ê Levett¡k a tÀskÀt a hÀtunkrÂl, ¢s a bokÀnknak tÀmasztottuk. àGyer¡nk, egymÀs
utÀn idehasalni az elsû padra, sorbanÊ, rivallt rÀnk, mi pedig olyan lassan csoszogtunk,
amilyen lassan csak lehetett. àNemcsak Ágy, hanem letolni a nadrÀgot!Ê
NagyapÀm szaggatott, ´bl´s nevet¢se szakÁtotta f¢lbe a t´rt¢netet: àAz semmi, nek¡nk tanÁtÂnk volt, nem kellett annak mogyorÂfa pÀlca, az pofozkodott f¢rfiasan, a
csordÀsgyereknek akkorÀt lehÃzott, hogy soha t´bbet nem hallott a jobb f¡l¢re, mert
nem tudta a leck¢t.Ê Az pedig gyakran megesik, hogy valaki nem tanulja meg a leck¢t,
gondoltam magamban, de ezek utÀn mÀr nem mertem k¢rdezni semmit. J´tt a vÀlasz
magÀtÂl is: àAz¢rt kapta, mert a tÀbla elûtt m¢g ´ssze is hugyozta magÀt.Ê így ¢rt v¢get
a vacsora, hogy semmi sem dûlt el, maradunk vagy sem, vÀlnak vagy sem. àAlszunk
rÀ egyetÊ, ivott rÀ egyet a nagyapÀm, ¢s û volt az egyetlen, aki nem term¢szeti csapÀsk¢nt fogta fel a hazaj´vetel¡nket. De aztÀn mi lesz? ä ezzel a k¢rd¢ssel fek¡dtem le,
¢s k´zben a hÂemberre gondoltam, aki megszÂlÁtott Àlmomban, Ãjra feh¢r lett, mert
az Àlomban senkit sem mocskol be a sÀr, a hÂembernek vittem k¢t s´t¢tk¢k gombszemet, hogy felismerjen, ha meglÀt. A hÂember olyan magas volt, mint ¢n, a hasÀt addig
g´rgettem a kertben, amÁg szabÀlyos kerek lett, a hÂember tudta az igazat, mert û volt
az egyetlen, akinek mindent elmes¢ltem, akÀr t¢l volt, akÀr nyÀr.
A nagyapÀmmal aludtam egy szobÀban, magas Àgyak Àlltak a k¢t szemk´zti fal mellett, faragott tÀmlÀkkal, melyeket az asztalos liliomokkal v¢sett k´rbe. K´z¢pen az asztalon vizeskancsÂ Àllt poharakkal, nem is volt a szobÀban mÀs f¢ny, csak a vÁz t¡kr¢ben
ÃszÂ holdvilÀg, fel¢rt a f¢nye eg¢szen a mennyezetig, hÂember alakban verûd´tt a ma-
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gasba, onnan tekintett le rÀm megnagyobbodva, nem hagyott el engem. Sistergû
csend s´t¢tlett az ismeretlen bÃtorok k´z´tt, alig lehetett kivenni a k´rvonalaikat; mit
csinÀlok, ha ki kell mennem az ismeretlen szobÀbÂl, nem talÀlok ki, nagyapÀm talÀn
mÀr alszik, pedig mondhatna valamit, arra gondoltam, amikor megszÂlalt az a f¢lelmetes hang, eg¢szen k´zel a fejem felett, mintha az ¢jszaka ordÁtott volna be a szobÀba
valahonnan kintrûl, nem Àllta ÃtjÀt sem a tetû, sem az ablak; talÀn megpend¡lt alattam
a matrac valamelyik rugÂja, talÀn fel is szisszentem, mert a nagyapÀm kajÀnul megk¢rdezte: àNem alszol? Sose hallottad m¢g a r¢zfaszÃ bagÂt? JÂl vigyÀzz, mert ha rossz
leszel, elvisz ¢s elad!Ê Hallottam, ahogy a mÀsik oldalÀra fordul, ¢s pengenek egymÀs
utÀn a rugÂk alatta, mint valami r¢gi hangszer, amelynek akusztikÀt ad az Àgy kerete,
visszhangozza, amit a bagoly abbahagyott. àNÀlunk ilyenkor a gyerekek imÀdkozni
szoktak elalvÀs elûtt, akkor nem bÀntja ûket a r¢zfaszÃ bagÂ. Ti nem szoktatok imÀdkozni ott a hegy mÀsik oldalÀn?Ê NagyapÀm mÀr horkolt egy ideje, amikor Ãjra megszÂlalt vijjogva, eszelûsen, mint egy kitÀrt szÀrnyÃ s´t¢t ÂriÀs, csapkodva jÀrt odakint
a hÀz f´l´tt. MegvÀltozott a kiÀltÀsa, f´l¢nyes nevet¢sre hasonlÁtott, ahogyan a sÀrkÀny
vigyorog a rajzfilmekben mind a h¢t fej¢vel; a takarÂ alÀ bÃjtam, elûsz´r aludtam igazi
felnûttekhez szabott Àgyban, tenyeremet a f¡lemre tapasztottam, de m¢g Ágy is sokÀig
hallottam a hangot.
Arra ¢bredtem, hogy valaki a takarÂt markolÀssza: àHova lett ez a gyerek, valaki
csomÂt k´t´tt rajta az ¢jszaka? így ´sszeg´mb´ly´dt¢l, fiacskÀm a sarokban?Ê, tr¢fÀlkozott velem a nagyanyÀm, mÀr elmÃlt tÁz Âra, de hagytÀk, hogy heny¢ljek. A nyitott
ajtÂn Àt hangokat hallottam a konyhÀbÂl, anyÀm azt mondta, hogy folytathatnÀm itt
is az iskolÀt, legalÀbb megszabaduln¢k a szadista tanÁtÂnûtûl, akkor hallottam ezt a
szÂt elûsz´r, annyit jelentett csak szÀmomra, hogy szigorÃ, hÀt persze, nagyon szigorÃ
volt, talÀn az itteni enged¢kenyebb, gondoltam magamban, csak ne r´pk´dne a hÀz
f´l´tt a r¢zfaszÃ, barÀtsÀgos hely lenne, akÀr jÀrhatn¢k itt iskolÀba.
àMi lesz ebbûl a gyerekbûl nÀlunk, az isten hÀta m´g´tt? Itt nem fog feh¢r ingben
jÀrni!Ê De erre nem vÀlaszolt az anyÀm, mint ahogy arra sem vÀlaszolt, hogy az apÀmmal mi lesz. D¡h´s ed¢nycs´r´mp´l¢s hallatszott. A nagyapÀm ezzel befejezte a k¢rdezûsk´d¢st, ment a dolga utÀn, nem is lÀttam eg¢sz estig. Arra gondoltam, hogy jÂt
tesz egy kis f¡ggetlens¢g, ezentÃl nem k´vetik folyton minden l¢p¢semet.
A hÀz f´l´tt a part igazi vadonnak szÀmÁtott, meredeken ereszkedtek a meggyfÀk
¢s a bodzabokrok le a hÀztetûkig, a partot kiÀllÂ facsonkok szeg¢lyezt¢k, akÀcok magasodtak valamikor ott, de hÀrom-n¢gy ¢venk¢nt levÀgtÀk, mert gerendÀnak kellettek; ahogy nûttek, egyre sürübb lett az Àrny¢kuk, elkorhadtak alattuk a mell¢k¢p¡letek deszkÀi. A r¢gi gy´kerek viszont tovÀbbra is tartottÀk a partot, hogy ne omoljon az udvarra. Bizserg¢st ¢reztem a talpamban, ha a szakad¢k fel¢ k´zelÁtettem. Feljebb, a hegyen ¢rt mÀr a meggy, ott pillantottam meg CigÀt, a jobb kez¢ben egy megtermett siklÂ fej¢t szorongatta, a h¡llû d¡h´sen tekergett a levegûben. àMajd lehiggadsz mindjÀrt!Ê, sziszegett rÀ Ciga, ¢s jÂkorÀt hÃzott a fak¢regre a kÁgyÂval, akkorÀt
csattant, mint egy ostor.
TalÀn f¢l ¢ve is megvolt, hogy nem talÀlkoztam vele, egyidûsek voltunk, Ãgy nûtt¡nk fej fej mellett sokÀig, mint az ikertestv¢rek; amikor lÀtogatÂba j´ttem a nagysz¡leimhez, hÀtunkat egymÀsnak vetett¡k a rokonsÀg gyürüj¢ben, ¢s a f¡ggetlen kÁv¡lÀllÂknak kellett megÀllapÁtaniuk, hogy melyik¡nk a magasabb. De egyik¡nk csalÀdjÀbÂl sem lehetett senki a d´ntûbÁrÂ, ez is a megÀllapodÀshoz tartozott. Ott Àllt a d´gl´tt kÁgyÂval a kez¢ben, ¢s messzirûl lÀttam, hogy enyhe kÀr´r´m ¡l az arcÀn. àNem
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kell ide bÁrÀskodÀs, megteszi ez a meggyfa is, majd a bicskÀmmal vonalat metszek a
fejed f´l¢...Ê Be kellett lÀtnom, hogy felesleges a tovÀbbi vet¢lked¢s, mert Ciga legalÀbb
f¢l fejjel nagyobbat nûtt az utÂbbi hÂnapokban. A siklÂt a meggyfa ÀgÀra csavarta, hogy
elriassza vele a madarakat. àLÀtod, addig mozog a farka, amÁg le nem szÀll a nap!Ê
Beletelt n¢hÀny napba, amÁg megem¢sztettem, hogy ¢n semennyit sem nûttem.
MÀr bosszantani sem bosszantottam a nev¢vel, hiszen magasabb lett nÀlam. Azelûtt
el¢g volt felemelnem a fübûl egy ¢ti csigÀt, ¢s mÀris p¡f´lt¡k egymÀst, mert ez annyit
jelentett, hogy a csÃfnev¢re utalok: amikor m¢g selypÁtett, azt mondta, hogy ciga. De
miÂta megnûtt, tudatosodott benne, hogy ez lesz a beceneve, mintha n¢pszerübb lett
volna azzal, hogy egyed¡l csak neki van beceneve az osztÀlyÀban. Azt mondta, hogyha
elviszik katonÀnak, majd ezt tetovÀltatja a karjÀra, aztÀn m¢g a leszerel¢s dÀtumÀt is,
ahogyan szoktÀk.
Mindig akkor ordÁtott bele az ¢jszakÀba a bagoly, amikor nem is vÀrtam. NagyapÀm
szaporÀn horkolt, aznap este CigÀ¢knÀl j´tt ´ssze a kÀrtyatÀrsasÀg, onnan pedig soha
nem j´tt haza jÂzanul. Nem k¢rdezhettem meg tûle, hol lakik a r¢zfaszÃ, mif¢le teremtm¢ny az, mekkora tulajdonk¢ppen, mi¢rt ordÁt ennyire, tolla van vagy szûre, mif¢le fÀn f¢szkel egy ekkora Àllat, ¢s mi¢rt csak ¢jszaka gyüjti be a gyerekeket, ¢s kinek
adja el ûket, ¢s mennyi¢rt, ¢s aztÀn megeszik ûket? A konyhÀban reggelente apÀmrÂl
volt szÂ, hiszt¢rikusan ¢s gyül´lettel emlegett¢k, aztÀn estefel¢ anyÀm ki¡lt a padra,
¢s hosszan n¢zett az Ãt fel¢, mintha vÀrna, egyre csak vÀrna.
CigÀ¢k a szomsz¢daink is voltak meg nem is, mert a k¢t hÀz k´z´tt valamikor Àllt
egy harmadik, de le¢gett egy nyitva felejtett cser¢pkÀlyha miatt, m¢g mielûtt mi megsz¡lett¡nk volna. A tulajdonosok akkor elk´lt´ztek innen, Ãj hÀzat ¢pÁtettek valami
jobb helyen, a telket pedig CigÀ¢k vett¢k meg, ha mÀr Ãgyis a szomsz¢dsÀgukban van,
majd jÂ lesz a fiuknak, ha felnû, csalÀdot alapÁt. Ciga mÀr Ãgy is tekintett erre a ter¡letre, mint a sajÀt birodalmÀra, akÀrkit oda sem engedett. Magas l¢ckerÁt¢ssel vett¢k
k´r¡l, az egykori ¢p¡letbûl meghagytak n¢hÀny meredek falat, ÀtalakÁtottÀk f¡st´lûnek, a t´bbi romot pedig eltakarÁtottÀk. El´l, a jÀrda mellett, megmaradtak a jÀzminbokrok, a t´bbibûl pedig vetem¢nyeskert lett. A hÀrom diÂfÀval k´r¡lvett furcsa ¢pÁtm¢ny olyan volt, mint valami fellegvÀr, a dombon Àllt, ettûl is emelkedhetett szigetk¢nt
a k´rnyezete f´l¢, mÀsr¢szt maga az ¢pÁtm¢ny volt meseszerüen rejt¢lyes, a homlokfal
¢s a tetû ¡szk´s volt, az egyik oldalrÂl lÀtszott a r¢gi padlÀs, mindenf¢le korhadt
tÀrggyal, akÀr a szellemek lakÂhelye, lent pedig v´r´s t¢glÀval bÀstyÀztÀk k´r¡l, hogy
a c¢loknak megfeleljen: az egyik helyis¢gben kerti szerszÀmokat lehessen tartani, a
mÀsikban pedig r¢gi bÃtorokat; a szabadk¢m¢nyben sonkÀk lÂgtak, a szerszÀmoskamrÀnak m¢g ablaka is volt, ¢s mindezek felett a tetûk k¡l´nb´zû magassÀgokban
Àlltak, lent a sz¡rke pala, feljebb a hÂdfarokcser¢p, legfel¡l pedig a mohÀval borÁtott
tetû, aminek mÀr nem lÀtszottak a r¢szletei. Az eg¢sz ¢p¡let az ideigleness¢g ¢s
´sszetÀkoltsÀg benyomÀsÀt keltette: m¢g megteszi egy darabig, aztÀn Ãgyis j´n a
buldÂzer, nem valÂ mÀsra, mint eltÃrÀsra. A kertben el¢rt a f´ldieper. Bab¢r elm¢ly¡lten Àsott a k¢t sor k´z´tt, spriccelt szerte a f´ld, idûnk¢nt bedugta az orrÀt a m¢ly¡lû lyukba.
àElÀrulok neked egy titkot, de esk¡dj meg rÀ, hogy nem mondod el senkinek!Ê
Ciga komoly arcot vÀgott, kÂcos szem´ld´ke ilyenkor ´ssze¢rt, haja a homlokÀba csÃszott. àMi¢rt n¢zel Ágy rÀm? TalÀn emeljem is fel a kezem, ennyire se bÁzol bennem?Ê
Tetûtûl talpig v¢gigm¢rt, mint aki fontolgatja a d´nt¢s¢t, ¢s legszÁvesebben visszaszÁvnÀ, amit az elûbb mondott. Ajka elkeskenyedett: àCsak a k´z¢psû ujjad!Ê PrÂbÀlgat-
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tam, de nem ment. àNÀlunk Ãgy szoktÀk, hogy a k´z¢psût felemelik, a k¢t mellette
levût pedig keresztezik m´g´tte, ilyen az esk¡t¢tel a hegyi emberekn¢l, ezt te nem
tudod?Ê A titok pedig az volt, hogy az apja kincset Àsott el a k´z¢psû diÂfa alatt, amikor
û megsz¡letett. De errûl t´bbet nem szabad besz¢lni. Ez¢rt ott t¢rdig ¢rû csalÀn nûtt,
az apja sohasem kaszÀlja le, annak Ãgy kell lennie. àM¢gis, mif¢le kincsek? Arany, amit
a t´r´k´k Àstak el, vagy egy grÂfkisasszony ¢kszerei? Esetleg egy bombÀzÂ titkos tervrajza vÁzhatlan papÁrra rajzolva?Ê Nem tudott rÀ vÀlaszolni, mert v¢letlen¡l hallgatta
ki a besz¢lget¢st, nem vett¢k ¢szre, hogy ott guggol a zsÀkok m´g´tt, csapdÀt ÀllÁtott
f¢l diÂval meg egy b´gr¢vel az eg¢rlyuk elûtt, a sz¡lei meg korpÀt mertek a zsÀkba,
akkor mondta az apja, hogy nem eshet baja, jÂ m¢lyre Àsta el a lÀdÀt a k´z¢psû diÂfa
alatt, ahol a kereszt van bev¢sve, hogy majd ne kelljen keresg¢lni. Tartottam a szavam,
¢s megÁg¢rtem, hogy nem besz¢l¡nk rÂla t´bbet, nem is mes¢lem el senkinek. K´rbejÀrtuk a csalÀnt, lÀttam a fa k¢rg¢n a megnagyobbodott keresztet. àAhogy a diÂfa nû,
Ãgy nagyobbodik a kereszt, de mindig ugyanabban a magassÀgban maradÊ, magyarÀzta Ciga. Csakis olyasmit Àshattak ide, ami nem korhad el, gondoltam magamban.
àAkkor te is tegy¢l fogadalmat nekem!Ê Ciga bÂlintott, ¢s azt k¢rdezte, hogy talÀn
mi is elÀstunk valamit a kertben? àNem errûl van szÂ!Ê T¡relmesen vÀrta zsebbe dugott k¢zzel, hogy majdcsak kiny´g´m v¢gre. àNeked m¢g... nem emlÁtett¢k a r¢zfaszÃ
bagÂt?! Hogy elviszi...Ê Ciga k¢t hÀtrabukfencet vetett a füben, csupa z´ld lett a drapp
r´vidnadrÀgja, k´zben r´h´g´tt, ahogy a torkÀn kif¢rt, csapkodta a tenyer¢t a t¢rd¢hez. Ezen nagyon megs¢rtûdtem, ¢s Ciga lÀtta ezt, megprÂbÀlt kiengesztelni: àJÂl van,
nem azt mondom, hogy a hegy mÀsik oldalÀn h¡ly¢bb gyerekek j´nnek a vilÀgra...
csak hallanak itt valamit, ¢s mindjÀrt el is hiszik.Ê FelmÀsztunk a l¢trÀn az ¢p¡let padlÀsÀra, megmutatta, hol f¢szkelnek a baglyok: a tetû alatt, a gerenda kiÀllÂ v¢g¢n. LÀdÀkat raktunk egymÀs tetej¢re, hogy el¢rj¡k a f¢szket, mert lentrûl semmi sem lÀtszott,
csak az ¡r¡l¢kcsomÂk Àrulkodtak a deszkÀkon. Ahogy felpillantottam, hatalmas sz¢ttÀrt sz¡rke szÀrnyat lÀttam, amint suhint n¢hÀnyat a levegûben, aztÀn eltünik a padlÀs
nyitott r¢sz¢n kereszt¡l a vilÀgÁtÂ ¢gben. N¢zt¡nk utÀna a padlÀsrÂl, hova szÀll. K´r´z´tt egyet a kert f´l´tt, aztÀn leereszkedett a part tetej¢n egy tuskÂra, Ãgy tekintett
le rÀnk a hegyrûl, mint valami mesebeli griffmadÀr, b¡szk¢n ¢s m¢ltÂsÀgteljesen tekintett k´r¡l. àEzek ¢jszakai ragadozÂk, az¢rt hallottad a hangjukat lÀmpaoltÀs utÀn.
A nap elvakÁtja ûket, eg¢szen magatehetetlenek. ApÀm mes¢lte, hogyan fogott egyszer
egy hatalmas gy´ngybaglyot a r¢ten, aztÀn kit´mette, gy´ny´rü p¢ldÀny, a vadÀszotthon vitrinj¢ben Àll egy hiÃz ¢s egy nyest k´z´tt.Ê
Ciga ment elûre, a hÀzuk oldalÀban vezetett fel egy ´sv¢ny a hÀz f´l¢, a l¢pcsûket
c´l´p´kkel erûsÁtett¢k meg, hogy ne mossa el az esû. Lihegve ¢rt¡nk fel, siett¡nk, nehogy a madÀr elszÀlljon. àMindjÀrt megvizsgÀljuk, hogy r¢zfasza van-e a bagÂnakÊ,
mondta Ciga. Lassan k´zelÁtett¡nk hozzÀ, m´g´tte azonos magassÀgban hÃzÂdott a
hÀztetûk gerince a k¢m¢nyekkel, tÀvolabb az erdû lÀtszott, ahol mÀr nem egy madÀrf¢szket szedt¡nk ki, volt egy k´z´s tojÀsgyüjtem¢ny¡nk a padlÀsunkon, el is hatÀroztuk, hogy tovÀbb gyarapÁtjuk, hiszen szeptembertûl osztÀlytÀrsak lesz¡nk, mert anyÀm
biztosan v¢gleg otthagyja az apÀmat, ¢s akkor nekem is itt kell maradnom. Ciga szerint
jÂ fej az ´reg tanÁtÂ, nyugdÁj elûtt Àll, nem nagyon idegeskedik, lejÀr a diÀkokkal a
holtÀghoz horgÀszni. A rosszabb tanulÂk megÃsszÀk a pÂtvizsgÀt egy konzervdoboznyi
f´ldigilisztÀval vagy lÂtetüvel. BelÀttuk innen az eg¢sz vid¢ket, az S alakÃ csatornÀt, a
ciprusfÀs temetût, a magÀnyos iskola¢p¡letet a focipÀlya sz¢l¢n, ¢s ennek a tÀjk¢pnek
a k´zep¢n ¡lt egy tuskÂn a bagoly mind´ssze n¢hÀny m¢ternyire, z´ldessÀrga szem¢t
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fel¢nk nyitotta, mint aki kÁvÀncsian vÀrja a folytatÀst. A r¢gen lemetszett fa eg¢szen
benyÃlt a szakad¢k f´l¢; k´zelebb l¢pt¡nk, lÀttuk lent a macskÀkat, ahogy s¡tk¢reztek
a kit¢glÀzott udvaron. AkÀcfÀk Àlltak a part sz¢l¢n, ¢lû kerÁt¢st alkotva. Ciga a bal kez¢vel Àt´lelt egy fat´rzset, a mÀsikat pedig kinyÃjtotta, de nem ¢rte el a madarat, hiÀnyzott m¢g egy kev¢s. K´zelebb l¢ptem, hogy segÁtsek, Àt´leltem az akÀcfÀt, az egyik
karomat elûrenyÃjtottam, abba kapaszkodott Ciga.
SzorÁtottam, ahogy csak tudtam, ¢reztem a csontjait a markomban, rÀndult egyet
a keze, siker¡lt, megragadta a madarat, pillanatokig tartott csak, ahogy sz¢ttÀrta a
szÀrnyÀt, eltakarta a napot, hatalmas volt, ilyen k´zelrûl m¢g hÀtborzongatÂbbnak
tünt a vijjogÀsa, ¢s el tudtam rÂla k¢pzelni, hogyan viszi el a gyerekeket, ott fesz¡lt a
levegûben a szakad¢k f´l´tt, ¢s azt vÀrtam, hogy elrep¡l CigÀval egy¡tt az erdû fel¢,
ahol a szarvasok laknak, hiszen egy mesebeli madÀr csodÀkra k¢pes, olyan erûs a szÀrnya, azt rem¢ltem, hogy meg tudja tartani, mert ugyanabban a pillanatban ¢reztem
azt is, hogy csak a mesebeli hatalom segÁthet, a korhadt tuskÂ leszakadt a part jÂkora
darabjÀval egy¡tt, ¢s tudtam, hogy Ciga talpa alatt nincs semmi, ¢s mÀr nem az û csontjait szorÁtom eszeveszetten a tenyeremben, hanem csak a sajÀtomat, azt sem tudom,
mikor veszÁtettem el, ez mÀr csak az ¢n magÀnyos tenyerem, hiÀba szorÁtom a fÀt a
bordÀimhoz, magam vagyok a szakad¢k sz¢l¢n, ¢s lent a porfelhû alatt ott csapkod a
madÀr Ciga elûrenyÃjtott kez¢ben. Nem engedi el, m¢g mindig nem engedi el, pedig
mÀr nem tudhat semmirûl, hasal a f´ld´n, r´vidnadrÀgjÀn sz¢tfut a v¢r, patakban folyik a t¢glÀk k´z´tt. Olyan a szakad¢k, mint a mÀgnes, hÃz lefel¢. Alig tudtam elengedni a fÀt, nehezemre esett hÀtrÀlni, talÀn inkÀbb elûre kellett volna mennem, de
mÀr nem volt ott semmi, csak a tÀvoli erdû, a tuskÂ is eltünt, a madarak bosszÃja szakÁtotta le, az el¢rhetetlenek¢.
Felfel¢ mentem, a meggyfa fel¢, amelynek sz¢lsû ÀgÀn a siklÂt csontkem¢nyre szÀrÁtotta a nap, kett¢t´rt, ahogy rÀcsaptam. Ki¢rtem a nyÀri Ãtra, szaladtam, ahogy csak
tudtam, fel a hegytetûre, ahol a semmin tÃl a nap vakÁtott, az Àllamon csorgott a k´nny
¢s a verÁt¢k, addig n¢ztem a k´zep¢be, amÁg bele nem fÀjdult a szemem, ¢s ´szt´n´sen
be nem csuktam; ¢reztem a frissen kaszÀlt fü illatÀt, ¢reztem a tarlÂ t´viseit, az ¢melyÁtû
szagosb¡kk´nyt, ¢s nem akartam kinyitni a szemem, mert tudtam, hogy most mÀr a
hÂember sem segÁthetne... V¢giggondoltam az utat, merre kell visszamenni, Àt a hegyen, amerre a szÀnnyomok vezetnek, el kell menek¡ln´m innen, hiszen ¢n vagyok
a bün´s, gyeng¢bb volt a karom. Ki hinn¢ el, hogy a r¢zfaszÃ bagÂ a baleset oka? LetagadhatnÀm, hogy ott voltam, nem lÀtott senki, de ugyanabban az Àgyban kellene
tovÀbbra is aludnom, ¢s hallgatni azokat a hangokat eg¢sz ¢jszaka. K¢t kukoricatÀbla
k´z´tt Àlltam, fogalmam sem volt, merre induljak, v´r´s lett az ¢g, a szemem k´nynyezett a fÀjdalomtÂl, lÀbam s¡llyedt a porban, mintha iszapban Àlln¢k, s´t¢tedett,
egy dinnyecsûsz kunyhÂjÀba mentem, v¢gigdûltem a sz¢nÀn, hallottam a szÀrnyak suhogÀsÀt, ahogy k´zelednek, vijjogva t¢pt¢k sz¢t f´l´ttem az ´sszecsomÂzott nÀdat a
karmok, olyan kicsire g´mb´ly´dtem, mint egy s¡n, amely Ágy v¢dekezik; szorÁtott a
nagy, fekete ¢jszaka. Arra ¢bredtem, hogy nagyon fÀzom, emberek j´ttek a nyÀri Ãton,
nem ismertem senkit, hallgattam, egyre csak hallgattam, mert olyan jÂlesett, hogy az
¢n nevem mondjÀk. ZÃgtak sokÀig a f¡lemben a hangok, gyakran ´sszerezzentem,
ilyenkor megk¢rdezt¢k tûlem, mire gondoltam.
Napokig csak a radÁr jÀrt a fejemben, amely t´rli a ceruzÀval rÂtt sorokat, a rossz
szÀmtani müveleteket, az eltorzult madÀrrajzokat eg¢szen addig t´rli, mÁg ki nem szakad a papÁr. Mintha egy ilyen lyuk lett volna az eml¢kezetemben, ami be sem foltoz-
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hatÂ. Elûttem a tÀny¢rba olyan vonalakat hÃztam, mint amilyenek a f¡zetben vannak,
aztÀn Ártam a kanÀllal a vonalakra valamit. àEg¢szen elhülÊ, mondta a nagyanyÀm.
àAzelûtt szeretted a tejbegrÁztÊ, tette hozzÀ az anyÀm. àSzÂrj rÀ kakaÂtÊ, szÂlalt meg
az apÀm, olyan term¢szetesnek tünt egyszeriben a jelenl¢te, hogy nem is t´prengtem
rajta, kib¢k¡ltek-e. MÀr nem volt olyan fontos. Nem emeltem fel a fejem, mert sejtettem, hogy az eg¢sz csalÀd engem f¡rk¢sz, hiszen ¢n vagyok a bün´s, ¢s nem tagadn¢k
semmit, ha megk¢rdezn¢nek. à°n talÀltam rÀd a csûszkunyhÂban, nem ¢bresztettelek
fel, hagytam, hogy kialudd magadÊ, veregette meg a hÀtam az apÀm. çtkozÂdtam magamban, mi¢rt kell nekem folyton rettegnem valamitûl, h¡lye mes¢ket elhinnem.
SzÂtlansÀgba burkolÂztam, ¢s megk´nnyebb¡ltem, hogy a faggatÀs elmaradt. Szerencs¢re kint zuhogott az esû, beletemetkezhettem a vesszûbûl font karossz¢kbe, elm¢ly¡lten lapozgattam n¢hÀny r¢gi k´nyvet, mintha olvasgatn¢k, pedig csak az illusztrÀciÂkat n¢zegettem. ApÀm mÀsnap is ott volt, ¢s nem tudtam, mi van: itt nyaral, megtanÁt majd Ãszni, ide k´lt´z´tt? Vagy csak miattam t´lt vel¡nk n¢hÀny napot, mintha
beteg voln¢k?
Egy h¢t mÃlva Àtj´tt Ciga apja egy demizsonnal. Letette az asztal k´zep¢re. A megfeketedett vesszûfonÀsbÂl Àradt a dohossÀg. A dugÂjÀn v´r´s pecs¢tviasz nyomai lÀtszottak. Kem¢ny hangon utasÁtotta a nagyanyÀmat, hogy rakjon poharakat az asztalra.
Tudtam, hogy csak ¢n hallom azt a hangot, amely ott sikolt a szobÀban, ¢s ´sszeszorult
tûle a gyomrom. NagyapÀm fogta a demizsont, ¢s visszaadta neki, azzal, hogy àebbûl
mÀrpedig nem fogunk inni, te r¢szeg vagyÊ. àNa ¢s, ha ittam? Egy¡tt fûzt¡k ezt a
pÀlinkÀt, veletek is akarom most megosztani. Tiszta, mint a forrÀsvÁz, k´rt¢bûl van,
soha nem termett annyi, mint abban az ¢vben. MÀr elfelejtett¢tek!?Ê NagyapÀm tovÀbb csitÁtotta: àEml¢kszem arra a nyÀrra, amikor a fiad sz¡letett, lepecs¢telted a demizsont, hogy majd az esk¡vûj¢n veszed elû.Ê A f¢rfi visszatette az asztalra a demizsont:
àA k´z¢psû diÂfa alÀ Àstam el egy lÀdÀban, hogy senki ne tudjon rÂla, hogy meglepet¢s
legyen, ¢s most fogtam az ÀsÂt, ¢s itt van.Ê A sz¡leim ¢s a nagysz¡leim szinte egyszerre
mondtÀk: àHiszen ¢l a fiad!Ê De a f¢rfi a fej¢t csÂvÀlta: àMilyen vûleg¢ny lenne belûle
utÂdok n¢lk¡l? Meg kell innunk ezt a pÀlinkÀt!Ê
Tudtam, hogy a felnûttek egyÀltalÀn nem tudnak a gyerekekkel besz¢lgetni. Pedig
most mÀr elmes¢ltem volna, hogyan t´rt¢nt. Nem engedt¢k, hogy CigÀt meglÀtogassam a kÂrhÀzban. Tudtam, ahova megy¡nk, ott nincsenek baglyok, ott a gyerekeket
a kalarÀsz viszi el, eladja ûket jÂ p¢nz¢rt a r¢v¢sznek, ha rosszak. Tudtam, hogy nem
j´v´k vissza. M´g¢ bÃjtam, hogy ne vÀgjon az arcomba a sz¢l. Markoltam az ujjaimmal
apÀm bûrkabÀtjÀt, n¢ztem a kezemen a csalÀnki¡t¢seket, meg kellett tennem, mielûtt
elj´ttem volna. Fogtam az ÀsÂt, ¢s ´sszeszedtem a k´rny¢ken egy zsÀkra valÂ csalÀnt
gy´kerest¡l, pÂtoltam a k´z¢psû diÂfa alatt azokat, amiket Ciga apja kiÀsott, meg is
´nt´ztem, hogy biztosan megeredjenek. Mert neki nem szabad megtudnia, hogy
nincs mÀr ott a kincs. Ha kimenne a kertbe, ¢s nem lÀtnÀ ott a csalÀnt, mindjÀrt ¢szrevenn¢. ApÀm szerette a sebess¢get, az¢rt nem akart autÂt venni. Motorral robogtunk Àt a hegyen, amerre a szÀnok jÀrnak t¢l idej¢n, mert arra a legr´videbb az Ãt.
Sürü porfelhû eredt a nyomunkba.
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SÁrt. Egyre csak sÁrt. RÀzkÂdott a vÀlla, lassan remeg¢s uralta az eg¢sz test¢t, egyazon
¡temre, mint ahogy az ûsz v¢gi kertben hajlÁtotta a sz¢l a lecsupaszodott fÀkat. Alig
lÀtta, mi t´rt¢nik odakinn, inkÀbb csak ¢rezte a vihar pusztÁtÀsÀt; a k´nnycseppek
´sszemaszatoltÀk a szem¡veg¢t, ¢s az ablak¡veg is szutykos volt. HÀtradûlt a sz¢ken,
¢s azon gondolkodott, mikor jÀrt nÀla utoljÀra a takarÁtÂnû, k¢ptelens¢gnek tünt, hogy
utÀnaszÀmoljon; napok, hetek, hÂnapok ugyanÃgy folytak, megÀllÁtatlanul, akÀr a
k´nny. Percekig ¡lt g´rnyedten az ÁrÂasztalÀnÀl, a szem¡veget a jegyzetpapÁrok tetej¢re dobta, rÀborult a mindig keze ¡gy¢ben tartott Âg´r´g b´lcselett´rt¢net egyik k´tet¢re, s azon zokogott tovÀbb. Arra eszm¢lt, hogy az udvarra vezetû ajtÂnÀl nyÀvog
¢s kaparÀszik a macska, az ¢hs¢g s talÀn az erûs sz¢ltûl valÂ f¢lelem a szokottnÀl korÀbban vez¢relte a hÀzhoz. Beengedte a cirmost, a konyhÀba terelte, ¢s megt´lt´tte a
cser¢ptÀlkÀt a d¢li marad¢kkal. Visszament a szobÀba, nem volt kedve a mohÂ nyeldekl¢s lÀtvÀnyÀhoz. ºlt az oroszlÀnlÀbas sz¢ken. Csak ¡lt, bÀmulta a hajlongÂ fÀkat
ott kinn; Ágy ¡lt ÂraszÀm, napszÀm, h¢tszÀm, nem csinÀlt semmit, nem is akart. Belet´rûd´tt a tompasÀgba.
Eleinte ivott, elûbb elûkelû, mÀrkÀs italokat, rozspÀlinkÀt, borpÀrlatot, szÀraz pezsgût, k¢sûbb mÀr csak olcsÂ t´rk´lyt s a legv¢g¢n ´sszevissza mindent, ahogy j´tt. Nem
hÀnyt, leg¢nykorÀtÂl jÂl bÁrta az italt, m¢g akkor is, ha alig evett aznap, de egy ideig
majdhogynem kimÂdoltan rombolta magÀt az alkohollal. Emberek k´z¢ nem vÀgyott,
begubÂzott a diÂfÀkkal ¢s fenyûkkel ´vezett hÀzba, azzal az ¡r¡ggyel, hogy dolgozik;
becs¡let¢re legyen mondva, komolyan gondolta a munkÀt, elhatÀrozta, Ãjabb tudomÀnyos fokozatot ¢s talÀn akad¢miai tagsÀgot is szerez, eltervezte, az Âkor legkivÀlÂbb
gondolkodÂirÂl k¢szÁt ´sszehasonlÁtÂ elemz¢st; terjedelmes hÀzik´nyvtÀrÀbÂl ´sszevÀlogatta a megfelelû k´nyveket, nekikezdett a szorgos jegyzetel¢snek, aztÀn egyik pillanatrÂl a mÀsikra Ãgy elakadt, mint aki ÁrÂg´rcs´t kapott. Akkor lepte meg az elsû
zokogÀsos roham, vÀratlanul j´tt, nem tudta mire v¢lni; az ´ngÃny nem hagyta el,
arra gondolt, no lÀm, ez vagyok ¢n, az ÁrÂg´rcs ¢s sÁrÂg´rcs magasabb egys¢ge... Kiment a konyhÀba, ¢s leitta magÀt. UtÀna napokig ivott. Nem tartozom senkinek szÀmadÀssal, mondogatta magÀban, senkinek, senkinek, senkinek. A hÀzbÂl kil¢pni sem
volt ereje, ha m¢gis, csak a kertkapuig ment, ¢s gyorsan vissza, pen¢szes kenyeret evett
¢s megszikkadt kekszet, sajtot.
Ivott. Szavalt fennhangon, hol harsÀnyan, hol motyogva, elûfordult, hogy r¢szegen
megrugdosta a macskÀt, ¢s az is, hogy egy d¢lelûtt elzuhant a konyha sakktÀblamintÀs
k´vezet¢n, s fek¡dt al¢ltan a mocsokban ¢s a huzatban. A hÀz minden szeglet¢be rem¢nytelen¡l beleette magÀt a kosz, hovatovÀbb Ãgy tekintett a piszokra, mint az ¢let
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elker¡lhetetlen velejÀrÂjÀra, a takarÁtÀst merû idûpocs¢kolÀsnak tartotta, ¢s a pÂkhÀlÂ,
a por, a bÃtorokat fedû ragacs, az ÀtlÀthatatlan ablakok vagy a kertet felverû gyom
csak erûtlen vÀllrÀndÁtÀsra k¢sztett¢k. Neki mindegy, gondolta, neki tulajdonk¢ppen
mÀr teljesen mindegy, mi veszi k´r¡l. N¢ha m¢gis rettegett, hogy a takarÁtÂasszony,
aki h¢be-hÂba v¢gigtisztogatta a hÀzat, egy napon majd k´zli, hogy ilyen elk¢pesztû
elhanyagoltsÀggal mÀr nem bÁr szembeszÀllni, ¢s fak¢pn¢l hagyja; nem annyira a tisztasÀgszag miatt ragaszkodott az ´regasszony idûnk¢nti megjelen¢s¢hez, csupÀn az¢rt,
mert motoszkÀlÀsa azokra a soha vissza nem hozhatÂ napokra eml¢keztette, amikor
m¢g a feles¢ge irÀnyÁtotta a takarÁtÀst.
A feles¢ge gondos ¢s pontos asszony volt, jÂl fûz´tt, szÁvesen fogadott tÀrsasÀgot. A
lakÀsban mÀr-mÀr kÁnos rendet k´vetelt, magÀtÂl is, mÀsoktÂl is, a legboldogabb biztosan akkor lett volna, ha a vend¢geket hÀzipapucsba k¢nyszerÁtheti, de szerencs¢re
meg¢rezte, hogy ez a f¢rj¢ben heves ellenkez¢st szÁtana. Maradt tehÀt a nagytakarÁtÀs
hetenk¢nt ism¢tlûdû rÁtusa, a reggeli sepreget¢sek ¢s a d¢lutÀni port´rl¢sek vÀltakozÀsa. Az asszony minden aprÂsÀgra odafigyelt, m¢g arra is, hogy a porcelÀncsecsebecs¢k meghatÀrozott rendben sorakozzanak a polcon, az ¡vegesszekr¢nyben ¢s a k´nyvek k´z´tt. Ez utÂbbit a professzor nehezen viselte, utÀlta, ha rÂzsÀkkal cirkalmazott
dÁsztÀny¢rok ¢s vÀzÀk akadÀlyoztÀk a munkÀban, de hosszÃ egy¡tt¢l¢s¡k alatt csupÀn
egyszer adÂdott olyan inger¡lt hangÃ ´sszez´rd¡l¢s, amikor megengedhette magÀnak, hogy egy k¢k-feh¢r Staffordshire tÀlat, melyet a feles¢ge k¡l´n´s becsben ¢s sajnÀlatos mÂdon mindig a szÂfejt¢stan szÂtÀra elûtt tartott, v¢gre-v¢gre a f´ldh´z vÀgjon... A k´vetkezû h¢ten sorra jÀrta a mükeresked¢seket, ¢s hÀrom darab k¢k-feh¢r,
az angol vid¢ki ¢let meghitt pillanatait meg´r´kÁtû, ¢melygûs Ázl¢sre vallÂ tÀny¢rkÀval
t¢rt haza.
Nem veszekedt¡nk sokat, gondolta, amint tisztogatta a szem¡veg¢t. Feln¢zett a feles¢ge arck¢p¢re. Vele szemben, egy f¢lhomÀlyos ablakf¡lk¢ben lÂgott a k¢p, k´zepesen siker¡lt olajfestm¢ny volt; k´nnyü, vilÀgos nyÀri ruhÀban k´ny´k´lt az asszony
egy mezeivirÀg-csokor mellett, a szeme r¢vedezû... Furcsa, gondolta, akkor volt ilyen
mereng¢s az arcÀn, amikor szidtam valami¢rt, kiabÀltam; ritkÀn fordult elû, de az ûr¡letbe kergetett ezzel a n¢masÀggal, nem vitatkozott, nem v¢dekezett, akÀrmit k¢rdeztem, nem vÀlaszolt, csak hallgatott makacsul. N¢zte a k¢pet. Sz¢p asszony volt a feles¢ge, a halÀla elûtt mÀr sÀpadt, kiss¢ fonnyadt, de a betegs¢g okozta sovÀnysÀg l¢giess¢
tette, ¢s kiemelte a barna szempÀr elevens¢g¢t. AkÀrmennyit tompÁtott az asszonyon
a sok gyÂgyszer, ¢s akÀrhÀny fÀjdalmas gyÂgymÂd fÀrasztotta, tekintet¢nek f¢ny¢t csak
az utolsÂ hetek gy´trelmei t´rt¢k meg.
Sz¢p asszony volt a feles¢ge, de magÀnak valÂ term¢szettel Àldotta-verte a gondvisel¢s. JÂ ideje ¢ltek mÀr egy¡tt, ¢s m¢g mindig k¢ptelens¢g volt elviselni a bolond¢riÀit, eligazodni az ¢szjÀrÀsÀn. GyerekkorÀnak zaklatott ¢vei ¢s mindaz, ami a sz¡lei
idegrendszer¢be a hÀborÃ, majd az utÀna k´vetkezû neh¢z idûszakok hordal¢kak¢nt
be¢p¡lt, zÀrkÂzottÀ ¢s olykor k´z´mb´ss¢ tette, de n¢ha olyan aprÂsÀgok vÀltottak ki
belûle felesleges ¢rzelmi kit´r¢seket, hogy akik nem ismert¢k el¢gg¢, egyik csodÀlkozÀsbÂl a mÀsikba estek. Ugyanennyire felemÀs viszony füzte az asszonyt a k´rnyezet¢hez. Semmi mÀshoz nem ragaszkodott, csak a t´r¢keny m¡ty¡rk¢khez, mindnek
aggasztÂ alapossÀggal viselte gondjÀt. Egy kÁv¡lÀllÂ azt hihette, az asszony voltak¢ppen visszavÀgyakozÀsÀt fojtja ebbe a dÁsztÀrgyakkal valÂ pepecsel¢sbe, mert talÀn gyerekkorÀnak kev¢s boldog pillanatÀt id¢zik fel a vitrinek m¢ly¢rûl meg´r´k´lt r¢gis¢gek. BÀrki hitte Ágy, rosszul hitte; az asszony egyetlenegy kecses herendi kÀv¢scs¢sz¢je
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szÀrmazott valamelyik felmenûj¢nek gyüjtem¢ny¢bûl, hiszen a csalÀd ´sszes ¢rt¢k¢t
elpusztÁtotta a hÀborÃ s ami utÀna j´tt. Meglehet, ¢ppen ebben rejlett a titok nyitja,
talÀn ¢ppen innen eredt a d¡h´dt birtoklÀsi vÀgy, talÀn ¢ppen ez a t´rt¢nelem okozta
kisemmizetts¢g ´szt´n´zte az asszonyt arra, hogy folytonosan az Âcskapiacokon ¢s kis,
eldugott boltokban barangoljon, ahol ki¢lhette delejes vÀsÀrlÀsi kedv¢t.
Nem bÀnta, hogy a feles¢ge haszontalan holmikra k´ltekezik. Jobban ´r¡lt volna
persze, ha ruhÀkat vagy k´nyveket vÀsÀrol, mint hÀzassÀguk elsû ¢veiben. Nem ¢rtette
a vÀltozÀst. Az asszony nem volt buta, ellenkezûleg; elv¢gezte a megfelelû iskolÀkat,
nyelveket tanult, szÁvesen jÀrt kiÀllÁtÀsokra ¢s szÁnhÀzba; ha akart, majdnem minden
tÀrsasÀgi t¢mÀhoz hozzÀszÂlhatott. T´bbnyire nem akart. Amikor vend¢geket hÁvtak,
megel¢gedett a hÀziasszonyi teendûkkel, ha pedig mÀsokhoz mentek, szÀzszor inkÀbb
tanulmÀnyozott egy bÃtorkÀrpitot vagy tetszetûs hÁmz¢st, mint hogy pletykÀlkodÀs
vagy politikai vitÀk r¢szese legyen. Olvasni olvasott, de rendszertelen¡l; ¢jjeliszekr¢ny¢n halomban hevertek a k´nyvjelzûkkel teletüzdelt, f¢lig vagy negyedr¢szt Àtlapozott k´nyvek, s ha megk¢rdezt¢k a v¢lem¢ny¢t, n¢hÀny csÁpûsen szellemes mondattal
mindig megindokolta, mi¢rt nem ¢rdemes v¢gigrÀgnia magÀt a divatos szerzûk t´rt¢netein; mindent megÁrtak mÀr a r¢giek, mondta mosolyogva a f¢rj¢nek, aki egyszer
arra igyekezett rÀbÁrni, hogy k¢zbe vegye valamelyik formabontÂ tehets¢g ´tszÀz oldalas reg¢nykÁs¢rlet¢t. UgyanÁgy volt a k¢pekkel ¢s a zen¢vel. ögy tünt, hogy az
asszony egyre inkÀbb a mÃltban ¢l. Besz¢d¢be minduntalan r¢gies szavakat kevert,
elûkereste egy kopott bûr´ndbûl a lÀnykori ruhÀit, f¢lrerakott kacatokat hozott le a
padlÀsrÂl, ¢s megint hasznÀlta valamennyit. Mintha meg¢rezte volna a v¢get; Ãgy viselkedett, mint aki nyolcvan¢ves, pedig m¢g feleannyi sem volt.
Feln¢zett a feles¢ge arck¢p¢re. Az asszony sokat szenvedett. Eleinte lehangoltsÀg
vett erût rajta, szorongott, ¢jszakÀkon Àt nem aludt, a testi bajok ezutÀn jelentkeztek,
fejg´rcs´k, ÀllandÂ hûemelked¢s, gyomorpanaszok. Nehez¡lt a l¢gz¢se, fulladÀsos rohamok kÁnoztÀk, ¢s mÀr reggel marokszÀm ette a gyÂgyszereket. A professzor eml¢kezett erre az idûszakra, a sajÀt rosszkedv¢re, a t¡relmetlens¢gre, az ingerl¢kenys¢gre,
nem v¢letlen, hogy inni kezdett, munka utÀn, egyre gyakrabban; aztÀn k¢sûbb mÀr
munka elûtt is. A feles¢ge halÀla utÀn f¢ktelen¡l ivott, nem mÃlÂ büntudattal. AmÁg
aztÀn elege lett. °ppen akkor d´nt´tt Ãgy, hogy v¢glegesen a jÂzansÀggal b¡nteti magÀt, amikor mÀr mindenki elhideg¡lt tûle, a rokonai, a barÀtai, a tanÁtvÀnyok. CsupÀn
k¢t ´regasszony tartott ki mellette, a takarÁtÂnû ¢s a macska. Nem nagyon volt ig¢nye
mÀs tÀrsasÀgra.
LegalÀbb el¢g ideje maradt az eml¢kez¢sre ¢s a sÁrÀsra. A zokogÀsos rohamok azÂta
lept¢k meg, hirtelen, minden ¢rzelmi elûzm¢ny n¢lk¡l, miÂta nem nyÃlt t´bb¢ a pohÀrhoz. Nemegyszer ¡lt az ÁrÂasztalnÀl, zÃgott a feje, Ãgy ¢rezte, egyetlen gondolat
sem jut az esz¢be, soha mÀr, egyetlen eredeti ´tlet sem; gyakran a katedrÀn elfogta a
f¢lelem, verejt¢kezett, s alig mert a diÀkjaira pillantani. Messze volt mÀr az idû, amikor
az egyetem legn¢pszerübb elûadÂjÀnak vÀlasztottÀk, ¢s maga sem tudta, hova tünt a
gondosan ´lt´z´tt, elbüv´lû mosolyÃ ¢s tetterûs f¢rfi, aki valaha û volt. Nem bÀnkÂdott
a mÃlton, nem is ¢lt benne, ahogyan hosszÃ ¢veken Àt a feles¢ge tette; igaz, ¢rzett
n¢mi keserny¢s szÀjÁzt, ha az ifjÃsÀgÀt felid¢zte egy vers, egy tÀj, egy v¢letlen talÀlkozÀs;
m¢gis, kellû higgadtsÀggal viselte testi ¢s szellemi erej¢nek fogyatkozÀsÀt, ¢s tÀrgyilagosan nyugtÀzta, hogy az û hajÂja mÀr elment.
Ez a tÀvolsÀgtartÀs mindig a sajÀtja volt, nem a feles¢ge elveszt¢se vÀltotta ki; az ¢let
v¢gzetesen rÀk¢nyszerÁtette a hidegv¢rüs¢gre; û volt az ´r´k jeles tanulÂ, fiatal tanÀr-
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seg¢dk¢nt befalazÂdott a k´nyvtÀrba, az imÀdott g´r´gjei k´z¢, ¢s az ifjÃsÀg egyszer
csak elhagyta, ¢s nem adott cser¢be semmit, sem tapasztalatot, sem b´lcsess¢get, sem
hÁrnevet, sem gazdagsÀgot. BoldogsÀgot v¢gk¢pp nem. K¢sûn nûs¡lt, rÀadÀsul nagy
kork¡l´nbs¢ggel, egyik diÀkjÀnak a hÃgÀt vette el, hosszas t¢pelûd¢s ¢s aggleg¢nyi
k¢telyek lek¡zd¢se ÀrÀn. Az ´reged¢stûl valÂ f¢lelem ott kellett hogy legyen vel¡k a
kezdetektûl. Ott is volt, csak nem vette ¢szre. Sosem jutott az esz¢be, hogy a feles¢g¢vel
t´rt¢nhet valami. Mindig ´nn´n korosodÀsÀra gondolt, ¢s elk¢pzelte a sajÀt halÀlÀt,
mint egy lehets¢ges megoldÀst. Tehette bÀtran, gyerek¡k nem volt, a feles¢g¢rûl pedig
felt¢telezte, hogy a gyÀsz¢v letelte utÀn majd Ãj kapcsolatokba sodrÂdik, ¢s nyilvÀn
mÀsodszor is f¢rjhez megy.
Szerette volna lÀtni, mihez kezd az asszony, ha v¢gleg egyed¡l marad. Ilyesmirûl
soha nem besz¢ltek. Mindketten Ãgy hitt¢k, a halÀl szigorÃan magÀn¡gy, s Ãgy a szÀzadik ¢let¢v bet´lt¢se utÀn esed¢kes. Szerette volna lÀtni, mihez kezd az asszony a hÀzban. A f¢ltett dÁsztÀrgyakon kÁv¡l semmi nem utalt arra, hogy a feles¢ge ragaszkodna
valamihez, t´k¢letes szem¢lytelens¢gben tartotta a k´rnyezet¢t, egyetlen sz¢ket, egyetlen pÀrnÀt nem tett mÀshova, mint amikor a hÀzassÀgk´t¢s utÀn bek´lt´z´tt, a kev¢s
holmijÀt, a ruhÀit, a papucsÀt, de m¢g az olvasÂszem¡veg¢t is mindennap elzÀrta a
szekr¢nyekbe ¢s fiÂkokba. Nem felejtett el´l semmit, mint aki nem akar jelet hagyni,
¢s Ágy a halÀla utÀn furcsamÂd az elÀrvult szoba nem tünt gazdÀtlannak. Az asszony
mindig kedvtelve pakolt a f¢rje utÀn, ¢s ez sokszor kisebb ´sszekoccanÀshoz vezetett;
valÂszÁnü, ha a sors mÀsk¢pp d´nt, ¢s az asszony ¢l egyed¡l, r´vid Ãton elt¡nteti a
professzor ´sszes hÂbelevancÀt, ki¡rÁti a szobÀkat, ¢s hagyja, hogy a semmi uralja hÀborÁtatlanul a teret.
D¡h ¢s fÀjdalom. Mindig d¡h ¢s fÀjdalom borÁtotta el tetûtûl talpig, akÀr a lÀz, ha
a feles¢ge halÀlÀra gondolt. °s az apjÀ¢ra; mert jÂl eml¢kezett apja haldoklÀsÀra is.
Indulatos, ¢letszeretû, nagyevû, nagyivÂ f¢rfi volt az apja, eg¢szen mÀsmilyen, mint
û, az egy szem utÂd. S aztÀn ez az erûs ember Ãgy a hetvenedik ¢ve tÀjÀn elkezdett
sorvadni. Egyszer csak elvesztette az arcÀt. Azt mondjÀk, az idû v¢sûvel munkÀlkodik
az emberi testen, de neki Ãgy tünt, apja arcÀn egyenesen Ãthengerrel gÀzolt kereszt¡l,
nem is a pÂkhÀlÂrÀncok, nem is a hiÀnyos fogsor, nem is a megpattant hajszÀlerek
sz´vev¢nye adott megvÀltozott hangsÃlyt a vonÀsoknak, nem, nem; az eg¢sz fej, Ãgy,
ahogy volt, kicser¢lûd´tt, mintegy a halÀl elûlegek¢nt. Figyelni kezdte a t´bbieket, a
rokonokat, az ismerûs´ket, k¢sûbb az idegeneket is az utcÀn, a villamoson, a postÀn,
a boltokban, itt-ott, ahol csak jÀrt, figyelt ¢s rettegett. Eg¢szen fiatal arcokon lÀtta a
rem¢nytelens¢g b¢lyeg¢t, a belet´rûd¢s¢t, a k´z´mb´ss¢g¢t, a gonoszsÀg¢t; a halÀl
¡zenetk¢nt otthagyott megannyi n¢vjegy¢t. MÀskor Ãgy hitte, talÀn jobb, ha Ágy rÀteszi
a halÀl a kez¢t valakire, ¢s figyelmezteti a tÀvozÀsra. ¹nmagÀt vizsgÀlta, egyre kÁm¢letlenebb¡l. RitkÀs, ûsz hajszÀlak, barna fogsor, m¢ly¡lû vonÀsok, petyh¡dt bûr, megvÀltozott testsÃly... °s az agy rÀncai?... Azon t´prengett, mi lenne az, ami m¢g ¢rdekelhetn¢ a vilÀgbÂl. Arra jutott, hogy mindent kiprÂbÀlt. Esetleg az utazÀsok... a hajdani vÀgyakozÀsok idegen tÀjakra... Elmosolyodott. Ugyan, nevets¢ges, hova utazna
¢s minek, mif¢le ¢lm¢nyekre lehetne m¢g sz¡ks¢ge; itt gubbaszt eg¢sz nap az ÁrÂasztalÀnÀl, bÀmulja a falat vagy az elvadult kertet, n¢ha mondatokat farigcsÀl, erûszakot
tesz ´t-hat Áv szüz papÁron, s ez a nagy kaland. Megtürt v¢n b´l¢ny az egyetemen, ez
az igazsÀg, a diÀkjai v¢g n¢lk¡l a villogÂ masinÀk billentyüit p´ty´gtetik, szÀmÀra ¢rthetetlen nyelven tÀrsalognak, a k´vetkezû ¢vezred nyelv¢n; szerencs¢re, gondolta a
professzor, ahhoz a sz¢p Ãj vilÀghoz neki vajmi kev¢s k´ze lesz mÀr. MÀsfelûl, s megint
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elmosolyodott, ezek a kis nyikhajok m¢g megtanulhatnak ¢lni, idej¡k van bûven, elszÀntsÀguk m¢g bûvebben, mintha egy olyan teny¢szetbûl j´nn¢nek, ahol mÀr k´ly´kkorukban a k´vetelûz¢sre ¢s a t´rtet¢sre idomÁtanÀk ûket.
Bes´t¢tedett. A sz¢l nyikorogtatta az ablaktÀblÀt, ¢s meg¢rkezett az esû, halk, megnyugtatÂ neszez¢ssel. Kiment a konyhÀba, villanyt gyÃjtott. A macska az Âsdi, feh¢r
sz¢ken bÂbiskolt, azÂta, hogy r¢szegen ´sszerugdalta, nem mert a dÁvÀnyra kuporodni
odabenn. Megsimogatta az Àllat hÀtÀt. EnnivalÂ utÀn kutatott a kamrÀban, csak k¢tszers¡ltet talÀlt ¢s egy ¡veg pen¢szes lekvÀrt, mÀr r¢gÂta nem csinÀlt gondot sem a
vÀsÀrlÀsbÂl, sem a fûz¢sbûl.
ºlt a konyhaasztalnÀl, sepergette a morzsÀkat, ¢s Ãjra esz¢be jutott az apja, ahogy
utoljÀra besz¢lgettek, ¢ppen enn¢l a lepattogzott mÀzas asztalnÀl. Vend¢gs¢gbe j´tt
az ´regember, aki mÀr jÂ ideje a h¢tv¢gi hÀzukba k´lt´z´tt, messze a ny¡zsg¢stûl, ¢s
eg¢sz nap ÃjsÀgot olvasott, a sufniban piszmogott valamit, vagy a kutyÀit s¢tÀltatta.
Eml¢kezett, sehogy sem ¢rtette akkor az apjÀt; mit tudsz ott az isten hÀta m´g´tt csinÀlni, k¢rdezte tûle, az ´regember rÀn¢zett; k¢sz¡l´k, fiam, mondta, k¢sz¡l´k a temetûbe; ¢s kurtÀn felnevetett. ý csak egyszer lÀtogatta meg. Takaros paraszthÀzak
sorÀt lÀtta, rendezett fûteret, egy-k¢t kicsi boltot. Megint csak nem ¢rtette, mi¢rt Àsta
el magÀt az apja oda, a hegyek k´z¢. JanuÀr volt, metszû sz¢l, t¢tova hÂpelyhek. J¢gdarabok ropogtak a cipûj¡k alatt, amint egymÀs utÀn baktattak egy keskeny utcÀn. Az
apja vÀratlanul meg¢rintette a k´ny´k¢t, menj¡nk be, mondta, ¢s a sz¢pen felÃjÁtott
templom irÀnyÀba intett. ý csodÀlkozott; hiszen nem is vagy hÁvû, mondta; de az elmÃlÀsban hiszek, felelte az apja, ¢s a sÃlyos, s´t¢t kapu fel¢ vette a l¢pteit. Odabenn
f¢lhomÀly volt, csend, csak egy fejkendûs ´regasszony tett-vett az oltÀrnÀl, virÀgokat
locsolt. ýk ketten be¡ltek egy hÀtsÂ padba. Mint mindig, ha templomban volt, fesz¢lyezetts¢get ¢rzett. Lehunyta a szem¢t. Hirtelen lÀtomÀsa tÀmadt, egy pillanatra tisztÀn lÀtta sajÀt magÀt, ahogy oszlÂ hullak¢nt fekszik a koporsÂban. SÀrgÀs f¢ny vetûd´tt
arra a valamire, ami nemr¢g m¢g emberi arc volt, s most mÀr csak formÀtlan massza,
de û m¢gis k´rvonalazta benne a t¡k´rbûl jÂl ismert vonÀsokat. Gyorsan kinyitotta a
szem¢t. ApjÀra sandÁtott, az ´regÃr b¢k¢sen szunyÂkÀlt mellette. Fell¢legzett, ¢s
visszament a bejÀrathoz, a friss levegûre. N¢zte a szemerk¢lû hÂes¢st, messzebb, a t¢r
sarkÀnÀl gyerekek hÂgolyÂztak. Ki tudja, gondolta, talÀn nem is elrohadok majd, hanem el¢getnek. Azt hitte, a feles¢g¢re marad a v¢gtisztess¢g gondja.
Apja halÀlÀnak napja csaknem egybeesett a feles¢ge ¢videj¢vel. °vidû; ezt a szÀmÀra
furcsa szÂt a feles¢ge hasznÀlta. MÀs-mÀs hitben nevelkedtek, Àm vallÀsÀt egyik¡k sem
gyakorolta. A karÀcsonyt megtartottÀk, ¢s û halottak napjÀn kiment a temetûbe anyja,
k¢sûbb mÀr apja sÁrjÀhoz is, ez volt minden a r¢sz¢rûl; a feles¢ge idûnk¢nt sokÀgÃ
gyertyatartÂt vett elû a tÀlalÂszekr¢nybûl, vagy keny¢rdarabkÀval a zseb¢ben els¢tÀlt
a folyÂhoz, olykor rengeteg gy¡m´lcs´t tett az asztalra, ¢s azt mondta, aznap van a
fÀk ¡nnepe.
Odament a tÀlalÂhoz. T¡kr´s polcÀn ûrizte a szerettei f¢nyk¢peit. Elûkeresett a fiÂkbÂl k¢t m¢csest, ¢s meggyÃjtotta. A lÀngok f¢ny¢n¢l vizsgÀlta a k¢peket. ApjÀrÂl
csak fekete-feh¢r felv¢telek maradtak, kiemelt¢k szigorÃ vonÀsait, az embereket m¢rlegre tevû pillantÀsÀt. Az utolsÂ pillanatk¢pen apja a kertkapuban Àllt, szeme fÀradtsÀgrÂl vallott, csalÂdÀsrÂl; tekintete valahova a messzes¢gbe, a kis falut k´r¡lvevû hegyek gerinc¢re r¢vedt, egy meredeken kanyargÂ f´ldÃtra, amely, ha az utca v¢g¢rûl
n¢zt¢k, Ãgy tünt, egyenesen az ¢gbe vezet.
Elgondolkodott, ¢s elsz¢gyellte magÀt, mennyire len¢zte apjÀt az utolsÂ idûkben.

Kapecz Zsuzsa: °vidû ã 211

Nem a test esendûs¢g¢¢rt, bÀr idegesÁtette a lassÃ, bizonytalan, egyre sz´gletesebb
mozgÀs; inger¡ltt¢ tette, hogy az ´regember araszolgatva haladt a jÀrdÀn, totojÀszott
a boltban; de igazÀn az bûszÁtette, hogy az apja rengeteg lomot gyüjt´tt maga k´r¢,
elfelejtett vagy ´sszekevert h¢tk´znapi dolgokat, ¢s meglepû neh¢zkess¢ggel vÀlaszolt
a k¢rd¢sekre, ha egyÀltalÀn vÀlaszolt. MÀr egy mÀsik vilÀgban ¢lt, csak û, a fia, a b´lcselettudomÀny avatott doktora nem vette ¢szre. T¡relmetlen volt az apjÀval, olykor
durva, elhatÀrozta, hogy semmik¢pp sem k´veti a p¢ldÀjÀt, ha elj´n az idû, harcol
majd az elh¡ly¡l¢s ellen. Nem akart Ãgy ¢lni, mint az apja. BÁzott a sajÀt erej¢ben.
AztÀn elj´tt az idû, a szÀmÀra kiporciÂzott idû, jÂval korÀbban meg´regedett, mint
vÀrta, ¢s egyszer csak azon kapta magÀt, hogy nem Ãgy, hanem szÀzszorta Ãgy ¢l, mint
abban a mÀsik vilÀgban az apja.
P¢nze sem volt soha. Soha nem lesz mÀr gazdag ember, gondolta fanyarul, hÃsz¢vesen azt hitte, Ãgy negyven k´r¡l r¢vbe jut, amikor elmÃlt ´tven, csak bÀmulta azokat, akiknek siker¡lt, nem irigyelte ûket, inkÀbb csak Ãgy figyelt, mint aki mÀs bolygÂrÂl
¢rkezett k´z¢j¡k; hÀt igen, gondolta, soha nem volt semmim, az ¢let meg k´zben elment
mellettem, ¢n bolond, makacsul hittem, hogy a tanÁtÀs egyfajta szolgÀlat, az ¢rt¢kek
megûrz¢se ¢s tovÀbbadÀsa, miegymÀs, most aztÀn tess¢k, rÀm dûl a hÀz, ¢s lassan kevesebbet eszem, mint a macska. Bosszantotta, hogy ebben is az apjÀhoz hasonlÁt.
Zajt hallott a konyhÀbÂl. Elûsz´r azt hitte, a szunyÂkÀlÂ macska riadt fel a vihar
miatt, ¢s t¢nyleg, el¢rkezett hozzÀ a k¢ts¢gbeesett nyÀvogÀs, de azt is r´gt´n ¢rz¢kelte,
hogy az Àllat, m¢g ha leugrik is a sz¢krûl, ¢s ide-oda szalad vagy az ajtÂnÀl kaparÀszik,
mindenk¢ppen mÀshogy neszez. Szokatlan volt a zaj, r´vid, sÃlyos koppanÀsok sorozata, akÀrha a kopogtatÂt ¡t´getn¢ valaki a kapunÀl. F¢lrehÃzta a f¡gg´nyt, kin¢zett,
de mÀr s´t¢t volt az utcÀn, ¢s k¡l´nben sem rem¢lte, hogy ilyen k¢sei lÀtogatÀsra szÀnnÀ magÀt valamelyik tanÁtvÀnya, mÀs meg nem j´hetett.
Megcs´rrent a telefon. °lesen, idegesÁtûen harsant. Gyorsan felkapta a kagylÂt, ¢s
vÀrt. Messzirûl ¢rkezett a hang, egyre jobban kivehetû suttogÀs ism¢telgette azt a n¢hÀny mondatot, amelynek nem volt semmi ¢rtelme, k¡l´n-k¡l´n sem ¢s ´sszef¡gg¢s¡kben sem; egyszerüen csak szavak lÀncolatÀt duruzsolta egy nûi hang, mintha valaki
sz¢p, de hordhatatlan gy´ngyszemeket füzne folyton elszakadÂ fonalra; a suttogÀs
erûs´d´tt, s û csaknem a f´ldre sodorta izgalmÀban a k¢sz¡l¢ket a terÁtûvel egy¡tt,
mert ekkor mÀr tisztÀn felismerhette a feles¢ge hangjÀt, s v¢gre meg¢rtett egyetlen
szÂt a sutyorgÀsbÂl: ¢vidû. RÀd´bbent, hogy aznap van az asszony halÀlÀnak elûest¢je.
Hol vagy, honnan besz¢lsz, ordÁtott a professzor a telefonba, de vÀlasz nem j´tt, ¢s
a vonal megszakadt.
A konyhÀbÂl megint hallotta a pÀnikosan ijedt nyÀvogÀst. KibotorkÀlt, ¢s villanyt
gyÃjtott volna, de nem talÀlta a kapcsolÂt; hihetetlen mÂdon, egyszerüen eltünt a falrÂl. A macska elsuhant mellette, berohant a szobÀba, ¢s bebÃjt a dÁvÀny alÀ. Egy darabig csend volt Ãjra, baljÂslatÃ csend. A professzor teljes bizonyossÀggal ¢rezte, hogy
rajta kÁv¡l van m¢g valaki a konyhÀban, aki ugyanÃgy Àll ¢s vÀr, mint û. Hirtelen kivÀgÂdott az ablaktÀbla, ¢s r´gt´n a nyomÀban az ablak; cs´rg´tt-z´rg´tt az ¡veg, a sz¢l
v¢gigfÃjt a hÀzon.
Indult volna, hogy bezÀrjon mindent, tompÁtani akarta, kÁv¡lrekeszteni a vihar z´rejeit, mert elszokott mÀr attÂl, hogy szemtûl szemben m¢rkûzik az elemekkel. Indult
volna, de f´ldbe gy´kerezett a lÀba, egy ismeretlen erû mozdulatlansÀgra k¢nyszerÁtette. S akkor az ablak sz¢pen lassan magÀtÂl becsukÂdott, a zÀr a hely¢re kattant.
A professzor kinyÃjtotta a kez¢t, ¢s Ãgy ¢rezte, neki¡tk´zik valaminek a tenyere, bÀr
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csak a levegût tapogatta. Az ablak ¡veg¢ben lÀtta, hogy a hÀta m´g´tt gyeng¢n pislÀkolÂ f¢ny gyulladt. Megfordult.
A feles¢ge a tüzhely mellett Àllt, a sarokban, hÀtÀt, ahogyan szokÀsa lett a betegs¢ge
idej¢n, a szekr¢ny oldalÀhoz tÀmasztotta, aztÀn lehajolt, ¢s a jÂl ismert mozdulattal a
gÀzlÀngrÂl gyÃjtotta meg a cigarettÀjÀt. Egyszerre volt k¢t arca, egyszerre figyelte a
professzort a fiatalos, csillogÂ ¢s a betegs¢gtûl megviselt tekintettel. Nem mosolygott,
csak nyugodtan n¢zett. Nem ¡l´k le, mondta, csak egy kicsit ben¢ztem hozzÀd, hogyan
boldogulsz... Rosszul, felelte t¡relmetlen¡l a f¢rfi; mindent rosszul viselek, amiÂta
nem vagy itt. Igen, vÀlaszolt az asszony, ¢s nem volt a hangjÀban egy csipetnyi vÀd
vagy sajnÀlat sem, bÀtorÁtÂan intett a kez¢vel; ne f¢lj, mondta, ¢n is folyton f¢ltem,
pedig nem szabad, k¢sûbb megbÀnja mindenki, majd meglÀtod... A professzor ´szszerezzent. ¹ngyilkos akartam lenni, de ahhoz is gyÀva vagyok, mondta. ButasÀg, felelte a vend¢g, mindig kapkodsz, nem kell sietni, majd Ãgyis j´nni fogsz...
A professzor lehunyta a szem¢t, s Ãjra felnyitotta; most olyannak lÀtta a feles¢g¢t,
mint amikor megismerte, hosszÃ szûke hajÀt laza kontyba csavartan hordta, ¢s k¢t
k¢zzel Àt¢rhette bÀrki a derekÀt. LÀtta az asszonyt, s lÀtta ´nmagÀt is, ahogy a nyÀri
tÀborozÀskor, d¢li verûf¢nyben, az orszÀgÃt ment¢n s¢tÀlnak, szûlût esznek ¢s csÂkolÂznak. AztÀn lÀtta a feles¢ge lÀztÂl cserepes ajkÀt, amikor ´ntudatlanul fek¡dt a kÂrhÀzi Àgyon, s lÀtta, ahogy a sovÀny k¢z g´rcs´sen markolja az Àtizzadt lepedût. A k¢t
arc megint egyszerre fordult fel¢, de a feles¢ge nem szÂlt t´bbet, csak mintha eg¢sz
halvÀnyan elmosolyodott volna, vagy csupÀn a professzor k¢pzelte a mosolyt, mert
annyira vÀgyott rÀ; aztÀn a parÀzs kialudt, ¢s Ãjra teljes s´t¢ts¢g borult a hÀzra.
Hallgatta egy ideig az esût, mielûtt lÀmpÀt gyÃjtott. K´r¡ln¢zett. K´nnyen megtalÀlta a magyarÀzatot. A vihar bel´kte a fatÀblÀkat, az egyik neki¡tûd´tt a t¡k´rnek, ¢s
megkarcolta, v¢g¡l a huzat becsapta az ablakot. Minden a hely¢n volt a konyhÀban.
K¢pzelûd´m, motyogta a professzor, ¢s bÀmult kifel¢ a s´t¢t udvarra.
MÀsnap reggel k¢sûn ¢bredt. S¡t´tt a nap, sz¢p, derüs idû volt, olyanforma, amikor
az ember elhatÀrozza, hogy Ãj ¢letet kezd. A professzornak azonban fÀjt a feje. KikÀszÀlÂdott az ÀgybÂl, ¢s ahogy az udvarra pillantott, lÀtta, hogy a macska a kûkerÁt¢s
tetej¢n nyÃjtÂzkodik, s ´reg hÀtÀt odatartja a napnak. A professzor megd´rzs´lte a
szem¢t, furcsa, gondolta, este a dÁvÀny alÀ mÀszott a cirmos, ¢s nem eml¢kszem rÀ,
hogy kiengedtem volna. S mindjÀrt az is bel¢villant; azelûtt, a r¢gi idûkben mindig a
feles¢ge k¡ldte a macskÀt reggel a kertbe.
Sietett a konyhÀba. SzikrÀzott a f¢ny, ¢s a szomsz¢dbÂl zongoraszÂ szürûd´tt Àt; egy
kislÀnyhang hamisan, de lelkesen ¢nekelt. Minden nyugodtnak tünt, majdhogynem
biztatÂnak, ¢s ettûl a tÃlzott l¢pt¢kü meghitts¢gtûl a professzor egyre idegesebb lett.
OdaÀt a kislÀny ugyanazt az egyszerü dalt ism¢telgette a zongorÀn. A f¢rfi eml¢kezett
rÀ, hogy ez a dallam sokszor megrÁkatta, elûcsalta a heves zokogÀst. Most nem sÁrt,
valahogy visszat¢rt az ereje.
Indult, hogy vizet forraljon a reggelihez, s akkor ¢szrevette az odak¢szÁtett tÀlcÀn
a k¢t cs¢sz¢t, egy tiszta feh¢ret, amelybûl mindig û kÀv¢zott, ¢s az aranyszeg¢lyü, virÀgmintÀs ibriket, a feles¢ge egyik kedvenc¢t. Mindkettûben gûz´lg´tt a feketekÀv¢.
Felemelte a virÀgos cs¢sz¢t; hibÀtlan volt, olyan hibÀtlan, mint a napf¢nyes d¢lelûtt,
holott pontosan eml¢kezett rÀ, hogy karÀcsonykor v¢letlen¡l lesodorta a polcrÂl a cs¢sz¢ket, ¢s a virÀgos ´sszet´rt.
Az egyszerü dalocska, ahogyan a kislÀny a zongorÀn jÀtszotta, egyre inkÀbb kiteljesedett, ¢s a dallam vÀratlan tartalommal gazdagodott, mÀr nem volt k´nnyen kiszÀ-
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mÁthatÂ; a gyerekhang felÁvelt, ¢s ha olykor megbicsaklott, kis sz¡net utÀn folytatta
tovÀbb az ¢nekl¢st. A professzor Ãgy ¢rezte, megb¢k¢l¢sre biztatja a zene; nem rem¢lt
ajÀnd¢kk¢nt az elszenvedett vesztes¢gek¢rt. Mintegy bÂdulatban beleivott a kÀv¢jÀba.
Beleivott, ¢s lecsapta a cs¢sz¢t. A kÀv¢ ¢lvezhetetlen volt.
A professzor fanyar arckifejez¢ssel ¡lt; szÂval ennyit sem ¢rdemlek, gondolta, k¢t
nyavalyÀs kockacukrot a reggeli kÀv¢mba, k¢ptelen megjegyezni ez a n¢mber, hogy
¢desen szeretek mindent, a teÀt, a hüsÁtûket, a forrÂ csokolÀd¢t, ¢s igenis, a kÀv¢t is
cukorral iszom, t´r´k mÂdra; ¢s most hazaj´n, ¢s idetolja el¢m ezt a keserü l´tty´t,
hÀt mi¢rt nem tett bele cukrot, mi¢rt nem?
ElborÁtotta a bosszÃsÀg, felkapta a cs¢sz¢t, ¢s ÀthajÁtotta az asztal felett. Csorgott a
kÀv¢ a falon. A professzor valamelyest megnyugodott, becsukta az ajtÂt, ¢s ¡ld´g¢lt
egy ideig. Mikor Ãjra k´r¡ln¢zett, ott ¡lt az ¡res, napf¢nyes konyhÀban, a feh¢r cs¢sze
a szokott hely¢n, a polcon vÀrakozott, ¢s a falon sehol sem volt kÀv¢folt. OdaÀt a kislÀny
ugyanazt a dalocskÀt jÀtszotta. K¢pzelûd´m, ijedt meg a professzor. Az asztalra k´ny´k´lt, ¢s sÁrva fakadt. D¡h¢ben sÁrt.
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K°SEI °J
hideg ¢szaki sz¢l
befÃjja csillagokkal az eget
most hogy minden mÁtosz halott
az abszolÃt ¡ress¢g istenibb
halÀnt¢kon verÁt¢k gy´ngy´zik
tüz a hajkoszorÃ t´v¢n
s elhagyottan a sz¡ntelen uton
egyik k¢z megfogja a mÀsikat
a szem m¢g lÀtta a plejÀdokat
amikor het¢rÀkkal mulatott
rÀjuk tekint amÁg az ¢jszaka
bet´lti eml¢keit semmivel
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°RKEZ°S. çRKçDIA.
keleten mÀr ¢jszaka van
¡res a poros pantheon
a hadak ÃtjÀn havazik
s egy ¢gû diÀk hideg mellszobor
mÀrvÀnyhalÀl lÁrÀk ¢s koszorÃk
siketÁtûen j¢g a csend
s mint akit ¢lve befalaztak
l¢lekzik a meg¢rkezett
minden¡tt mÀshol szabadsÀg
¢let meleg piszkos ¢s sz¡ntelen
neonf¢nyben f¡rdik az utcalÀny
s a t¢r kem¢ny k´v¢n hanyatt
a r¢szeg sÁr ¢s csillagokat lÀt

JöLIUS
apollÂ-nyÀr flÂra ¢s fauna
meztelen aktualitÀs
itthon vannak a madarak
mint d¢len alig pÀr hÂnappal ezelûtt
a roppant k¡l´nbs¢g te vagy
virÀgok k´zt fekszel a teraszon
s egyed¡l te
teremted az idût
eml¢kszel ¢s elûretekintesz
az ifjÃsÀgod boldog nihilizmusa
sz¡ntelen¡l levon a jelenbûl
tudod
leÁrtad verseid javÀt
s tudod ez folyton hozzÀad a semmihez
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SzabÂ T. Anna

BALLADA
K¢toldalt gy¡m´lcsfasor,
keskeny f´ldÃt fut k´z´tte.
ForrÂ ¢s sima por tapad
sebes lÀbujjk´z´kbe.
Csak megy a szÀraz ¢g alatt,
mÀr nem tudja, hogy hol van.
Kett¢repedt cseresznye:
s´t¢t szempÀr a porban.

NYíRFA
Sz¢d¡l a nyÁrfa a sz¢lben,
k´rbe-k´rbe forog,
fogja a k´nnyü gy´k¢rzet,
ami lent, odalent gomolyog.
°s vele sz¢d¡l´k ¢n is,
n¢zem az ablakon Àt,
lend¡l az ¢gi gy´k¢rzet,
a sz¢lbe akasztja magÀt.
Dereng az arcom az Àg k´zt,
a k¢pem a sÁk ¡vegen,
szemem se rebben a sz¢lben,
csak n¢z ¡resen, mereven,
halvÀny sÁri kis¢rtet,
Àtcsap rajta az Àg,
csontos t´rzs, kusza gally k´zt
arcÀt lÀtja, ha lÀt.
Nincs gy´kered, csak a n¢z¢s.
ºvegre lehelted az arcod.
Nincs egyebed, csak a lÀtvÀny.
Sz¢d¡lsz. A sz¢lbe kapaszkodsz.
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TESZTELEM A GRAVITçCIñT
ögy szeretn¢m: csak ahhoz volna merszem,
hogy ezt az almÀt innen most leejtsem
a garÀzs hullÀmbÀdog tetej¢re.
Hullna, koppanna, aztÀn f´ldet ¢rve
sz¢jjelhersenne aprÂ darabokra.
Nem vÀrn¢k semmi okra vagy indokra,
csak Àthajoln¢k sz¢pen, k´nnyed¢n,
¢s nem is dobnÀm, csak leejten¢m,
¢pp csak ¢lvezn¢m az es¢st magÀt.
Ha volna merszem Ãgy hajolni Àt.
De visszatart a jÂzan ¢sz vagy illem,
¢s nem ejtem le ezt az almÀt innen.

Bruno Schulz

AUGUSZTUS
Reiman Judit fordÁtÀsa

1
JÃliusban apÀm f¡rdûre utazott, s anyÀmmal ¢s bÀtyÀmmal otthagyott engem a feh¢ren izzÂ, sz¢dÁtû nyÀri napok k¢ny¢re-kedv¢re. A f¢nytûl al¢ltan lapozgattunk a vakÀciÂ ÂriÀsi k´nyv¢ben, amelynek minden lapja lÀngolt a ragyogÀsban, a lapok aljÀn
pedig ¢melyÁtûen ¢des aranyk´rteb¢l gyült ´ssze.
Adela Ãgy j´tt meg a f¢nylû reggeleken, akÀr Pomona perzselû nappalok t¡z¢bûl,
s ki´nt´tte kosarÀbÂl a nap tarka pompÀjÀt ä csillogÂ, Àttetszû h¢ja alatt levektûl duzzadÂ csereszny¢t, titokzatos, fekete meggyet, melynek illata tÃlszÀrnyalta Áz¢nek Ág¢ret¢t; sÀrgabarackot, mely aranyszÁnü hÃsÀban hosszÃ d¢lutÀnok esszenciÀjÀt tartogatta, s a gy¡m´lcs´k e tiszta po¢zise mell¢ kirakott pÀr, erûtûl s tÀplÀlÂ fluidumoktÂl
dagadozÂ, borjÃborda-klaviatÃrÀjÃ hÃsdarabot, z´lds¢gek hÁnÀrjÀt, megannyi ¢lettelen lÀbasfejüt ¢s medÃzÀt ä az eb¢d m¢g kiforratlan, meddû Ázü nyersanyagÀt, vegetatÁv ¢s tellurikus, vad mezûillatÃ kell¢keit.
A piact¢ren ÀllÂ hÀz elsû emelet¢n l¢vû lakÀson nap mint nap v¢gigvonult az eg¢sz
hatalmas nyÀr: rezgû l¢glombikok cs´ndje, forrÂ Àlmukat alvÂ f¢nyes n¢gysz´gek a
padlÂn; a nappal tÀrhÀzÀnak legm¢ly¢bûl kiszabadult verklidallam; egy zongoraref-
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r¢n Ãjra meg Ãjra felhangzÂ k¢t-hÀrom taktusa napf¢nybe Àjultan a feh¢r k´vezeten,
a nappal m¢ly¢nek t¡z¢be veszve. TakarÁtÀs utÀn Adela a vÀszonf¡gg´ny´ket behÃzva
Àrny¢kba borÁtotta a szobÀkat. Ekkor a szÁnek egy oktÀvval m¢lyebbre szÀlltak, a szoba
f¢lhomÀllyal telt meg, mintha a tenger m¢ly¢rûl j´nne a f¢ny, amely m¢g homÀlyosabban verûd´tt vissza a z´ld t¡kr´kben, s a nap eg¢sz forrÂsÀga a vÀszonrolÂkon pihent meg, melyek finoman lengedeztek a d¢lutÀni Âra Àlomk¢peitûl.
Szombat d¢lutÀnonk¢nt s¢tÀlni mentem anyÀmmal. A kapualj homÀlyÀbÂl kil¢pt¡nk a napf¢nyben f¡rdû t¢rre. A jÀrÂkelûk, aranyban gÀzolva, hunyorogtak a hûs¢gben, szem¡ket mintha m¢zzel ragasztottÀk volna le, felhÃzott felsû ajkuk pedig lÀtni
engedte fogukat ¢s fogÁny¡ket. Mindenkinek, aki az aranylÂ nappalban gÀzolt, a kÀnikula grimasza ¡lt az arcÀn, mintha a nap minden hÁvûj¢re ugyanazt az Àlarcot, a
naptestv¢ris¢g aranymaszkjÀt adta volna; mindenki, aki ma az utcÀn jÀrt, ´sszefutott
vagy elment egymÀs mellett, ´regek ¢s fiatalok, nûk, gyerekek, ezzel a maszkkal k´sz´nt´tt¢k egymÀst, mely aranyfest¢kkel vastagon volt arcukra festve; Ágy vigyorogtak
egymÀsra bacchusi grimasszal, pogÀny kultuszok barbÀr ÀlarcÀban.
A piact¢r ¡res volt ¢s sÀrga a nap hev¢tûl, a port kis´p´rt¢k a forrÂ szelek, akÀr a
bibliai sivatagban. A sÀrga pusztasÀgbÂl sarjadt t¡sk¢s akÀcfÀk vilÀgos lombjukkal k´r´ztek, hajladoztak a t¢r f´l´tt, megannyi z´ld, finoman Àtt´rt filigrÀncsokor, mint a
r¢gi gobelinek fÀi. ögy lÀtszott, ezek a fÀk hozzÀk rÀnk a vihart, mik´zben teÀtrÀlisan
borzoljÀk koronÀjukat, hogy a patetikus hajladozÀsban fitogtathassÀk ez¡st´s hasÃ lev¢llegyezûik elûkelû eleganciÀjÀt, akÀr a nemes rÂkapr¢met. Sok-sok nap szele f¢nyesÁtette az ´reg hÀzakat, amelyeket most szÁnnel vontak be a roppant atmoszf¢ra reflexei, a tarka idûjÀrÀs m¢ly¢n szerteszÂrt visszhangok, szÁnek eml¢kk¢pei. ögy lÀtszott,
hogy nyÀri napok eg¢sz generÀciÂja (akÀr a t¡relmes kûmüvesek, akik ´reg homlokzatokat tisztÁtanak meg a vakolat pen¢sz¢tûl) kopÀcsolt a csalÂka borÁtÀson, hogy naprÂl napra jobban elûtünj¢k a hÀzak igazi arculata, a sors ¢s az ¢let fiziognÂmiÀja, amely
ezt az arcot bel¡lrûl formÀlta. Most az ¡res piact¢r ragyogÀsÀtÂl vaksi ablakok Àlomba
mer¡ltek; az erk¢lyek az ¢g fel¢ tÀrtÀk ¡ress¢g¡ket; a nyitott kapualjakbÂl hüv´ss¢g
¢s szûlû illata Àradt.
Rongyos gyerekek kis csapata a hûs¢g lÀngseprüje elûl a t¢r sarkÀban keresett mened¢ket, s ¢ppen egy faldarabot ostromolt, Ãjabb ¢s Ãjabb gombok, p¢nz¢rm¢k dobÀlÀsÀval t¢ve prÂbÀra a falat, mintha e kis f¢mkorongok horoszkÂpjÀbÂl ki lehetne
olvasni a hasadÀsok ¢s reped¢sek hieroglifÀival telefirkÀlt fal igazi titkÀt. A piact¢r
egy¢bk¢nt ¡res volt. VÀrakozÀs ¢rzûd´tt a levegûben, hogy a borkereskedû hordÂkkal
boltozott kapualjÀhoz a hajladozÂ akÀcfÀk Àrny¢kÀban, kantÀron vezetve egyszer csak
meg¢rkezik a SzamaritÀnus szamara, ¢s k¢t kis szolga gondosan lesegÁti a beteg f¢rfiÃt
az Àtt¡zesedett nyeregbûl, hogy aztÀn a hüv´s l¢pcsûn Âvatosan f´lvezesse a sÀbeszillatÃ emeletre.
így vÀndoroltunk anyÀmmal a t¢r k¢t naps¡t´tte oldalÀn, kett¢t´rt Àrny¢kunkat
magunk utÀn hÃzva minden hÀzon, mint a billentyük´n. Az utcak´vek n¢gysz´gei
lassan haladtak puha ¢s lapos l¢pteink alatt ä az egyik halvÀny rÂzsaszÁn, mint az emberi bûr, mÀsok k¢keslilÀk, mindegyik lapos, meleg ¢s bÀrsonyos a naptÂl, mint valamif¢le napf¢nyes arc, melyet a felismerhetetlens¢gig, az Àldott neml¢tig tapostak
a lÀbak.
V¢gre a Stryjska utca sarkÀn be¢rt¡nk a patika Àrny¢kÀba. A tÀgas kirakatban a
mÀlnasz´rppel teli hatalmas lombik balzsamok hüs¢t jelk¢pezte, mellyel minden szenved¢st enyhÁteni lehet. N¢hÀny hÀzat elhagyva az utca mÀr nem tudta fenntartani a

218 ã Bruno Schulz: Augusztus

vÀros dekÂrumÀt, akÀr a paraszt, aki sz¡lûfalujÀba visszaindulvÀn mÀr Ãtk´zben levetkûzi vÀrosi eleganciÀjÀt, ¢s a faluhoz k´zeledv¢n lassacskÀn Àtalakul rongyos falusivÀ.
A k¡lvÀrosi hÀzak ablakaikkal egy¡tt els¡llyedtek, alÀmer¡lv¢n a kis kertek buja ¢s
kusza virÀgzÀsÀban. A nagy naptÂl elfeledve, bujÀn ¢s cs´ndben terjeszkedtek a f¡vek,
virÀgok ¢s gyomok, ´rvendezve az idûn tÃli pihenûnek, melyet Àtaludhattak a v¢gtelen nap perem¢n. Egy ÂriÀsi, erûs szÀrra hÃzott, elefantiÀzisban szenvedû napraforgÂ
¢lete utolsÂ, szomorÃ napjait tengette sÀrga gyÀszban, sz´rnyü korpulenciÀja sÃlya
alatt g´rnyedezve. çm a naiv k¡lvÀrosi harangvirÀgok ¢s ig¢nytelen perkÀlvirÀgok
tehetetlen¡l Àlltak kikem¢nyÁtett, rÂzsaszÁn ¢s feh¢r ingecsk¢j¡kben, a legcsek¢lyebb
meg¢rt¢st sem mutatva a napraforgÂ nagy trag¢diÀja irÀnt.
2
F¡vek, gyomok, gazok ¢s t´visek kusza sz´vev¢nye lÀngol a d¢lutÀn t¡z¢ben. L¢gyrajok d´ngik tele a kert d¢lutÀni ÀlmÀt. Az aranylÂ tarlÂ rikoltozik a naps¡t¢sben, mint
a v´r´s sÀska; a bûs¢ges tüzesûben ordÁtoznak a t¡csk´k; a h¡velyterm¢sek halkan
pattannak ki, mint a sz´csk¢k.
A fü subÀja pÃposan domborodva t´rekszik a kerÁt¢s palÀnkja fel¢, mintha a kert
ÀlmÀban a mÀsik oldalÀra fordult volna, ¢s erûs parasztvÀlla a f´ld cs´ndj¢t l¢legezn¢
be. E sz¢les vÀllon az augusztus eg¢sz hanyag, asszonyi bujasÀga ÂriÀs lapulevelek s¡ket krÀter¢v¢ hatalmasodott, bolyhos lev¢llebenyekben, a z´ld hÃsos, burjÀnzÂ nyelveiben p´ffeszkedve. A lapulevelek d¡lledt bÀbjai ott meredeztek, mint tereb¢lyesen
tanyÀzÂ asszonysÀgok, akiket f¢lig felfalt sajÀt t¢bolyult szoknyÀjuk. A kert ott Àrulta
ingyen legolcsÂbb bodzaszemeit, a bojtorjÀn szappanszagÃ, durva szemü darÀjÀt, vad
mentapÀlinkÀt ¢s mindenf¢le Âcska augusztusi bÂvlit. çm a kerÁt¢spalÀnk mÀsik oldalÀn, tÃl a nyÀr ´l¢n, ahol az elh¡ly¡lt gazok bÀrgyÃsÀga terpeszkedett, egy kirÀlyt´vissel benûtt szem¢tdomb volt. Senki sem tudott rÂla, hogy abban az ¢vben az augusztus ¢ppen ott celebrÀlta hatalmas, pogÀny orgiÀjÀt. E szem¢tdombon, a kerÁt¢shez tÀmasztva, bodzafÀk Àrny¢kÀban Àllt T−uja, a bolond lÀny Àgya. Mindannyian Ágy hÁvtuk
ût. Szem¢t ¢s hullad¢k, rossz fazekak, cipûk, omlad¢k ¢s t´rmel¢k k´z´tt Àllt a z´ldre
festett Àgy, hiÀnyzÂ lÀbÀt k¢t t¢gla pÂtolta.
A szem¢tdomb f´l´tt a naptÂl t¢bolyult f¢nyes legyek cikÀzÂ villÀmaitÂl szabdalt, az
izzÂ hûs¢gtûl megvadult levegû sercegett, mintha lÀthatatlan, az ûr¡letig izgatÂ cs´rgûk szÂlnÀnak valahol.
T−uja az elsÀrgult Àgynemü rongyai k´z´tt ´sszekuporodva ¡l. Hatalmas fej¢n fekete hajcsutakok merednek az ¢gnek. K¢pl¢keny gumiarca akÀr a harmÂnium fÃjtatÂja. E harmÂniumot hol a sÁrÀs grimasza rÀntja ´ssze ezernyi keresztbe futÂ redûbe,
hol a csodÀlkozÀs hÃzza vissza eredeti ÀllapotÀba, kisimÁtva a rÀncokat, lÀtni engedve
az aprÂ szemek r¢seit ¢s a hÃsos malacajkak m´g´tt feltÀrulÂ nedves fogÁnyt a sÀrga
fogakkal. A hûs¢ggel ¢s unalommal terhes ÂrÀk alatt T−uja f¢lhangon motyog valamit,
bÂbiskol, el¢gedetlen¡l d´rm´g ¢s krÀkog. A legyek mozdulatlan, sürü rajban veszik
k´r¡l. çm ez a halom piszkos rongy ¢s cafat egyszer csak megmozdul, mintha a benne
teny¢szû patkÀnyok neszez¢se keltette volna ¢letre. A felriadt l¢gyraj hatalmas zÃgÀssal, d¡h´s z¡mm´g¢ssel, villÂdzÀssal emelkedik a magasba. °s mialatt a rongyok a
f´ldre hullanak vagy sz¢tszÂrÂdnak a szem¢tdombon, mint a megzavart patkÀnyok,
lassan kikecmereg, kibÃjik belûl¡k a l¢nyeg, kibontakozik a szem¢tdomb magja: a f¢l-
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meztelen, bolond lÀny lassan felemelkedik ¢s felÀll, egy kurta gyereklÀbon jÀrÂ pogÀny
istenhez hasonlÁt, s a feltolulÂ haragtÂl duzzadt nyakbÂl, a d¡htûl els´t¢t¡lt v´r´s arcbÂl, melyen mint barbÀr festm¢nyek, kirajzolÂdnak a kidagadÂ erek arabeszkjei, Àllati
¡v´lt¢s szakad ki, rekedt ¡v´lt¢s, amennyire csak e f¢lÀllati, f¢listeni mellkas ´sszes
h´rgûj¢tûl ¢s sÁpjÀtÂl telik. A nap¢gette kirÀlyt´visek rikoltoznak, a lapulevelek sz¢gyenteljes hÃsukkal dagadoznak ¢s p´ffeszkednek, a dudvÀk ¢s gyomok f¢nylû m¢rget
nyÀladzanak, a bolond lÀny pedig, a kiÀltÀstÂl rekedten, vad vonaglÀsban, d¡h´dt indulattal veri telt ´l¢t a bodzafa t´rzs¢hez, mely cs´ndben nyikorog e buja k¢j hevess¢g¢tûl, az eg¢sz nyomorÃsÀgos kÂrus Àltal erre az elfajzott, pogÀny term¢kenys¢gre
kÀrhoztatva.
T−uja anyja hÀzakhoz jÀr padlÂt sÃrolni. AprÂcska, sÀfrÀnyszÁnü asszony; sÀfrÀnnyal
ereszti be a padlÂt, fenyûfa asztalokat, padokat ¢s lÀdÀkat is, melyeket a szeg¢ny emberek hÀzÀnÀl sÃrol. Adela egyszer elvitt ennek az ´reg MariskÀnak a hÀzÀba. Kora
reggel volt, bel¢pt¡nk a k¢kre meszelt kis szobÀba, a d´ng´lt agyagpadlÂn nyÃjtÂzkodott az ¢l¢nksÀrga korai napsugÀr, a reggeli cs´ndet a falusi faliÂra sz´rnyü cs´r´mp´l¢se m¢rte. A lÀdÀban a szalmÀn fek¡dt a bolond Mariska, sÀpadtan, mint a fal
¢s cs´ndesen, mint a kesztyü, melybûl kicsÃszott az emberi k¢z. °s mintha csak Mariska
ÀlmÀra vÀrt volna, fecsegett a cs´nd, a sÀrga, rikÁtÂ, gonosz cs´nd, monologizÀlt, perlekedett, fennhangon ¢s k´z´ns¢gesen hajtogatta mÀniÀkus monolÂgjÀt. Mariska ideje ä a lelke m¢ly¢be zÀrt idû, kil¢pett b´rt´n¢bûl a maga r¢ms¢ges valÂsÀgÀban, ¢s
elindult egymagÀban Àt a szobÀn, lÀrmÀzva, kiabÀlva, ´rd´gien, a ragyogÂ reggeli n¢masÀgban a zajos malomÂrÀbÂl ki´m´lve, akÀr a rossz liszt, szemcs¢s liszt, az ûr¡ltek
oktalan lisztje.
3
Az egyik, barnÀra festett l¢ckerÁt¢ssel k´r¡lvett, a kert buja z´ldj¢ben elmer¡lû kis hÀzban lakott Agata n¢ni. A kertbe l¢pve karÂkra tüz´tt szÁnes, rÂzsaszÁn, z´ld ¢s lila ¡vegg´mb´k mellett kellett elhaladni, melyekbe ragyogÂ, f¢nyes vilÀgokat varÀzsoltak,
akÀrcsak a szappanbubor¢kok utol¢rhetetlen t´k¢letess¢g¢be zÀrt f´ld´ntÃli, boldog
k¢peket.
A pitvar f¢lhomÀlyÀban, pen¢sz ette, v¢ns¢gtûl megvakult olajnyomatok k´z´tt, felfedezt¡k az ismerûs szagot. Ebben a meghitt, r¢gi illatban elk¢pesztûen egyszerü szint¢zisben volt jelen a hÀz lakÂinak ¢lete, a faj desztillÀtuma, v¢r¡k fajtÀja ¢s sorsuk minden titka, melyet sajÀt, k¡l´nÀllÂ idej¡k mindennapi mÃlÀsa ¢szrevehetetlen¡l magÀban foglalt. A r¢gi, b´lcs ajtÂ, melynek s´t¢t sÂhaja be- ¢s kiengedte ezeket az embereket, az anya, a lÀnyok ¢s a fiÃk ki- ¢s bej´vetel¢nek hallgatag tanÃja ä hangtalanul
nyÁlt ki, mint a szekr¢nyajtÂ, s rajta kereszt¡l bel¢pt¡nk az ¢let¡kbe. Ott ¡ltek sorsuk
Àrny¢kÀban, ¢s nem v¢dekeztek ä elsû f¢lszeg mozdulataikkal elÀrultÀk titkukat. Hisz
nem voltunk-e sors ¢s v¢r szerinti rokonok?
A szoba s´t¢t volt ¢s bÀrsonyos az aranymintÀjÃ s´t¢tk¢k kÀrpittÂl, de a lÀngolÂ nap
visszhangja m¢g itt is rezesen vibrÀlt a k¢pkereteken, kilincseken ¢s aranyszeg¢lyeken,
jÂllehet a kert sürü z´ldj¢n Àtszürve. A fal mellûl felemelkedett Agata n¢ni hatalmas,
dÃs alakja; kerekded, feh¢r hÃsÀt rozsdav´r´s szeplûk borÁtottÀk. Oda¡lt¡nk hozzÀjuk, ¢let¡k sz¢l¢re, egy kiss¢ sz¢gyenkezve v¢dtelens¢g¡k miatt, amivel fenntartÀs n¢lk¡l kiszolgÀltattÀk magukat nek¡nk, ¢s vizet ittunk csipkesz´rppel, s e f´ls¢ges italban
rÀleltem a kÀnikulai szombat t´k¢letes esszenciÀjÀra.
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A n¢ni panaszkodott. Besz¢lget¢seinek ez volt az alaptÂnusa, e feh¢r ¢s term¢keny
hÃs hangja, mely mÀr-mÀr tÃldagadt az egy¢n hatÀrain, amely Ãgyis ¢pp hogy csak
meg tudott maradni sajÀt formÀja ´sszetartÂ k´tel¢k¢ben, s m¢g e laza kereteken bel¡l
is megsokszorozÂdott, Ãgyhogy bÀrmely pillanatban csalÀddÀ eshetett, Àgazhatott, bomolhatott sz¢t. Majdhogynem ´nellÀtÂ, ûsnemzû term¢kenys¢g volt ez, f¢kezhetetlen,
betegesen tÃltengû nûis¢g.
ögy tetszett, hogy mÀr a f¢rfiassÀg puszta aromÀja, pipaf¡stillat, leg¢nytr¢fa is elegendû ahhoz, hogy e felt¡zelt nûiess¢get buja szüznemz¢sre k¢sztesse. Voltak¢ppen
amikor a f¢rj¢re vagy a csel¢dekre panaszkodott, vagy a gyerekei¢rt aggÂdott ä ez is
csak kiel¢gÁtetlen term¢kenys¢g¢nek volt szesz¢lyes ¢s duzzogÂ kifejezûd¢se, tovÀbbi
folytatÀsa annak a fortyogÂ, d¡h´dt ¢s k´nnyes kac¢rkodÀsnak, amellyel f¢rj¢t hiÀbavalÂan ostromolta. Az alacsony termetü, hajlott hÀtÃ Marek bÀcsi, akinek arcÀrÂl eltünt mindenfajta nemi jelleg, sz¡rke csûdj¢be s¡ppedve ¡lt, megb¢k¢lve a sorssal, a
hatÀrtalan megvet¢s Àrny¢kÀban, ahol Ãgy lÀtszott, v¢gre nyugalomra talÀlt. Sz¡rke
szem¢ben a kertnek az ablakra fesz¡lt, messzi parazsa izzott. Olykor t¢tova mozdulattal megprÂbÀlt ellenszeg¡lni, de az autarchikus nûiess¢g Àrja f¢lres´p´rte e jelent¢ktelen gesztust, diadalmasan elhaladvÀn mellette, sz¢les sugÀrban ´nt´tte el a f¢rfiassÀg
erûtlen rÀngÀsait.
Volt valami tragikus ebben a slampos, m¢rt¢ktelen term¢kenys¢gben, benne volt a
neml¢t ¢s a halÀl hatÀrÀn hadakozÂ teremtm¢ny nyomorÃsÀga, a term¢kenys¢g¢vel
m¢g a term¢szet fogyat¢kossÀgÀn, a f¢rfi el¢gtelens¢g¢n is gyûzedelmeskedû nûi hûsiess¢g. çm az utÂdokban lÀthatÂvÀ vÀlt az anyasÀgi pÀnik valÂdi term¢szete, e sz¡l¢si
ûr¡let¢, mely f¢lresiker¡lt sarjakban, v¢rtelen, arctalan, tiszavirÀg-¢letü fantomok
nemzed¢k¢ben mer¡lt ki.
Bej´tt ìucja: k´zepes termetü, feje tÃl¢retten virult dundi ¢s gyerekes, finom sz´vetü, feh¢r hÃsÃ test¢n. Fel¢m nyÃjtotta aprÂ babakez¢t, mely mintha csak most bimbÂzna, k´zben arca kivirÀgzott, akÀr a rÂzsaszÁnben ÃszÂ bazsarÂzsa. Elkeseredv¢n az
arcÀt el´ntû pÁrtÂl, mely sz¢gyentelen¡l Àrulkodott a menstruÀciÂ titkairÂl, f¢lÀrbocra
eresztette szempillÀjÀt, ¢s a legk´z´mb´sebb k¢rd¢sektûl is m¢lyen elpirult, mert ezek
mindegyike burkolt c¢lzÀs volt tÃl¢rz¢keny sz¡zess¢g¢re.
Emil, a legidûsebb unokatestv¢r, lenszûke hajÀval, kez¢t rÀncos nadrÀgja zseb¢be
s¡llyesztve f´l-alÀ s¢tÀlt a szobÀban; arcÀrÂl mintha minden kifejez¢st let´r´lt volna
az ¢let.
ElegÀns ¢s drÀga ´lt´z¢ke egzotikus orszÀgok levegûj¢t Àrasztotta, ahonnan hazat¢rt. Fonnyadt, k´dfÀtyolos arca mintha egyik naprÂl a mÀsikra k¢pes volna megfeledkezni magÀrÂl, ¢s sÀpadt erek hÀlÂjÀval Àtszûtt ¡res, feh¢r fallÀ vÀltozni. E sÀpadt
erekben, mint fakÂ t¢rk¢pek vonalai, kuszÀn kavarogtak egy viharos ¢s elt¢kozolt ¢let
kihunyÂ eml¢kei. Emil a kÀrtyamüv¢szet mestere volt, hosszÃ, finom pipÀkat szÁvott,
¢s tÀvoli vid¢kek furcsa illatÀt Àrasztotta. Tekintet¢vel r¢gi eml¢kek k´zt kalandozva
k¡l´n´s anekdotÀkat mes¢lt, amelyek egy ponton hirtelen megszakadtak, sz¢tporladtak, ¢s szertefoszlottak a semmiben. VÀgyakozva k´vettem minden mozdulatÀt, hogy
v¢gre felfigyeljen rÀm, ¢s kiszabadÁtson az unalom b¢klyÂjÀbÂl. °s valÂban, mintha
rÀm kacsintott volna, mik´zben a szomsz¢d szoba fel¢ indult. Azonnal utÀnamentem.
Egy alacsony pamlagon ¡lt, keresztbe vetett lÀba csaknem f¢nylû, kopasz feje magassÀgÀig ¢rt. ögy lÀttam, mintha a gyür´tt, rÀncos ´lt´ny ´nmagÀban volna a pamlag
tÀmlÀjÀra vetve. Arca akÀr egy arc lehelete, elmosÂdÂ kontÃrok, melyeket egy arra
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jÀrÂ idegen hagyott a levegûben. çttetszû, k¢k zomÀnckez¢ben lev¢ltÀrcÀt tartott, amiben valamit n¢zegetett.
Az arc k´d¢bûl nagy nehezen egy opÀlos, d¡lledt hÀlyogszem bontakozott ki, amely
incselkedûn kacsingatott fel¢m. EllenÀllhatatlan vonzalmat ¢reztem irÀnta. A t¢rde k´z¢ fogott, ¢s az orrom el¢ tartott fotogrÀfiÀkat gyakorlott k¢zzel kevergetve furcsa pozÁciÂkban l¢vû meztelen fiÃk ¢s lÀnyok k¢peit kezdte mutogatni. OldalvÀst nekitÀmaszkodva Àlltam, ¢s r¢veteg, merengû tekintettel n¢ztem ezeket a l¢gies emberi testeket,
amikor utol¢rt a levegût vÀratlanul felkavarÂ homÀlyos izgalom ´rv¢nye, ¢s valÂsÀggal
letaglÂzott a nyugtalanÁtÂ borzongÀs, a hirtelen megvilÀgosodÀs rÀm t´rû hullÀma.
çm ezenk´zben a mosoly kis felhûje, mely ott jÀtszadozott sz¢ps¢ges, puha bajusza
alatt, a l¡ktetû halÀnt¢kÀn fesz¡lû nyiladozÂ vÀgy, a vonÀsait egy pillanatra ´sszpontosÁtÂ intenzitÀs ä rendre visszahullott a semmibe, ¢s arca tovaÃszott a messzes¢gbe,
´nmagÀrÂl megfeledkezve szertefoszlott.

Jan B−oÄski

A VILçG MINT K¹NYV
°S KOMMENTçR
MihÀlyi Zsuzsa fordÁtÀsa

1
AbbÂl a mintegy harminc k¡l´n´s, extravagÀns elbesz¢l¢sbûl, amelyekbûl Bruno
Schulz müve ´sszeÀll, legalÀbb n¢gy a K´nyvek K´nyve jegy¢ben sz¡letett ä a K´nyv
term¢szetesen csak k¡lsûleg eml¢keztet a k´z´ns¢ges k´nyvekre. (Az °RTEKEZ°S A
MANEKENEKRýL cÁmü novellÀra gondolok, illetve a SZANATñRIUM A HOMOKñRçHOZ
elsû hÀrom darabjÀra, nevezetesen A K ¹NYV EK K ¹NYV E, A ZSENIçLIS KORSZAK cÁmüekre, ¢s bizonyos m¢rt¢kig idetartozik a T AVASZ is).1 ögy is f´lfoghatjuk ezeket, mintha
az ÁrÂ eszt¢tikai kÁs¢rleteit ¢s elveit szeml¢ltetn¢k meseszerü formÀban. Az °RTEKEZ°S...-ben az alkimista ¢s mazochista ä hogy is mondjam ä szÁnezet a megh´kkentû...
Az apa kifejti benne àa mÀsod-d¢miurgia programjÀt, [...] mely a nyÁlt oppozÁciÂ ÀllÀspontjÀt
volt hivatva elfoglalni az uralkodÂ korral szembenÊ. (32.) Mindezt pedig nûi hallgatÂsÀg
elûtt teszi, amely hÀromszor alÀzza meg ¢s fojtja bel¢ a szÂt. Vagyis az °RTEKEZ°S... a
degradÀciÂ gy´ny´r¢rûl besz¢l, ¢s rÀvilÀgÁt arra, mi füzi ´ssze a schulzi elbesz¢l¢st a
mazochizmus àbün´s manipulÀciÂjÀvalÊ.
A T AVASZ inkÀbb p¢lda, mint magyarÀzat: azt mutatja be, hogyan mük´dik az ÁrÂ
k¢pzelete. A tavasz szakaszait a gyermeki szeretet fejlûd¢s¢nek felelteti meg, ami ¢szrev¢tlen¡l fordulatos, bonyodalmas cselekm¢nybe fordul Àt, ahol Ferenc JÂzsef csÀszÀr s´t¢t jellemet alakÁt... Az eg¢sz ä nyilvÀnvalÂan ¢rtelmetlen ä t´rt¢net egy b¢lyeggyüjtem¢nybûl indul, ezt lÀtja az ifjÃ narrÀtor àa valÂdi ragyogÀs k´nyv¢Ê-nek, amely
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megd´nti àa vilÀg egy¢rtelmüs¢g¢nek [...] t¢tel¢tÊ. A RAGYOGçS K¹NYV E, h¢ber¡l a ZñHçR
kabalisztikus ¢rtekez¢s, a bibliai b´lcsess¢g kommentÀrja... Ez¢rt nincs okunk meglepûdni a narrÀtor hÀlatelt sÂhajÀn: àamikor minden ´sszeesk¡d´tt, Â, Istenem, hogy eltitkoljon
T¢ged, amikor I. Ferenc JÂzsef eltorlaszolta, betapasztotta az utolsÂ r¢st is, nehogy megpillantsanak [...] Arcul csaptÀl e lÀngolÂ k´nyvvelÊ. (Nv. 114.) Az elbesz¢l¢sben Ferenc JÂzsef
kormÀnyzÀsa a gyakorlatias àprÂzaÊ hatalmÀt jelenti, amely megb¢nÁtja a valÂdi, k´ltûi
mü kibontakozÀsÀt... Ez, mint a k¢sûbbiekben kider¡l, a k´ltûi term¢szetü sz´veg vagy
ÀltalÀnosabban minden nagy müv¢szet polisz¢miÀjÀn alapul.
Ami magÀt A K ¹NYV EK K ¹NYV °-t illeti, az nyilvÀnvalÂ utalÀs a B IBLIç-ra, minden
mü kezdet¢re. Hiszen a B IBLIA a teremt¢st besz¢li el ¢s magyarÀzza: elmondja, hogyan
teremtette Isten a vilÀgot, majd fÀradsÀgos munkÀval az embert ¢s a vÀlasztott n¢p
eg¢sz tÀrsadalmÀt. Vagyis ha az ember (müv¢sz, k´ltû) teremt valamit, gyarapÁtja ezzel
a l¢tezût, visszat¢r az Autentikumhoz, utÀnozza azt, ugyanakkor ä az ÃjdonsÀg r¢v¢n
szemben is Àll vele ÀllandÂan.
àA K´nyvek K´nyv¢nek exeg¢tÀi azt ÀllÁtjÀk, hogy minden k´nyv az Autentikum fel¢ igyekszik.
CsupÀn k´lcs´n¢letet ¢lnek, mely szÀrnyalÀsuk pillanatÀban visszat¢r ûsforrÀsÀhoz. Ez azt jelenti,
hogy a k´nyvek fogyatkoznak, s az Autentikum gyarapodik.Ê (100.)
VizsgÀljuk meg, mi¢rt ker¡lt A K ¹NYVEK K ¹NYVE A ZSENIçLIS KORSZAK el¢ (a novella azt a pillanatot jelenÁti meg, amikor a gyermekben f´l¢bred a rajztehets¢g), amely
egyÃttal bevezet¢s a SZANATñRIUM A HOMOKñRçHOZ cÁmü ciklushoz, Schulz mÀsodik
¢s utolsÂ k´nyv¢hez.
Az °RTEKEZ°S A MANEKENEKRýL cÁmü ÁrÀshoz igen sok kommentÀr k¢sz¡lt. A
T AVASZ-t Artur Sandauer elemezte aprÂl¢kosan, ¢szrevette benne àa komplexus sz¡let¢s¢tÊ ä term¢szetesen szexuÀlis komplexusrÂl van szÂ.2 Van k¢t-hÀrom mondat A
K ¹NYVEK K ¹NYV °-ben, amelyekre gyakran hivatkoznak a kritikusok.3 De nem talÀlkoztam teljess¢gre t´rekvû interpretÀciÂval, ami meglepû lehet, ha figyelembe
vessz¡k, milyen helyet foglal el az elbesz¢l¢s a SZANATñRIUM f´l¢pÁt¢s¢ben.
Engedtess¢k meg nekem, hogy elism¢teljem a t´rt¢netet, amelyet sokkal jobban
mes¢l el Schulz A K ¹NYVEK K ¹NYV °-ben. AztÀn megvilÀgÁtom n¢hÀny id¢zettel. Mindig ugyanazokkal, hiszen az ÁrÂ programadÂ hitvallÀsai nem t´lten¢nek meg tÁz oldalt
sem... Ki tudja, hÀtha kÁnÀlkozik valami konklÃziÂ ä vagy legalÀbb egy nyom, amelyet
k´vetve egy-k¢t l¢p¢ssel beljebb jutunk a schulzi labirintusba. TehÀt:
1. Kezdetben volt a K´nyvek K´nyve, a K´nyv, amelyet nyugalmasan olvasgatott
az apa, mÁg a gyermek ä boldogan ä jÀtszott az asztal alatt. àAnyÀm m¢g nem tünt fel
akkorÊ, ¢s a szobÀban, mely nagy volt, mint a vilÀg, az apa azzal szÂrakoztatta a fiÀt,
hogy àszappanbubor¢kokat eregetett [...] a szivÀrvÀnyos levegûbeÊ. A K´nyvek K´nyve f´lragyogott, ¢s àfecske- ¢s pacsirtarajokat eregetett f´l a betük k´z¡lÊ. (88.)
2. AztÀn minden feled¢sbe mer¡lt eg¢szen addig az ¢jig, amikor a kisfiÃ f´l¢bredt
egyszer, ¢s àhomÀlyosan [...] emlegetni kezdte a r¢gi, elveszett K´nyvek K´nyv¢tÊ. Apja v¢g¡l
a B IBLIç-t mutatta, ahol megn¢zhette a madarakkal teli eget ¢s a BÀrkÀba vÀndorlÂ
Àllatokat. De a gyermek nem akarja f´lismerni a K´nyvek K´nyv¢t ebben a àsilÀny
apokrif Ê-ban, àsiker¡letlen hamisÁtvÀnyÊ-ban. Amikor elcsendesedik a kisfiÃ, apja megprÂbÀlja neki elmagyarÀzni, hogy a K´nyvek K´nyve mÁtosz, ¢s valÂjÀban csak k´nyvek vannak. A gyermek m¢gsem akar hinni neki. Akkor mÀr tudja, hogy àa K´nyvek
K´nyve ä k´vetelm¢ny, feladatÊ. (89ä90.)
3. Kis idû mÃltÀn m¢gis f´lkelti ¢rdeklûd¢s¢t egy r¢gi kalendÀrium. A csel¢dlÀny,
Adela lapozgatja, a kisfiÃ k´zel hajol hozzÀ, àhogy Ãjra megmÀmorosodjak test¢nek illatÀtÂl
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ä mert ifjÃi varÀzsa nemr¢g nyilatkozott meg ¢bredezû ´szt´neim [...] elûttÊ. Csillag Anna t´rt¢net¢re pillantva, amely àszerkezet¢ben JÂb t´rt¢net¢hez hasonlatosÊ(!) ä rÀ¢bred, hogy ¢pp
ez àa K´nyvek K´nyve, annak utolsÂ lapjai, nem hivatalos mell¢klete, hullad¢kokkal, romokkal
telt hÀtsÂ udvara!Ê. Az utolsÂ lapokon nyilvÀnvalÂan àlÀzÀlomszerü f¢lrebesz¢l¢sÊ k´vetkezik, ostoba anekdotÀk ¢s hirdet¢sek. Csodat¢vû balzsamok, kintornÀk, mesters¢ges
madarak, fekete mÀgia ¢s a kegyetlen f¢rfiszelÁdÁtû, Magda Wang cinikus ¢s nyÁltan
pornogrÀf eml¢kiratai t´ltik be a lapokat. De a kisfiÃnak ä miutÀn elrejtette àa salabaktert a legm¢lyebb fiÂkbanÊ ä àaz volt az ¢rz¢seÊ (nem kellene ezt kiemelni?), tehÀt az volt
az ¢rz¢se, hogy àa hajnalpÁrt fekteti aludni a komÂdbaÊ, ¢s amit a kez¢ben tart, az maga àaz
Autentikum, a szent eredeti, bÀr m¢lys¢ges megalÀzottsÀgban ¢s lefokozottsÀgbanÊ. Sût t´bb:
amikor ÃjbÂl kinyitja a kalendÀriumot, a k¢pek mÀr nem ugyanazok, ¢s àa vÀroska
becs¡letes szakÀlltulajdonosaiÊ, akik a hajn´vesztû szert dics¢rik, Ãgy jelennek meg, mint
àvÀndor cimberekÊ, àf´lvÀltva hol GÀspÀrok, hol BoldizsÀrokÊ, sût mint àaz Arculat AngyalaiÊ,
ami ä a narrÀtor szerint ä azt bizonyÁtja cÀfolhatatlanul, hogy amit a kez¢ben tart, az
maga az Autentikum. (92ä102.)
4. Itt megÀll tehÀt, ¢s kihirdeti, hogy az elbesz¢l¢s k´zeledik a àzseniÀlis korszakhozÊ,
amirûl nem k´nnyü kijelenteni, hogy volt-e vagy nem volt, hiszen àeg¢szen ¢s integrÀnsan jelen van valamennyi fogyat¢kos ¢s t´red¢kes inkarnÀciÂjÀbanÊ. (104.) Ahogy a k´vetkezû
elbesz¢l¢sben mondja, akkor kezdûd´tt, amikor a konyhÀban megjelent ä a àtüzoszlopÊ! àElvÀltozott hangon idegen, kem¢ny Àtkokat ugat [...] rÀÊ a kisfiÃ, hiszen nem tudja,
àhogyan feleljek ¢n egymagam arra a milliom kÀprÀzatos k¢rd¢sre, amivel elÀraszt az Isten?Ê.
(108.) De nem tudja kisegÁteni senki: halomba hordja hÀt a papÁrjait, ¢s elkezd ä rajzolni! EzerszÀmra k¢sz¡lnek a rajzok. çllatok, madarak h´mp´ly´gnek ä àmik¢nt No¢
napjaibanÊ ä ismerûs ragyogÀst keltenek, ¢s a tavasz hÁr¢t hozzÀk, àmintha e hosszÃ ¢s
ragyogÂ fasor tÃlsÂ v¢g¢n hirtelen felbukkant volna egy nagyon tÀvoli valaki, ¢s sugÀrzÂan k´zeledne ä elûtte futna a hÁr, az elû¢rzetÊ. (111ä114.)
5. HÃsv¢tkor, amikor nincs otthon senki (¢s fûleg nincs otthon Adela!), meg¢rkezik
Szloma, Tobiasz fia, a helyi sz¢lhÀmos ¢s tolvaj. A jÂ meleg b´rt´nben szokta t´lteni a
telet, de tavaszra visszat¢r àkalandjaihoz ¢s ûr¡lts¢geihezÊ. A kisfiÃ ¡dv´zli, meg akarja
mutatni neki a rajzait. Szloma el van ragadtatva: àAzt mondhatnÀ az ember ä szÂlt ä, hogy
az eg¢sz vilÀg Àtment a kezeid k´zt, csupÀn az¢rt, hogy megÃjuljon.Ê ý, Szloma, soha nem
k´vetne el bünt, àha nem lenne a vilÀg annyira elhasznÀlt [...], ha nem veszÁtett¢k volna el
benne a dolgok aranyozÀsukat, az Isten kez¢nek tÀvoli visszf¢ny¢tÊ. JÂzefnek ä Ágy hÁvjÀk a
kisfiÃt ä elûbb kellett volna sz¡letnie...
De û, lelkiismeret-furdalÀstÂl hajtva, beismeri, hogy nem tudja, àvalÂban û-e a szerzûjeÊ ezeknek a varÀzslatos k¢peknek: àmintha valami idegen dolog hasznÀlta volna f´l az
¢n ihletemet, elûttem ismeretlen c¢lokraÊ. De megtalÀlta az Autentikumot... Meg akarja mutatni SzlomÀnak: elûveszi a komÂdbÂl Adela ruhÀjÀt ¢s cipellûj¢t, alatta ott t¡nd´k´l
a àdrÀga salabakterÊ. De Szloma inkÀbb Adela attribÃtumait veszi k¢zbe, ¢s Ágy meditÀl:
àEzt nem mondotta az Isten ä szÂlt ä, s m¢gis, milyen m¢lys¢gesen meggyûz. [...] A teremt¢s hat
napja isteni volt ¢s f¢nyes. De a hetedik napon idegen fonalat ¢rzett kezei k´zt az Isten, s ijedt¢ben
levette kez¢t a vilÀgrÂl. [...] ñ, JÂzef, ûrizkedj a hetedik naptÂl...Ê AztÀn gyorsan kebl¢be rejti
Adela ruhÀit, ¢s azt mondja: àHogyan is hagyhatnÀlak e jelk¢p hatalmÀban! Isten mentsen
e k´nnyelmü cselekedettûl...Ê ElmosÂdnak a vonÀsai, ¢s eltünik. (118ä120.)
Amint lÀtjuk, jelen van itt az eg¢sz BIBLIA ä MÂzestûl a MessiÀsig. Sokszor nem is
k´nnyü f´lismerni a barokkosan burjÀnzÂ Schulz-stÁlusba remek¡l beleolvasztott bibliai utalÀsokat. Figyelmet ¢s ¢bers¢get ig¢nyelnek... Eml¢keztetn¢k arra is, hogy utolsÂ
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¢veiben Schulz dolgozott egy k´nyv´n (lehet, hogy reg¢ny volt?), amelynek a cÁme
MESSIçS lett volna. MegkockÀztathatjuk azt az ä Âvatos ä felt¢telez¢st, hogy az id¢zett
elbesz¢l¢sek a Schulz Àltal megÀlmodott àMessiÀsÊ-k´nyv piszkozatai vagy inkÀbb hiÀnyos, t´k¢letlen vÀltozatai lenn¢nek... A K ¹NYV EK K ¹NYV E, A ZSENIçLIS KORSZAK
¢s a TAVASZ mindenesetre az ÁrÂ legjobb müvei k´z¢ tartoznak. Viszonylag k¢sûn, 1936
k´r¡l keletkeztek: az¢rt helyezte ûket Schulz a SZANATñRIUM A H OMOKñRçHOZ cÁmü
ciklus (1937) elej¢re, mert azt akarta, hogy ezek igazoljÀk ÁrÂi tehets¢g¢t... Ugyanakkor mindenki tudja, mennyire jellemzû a motÁvumok, k¢pek ¢s esem¢nyek makacs
ism¢tlûd¢se az eg¢sz ¢letmüben.
2
Schulz irodalmi hitvallÀsaiban ä po¢tikÀjÀban explicite ä talÀn az a legmeglepûbb,
mennyire hajlik a regressziÂra. àRajzolÀsom kezdete mitolÂgiai k´dbe v¢sz. M¢g nem tudtam
besz¢lni, s mÀris telefirkÀltam ÀkombÀkomjaimmal minden papÁrt meg az ÃjsÀgok sz¢leit...Ê
(235.) P¢ldak¢nt olyan egy¢ni fantazmÀkat emlÁt Schulz, mint àa konflis, amint f´lhÃzott
ernyûvel, ¢gû lÀmpÀsokkal kihajt az ¢jszakai erdûbûl. A mai napig nem merÁtettem ki ennek metafizikai tartalmÀtÊ. (236.) De az mÀr nehezen ¢rthetû, milyen metafizika utazott abban
a drohobyczi konflisban... A mÀsik p¢lda vilÀgosabb, ezt abban a Witkiewiczhez Árt
level¢ben emlÁti Schulz, amelyet a Tiszta Forma hÁv¢nek adott kvÀziinterjÃval egy¡tt
k´z´ltek.4 Egy k¢prûl van szÂ, ahol àegy apa viszi a fiÀt a roppant ¢jben, mÁg a gyermek a
s´t¢ts¢ggel besz¢lgetÊ ä a k¢p nyilvÀnvalÂan egy Goethe-balladÀbÂl szÀrmazik.
Az erdûbûl elûrobogÂ konflis mintha a szorongÀs csupasz, elementÀris tapasztalata
volna, amely kibÃjik mindenf¢le magyarÀzat alÂl. Elt¢r ettûl az ¢jszakai vÀgta esete,
amikor àtragikus k¢szs¢ggel felelget az ¢jszaka faggatÂzÀsÀra az elgy´t´rt, sorsÀba belenyugvÂ
gyermek, aki teljesen ki van szolgÀltatva az elemeknek, amelyek elûl nincs menekv¢sÊ. A tanÀcstalan d´bbenet ¢s v¢rfagyasztÂ r¢m¡let ¢rz¢s¢be itt mÀr belopÂzik ä az ¢rtelem elû¢rzete, amely elrendezi az ¢rzelmi tapasztalatokat. Hiszen tragikumrÂl ¢s v¢gzetrûl van
szÂ... A SchulznÀl igen gyakori bibliai utalÀsok a k¢peknek ebbe a k´nnyebben megfejthetû csoportjÀba tartoznak, amelyek ä mint mondta ä àa l¢leknek olyan vastûk¢j¢t alkotjÀk, amelyet elû¢rzetek ¢s f¢lig tudatos tapasztalatok formÀjÀban kapunk meg igen korÀn...
eg¢sz tovÀbbi ¢let¡nk annak jegy¢ben zajlik, hogy magyarÀzatot talÀljunk ezekre a bepillantÀsokra, legyûzz¡nk benn¡k mindent, amit meg¢rt¡nk ¢s v¢gigvezess¡k az intellektus minden ter¡let¢nÊ.
àEz az ¢n ideÀlom: gyermekk¢ Ï¢rniÎÊ (231.) ä Árta Schulz egy Pleµniewicznek cÁmzett
level¢ben. De ä vigyÀzat! ä a gyermekkorhoz valÂ visszat¢r¢snek nem az a c¢lja, hogy
visszanyerj¡k az ´szt´n´s pillantÀs frissess¢g¢t vagy az ¢rzelmi tapasztalatok erej¢t.
Ahhoz a pillanathoz ¢rkez¡nk Ágy vissza, amikor az ¢lm¢nyek ¢s ¢rzelmek patakjÀban
megjelent a gyermek elûtt egy magasabb (vagyis a k´zvetlen sz¡ks¢gletektûl f¡ggetlen) rend ¢s irÀny... Ez¢rt a gyermekkorhoz valÂ visszat¢r¢s à´n¢letrajzom vagy inkÀbb
szellemi genealÂgiÀm, kat'exokh¢n genealÂgiÀm, mert szellemi szÀrmazÀsomat tÀrja fel, eg¢szen
addig a m¢lyr¢tegig, ahol a mitolÂgiÀba v¢sz, ahol elv¢sz a mitologikus lÀzÀlomban [...] Ez a
v¢gsû m¢lys¢g, enn¢l tovÀbb mÀr nem mehet¡nkÊ. (226.) AkÀrcsak a felhozott p¢ldÀkban. A
gyermeki elragadtatÀst vagy f¢lelmet ä madarak tarka k´rtÀnca vagy a konflist hÃzÂ
lÂ f¢lelmetes pofÀja ä elûsz´r meg kell nevezni, meg kell hatÀrozni, meg kell magyarÀzni... FormÀt, nevet, magyarÀzatot kell kapnia, mÀsk¢pp embertelen kÀosszÀ folyik
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sz¢t. De ez a forma, n¢v, magyarÀzat mindig mÀshonnan ered ä adott az ember szÀmÀra, kÁv¡lrûl kapja. A szavakat is megmondjÀk a sz¡lûk, kÁv¡lrûl erûltetik rÀ a gyermekekre, ugyanÁgy az ¢rtelem is megnyilvÀnult mÀr az ember elûtt ä mintha ezt sugallnÀ Schulz.
àAminek nincs neve, az szÀmunkra nem l¢tezikÊ ä mondta. A vilÀg csak annyira l¢tezik,
amennyire meg lehet nevezni. LegalÀbbis az emberi vilÀg. àA r¢gi kozmogÂniÀk ezt azzal
a szentenciÀval fejezt¢k ki, hogy ÏKezdetben vala az IgeÎ.Ê (Nh. 2.) A szÂ valÂsÀgosabb, nem
pedig kev¢sb¢ valÂsÀgos, mint az anyag. Az anyag a lehetûs¢gek passzÁv tÀrhÀza csupÀn, a l¢lek viszont a formÀk alkotÂja ä ezt tanÁtja az apa az °RTEKEZ°S A MANEKENEKRýL cÁmü novellÀban. Ez a r¢gi megk¡l´nb´ztet¢s (amelynek szexuÀlis t´lt¢s¢t Schulz
egy percig sem titkolja) magÀban hordja a k´vetkezû, modern vÀltozatot. Az elsû teremtm¢ny, Isten müve abbÂl szÀrmazott, hogy az anyagnak formÀt adtak. Az emberek
viszont megkaptÀk a àmÀsod-d¢miurgiaÊ (32.) jogÀt. Hiszen mintegy a D¢miurgosz gesztusÀt ism¢tlik sz¡ntelen jelteremtû tev¢kenys¢g¡kkel ä elsûsorban a nyelvvel. Foly¢konyan hasznÀljuk a szÂt, àa valÂsÀg Àrny¢kÀnak, t¡k´rk¢pnek tekintj¡k. Helyesebb volna
ennek az ellenkezûj¢t ÀllÁtani: a valÂsÀg a szÂ Àrny¢ka. A filozÂfia tulajdonk¢ppen filolÂgia, azaz
a szÂ m¢lyre hatolÂ, alkotÂ vizsgÀlataÊ. (Nh. 3.)
Azt jelenten¢ ez, hogy a szÂ azonos az ¢rtelemmel? Nem. Csak annyit mondhatunk,
hogy àa szÂ az ¢rtelem fel¢ kezd gravitÀlniÊ. Hajlik arra, hogy csatlakozz¢k az àegyetemes
¢rtelemhezÊ. Most àa szÂnak ezt az ezerarcÃ, de s¢rtetlen eg¢sz¢t fordulatokra, hangokra, k´znyelvre szakÁtottÀk sz¢t, ¢s ebben az Ãj, gyakorlati ig¢nyekhez igazÁtott formÀjÀban, a k´zl¢s eszk´zek¢nt jutott el hozzÀnkÊ. Ugyanakkor àaz eredeti szÂ [...] maga a nagy, egyetemes eg¢szÊ.
Mint tudjuk, ez volt a teremtû Ige... A szÂ alkotÂ, k´ltûi hasznÀlatÀt is az jellemzi, hogy
az eg¢szhez valÂ visszat¢r¢sre t´rekszik. °s ha visszat¢r az eg¢szhez ä akkor vilÀgosodik
meg az ¢rtelem! Amikor a szÂ nem szolgÀlja t´bb¢ a gyakorlatot, àakkor egyfajta regressziÂ veszi kezdet¢t benne, ellenÀram a szÂ r¢gi k´tel¢kei, az ¢rtelemm¢ valÂ kieg¢sz¡l¢s fel¢. A
szÂnak ezt a [...] vÀgyakozÀsÀt nevezz¡k k´lt¢szetnekÊ. (Nh. 2.)
Mint lÀttuk, elszigetelt szÂt (vagy szavakat) alkalmazunk a megnevez¢sre. MÀr ekkor k¢pesek arra, hogy koncentrÀljÀk ¢s elrendezz¢k a kaotikus benyomÀsokat, amelyekbe alÀmer¡lt¡nk: erûsen ¢rzi ezt a kisgyermek. Ezt a k¢pess¢get viszont a nyelvi
rendszer eg¢sz¢nek k´sz´nheti a szÂ: ilyen szempontbÂl is adott az ember szÀmÀra az
à¢rtelemÊ. Az àeg¢szÊ-et Schulz m¢g tÀgabban ¢rtelmezi: àValamit megnevezni annyit tesz,
hogy azt egy egyetemes ¢rtelem r¢sz¢v¢ tessz¡k. [...] Az eredeti szÂ a vilÀgossÀg ¢rtelme k´r¡l keringû t¡nem¢ny volt, maga a nagy, egyetemes eg¢sz.Ê (Nh. 2.) Ez a àvilÀgossÀgÊ ´tl´tt Jerzy
Jarz¨bski szem¢be, ànem tudjuk ä mondta ä, hogy itt a vilÀgossÀg rendelkezik-e ¢rtelemmel
(¢s mit jelentene akkor), vagy metaforikusan a vilÀgossÀg az ¢rtelemmel azonosulna. Nem zÀrhatjuk ki azt sem, hogy sajtÂhibÀval Àllunk szemben, vagyis itt a ÏvilÀgÎ szÂt hasznÀljaÊ.5 Ha
megn¢zz¡k MÂzes elsû k´nyv¢t, akkor a àvilÀgossÀgÊ lenne ä ha szabad Ágy fogalmaznom ä vilÀgosabb.
1. àKezdetben teremt¢ Isten az eget ¢s a f´ldetÊ ä olvassuk az elsû mondatban, amely elûrevetÁti a tovÀbbiakat. így folytatÂdik:
2. àA f´ld pedig kietlen ¢s puszta vala, ¢s set¢ts¢g vala a m¢lys¢g szÁn¢n, ¢s az Isten lelke lebeg
vala a vizek felett.Ê
3. à°s mondta Isten: ÏLegyen vilÀgossÀg!ÎÊ
4. à°s lûn vilÀgossÀg. °s lÀta Isten, hogy jÂ a vilÀgossÀg; ¢s elvÀlasztÀ Isten a vilÀgossÀgot
a set¢ts¢gtûl.Êi6
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Ebbûl az tünik el¢nk, hogy ami SchulznÀl az àeredeti szÂÊ, az a B IBLIç-ban az ige,
amelyet Isten lelke mond ki a kÀosz f´l´tt. Ott kering àa vilÀgossÀg ¢rtelme k´r¡lÊ, amely
ezzel a szÂval teremtûdik ä elsûk¢nt. A vilÀgossÀgnak kell az elsû helyen Àllnia, an¢lk¡l
nem lehetne lÀtni, nem lehetne tudni, mi a jÂ ¢s mi a rossz... Vagyis az àeredeti szÂÊ
tekintettel a àvilÀgossÀg ¢rtelm¢reÊ ä ´nn´n gondolatÀnak lehetûs¢g¢t ¢s c¢ljÀt vizsgÀlja,
behatol ä mondhatnÀnk ä az ¢rtelem ¢rtelm¢be. Ha viszont t¢nyleg elsûnek kell lennie, akkor az mÀr az àegyetemes eg¢szÊ, magÀba kell foglalnia a l¢tet! Vagyis f´lfoghatatlannak, transzcendensnek kell lennie...
De vallÀsos volt-e Schulz? TudomÀsunk szerint nem. Nem gyakorolta a judaizmust,
ÀllÁtÂlag mÀr az apja sem nagyon tett eleget a hÁvû zsidÂk k´teless¢geinek. Sût Schulz
kil¢pett ä vagy legalÀbbis szÀnd¢kÀban Àllt kil¢pni ä a zsidÂ hitk´zs¢gbûl, mert kereszt¢ny nût akart feles¢g¡l venni...7 De ez m¢g nem zÀrja ki felt¢tlen¡l, hogy û maga ne
hitt volna. De akÀr hit n¢lk¡l is meg lehet ¢lni a vilÀgot àteologikusanÊ, igazi vallÀsi
kategÂriÀk szerint. Ez t´rt¢nhetett Schulz eset¢ben is. Az àeredeti szÂtÊ àlÀzÀlomÊ-nak
nevezte. De ki az, aki àlÀzÀlmÀban f¢lrebesz¢ltÊ (vagyis teremtett, bizonytalanul, mintegy
prÂbak¢ppen gondolkodott)? Isten lelke vagy a vilÀg, az ember (az emberek), akiben
(akikben) megsz¡letik a szÂ, a nyelv lehetûs¢ge? Ha Schulz k¢pzeletvilÀgÀt akarjuk
meg¢rteni, elhalaszthatjuk a vÀlaszt. AmÁg viszont mük´dhetett az ÁrÂ vilÀga Jahve
n¢lk¡l is ä addig a BIBLIA n¢lk¡l biztosan nem.
Schulz voltak¢ppen az à¢rtelemreÊ vitte Àt az abszolÃtum jelzûit. àAz ¢rtelem az az elem
ä Árta ä, amely beemeli az emberis¢get a valÂsÀg folyamatÀbaÊ, vagyis ha jÂl ¢rtem, a keletkez¢sbe is. Ezek szerint az ¢rtelemnek teremtûereje van; a szÂban fejti ki hatÀsÀt, ezzel
gyarapÁtja a valÂsÀgot (àa valÂsÀg a szÂ Àrny¢kaÊ). Az ¢rtelem ´nÀllÂ, ´nmagÀnak tesz
eleget: Ãgy sz¡letik meg egybûl, mint àegyetemes eg¢szÊ. àAz ¢rtelem abszolÃt t¢nyezû. Hogy
valamit mi¢rt talÀlunk ¢rtelmesnek ä azt nem lehets¢ges megfogalmazni.Ê De ez az ¢rtelem az
emberis¢g ¢rdek¢ben sz¡letik, àaz emberi szellem fÀradhatatlanul rÂja mÁtoszglosszÀit az ¢let
lapjairaÊ, vagy Istenben is talÀl v¢gsû biztosÁt¢kot? Schulz nem adott vÀlaszt erre, talÀn
nem talÀlt, talÀn nem ¢rdekelte. De hÀt nem is filozÂfus volt, hanem ÁrÂ, olyan ember,
aki csak az ÁrÀsban teljesedett ki. (Nh. 3.)
M¢gsem hagyta abba az igazsÀg (vagy az ¢rtelem) keres¢s¢t, visszafel¢ haladt a kezdetekig. àMindig Ãgy ¢reztem, hogy az egy¢n lelk¢nek gy´kere, ha el¢g m¢lyre hatolt, elv¢sz valamif¢le mitikus magban. Ez a v¢gsû m¢lys¢g, enn¢l tovÀbb mÀr nem mehet¡nkÊ ä hangsÃlyozta
sokszor. De voltak¢ppen mi ez a mitikus mag? Schulz k¢pzeletvilÀgÀt ä elsû pillantÀsra
ä az ´r´k fejlûd¢s mitolÂgiÀja uralja, amely az ¢vszakok ritmusÀnak parancsÀra mük´dik. Witkiewicz k¢rd¢s¢re vÀlaszolva àa szubsztancia sz¢lsûs¢ges monizmusÀÊ-rÂl Árt,
melynek ¢lete àv¢gtelen mennyis¢gü maszk f´lhasznÀlÀsÀbÂl ÀllÊ. (233.) Tuwimnak Árt level¢ben is szembeÀllÁtotta a àn¢pek ¢s histÂriÀk dermedt mitolÂgiÀjÀt azzal, ami v¢r¡nkben
zÃg, a filogenezis m¢lys¢geiben kavarog, szerteÀgazik a metafizikai ¢jbenÊ. De talÀn csak kedv¢ben akart jÀrni a nagy Tuwimnak, aki bÀlvÀnyozta a testet, a virÀgzÀst, a term¢szet
energiÀjÀt... A Witkiewicznek adott vÀlasznak is az volt a c¢lja, hogy magyarÀzza ¢s
n¢pszerüsÁtse müveit az ÀtlagolvasÂ elûtt ä hiszen a Tygodnik Ilustrowany szÀmÀra Árta.
M¢gis elmondja benne Schulz, hogy maga is àkÁvÀncsi [...], hogy hangzott volna diszkurzÁv
formÀban a Fahajas boltok b´lcseleti credÂjaÊ. F´lfoghatjuk ezt Ãgy is, mintha diszkr¢ten
eml¢keztetne arra, hogy az ÁrÂ t´bbet ä vagy mÀsk¢pp ä tud magÀrÂl, mint amit elmond az embereknek.
Ha SchulznÀl vitalizmust, panteizmust, panbiologizmust keresn¢nk e tutti quanti, az
ä a kritikus r¢sz¢rûl ä tÃlbuzgÂ ¢s Âvatlan cselekedet lenne. àGondolatainknak nincs egyet-
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len parÀnya sem, amely ne a mitolÂgiÀbÂl szÀrmazn¢k, s ne annak ÀtvÀltozÀsa, megcsonkÁtÀsa
¢s Àtl¢nyeg¡l¢se lenne. A szellem eredendû funkciÂja a mes¢l¢s, t´rt¢netek l¢trehozÀsa.Ê (Nh. 2.)
Vagyis ez az ¢rtelem ä bÀr m¢g àa vilÀg v¢gsû ¢rtelmeÊ is lehet ä a àmes¢l¢sbûlÊ ered? A
fabulÀris bricolage-bÂl, a t´rt¢nelem szem¢tdombjÀn talÀlt t´red¢kekbûl ´sszeragasztott t´rt¢netbûl? A schulzi vallomÀsokbÂl nem ¢pÁt¡nk tudÂs mÁtoszelm¢letet. MÀr
csak az¢rt sem, mert abbÂl a viszonybÂl, amely az ÁrÂt ä kedvenc ä mitolÂgiÀjÀhoz füzte,
egyfajta homÀlyossÀgot vagy inkÀbb ambivalenciÀt v¢lek ki¢rezni.

3
Ha megmagyarÀzni nem tudom is, igyekszem k´zelebb jutni ennek a kettûss¢gnek az
¢rtelmez¢s¢hez. De elûbb visszat¢rn¢k m¢g egyszer A K ¹NYVEK K ¹NYV°-hez ¢s a
K´nyv k¡l´n´s sorsÀhoz. Mint tudjuk, ´t epizÂdot k¡l´nÁthet¡nk el benne:
1. Az elsû K´nyvek K´nyve, amely elkÀprÀztatta az apja (az Atya?) lÀbÀnÀl jÀtszÂ
kisfiÃt ä term¢szetesen a Teremt¢s K´nyve. Az apa szappanbubor¢kokat ereget ä vilÀgokat? ä, az anya (a nû) ekkor m¢g nincs jelen.
2. A gyermek mindent elfelejtett. Amikor ÃjbÂl f´leszm¢l, mÀr nem el¢g neki az
apja BibliÀja: hamisÁtvÀnynak tartja. M¢gis ä Àllatsereglet vonul a BÀrkÀba... Hogy is
van valÂjÀban? Nem tudni. De azt megtudja a kisfiÃ, hogy a teremt¢s a K´nyvek K´nyve ¢s/vagy egy k´nyv. MÀs szÂval olyan àsz´vegÊ, amely magÀban hordja az à¢rtelmetÊ,
¢s azt meg kell fejteni.
3. AdelÀnak (a nûnek) k´sz´nhetûen a kisfiÃ megtalÀlja a K´nyvek K´nyv¢t, vagy
legalÀbbis annak àf¡ggel¢k¢tÊ, egy ostoba kalendÀriumot. A teremt¢s tehÀt Àtker¡lt
az idû ¢s a nûis¢g fels¢gter¡let¢re... Ha m¢gis elragadtatÀsba ejti (ragyogÀsÀval elkÀprÀztatja) a kisfiÃt, az az¢rt van, mert megûrizte a fejlûd¢s, a n´veked¢s k¢pess¢g¢t ä
az àautentikussÀgÊ t¢vedhetetlen jel¢t.
4. A tüzoszlop lÀttÀn ä amely bizonyÀra hasonlÁt ahhoz, amely az izraelitÀkat vezette
a pusztasÀgban (A KivonulÀs K´nyve, 13, 21) ä a kisfiÃ rajzolni kezd. ögy ¢rzi, k´teless¢ge vÀlaszolni a àmilliom kÀprÀzatos k¢rd¢sreÊ, amivel Isten elÀrasztja. Rajzai hirtelen
´sszeÀllnak àlÀtomÀs-anagrammÀkba, sugaras kinyilatkoztatÀsok r¢buszaiba t´m´r¡lveÊ.
(108ä109.) ögy ¢rzi, m¢g azt is meg¢rtette, àmi¢rt van az Àllatoknak szarvukÊ... (111.)
Mindez azt bizonyÁtja, hogy alkotni kezdett (müv¢sz lett belûle), hogy elûhÁvja az ¢rtelmet. MÀr-mÀr sajÀt szem¢ben is ä MessiÀsnak tetszik...
5. Ki tudja, talÀn a tolvaj SzlomÀnak is vannak hasonlÂ elû¢rzetei. Amikor a befogadÂ szerep¢t ´lti magÀra (vagyis az olvasÂ¢t is), k¢szs¢gesen elismeri, hogy a kisfiÃ
rajzain àa vonalak ellenÀllhatatlanok, megrÀzÂan talÀlÂk, v¢glegesekÊ. (120.) A Müv¢sz gyûzte meg itt a müv¢szt vagy a kisfiÃban valÂban ¢letre kelt a MessiÀs?
De hÀt ez biztosan nem siker¡l neki. Most persze szeretn¢ visszautasÁtani ä mint
àvalami idegen dolgotÊ ä mindazt, amit rÀerûltetett az Autentikum. Hiszen mind gyakrabban talÀlja akaratlan plÀgiumnak, amit l¢trehozott, amirûl Ãgy ¢rzi, àmÀs sugalmazta, k¢szen tolta ûket el¢m... Mintha valami idegen dolog hasznÀlta volna f´l az ¢n ihletemet,
elûttem ismeretlen c¢lokra. Mert meg kell vallanom neked ä mondja SzlomÀnak ä, [...] hogy megtalÀltam az Autentikumot...Ê. (119.) Ott fekszik most a fiÂk m¢ly¢n, Adela ruhÀi ¢s cipellûi
alatt... °s a hûs bevallja, hogy mÀr r¢gÂta nem lapozgatta...
Szloma azonban figyelmezteti: àA teremt¢s hat napja isteni volt ¢s f¢nyes. De a hetedik
napon idegen fonalat ¢rzett kezei k´zt az Isten, s ijedt¢ben levette kez¢t a vilÀgrÂl, bÀr teremtû
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lelkesed¢s¢bûl futotta m¢g sok napra ¢s ¢jszakÀra. ñ, JÂzef, ûrizkedj a hetedik naptÂl...Ê (120.)
Szloma tehÀt ä ¢s vele egy¡tt az olvasÂ? ä nem hiszi el, hogy a kisfiÃ keze alÂl ker¡lhetett ki a müv¢szet, ami teljes eg¢sz¢ben az AutentikumbÂl szÀrmazik! Csakhogy
Szloma nem szavahihetû tanÃ: csirkefogÂ tolvaj, notÂrius hazudozÂ! Amikor ä ÀllÁtÂlagos borzadÀllyal ä f´lemeli Adela cipellûj¢t, azt mondja: àHogyan is hagyhatnÀlak e
jelk¢p hatalmÀban! Isten mentsen e k´nnyelmü cselekedettûl...Ê (120.) De miutÀn figyelmeztette a kisfiÃt, àgyakorlott, ¡gyes mozdulattal kebl¢be rejtette Adela cipellûj¢t, ruhÀjÀt ¢s gy´ngysorÀtÊ. (120.)
De pusztÀn az¢rt, mert Szloma hamis tanÀcsokat ad, a müv¢sznek joga ¢s k´teless¢ge-e, hogy elvesse ¢s legyûzze az Autentikumot? Igencsak k¢ts¢ges. Nehez¡nkre esik
hinni az ostoba kalendÀriumban, JÂzef abszolÃt lÀngelm¢j¢ben ¢s AdelÀban, aki ä JÂzef ¢s az emberis¢g javÀra ä a D¢miurgosz hely¢be l¢p, ¢s a müv¢szet ihletûje lesz...
De hogyan lehetn¢nek igazak, amikor Szloma lop, hazudik, megittasodik Adela cipellûj¢tûl... Elinal tehÀt bicegve, ¢s amikor kil¢p az ajtÂn, arca sz¡rke ¢s elmosÂdÂ! Ezek
pedig ´rd´gi vonÀsok ¢s tulajdonsÀgok.
Akkor hü maradjon-e a kisfiÃ a àhat naphozÊ, vagy neki sem k´teless¢ge? Nincs vÀlasz, mert a K´nyvek K´nyv¢rûl szÂlÂ t´rt¢netek nem allegÂriÀk. InkÀbb azt az ellentmondÀsossÀgot szeml¢ltetik, amibûl Schulz eg¢sz ¢letmüve ¢pÁtkezik. Az ´sszeegyeztethetetlen ä bÀr ugyanakkor k´telezû ¢rv¢nyü ä ¢rt¢krendek kevered¢s¢bûl szÀrmazik. Ez okozza a schulzi vilÀg t´k¢letes, Àlomszerü megjÂsolhatatlansÀgÀt: soha nem
tudhatjuk, melyik rend kerekedik fel¡l, akÀrcsak az Àlomban. Hogyan lehet ezt k´r¡lÁrni? Az elsû rend eszmei alapja Isten, a sz¡ks¢gk¢ppen t´k¢letlen vilÀg teremtûje,
hiszen az isteni gondolat ebben ´lt testet materiÀlisan, a Teremtm¢ny sohasem lehet
olyan t´k¢letes, mint a Teremtû, ez¢rt kell Isten fel¢ t´rekednie... Ebben a rendszerben ä ¢s ezt helyesen emelte ki Jarz¨bski8 ä a szellem, a rend, a teremtm¢ny mindig
elûbbre valÂ ¢s magasabb rendü, mint az anyag, a kÀosz ¢s a l¢tez¢s. A rossz pedig
elsûsorban a hiÀny, ami elvet¢lt, silÀny teremtm¢nyekben ¢s tettekben jelenik meg.
De f´lfedezhetû SchulznÀl egy mÀsik elv is. Ugyanis ä v¢lhetûleg ä az, ami korÀbban
a bukÀs vagy a bün kategÂriÀjÀba tartozott... lehetûs¢get biztosÁt, alkalmat ad a vÀltozÀsra, vagyis a vilÀg ÀtalakulÀsÀra. A vilÀg valÂjÀban nem ¢l bünben, nem is f´l´s rossz
vagy hiÀny, hanem az elt¢velyed¢s ¢s a bün hatÀsÀra vÀltozik ¢s fejlûdik. Az eredendû
bün ä a kÁvÀncsisÀg ä vÀltozÀst k´vetel, ez¢rt ez a l¢tez¢s mozgatÂereje.
Egyszerübben fogalmazva: az ember term¢szetesen tiszteli Istent, de inkÀbb a kÀosz, az anyag, a test ¢s a nû fel¢ hÃzza a szÁve, vagyis a l¢t t¢bolyult ¢s mÀmorÁtÂ burjÀnzÀsÀhoz... Hiszen Isten ¢ltet, az ´rd´g viszont alkot, igaz, hogy Âcska, silÀny minûs¢gben. Az ´rd´g? TalÀn ä egyenesen ä az ember? Elsûsorban ä a müv¢sz? A teremtûerû, amely lealacsonyÁtja ¢s leigÀzza a lelket, nagym¢rt¢kben azonosul a szexualitÀssal, ami SchulznÀl nem n¢lk¡l´zheti a mazochisztikus szÁnezetet ä ¢s nem is n¢lk¡l´zi.
Ugyanis ez a bizonyÁt¢k arra, hogy tudatosan bukott el a szellem, amely a D¢miurgoszba ä a t´k¢letes Teremtûbe ä vetett bizalom f´l¢ helyezte az ÃjdonsÀg irÀnt ¢rzett
kÁvÀncsisÀgot ¢s lelkesed¢st, az ÃjdonsÀg irÀnt, amely alakulÂban ¢s sz¡letûben van...
çllandÂan vÀltozik a kisfiÃ viszonya a K´nyvek K´nyv¢hez ä amely egyszerre a
B IBLIA ¢s a vilÀg ä, ez mutatja, hogyan keveredik egymÀssal a k¢tf¢le rend, ¢s hogyan
l¢pnek egymÀs hely¢be a müv¢szi ¢r¢s folyamata sorÀn. T´rt¢netei olvasÀs k´zben labirintusszerünek tetszenek, ahol az alakok t´bbnyire a kiindulÂpontnÀl Àllnak. Az
ilyen ¢rtelmez¢sek ä vagyis à¢rtelmekÊ szinte kioltjÀk egymÀst, ¢s t´k¢letesen ellent¢-
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tes k´vetkeztet¢shez vezetnek. Ennek az az oka, hogy a müv¢sz nem feledkezhet meg
a szent K´nyvek K´nyv¢rûl, ugyanakkor ä nem tud ellenÀllni az anyag ¢s a nû csÀbÁtÀsÀnak, vagyis a l¢ha ¢s romlott münek. Ez¢rt juttatja a k¢pzelet mozgÀsa mindig a
kiindulÂponttal ellent¢tes szf¢rÀba. Legjobban a szÂban forgÂ hÀrom elbesz¢l¢s mutatja ezt. Min¢l jobban eltÀvolodik ezekben a kisfiÃ az apai K´nyvek K´nyv¢tûl, annÀl
inkÀbb visszat¢r hozzÀ, bÀr egyre nagyobb a kit¢rû az Ãton, egyre nehezebb rÀtalÀlni...
Sût ä talÀn egyÀltalÀn nem is talÀl rÀ, hiszen Szloma tanÀcsÀbÂl nem lehet egy¢rtelmü
k´vetkeztet¢sre jutni!
ögy is mondhatjuk, hogy Schulz eg¢sz ¢letmüve nem mÀs, mint az el¢nk tÀrt ellentmondÀs, amelybûl nem tud ¢s mÀr nem is akar szabadulni. Egyfajta megk´v¡lt
ellent¢t ez, amely fejleszti az ÁrÂ müv¢szi szem¢lyis¢g¢t, ¢s segÁt neki Ãjabb ¢s Ãjabb
anekdotÀkat, rejtv¢nyeket ¢s t´rt¢neteket kitalÀlni. Ebbûl szÀrmazik a àvalamilyen
Ïpan-irÂniaÎ l¢gk´reÊ, amit Schulz prÂzÀja sugÀroz. Ebben a vilÀgban semmi sem szilÀrd,
tartÂs, v¢gleges.
àA Fahajas boltok bizonyos receptet ad a valÂsÀgra, bizonyos speciÀlis szubsztanciafajtÀt
statuÀl [...] Ennek a valÂsÀgnak a l¢tmÂdjaiban ¢s szokÀsaiban bizonyos Ïpan-maskarÀd¢Î elve
¢rv¢nyes¡l. A valÂsÀg csak a lÀtszat kedv¢¢rt, tr¢fÀbÂl, jÀt¢kbÂl ´lt magÀra bizonyos alakokat.
Valaki ember, mÀsvalaki svÀbbogÀr, de ez az alak nem ¢rinti a l¢nyeget, csak egy pillanatra f´lvett
szerep.Ê (232ä233.)
De t´rt¢nhetik-e mÀsk¢nt egy olyan vilÀgban, amely mintha a K´nyvek K´nyv¢nek
eretnek Àtirata volna? Vagy mÀsk¢pp: abban a tisztÀn emberi fantazmagÂriÀban,
amely kizÀrÂlag a K´nyvek K´nyve ä egyre elmosÂdÂbb ä eml¢keibûl nyeri ´sszetartÂ
erej¢t? Ebben a vilÀgban ä ebben a fantazmagÂriÀban ä minden felt¢teles, minden
mondat ironikusan kacsingat az olvasÂra.
Schulz prÂzÀjÀra jellemzû, hogy rendkÁv¡l homog¢n: lehetetlen nem f´lismerni hÀrom mondat utÀn. Ennek az a magyarÀzata, hogy ä k¡l´nb´zû mÂdokon ä minduntalan visszat¢r ahhoz az eredendû ellent¢thez, amelyet igyekeztem megragadni, ¢s
amely müve alapjÀul szolgÀl. Jarz¨bski vette ¢szre elûsz´r, hogy Schulznak siker¡lt
lek¢peznie ezt az ellent¢tet a megjelenÁtett vilÀg ter¢re: àamikor az elbesz¢l¢sek hûse lefesti
k´rnyezet¢t, melyben mozog, mindig vagy labirintusszerü, vagy zÀrt theatrumra eml¢keztetû vonÀsokkal ruhÀzza f´l a vilÀgosan k´r¡lhatÀrolt teret, amelyen tÃl lesben Àll egy meghatÀrozatlan
elemÊ.9
A labirintus az expanziÂ fÀzisÀnak felel meg, a zÀrt t¢r pedig a regressziÂ fÀzisÀnak.
A labirintusbeli bolyongÀs gyakran az apa elhagyÀsÀhoz ¢s a büntudathoz kapcsolÂdik; a visszat¢r¢s a v¢dett helyre ä a rend ¢s a biztonsÀg tudatÀval jÀr egy¡tt. A messzi
vÀndorutak elûhÁvjÀk a tudatalattiba zÀrt vÀgyakat: az elszigetelt locuson mintha b¢ke
¢s rend uralkodn¢k. A t¢rbeli oppozÁciÂ ÀltalÀnosÁthatÂ, mÀsk¢pp is ki lehet fejezni:
Schulz vilÀgÀnak akkor àk¢t aspektusa lesz: t¢velyeg, aki benne ¢l, mert korlÀtozott tudÀsa,
rejtett komplexusai, biolÂgiai adottsÀgai ¢s ´szt´nei minduntalan elcsÀbÁtjÀk ¢s t¢vÃtra terelik,
ugyanakkor ä a kaotikus vilÀg ¢s sajÀt psych¢je k´z´tt bolyongva ä tudatÀban van annak, hogy
l¢tezik egy ´r´k alapelv, amelyre rÀ¢p¡l a valÂsÀg szerkezeteÊ.10
Itt bukkan f´l megint az ellent¢t a mÀsodlagos ¢s az eredeti teremt¢s, a k´nyv ¢s
àaz isteni szÁnek szüzi virradatÀÊ-ban (88.) ragyogÂ K´nyvek K´nyve k´z´tt...
De nincs mÀr visszat¢r¢s a Teremt¢s àszüzi virradatÀÊ-hoz. Az ember elbukott, eltaszÁttatott, ez¢rt a sz¢tt´redez¢s vonatkozik az à¢rtelemÊ fogalmÀra is. Mert ä mint
Krzysztof Stala Árja: àa sz¢tszÂrÀs ¢s sz¢tes¢s, az istenkÀromlÀs a gonosztÂl ered, ugyanakkor
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eleve teret nyit a k´ltûi alkotÀsnak. Csak ennek k´sz´nhetû, hogy [...] Isten, a szÂ, az ¢rtelem
eredeti v¢gtelens¢ge ¢s totalitÀsa sz¢thullott, sz¢tporladt [...], megjelenik az emberi k´lt¢szet ¢s alkotÀs [...], lehetûs¢g nyÁlik arra, hogy az ¢lethez ÏglosszÀkat ÁrjunkÎ mÁtoszok segÁts¢g¢vel, ¢s a
valÂsÀg az ¢rtelem r¢sz¢v¢ vÀlj¢kÊ.11
Az utolsÂ szavaknÀl viszont meginogn¢k. A schulzi vilÀg ¢rtelme ugyanis egy¢rtelmüen t´r¢keny, ideiglenes, ironikus! °ppen az¢rt, mert nem foglalja magÀban a teljess¢get... Ha megbÁzunk benne, akkor eml¢kezz¡nk a K´nyvek K´nyv¢re, a kezdeti
Ág¢retekre! Visszf¢nnyel vilÀgÁt, mintha mindig mÀshonnan ¢rkezn¢k. Ha egys¢gbe
olvadva, a D¢miurgosz cselekedeteibe bevonva ¢ln¢nk ä gondolhatta Schulz ä, az embernek nem kellene azzal veszûdnie, hogy helyreÀllÁtsa a (sz¢tt´redezett) ¢rtelmet...
De nem Ágy van, ¢s ez¢rt az ¢rtelem, amelyet beleÁrunk a valÂsÀgba, ugyanannyira
sz¡letik ¢s ¢pÁt, mint sz¢toszlik, f´lfeslik ¢s megsz´kik az embertûl... Ez¢rt veti el Stala
is a teolÂgiai diszkurzust a filozÂfiai kedv¢¢rt, ¢s omlik Jacques Derrida karjÀba. Merthogy a schulzi ¢rtelemfogalom ä ´sszegzi ä mintha k¢t àt¢rbenÊ mük´dn¢k: àEgyr¢szt
mint eidosz, arkh¢, thelosz, Isten írÀsa, a Logosz f¢nye, a v¢gsû signifi¢, mÀsr¢szt ä mint a
signifiant-ok v¢gtelen mozgÀsa, a k¡l´nbs¢gek tiszta jÀt¢ka, ezzel egy¡tt a vilÀg ¢s a nyelv elemi
k¡l´nb´zûs¢ge, a jelent¢st hordozÂ elemek hatÀrtalan kombinatorikÀja.Ê12
Az elsû t¢r vallÀsos ¢s archaikus, a mÀsodikban megtalÀlhatÂ korunk embere, aki ä
Nietzsche p¢ldÀjÀval ¢lve ä ´r´mmel mulat az ¢l¢nken vÀltakozÂ k¡l´nbs¢gek àtiszta
jÀt¢kÀvalÊ.
4
De Schulz biztos nem ment volna ilyen messzire... TÃlsÀgosan hitt a szÂnak, a müv¢szetnek, a k¢pzeletnek! Vagyis ¢n nyomulhattam elûre az interpretÀciÂban. A SZANATñRIUM A HOMOKñRçHOZ nem gnosztikus ¢rtekez¢s, hanem olyan elbesz¢l¢sek gyüjtem¢nye, amelyeknek az a feladatuk, hogy r¢v¡letbe ejtsenek ¢s megragadjanak benn¡nket. A szabÀlyok, amelyek irÀnyÁtjÀk ûket, egyszerre k¡l´n´sek ¢s egyediek... Ahhoz, hogy k´zel ker¡ljek hozzÀjuk, hogy meg¢rtsem ûket, igyekeztem f´lid¢zni vagy
f´lÃjÁtani Schulz k¡l´nf¢le olvasmÀnyait, id¢ztem a hagyomÀnyt ¢s a kontextusokat,
amelyekben novellÀi k¡l´n´s f¢nyt kapnak. A hagyomÀnyok k´z´tt talÀn nem kellû
m¢rt¢kben vett¡k figyelembe a zsidÂ hagyomÀnyt, ami mÀr ´nmagÀban is r´vid magyarÀzatot kÁvÀn.
A kortÀrsaknak bizonyÀra term¢szetes volt. Ki ne ismern¢ f´l az apa alakjÀban a
zsidÂ kereskedût? A FAHAJAS BOLTOK vÀrosÀban ä a galÁciai kisvÀrost, ahol az àurakÊ
lengyelek, a kereskedûk zsidÂk, a parasztok pedig ukrÀnok? Nem ¢rezte sz¡ks¢g¢t
sem Schulz, sem az olvasÂ, hogy megnevezze ûket ä an¢lk¡l is azonosÁtani tudtÀk a
dolgokat. Hiszen igencsak kellemetlen felhangja lett volna: mintha Ãjabb feljelent¢s
k¢sz¡lt volna a lengyel irodalom àelzsidÂsodÀsÀrÂlÊ.
HÃsz ¢vvel k¢sûbb (Schulzot csak 1957-ben fedezt¢k f´l Ãjra) nem voltak mÀr zsidÂk, az àurakbÂlÊ alig maradt valami. Ficowskinak, Sandauernek ¢s mÀsoknak k´sz´nhetûen m¢gis siker¡lt rekonstruÀlni a müvek ´n¢letrajzi forrÀsait (vagy inkÀbb
vonatkozÀsait).13 JÂval nehezebb volna nyomon k´vetni Schulz szellemi fejlûd¢s¢t.
Egyszerü rajz- ¢s k¢zimunkatanÀr volt; vid¢ken, Drohobyczban lakott, csupa olyan
csalÀdtag vette k´r¡l, aki nem boldogult az ¢letben. B¢csi tartÂzkodÀsÀrÂl ¢s tanulmÀnyairÂl gyakorlatilag semmit sem tudunk. CsupÀn annyit, hogy otthonosan mozgott a n¢met kultÃrÀban, akkoriban ezoterikusnak szÀmÁtÂ szerzûket olvasott, KafkÀt

Jan B−oÄski: A vilÀg mint K´nyv ¢s kommentÀr

ã

231

¢s Husserlt... 1934 elûtt alig ismert valakit az irodalmÀrok k´z¡l, ambÁciÂit inkÀbb barÀtaival vagy t´bbnyire barÀtnûivel osztotta meg. Irodalmi kÁs¢rletei ezekbûl az elveszett levelekbûl sz¡lettek... Izgalmasak lehettek, azokbÂl a levelekbûl Át¢lve, amelyeket
aztÀn ÁrÂtÀrsainak k¡ld´tt. így akart tetszeni, a legjobb oldalÀrÂl bemutatkozni, f´lhÁvta magÀra a figyelmet. K¢ts¢ges, hogy f´lvethetett-e a zsidÂ szÀrmazÀssal ¢s hagyomÀnnyal kapcsolatos ä mindig k¢nyes ä t¢mÀkat. àIrodalom elûttiÊ levelezûpartnerei
valÂszÁnüleg mindannyian f¢lig asszimilÀlÂdott zsidÂk lehettek. HasonlÂ meghatÀrozÀs illen¢k Schulzra is, aki elsûsorban ä vagy leghatÀrozottabban ä az irodalmon kereszt¡l k´zelÁtett a lengyels¢ghez. SzokÀsai, k´rnyezete, neveltet¢se inkÀbb a lengyel¡l
alkotÂ zsidÂ ÁrÂkhoz Àllt k´zel, sok ilyen müv¢sz ¢lt akkor GalÁciÀban. K´z´tt¡k talÀlt
elûsz´r barÀtokra ¢s olvasÂkra. De m¢gis milyen zsidÂ vonÀsokat talÀlhatunk ezekben
a fantasztikus novellÀkban, amelyek hÁress¢ tett¢k?
Megint visszat¢rek A K ¹NYVEK K ¹NYV E filozÂfiÀjÀhoz. Mint Schulz t´bbsz´r elism¢telte, a k´ltû mÁtosszÀ alakÁtja a valÂsÀgot. MÀs szÂval a k´ltûnek k´sz´nhetûen ¢rtelmet nyer az, ami szemmel lÀthatÂ, h¢tk´znapi, egyedi. T¡n¢keny, de ugyanakkor
jelenvalÂ, ¢rezhetû, teljes ¢rtelmet. Ez az ¢rtelem term¢szetesen a teremt¢s ¢s a sz´vets¢g vallÀsi ¢rtelm¢nek visszhangja (t¡k´rk¢pe, visszf¢nye, parafrÀzisa, ÀtalakulÀsa).
A szÀzadok m¢ly¢bûl ¢rkezik, legf´ljebb f¢lig ¢rthetû. Ha m¢gis f´nnmarad, az a kommentÀr ¢rdeme (a glosszÀ¢, ahogy Schulz mondta, bizonyÀra helyesen, hiszen a
glossza egyarÀnt lehet kommentÀr ¢s kieg¢szÁt¢s). T´r¢keny ¢s bün´s, ¢lvezettel gabalyodik az anyagba, de a mai szÂ sz¡ntelen¡l, a maga mÂdjÀn keresi az Ág¢retet, pedig
¢ppen az Ág¢ret ´szt´n´zte keres¢sre...
Modernebb¡l fogalmazva: amikor a szÂ ¢s a megnevezett dolgok ´sszeÀllnak eg¢szsz¢, struktÃrÀvÀ, amit az olvasÂ ´nk¢ntelen¡l elfogad ä akkor nyernek à¢rtelmetÊ. De
ez a struktÃra mindig valamilyen (bibliai, mitolÂgiai, irodalmi) àt´rt¢netreÊ utal, vagyis
mÀr ismert modellre... ¢s Ágy tovÀbb a v¢gtelens¢gig. Schulz prÂzÀjÀnak gazdagsÀga
¢ppen a szavak, a motivÀciÂk, a narrÀciÂk ÀllandÂ egymÀsba hatolÀsÀbÂl, ´sszefonÂdÀsÀbÂl, egymÀsra r¢tegzûd¢s¢bûl tÀplÀlkozik. Az ÃjdonsÀg az antikvÀriumban sz¡letik. Ez lehetne a kiindulÂpont Schulz metaforaelm¢let¢nek rekonstruÀlÀsÀhoz.
Mi¢rt id¢zi f´l benn¡nk m¢gis Schulz po¢tikÀja a zsidÂ hagyomÀnyt? CsupÀn az¢rt,
mert gyakran folyamodik a B IBLIç-hoz? De hÀt a BIBLIA k´z´s tulajdona a zsidÂknak
¢s a kereszt¢nyeknek, sût az ñSZ¹V ETS°G hangsÃlyozottan volt jelen ez utÂbbiak müveiben LengyelorszÀgban nem is olyan r¢gen ä Tadeusz Nowak k´lt¢szet¢ben. Vagyis
talÀn inkÀbb az¢rt, mert Schulz po¢tikÀja nyilvÀnvalÂan a K´nyvek K´nyve ¢s a kommentÀr kapcsolatÀbÂl bontakozott ki. A vilÀg egy-egy darabja ä minden vilÀg¢, ami
csak ¢letre kel Schulz tolla alatt ä mindig sz´veg alakjÀban jelenik meg, amelynek kulcsÀt (m¢lyebb ¢rtelm¢t) meg kell talÀlni vagy meg kell fejteni. Ilyen sz´veg àaz ¢g szÁnes
t¢rk¢peÊ (56.) vagy Bianka ûseinek t´rt¢nete (Nv. 119ä120.), àa tÀj megsÀrgult lapjaiÊ
(122.), a sz¡lûi hÀz fala (Holmi, 235.), a vid¢ki mÃzeum vagy a àkif¡rk¢szhetetlen rejtv¢nyÊ
(Holmi, 240.). Ezr¢vel sorakoznak a p¢ldÀk. Mihelyt egy ilyen r¢szlet ker¡l ki az ÁrÂ
tolla alÂl, mÀris Àtsz´vi glosszÀkkal, kommentÀrokkal, mÀris kifordÁtja, tovÀbbfejleszti,
kieg¢szÁti... A kommentÀr itt nemcsak eml¢keztetû vagy magyarÀzat, nem, elûrenyomul, kieg¢szÁti, szinte kijavÁtja ¢s kifejti a korÀbbi ¡zenetet! Mondhatjuk, hogy a kommentÀr Ãjraalkot, sût teremt... t´r¢keny ¢s persze ingatag, kaotikusan sz¢tesû vagy
megsemmis¡lni k¢sz... de sÃlya van, mert a kommentÀr segÁts¢ge n¢lk¡l nem ¢led f´l
a vÀgyott ¢rtelem! Eggy¢olvadt a K´nyvek K´nyve ¢s a hozzÀ füz´tt kommentÀr, ebben tÀrul f´l ä paradox mÂdon ä a legr¢gibb verziÂk, az àûsi mitolÂgiÀkÊ jelent¢se ¢s
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ereje, amelyek vezetik a glosszaÁrÂ ´ntudatlan kez¢t, ¢s biztosÁtjÀk arrÂl ¢szrev¢tlen¡l,
hogy nem siklott Àt teljesen az esetlegess¢gbe ¢s anakronizmusba.
Schulz szerint àa K´nyvek K´nyve ä k´vetelm¢ny, feladatÊ. (91.) Minden bizonnyal azt
jelentheti ez, hogy a keletkezû kommentÀr a K´nyvek K´nyve szerves r¢sz¢t k¢pezi.
GyarapÁtja ugyanis ä bÀr csak jelent¢ktelen m¢rt¢kben ä a vilÀgot, valami Ãjat kelt
¢letre! De Schulz azt is mondta, hogy amit csak l¢trehoz a mÀsod-d¢miurgia, minden
a àpan-irÂniaÊ jel¢t viseli, silÀnysÀg ¢s ideigleness¢g jellemzi... A k¢t ÀllÁtÀs nyomÀn ilyen
k´vetkeztet¢st lehetne levonni: az igazsÀg, a l¢t, a vilÀg ä vagyis az Autentikum ä abbÂl
az ´r´k´s dialÂgusbÂl ¢p¡l f´l, amely az eredeti ¢s a kommentÀr, a K´nyvek K´nyve
¢s annak interpretÀciÂja k´z´tt folyik. A vilÀgok, amelyeket el¢nk tÀr a müv¢sz, mindig
olyan vilÀgokbÂl szÀrmaznak, amelyeket mÀr megteremtettek, a mondatok, amelyeket
leÁr, abbÂl merÁtenek erût ¢s ¢rtelmet, ami mÀr le van Árva. De a müv¢sz (a kommentÀrÁrÂ) munkÀja nem csupÀn visszaverûdû f¢nnyel vilÀgÁt, az embernek ä hiÀba van
alÀrendelt helyzetben ä szint¢n kell valamit csinÀlnia vagy mondania a vilÀgban, vagy
inkÀbb a vilÀg mondhatja el a maga mÂdjÀn. Ebbûl viszont az a k´vetkeztet¢s vonhatÂ
le, hogy a K´nyvek K´nyve kev¢ss¢ ¢rthetû, a kommentÀr pedig ä igencsak vitathatÂ...
De ilyen az ember sorsa, ¢s ezzel meg kell b¢k¡ln¡nk valahogy. Igen szeml¢letesen
ÀbrÀzolja a T AVASZ egyik r¢szlete azt, hogyan ¢lnek egymÀs mellett az emberi mü (vagy
ÀltalÀnossÀgban, az emberi sors) egymÀsnak ellentmondÂ aspektusai: àígy ballagtunk
[a hold] n´vekvû gravitÀciÂjÀban. ApÀm meg a f¢nyk¢p¢sz k´zrefogott, amikor erût vett rajtam
az iszonyÃ ÀlmossÀg. L¢pteink csikorogtak a nedves homokon. JÂ ideje aludtam mÀr, menet k´zben, s szemh¢jam alatt mÀr ott foszforeszkÀlt a jegyekkel, jelz¢sekkel ¢s csillagt¡nem¢nyekkel teli
eg¢sz ¢gbolt, amikor v¢gre megÀlltunk a nyÁlt mezûn. ApÀm kabÀtot terÁtett a f´ldre, ¢s lefektetett.
Behunyt szemmel lÀttam, amint a Nap, a Hold ¢s tizenegy csillag szeml¢hez rendezûdik, ¢s elvonul
elûttem az ¢gen. ä BravÂ, JÂzsef! ä kiÀltott apÀm elismer¢ssel, ¢s tapsolt. NyilvÀnvalÂan a mÀsik
JÂzsefet plagizÀltam, eg¢szen mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt. Senki sem tett nekem emiatt szemrehÀnyÀst.
ApÀm, JÀkob, bÂlogatott ¢s csettegett, a f¢nyk¢p¢sz pedig sz¢tnyitotta hÀromlÀbÃjÀt a homokban,
kiharmonikÀztatta a masinÀt, ¢s eltünt a fekete posztÂ redûiben: f¢nyk¢pezte e k¡l´n´s csodÀt, ezt
a csillogÂ, ¢gi horoszkÂpot, amÁg ¢n elkÀprÀztatva, f¢nyÀrban ÃszÂ arccal fek¡dtem a kabÀton, s
kÀbultan ûriztem Àlmomat ä exponÀlÀsig.Ê (Nv. 112.)
A bibliai utalÀs most mÀr elvezet egyenesen a v¢gsû k´vetkeztet¢sig. Ha van olyan
k´z´ss¢g, amely a lelke legm¢ly¢ig Àt¢lte a K´nyvek K´nyve ¢s a kommentÀr dialektikÀjÀt, akkor az a zsidÂsÀg. IdentitÀsuk a BIBLIç-ban gy´kerezett szÀzadokon Àt, ¢s
Ágy van ez azÂta is, mind a mai napig. A K´nyvek K´nyv¢hez pedig a legkivÀlÂbb elm¢k
Ártak kommentÀrokat szÀzadokon Àt. SchulznÀl tehÀt a zsidÂsÀg nemcsak a t¢mÀkban
van jelen ä nemcsak abban, hogy megszÀmlÀlhatatlanul sok emlÁt¢s ¢s utalÀs t´rt¢nik
a B IBLIç-ra. Tulajdonk¢ppen a vilÀgot, a l¢tet, a valÂsÀgot is Ãgy lÀtja, mintha az volna
a K´nyvek K´nyve ¢s a kommentÀr. Ezzel szellemi gesztust tesz, azt az intellektuÀlis
habitust ism¢tli, amely minden ä ha nem is tÃl hitbuzgÂ ä zsidÂt formÀlt. Schulz nem
Árt egyik zsidÂ nyelven sem, nem tartotta magÀt zsidÂ irodalmÀrnak, nem foglalkozott
a zsidÂ k´z´ss¢g sorsÀval, legf´ljebb k´zvetve, reflexiÂk n¢lk¡l, ha szem¢lyes eml¢keihez nyÃlt vissza. F´lelevenÁtette ¢s parafrazeÀlta azt, ami a zsidÂk tapasztalatÀban a
legk¢pl¢kenyebbnek, ugyanakkor a legegyetemesebbnek tetszett.

Jan Blonski: A vilÀg mint K´nyv ¢s kommentÀr
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Jegyzetek
1. A Bruno SchulztÂl szÀrmazÂ id¢zetek az
alÀbbi kiadvÀnyokban talÀlhatÂk:
ä B. Schulz: APçM TþZOLTñ LESZ. Ford. Ker¢nyi GrÀcia. EurÂpa, 1969. A tovÀbbiakban
csak oldalszÀm jelzi az id¢zet hely¢t.
ä B. Schulz: A VALñSçG MITIZçLçSA. Ford. Reiman Judit. In: Nappali hÀz, 1990/2. 2ä3. A tovÀbbiakban: Nh.
ä B. Schulz: TAVASZ. Ford. K´rner GÀbor: In:
NagyvilÀg, 1993/1ä2. 110ä121. A tovÀbbiakban: Nv.
ä B. Schulz: HOLTSZEZON. Ford. K´rtv¢lyessy
KlÀra: In: Holmi, 1995/2. 235ä244. A tovÀbbiakban: Holmi.
2. A. Sandauer: RZECZYW ISTOðÕ ZDEGRADOWANA (RZECZ O B RUNONIE SCHULZU). ElûszÂ B.
Schulz: PROZA cÁmü k´tet¢hez. KrakkÂ, 1964.
3. K¡l´n´sen azok a mondatok, amelyekben
a K´nyvek K´nyve ¢s a VilÀg rokonsÀga vagy
azonossÀga, vagyis egy ûsi motÁvum fejezûdik
ki. (V´. E. R. Curtius: EUROPEAN LITERATURE
AND THE LATIN MIDDLE AGES, trans. from the
German by W. R. Trask, London and Henley
1979, Chapter 16: T HE BOOK AS SYMBOL). A
K ¹NYV EK K ¹NYV E id¢zett mondataibÂl Ludwik Flaszen sajÀtos ä ¢s rendkÁv¡l ¢rdekes ä interpretÀciÂt vezetett le a vilÀg ¢s a müalkotÀs
azonossÀgÀrÂl, amelyben bizonyos ´sszef¡gg¢st talÀlt Schulz vÁziÂi ¢s Jerzy Grotowski
szÁnhÀzi doktrÁnÀja k´z´tt. (V´. Ludwik Flaszen: CYROGRAF. KrakkÂ, 1974.)
4. Mindk¢t sz´veg, a lev¢l ¢s a kvÀziinterjÃ is
ä amely inkÀbb egy Witkiewiczcsel folytatott
besz¢lget¢s kivonata ä Schulz legfontosabb elm¢leti fejteget¢sei k´z¢ tartozik. Az ¢n gondo-

latmenetem szempontjÀbÂl az a momentum a
legl¢nyegesebb, mely szerint az, ami nem vesz
r¢szt mindenben, ami nem a teljess¢gbûl szÀrmazik, ¢s nem oda t¢r vissza, az mindenk¢ppen l¢nyegtelen, àironikusÊ. (àMÀr magÀban az
egyedi l¢t t¢ny¢ben is irÂnia rejlikÊ ä 233.) Nem
f¢rhet k¢ts¢g a gondolat vallÀsos ä bÀrmilyen
tÀvoli ä forrÀsÀhoz.
5. A sz´veg magyar vÀltozata a Nappali hÀzban
a àvilÀgÊ szÂt tartalmazza.
6. SZENT B IBLIA, AZAZ I STENNEK ñ °S öJTESTAMENTOMçBAN FOGLALTATOTT EG°SZ SZENT
í RçS. Magyar nyelvre fordÁtotta KÀroli GÀspÀr. Bp., 1980. Magyar Biblia-tanÀcs.
7. V´. Schulz levele Romana HalpernowÀhoz.
In: B. Schulz: PROZA, i. m. 591.
8. V´. J. Jarz¨bski: CZASOPRZESTRZEÅ MITU I
MARZENIA W PROZIE BRUNONA SCHULZA. In:
POW IEðÕ JAKO AUTOKREACJA. KrakÂwäWroc−aw, 1984. 194ä195.
9. Uo. 174.
10. Uo. 194.
11. K. Stala: PRZESTRZEÅ METAFIZYKI ,
PRZESTRZEÅ JêZYKA. SCHULZOW SKIE àMATECZNIKIÊ SENSU. In: Pami¨tnik Literacki, 1983/1,
90.
12. Uo. 103.
13. V´. k¡l´n´sen A. Sandauer: i. m., ill. B.
Schulz: LISTY , FRAGMENTY . W SPOMNIENIA O
PISARZU. Szerk. Jerzy Ficowski, KrakkÂ, 1984;
J. Ficowski: REGIONY W IELKIEJ HEREZJI. SZKI CE O ÷YCIU I TW ñRCZOðCI B RUNONA SCHULZA.
II. (bûvÁtett) kiad., KrakkÂ, 1975; uû: OKOLICE SKLEPñW CYNAMONOW YCH . SZKICE, PRZY CZYNKI , IMPRESJE. KrakkÂ, 1985.
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GrecsÂ KrisztiÀn

¹SSZE A FORMçT
SzÀnd¢kom kÁgyÂzni kezd,
nem ¢r tovÀbb f¡zeted fel¢n¢l,
jÀrtat a jÀratlan¢rt fordÁt,
a kapcsok ¢vekig n¢mÀk:
a felsû fogÂs, az alsÂ k¢sûn felsÁrt.
GyulladÀsoktÂl, v¢r´mlenyektûl
neh¢z, barÀzdÀlt a leÁrtak Ãtja,
a szereplûk gÂcokban k¢szek,
nem adjÀk ´ssze a formÀt,
g´th´sek maguktÂl,
t´rekszenek menyegzûre,
nÀszra, duhajra,
k´ny´k¡k´n keny¢rmorzsa.
A leÁrtak ¢vekig n¢mÀk,
akvÀriumba, polcra illenek,
kedv¡nk szerint halak vagy uborkÀk.

GYANö çRNY°KA
KakasszÂ elûttben maradunk.
HomÀlyban loholunk ki
a D¢li VÀroskapun,
lÂg a nyelv¡nk,
hÃzzuk a lÀbunk,
galamblelkü testv¢rem
kedvenc hÀziÀllatÀt hozza;
kecsketejrûl szamÀrhÃsra vÀltunk,
est¢re t´lt¡nk t´k´t,
emlegetj¡k
sokÀ' a finom szaftot,
sz¡rk¡letben sz´k¡nk vissza,
be a D¢li VÀroskapun,
lovam sz¡gy¢t felhorzsolja
a keresztvas.
A pletykÀk engem emlegetnek.
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Imreh AndrÀs

SZIGETTENGER
Ahol valaha darÀzs perforÀlta
Torz szûlûg´mb´k koponyaalapjÀt,
Most kis zebrahal tÀtog a hÁnÀrra.
Ahol nagy lovak hersegve haraptÀk
A hullt k´rt¢t, n¢mÀn durrannak el
Az ¡res, vÁzb¢lü medÃza-almÀk.
çlmÀban minden ûst ´sszekever
A csikÂhal: kÁgyÂt ¢s kÂcsagot;
°s elfÀrad ¢s Ãj lÀbat emel ä
Ahol Àlmukban ifjÃ kopaszok
Hajoltak ki vonatablakokon,
Hogy frufrujuk f¡gg´nyk¢nt csapkodott,
Vagy uzsonna utÀn k¢t h´lgyrokon
K¢t k¡l´n pakli kÀrtyÀt vett elû,
°s pasziÀnszoztak, hallgatagon.
F´l´tt¡k porban f¡rd´tt a tetû.
De most a tengert zÀporok porozzÀk,
Veri a vizet a meleg esû,
FuldoklÂ hordÂk f´l´tt. Ez az orszÀg.

°BRENL°T °JSZAKA
Ny¡zsgû vÁrusokat lombzÃgÀst a s´t¢tben
Borzongva ûrz´l egy amorf gondolatot
°s folyton ´sszeomlik rend¡letlen¡l ¢pen
KontÃrjukon bel¡l az egy helyben futÂk
De lassan eleny¢szik a szivÀrgÂ idûben
Elolvad a kutya a füben sz¡rke fest¢k
°s a konyhai csapbÂl egy szÃnyograj kir´ppen
çsÁt a hajnali korgÂ gyomrÃ ¡ress¢g.

236 ã Harcos BÀlint: Versek

BýR LESZ
Pepita bajusz, kefepÀlca,
csokornyaknadrÀg, s¢takendû.
BanÀnhegyen, lassan, vigyÀzva,
de lÀbujjh¢jon mind a kettû.
MÀr csak egy hajhÀlÂ hiÀnyzott,
hogy oda¢rjenek, ahol
nyaklÀncban ¡lnek a leÀnyzÂk.
Elszabadult a szüz akol.
PofÀkat vÀg a csokitorta,
asszony verve, a majom ¢ve.
TejszÁn beleÀjul a borba ä
hÀzat f´l, kezek k´rbev¢ve!
Nincsen rem¢ny, de van kiÃt.
Tetûtûl pajkos f¢rfiÃk.

Harcos BÀlint

ELHíZçSOM T¹RT°NETE
Ma is jÂl helybenhagytak.
Azt hazudtam, hogy nem hagytam
el gyÂgyulÀsom szÁnter¢t. Erre
¡tni kezdtek, agyba-fûbe vertek,
¢s ¢n szÁnt vallottam. Elismertem ¢s meg¢rdemeltem
a ver¢st. Egy helyben k¢ne Àllnom
¢s nem mennem. Meg kell hagyni, tovÀbbi
ÀpolÀsra szorulok. Nagy adag
izomlazÁtÂt kaptam; most nem tudok ¡rÁtkezni, a szememet kinyitni sem.
Az unalomtÂl ¢s a koplalÂkÃrÀtÂl
f¢lek, nem mintha ez segÁtene.

Harcos BÀlint: Versek
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Nem hasznÀlom ki az
idûmet ¢s mÀr kopognak a szemeim.
Mi vÀr itt rÀm? Semmi jÂ. °hkopp.
Majd csak helyrej´v´k, nem igaz?
VÀrjuk ki a v¢g¢t. Az igazsÀg
az, hogy feladom magam, gyÂgyulÀsommal nem tudok mit kezdeni.

AZ °RINTHETETLENEK
Most, hogy Àllapotos vagyok, van n¢hÀny eml¢kem magamrÂl.
Az amerikai eln´kasszony megÀllt Ãtk´zben egy faluban, ahol kasztn¢lk¡liek,
Ãn. ¢rinthetetlenek ¢lnek. K´z¢j¡k tartozom. Ez azt jelenti, hogy szennyes ¢s
ehetetlen, amire Àrny¢kom vet¡l.
Sz¡letett ott egy gyerek ¢s sÁrt, ha ´v¢i k´zeledtek fel¢ ¢s hozzÀnyÃltak.
ý az, aki nem bÁr elviselni egyetlen ¢rint¢st; ¢n ÀltalÀban az vagyok, akinek
mondanak. Szemem f¢nye. GyanÃm Àrny¢ka.

Jñ HíR
A t´rv¢ny kimondja, hogy a megsz¡letettek k¢tharmadÀt 1 ¢ves koruk k´r¡l
v¢letlenszerüen ¢s rendesen kiv¢gzik. Sz¡let¢sszabÀlyozÀs nincs. Egyre t´bb
gyerek j´n a vilÀgra, egyre t´bb a trag¢dia, ¢s egyre t´bb a tÃl¢lû.
Ez¢rt a t´rv¢ny kimondja, hogy a megsz¡letetteket, pÀr szÀz kiv¢tel¢vel, 1 ¢ves
koruk k´r¡l v¢letlenszerüen ¢s rendesen kiv¢gzik. Sz¡let¢sszabÀlyozÀs azonban van.
Egyre kevesebb gyerek j´n a vilÀgra, egyre kevesebb a trag¢dia, ¢s a tÃl¢lû
mindig ugyanannyi.
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TatÀr SÀndor

(VçLTOZATOK EGY T[H]°[ ]MçRA)
Hommage...
Die ewige Wiederkuh

A vÀrosban, melyet àTarka Teh¢nÊnek neveznek,
Egy tarka teh¢n ¢ldeg¢lt.
J´jj el mÀr, Â Zarathusztra! ä bûgte,
De nem ez¢rt tartottÀk, hanem a tej¢rt.
A tej¢rt, amit adni egyre jobban unt mÀr ä
VÀgyta, hogy ºberkuh legyen!
TÃl csip-csup volt c¢lnak a teli sajtÀr;
MÁg egy nap Ez tovÀbb nem megyen
ä mondta a gazda ä Nem vagy
KonflislÂ, ¢n meg nem verlek,
KonflislÂDe mert a sz¢na vissza nem t¢r tejk¢nt...
A filozÂfiÀnak taglÂval v¢get vetv¢n k¡ld´tt
Sils-MariÀba egy ¡res boksz-ersz¢nyt.

DÁszteh¢n
(diszt...)
M¢la kolompja bekongja a b¢k¢s alpesi tÀjat,
sÃlyos tûgye dagad ä sür¡ a tej, amit Àd.
Majd kakaÂval e tej frigyben csorrantja a nyÀlunk...
Gyermekek szent tehene, Milka, lilulj minek¡nk!
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Lust IvÀn

RAGASZKODNI °S ELENGEDNI
HasonlÂsÀgok ¢s k¡l´nbs¢gek
a pszichoanalitikus ¢s a buddhista magatartÀsban

àHalj meg, mik´zben eleven vagy, l¢gy t´k¢letesen halott, aztÀn tegy¢l, amit akarsz,
minden jÂ lesz.Ê
(Shido Bunan japÀn zen mester)

A XIII. szÀzadban JapÀnban ¢lt Dogen zen mesterrûl mondjÀk, hogy ¢rdeklûd¢se a
buddhizmus irÀnt akkor kezdûd´tt, amikor ¢desanyja meghalt, ¢s û m¢g kisfiÃk¢nt
annak a f¡st´lûpÀlcikÀnak a f¡stj¢t figyelte, ami ¢desanyja holtteste mellett parÀzslott
(Shunriu Suzuki, 1987).
Engedj¡k bele magunkat ebbe a jelenetbe, ¢s figyelj¡k a csendesen, k´nnyed¢n
szÀllongÂ, szabadon lebegû f¡st´t. HÀromszereplûs helyzet, a fiÃ ¢s a holttest k´z´tt
megjelenik a f¡st, amely szabad mozgÀsÀval megnyitja a teret, felszabadÁtja az ¢ppen
elvesztett szem¢ly teste Àltal lenyüg´z´tt figyelmet. Ebben a f¡stben sajÀtosan keverednek a megszabadulÀs, valamint az elmÃlÀs motÁvumai. Teret nyit, ami felszabadÁt,
de t¡n¢keny, hamar elszÀll, megszünik, mint minden mÀs is, amihez ragaszkodunk.
A jel´lûk lÀncolata
A korai lelki fejlûd¢s pszichoanalitikus elm¢letei szÀmot vetnek azzal, hogy a vesztes¢gek ¢s csalÂdÀsok elker¡lhetetlenek. Az Àltaluk okozott szenved¢snek meghatÀrozÂ
szerepet tulajdonÁtanak a szem¢lyis¢g kialakulÀsÀban. Winnicot (1971) szerint a korai
anya-csecsemû kapcsolat kulcsfontossÀgÃ mozzanata az egys¢g illÃziÂjÀnak fokozatos,
de valamennyire mindig traumatikus felszÀmolÀsa, az Àtmenet a folyamatossÀgbÂl az
egymÀsmellettis¢g fel¢. Azok a vÀgyak, amelyek szÀmos t´rekv¢s¡nkben hajtanak benn¡nket, Ágy a terÀpia hajtÂerejek¢nt is, gyakran valamilyen sosem volt egys¢g ¢s harmÂnia helyreÀllÁtÀsÀra t´rekszenek. Christopher Bollas az ÀtalakÁtÂ hatÀsÃ objekt utÀni vÀgyakozÀsrÂl Ár (Bollas, 1987).
A pszichoanalitikus olyan Ág¢retes tÀrgy lehet a pÀciens szÀmÀra, aki mellett k¢pess¢
vÀlik elfogadni a t¢nyt, hogy az elsûdleges tÀrgyat sohasem fogja Ãjra megtalÀlni
(Treurniet, 1995). Fokozatosan megtanuljuk, hogy ragaszkodÀsunk a helyettesÁtûk
lÀncolatÀra irÀnyul, amelyek mindegyike csupÀn jel´li a tÀrgyat, de soha nem azonos
vele. Mire el¢rj¡k, mÀr nem ugyanaz, mint amit kerest¡nk. Ez a dilemma jelenik meg
a szerelm¢t, Eur¡dik¢t az alvilÀgbÂl Herm¢sz kÁs¢ret¢ben felhozÂ Orpheusz t´rt¢net¢ben is. Orpheusz, bÀr tudja, hogy a hosszÃ Ãton tilos hÀtran¢znie kedves¢re, vÀgyÀnak engedve m¢gis visszafordul. Akit azonban meglÀt, az mÀr csak egy gyorsan
tÀvolodÂ, gyolcsokba burkolt figura, akit Ágy ´r´kre elveszÁt.
A jel´lû hajszolÀsÀt ¢s az ezzel jÀrÂ csalÂdÀst egy csoportmunkÀbÂl vett epizÂddal
illusztrÀlom.
çllami gondozÀsban l¢vû kamaszok csoportjÀban tartottam kommunikÀciÂs k¢sz-
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s¢get fejlesztû foglalkozÀsokat. Egyszer a mÀsik meg¢rt¢s¢re t´rekvû besz¢lget¢s formÀit gyakoroltuk. A csoport legidûsebb tagja, Zoli, egy magas, sovÀny, sÀpadt fiÃ, akinek m¢lyen ¡lû, s´t¢t szÁnü szeme nyugtalansÀgot, m¢ly szomorÃsÀgot ¢s idûnk¢nt
valami vad vidÀmsÀgot t¡kr´z´tt, arra a szerepre jelentkezett, hogy egy kitalÀlt t´rt¢netet mondjon el. °n voltam a meghallgatÂ, a t´bbiek f¢lk´rben ¡lve figyeltek.
A t´rt¢netben Zoli tÀvolsÀgi buszon utazik. Egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy
egy mÀsik fiÃ furcsÀn ¢s kitartÂan n¢zi az û tÀskÀjÀt. Ettûl zavarba j´n, ¢s igyekszik
arr¢bb hÃzÂdni, de hiÀba, a fiÃ k´veti. V¢g¡l a fiÃ megprÂbÀlja elrabolni a tÀskÀt,
amit a kalauz megakadÀlyoz, majd a k´vetkezû megÀllÂnÀl a fiÃt lezavarja a buszrÂl.
A busz Zolival tovÀbbmegy.
Szerepemnek megfelelûen igyekeztem olyan k¢rd¢seket feltenni, amik bemutattÀk
a csoportnak, hogy egy besz¢lget¢sben nemcsak a k¡lsû t´rt¢net a fontos, hanem a
besz¢lû ¢rzelmei felûl is lehet k¢rdezni. K¢rd¢semre Zoli elmondta, hogy sem d¡h´t,
sem f¢lelmet nem ¢rzett, amikor a fiÃt ¢szrevette, inkÀbb arra gondolt, hogy a fiÃ vÀgyakozva n¢zi a tÀskÀt, ettûl j´tt zavarba ä mondta. K¢rd¢semre, hogy milyen volt
neki, amikor a tÀmadÂt v¢g¡l leszÀllÁtottÀk, meglepet¢semre azt vÀlaszolta, hogy szomorÃ lett, sajnÀlta azt a fiÃt. A gyakorlat itt v¢get ¢rt, igyekezt¡nk megbesz¢lni, mi is
t´rt¢nt a kommunikÀciÂ ter¡let¢n.
ñrÀkkal k¢sûbb Ãjra eszembe jutott a t´rt¢net, ¢s ahogyan felid¢ztem, egyre m¢lyebb szomorÃsÀgot ¢ltem Àt. Zoli figurÀja, k¡l´n´sen testtartÀsa ¢s szeme, tovÀbbÀ a
csoport mÀs tagjai Ãjra ¢s Ãjra felbukkantak bennem, mintha nem tudn¢k szabadulni
tûl¡k. F¢lret¢ve az ¢ppen olvasott k´nyvet, megprÂbÀltam rekonstruÀlni ezt a d¢lelûtt´t. Zoli aznap egy rajzot mutatott a sz¡netben, az ¢n arck¢pemet k¢szÁtette el a
foglalkozÀs alatt. Egy korÀbbi gyakorlatban, amikor besz¢d n¢lk¡li jeleneteket adtak
elû hÀrmas-n¢gyes csoportok, a ZolibÂl ¢s k¢t mÀsik fiÃbÂl ÀllÂ csoport k´lcs´nk¢rte
a tÀskÀmat, amelyben a gyakorlatokhoz sz¡ks¢ges eszk´z´ket ¢s jegyzeteimet, azaz a
munkÀval kapcsolatos àtudÀsomatÊ hordtam. A tÀskÀt a jelenetben Zoli viszi magÀval,
az egyik fiÃ szembej´n vele, ¢s elrabolja a tÀskÀt, de futtÀban elejti, a mÀsik fiÃ ellenkezû irÀnybÂl ¢rkezve megtalÀlja, ¢s Zoli utÀn szaladva visszaadja neki. ViszontÀtt¢teles reakciÂmban bizonyÀra Zolinak a k¢pzeletbeli tÀmadÂval szemben ¢rzett sajnÀlata
¢s szomorÃsÀga visszhangzott. SajÀt ¢rz¢seimet egybevetve a felid¢zett r¢szletekkel,
csakhamar kialakult egy magyarÀzatf¢le Zoli identifikÀciÂs vÀgyÀrÂl, tÀrgy¢hs¢g¢rûl,
kiel¢gÁthetetlen k´tûd¢si ig¢ny¢rûl. A csoport szÀmÀra tudott volt, hogy az egyhetes
program befejezt¢vel elbÃcsÃzunk, ¢s nem talÀlkozunk t´bb¢.
A Zoli Àltal kitalÀlt Àlomszerü epizÂdban feltünû motÁvum a k¢sûbbi rablÂ sÂvÀrgÀsa,
a vÀgy Àltal vez¢relt k´zeled¢s. A valÂsÀgban ¢n j´ttem-mentem az int¢zetben a tÀskÀval, a n¢majÀt¢kban ¢s Zoli kitalÀlt t´rt¢net¢ben a tÀska Zoli tulajdona. A t´rt¢netben
¢s a szerepjÀt¢kban Zoli mint tÀskatulajdonos azonosÁtja magÀt velem. A tÀmadÀs antiszociÀlis mintÀzatÃ, de nem a szem¢lyre, hanem annak egy szimbolikus jelentûs¢gü
r¢szlet¢re, annak megszerz¢s¢re irÀnyul, ¢s r´videsen egy nyers felettes ¢n reakciÂ ä
a kalauz k´zbel¢p¢se ä k´veti. EzutÀn a tÀmadÂ v¢gleg elszakad a vÀgyott tÀrgytÂl,
amit a vesztes¢ggel kapcsolatos szomorÃsÀg k´vet. Az elmes¢lt t´rt¢netben a tÀmadÂ
jelenÁti meg Zoli vÀgyait, a Zoli Àltal a tÀmadÂ sorsa felett ¢rzett szomorÃsÀg az û sajÀt
szomorÃsÀga a k´zeled¢si kÁs¢rlet rem¢nytelens¢ge miatt.
A kommunikÀciÂs gyakorlat hÀromszereplûs, Zoli, ¢n ¢s kettûnk k´z´tt a kitalÀlt
t´rt¢net a tÀskÀval. A tÀska jel´lûk¢nt akkor kezd el mük´dni, amikor ä egyelûre csupÀn mint kell¢k ä beker¡l a n¢majÀt¢kba, amely a tÀska birtoklÀsa k´r¡l forog. A n¢-
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majÀt¢k antiszociÀlis cselekm¢nyt ¢s jÂvÀt¢teli, reparÀciÂs gesztust jelenÁt meg. Zoli
vÀgya a hozzÀm tartozÂ tÀrgyra irÀnyul, a tÀska tulajdonk¢ppen engem jel´l. A vÀgy
nem ¢ri el c¢ljÀt. Zoli fantÀziÀban ugyan birtokolhatja a tÀskÀt, de rÂlam le kell majd
mondania. A t´rt¢net azt a felt¢telez¢st is megengedi, hogy ez a hiÀny a fantÀziÀban
olyan k´vetkezm¢nyk¢nt jelenik meg, amelyet sajÀt vÀgyÂdÀsa id¢z elû mintegy b¡ntet¢s gyanÀnt. Jellegzetes k¢nyszerpÀlya: amire vÀgyakozik, csak antiszociÀlis gesztusokkal ¢rheti el, tehÀt rossz, ami¢rt b¡ntet¢sbûl elveszti azt, amit m¢g meg sem szerzett.
A hiÀny Ãjratermelûdik.
A vÀgy, a k´zeled¢s ¢s elszakadÀs jÀt¢ka abban a t¢rben tudott kibontakozni, ami a
helyzetgyakorlat szük keretei k´z´tt nyÁlt meg. A t¢r megnyitÀsÀt egy sajÀtos attitüd ¢s
egy instrukciÂ tette lehetûv¢, amely egy¢bk¢nt a kommunikÀciÂs tr¢ning feladata szempontjÀbÂl elhibÀzott volt. Az instrukciÂ Ágy hangzott: mondj el egy t´rt¢netet... mindegy, hogy valÂdi vagy kitalÀlt... lehet vidÀm, lehet szomorÃ... ahogyan eszedbe jut...
Az Ág¢ret
A pszichoanalitikus magatartÀs mindig megnyitja a lehetûs¢g¢t annak, hogy a vÀgy ¢s
a hiÀny motÁvumai Àtt´rjenek a h¢tk´znapi besz¢lget¢s konvencionÀlis sz´vet¢n. Mik´zben igyeksz¡nk konkr¢t hallgatÂbÂl potenciÀlis hallgatÂvÀ vÀlni, a pÀcienst arra
biztatjuk, ne vÀlogasson gondolatai k´z´tt, ne igyekezzen ¢rt¢kelni, rendezni azokat,
hanem csak hagyja, hogy j´jjenek ¢s kimondÂdjanak. Ezzel azt sugalljuk, hogy minden fontos, ami esz¢be jut. Ugyanakkor azt is ¢reztetj¡k, hogy nyugodtan elengedheti
¢s rÀnk bÁzhatja magÀt. Ez a helyzet nagy belsû szabadsÀgot biztosÁt, mert felf¡ggeszti
az ÀllandÂ k¡l´nbs¢gtev¢s k¢nyszer¢t. Nem kell logikusan gondolkodni. Nem kell
mindenrûl eld´nteni, hogy mit jelent, hogy van-e ¢rtelme. MagatartÀsunk azt sugallja,
rÀ¢r¡nk a megfejt¢ssel. Ne erûlk´dj¡nk, hagyjuk a belsû ÀramlÀst megjelenni ¢s Àt¢lni. Ha mindez megfelelûen szabÀlyozott keretek k´z´tt zajlik, ¢s biztosÁtjuk, hogy az
¡l¢sek utÀn a pÀciens vissza tudjon t¢rni a h¢tk´znapi realitÀsok vilÀgÀba, akkor az
idû elûrehaladtÀval k¡l´n´s, sokszor drÀmai ¢lm¢nyek jelennek meg. A pszichoanalitikus elm¢letben az Àtt¢tel ¢s viszontÀtt¢tel kibontakozÀsÀrÂl besz¢l¡nk, vagy az ¢lett´rt¢neti mÃlt megelevened¢s¢rûl. MÀs fogalmazÀsban a pÀciens belsû vilÀgÀban ûrz´tt, erûs ¢rzelmekkel megszÀllt konstellÀciÂk, a belsû tÀrgykapcsolatok k¡lsûv¢ vÀlÀsÀrÂl besz¢lhet¡nk. Ez a folyamat gyakran a pÀciens megvÀltozÀsÀhoz vezet.
N¢zz¡k meg, milyen vÀltozÀsokat Ág¢r a pszichoanalÁzis? à...a tudatos tartomÀny kiterjeszt¢s¢t... ´nfejlûd¢st ¢s a szem¢lyis¢g felszabadulÀsÀt.Ê (Haynal, 1996, 89.) HasonlÂan ideologikus a buddhizmus Ág¢rete: a tudatossÀg fokozÀsa, megvilÀgosodÀs, felszabadulÀs.
Mindkettû a szem¢ly autonÂmiÀjÀt Ág¢ri. EzenkÁv¡l mindkettûn¢l kiemelt jelentûs¢get
kap a szenved¢s cs´kkent¢se vagy megsz¡ntet¢se. A c¢lhoz vezetû Ãttal kapcsolatban
a k¢t nagy gondolatrendszer sok k´z´s vonÀst mutat, k¡l´n´sen a sz¡ks¢ges beÀllÁtÂdÀs ¢s magatartÀs vonatkozÀsÀban. A k¡l´nbs¢gek elsûsorban t´rt¢nelmi megjelen¢s¡k idûpontjÀbÂl, a tÀrsadalmi struktÃrÀban elfoglalt hely¡k k¡l´nb´zûs¢g¢bûl, tovÀbbÀ a tudomÀnyos, illetve vallÀsi ideolÂgia k¡l´nbs¢geibûl adÂdnak. A c¢lok tekintet¢ben is talÀlunk jelentûs k¡l´nbs¢get. A pszichoanalitikus terÀpia alanya, amennyiben visszanyeri munka- ¢s ´r´mk¢pess¢g¢t, c¢lkitüz¢s¡nk szerint jobban fog mük´dni
szem¢lyes kapcsolataiban ¢s a tÀrsadalmi munkamegosztÀsban. A buddhista v¢gsû c¢lja ezzel szemben a àl¢tforgatagbÂlÊ valÂ teljes ¢s v¢gleges kiszabadulÀs.
Ha a hasonlÂsÀgokat vizsgÀljuk meg, akkor felt¢tlen¡l azzal kell kezden¡nk, hogy
a fejlûd¢st, a felszabadulÀst mind a pszichoanalÁzis, mind a buddhizmus ´nreflexiÂ r¢v¢n
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¢s belsû vÀltozÀs ÃtjÀn tartja el¢rhetûnek. A pÀciens vagy a tanÁtvÀny figyelm¢t sajÀt belsû
t´rt¢n¢seire ´sszpontosÁtja. Buddha egyik hÁres tanÁtvÀnyÀval folytatott besz¢lget¢s¢ben olvashatjuk: à...s hogyan vÀlhat a tudat felszabadulttÀ? Nos, a szerzetes a testet... az ¢rz¢seket... a tudatot... a tudat tartalmait tudatosÁtva szeml¢lûdik, Àtlelkes¡lten, tiszta tudatossÀggal
¢s ¢beren. Aki ilyen mÂdon szeml¢lûdik, annak tudata eloldÂdik a szennyezûd¢sektûl, ¢s felszabadulÊ. (Samyutta Nikaya, 47,11. id. Thera, 1994.) Ezt a sajÀtos ´nreflexÁv beÀllÁtÂdÀst
a pszichoanalitikus terÀpiÀkban a terÀpiÀs ¢n-hasÁtÀs fogalmÀval jel´lj¡k.
A magatartÀs ¢s k¡l´n´sen a szenved¢s mozgatÂinak, okainak meg¢rt¢s¢t mind a
pszichoanalÁzis, mind a buddhizmus elsûsorban bel¡l keresi. Govinda Ágy Ár errûl: à...A
szenved¢st nem Ãgy tapasztaljuk t´bb¢, mint ami kÁv¡lrûl, egy ellens¢ges vilÀgbÂl j´n, hanem
olyasvalaminek, amit ´nn´n belsû hozzÀÀllÀsunk teremt.Ê (Govinda, 1992. 71.)
A szem¢lyes vÀltozÀs felt¢telei ¢s folyamata
A szem¢lyes vÀltozÀs folyamata mindig ä legalÀbbis kezdetben ä intenzÁv, k¢t- vagy
t´bbszem¢lyes kapcsolatban zajlik, akÀr a gyermekgondozÀst-nevel¢st, akÀr a pedagÂgiÀt vizsgÀljuk. A pszichoanalitikus-pÀciens vagy a mester-tanÁtvÀny kapcsolat is sajÀtos, intenzÁv k´lcs´nhatÀs, melyben a deklarÀlt c¢l a pÀciens vagy tanÁtvÀny szem¢lyes
vÀltozÀsÀnak elûsegÁt¢se. A kapcsolat erûteljes hatÀsa kiterjed az egyed¡l t´lt´tt idûre
is. A terÀpiÀs folyamat az ¡l¢sek k´z´tti idûben is zajlik a pÀciens belsû vilÀgÀban. A
buddhista tanÁtvÀny igen sokat van egyed¡l, de a mester ä ¢s az elûzû ¢vszÀzadok mestereinek ä szem¢lye, intelmei, ¢rzelmi behatÀsa erût adnak, ¢s irÀnyÁtjÀk a magÀnyban
folytatott meditÀciÂ sorÀn. A pszichoanalitikus terÀpia befejez¢se utÀn a szem¢ly kezel¢s¢t ´nanalÁzis formÀjÀban folytathatja, ha kellûk¢ppen internalizÀlta analitikusÀnak bizonyos aspektusait. A buddhista mesterek tanÁtvÀnyaikat a tradÁciÂÀtadÀs folyamatossÀga miatt akÀr t´bb ¢vszÀzad tÀvolsÀgÀbÂl is kÁs¢rik a megvilÀgosodÀshoz vezetû
Ãton. Ezt nyilvÀn az aktuÀlis mester ¢s az Àltala hordozott hagyomÀnyok internalizÀlÀsa teszi lehetûv¢. A nyugati kultÃrÀkban a szem¢lyes vÀltozÀst egyre inkÀbb technikai
probl¢mak¢nt k´zelÁtj¡k meg, melynek mÂdszertanÀt a rÀfordÁtÀs-nyeres¢g szempontjaihoz igazodva alakÁtjuk. A pszichoanalÁzis medikalizÀlÂdÀsa, az analitikus terÀpiÀk eg¢szs¢g¡gyi szolgÀltatÀssÀ, pszichotechnikÀvÀ degradÀlÂdÀsa miatt a folytonossÀg, a tradÁciÂk ÀtadÀsa kiszorul a pszichoanalitikus munkÀbÂl, ¢s a k¢pz¢sben is ellentmondÀsos lesz megÁt¢l¢se. A szem¢lyes ÀtadÀs, tovÀbbadÀs jelentûs¢ge a pedagÂgiÀban is megszünûben van.
A ànem cselekv¢sÊ szabadsÀga
Ahhoz, hogy a vÀltozÀs folyamata l¢trej´jj´n ¢s fennmaradjon, a pÀciens vagy tanÁtvÀny r¢sz¢rûl erûs motivÀciÂ sz¡ks¢ges. A pszichoanalitikus terÀpiÀk eset¢n szenved¢snyomÀsrÂl, tÀrgykeres¢srûl, identitÀs¢hs¢grûl, kiel¢gÁtetlen, elemi ¢rzelmi sz¡ks¢gletek beteljes¡l¢s¢nek fantÀziÀjÀrÂl, gyÂgyulÀsi, vÀltozÀsi ig¢nyrûl ¢s egyebekrûl
szoktunk besz¢lni ebben az ´sszef¡gg¢sben. A racionÀlis ¢s irracionÀlis mozgatÂkat,
tovÀbbÀ egy szerzûd¢st egyarÀnt tartalmazÂ k´tel¢ket terÀpiÀs sz´vets¢gnek nevezz¡k.
Buddha korÀban a szerzetesnek jelentkezû hÀromszor jelentette ki nyilvÀnosan, hogy
àBuddhÀhoz folyamodom, nÀla veszek mened¢ket, a tanhoz folyamodom, nÀla veszek mened¢ket,
a szanghÀhoz (szerzetesi k´z´ss¢g) folyamodom, nÀla veszek mened¢ketÊ. (Id. Schmidt, 1995.)
JapÀn zen kolostorokban elengedhetetlen, hogy a k¢pz¢sben r¢szt vevû szerzetes kitartÂan rem¢nykedjen, ¢s szilÀrdan k´telezze el magÀt a k¢pz¢s v¢ghezvitele mellett,
legyen erûs akarata, hogy k¢pz¢s¢t a szigorÃ fegyelmez¢s mellett is folytatni tudja,
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legyen meg benne a ànagy k¢ts¢gÊ, a szellemi felfedezûÃt irÀnti vÀgy. (Shibayama,
1970. 40.)
SzÀmos zen-buddhista anekdota tanÃsÁtja, hogy a mesterek a jelentkezûket kem¢nyen prÂbÀra tett¢k, ¢s Ágy csak az igazÀn elt´k¢ltek vÀlhattak tanÁtvÀnnyÀ. A procedÃra r¢sze a mester Àltal f´l´slegesnek vagy ostobÀnak tartott k¢rd¢sek visszautasÁtÀsa,
a megh´kkentû vÀlaszok ¢s a fizikai bÀntalmazÀs. K¢t p¢lda:
àä Mi a megvilÀgosulÀs? ä k¢rdezte egy szerzetes.
ä Ide ne piszkÁts! ä mondta T´-san.Ê
àä Most ¢rkeztem a kolostorba ä fordult egy szerzetes Csao-csouhoz. ä Mondd, mi a tanÁtÀsod
l¢nyege!
ä Megreggelizt¢l mÀr?
ä Igen.
ä Akkor menj, ¢s mosd el az evûcs¢sz¢det!Ê
(Terebess, dÀtum n¢lk.)
Mindezeknek csak halvÀny visszf¢ny¢t lÀthatjuk a pszichoanalitikusok nyÀjas, Àm kiss¢
idûtlen mosolyÀban ¢s a sokat karikÁrozott visszak¢rdez¢sekben: ä ...¢s maga mit gondol errûl?... Az ¡zenet azonban mindk¢t esetben vilÀgos. A pÀciensnek vagy a tanÁtvÀnynak rÀ kell ¢brednie, hogy nem jut eredm¢nyre, ha nem t¢r le az eddig megszokott ÃtrÂl. A szokÀsos besz¢lget¢si konvenciÂ nem ¢rv¢nyes, a vÀlaszokat, a megfejt¢st
a tanÁtvÀnynak magÀnak kell megtalÀlnia. A terapeuta vagy mester magatartÀsa azt is
sugallhatja, hogy a pÀciens-tanÁtvÀny v¢gsû soron k¢pes is erre. Ha a tanÁtvÀny a szellemi
kutatÀsban nem k¢pes elmenni a v¢gsûkig, akkor nem is fog alapvetû vÀltozÀshoz jutni. Bizonyos megszorÁtÀsokkal ugyanez ¢rv¢nyes a pszichoanalÁzisben is. A visszautasÁtÀsban rejlû biztatÀst illusztrÀlja a k´vetkezû, VIII. szÀzadi anekdota:
àä Minek j´tt¢l ide? ä k¢rdezte Ma-cu Huj-hajtÂl.
ä Buddha tanÁtÀsÀt keresem.
ä °nnÀlam? ä k¢rdezte Ma-cu. ä Ilyen messzire kÂdorogsz otthonrÂl, ahelyett, hogy sajÀt hÀzad
kincs¢vel t´rûdn¢l?
ä Mi az ¢n kincsem?
ä Aki k¢rdez! Mindennel teljes az, hiÀnytalan. HasznÀlhatod korlÀtlanul, kimerÁthetetlen.
Mi¢rt magadon kÁv¡l keresed azt, aki keres?
Huj-haj egyszerre megvilÀgosult.Ê
(Terebess, dÀtum n¢lk.)
A pszichoanalitikus pszichoterÀpiÀkban ritkÀn adunk felvilÀgosÁtÀst a terÀpiÀs folyamat menet¢re, eredm¢ny¢re vonatkozÂ k¢rd¢sekre, ehelyett t´bbnyire a pÀciens feladatÀt hangsÃlyozzuk. A buddhista meditÀciÂ oktatÀsÀban hasonlÂ elvet talÀlunk: à...a
mÂdszer alapelve, hogy a tanÁtvÀnynak mÀr a legelsû l¢p¢seket is a sajÀt tapasztalatÀnak szilÀrd
talajÀn kell megtennie. ...Nem szabad, hogy befolyÀsoljÀk mÀsok sugallatai vagy elk¢pzel¢sei arra
vonatkozÂan, hogy mire szÀmÁthat vagy mit kell lÀtnia. ...°ppen ez¢rt a tanfolyam elej¢n nem
adnak semmif¢le magyarÀzatot, hanem csak a puszta instrukciÂt k´zlik, hogy az ember mit tegyen
¢s mit ne tegyen...Ê (Thera, 1994.)
Az eredm¢nyen valÂ t´preng¢s elvonja a figyelmet a jelen helyzetben aktuÀlis fel-
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adatrÂl. Mind a pszichoanalÁzisben, mind pedig a buddhista meditÀciÂban igyeksz¡nk
el¢rni, hogy a pÀciens vagy a tanÁtvÀny ezeket a ä pillanatnyilag ¢ppen az eredm¢nyess¢gre irÀnyulÂ ä gondolatait is kezelje a t´bbihez hasonlÂan. à...azt a r´geszm¢t,
hogy el kell ¢rnetek valamit, felejts¢tek el!Ê (Sh. Suzuki, 1987. 67.) A terapeuta asszociatÁv
anyagk¢nt, tovÀbbi asszociÀciÂk kiindulÂpontjak¢nt viszonyul az ilyen k¢rd¢sekhez is,
hacsak nem ¢rzi Ãgy, hogy a kezel¢si helyzet keretei megerûsÁt¢sre szorulnak, amit a
vÀrhatÂ eredm¢nyekre irÀnyulÂ k¢rd¢s megvitatÀsÀval tud ¢ppen el¢rni.
Ha a pszichoanalitikus ¢s pÀciens vagy mester ¢s tanÁtvÀny kapcsolatÀt vizsgÀljuk,
akkor azt lÀtjuk, hogy a kapcsolat nagy ¢rzelmi k´zels¢get, de egyben jelentûs tÀvolsÀgtartÀst valÂsÁt meg. Ezt a kapcsolatot a ànem cselekv¢s szabadsÀgaÊ jellemzi. A
BUDDHISTA MEDITçCIñ SZíV E cÁmü k´nyv errûl Ágy Ár: à...a mester nagyon visszafogott a
tanÁtvÀnyaival valÂ kapcsolatÀban: ker¡li, hogy szem¢lyis¢g¢vel befolyÀst gyakoroljon azokra, s
igyekszik nem k´vetûiv¢ tenni ûket. Nem folyamodik semmif¢le olyan eszk´zh´z, ami ´nszuggesztiÂt vagy akÀr csak ¢rzelmi mÀmort id¢zne elûÊ. (Thera, 1994.)
A ànem cselekv¢sÊ ¢s a terapeuta tartÂzkodÂ viselked¢se az analitikus absztinenciÀban is megtalÀlhatÂ, legalÀbbis mint t´rekv¢s. A szem¢lyes kapcsolat nagyon intenzÁv
lehet, mint a heti n¢gy vagy ´t alkalommal tartott analitikus ÂrÀk eset¢ben. Zen szerzetesek k¢pz¢s¢ben a napi sokÂrÀs meditÀciÂ mellett naponta t´bb alkalommal folytat
a tanÁtvÀny mester¢vel n¢gyszemk´zti besz¢lget¢seket, hogy szÀmot adjon elûrehaladÀsÀrÂl. Ha vonakodik ettûl, idûsebb szerzetesek megragadjÀk, ¢s a mester el¢ cipelik.
(Shibayama, 1970. 32ä49.) Ezzel a szikÀrsÀggal szemben, Ãgy tünik, a tibeti buddhizmus mester-tanÁtvÀny viszonya sokkal t´bb ¢rzelemnyilvÀnÁtÀst tesz lehetûv¢. (Pl.
Sz´gjal, 1995.)
A narratÁv csizma
Ahogyan az analitikus pÀciens¢t, Ãgy a mester tanÁtvÀnyÀt arra biztatja, hogy szeml¢lje
belsû folyamatait ¢beren, semleges ¢rdeklûd¢ssel. N¢hÀny tanÀcs a benn¡nk felbukkanÂ gondolatok kezel¢s¢hez: àL¢gy nyitott, befogadÂ, meg¢rtû gondolataiddal ¢s ¢rz¢seiddel
szemben... viselkedj vel¡k szemben Ãgy, mintha b´lcs ´regember lenn¢l, aki figyeli a jÀtszadozÂ
gyermekeket...Ê àAkÀrmire gondolsz is, hagyd, hogy ezek a gondolatok felt´rjenek ¢s minden erûszak n¢lk¡l megnyugodjanak. Ne kapaszkodj bel¢j¡k, ne tÀplÀld ûket, ne hagyd, hogy elragadjanak... Ne k´vesd a gondolataidat, ¢s ne id¢zd fel ûket, l¢gy olyan, mint az ÂceÀn, ahogy az
tekint sajÀt hullÀmaira, vagy mint az ¢gbolt, amely letekint a rajta ÀtÃszÂ felhûkre. Hamarosan
felismered, hogy a gondolatok olyanok, mint a sz¢l: j´nnek ¢s mennek. A titok, hogy nem kell
ÏgondolniÎ a gondolatokra, hanem hagyni kell, hogy Àtfolyjanak a tudaton, s k´zben szabadon
tartani a tudatot az utÂlagos gondolatoktÂl...Ê (Sz´gjal, 1995. 96.)
à...A zenben hagynod kell a gondolataidat tovatünni. Amint felbukkan egy gondolat, ereszd
el. Ha p¢nz j´n, vagy egy fiatal nû, ha szex, ¢telek, Buddha, Isten vagy a zen, csak ereszd el...
koncentrÀlj a testtartÀsodra, ¢s minden mÀst hagyj elmÃlni. Egy idû mÃlva tudattalanod tartalma
a felszÁnre emelkedik, mert a tudattalan akkor k¢pes kifejezûdni, amikor a tudatos gondolkodÀs
abbamarad... Hagynod kell, hogy felj´jj´n, Ágy v¢g¡l majd elkopik...Ê (Deshimaru, 1995. 112.)
Jelentûs k¡l´nbs¢gnek lÀtszik, hogy a pszichoanalitikus folyamatban meg kell fogalmazni az ¢rz¢seket, ¢s ki kell mondani a gondolatokat. Fontosnak tartjuk, hogy az
Àt¢l¢st kognitÁv struktÃrÀkban is megragadjuk. A klasszikus felfogÀsban ezt a c¢lt szolgÀljÀk az ¢rtelmez¢sek. PÀcienseink is ig¢nylik, hogy àmegtudjanakÊ valamit, legyen
az egy darabka ¢lett´rt¢neti rekonstrukciÂ vagy egy aktuÀlis ¢lm¢ny Àtt¢teli-viszont-
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Àtt¢teli jelleg¢nek megvilÀgÁtÀsa. A kultÃra, amiben ¢l¡nk, elvÀrja, hogy az analÁzis
nagy munkÀjÀval bevilÀgÁtÂ, mÀsok szÀmÀra is ¢rthetû magyarÀzatokat tudjunk adni
belsû ¢let¡nkrûl, t¡neteink, probl¢mÀink eredet¢rûl, azaz k¢pesek legy¡nk racionÀlisan elszÀmolni azzal, hogy mit is v¢gezt¡nk. Ez a k´vetelm¢ny annyira magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy k¢ts¢gbevonÀsa vesz¢lyeket hordoz.
Amikor azonban mi azt mondjuk pÀciens¡nknek, hogy minden fontos, ami a fej¢ben
megfordul, akkor nem sugalljuk-e azt is, hogy egyik sem k¡l´n´sebben fontos? TovÀbbÀ
az ¢lett´rt¢neti rekonstrukciÂk hiteless¢g¢t egyre inkÀbb k¢ts¢gbe vonjuk, ¢s Ãjabban
inkÀbb a terÀpiÀs munka sorÀn a pÀcienssel k´z´sen l¢trehozott konstrukciÂkrÂl besz¢l¡nk. A r¢gebben k´zponti jelentûs¢günek tartott ¢rtelmez¢seknek is egyre inkÀbb
az elhangzÀs idûpontjÀban aktuÀlis ¢rzelmi, kapcsolati jelentûs¢g¢t hangsÃlyozzuk a
k´zl¢s konkr¢t, ha Ãgy tetszik, kognitÁv tartalmÀval szemben. A meg¢rt¢st szavakban
keresni annyi, mint csizmÀn kereszt¡l vakarÂzni ä mondja Huj-kaj szerzetes 1229-ben.
(K APUJANINCS çTJçRñ, 1994.) A kimondott szÂ, a sz´veg ¢s a sz´vegszerüen megjelenû
gondolatok, a narratÁv csizma az, amin kereszt¡l k´zelÁteni igyeksz¡nk a meg¢rt¢shez.
A vÀllalkozÀs eredm¢nyess¢g¢t Huj-kaj mester mellett pszichoanalitikus szerzûk is k¢ts¢gbe vonjÀk, Ágy p¢ldÀul Lacan. A pszichoanalitikus folyamat eredm¢ny¢nek, narratÁv hozad¢kÀnak kerget¢se helyett elût¢rbe ker¡l a folyamat sorÀn szerezhetû szem¢lyes tapasztalat. Ferenczi megk¡l´nb´ztetett figyelmet fordÁtott az ¡l¢sek ¢rzelmi atmoszf¢rÀjÀnak vÀltozÀsaira, BÀlint pedig a regresszÁv Àllapotok kezel¢s¢vel kapcsolatban fogalmazza meg a szÂbelis¢g hatÀrain tÃli tapasztalatok pozitÁv, vÀltoztatÂ hatÀsÀt.
(BÀlint, 1994.) Ezek az ¢rt¢kes tapasztalatok akkor ismerhetûk fel, ha figyelm¡nket a
terÀpiÀs folyamat sorÀn mindig a jelenre, az itt ¢s mostra tudjuk irÀnyÁtani. °s itt Ãjra
talÀlunk k´z´s mozzanatot: a pszichoanalitikus folyamatban ¢s a buddhista meditÀciÂban mindig àmostÊ van.
Az eml¢khÀlÂ
A teljes ¢bers¢g mellett folytatott meditÀciÂban a figyelem mindig a jelenre irÀnyul:
à...Ãjra megtanuljuk, hogy hogyan ¢lj¡nk teljes tudatossÀggal az itt ¢s mostban. Ez attÂl is megÂv
benn¡nket, hogy a jelen pillanatban lelÀncoljuk magunkat a mÃltra valÂ visszatekinget¢ssel, f¢lelmek ¢s rem¢nyek, elûv¢telezett j´vûbeli esem¢nyek elk¢pzel¢s¢vel. A t´k¢letes ¢bers¢g helyreÀllÁt
szÀmunkra egy olyan szabadsÀgot, amit csak a jelenben lehet megtalÀlniÊ. (Thera, 1994. 40ä41.)
HasonlÂk¢ppen a pszichoanalitikus helyzetben is megtapasztalhatjuk, hogy mÃltunk, amely folyton ism¢tlûd¢sre t´rekszik, nem egy¢b, mint a test¡nket ¢s tudatunkat
itt ¢s most ellepû ¢rz¢sek, gondolatok, vÀgyak ¢s f¢lelmek hÀlÂja. Elûbb vagy utÂbb arrÂl
is megbizonyosodhatunk, hogy mindezeknek fûk¢nt mi magunk teremt¡nk aktualitÀst. Magunk szûj¡k az eml¢khÀlÂt, amely fogva tart benn¡nket, ¢s fogva tartja ´nk¢nt
vagy k¢nyszerüen objektt¢ vÀlÂ partnereinket is. A felszabadulÀs gy´ny´rü megfogalmazÀsÀt talÀljuk az alÀbbi versben:
àSemmi nincs, mi visszahÃzza,
az eml¢khÀlÂ sz¢tszakadt,
szÀll magasba tÂ hattyÃja
¢s mindent, mindent hÀtrahagy.Ê
(DHAMMAPADA, 1994.
91. vers, 49.)
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A nagyfokÃ belsû szabadsÀg felt¢tele a pszichoanalÁzisben a szilÀrd terÀpiÀs keret,
a buddhista meditÀciÂban a helyes testtartÀs ¢s beÀllÁtÂdÀs fenntartÀsa. UtÂbbinÀl az
¢letmÂd szigorÃ szabÀlyozÀsa is sz¡ks¢ges. A szigorÃan szabÀlyozott helyzet mindk¢t
esetben lehetûv¢ teszi az ¢ber tudattal Àt¢lhetû m¢ly regressziÂt. A meditÀciÂban a tulajdonk¢ppeni c¢l a gondolatok n¢lk¡li Àllapot, az egymÀst k´vetû gondolatok k´z´tti
sz¡net min¢l hosszabb kiterjeszt¢se, valamilyen ÂceÀnikus egys¢g ¢s nyugalom el¢r¢se.
A befel¢ irÀnyulÂ figyelem ¢s az ´nreflexiÂ olyan m¢lyre kell jusson, hogy a meditÀlÂ
eg¢sz l¢ny¢vel megtapasztalhassa igazi Selfj¢t (àtestify to the truth of Self-nature...Ê Hakuin, id. Shibayama, 1970), amit h¢tk´znapi tudatossÀgunk vastag r¢tegei takarnak.
Ezek lefejt¢se sokszor kegyetlen, k¢ts¢gbeesett belsû k¡zdelemben ¢rhetû csak el, ¢s
a zen k¢pz¢sben valÂban a v¢gsûkig mennek el.
àHalj meg, mik´zben eleven vagy, l¢gy t´k¢letesen halott,
aztÀn t¢gy, amit akarsz, minden jÂ lesz.Ê
(Shido Bunan, id. Shibayama, 1970.)
K´z´s mozzanat a m¢lybe vezetû utazÀs, a pokoljÀrÀs motÁvuma is. àVesz¢lyekket teli Ãt
ez, Tartarosz vadjai sz¢tmarcangolhatjÀk az utazÂt, a rÁtusok akaratlan megszeg¢se... elvÀghatja
elûtte a visszat¢r¢shez vezetû utat... az ûr¡let vagy a fizikai halÀl ÀldozatÀvÀ vÀlhatÊ ä Árja Paolo
Santarcangeli (1980) a müv¢szek pokoljÀrÀsÀrÂl.
A regressziÂ t¢mak´r¢nek pszichoanalitikus tÀrgyalÀsa visszafogottabb hangv¢telü,
¢s a technikai nyelvezet elfedi ezt az ûsi t´rt¢netszerkezeti s¢mÀt. A szimbolikus ÃjjÀsz¡let¢shez azonban itt is a m¢lys¢geken Àt vezet az Ãt.
A hamis Self a k¡lvilÀg ä az anyai benyomulÀs ä k¢nyszereinek engedelmeskedve
alakul ki, tulajdonk¢ppen a valÂdi Self v¢delm¢ben. A pÀciensnek meg kell szabadulnia az internalizÀlt k¡lvilÀg terheitûl Ãgy, hogy k´zben nagyon erûs f¡gg¢sben l¢vû,
¢retlen gyermek ÀllapotÀba ker¡l. ValÂdi Selfje csak ezutÀn lesz hozzÀf¢rhetû sajÀt maga ¢s az analitikus szÀmÀra ä Árja Winnicot. (1974. 173.) A m¢ly regressziÂ ¢rtelm¢t
BÀlint abban lÀtja, hogy ezÀltal a pÀciens szÀmÀra lehets¢gess¢ vÀlik az Ãjrakezd¢s.
(BÀlint, 1994.)
Szint¢n ûsi gondolat, hogy egy szenved¢sekkel teli Ãton v¢gighaladva a szem¢ly valamilyen alapvetû ¢s tiszta l¢nyeghez jut el, Ãj ¢letet kezd, ÃjjÀsz¡letik, vagy visszatalÀl
egy eredeti Àllapothoz. Az eredeti Àllapotot valamilyen szenved¢st´rt¢net sorÀn, k¡lsû
behatÀsok k´vetkezt¢ben veszÁtj¡k el. Ez a gondolat, amely sokf¢le kultÃra sok mÁtoszÀban ¢s beavatÀsi szertartÀsÀban megtalÀlhatÂ, mind a buddhistÀknÀl, mind a pszichoanalitikusoknÀl megjelenik. àM¢g az olyan sajÀtosan modern technikÀk, mint a pszichoanalÁzis is ûrzik a beavatÀsi ÏmintÀtÎ... Mik¢nt a beavatottnak gyûztesen kell kiker¡lnie e prÂbÀkbÂl, mik¢nt a teljesen felelûs, a szellemi ¢rt¢kekre nyitott l¢tez¢sbe l¢p¢s elûtt Ïmeg kell halniaÎ
¢s Ïfel kell tÀmadniaÎ, Ãgy kell szembeszÀllnia az analizÀlt modern embernek szellemekkel ¢s sz´rnyekkel ben¢pesÁtett ÏtudattalanjÀvalÎ, hogy ott lelje fel a lelki eg¢szs¢get ¢s integritÀst s ezÀltal
a kulturÀlis ¢rt¢kek vilÀgÀt.Ê (Eliade, 1987.) Lacan Ãgy fogalmaz, hogy a szem¢ly mindig
a MÀsik ä az anya ä vÀgyÀnak tÀrgya. àVagyis ahol a MÀsik vÀgyÀnak tÀrgya voltam, Ïahol
ez t´rt¢ntÎ, s ami tudattalanul meghatÀrozott, oda kell visszat¢rnem, hogy megszÂlalhasson bennem az alany, aki vÀlaszthat. Itt megy v¢gbe a besz¢lû alany szuverenitÀsÀnak fel¡lkereked¢se...
Ezt a pillanatot Lacan Ïszimbolikus halÀlnakÎ nevezi, mert meg kell halni mindahhoz k¢pest,
ami eredetileg kÁv¡lrûl meghatÀrozott.Ê (F¡zess¢ry, 1993. 56.)
Szimbolikus halÀl vagy Ãjrakezd¢s, bÀrmi j´het bel¡l, nyugodtan kell szeml¢ln¡nk.
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Mester¡nkkel ¢s a helyes testtartÀssal biztonsÀgban ¢rezhetj¡k magunkat. A tudatunkat meghatÀrozÂ ragaszkodÀsok feladhatÂk, a gondolkodÀs ¢s a szimbÂlumk¢pz¢s felszabadul k´t´tts¢geibûl, csakÃgy, mint a pszichoanalitikus folyamatban. Az ilyen Àllapotban lezajlÂ l¢lektani folyamatok integratÁv hatÀsÃak. Energetikailag fogalmazva
felt´ltûd¢srûl besz¢lhet¡nk. TÀrgykapcsolati nyelven azt mondhatjuk, hogy mind a
pszichoanalitikus, mind a meditÀciÂs folyamatban megkezdûdik egy jÂ belsû tÀrgy fel¢pÁt¢se. Ennek birtokÀban vÀlunk k¢pess¢ az autonÂm, f¡ggetlen l¢tez¢sre, meg¢rt¢sre, egy¡tt¢rz¢sre ¢s szolidaritÀsra. A megvilÀgosodÀshoz vezetû utat a buddhistÀk
Ãgy ÁrjÀk le, amelyen haladva fokozatosan fel tudjuk adni ragaszkodÀsunkat, m¢g az
´nmagunkhoz valÂ ragaszkodÀst is. àA buddhizmus tanulmÀnyozÀsa ´nmagunk tanulmÀnyozÀsa. ¹nmagunk tanulmÀnyozÀsa azt jelenti, hogy megfeledkez¡nk ´nmagunkrÂl.Ê (Dogen, id. Sh. Suzuki, 1987.)
Elengedni. Az illÃziÂ felismer¢se
Nem a tÀrgy Àtmeneti, hanem az a mÂd, ahogyan hasznÀljÀk azt ä id¢zi Treurniet Winnicotot. A posztklasszikus analitikus, ahogyan Treurniet nevezi, ilyen Àtmeneti tÀrgyk¢nt mük´dik. Csak annyiban l¢tezik, amennyire ¢s ahogyan a pÀciens l¢trehozza ût.
àAmit valÂjÀban nyÃjtani tudunk pÀcienseinknek, az nem mÀs, mint fokozÂdÂ tÀvoll¢t¡nkÊ ä
Árja. Mindig a pÀciensek hatÀrozzÀk meg, hogy mire tudnak hasznÀlni benn¡nket.
(Treurniet, 1995.)
A tÀvoll¢t Àtmeneti helyzet a tÀrgy jelenl¢te ¢s elveszt¢se k´z´tt. A tÀvoll¢t a jelenl¢t
lehetûs¢ge. (Green, 1975.) Az analitikus mint Ãj tÀrgy nem nyomul be ¢s nem t´lti ki
a pÀciens pszich¢s ter¢t ä ahogyan az korÀbbi, traumatikus kapcsolataiban t´rt¢nhetett ä, de nem is hagyja magÀra ä ami szint¢n korÀbbi traumÀk megism¢tlûd¢s¢t eredm¢nyezn¢. Egyszerüen csak ig¢nybevehetû. EzÀltal alkalmat ad a pÀciensnek arra,
hogy eredeti traumÀit Ãj kontextusban, ¢ber tudattal valÂban Àt¢lje, azaz szimbolikusan is megjelenÁthetû ¢lm¢nyt tudjon formÀlni a korÀbbi, a trauma elszenved¢sekor
dezintegrÀlt Self-ÀllapotaibÂl.
A pszichoanalitikus ¢s a buddhista magatartÀs olyan hatalmi viszonyt teremt, amely
lehetûv¢ teszi, hogy a pÀciens vagy tanÁtvÀny a teljes f¡ggûs¢get is Àt¢lve felismerje,
hogy illÃziÂ rabja volt. Ez akkor k´vetkezik be, amikor vilÀgossÀ vÀlik szÀmÀra, hogy
a mester hatalmÀt a tanÁtvÀny, a pÀciens sajÀt ragaszkodÀsa, sajÀt vÀgyai ¢s f¢lelmei hozzÀk l¢tre.
Ilyen mÂdon ez a hatalmi viszony ´nmaga felszÀmolÀsÀra irÀnyul, ami Ãgy vÀlik lehets¢gess¢, hogy az analitikus ¢s a mester lehetûs¢g szerint nem hasznÀlja fel a mÀsikat
sajÀt vÀgyÀnak tÀrgyak¢nt, nem terheli meg a pÀciens-tanÁtvÀnyt sajÀt narcisztikus
´konÂmiÀjÀval.
Az illÃziÂ feladÀsa neh¢z prÂbat¢tel tanÁtvÀnynak ¢s mesternek egyarÀnt. Lacan az
Àltala egy¢bk¢nt nagyra becs¡lt Ferenczin¢l bÁrÀlja àa szubjektum teljess¢g¢nek ÀbrÀndjÀt, amely az ÀllÁtÂlagos ´sszeolvadÀs Àltal j´n l¢treÊ. (Id. Merlet, 1993. 87.) A Budapesti Iskola kiemelkedû k¢pviselûin¢l valÂban mindig ott talÀljuk azt az elk¢pzel¢st,
hogy egyr¢szt a szem¢ly ¢let¢t harmÂniÀban kezdi ä lÀsd harmonikus ´sszefonÂdÀs
(BÀlint) ä, mÀsr¢szt az analÁzis sorÀn a pÀciens olyan Ãj tapasztalatokat szerezhet, amelyek reprodukÀljÀk ezt a korai harmÂniÀt, ¢s ezÀltal a szimbiotikus szakasz traumÀit
is reparÀlni k¢pesek.
A felismer¢s, amire a pÀciens-tanÁtvÀny jut, felszabadÁtja, de meg is r¢mÁtheti ût.
àMi¢rt okoz ez mindig r¢m¡letet, amikor szembeker¡l¡nk a t¢nnyel, hogy nem l¢tezik egy olyan
MÀsik, aki bÀrmilyen mÂdon is v¢gk¢pp ¢rtelmet adhatna l¢t¡nknek? TÀn az¢rt, mert akkor ki-
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der¡l: semmi mÀs nem Àll a besz¢lû egy¢n rendelkez¢s¢re, mint a sajÀt vÀgya, amely elûreviszi.
°ppen e mindenhatÂ MÀsikrÂl valÂ lemondÀs az, amely lehetûv¢ teszi, hogy sajÀt v¢ges l¢t¢nek
tudatÀra ¢bredjen, s v¢gre kil¢pjen egy k¢pzeletbeli valakire valÂ v¢g n¢lk¡li vÀrakozÀsbÂl, aki
meghoznÀ az ¢let ¢rtelm¢t, a megoldÀst, a kieg¢szÁt¢st, a Szuver¢n JÂt...Ê ä id¢zi F¡zess¢ry Lacant. (F¡zess¢ry, 1993. 57ä58.)
A pÀciens-tanÁtvÀny feladata, hogy r¢m¡let¢n tÃljutva felismerje illÃziÂjÀt, ¢s v¢gre
elengedje vÀgyÀnak ´r´met ¢s szenved¢st okozÂ tÀrgyait. àLegyetek ´nmagatok lÀmpÀsa,
legyetek ´nmagatok mened¢ke, minden mÀs mened¢k n¢lk¡l...Ê ä mondja Buddha egyik utolsÂ besz¢d¢ben. (Id. Govinda, 1992.) Ha ez siker¡l, akkor àaz eloldÂdÀs b¢k¢je ¢s boldogsÀga az, amit ilyenkor tapasztalunk. AzÀltal, hogy hÀtrÀlunk egy l¢p¢st a dolgoktÂl ¢s az emberektûl, az irÀntuk valÂ attitüd¡nk csak m¢g barÀtsÀgosabbÀ vÀlik, mert nem lesznek jelen azok
a fesz¡lts¢gek, amelyek a belebonyolÂdÀs, a vÀgyak ¢s ellenszenvek vagy mÀs ¢nes vonatkozÀsok
nyomÀn t´bbnyire felgerjednek. Az ¢let jelentûs m¢rt¢kben k´nnyebb¢, belsû ¢s k¡lsû vilÀgunk
pedig tÀgasabbÀ vÀlik. AzonkÁv¡l ¢szre fogjuk venni, hogy a vilÀg a korÀbbi mennyis¢gü beavatkozÀsunk n¢lk¡l is ugyanolyan jÂl mük´dik...Ê. (Thera, 1994.)
A harmÂnia, àa szubjektum teljess¢g¢nek illÃziÂjaÊ tehÀt a buddhista praxisban is megjelenik, de ez a teljess¢g egy sajÀtos, tÀrgy n¢lk¡li t¢rben ¢rhetû el. àA dolgokat elereszteni
az igazi szabadsÀghoz vezetû Ãt.Ê (Sz´gjal, 1995. 53.)
A pszichoanalitikus vagy buddhista tapasztalathoz vezetû magatartÀs l¢nyeg¢ben
egy hiÀny pÂtlÀsÀt ¢s egy felismer¢st tesz lehetûv¢. A kettû egy¡tt meghatÀrozÂ, egzisztenciÀlis ¢lm¢nyt biztosÁt. A pÂtlÀs az egys¢g illÃziÂjÀnak kellû m¢rt¢kü Àt¢l¢se. A
felismer¢s az illÃziÂ felismer¢se. A beavatÀsi utazÀs jellegzetess¢geit viselû folyamat àaz
¢rtelem ÀlmaÊ idej¢n k´vetkezik be, ¢s ez àsz´rnyeket sz¡lÊ ä Árja Santarcangeli (1980). A
pszichoanalitikus àÃjrakezd¢sÊ vagy a buddhista àfel¢bred¢seÊ Ãgy vÀlik lehets¢gess¢,
hogy az àutazÀstÊ a teljes ¢bers¢g folyamatos fenntartÀsa mellett v¢gezz¡k el. így felismerhetj¡k, hogy a àsz´rnyeketÊ ä korÀbbi tapasztalataink behatÀsa alatt ä mi ¢pÁtett¡k fel magunkban, tehÀt hatalmunkban Àll megszabadulni tûl¡k. A hiÀny pÂtlÀsÀt az
azonosÁtÀsok, a pÂtlÂlagos ¢lm¢nyeket nyÃjtÂ objektek internalizÀlÀsa, a korÀbbi internalizÀciÂk korrekciÂja jelentheti. TalÀn nem is b´lcs dolog feltenni a k¢rd¢st, hogy
amit internalizÀlunk, az valÂban ott van-e kÁv¡l, vagy a mÀsik fokozÂdÂ tÀvoll¢te mellett magunk hozzuk l¢tre?
Egy hatszÀz ¢ves anekdota szerint egyszer egy szerzetes megk¢rte mester¢t, mutassa
meg neki a zen l¢nyeg¢t. A mester a k´vetkezû felszÂlÁtÀssal vÀlaszolt: àN¢zz a lÀbad
el¢!Ê A vÀlasz ¢rtelme egy k¢rd¢sben fogalmazhatÂ meg, Árja Shibayama. (1970. 128.)
A k¢rd¢s a k´vetkezû:
àTe hol Àllsz most!?Ê
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K´zz¢teszi Monostory KlÀra

Vas IstvÀn ä SzabÂ Lûrincnek
VAS ISTVçN
BUDAPEST
V. HollÀn u. 22.
Kedves Lûrinc!
Megd´bben¢ssel olvastam nevedet az ÃjsÀgban az Ãn. hÀborÃs bün´s´k k´z´tt. Nem
felejthetem el, hogy ¢nvelem a legrosszabb idûkben is n¢hÀny irodalmi k¢rd¢s kapcsÀn milyen tisztess¢gesen ¢s szÁv¢lyesen viselkedt¢l, s tudom, hogy bÀrmilyen sajnÀlatos ¢s Àrtalmas irÀnyba t¢vedtek is politikai meggyûzûd¢seid, szem¢lyes magatartÀsodban biztosan humanista maradtÀl.
Term¢szetesen tudom, hogy van szellemi felelûss¢g, s ilyen az is, hogy mindazt, ami
t´rt¢nt, szellemi tekint¢lyeddel tÀmogattad. De azt is tudom, hogy az ´sszes hÀborÃs
bün´s´k k´z´tt Te vagy az egyetlen, akinek müv¢szete f´lt¢tlen¡l fel¡lmÃlja àbün¢tÊ,
¢s k´lt¢szetedet szerencs¢re tisztÀn tudtad tartani minden politikai befolyÀssal szemben. ä V¢g¡l is semmif¢le politikai rendszerre se vet jÂ f¢nyt, ha az orszÀg legkivÀlÂbb
k´ltûj¢t ellens¢g¢v¢ kell nyilvÀnÁtania. Elsûsorban nem is a Te ¢rdekedben, hanem a
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mi ¢rdek¡nkben van sz¡ks¢g arra, hogy munkÀdat zavartalanul folytasd ¢s eddigi
müveidnek zavartalanul hasznÀt vegy¡k.
Ezt a n¢zetemet, ha mÂdom lesz rÀ, minden¡tt hangsÃlyozni fogom.
Szeretettel ¡dv´z´l
Budapest, 1944. mÀjus 7.
igaz hÁved
Vas IstvÀn
A g¢pÁrÀsos lev¢l az eredetirûl k¢sz¡lt f¢nymÀsolatban ker¡lt az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrba. Keltez¢se (1944) nyilvÀnvalÂan t¢ves, helyesen: 1945. (SzabÂ Lûrincet ekkor vonta felelûss¢gre az igazolÂbizottsÀg a hÀborÃ alatti nyilatkozatai, ÁrÀsai miatt.)

Vas IstvÀn ä Manger GabriellÀnak
Kedves ElvtÀrsnû!
íme a mÀra Ág¢rt K´lcsey-elûadÀs. Megbesz¢l¢s¡nk ellen¢re m¢gis bevettem a Himnuszt, sût azzal kezdtem, s arra helyeztem a legnagyobb hangsÃlyt. Amikor ugyanis az
anyaggal foglalkozni kezdtem, ¢s az elûadÀshoz hozzÀfogtam, rÀj´ttem, hogy ezt semmik¢ppen sem lehet elker¡lni, mert
1.) A Himnusz objektÁve is K´lcseynek legnagyobb versei k´z¢ tartozik, ha nem ¢ppen legnagyobb verse, s ÀltalÀban v¢ve hazafias k´lt¢szet¡nk kiemelkedû alkotÀsa.
2.) A k´zv¢lem¢nyben K´lcsey neve elsûsorban a Himnusz szerzûj¢t jelenti, tank´nyveink ma is jelentûs helyet szentelnek neki.
3.) Az Erkel c. film legÃjabban megint a legsz¢lesebb t´megek figyelm¢t hÁvta fel
fontossÀgÀra.
4.) Minden marxista irodalomt´rt¢n¢sz, R¢vai JÂzseftûl kezdve legÃjabb K´lcseykiadÀsaink elûszavaiig hasonlÂ nyomat¢kkal tÀrgyalja a verset. Mindebbûl k´vetkezik,
hogy
5.) mindenki s elsûsorban a rÀdiÂhallgatÂk meg¡tk´zn¢nek azon, hogy az ´sszeÀllÁtÀsbÂl a Himnusz kimaradt. V¢g¡l
6.) m¢g ilyen jelent¢ktelen alkalombÂl sem szabad lehetûs¢get adni az ellens¢gnek
arra, hogy a Himnuszt akÀr egy pillanatra is kisajÀtÁtsa, a magÀ¢nak tekintse.
Esetleges f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢s¢re azonban azt tanÀcsolnÀm, vegyen r¢szt a v¢gsû
prÂbÀn, s ellenûrizze, hogy a szavalÂ azt hangsÃlyozza a versben, ami haladÂ.
Budapest, 1953. jÃlius 13.
ElvtÀrsi ¡dv´zlettel
Vas IstvÀn
A g¢pÁrÀsos lev¢l mÀsolat.
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Vas IstvÀn ä A Magyar RÀdiÂ Irodalmi OsztÀlyÀnak
Vas IstvÀn
Budapest
V. E´tv´s LorÀnd u. 10.
Budapest, 1955. aug. 3.
Magyar RÀdiÂ Irodalmi OsztÀlya,
Budapest.
JÃlius 29-i àHogy mi ne legy¡nk n¢met gyarmatÊ c. adÀsukban k´z´lt¢k k¢t versemet.
Ezek k´z¡l az egyik, az à1944 jÃnius 6Ê cÁmü, az utolsÂ versszak elhagyÀsÀval, megcsonkÁtva hangzott el. Ehhez elûzetes hozzÀjÀrulÀsomat nem k¢rt¢k, a vÀltoztatÀsrÂl
nem ¢rtesÁtettek, sût azt az ¢rtesÁt¢st kaptam ¹n´ktûl, hogy fenti cÁmü àmüvemÊ hangzik el.
Mindenekelûtt tiltakozom az ellen az irodalomellenes eljÀrÀs ellen, hogy a k´ltû
megk¢rdez¢se n¢lk¡l megvÀltoztatva k´z´lj¢k vers¢t.
TovÀbbÀ, hogy ilyesminek a j´vûben elej¢t vehess¡k, leghatÀrozottabban kijelentem, hogy semmif¢le versem vagy versfordÁtÀsom k´zl¢s¢hez nem jÀrulok hozzÀ, ha
nem teljes sz´veg¢ben mondjÀk el.
AjÀnlott
Itt k´z´lj¡k a vers teljes sz´veg¢t:

1944 JöNIUS 6
Z´ld autÂ, z´ld egyenruhÀban szûke tiszt,
MÁg mellette vÁgan figyel vadÀszkutyÀja,
E vÀros ¢let¢t PÀrizs ¢s Moszkva k´zt
A n¢met szelÁden, de lÀthatÂn utÀlja.
F¢kez a g¢pkocsi. Piros f¢ny. Tilos Ãt.
A tiszt maga el¢ n¢z, vÀr ¢s messze gondol.
Egy lelkes Ãriember lÀtja, odafut.
Ragyogni kezd kopasz feje a buzgalomtÂl.
S t´ri a szÂt: àSie fahren nach Astoria?Ê
A tiszthez g´rnyed, az fel¢ se n¢zve, h¡mget.
Az Ãrit´k fej¢n verejt¢k-glÂria:
Most û is segÁtett nagy sz´vets¢ges¡nknek.
A jelzûlÀmpa mÀr pirosbÂl z´ldre vÀlt.
Az Ãr m¢g hadonÀsz hebegve ¢s hadarva.
BarbÀr, de cs´ndes ¢s zÀrt ¢s civilizÀlt
Szigorral n¢z a tiszt a hev¡lû magyarra.
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MÀr teuto-nordikus gûggel a barna eb
Visszatekint, az Ãr m¢g ott mered makogva.
Felhûk m´g¡l a nap mÀr egyre melegebb
S t´rt, sÀrga f¢nye s¡t a sÀrga csillagokra.
A fogcsikorgatÀs, a kÁn, a d´ghalÀl,
SzÂval a huszadik Krisztus utÀni szÀzad
Vad szÁvver¢se egy pillanatig megÀll.
Rikkancs fut. Nagy betük. Hajnalban partra szÀlltak.

Vas IstvÀn ä KirÀly IstvÀnnak
KirÀly IstvÀn
fûszerkesztû elvtÀrsnak
Budapest
KortÀrs szerkesztûs¢ge
Kedves BarÀtom!
Ma reggeli telefonbesz¢lget¢s¡nket àk´sz´n´mÊ-mel fejezted be, ¢s ez ä amennyiben
nem pusztÀn szokott udvariassÀgodra vezethetû vissza ä arra vallana, hogy nem siker¡lt magamat telefonon pontosan kifejeznem. °s minthogy nem szeretn¢m, ha ebben
a k¢rd¢sben bÀrki f¢lre¢rtene, hadd k¡sz´b´ljem ki ezt a kis lehetûs¢get is. TehÀt:
°n nem àegyeztem beleÊ, hogy a magam ¢s annyi kitünû barÀtom notÂrius feljelentûj¢vel egy¡tt hozd versemet ä ez egy¢bk¢nt, minthogy nem int¢zm¢ny vagyok,
hanem egyszerü magÀnszem¢ly, olyan abszurdum volna, amit Ãgysem hinne el senki
rÂlam, sem a hatÀrokon bel¡l, sem a hatÀrokon kÁv¡l.
Viszont minden szerkesztûnek szuver¢n joga, milyen bek¡ld´tt k¢ziratokat, mikor
¢s milyen mÀs k´zlem¢nyekkel egy¡tt k´z´l. Ha t´rt¢netesen H. B. feljelent¢se utÀn
k´zvetlen¡l Babitsnak az jutott volna esz¢be, hogy vers¢t az eny¢mmel egy szÀmban
k´z´lje ä szerencs¢mre azonban Babits nem ¢rt¢kelte annyira feljelentû müv¢szet¢t,
hogy annak kedv¢¢rt vers¢t hozza a Nyugatban ä, ez ellen egy szavam sem lehetett
volna.
°s ha egy szerkesztûnek az a kedvtel¢se vagy ä mint rem¢lem, a Te esetedben ä
feladata, hogy engem a lapjÀban egy poloskÀval zÀrjon ´ssze, ehhez sz¡ks¢gtelen a
beleegyez¢semet k¢rnie, nekem pedig sem a sajtÂt´rv¢ny, sem a szokÀsjog nem ad rÀ
mÂdot, hogy tiltakozzam ellene. Ennyi az eg¢sz.
Egy¢bk¢nt persze vÀltozatlan szeretettel ¡dv´z´l
hÁved
Vas IstvÀn
Budapest, 1962. jÃnius 6.
H. B. ä HorvÀth B¢la, aki a Vigilia 1942. januÀri szÀmÀban durva politikai tÀmadÀst int¢zett
VajthÂ LÀszlÂ MAI MAGYAR K¹LTýK cÁmü antolÂgiÀja ellen, amelyben t´bbek k´z´tt Vas IstvÀn
is megbecs¡lt helyet kapott.
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Vas IstvÀn ä Keresztury Dezsûnek
Te mÀr valÂszÁnüleg nem eml¢kszel rÀ ä mi¢rt is eml¢kezn¢l? ä, hogy miniszters¢ged
idej¢n egyszer ä egyetlenegyszer ä felhÁvtalak a hivatalodban. Hogy mi¢rt, arra mÀr
nem eml¢kszem. De arra eml¢kszem, hogy k¢nyelmetlen ¢rz¢ssel nyÃltam a kagylÂhoz: most majd jelentkezik egy titkÀrnû ä mert minden valamirevalÂ pondrÂnak volt
mÀr titkÀrnûje ä, ¢s elkezd faggatni, mi¢rt keresem a miniszter urat. De az elsû cs´nget¢sre te szÂltÀl bele a kagylÂba. °s akkor azt gondoltam: hÀt ilyen miniszter¡nk van!
Hogy mi¢rt ¢ppen itt kezdem, enn¢l a negyvenhÀrom ¢vvel elûtti mozzanatnÀl ezt
az ¡dv´zlû levelet? Mert mostanÀban t´bbsz´r is hallom, olvasom a nosztalgia sÂhajÀt:
àIgen, a hÀborÃ utÀn hÀrom ¢vig jÂ irÀnyba ment¡nk, csak aztÀn rontottuk el az eg¢szet.Ê De ¢n ä te talÀn m¢g eml¢kszel rÀ ä a biztatÂ kezdetekben is meglÀttam a romlÀs
ä nem! a rontÀs ä elûjeleit. Mintha egy pokoli folyamat lassan, fokrÂl fokra pÀrolnÀ
porhanyÂsra tÀpÀszkodÂ tÀrsadalmunkat, elûk¢szÁtve a pr¢selhetûs¢gre, rÀncigÀlhatÀsra, csavarhatÀsra, manipulÀlhatÀsra, ahogy k¢sûbb eufemisztikusan mondtÀk. °s
ez a furcsa fûzet minden egyedben megtalÀlta a maga bün¢nek ezt a manipulÀlhatÂ
magjÀt. A becsvÀgy, a gûg, a f¢lt¢kenys¢g, a s¢rtûd´tts¢g, a sebzetts¢g, az el¢gt¢tel, a
bosszÃ, hogy csak n¢hÀnyat emlÁtsek ä ¢s ezek nem a csûcsel¢k, hanem az Ãgynevezett
elit bünei.
Csak benned ä (¢s a t´rt¢nelmi igazsÀg kedv¢¢rt most ide kell Árnom BibÂ nev¢t) ä
nem talÀlt kikezdhetû magot. A k´z¢let szereplûi k´z¡l csak te tudtÀl idej¢ben, sz¢pen,
elegÀnsan ä igen, hadd Árjam le ezt a szÂt is ä kil¢pni, hÀtral¢pni, visszal¢pni. Dicsûs¢g
a fejedre, ma m¢g f¢nyesebb, mint ahogy akkor, negyvenk¢t esztendûvel ezelûtt ¢szrevett¡k!
HÀt ez¢rt kezdtem ezzel a kis mozzanattal eddigi ¢letpÀlyÀd k´zep¢n. Mert ezt ¢reztem a legfontosabbnak. Amit nem csinÀltÀl.
Hiszen besz¢lhetn¢k annyi mindenrûl, elûtte ¢s utÀna! Hogy milyen jÂ volt a Nyugat-asztalnÀl ¡lni melletted, Babitscsal szemben, ¢s ha n¢ha le tudtam venni a szememet rÂla, megpillantani a te Àtszellem¡lt f¢rfisz¢ps¢gedet.
Vagy arrÂl, hogy milyen hÀlÀs voltam, ami¢rt a Pester Lloyd szerkesztûjek¢nt k´z´lted a cikkeimet.
Vagy arrÂl, hogy amikor a miniszteri sz¢kbûl visszaszorultÀl a k´nyvtÀrba, elvÀllaltad a Wahlverwandtschaften ellenûrzû szerkeszt¢s¢t, ¢s csak Ãgy mellesleg megtanÁtottÀl
a prÂzafordÁtÀs alapelemeire.
HÀt az Arany-k´nyved, amit HorvÀth JÀnos sem tudott volna Ágy megcsinÀlni? K¡l´n´sen a mÀsodik k´tetnek olvastÀn f¢rkûz´tt a bÀmulatomba n¢mi irigys¢g: hiszen
jÂ darabot siker¡lt megfejtened Arany titkÀbÂl... De csak nem foglak tanulmÀnnyal
f´lk´sz´nteni? ArrÂl nem is besz¢lve, hogy mÀr ahhoz sincs erûm. Kevesebb¢rt pedig
szÂlni sem szabad rÂla.
Versekrûl viszont nem ¢rdemes besz¢lni ä mi kettûnknek. Elv¢gre mindkettûnket
ugyanabbÂl az istÀllÂbÂl eresztettek ki, a Nyugat¢bÂl, ¢s egymÀs mellett ¡gett¡nk,
ugyanegy porondon. Meg aztÀn a mi idûnkben annyi volt a jÂ k´ltû, ¢s manapsÀg is
annyi van belûl¡k ä ha nehezebb is ¢szrevenni ûket, a sokkal t´bb rossz k´ltû k´z´tt.
De az integer vitae scelerisque purus csak te vagy.
°s most mit kÁvÀnjak neked nyolcvan´t´dik sz¡let¢snapodra? Mindent, persze,
amit kÁvÀnsz ä nem is igyekszem kitalÀlni.
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Amit kÁvÀnni tudok, inkÀbb magamnak kÁvÀnom. JÂ volna m¢g n¢hÀny ¢vig ¢lni ä
a Te jelenl¢tedben.
Isten ¢ltessen ¢s Àldjon, drÀga Dezsû!
¹lel hü barÀtod
Pista
A lev¢l fogalmazvÀnya maradt meg ä megszÂlÁtÀs n¢lk¡l ä Vas IstvÀn hagyat¢kÀban, a Keresztury-fondban nem talÀlhatÂ, alighanem az¢rt, mert Keresztury Dezsû a szÀmÀra k¡l´n´sen
kedves leveleket megûrizte, nem ajÀnd¢kozta a k´nyvtÀrnak. ä A lev¢lfogalmazvÀny keltezetlen,
de Keresztury Dezsû sz¡let¢snapja (szeptember 6.) alapjÀn kik´vetkeztethetû: 1989. szeptember eleje. ä Integer vitae scelerisque purus ä (Horatius, I,22,1): tiszta ¢letü ¢s büntelen.

KÀlnoky LÀszlÂ levelei Vas IstvÀnhoz
KÀlnoky LÀszlÂ elsû versesk´tete, AZ çRNYAK KERTJE megjelen¢sekor (1939) ismerkedett meg
szem¢lyesen Vas IstvÀnnal, hamarosan ¢letre szÂlÂ barÀtsÀgot k´t´ttek. KÀlnoky, mÁg v¢gleg
Budapestre nem k´lt´z´tt, Egerben ¢lt, onnan ¢s a mÀtrahÀzai szanatÂriumbÂl k¡ldte leveleit.
A levelek, amelyek Vas IstvÀn hagyat¢kÀbÂl ker¡ltek az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrba, jÂformÀn mind keltezetlenek; a keltez¢st, idûrendet tartalmukbÂl igyekezt¡nk megÀllapÁtani. A
leveleket vÀlogatva k´z´lj¡k.
A k´ltû helyesÁrÀsÀnak fontosabb egy¢ni jellegzetess¢geit megûrizt¡k.

Kedves BarÀtom!
BocsÀss meg, hogy ilyen elk¢sve Árok, r¢gÂta szÀnd¢kozom, de mint rossz lev¢lÁrÂ megmaradtam a szÀnd¢k mellett.
Nem tudom, hogy azÂta mennyire haladtÀl elûre Villon-fordÁtÀsodban, ¢n k´zben
elolvastam a Faludy Gy´rgy VillonÀt ¢s a SzabÂ Lûrinc¢t is, ¢s talÀn nem eg¢szen ¢rdektelen SzÀmodra, ha egy ¢szrev¢telemet megemlÁtem.
Faludy Àtk´lt¢seirûl mÀr besz¢lgett¡nk. Teljesen egyet¢rtek Veled abban, hogy az
eredetinek ilym¢rt¢kü meghamisÁtÀsa megengedhetetlen ¢s elÁt¢lendû. A k¢t k´tet elolvasÀsa utÀn m¢gis azt kell mondanom, hogy bÀr egy k´ltû vagy eszt¢ta hasonlÂk¢pen fog v¢lekedni, a nagyk´z´ns¢g szÀmÀra azonban az Àtk´lt¢sek hatÀsosabbak, s ez
a francia balladaformÀbÂl kivetkûztetett, k´tetlenebb, modern hasonlatokkal ÀramvonalasÁtott ¢s egy angyalf´ldi jasszal egybegyÃrt Villon a t´megl¢lekhez mindig k´zelebb fog f¢rkûzni, s ezt meg¢rteni ¢s elfogadni, ha helyeselni nem is, k¢nytelen vagyok. A mÀsik megfigyel¢sem az, hogy bÀr SzabÂ Lûrinc Villona tartalmilag ¢s formailag meglehetûsen hü, a versek belsûbb formÀjÀt ¢s hatÀsÀt tekintve szint¢n nem Àll
eg¢szen k´zel az eredetihez, mint ahogy egy XX. szÀzadbeli magyar k´ltûnek neh¢z
feladat is 500 ¢ves francia k´ltûv¢ Àtl¢nyeg¡lni, amit a müfordÁtÀs feladata megkÁvÀn.
Ezt bizonyÁtja az is, hogy TÂth çrpÀd Villon-fordÁtÀsai bÀr tartalom ¢s forma szempontjÀbÂl szint¢n megk´zelÁtûen hüek, a SzabÂ L. fordÁtÀsaitÂl el¡tû hangulatÃak, ¢s
eg¢szen mÀs rezonanciÀt keltenek az olvasÂban. Elt¢rnek m¢g k¡lsû eszk´zeikben is:
TÂth çrpÀd, tekintve, hogy t´bb szÀz ¢ves k´ltût fordÁt, a nyelvben archaizÀlÀsra t´rekszik, aminek SzabÂ Lûrincn¢l nyoma sincsen. TÂth çrpÀd viszont nem t´rûdik azzal, hogy Villon argot-jÀt valamivel pÂtolja, SzabÂ Lûrinc azonban felhasznÀlja a mai
jasszkifejez¢seket.
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Azonban most lÀtom, hogy kifogytam a helybûl. Rem¢lem, hogy ha munkÀd idût
enged, le tudsz j´nni HÃsv¢tkor hozzÀnk. A legnagyobb ´r´mmel vÀrnÀlak.
°n mÀr teljesen jÂl vagyok. çprilis k´zep¢n kell Pestre mennem vizsgÀlatra.
A viszontlÀtÀsig ¡dv´z´l
KÀlnoky LÀszlÂ
A lev¢l ÁrÀsÀnak idûpontjÀhoz megk´zelÁtû adal¢k, hogy Vas IstvÀn Villon-fordÁtÀsÀnak elsû kiadÀsa 1940-ben jelent meg.

Kedves Pista!
A 200 pengût megkaptam. Nagyon k´sz´n´m. °ppen a legjobbkor j´tt. Azt is k´sz´n´m, hogy beajÀnlottÀl a szabadsÀg-antolÂgia fordÁtÂi k´z¢.
Ne haragudj, ha ezzel kapcsolatban egy nagy szÁvess¢get k¢rek Tûled.
LukÀcs LÀszlÂ (nem tudom, azonos-e azzal a LukÀcs LÀszlÂval, akinek egy-k¢t verse
megjelent a Magyar Csillagban?) ajÀnlÀsodra azirÀnt keresett meg, hogy a szabadsÀgantolÂgia r¢sz¢re oktÂber 1-ig n¢gy-´t verset fordÁtsak. Ezt term¢szetesen elvÀllaltam.
N¢hÀny nappal k¢sûbb Ãjra Árt, hogy a szabadsÀg versek egyelûre nem s¡rgûsek; fordÁtsak s¡rgûsen egy mÀsik antholÂgia r¢sz¢re t¢li tÀrgyÃ verseket, fûleg n¢metbûl ¢s
olaszbÂl. Erre ¢n azt vÀlaszoltam, hogy mivel augusztus 28-ig a szanatÂriumban maradok, itt pedig semmif¢le anyag nem Àll rendelkez¢semre, a munkÀt csak abban az
esetben tudom vÀllalni, ha a versek cÁm¢t rÀ¢rek szeptember 5-ig megadni, a müfordÁtÀsokat pedig szept. 15-ig elk¢szÁteni. Erre û m¢g nem vÀlaszolt. Arra k¢rlek, hogy
mivel tudomÀsom szerint Te is r¢szt veszel a fordÁtÀsban, s Ágy bizonyÀra Te is gyüjtesz
anyagot, hogy ha olyan t¢li tÀrgyÃ vagy szabadsÀgversekre akadnÀl, amelyeket nincsen szÀnd¢kodban lefordÁtani, l¢gy szÁves azokat r¢szemre f¢lretenni. °n szeptember
legelsû napjaiban Pestre utazom bel¡gyminiszt¢riumi berendel¢semet elint¢zni, ¢s akkor leÁrnÀm NÀlad a verseket. Francia, n¢met, olasz, latin vagy g´r´g (Âg´r´g) versek
fordÁtÀsÀra vÀllalkozhatom. Egerben nem hiszem, hogy megfelelû anyagot tudn¢k
gyüjteni. SajÀt k´nyvtÀramban csak francia k´ltûk vannak. Nem akarom idûdet lefoglalni, az¢rt kifejezetten csak abban az esetben k¢rlek erre a szÁvess¢gre, ha a Magad
szÀmÀra is keresel hasonlÂ tÀrgyÃ verseket, s k¢r¢sem teljesÁt¢se nem jelent l¢nyeges
t´bbletmunkÀt, vagy, ha k´nyvtÀradbÂl (nem tudom, van-e sok k¡lf´ldi k´ltûd) minden neh¢zs¢g n¢lk¡l ki tudod az alkalmas verseket halÀszni. Hiszen Pesten v¢gsû esetben magam is kibÀnyÀszhatom valamelyik k´nyvtÀrban az anyagot.
A viszontlÀtÀsig szeretettel ´lel
Laci
A szabadsÀg-antolÂgiÀt nem siker¡lt azonosÁtanunk: talÀn nem is jelent meg. ä LukÀcs LÀszlÂ ä
(1906ä1944) k´ltû, müfordÁtÂ. A T°L K¹LT°SZETE cÁmü k¢tnyelvü versantolÂgiÀja 1943-ban jelent meg.

Kedves Pista!
Ne haragudj, hogy olyan munkÀra k¢rtelek, mely meghaladja idûdet, utÂlag magam
is belÀttam, hogy szer¢nytelen voltam, s megbÀntam k¢r¢semet. Hiszen tulajdonk¢pen nem is kell k´nyvtÀrakban bogarÀsznom. KÀllay MiklÂs k´nyvtÀrÀban annyi k¡l-
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f´ldi k´ltû van, hogy itt bizonyÀra fogok megfelelûeket talÀlni. Csak oda nem valami
szÁvesen megyek.
Ha Ãgy Àll a dolog, hogy SzabÂ Lûrinc fiatalkori fordÁtÀsait nem hajlandÂ k´zl¢sre
Àtengedni, szÁvesen fordÁtok az çltalad megjel´lt versek k´z¡l. Ha rÀmbÁzod a vÀlasztÀst, ¢n a k´vetkezûket vÀlasztom:
1.) Le foyer, la lueur ¢troite de la lampe
2.) Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs
3.) Toutes les amours de la terre
4.) Sonnet boiteux
5.) Autre (Impression fausse)
6.) Lorsque tu cherches tes puces
A müfordÁtÀsokkal r´vid idû alatt el fogok k¢sz¡lni. Azonban ne haragudj, ha egy
felt¢telem van. Ezeket a verseket nem fordÁtom kisebb tiszteletdÁj¢rt, mint amennyit
RadnÂti vagy RÂnay fog kapni az ugyanezen jegyz¢kbûl fordÁtandÂ versek¢rt. Nem
p¢nz¢hs¢gbûl teszem ezt, hiszen jelent¢ktelen ´sszegrûl van szÂ, de nem ¢rt¢kelhetem
le sajÀt munkÀmat sem. L¢gy szÁves, k´z´ld ezt a kiadÂval. A mÀr elk¡ld´tt fordÁtÀsokra ez nem vonatkozik, hiszen elûzetes megÀllapodÀs nem l¢tes¡lt, s nem akarom
az antolÂgia ´sszeÀllÁtÀsÀval kapcsolatos akadÀlyokat m¢g n´velni, hiszen inkÀbb hÀlÀs
vagyok Neked, hogy gondoltÀl rÀm.
K´r¡lbel¡l szeptember 2-3-Àn fogok Pestre utazni, Ágy, ha Te rÀ¢rsz, talÀlkozni fogunk. 28-Àn itt hagyom a szanatÂriumot. VÀltozatlanul jÂl vagyok, de azt hiszem, sokat
nem hasznÀlt az ittartÂzkodÀs, m¢g szerencse, hogy nem Àrtott. Fantasztikus tÀrsasÀg
verûd´tt itt ´ssze a nyÀron, s amolyan Orgia R.T. alakult, melynek tev¢keny tagja voltam. Az igazgatÂsÀg viselt dolgaim miatt fekete listÀra tett, ¢s ÁrÀsban k´z´lt¢k velem,
hogy a j´vûben nem vesznek fel az int¢zetbe.
A viszontlÀtÀsig igaz barÀtsÀggal ´lel
Laci
KÀllay MiklÂs ä (1885ä1955) ÁrÂ, müfordÁtÂ, szerkesztû, KÀlnoky LÀszlÂ nagybÀtyja. ä KÀlnoky
Stefan Zweig V ERLAINE-essz¢j¢nek (fordÁtotta BÀlint Lajos) f¡ggel¢k¢be fordÁtott verseket
(´sszeÀllÁtotta Vas IstvÀn. FûvÀrosi K´nyvkiadÂ, 1943).

Kedves Pista!
BelÀtom t¢ved¢semet. Ha ÀltalÀnosan elfogadott szokÀs, hogy aki t´bbet fordÁt, Àtlagosan kevesebbet kap, term¢szetesen alkalmazkodnom kell. Az¢rt arra k¢rlek, ne szÂlj
a kiadÂnak, vagy, ha mÀr szÂltÀl, nevemben vond vissza a dolgot.
A hat vers k´z¡l mÀr ´t´t lefordÁtottam. Egyed¡l a àMikor bolhÀra vadÀszolÊ kezdetü van hÀtra. Ezt holnap fogom lefordÁtani. A Sonnet boiteux-t ugyan mÀr lefordÁtottam, de ha RadnÂti MiklÂs ¢ppen ezt akarja fordÁtani, k¢szs¢ggel lemondok a javÀra. °rdekes, SzabÂ Lûrinc nem vette ¢szre, hogy ebben a versben tizenn¢gy szÂtagos
sorok is vannak (Verlaine-n¢l elûsz´r!). Az ¢n fordÁtÀsom Ágy szÂl:
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SçNTA SZONETT
ñh, milyen nyomorÃsÀg! Mily gyÀszos lesz a v¢g.
Hogyis szabad kÁnlÂdni ilyen r¢szv¢tlen¡l!
Mint az Àrtatlan Àllat, mely hÀlyogos szem¢t
mereszti a talajra, hol v¢re tÂba gyül.
London k´dben zsibong. ñh, mily bibliai vÀros!
öszik, lobog a gÀzlÀng, rût c¢gtÀblÀk inognak
s nyomor¢k hÀzsorok r¢mÁtenek vajÀkos
gy¡lekezetek¢nt g´rnyedt v¢nasszonyoknak.
A mult minden f´rtelme sz´kell, nyÀvog, vonÁt,
s¡v´lt a piszkossÀrga s v´r´s k´dben, soho-k
s incked-ek hangzanak fel, all right-ek ¢s how-k.
Nem, ez kibÁrhatatlan, c¢ltalan v¢rtanÃsÀg,
mily gyÀszos lesz a v¢g itt, mily siralomra m¢ltÂ!
Hamvadj el tüzesûben, Âh bibliai vÀros!
P¢nteken vagy szombaton utazom Pestre, a fordÁtÀsokat viszem magammal. MeglÀtod, hogy a t´bbi m¢g jobban siker¡lt. Sokkal jobbak, mint amiket eddig k¡ldtem.
K¡l´n´sen az àAutreÊ meg a àToutes les amours de la terreÊ.
A szanatÂriumi dolgok miatt ne aggÂdj. Ami t´rt¢nt, csak az ottani l¢gk´rben volt
lehets¢ges. Olyan Istentûl elrugaszkodott tÀrsasÀg is csak szÀz ¢vben egyszer verûdik
´ssze, mint ezen a nyÀron.
A viszontlÀtÀsig ´lel
Laci
Kedves Pista!
Elûsz´r a leveledben k´z´ltekre vÀlaszolok, azutÀn Árok a mell¢kelt versekrûl.
VÀlasztÀsodra bÁzom, hogy melyik fordÁtÀsaimat k´zl´d, egy¢bk¢nt is az Àltalam javasoltak s az Àltalad vÀlasztottak majdnem megegyeznek. A megjel´lt versek k´z¡l a
àReggeli imaÊ, àírÀs 1875-bûlÊ, àII. Lajos bajor kirÀlyhozÊ ¢s a àCharles de SivryhezÊ
cÁmüek Verlaine àAmourÊ-jÀban, a àSeguidillaÊ a àParallªlementÊ-ban van.
Olyan verset, melyet SzabÂ Lûrinc lefordÁtott, ¢n nem fordÁtok Ãjra. Az û fordÁtÀsai
nagyr¢szt igen jÂk, 50-60 ¢vig nem ¢rdemes ûket Ãjra fordÁtani. Nagyszerü ¢rz¢kkel
lÀtja meg, mi a l¢nyeges a versben ¢s mi hagyhatÂ el. ValÂszÁnüleg az ¢n fordÁtÀsomban
verlaine-ibb lenne a rÁmel¢s, a z´kkenûmentes jambus, viszont az ÃjrafordÁtÂ mindig
hÀtrÀnyban van azzal, hogy ha elûdje valamely sor t´k¢letes megoldÀsÀt megtalÀlta,
vagy Àt kell azt vennie, vagy gyeng¢bb sorral pÂtolnia. Elûbbi esetben plÀgiumgyanÃs
lesz, utÂbbiban le kell mondania arrÂl, ami valÂszÁnüleg neki is esz¢be jutott volna.
Eg¢szen fiatalkori Baudelaire-fordÁtÀsaimban p¢ldÀul teljes sorok szinte szÂrÂl szÂra
azonosak Babics [!] n¢melyik fordÁtÀsÀval, melyeket akkor m¢g nem ismertem.
A most k¡ld´tt versekre t¢rve, Ãgy ¢rzem, keveset produkÀltam egy h¢t alatt. Zavart
az utazÀs ¢s annak elûk¢sz¡letei, de fûleg az, hogy itt a szanatÂriumban kÃrÀzni kell,
¢s fekve sokkal nehezebb a munka.
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LefordÁtottam a àBirds in the nightÊ c. verset, s be kell vallanom, nagyon csalÂdtam
ebben a hÁres versben. Az elsû r¢szek hihetetlen¡l banÀlisak. Az eredetiben m¢g inkÀbb, mert ´nk¢nytelen¡l [!] is simÁtottam valamit a fordÁtÀsban. Mintha nem egy nagy
k´ltû, hanem egy szerelmes kereskedûseg¢d panaszolnÀ keserveit. Tekintve, hogy ez
tulajdonk¢pen versciklus, egyes r¢szeit esetleg hasznÀlhatod, itt a àM¢g egyre lÀtlakÊ,
àSÀrga ¢s feh¢rÊ s a àT´rtÀrbocÃ hajÂmat a szerencseÊ kezdetüekre gondolok. CÁm¡k
lehetne vagy a kezdûsor, vagy: àA Birds In The NightÊ-bûl. De az is lehet, hogy egyiket
sem talÀlod jÂnak. SajnÀlom, hogy annyi idût pazaroltam erre a hosszÃ k´ltem¢nyre.
HiÀba! Verlaine igazi arca a r´vid versekben van elrejtve.
A àHalottaim gyÀszos soraÊ a àLucien L¢tinoisÊ ciklus zÀrÂdarabja. Ezt a legjobban
siker¡lt eddigi fordÁtÀsomnak tartom. InkÀbb akÀrmelyiket hagyd ki, mint ezt. Verlaine-n¢l e versnek nincsen cÁme, a ciklusban a XXV. szÀmot viseli. Esetleg àHalottaimhozÊ cÁmmel lehetne k´z´lni. SzabÂ Lûrinc is cÁmet adott a csak szÀmozott vagy
lefordÁthatatlan cÁmü Verlaine-daraboknak.
A àLondon BridgeÊ-t Verlaine legjobb korszakÀban Árta, AngliÀban, a Sz´vegtelen
RomÀncok idej¢n. K¢ziratÀt AngliÀban talÀltÀk meg a k´ltû halÀla utÀn, s csak akkor
vÀlt ismertt¢. Az àAegrisomniaÊ Verlaine utolsÂ verseinek egyike.
Ha a h¢ten m¢g lesz t¡relmem fordÁtani (most ugyanis kicsit megcs´m´rl´ttem), a
h¢t v¢g¢n elk¡ld´m. Ha nem, megÁrom. Sok szeretettel ´lel, MarikÀnak k¢zcsÂkom!
Laci
Marika ä Kutni MÀria, Vas IstvÀn mÀsodik feles¢ge.

Kedves Pista!
M¢g egy müfordÁtÀst k¡ld´k. CÁme Verlaine àD¢dicacesÊ cÁmü k´tet¢ben àA Ph...à (a
Ph. Philine-t jelenti.) Azonban a àLa mort du petit chienÊ cÁmet is maga Verlaine adta
a versnek egy korÀbbi megjelen¢se alkalmÀbÂl.
Ne haragudj, hogy a rendelkez¢semre ÀllÂ k¢t h¢t alatt ilyen keveset fordÁtottam.
Azt hittem, hogy itt nyugodtan dolgozhatom, de csalÂdtam.
KÃra k´zben nehezen megy a fordÁtÀs. Zavar maga az eg¢szen lapos fekvû helyzet
is az intenzÁv szellemi munkÀban, nem is besz¢lve arrÂl, hogy a nagy Sauvageot szÂtÀr
vagy a Larousse kezel¢se ebben a helyzetben rendkÁv¡l neh¢z ¢s k¢nyelmetlen. Hogy
mÀr harmadik ¢ve fekszem, annyira az idegeimre megy, hogy nagyon t¡relmetlen
vagyok, s a kÃrak´zi sz¡neteket mÀsra, mint s¢tÀra, vagy szÂrakozÀsra fordÁtani nem
tudom. Igaz, hogy ha ez a k¢t hÂnap letelik, felhagyok a szanatÂriumi ¢letmÂddal,
m¢ghozzÀ orvosi beleegyez¢ssel. Azt mondjÀk ugyanis, hogy annyira meggyÂgyultam,
amennyire ez csak lehets¢ges. Az persze mÀs lapra tartozik, hogy a baj f¢szk¢t tovÀbbra
is magamban hordom.
Mondom, bÀnt, hogy kedvess¢gedet nem hÀlÀltam meg t´bb ¢s szebb fordÁtÀssal,
de megnyugtat az, hogy mint Árod, Ãgyis csak egyn¢hÀnyat szorÁthatsz be a k´nyvbe,
s annyit ezek k´z¡l is kivÀlasztasz. Azok k´z¡l, melyeket a mÃlt h¢ten k¡ldtem, a London bridge-et, az AegrisomniÀt, k¡l´n´sen pedig a àHalottaim gyÀszos soraÊ kezdetüt
jÂ fordÁtÀsnak tartom.
Szeretn¢m v¢g¡l felhÁvni figyelmedet arra, hogy az çltalad k´z´lt fordÁtÀsokon kÁv¡l ¢n m¢g k¢t igen sz¢p Verlaine-fordÁtÀst tudok. SÀrk´zi Gy´rgy fordÁtÀsÀban olvastam a àSz´vegtelen romÀncokÊ c. k´tetbûl az àA Poor Young ShephardÊ c. verset, a
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àJadis et naguªreÊ k´tetbûl pedig a àCirconspectionÊ c. szonettet. Mindkettû a Pesti
HÁrlap vasÀrnapi mell¢klet¢ben jelent meg n¢hÀny ¢vvel ezelûtt.
Nem tudom, hogy te a Verlaine-k´tetek sorrendj¢ben akarod-e ´sszeÀllÁtani az
anyagot, mint SzabÂ Lûrinc? TalÀn jobb volna olyan szempontok alapjÀn rendezni,
mint egy ´nÀllÂ versesk´tetet? Ahogyan p¢ldÀul SzabÂ Lûrinc ÀllÁtotta ´ssze az à¹r´k
barÀtainkÊ anyagÀt. A viszontlÀtÀsig ´lel
Laci
We´res Sanyi Árt a napokban. BetegszabadsÀgon van otthon Cs´ng¢n.

Kedves Pista!
K´sz´n´m szÁves felvilÀgosÁtÀsaidat a francia vers ¡gy¢ben. HasznÀt ugyan nem vettem, mert nem fordÁtottam le a verset. M¢g mindig maradtak ismeretlen szavak, amelyeket francia ismerûs´d sem ismert, s k¡l´nben sem lehetett szÂ megk´zelÁtûen hü
fordÁtÀsrÂl sem. Hogyan fordÁtottam volna le a tÀjszavakat? Magyar tÀjszavakra? FurcsÀk lettek volna a jambikus versben.
Ha m¢g mindig hÃzÂdik a Verlaine-k´tet megjelen¢se, most rÀ¢rn¢k m¢g n¢hÀny
verset fordÁtani. TalÀltam n¢hÀnyat, melyek jobban meg¢rdemeln¢k a magyar fordÁtÀst, mint nem egy a r¢gebben fordÁtottak k´z¡l.
A 80 pengût megkaptam. K´sz´nettel nyugtÀzom.
Az elmÃlt k¢t h¢tben n¢hÀnyszor besz¢lgettem MÀrai SÀndorral, aki itt nyaralt
Egerben, s itt dolgozott Ãj darabjÀn.
Semmi ¢rdemleges nem t´rt¢nt velem. Nem is igen Ártam semmit, kiv¢ve a t¢li versek fordÁtÀsait. Ezt el¢g kedvetlen¡l v¢geztem. VÀlasztÀsom elsietett ¢s nem valami
szerencs¢s volt. Nem is jÂk a fordÁtÀsok, bÀr LukÀcs LÀszlÂ meg van vel¡k el¢gedve.
Lehet, hogy oktÂberben 1-2 napra felruccanok Pestre. Ha igen, megÁrom.
A viszontlÀtÀsig ´lel
MarikÀnak k¢zcsÂkjÀt k¡ldi
Laci
MÀrai SÀndor Ãj darabja talÀn a K ASSAI

POLGçROK .

Kedves PistÀm!
Nagyon hÀlÀs vagyok k¡ldem¢nyed¢rt, csak az bÀnt, hogy annyi p¢nzt adtÀl ki postak´lts¢gre. Nem tudtam, hogy ilyen kis csomagra annyi b¢lyeget kell ragasztani. Meg
kell vallanom, hogy a Nerval-k´tetben n¢mileg csalÂdtam. Azt rem¢ltem, hogy t´bb
vers lesz benne ¢s kevesebb prÂza. Kider¡lt, mi¢rt gondoltam, hogy te a àJ. Y. ColonnÀhozÊ c. verset fordÁtottad. Annak idej¢n panaszkodtÀl a fordÁtÀs neh¢zs¢g¢rûl, ¢s
megmutattad az egyik Nerval-verset. Egy sor megragadt a fejemben. Ezt a sort megtalÀltam az emlÁtett k´ltem¢nyben. Most ´sszehasonlÁtva a àDelficaÊ-val ¢s a àMyrthoÊval, megÀllapÁtottam, hogy a àJ. Y. ColonnÀhozÊ c. szonett n¢gysorosai jelent¢ktelen
elt¢r¢sekkel azonosak a àDelficaÊ elsû nyolc sorÀval, a terzinÀk pedig szÂ szerint egyeznek a àMyrthoÊ hÀromsorosaival. Nerval utÂlag csinÀlt egy versbûl kettût, vagy kettûbûl egyet. TehÀt, miutÀn fordÁtÀsaid bizonyÀra kitünûek, valÂban nem volt ¢rtelme,
hogy a verset ¢n is lefordÁtsam.

260 ã Vas IstvÀn leveleslÀdÀjÀbÂl

Az àIdûszerütlen VallomÀsÊ tekintet¢ben igazad van. Az utolsÂ elûtti hÀrom versszak nagyon rossz. Sejtettem ezt, de szerettem volna a Te v¢lem¢nyedet is hallani, mert
sajÀt vers¢vel szemben az ember nem tud el¢g tÀrgyilagos lenni. °rveid meggyûzûek.
Igazad van abban is, hogy elhagyva a hÀrom rossz versszakot, az utolsÂ szakasz ¢rtelmileg z´kkenû n¢lk¡l csatlakozik az elûzûekhez. °n m¢gis Ãgy ¢rzem, hogy az egyszerü kihagyÀs nem t´k¢letes megoldÀs. Az elhagyandÂ hÀrom versszak hely¢be ¢n
egyetlen Ãj versszakot akarok beiktatni, melynek azonban m¢g csupÀn homÀlyos k´rvonalait lÀtom. Ezt a beiktatÀst nem az ¢rtelem kÁvÀnja, hanem a vers belsû egyensÃlya
s az eg¢sz vers c¢lzata. °n azt akartam kifejezni, hogy a magyar mÃltbÂl olyan eml¢keink vannak, olyan ´r´ks¢get ûrz¡nk, amely ¢rt¢kes kincs, s amelyrûl manapsÀg
megfeledkeznek. Hogy a magyarsÀg nehezen, leginkÀbb csak a müv¢szetek nyelv¢n
kifejezhetû àÁz, tüz, zamatÊ s nem pÀrtprogram. Hogy mÀs, igazabb mÂdon is lehet
magyarnak lenni, mint a mai vez¢rcikkÁrÂk ¢s szÂnokok nagy r¢sze ÀllÁtja. Hogy a magyar n¢p nem csupÀn munkÀsosztÀlybÂl ¢s parasztsÀgbÂl Àll, s hogy bÀrmik¢nt Át¢ljen
a k´zv¢lem¢ny a k´z¢posztÀlyrÂl, nem tagadhatja a r¢gi k´z¢posztÀly, a nemess¢g ¢s
polgÀrsÀg szerep¢t az elmÃlt szÀzadokban, s hogy arra a k¢pre, melyet a magyarsÀgrÂl
alkotunk, ez a r¢teg rakta fel a legt´bb szÁnt. Ha az olvasÂ mindezt nem ¢rzi ki a versbûl, s csak remek tÀjleÁrÀst ¢s k¢psorozatot lÀt, akÀr tüzbe is dobhatom az eg¢szet. Ez
a vers felelet kell, hogy legyen arra a k¢rd¢sre is, hogy mi¢rt hallgatnak a k´ltûk, vagy
legalÀbbis a hozzÀm hasonlÂ alkatÃak? TehÀt el szÀnd¢kozom hagyni a versbûl mindazt, ami rossz, k´ltûietlen, de nem hagyok el semmit sem az¢rt, hogy esetleges tÀmadÀsokat elker¡ljek. Az, hogy a pÀrtszem¡veget viselû irodalmÀrok esetleg reakciÂsnak
fognak tartani, nem ¢rdekel.
Ezek elûrebocsÀtÀsa utÀn arra k¢rlek, hogy a verset egyelûre ne add le sehovÀ, amÁg
tûlem az Ãj v¢gleges sz´vegü k¢ziratot meg nem kapod, sût addig ne is mutasd meg
senkinek, m¢g BalÀzs¢knak sem.
Mi¢rt nem gondoltam arra, hogy Illy¢snek magam k¡ldjem el a verset? F¢lszeg
dolog. TalÀn ki fogsz nevetni. Ha kÁs¢rû sorok n¢lk¡l k¡ld´m, ilyen hosszÃ hallgatÀs
utÀn udvariatlansÀgnak ¢rzem. MÀsr¢szt a àMagyar CsillagÊ idej¢ben ¢n k¢tszer is Ártam levelet Illy¢snek, s vÀlaszt egyszer sem kaptam. Ezen nem s¢rtûdtem meg, de k´r¡lbel¡l azt ¢reztem ki belûle, hogy bÀr jÂ k´ltûnek tart engem (erre mutat, hogy 1943ban Illy¢st kiv¢ve egy k´ltû se szerepelt oly gyakran a Csillagban, mint ¢n), azonban
urbÀnusnak, l¢tjogosulatlannak. Azt hiszem, valami elefÀntcsonttornyosat ¢rzett bennem, ami ût kezdettûl elidegenÁtette. Hogy Illy¢s engem t´bbre tartana NÀlad, abban
valÂszÁnüleg t¢vedsz. Ha m¢gis Ágy lenne, legfeljebb valami be nem vallott antiszemitizmus lehet az oka, nem tÀrgyilagos v¢lem¢ny. TalÀn legk´zelebb jÀrok az igazsÀghoz,
ha felt¢telezem, hogy û az ´sszes urbÀnusok l¢tjogosultsÀgÀt tagadja, T¢ged, engem
¢s a hozzÀnk hasonlÂkat mesters¢gesen kiteny¢sztett ¡veghÀzi virÀgoknak tart, s ha
lapjÀban m¢gis helyet Àd, ezt csupÀn az¢rt teszi, mert a n¢p m¢g nem termelt ki elegendû elsûvonalbeli tehets¢get. Valahogy Ãgy van mindnyÀjunkkal, mint N¢meth
LÀszlÂ a zsidÂ ¢s a volt nemzeti kisebbs¢gekhez tartozÂ ÁrÂkkal. Azt hiszem, legjobb
lesz, ha legk´zelebbi pesti utam alkalmÀval m¢gis megismerkedem vele szem¢lyesen,
hogy el tudjam d´nteni, igazsÀgos-e ez a v¢lem¢nyem, s ez alkalommal magam adom
Àt a verset. De ha megkaptad a javÁtott sz´veget, ¢s v¢letlen¡l talÀlkozol vele, Te is
Àtadhatod. Term¢szetesen a fentiekrûl ne t¢gy elûtte emlÁt¢st.
öjabb verset nem Ártam, eltekintve egy epigrammtÂl, mely ma nem k´z´lhetû aktualitÀsa miatt, tovÀbbÀ ÀtÁrtam àHol lehetsz?Ê c. versemet, amelyet a szentimentÀlis
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r¢szletektûl megtisztÁtottam. (Ez az a vers, amelyet a àNovemberÊ-rel egyidejüleg mutattam meg Neked.)
Nem szer¢nys¢gbûl mondom, de visszat¢rve leveledre (azt Árod, hogy irigyelsz,
mert most is tudok Árni), nincs mi¢rt irigyelned. Az ¢n k´lt¢szetem ¢vek Âta egy helyben topog. Harminc´t´dik ¢vemben vagyok. E koron tÃl egy k´ltû szolgÀlhat m¢g
meglepet¢sekkel, de k´rvonalai mÀr kialakultak, gy´keresen Ãjat csak akkor hozhat,
ha eddigi müv¢t lerombolja, az pedig csak ÀrtalmÀra lehet. Ha m¢rlegre teszem er¢nyeimet ¢s hibÀimat, mit hozhatok fel a magam javÀra?
TÀjleÁrÀsokat, k¢peket valÂban tudok csinÀlni. Ezek szÁnesek, k¢pszerüek, n¢ha
m¢g ki is emelkednek a papÁr k¢tdimenziÂs sÁkjÀrÂl. De mit ¢r az ´nc¢lÃ leÁrÀs? Szert
tettem a kifejez¢snek olyan fokÃ eleganciÀjÀra, amely gyakran k´zhelyeknek is irodalmi valeurt k´lcs´n´z. (NyÀri d¢lhez. November.) De mi mÀs ez, mint büv¢szmutatvÀny? A gondolati k´lt¢szet porondjÀn elbukom. Nemcsak eredeti gondolatok hiÀnyoznak verseimbûl, de ki¡tk´zik müvelts¢gem hiÀnyossÀga is, s Át¢lûk¢pess¢gem is
megbÁzhatatlannak bizonyul, mert amikor k´zhelyeket ´lt´ztetek irodalmi mezbe,
nem sÃgja meg csalhatatlanul, hol van a hatÀr, amelyen tÃl a vers lapos frÀzissÀ, türhetetlen modorossÀggÀ vÀlik. Politikai verseim rosszak, vagy csak ott jÂk, ahol nincs
szÂ benn¡k politikÀrÂl. Ez az eg¢sz 1944-es ciklusra vonatkozik. Sajnos k´lt¢szet¡nk
Babits¢k utÀni s¡llyed¢s¢t mutatja, hogy ennyi hibÀval, ily kev¢s jÂ tulajdonsÀggal kortÀrsaim ¢lvonalÀnak k´zel¢ben tudok maradni. LukÀcs Gy´rgynek az epigonizmus
k¢rd¢s¢ben van n¢mi igaza, ha Forum-beli cikke t¢ves alapt¢telekbûl is indul ki, s eg¢sz¢ben elfogadhatatlan is.
°n is Ãgy ¢rzem, hogy l'art pour l'art k´lt¢szetnek ma nincs l¢tjogosultsÀga. Ha egy
k´ltût n¢p¢nek sorsk¢rd¢sei s az eg¢sz ÀtalakulÂ vilÀg probl¢mÀi mint embert sem ¢rdeklik, akkor valÂban s¡ket l¢lek, nem is alkothat igazÀn kivÀlÂt. Ha viszont nem ¢rdektelen, de ezek a k¢rd¢sek szÀmÀra nem jelentenek ihletûerût, vagy hiÀnyzik hozzÀ
a hangja, nem Árhat az¢rt, mert a passzÁv viselked¢s, a merû negatÁvum is ÀllÀsfoglalÀs.
Igaz, hogy a teljes hallgatÀst megint csak ÀllÀsfoglalÀsnak tekintik azok, akik az irodalom politikai ki¢rt¢kel¢s¢vel foglalkoznak, viszont ezekkel v¢lem¢nyem szerint nem
kell t´rûdni.
Azt hiszem, irodalomrÂl tÃl sokat is Ártam. RÀt¢rek az aktuÀlis probl¢mÀkra. Nem
akarlak terhelni. Tudom, hogy eddig is sokat szaladgÀltÀl ¡gyeimben, m¢gis k¢nytelen
vagyok megk¢rni T¢ged valamire. NÀlam volt az àAlliance Fran§aiseÊ-tûl k¢t k´nyv.
Egyik a Malraux àL'EspoirÊ-ja, a mÀsik egy Ch¢nier-versesk´tet. Ezeket B´be el fogja
HozzÀd vinni, arra k¢rlek, vagy juttasd vissza a k´nyvtÀrba, vagy add meg B´b¢nek
a cÁmet, melyet ¢n elfelejtettem. Jobb szeretn¢m, ha Te juttatnÀd vissza, valÂszÁnüleg
van a kiadÂnÀl k¡ld´nc, akivel elk¡ldheted. B´b¢re az¢rt nem merem bÁzni, mert ha
egyszer zÀrva talÀlja a k´nyvtÀrt, nemigen fog mÀsodszor is elmenni. B´be egy¢bk¢nt
nagyon neh¢z helyzetben van, mert ÀllÀsa m¢g mindig nincs, s ¢n jelenleg semmivel
sem tudom segÁteni. Ha felkeres T¢ged, tanÀcsot fog k¢rni arra vonatkozÂlag is, nem
k¢rhetn¢k-e ¢n tekintettel betegs¢gemre ¢s ÀllÀsn¢lk¡lis¢gemre seg¢lyt a àMüv¢szeti
TanÀcstÂlÊ. Nem szÁvesen tenn¢m ezt, kizÀrÂlag B´be miatt, s a seg¢lyt teljes eg¢sz¢ben
neki juttatnÀm. Te jobban tudod, van-e most ilyenre a TanÀcsnak fedezete. °n azt
hiszem, nagyon rem¢nytelen a dolog, s legjobb, ha lebesz¢led rÂla B´b¢t. Minek feleslegesen megalÀzkodni. Ha mÀs volna a v¢lem¢nyed, arra k¢rlek, segÁts neki a k¢rv¢nyt megÁrni.
Azt hiszem, most mÀr mindenrûl Ártam. A viszontlÀtÀsig ´lel
Laci
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A kiadÂ ä a R¢vai K´nyvkiadÂ, Vas IstvÀn itt volt szerkesztû, Ill¢s Endre volt a kiadÂ igazgatÂja.
ä B´be ä Marosfalvi Erzs¢bet, KÀlnoky LÀszlÂ elsû feles¢ge.

Kedves Pista!
Nagyon k´sz´n´m, hogy az ¢n ¢s a B´be ¡gy¢ben annyit fÀradoztÀl. Az öj Idûk-tûl
megkaptam a vers honorÀriumÀt, 35 forintot, p¢ldÀnyt nem k¡ldtek, s Ágy nem tudom, melyik versem jelent meg.
Ne haragudj, ha most kettûs k¢r¢ssel zaklatlak: Az egyik: àA nyÀri d¢lhezÊ cÁmü
versemen ¢n utÂlag egy javÁtÀst eszk´z´ltem, s ez a NÀlad l¢vû k¢ziratban nincs kereszt¡lvezetve. E helyett a sor helyett:
teny¢szÀllatvÀsÀrt, tankot mutat
a v¢gleges sz´veg a k´vetkezû:
pÀnc¢lt´rû ÀgyÃt, tankot mutat.
Nagyon k¢rlek, ha K¢ryvel talÀlkozol, k¢rd meg nevemben, hogy javÁtsa ki a sz´veget, vagy hÁvd fel telefonon.
MÀsik k¢r¢sem a k´vetkezû:
°n itt teljesen elmaradottan ¢lek. Egerbe nem jÀr egyik irodalmi folyÂirat sem, s
k¡l´nben sincs p¢nzem, hogy megvegyem. Neked bizonyÀra megvan a àMagyarokÊ,
àöj HoldÊ àIrodalom ¢s TudomÀnyÊ s az esetleg azÂta indult folyÂiratok Ãjabb szÀma.
Nagyon hÀlÀs lenn¢k, ha ezeket el tudnÀd k¡ldeni egy-k¢t h¢tre k´lcs´n, amikor is
hiÀnytalanul vissza fogom juttatni. A àMagyarokÊ augusztusi szÀmÀt olvastam, azt tehÀt ne k¡ldjed, az àöj HoldÊ elsû szÀma szint¢n megvan. A t´bbi folyÂiratnak sem
augusztusi, sem k¢sûbbi szÀmÀt nem lÀttam. Azonban, ha valamelyik szÀm mÀr nincsen birtokodban, eszedbe ne jusson a kedvem¢rt Ãjra megvenni, csak olyat k¡ldj¢l,
ami megvan otthon. Azt hiszem, az eg¢sz k¡ldem¢ny bele fog f¢rni egy nagy borÁt¢kba,
s Ágy a posta-k´lts¢g nem jelent l¢nyeges kiadÀst SzÀmodra.
°n itthon nem Ártam verset.
N¢hÀny Nerval-verset lefordÁtottam. Ezeket itt k¡ld´m. Sajnos a rendelkez¢semre
ÀllÂ antholÂgiÀban nincs is tûle t´bb vers, pedig Ãgy ¢rzem, hogy ¢ppen û az a k´ltû,
akit legjobban tudn¢k fordÁtani. Ezt egy¢bk¢nt k¡ldem¢nyembûl megÁt¢lheted. Ha
valahol lehet müfordÁtÀst elhelyezni, megkÁs¢relheted ezekkel. Az àEl DesdichadoÊ-t
alkalomadtÀn megmutathadnÀd Cs. SzabÂnak is, û esetleg hasznÀlhatnÀ az olasz antholÂgiÀhoz.
Csaba megÁrta az ÀllÀsom k´r¡li helyzetet. BÀr a k´r¡lm¢nyek lÀtszÂlag kedvezûen
alakultak, û sem optimista, ¢n meg jÂformÀn semmi rem¢nyt nem füz´k az ¡gyh´z.
MarikÀnak nagyon k´sz´n´m, hogy forgalomba hozandÂ verseimet g¢peli, ¢s k¢zcsÂkomat k¡ld´m.
T¢ged a viszontlÀtÀsig szeretettel ´lel
Laci
u. i. Az àEl DesdichadoÊ c. versben a tizedik sorban nem tudom, kirÀlynû vagy kirÀlyn¢-e a helyes szÂ? Az utalÀsok (a t´bbiek is) kiss¢ homÀlyosak ebben a versben. GyanÃs,
hogy a valÂdi t´rt¢nelem ¢s mitholÂgia itt k¢pzelttel keveredik, mint pl. Apollinairen¢l a àMegcsalt szeretû romÀncÀÊ-ban. A àBironÊ-n¢vn¢l, ha a vers valahol megjelenne, vigyÀzni kell, nehogy a szedû, vagy aki a korrektÃrÀt v¢gzi, t¢ved¢snek v¢lje ¢s
àByronÊ-ra javÁtsa.
A nÀlam l¢vû antholÂgiÀban m¢g egy Nerval-vers szerepel, a àJ. Y. ColonnÀhozÊ
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cÁmü. Ezt az¢rt nem fordÁtottam le, mert eml¢keztem, hogy Te mÀr lefordÁtottad Cs.
SzabÂ szÀmÀra. Ha van ebbûl a fordÁtÀsbÂl felesleges p¢ldÀnyod, arra k¢rlek, azt is
k¡ldd el a folyÂiratokkal egy¡tt.
A NYçRI D°LHEZ a Magyarok 1946. novemberi szÀmÀban jelent meg. ä K¢ry LÀszlÂ ä (1920ä1992)
irodalomt´rt¢n¢sz, kritikus, tanÀr, a Magyarok, majd a NagyvilÀg szerkesztûje. ä Cs. SzabÂ olasz
antholÂgiÀja ä MçRVçNY °S BAB°R (Officina, ¢. n.). ä Csaba ä °lthes Csaba (lÀsd az 1947. januÀr
14-i levelet).

Kedves Pista!
Leveleddel nagyon meg´rvendeztett¢l ¢ppen olyan napokban, amikor a j´vût jÂformÀn kilÀtÀsn¢lk¡linek ¢reztem. Azt hiszem, soha nem vÀgytam k¡l´n´sebben p¢nzre,
de az, amirûl Ársz, most szinte az ¢letet jelenti. Hiszen Ágy vissza tudok t¢rni Pestre, s
amÁg az ´sszeg tart, bizonyÀra el tudok valahol helyezkedni.
Az eg¢szen k´zeli j´vûben egy¢bk¢nt nem utazom Pestre, ha nem muszÀj. ValÂszÁnüleg megvÀrom a tavasz kezdet¢t. Ha kapok vÀllalatodtÂl fordÁtÀst, azt m¢g Egerben
fejezem be. Mivel egy¢bbel nem fogok foglalkozni, rem¢lem, hamarosan k¢szen leszek. AmÁg a nagy hideg tart, mÀr csak az¢rt sem utazhatom, mert Budapesten bet´rtek a pinc¢nkbe, ¢s az ´sszes fÀt elvitt¢k.
A versre vonatkozÂlag, ha az Ãj befejez¢st m¢ltÂnak talÀlod a vers elsû r¢szeihez,
Àtadhatod K¢ry Lacinak. Ha Illy¢s sokÀig tÀvol lesz, nem ¢rdemes vÀrni. Lehet, hogy
a àVÀlaszÊ-nak nagyobb a nyilvÀnossÀga, de a àMagyarokÊ tisztÀbb irodalom.
Nem tudom, hogy benne lehet-e m¢g a januÀri szÀmban. TalÀn a B.-dÁj eredm¢nyhirdet¢se elûtt volna jÂ kij´nni vele? Vagy inkÀbb utÀna? Ezt nem tudom eld´nteni.
Ha utÀna verset k¢rnek tûlem, nem tudok hasonlÂval szolgÀlni. EgyszÂval add Àt a
verset K¢rynek, hogy mikor j´jj´n, RÀtok bÁzom.
Szeretettel ´lel
Laci
B.-dÁj ä Baumgarten-dÁj, KÀlnoky LÀszlÂ 1947-ben kapta meg.

Kedves Pista!
Ne haragudj, hogy a szokottnÀl hosszabb ideig nem Ártam. Szerettem volna befejezni,
illetve Àtdolgozni az àIdûszerütlen VallomÀsÊ-t, de sokÀig nem volt hozzÀ hangulatom.
Tegnap v¢gre neki¡ltem ¢s megcsinÀltam. Azt hiszem, siker¡lt olyan befejezû strÂfÀkat
talÀlnom, melyek m¢ltÂk a vers elsû k¢tharmadÀhoz, sût m¢g fel is emelik a verset, s
Âdaszerüv¢ teszik. K¢rlek, hogy a vers NÀlad l¢vû elsû vÀltozatÀt semmisÁtsd meg.
Egy¢bk¢nt cs´m´r´m azzal a k´lt¢szettel szemben, amelyet eddig müveltem, m¢g n´vekedett az utÂbbi hetekben. Azt hiszem, ebben a zsÀnerben el¢rtem azt, amit tehets¢gem korlÀtai k´z´tt el¢rhettem. Azt hiszem, Te is az¢rt nem Ársz, mert Ãgy ¢rzed,
el¢rt¢l egyfajta t´k¢letess¢get, amely mÀr nem el¢gÁt ki. A k´ltû nem büv¢sz, aki megism¢telheti hatÀsos mutatvÀnyait. Ha nem csinÀlunk valami Ãjat, Babits¢k utÀn kb.
azt a szerepet fogjuk jÀtszani az irodalomt´rt¢netben, mint Reviczky ¢s KomjÀthy az
AranyäV´r´smartyäPetûfi triÀsz utÀn.
°n elhatÀroztam, hogy a modern fizika ¢s csillagÀszat Àltal nyert Ãj vilÀgk¢pet fo-

264 ã Vas IstvÀn leveleslÀdÀjÀbÂl

gom k´lt¢szetembe olvasztani (ha siker¡l). Elsûnek egy Einsteinhez Árt ÂdÀt ¢s egy kromoszÂma-verset tervezek.
Nagyon k´sz´n´m a Laforgue-k´tetet, felt¢tlen¡l fogok belûle fordÁtani.
A prÂza fordÁtÀsmintÀt a h¢t v¢g¢ig megk¡ld´m. M¢g habozom, hogy Giraudoux
àBellaÊ-jÀbÂl, esetleg Duhamel: àLe notaire du HavreÊ c. reg¢ny¢bûl vagy egy Duvernois-k´nyvbûl fordÁtsak-e? Ezek vannak meg itthon mint legmodernebbek.
°n most kaptam Egerben egy ideiglenes ÀllÀst, de retteneteset. AdÂellenûrzû vagyok a k´zellÀtÀsi hivatal k´tel¢k¢ben. Fizet¢sem havi 162 frt. Nekem kell az ¡zleteket
sorra jÀrnom. Az utcÀn kik¢rdezni az ¡zletbûl kil¢pû vevûket stb. Sz´rnyü foglalkozÀs,
de mindenk¢pen akarok valami p¢nzt k¡ldeni B´b¢nek, s itthon se n¢zhetem, hogy
sz¡leim minden¡ket eladjÀk.
Ha tudnÀl fordÁtÀst szerezni, otthagyhatnÀm ezt az ÀllÀst, ami betegs¢gem szempontjÀbÂl is jobb lenne. Egy¢bk¢nt is lehet, hogy ott kell hagynom, mert a baloldali
pÀrtok helybeli szervei, amint hallottam, mÀr kifogÀs tÀrgyÀvÀ tett¢k alkalmaztatÀsomat.
Szeretn¢m, ha a Cipi cÁm¢t k´z´ln¢d velem. Nem tudom, mi van BalÀzs¢kkal? Kb.
hat hete, hogy Ártam nekik, s nem vÀlaszoltak.
MarikÀnak k¢zcsÂkomat k¡ld´m,
T¢ged szeretettel ´lel
Laci
Az I DýSZERþTLEN VALLOMçS a Magyarok 1947. februÀri szÀmÀban jelent meg. ä Cipi ä Ottlik
G¢za. ä BalÀzs¢k ä Lengyel BalÀzs ¢s Nemes Nagy çgnes.

1947. I. 14.
Kedves Pista!
Ma kaptam meg a k´nyvet, szerzûd¢st, p¢nzt. VÀllalom a fordÁtÀst, mert p¢nzem nincs
¢s munkÀm sincs. Az Àrellenûrz¢st abbahagytam. A nagy hidegben valÂ jÀrkÀlÀs ¢s
¡zletek elûtti ÀcsorgÀs k´zben megfÀztam, ¢s m¢g most is k´h´g´k. A szerzûd¢s alÀÁrt
p¢ldÀnyÀt visszak¡ld´m mell¢kelve, a hatÀridût februÀr 1-rûl februÀr 15-re javÁtottam. Ha itthon maradn¢k Egerben, elûbb is k¢szen lenn¢k, de a napokban kaptam
°lthes CsabÀtÂl levelet, amelyben k´zli, hogy januÀr 20ä31 k´z´tt valÂszÁnüleg Ãjra
el kell foglalnom ÀllÀsomat a bel¡gyminiszt¢riumban. Megvallom, kiss¢ aggaszt, hogy
orosz ÁrÂt n¢metbûl kell fordÁtanom. így az eredeti münek azon sz¢ps¢geirûl, amelyek
a n¢met fordÁtÀsban elsikkadtak vagy elsz¡rk¡ltek, nekem eleve le kell mondanom.
Ha a n¢met fordÁtÀsban hibÀk, f¢lre¢rt¢sek vannak, azokat tehert¢telk¢nt elûre Àt kell
vennem. V¢g¡l baloldali kritikusok felfedezhetik, hogy nem az eredetibûl fordÁtottam,
s jogos tÀmadÀsokat kaphatok. De hÀt mÀr mindegy. Mindenesetre nagyon k´sz´n´m
Neked is, Ill¢s Endr¢nek is, hogy nem feledkeztetek meg rÂlam. A fordÁtÀst mÀr holnap reggel elkezdem.
Kedves Pista! Most egy igen nagy szÁvess¢get k¢rek Tûled. Tegnap olvastam a àVilÀgÊ-ban, hogy kik kapnak az id¢n Baumgarten-dÁjat. °n nem vagyok k´z´tt¡k. Ezzel
szemben ma expressz lev¢lben kaptam egy nyomtatott meghÁvÂt a Baumgarten-alapÁtvÀny januÀr 18-i eml¢k¡l¢s¢re, melynek tÀrgya az 1947. ¢vi irodalmi dÁjak k´zz¢t¢tele. Azt azonban nem ÁrjÀk, hogy ¢n kapok-e dÁjat? Tudod, sokkal jobb volna, ha
elker¡lhetn¢m a felutazÀst. M¢g mindig meg vagyok fÀzva, B´b¢nek nincs t¡zelûje.
Sokba ker¡l az utazÀs is, mert arck¢pes igazolvÀnyomat a bel¡gy bevonta, s januÀr

Vas IstvÀn leveleslÀdÀjÀbÂl ã 265

20ä30 k´z´tt ÃjbÂl fel kell majd utaznom szolgÀlatom megkezd¢se c¢ljÀbÂl. V¢g¡l a
fordÁtÀs is hÀtrÀnyt szenvedne az utazÀs okozta idûvesztes¢g k´vetkezt¢ben. Az¢rt a
k´vetkezûkre k¢rlek: Ide mell¢kelek egy levelet, amelyben kimentem magam a KuratÂrium elûtt betegs¢gem cÁm¢n. Ha ezt a levelet megfelelûnek talÀlod, juttasd el a
KuratÂriumhoz. Ha mÀs sz´veget jobbnak talÀlnÀl, Árd meg a levelet, ¢s hamisÁtsd alÀÁrÀsomat. Ha pedig azt tartod, hogy meg kell jelennem, hogy meg nem jelen¢sem hiba,
vagy udvariatlansÀg szÀmba megy, akkor azonnal tÀviratozzÀl nekem, csak annyit,
hogy à18-ra j´jjÊ.
DrÀga Pista! Ne haragudj, hogy ilyenekkel terhellek. De valÂban sokkal jobb lenne,
ha most nem kellene utaznom. Ha nem kapok dÁjat, akkor nem is tudok annyi p¢nzt
kiadni. Nem tudom, mit csinÀljak? RuhÀm sincs, amelyben ilyen ¡nnep¢lyes alkalomkor megjelenhessek. NyÀri ruhÀimon kÁv¡l csak az ÁrÂsz´vets¢gben kapott ruhÀm van.
Ha nem tÀviratozol, ezt Ãgy ¢rtelmezem, hogy nem kell utaznom.
A viszontlÀtÀsig ´lel
Laci
Orosz ÁrÂt n¢metbûl kell fordÁtanom ä Gorkij kisreg¢ny¢t, amely KÀlnoky LÀszlÂ fordÁtÀsÀban AZ
cÁmmel jelent meg (R¢vai, 1947). A kisreg¢ny eredeti cÁme: K ARAMORA (LñSZöNYOG).

çRULñ

1947. I. 24.
Kedves Pista!
Tegnap kaptam meg az ¢rtesÁt¢st a àBaumgartenÊ dÁjrÂl. Arra k¢rlek, adj tanÀcsot:
Lev¢lben k´sz´njem-e meg most a KuratÂriumnak, vagy ha Pestre utazom (ez valÂszÁnüleg r´videsen esed¢kes), szem¢lyesen ¢s k¡l´n-k¡l´n a kurÀtoroknak? Azt is Árd
meg, hogy a mÃltkori levelemet, melyen az ¡l¢sen valÂ r¢szv¢tel alÂl kimentem magam, eljuttattad-e illet¢kes helyre, vagy nem? UtÂbbi esetben ugyanis (felt¢ve, ha lev¢lben k´sz´n´m meg a dÁjat) utÂlag kell magamat kimentenem.
A àKaramoraÊ k¢tharmadÀt mÀr lefordÁtottam, kb. februÀr 3-ra fogom k¡ldeni. Ha
olvasod, k¡l´n´sen azt figyeld, nem maradtak-e a sz´vegben n¢metes szerkezetek,
amelyek elÀruljÀk, hogy nem oroszbÂl fordÁtottam. °n nagyon vigyÀzok, de a n¢met
sz´veg olvasÀsa mellett m¢gsem lehet ezeket a hibÀkat Ãgy elker¡lni, mintha az ember
eredetit Ár.
Ha lehet, k¢rd¢semre vÀlaszolj postafordultÀval.
A viszontlÀtÀsig ´lel
Laci
Kedves PistÀm!
Megrend¡lten olvastam verselemz¢sedet az à°sÊ-ben. KÁs¢rteties, hogy valaki ennyire a mÀsik bûr¢be tudjon bÃjni, k´vetni azt is, ami csak halvÀnyan sejthetû a sorok
m´g´tt.
àAz elsodortakÊ valÂban, szÀnd¢kom szerint is k¢t sÁkon jÀtszÂdÂ vers. Egyr¢szt azt
az eg¢sz ¢letformÀt elsodorta az idûk vÀltozÀsa, s ha szereplûire nincs is rossz szavam,
de jÂ sincs: innen az eg¢sz k¢p groteszk idûszerütlens¢ge. MÀsr¢szt a szereplûk legnagyobb r¢sz¢t fizikailag is elsodorta az idû, hiszen meghaltak azÂta. Az ¢letben maradottaknak sem lehet hÀtra sok ideje. Ekk¢pp lehets¢ges, hogy ¢n, az ¢lû, lÀthatom
magamat mint d´gl´tt pisztrÀngot is, a t´bbiekkel sodrÂdva.
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A lehorzsolt, csillogÂ ez¡stpikkelyek jelent¢se valÂban az, hogy mÁg a t´bbiek nem
hagytak nyomot maguk utÀn, n¢vtelen¡l sodrÂdtak el, a pisztrÀng halÀla utÀn is hÁrt
ad magÀrÂl, ¢s ez a hÁr nem n¢lk¡l´z n¢mi csillogÀst. Ez talÀn m¢g a megengedhetû
k´ltûi hiÃsÀg hatÀrÀn bel¡l van.
A verset f¢lret¢ve, m¢g kb. februÀr k´zep¢ig kell a szanatÂriumban maradnom. A
àrimactanÊ nevü gyÂgyszert ugyanis egy ¢vre enged¢lyezheti az illet¢kes bizottsÀg. Az
itteni orvosok szerint kÀr lenne ezt a lehetûs¢get nem hasznÀlni ki, vagyis r´videbb
ideig szedni a gyÂgyszert.
Persze, jÂ volna addig is ´sszej´nni, csak nem tudom, meddig maradtok Szentendr¢n.
NÀlunk nagy felfordulÀs volt, mert Marika m¢gis festette ¢s mÀzoltatta a lakÀst.
Most mÀr rend van. ögyhogy, akÀr Ti j´tt´k el, akÀr mi megy¡nk HozzÀtok, nek¡nk
bÀrmelyik megfelel.
A kiadÂba nem tudok bemenni, telefonon, egy-k¢tszer prÂbÀltalak el¢rni, de nem
siker¡lt.
Rem¢lem, hogy ami k¢sik, nem mÃlik. Addig is MindhÀrmatokat sok szeretettel
¡dv´z´llek
1972. szeptember 12.
Laci
KÀlnoky AZ ELSODORTAK cÁmü verse az °let ¢s Irodalom 1971. ¢vi 37. szÀmÀban jelent meg, Vas
IstvÀn m¢ltatÀsa: A PISZTRçNG PIKKELYE cÁmmel 1972. szeptember 2-Àn jelent meg ugyancsak
az °sben. ä Marika ä HorvÀth MÀria, KÀlnoky LÀszlÂ mÀsodik feles¢ge.

HatÀr Gyûzû

àKORTçRSÊ
mi falsul festi f¢nyes arcomat
ez ÀskÀlÂdÂ tÀrca-karcolat
mi kajÀnul rÂja torzk¢pemet
s hogy eltalÀlt! ä az isten bassza meg
mely sziszeg¢s! indÀzÂ indulat
mi elk¢pzelt bukÀsomon mulat
csupa kifogÀs meghazudtolÀs
sebet piszkÀlÂ Hitetlen TamÀs
levÀgatlan k¢t-lÀbam-k¢t-kezem:
mi nehezen türi hogy l¢tezem
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s ha mÀr szellemem-jellemem facsarja orrÀt s lÁrÀm is rakÀsra: szar
m¢rt ¢rdemesÁt m¢rt nyilatkozik
s maga szarcsimbÂknak kÁvÀnkozik?
hÀ? m¢rt e maszlag-hablaty-misztika
e karikaturabulisztika?
orrom kolbÀszÀt hÃzza hosszura
s kajlancs f¡lem: a kullancs bosszuja?
meddûs¢g¢¢rt bÀnik ki velem
hogy t´rp¢nek ä alkotÀsk¢ptelen?
s û ä ki az írÀsbÂl kisemmizett:
hullÀm mell¢ a csendûrûrizet?
fÀrad'hatlan Tizenk¢t Oldalon:
mely ´r´kharagvÀs! mi szorgalom!
mi falsul festi f¢nyes arcomat
ez ÀskÀlÂdÂ tÀrca-karcolat
mi kajÀnul rÂja torzk¢pemet
s hogy eltalÀlt! ä az isten bassza meg

Hans Sachs

A KALMçR KOSARA
Farsangi kom¢dia
Mann Lajos fordÁtÀsa

Szereplûk:
A KçRTYçS KALMçR
A KALMçRN°
AZ öR

AZ öRNý
JANCSI , AZ INAS
A SZAKçCSNý

Bel¢p az inas kannÀval a k¢zben
INAS

A gazda borra szomjazik.
TudnÀm, hol m¢rnek jÂt ma itt!
No, majd a p¢ks¢ghez futok,
ott az okos, v¢n asszonyok
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biztos megmondjÀk, hol vegyek.
Fû, hogy idûbe' honn legyek,
s nekem is jusson m¢g eb¢d,
mivel ki van tÀlalva r¢g...
N¢zd azt a k¢t t¡lekedût
ott, az àArany T¡l´kÊ elûtt! ä
Egy kalmÀr az meg asszonya.
Vajon mirûl a nagy vita?
A kalmÀr leteszi a kosarÀt, ¢s rÀszÂl a feles¢g¢re
KALMçR
KALMçRN°

KALMçR

KALMçRN°

KALMçR

Itt a kosÀr, no fogd, vigyed!
M¢g mit nem? Azt biz lesheted,
hogy ¢n a kosarat vigyem,
te meg elszÂrd a p¢nzt! No, nem!
Ha ÀlldigÀlhat a kosÀr,
amÁg a kÀrtya, kocka jÀr,
cipeld csak ezt az ÂcskasÀgot!
Ha rosszul gazdÀlkodsz, te bÀnod.
Ne rÀm terheld a kÀrodat!
Kipapolhattad mÀr magad.
RÀment a teljes ¢jszaka.
Ej, m¢rt vagy ilyen ostoba?
Na, jÂ! Egy kis p¢nz ott maradt,
de csak hogy nyerjek, amiatt.
S te Ágy a szÁvedre veszed!
Volt mÀr, hogy ´t font ottveszett,
de m¢g t´bbsz´r volt nyerti, nem?
Mit morgolÂdsz hÀt sz¡ntelen?
Legk´zelebb majd visszaj´n.
Itt a kosÀr, ne! Fogd f¡l´n!
S gyer¡nk, mert f´nn a nap nagyon!
Csak vÀrd, amÁg ¢n megfogom
a kosarat, te senkihÀzi!
Hogy majd te tudj mit eldobÀlni!
Minden hasznot a sz¢lbe szÂrj!
¹t fontunk megint nincs sehol.
AbbÂl ma mi mindenre telne! ä
m¢zeskalÀcsra, borra, serre;
hajpÀntra, türe, gy´ngyre, gombra...
A n¢ps¢g mind k´r¢nk tolongna!
S most mindebbûl nincs semmi se;
pedig mi p¢nz folyt volna be
az erdûn tÃli bÃcsuban!
Ej, kedves, m¢rt ily hangosan?
Nem jÀtszom t´bb¢, megig¢rem.
Fogd a kosarat, s gyere sz¢pen!
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KALMçRN°

KALMçR

KALMçRN°

KALMçR

KALMçRN°

KALMçR

KALMçRN°

KÀr mindent dobra verni nyomban.
Nem lÀtod, mennyi hallgatÂnk van?
Rajtunk nevet mind, n¢zz k´r¡l!
HÀnyszor Ág¢rted, f¢leszü,
hogy a jÀt¢kot elhagyod?
°s meddig tartott a dolog? ä
AmÁg a drÀga cimborÀk
nem csimpaszkodtak Ãjra rÀd!
Ha kÀrtyÀt, kockÀt lÀt szemed,
mindjÀrt nyerûnek k¢pzeled
magad, s azonnal l¢pre m¢sz.
Kifoszt a sok csalÂ, csib¢sz.
HÀny ember ¢szre t¢rt, ki vesztett!
De te mÀr holnap Ãjra kezded.
Ez fÀj legjobban ¢nnekem.
A kosarat meg nem viszem.
Ha te sem, hÀt majd ott marad.
Ej, kedves, ne k´sd meg magad!
Csapd a hÀtadra, hogyha nyom!
Lesz ez m¢g jobb is, ¢n tudom.
MeglÀsd, lesz¡nk m¢g gazdagok.
MÁg ¢lsz, elûbbre nem jutok.
Megb¡ntetett a sors veled.
A k¢szp¢nzt sorra elvered.
Semmit nem nyert¡nk az id¢n.
A tüzû napon ¢gek ¢n,
jÀrvÀn templomtÂl templomig,
amerre ¢ppen szentelik,
de nyerni semmit nem nyerek,
csak egyre beljebb s¡llyedek
a gondba ¢s a f¢lelembe.
Az Àrut Ãgy kapjuk, hitelbe,
¢s nincs nyugtunk semerre sem.
Bolond vagyok mÀr teljesen.
S mindez a jÀt¢kod miatt.
Vidd csak magad a kosarat!
°n ugyan meg nem mozditom!
HÀt ide hallgass, angyalom!
Abban, hogy sorsunk ily komisz,
van Àm kis r¢szed n¢ked is.
Mif¢le r¢szem van nekem,
te arcÀtlan, sz¢gyentelen?
Mondd a szemembe, ha mered!
Nem ´veden cipelgeted
mindenfel¢ a kulacsod,
melybûl gigÀd locsolgatod?
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KALMçRN°

KALMçR

KALMçRN°

MÁg a munkÀhoz lusta vagy,
kitÀtott szÀdnak ´ble nagy.
MeglÀtni jÂ nagy seggeden!
Ha te Ãgy bÀntÀl vÂn velem,
mint ¢n, ez ¢vben is, veled,
m¢g nagyobb vÂna, Ãgy lehet.
Hogy mered bÀntani a seggem?
M¢rt? Te nem piszkolsz folyton engem
a kÀrtyavesztes¢g miatt?
Te meg dûzs´lgetsz, napra-nap.
Bizony elinnÀd minden¡nk. ä
Ha egy kocsmÀba be¡l¡nk,
kettût iszol, mÁg egyet ¢n,
s harapsz is mell¢ k´nnyed¢n.
Alig tudlak kihÃzni onnan.
HasonlÁtunk mi pÀr dologban:
amÁg ¢n jÀtszom, te iszol,
nem maradsz tûlem el sehol.
Meglelte nÀlunk zsÀk a foltjÀt.
Tegye csak mindkettûnk a dolgÀt:
kapd a kosarat v¢gre fel!
Arra ugyan rÀ nem veszel,
csicsogj, ahogy a csÁz, akÀr,
vagy mint a lûtt bak, fejre Àllj!
Hozzad magad, vagy hagyjad ott!
°n ma Forchheimbe indulok.

A kalmÀr odahajÁtja neki a kosarat
KALMçR

Veszed f´l r´gt´n? Rossz lotyÂ!
A kalmÀrn¢ visszahajÁtja

KALMçRN°

Majd te, mihaszna naplopÂ!

ZsÀkokkal p¡f´lik egymÀst. Az inas sz¢tvÀlaszja ûket, mire mindketten elszaladnak.
A kalmÀr visszaj´n, ¢s elviszi a kosarat
INAS

Az asszony nyerte a csatÀt...
De nagy bolond vagyok! NahÀt!
ýrz´m e k¢t ûr¡ltet itt,
s otthon az asztalt leszedik.
FutÀs! Hova is? Erre, ni!
HÀtha marad m¢g valami.
(Elszalad)
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Bej´n az Ãr ¢s az Ãrnû
öR

öRNý

Hol marad az a Jancsi mÀr?
Ugyan, mi Ãjabb bajt csinÀl?
MÀr egy ÂrÀja itt ¡l¡nk,
elfogyott minden ¢tel¡nk,
ä hÀrom fogÀs is ä, de a bor
meg a hozÂja nincs sehol.
Mainzba ment volna el bor¢rt?
TÀn m¢g a kocsmÀig sem ¢rt.
Biztosan elbÀm¢szkodott.
Vajon talÀl-e rÀ okot? ä
Nem gondolnÀm, hogy nagy t´meg
szÀllta a csapsz¢ket ma meg,
mikor a bornak Àra mÀr
lassan a fellegekbe' jÀr.
No, v¢gre, itt a naplopÂ!
FÃjtat a borral, mint a lÂ.
Bej´n Jancsi, az inas

INAS
öR

INAS

Eg¢szs¢g¡kre! JÂ hideg.
Itt vagy? A m¢nkü csapna meg!
Ha a HalÀlnÀl vagy csel¢d,
az ¡kapÀm is ¢lne m¢g.
MÀr egy ÂrÀja itt ¡l¡nk,
s a szomjusÀgtÂl sz¢d¡l¡nk.
SzÀraz eb¢d! ä a franc bel¢d!
SzÀmodra az se, rongy csel¢d!
Majd ha idûre j´ssz haza.
Uram, ne szidjon annyira!
Kit´rt egy nagy csihi-puhi,
s muszÀj volt lÀtnom, ki nyeri. ä
F´nt, az àArany T¡l´kÊ elûtt,
egy kalmÀrn¢ zÃgott, p´r´lt,
hogy nem viszi a kosarat,
mer' a p¢nz kÀrtyÀn elszaladt.
No, erre szÂ szÂt k´vetett,
mivel a kalmÀr szeretett
volna mielûbb menni onnan.
Belehev¡ltek egyre jobban:
szÀllt oda-vissza a kosÀr.
S v¢g¡l kev¢s volt ennyi mÀr,
elkezdt¢k egymÀst ¡tlegelni.
Ezt aztÀn m¢gse' türt¡k el mi,
ha' v¢get vetett¡nk a harcnak,
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INAS
öRNý

öR

öRNý

öR

öRNý

öR

mire mindketten elszaladtak.
De a kalmÀr visszaszaladt:
û vitte el a kosarat. ä
A dolgom f¢lre ez terelte.
Az a kalmÀr meg¢rdemelte,
hogy a kosarat û vigye,
mert azt a drÀga p¢nzt, ugye,
elûtte û jÀtszotta el,
l¢hÀn kÀrtyÀra t¢ve fel.
Ha a kalmÀrn¢ ¢n vagyok,
¢n is ¢ppÃgy beolvasok,
s a terhet ¢ppÃgy nem viszem.
°n meg, a kalmÀr helyiben,
az¢rt, mert rosszul jÀrt a lap,
m¢g nem vinn¢m a kosarat;
mer' az bizony az asszony dolga.
Mindenfel¢ az asszony hordja.
A rendes asszony azt teszi,
amit a f¢rje mond neki,
mivel a f¢rj az Ãr a hÀzban.
K¡l´nben nagy felfordulÀs van.
Ami parancsba t¢tetett,
azt û nem tagadhatja meg:
vinnie kell a kosarat.
Az¢rt egy k¢rd¢s m¢g maradt:
ha kÀrtyÀs, kockÀs az a f¢rj,
¢s sokat semmiben sem ¢r,
hÀzÀt vezetni k¢ptelen,
nem Ãgy jogos, hogy û legyen
a terhet hordozÂ szamÀr?
M¢rt? Asszonyokra ez nem Àll? ä
kik pÀvÀskodva, cicomÀban
imbolyognak a f¢rj nyomÀban,
s naponta vesznek Ãj ruhÀt,
mi majd f¢lÀron megy tovÀbb?
Ez tÀn nem p¢nzpocs¢kolÀs?
M¢rt csak a f¢rj lehet hibÀs,
ha a kosarat vinni kell?
Egyebet nem is ¢rdemel
az az asszony, ki oly gonosz,
hogy a f¢rj¢nek kÀrt okoz.
°n ilyen asszony nem vagyok.
De szent sem, annyit mondhatok.
SzÀlat se vagy jobb, mint a had.
Vinn¢d bizony a kosarat,
ha egyszer arrÂl lenne szÂ!
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öRNý

öR
öRNý

öR
öRNý

öR
öRNý

Pont ¢n lenn¢k rÀ kaphatÂ!
K´ny´r´ghetn¢l ¢nnekem,
hogy a kosarat f´lvegyem!
Nem sÂznÀd azt te ¢nreÀm!
°s ha komolyan mondanÀm? ä
megparancsolnÀm, hogy vigyed?
ögy sem fogadn¢k szÂt neked.
Nem bÀnnÀm, bÀrhogy esz a m¢reg;
kivÀlt nem, tudva vesztes¢ged.
Nem vinn¢d parancsomra sem?!
BÀnnÀm is ¢n azt, kedvesem,
hogy hangod ¢pp milyenre vÀlt!
A kalmÀroknak kosarÀt
nem volna mÂd, hogy rÀm tegyed.
Meg is Ázleln¢d ´kl´met!
MegtudnÀd, ki az Ãr a hÀzban!
Ej, hÀt csak ¡ss meg! Rajta, bÀtran!

A f¢rj meg¡ti, az asszony vissza¡t. V¢g¡l az asszony menek¡lni kezd

öR

öRNý

Ne f¢lj, megtudja majd a bÀtyÀm,
hogy ok n¢lk¡l vert¢l, te sÀtÀn!
Nem! A kereplûd volt az ok.
AbbÂl zÃdult a dac, mocsok,
mintha latorhoz szÂlanÀl.
No, csak ¡ss m¢g! Csak ¡ss, szamÀr!

A f¢rj nekirohan, az asszony menek¡l, kiszaladnak
INAS

Nem furcsa m¢gis egy kicsit,
micsoda vihar t´rt ki itt
egy rossz kalmÀrkosÀr k´r¡l?
Abban biztos az ´rd´g ¡l.
Jobb lesz, ha mÀskor nem mes¢lek,
ne bolyduljon fel Ágy a l¢lek.

A szakÀcsnû j´n be, kez¢ben fûzûkanÀl
SZAKçCSNý

Mondd, kedves Jancsim, nem tudod,
urunk meg Ãrnûnk min kapott
´ssze ily csÃnyÀn ¢s kem¢nyen?
H¢t esztendeje lesz a t¢len,
hogy elszerzûdtem volt ide,
de azt nem lÀttam m¢g sose',
hogy szÂval, tettel ily vadul
vÁjjon az Ãrnû ¢s az Ãr.
Mi kavarta fel Ágy a v¢rt?

274 ã Hans Sachs: A kalmÀr kosara

INAS

SZAKçCSNý

INAS

SZAKçCSNý
INAS
SZAKçCSNý

INAS

SZAKçCSNý

INAS

Ej, hÀt hogy elk¡ldtek bor¢rt,
f´nt az àArany T¡l´kÊ elûtt,
lÀttam egy sz¢p kis hajcihût. ä
Egy kalmÀr buktizott a kÀrtyÀn,
ez¢rt aztÀn a hÀzisÀrkÀny
nem nyÃlt a kosarÀhoz, ¢s
volt nagy szÂvÀltÀs, cs¢pel¢s.
Mikor ezt itthon elmes¢ltem,
Ãrnûnk jÂt mulatott mes¢men,
s a kalmÀrn¢nak fogta pÀrtjÀt.
Urunk a kalmÀr oldalÀn Àllt,
¢s Ãrnûnktûl is ezt kivÀnta.
Ebbûl tÀmadt a csÃnya lÀrma.
Magukat olymÂd felt¡zelt¢k,
hogy egymÀst k¢kre-z´ldre vert¢k;
egy ilyen ÂcskasÀg miatt.
örnûnknek adok igazat.
Ha kalmÀrn¢ vagyok, bizony,
a terhet ¢n se hurcolom,
amikor eljÀtsszÀk a p¢nzem.
S ha ¢n lenn¢k a f¢rj hely¢ben,
rÀszorÁtnÀlak, hogy vigyed,
ha nem kÁvÀnnÀd ´kl´met.
Hogy te? Engem?
JÀtszva, szentem!
Tudod, kivel jÀtssz, nyÀmnyila!
RÀd ¡l´k, mint egy sÀmlira,
s rajtad eszem a lÀgy tojÀst.
Eszel Àm, de merûbe' mÀst,
te kormos k¢pü konyhapatkÀny!
így mer¢szelsz te szÂlni hozzÀm?
HÀrom ilyentûl, mint te vagy,
el nem futok! Vidd copfodat,
vagy annÀl fogva huzdigÀllak!
N¢zd, hogy kinyÁlt a nyÀpicÀnak!
Velem se bÁrsz meg egymagad,
hogyha a m¢rgem elragad.
Elûbb teremtlek f´ldh´z ¢n,
s tojok fejedre, kisleg¢ny,
mint hogy te azt a kosarat
valaha is nyakamba rakd.
Mire vagy b¡szke ily nagyon?
Hallgass! A szÀm nem koptatom.
Ha el nem zÀrod f´nt a r¢st,
bel¢d vÀgom a konyhak¢st,
hogy Àts¡t testeden a nap!
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KÀr, hogy a disznÂ elszaladt
azzal, mit reggel lelt a portÀn,
mert ha ¢n azt a szÀdba nyomnÀm,
vinn¢d Àm sz¢pen jÂmagad
a terheddel a kosarat.
KordÀba fognÀlak, tudom.
Jobb helyt van az a hasadon.
A terhet Ãgyis ismered:
vitted a sz¢gyenk´veket
hajdan a vÀsÀrt¢r k´r¡l,
s mint hÁrlik, fattyad is bel¡l.
M¢rt ¢pp a kaskÀt k´pk´d´d?
Hazudsz, te hitvÀny, gaz k´ly´k!
A tisztess¢gem nem hagyom,
inkÀbb itt vÀglak, most, agyon.
Nesze neked kalmÀrkosÀr!
Nesze hÀtadra nagykanÀl!
(HÀtÀra hÃz a fûzûkanÀllal, amaz ´k´llel
p¡f´li, mÁg a szakÀcsnû el nem menek¡l)
Mire nem k¢pes egy kosÀr!
Itt mÀr a jÂzan ¢sz megÀll.
Bizony, velem is jÂl kitolt,
csuromvÁz lettem, tiszta folt.
JÂl megkaptam a magam¢t.
Minden volt ez, csak nem eb¢d.
Pedig lett volna nagykanÀl...
R¢gi igazsÀg, b´lcs szabÀly,
hogy az ember, ha nem ´k´r,
sajÀt hÀza elûtt s´p´r;
b¢k¢n marad, magÀt nem Àrtja
bele minden kis rongy viszÀlyba.
B´lcsebb tanÀcsot most sem kapsz ä
¡zeni n¢ked is Hans Sachs.
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EGY VçLOGATçS
ºRºGY°N
KodolÀnyi JÀnos: JÂzsef, az Àcs. VÀlogatott novellÀk
VÀlogatta Domokos MÀtyÀs
Osiris, 1997. 326 oldal, 980 Ft
àMind´ssze huszonk¢t-huszonhÀrom esztendûs voltam, mikor mindenkitûl elhagyatva, a nyomor legfenek¢n Ártam a S¹T°TS°G-et, a SZ°P ZSUZSKç-t
s mÀs n¢hÀnyat, olyan idûkben, mikor a fiatal ÁrÂ
Ïszerte n¢zett, s nem lel¢ honjÀt a hazÀbanÎ. Igazi
megihletûm pedig az OrmÀnsÀg parasztn¢p¢nek
rettenetes Àllapota volt, az ezer holdak k´z¢ bezÀrt,
pusztulÂ n¢p¢, amelynek sorsÀt borzadva, f´lhÀborodva, lÀzadva s tehetetlen¡l szeml¢ltem. Innen
ezeknek az elsû ÁrÀsoknak a n¢melyek Àltal kÀrhoztatva emlÁtett, de ennenmagam r¢sz¢rûl is elismert naturalizmusa.Ê Az 1955-´s °LTEK , AHOGY
TUDTAK k´tet vÀlogatott elbesz¢l¢sei el¢, bevezet¢snek szÀnta KodolÀnyi e vallomÀsszerü
sorokat, melyek az 1997-es vÀlogatÀs borÁtÂjÀrÂl sem maradtak el. De nem maradt el e
r´vid id¢zet szinte egyetlen, KodolÀnyi korai novellisztikÀjÀval foglalkozÂ tanulmÀny
sz´veg¢bûl sem, az intertextualitÀs v´r´s fonalÀval jelezv¢n: eme tanulmÀnyok (Ágy BodnÀr Gy´rgy, Nagy P¢ter, T¡sk¢s Tibor, Juhani Nagy JÀnos, Bata Imre idevÀgÂ ÁrÀsai) egy
jÂl k´rvonalazhatÂ kritikai tradÁciÂ k´r¢
¢p¡lnek.
E kritikai hagyomÀny k¢t megk´zelÁt¢si
szempont alapjÀn jellemzi KodolÀnyi korai
elbesz¢l¢seit: a naturalizmus eszt¢tikÀja (vagy
eszt¢tikÀtlansÀga), illetve a biografikus vonatkozÀsok alapjÀn. E hagyomÀny az elbesz¢l¢sek ànaturalizmusÀtÊ a szerzû ÂdivatÃ eszt¢tikai tÀjoltsÀgÀval, MÂricz epikÀjÀnak hatÀsÀval vagy az elbesz¢l¢sek tÀrsadalmi (szociografikus avagy politikai?) intenciÂival magyarÀzza, s a sz´vegeken gyakran ´nc¢lÃan uralkodÂ biolÂgiai determinizmus kimutatÀsÀval
illusztrÀlja (Sz¢p Zsuzska fek¢lyei, B´b¢k Samu àpiromÀniÀjaÊ, a REKKENý NYçRI NAP kamasz hûs¢nek szadista ¢lm¢nyvilÀga stb.).

Naturalizmusra vall a fenti gondolatmenet
¢rtelm¢ben az is, hogy szÀmos elbesz¢l¢s szereplûinek, alapszituÀciÂjÀnak jegyei az ÁrÂ Àltal ismert szem¢lyek, Àt¢lt helyzetek utÀnk¢pz¢seik¢nt olvashatÂk. N¢meth LÀszlÂ szerint (aki kritikÀi s K ODOLçNYI NOV ELLçI cÁmü
ÁrÀsa r¢v¢n a fenti hagyomÀny kÃtfej¢v¢,
sz´vegforrÀsÀvÀ vÀlt) KodolÀnyi naturalizmusa voltak¢pp àa k´zelrûl n¢zett ¢let f¢nyjÀt¢kaÊ. Az û olvasatÀban a korai KodolÀnyi-novellÀk, Ágy a S¹T°TS°G vagy a SZ°P ZSUZSKA
is kÁs¢rleti jellegüek: politikai (àlÀzÁtÂÊ) s nem
elsûsorban müv¢szi intenciÂk Àltal formÀlt
sz´vegek. Az 1930-as ¢vek elej¢n Árott elbesz¢l¢sek (k¡l´n´sen a JñZSEF, AZ çCS) tanÃsÀga szerint azonban ekkorra mÀr àKodolÀnyi letett arrÂl a szociolÂgus-, pszichoanalitikus- vagy
milyen b¡szkes¢g¢rûl, amely r¢gebben ell´kd´ste
müvei mellûl a k´ltût: mintha sz¢gyellte volna, hogy
az is tud lenni. A k´lt¢szettel aztÀn az is megj´tt
ebben a k´tetben, ami legjobban hiÀnyzott: a meleg
embers¢gÊ. çm a àk´lt¢szetÊ ebben az olvasatban csupÀn a KodolÀnyi specialitÀsÀnak tartott ormÀnsÀgi tÀrgyÃ àn¢piÊ novellÀk sajÀtja, s nem vonatkoznak a àfill¢res mes¢kreÊ, azaz
a tÀrca jellegü ÁrÀsokra. KÁv¡l maradnak
az ¢rtelmez¢s k´r¢n a nagyvÀros szcenikÀjÀt felvonultatÂ sz´vegek, mint a HñNAPOS
SZOBA, illetve az expresszionista eszt¢tikÀval
interpretÀlhatÂ sz´vegek is, mint a FELLçZADT G°PEK .
Ez a tradÁciÂ az 1997-es JñZSEF, AZ çCS vÀlogatÀs kapcsÀn t´bb szempontbÂl is ¢rdekess¢ vÀlik. Egyr¢szt a vÀlogatÀs nem tartalmazza az im¢nt emlÁtett sz´vegtÁpusokat, ragaszkodvÀn a kritika Àltal tradicionÀlisan kiemelt
àn¢piÊ tÀrgyÃ elbesz¢l¢sekhez. A kivÀlasztott
sz´vegeket a megjelen¢s idûrendj¢nek sorrendj¢ben k´zli. E sorrendis¢gnek (nem
sz¡ks¢gszerüen) jelent¢st tulajdonÁtva a N¢meth LÀszlÂ neve alatt ismertetett interpretÀciÂ k´nnyen felfoghatÂ az elrendez¢s vez¢relvek¢nt: korai naturalisztikus ÁrÀsok ä pszichoanalitikus prÂbÀlkozÀsok ä a (legnagyobb
eszt¢tikai ¢rt¢ket k¢pviselû, mintegy KodolÀnyi kisepikÀjÀt betetûzû) àk´ltûiÊ ÁrÀsok. A
k´tetindÁtÂ S¹T°TS°G sz´veg¢t ´sszevetve a
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GYERMEK SZºLETIK k´tetzÀrÂ elbesz¢l¢ssel,
sarkÁtva jelenik meg az az ellent¢t, amelyet a
kritika a korai ànaturalistaÊ (pesszimista?) ¢s
a k¢sûbbi, àk´ltûiÊ (optimistÀbb?) elbesz¢l¢sek k´z¢ ÀllÁtott. Jelent¢s tulajdonÁthatÂ annak is, hogy a vÀlogatÀs ¢l¢re ¢pp a JñZSEF,
AZ çCS novellacÁm ker¡lt, mely novellÀt hagyomÀnyosan a N¢meth LÀszlÂ Àltal nagyra
¢rt¢kelt k¢sûi elbesz¢l¢sek mintap¢ldÀjak¢nt
¢rtelmezte a szakirodalom.
A vÀlogatÀst v¢gigolvasva m¢g e kiragadott sz´vegek kapcsÀn is felmer¡lhet a k¢rd¢s: valÂban csupÀn a naturalizmus eszt¢tikÀjÀnak segÁts¢g¢vel ¢rtelmezendûk ezek az
elbesz¢l¢sek? A naturalista eszt¢tika szerint
az epika a valÂsÀg tudomÀnyos mÂdszerrel
t´rt¢nû r´gzÁt¢s¢nek eszk´ze: objektÁv, c¢lja
a megismer¢s ¢rdek¢ben t´rt¢nû rekonstruÀlÀs. Nyelvi szerkeszt¢smÂdja a dokumentumszerüs¢g jegyeit hordozza, deskriptÁv,
narrÀciÂs fogÀsokat n¢lk¡l´zû. A KodolÀnyinovellÀk azonban (fabulÀjuk tÀrgyÀtÂl eltekintve) nem sok k´z´s vonÀst mutatnak a szociogrÀfiai dokumentumok sz´vegszervezûd¢s¢vel. Jellemzûj¡k a hangsÃlyozottan expresszÁv nyelv, dramatikus szerkeszt¢smÂd
(k´zismert a S¹T°TS°G dramatizÀlt vÀltozata), gyakorta egyes szÀm elsû szem¢lyü narrÀciÂ vagy elbesz¢lt monolÂgok sora.
A szereplûk jellemrajzak¢nt tematizÀlt
sz´vegr¢szletek biolÂgiai determinizmusa is
megk¢rdûjelezhetû. A legt´bbsz´r kiemelt
p¢lda, a Sz¢p Zsuzska lÀbÀt borÁtÂ kelev¢nyek
r¢szletes leÁrÀsa korÀntsem ´nc¢lÃ, leltÀrszerü, naturalisztikus deskripciÂk¢nt jelenik
meg az elbesz¢l¢s kontextusÀban. A kelev¢ny
leÁrÀsa egy elbesz¢lt belsû monolÂg sz´veg¢be
¢p¡l bele, melyben a narrÀtor elûadÀsa szerint Sz¢p Zsuzska elrontott, Àltala tisztÀtalannak tartott sorsÀrÂl elm¢lkedik, s e sors tisztÀtalansÀgÀt nem k¢pes ¢rtelmezni az azt
okozÂ, Àltala nemesnek ¢rzett (Lûrincz JÀnos
irÀnti) szerelme k´vetkezm¢nyek¢nt. K´zben
àvÀszondarabbal lassan mosogatni kezdte a folyÂ
kelev¢nyeket; el¢ktelenÁtett lÀbÀt keresztbe vetve a
t¢rd¢n, hogy ruganyos, feh¢r lÀbikrÀja f´lduzzadt,
kÁnos lassÃsÀggal mosta, mosogatta az undorÁtÂ
sz¢gyenfoltokat, melyek mintha a lelk¢n kereszt¡l ¡tk´ztek volna elû lÀthatÂ formÀbanÊ. °rdemes megjegyezni azt is, hogy e kelev¢nyekrûl az elbesz¢l¢s tovÀbbi sz´vege semmif¢le
emlÁt¢st nem tesz, tekintve, hogy Sz¢p Zsuzs-

ka ´nsors¢rtelmez¢se is megvÀltozik, s e sors¢rtelmez¢sben nem a tisztÀtalansÀg, hanem
az ´nfelÀldozÀs, szeretetben valÂ megÃjulÀs,
megtisztulÀs toposzai dominÀlnak (ezzel pÀrhuzamosan Sz¢p Zsuzska testileg is megfiatalodottnak ¢rzi magÀt). Emez ÁrÂi eszk´z m´g´tt logikÀtlan lenne olyan felfogÀst felt¢telezni, mely szerint a testi (biolÂgiai determimizmus) vagy tÀrsadalmi (szociÀldarwinizmus) meghatÀrozottsÀg az egyes ember l¢lektani karakter¢t determinÀlja. °ppen e viszonylat fordÁtottjÀrÂl van szÂ, melynek hÀtter¢ben a freudi felfogÀs Àll a pszichoszomatikus betegs¢gekrûl, amely ÁrÂi eszk´zk¢nt a
modernitÀs kontextusÀban ¢rtelmezhetû ä
elegendû, ha Hans Castorp betegs¢g¢re vagy
AZ ELCSER°LT FEJEK Thomas Mann-i koncepciÂjÀra gondolunk.
°rdemes elgondolkodni azon a szakad¢kon is, mely a korÀbbi interpretÀciÂkban KodolÀnyi naturalista kisepikÀjÀnak, illetve naturalistÀnak aligha nevezhetû t´rt¢nelmi, mitolÂgiai tÀrgyÃ reg¢nyeinek müv¢szi koncepciÂja k´z´tt tÀmadt. Az autobiografikus ihlet¢sü reg¢nyeket az ´n¢letrajzisÀg r¢v¢n siker¡lt ugyan kapcsolatba hozni az elbesz¢l¢sekkel, s Bata Imre elemz¢se a SZ°P ZSUZSKA ¢s
a k¢sûbbi mÁtoszreg¢nyek k´z´tt is pÀrhuzamot vont, amennyiben mindkettûben a t´bbsz´r´s idûsÁk szimultÀn kezel¢s¢t, egybejÀtszÀsÀt, az ism¢tlûd¢sek archetipikus jelent¢s¢t mutatta ki; Àm az ¢letmüben m¢g Ágy is
furcsa t´r¢svonal hÃzÂdik az elbesz¢l¢sek ¢s
a k¢sûbbi reg¢nyek ÁrÂi eljÀrÀsai k´z´tt.
Az archetipikus jelent¢salkotÀsnak valÂban dominÀns szerepe van KodolÀnyi egyik,
az 1997-es reprezentatÁv vÀlogatÀsban is
hangsÃlyozottan jelen l¢vû elbesz¢l¢stÁpusÀban. HÀrom, a kritika Àltal is kiemelt darabja
ennek a tÁpusnak a SZ°P ZSUZSKA, a B ¹B°K
SAMU BöCSöJA ¢s a JñZSEF, AZ çCS. MindhÀrom elbesz¢l¢s fûalakja olyan szem¢ly, aki a
tÀrsadalom (a falu) Àltal k¢pviselt ¢rt¢krend
¢rtelm¢ben a perif¢riÀra ker¡lt. Sz¢p Zsuzska sz¢passzony mivolta, B´b¢k Samu kegyetlens¢ge ¢s betegs¢ge, JÂzsef idûs kora miatt.
Helyzet¡kkel mindannyian el¢gedetlenek, s
tekintve, hogy a falu ¢rt¢krendje Àltal kÁnÀlt
s¢mÀk szerint ¢rtelmezhetetlennek talÀljÀk
sorsukat, azaz kiv¢telesnek, valamennyien
egy ûsi bibliai toposzban talÀljÀk meg ´nlegitimÀciÂjuk alapjÀt. Sz¢p Zsuzska sorsÀban a
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falu Àltal rÀruhÀzott boszorkÀny (az ´rd´g
menyasszonya) szerepk´re helyett a magdolnai szerepk´r elemei teljesednek ki. A boszorkÀny szerepk´re Sz¢p Zsuzska ´n¢rtelmez¢seiben a tisztÀtalansÀg jelk¢peivel (kelev¢ny, sÀr, utcanûtoposz) tÀrsul, ugyanakkor a
rituÀlis tÀnc ¢s a rituÀlis sarlÂzÀs a szerep
m¢ltÂsÀgÀt (a tÀrsadalmi vilÀgtÂl valÂ f¡ggetlens¢g¢t, mÀgikus dimenziÂjÀt) emeli ki. Lûrincz Lajos k¢r¢s¢t (a hÀzrÂl valÂ lemondÀst)
a sz´veg hangsÃlyozottan szeretetprÂbak¢nt
vezeti fel, s a sors¢rtelmez¢st keresû szÀmÀra
ezzel megnyÁlik egy mÀsik ¢rtelmez¢si tartomÀny: a magdolnai szerepk´r (àsok büne bocsÀnatot nyer, mert nagyon szeretettÊ LUK 7, 47).
A prÂbat¢tel (akÀrcsak a j¢zusi àmeghÁvÀsoknÀlÊ) a teljes tÀrsadalmi ´nfelszÀmolÀs, a
àhagyd elÊ toposza: eladja hÀzÀt, amely nem
csupÀn egzisztenciÀlis alap, hanem Sz¢p
Zsuzska ´n¢rtelmez¢s¢ben az ifjÃsÀg ¢s a
konszolidÀlt ¢letmÂd jelent¢s¢vel asszociÀlÂdik; feladja a boszorkÀnyi szerep m¢ltÂsÀgÀt
(ezt emeli ki, hogy rituÀlis tÀncÀt csupÀn Lûrinz Lajos¢rt tÀncolja, s a rituÀlis sarlÂzÀs
k´zben, melynek mÀgikus karaktere a titokzatossÀg, a lÀthatatlansÀg, leleplezi magÀt a
hazaigyekvû Lûrincz Lajos elûtt). Sz¢p Zsuzska megÀllja a prÂbÀt, az elbesz¢l¢s a magdolnai ´ninterpretÀciÂ kiteljesed¢s¢vel zÀrul:
Sz¢p Zsuzska a TakarÂ dombjÀn ¡lve tovan¢z
a mocsÀr felett (a magaslat az istenjelen¢sek
mitikus szÁnhelye, ahol a vilÀg ä itt: mocsÀr ä
f´l¢ emelkedhet a kivÀlasztott), s a narrÀtori sz´veg szerint Krisztus mÀsodik elj´vetel¢re àgondolÊ (a feltÀmadott Krisztust elsûk¢nt MÀria Magdolna lÀtta), mely jelen¢sben
Krisztus alakja Lûrincz Lajos alakjÀval olvad
egybe (mintegy az archetÁpus a szem¢lyes
sorsbeli megfelelûj¢vel).
MÁg a SZ°P ZSUZSKç-ban a narrÀciÂ Sz¢p
Zsuzska belsû monolÂgjait, ´n¢rtelmez¢si kÁs¢rleteit k´zvetÁti, s Ágy a narrÀciÂ n¢zûpontjÀt Sz¢p Zsuzska n¢zûpontjÀval hozza szinkronba, a B ¹B°K SAMU BöCSöJç-ban forgatÂk´nyvszerü technikÀval egy (k¡lsû narrÀtori
szemsz´gbûl r´gzÁtett) esem¢nysort kap az
olvasÂ. Az esem¢nysor olvashatÂ pszicholÂgiai drÀmak¢nt is, Àm mint fabula szinte ¢rtelmezhetetlen: B´b¢k Samu kegyetlenkedik
ä sz¢l¡t¢s ¢ri ä, Ãgy tünik, feles¢ge ¢jjeli àpr¢dikÀciÂjaÊ hatÀsÀra megvÀltozik, p¢nzes kulcsait fiÀnak adja Àt ä mÁg a fiatalok a vÀsÀrban

vannak, felgyÃjtja az istÀllÂt, s lÀngolÂ paripÀkkal, lÀngolÂ szek¢ren a k´zeli folyÂmedernek szÀguld. A narrÀciÂ nem k´zvetÁti
B´b¢k Samu belsû gondolatmenet¢t, de nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy a fabula logikÀtlannak tünû esem¢nysora (a gadameri à¡res helyekÊ) ennek ismeret¢ben vÀlhatnak ¢rtelmezhetûv¢. A sz´veg azonban nyÃjt fogÂdzÂt, melybûl kiindulva rekonstruÀlhatÂ egy
lehets¢ges interpretÀciÂ. B´b¢k Samu ´ngyilkossÀga bibliai toposzra alludÀl: t¡zes szek¢r,
t¡zes lovak, elragadottsÀg, illetve kiragadottsÀg ä Ill¢s prÂf¢ta halÀla. Az ´ngyilkossÀg tudatosan megvÀlasztott mÂdja jelz¢s¢rt¢kü, az
elk´vetû ´n¢rtelmez¢si kÂdjaira utal. àEkkor,
mint a tüzv¢sz, Ill¢s prÂf¢ta j´tt, kinek szava lÀngolt, mint az ¢gû fÀklya. °hÁns¢get hozott rÀjuk, ¢s
haragjÀban megtizedelte ûket. Az ör szavÀval elzÀrta az eget, ¢s t¡zet hozott le hÀromszor az ¢gbûl.Ê
(SIRçK 48, 1ä3.) Az Ill¢s alakjÀhoz füzûdû toposzok k´z´tt igen hangsÃlyos a hitetlenek
megsz¢gyenÁt¢s¢re, megb¡ntet¢s¢re k¡ld´tt
prÂf¢ta szerepe. B´b¢k Samu megnyilvÀnulÀsainak jelentûs r¢sze vÀd ¢s b¡ntet¢s (e
b¡ntet¢s rÀadÀsul asszociÀlÂdik az à¢hÁns¢gÊ
b¡ntet¢s¢vel, amennyiben lÀnyÀnak, szolgÀinak nem ad keny¢rre valÂt, fiÀnak s feles¢g¢nek is csak neh¢z szÁvvel): àHÀt! Megenni a
sok sz¢p kenyeret, azt tuggyÀtok! De bez´g nek´m
kee megûrizni. Ett tartalak bennet´ket rakÀsra.
S´mmit se teszt´k! MinnyÀt ¢n etet´m. OsztÀn mahÂnap mÀr a galambok tÃrnak ki a sajÀtombÃ. D´gûn¢tek meg rakÀsra.Ê B´b¢k Samu tehÀt magÀt prÂf¢tai szerepben lÀtja, aki az ingyen¢lûk b¡ntet¢s¢re rendeltetett. Ehhez jÀrulÂ
vagyonszerz¢si ¢s -megtartÀsi mÀniÀjÀt nem
´nmagÀban v¢ve Át¢li el k´rnyezete, hanem
mert meg´regedett, megbetegedett, s nem
hajlandÂ Àtadni hely¢t (kihÃzÂdva a perif¢riÀra) az ifjabb vagyonszerzû ¢s -tartogatÂ
nemzed¢knek. MakacssÀga B´b¢k Samu ´ninterpretÀciÂjÀban Ãgy jelenik meg, mint a
prÂf¢tÀ¢, aki b¡nteti a nem igazhÁvû (megÁt¢l¢se szerint nem kellûk¢ppen vagyoncentrikus) nemzed¢ket. E prÂf¢tai makacssÀgÀt juttatja kifejez¢sre ´ngyilkossÀgÀban, mely egyben (vagyonukat tekintve) mintegy utolsÂ
b¡ntet¢s is az utÂdokkal szemben. B´b¢k Samu t´rt¢net¢ben tehÀt a prÂf¢ta ä hamis prÂf¢ta probl¢mak´r (hiszen B´b¢k Samu
ugyanakkor kocsmÀzik; azaz bort iszik, vizet
pr¢dikÀl), a nemzed¢ki konfliktusok s egy
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tÀrsadalmilag legitimÀlt vagyonszerz¢si mÀnia problematikÀja fonÂdik ´ssze.
A JñZSEF, AZ çCS kev¢sb¢ feszes, dramatikus szerkeszt¢sü sz´veg. A SZ°P ZSUZSKA sz´veg¢hez hasonlÂan a narrÀciÂ JÂzsef n¢zûpontjÀban r´gz¡l, elsûsorban az û belsû monolÂgjait k´zvetÁti. JÂzsef idûs, Àm ´n¢rtelmez¢se szerint m¢g mindig kivÀlÂ mesterember, kivÀlÂbb a fiataloknÀl. A fabula egyszerü:
Ãj g¢meskÃtra van sz¡ks¢g az uradalomban,
melynek elk¢szÁt¢s¢t JÂzsefre bÁzzÀk (prÂba!).
JÂzsef kudarcot vall, nem tud megfaragni
egy g´rcs´t, s a tanulsÀgot levonva hazamegy
lÀnyÀhoz megtürt ´regembernek. A hangsÃlyt a sz´veg JÂzsef ´n¢rtelmez¢s¢nek metamorfÂzisÀra helyezi: a mesterember ´ntudatÀt felvÀltja a (tÀrsadalom perif¢riÀjÀra ker¡lt) megtürt ´regember stÀtusÀnak elfogadÀsa. A cÁm itt is bibliai toposzra alludÀl: a
bibliai JÂzsef alakjÀnak motivikÀjÀt a k¡ldet¢s
teljesÁt¢se utÀni visszavonulÀs, a csendes eltün¢s motÁvuma uralja. Erre jÀtszik rÀ nem csupÀn a novellabeli JÂzsef visszavonulÀsÀnak
aktusa, hanem a t´rt¢net anekdotikus, kev¢ss¢ expresszÁv nyelve ¢s szerkeszt¢smÂdja is: a
àjelent¢ktelen emberÊ t´rt¢nete. A kÃtÀgasfaragÀs prÂbat¢tele Ágy k¢t jelent¢ssÁkon ¢rtelmezhetû: egyr¢szt fizikai prÂbat¢tel, melyen JÂzsef elbukik; mÀsr¢szt morÀlis prÂbat¢tel (fenntartja-e tovÀbbra is JÂzsef a àkivÀlÂ
mesteremberÊ hamis ´nmÁtoszÀt s a vele jÀrÂ
szociÀlis pozÁciÂt?), melyben JÂzsef helytÀll.
°rdemes utalni arra, hogy a àjelent¢ktelen
(t´meg)emberÊ mÁtoszi perspektÁvÀba ÀllÁtÀsa
(ezÀltal a szakrÀlis, a kiemelt szf¢rÀba valÂ bevonÀsa) A T¹MEGEK LçZADçSA korszakÀban
modern perspektÁvÀt nyer, Ágy nem elsûsorban n¢pi nosztalgiak¢nt ¢rtelmezendû.
Ennek az elbesz¢l¢stÁpusnak mÀsik vÀltozatak¢nt interpretÀlhatÂ az a (valÂban novellÀnak nevezhetû) r´vid elbesz¢l¢sfajta, melyet az emlÁtett elbesz¢l¢svÀlogatÀs a PºNK¹S DI DçRIDñ cÁmü sz´veggel reprezentÀl. A novella àfabulÀjaÊ egy szituÀciÂ: a p¡nk´sdi lakomÀt ¡lû nagygazdÀ¢k rÀuszÁtjÀk a kutyÀkat
a kenyeret k¢rû koldusokra. E szituÀciÂ,
amennyiben a szereplûk konkretizÀlÀsÀtÂl eltekint¡nk, szint¢n bibliai toposz: a gazdag ¢s
a szeg¢ny LÀzÀr t´rt¢nete. A sz´veg fesz¡lts¢ge azonban nem abbÂl ered, hogy a k´znapi esem¢ny m´g¢ az archetÁpus (itt: v¢szjÂslÂ)
perspektÁvÀja vet¡l egy k¡lsû, narrÀtori

szempontrendszer ¢rv¢nyesÁt¢se r¢v¢n. A
sz´vegben szerepel ugyanis egy zsoltÀrr¢szlet, mely (immÀr intertextuÀlisan) szint¢n a
szeg¢ny LÀzÀr toposzt emeli ki: àHusok te szentidnek / °tel¡l vettettek / A mezei vadaknak...Ê Ez
a hangsÃlyos sz´vegr¢szlet k¢tszer ker¡l id¢z¢sre a r´vid novellÀban, mintegy keretk¢nt
a koldusok fell¢p¢se elûtt ¢s utÀn, s mindk¢t
alkalommal mint id¢zett besz¢d jelenik meg:
a lakomÀzÂ gazdÀk szavai gyanÀnt. így a narrÀciÂs technika adja a novella csattanÂjÀt:
szembetünûen archetipikus, bibliai toposzra
alludÀlÂ tett elk´vetûi: a lakmÀrozÂ àgazdagokÊ ä bÀr ismerik magÀt a toposzt a szavak
szintj¢n ä nincsenek tudatÀban cselekedet¡k
jelent¢s¢nek, e jelent¢s tÀvlatainak (ànem tudjÀk, mit cselekszenekÊ).
Az archetÁpusos jelent¢sk¢pz¢s jÂl lÀthatÂ
kapcsolat ezen elbesz¢l¢stÁpus ¢s a k¢sûbbi
mÁtoszreg¢nyek k´z´tt. A JEHUDA BAR SIMON
a kisepikÀhoz formailag is k´zel ÀllÂ sz´vege
pedig lÀthatÂan az itt formÀlÂdÂ elbesz¢lûi
eljÀrÀst k´veti: egy toposszÀ vÀlt szerep (JÃdÀs) l¢lektani elût´rt¢net¢t vizsgÀlja a hûs ´n¢rtelmez¢si eljÀrÀsainak metamorfÂzisain kereszt¡l. Azonban nem csupÀn az ¢letmü keret¢ben ¢rtelmezhetû ez az elbesz¢l¢sforma.
Olyan fûhûs´krûl van szÂ, akik a tÀrsadalom
perif¢riÀjÀra ker¡lve nem ¢rzik magukra ¢rv¢nyesnek a tÀrsadalmi ´nlegitimÀciÂt, hanem mÀs (egyetemesebb) viselked¢smintÀkat
keresnek. Arra a problematikÀra irÀnyÁtja ezzel a figyelmet KodolÀnyi, mely az eurÂpai
irodalom perspektÁvÀjÀban a dosztojevszkiji
prÂza egyik fû gondolati szervezûeleme. Sz¢p
Zsuzska ¢s B´b¢k Samu t´rt¢nete kapcsÀn a
Dosztojevszkijn¢l k´zponti àt´rv¢nyenkÁv¡lis¢gÊ probl¢mÀja is felvetûdhet (bÀr a sz´veg
nem bontja ki r¢szletesen): egy sajÀt maga Àltal hitelesnek elfogadott ´nlegitimÀciÂs s¢ma
mennyiben àfikciÂÊ, illetve mennyiben helyezi kÁv¡l (¢s fel¡l) az illetût a tÀrsadalmi szabÀlyrendszeren, melynek legitimÀciÂs normÀit elutasÁtotta? (Ezt a problematikÀt KodolÀnyi nem àn¢piÊ tÀrgyÃ epikÀjÀban is ¢rinti,
jÂ p¢lda rÀ a T AVASZI FAGY , ahol a nagyvÀrosi
k´rnyezetben jÀtszÂdÂ t´rt¢net sorÀn szint¢n
felmer¡l a fûhûs à´nt´rv¢nyüv¢ vÀlÀsÀnakÊ,
a morÀl relativitÀsÀnak dilemmÀja.)
Az emlÁtett vÀlogatÀs jÂl szeml¢lteti, hogy
a korai KodolÀnyi-elbesz¢l¢seknek van egy
olyan jellegü csoportja is, melyn¢l az ¢n ol-
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vasatomban nem az archetÁpusos jelent¢sk¢pz¢s, hanem egy sajÀtos pszichikai szituÀciÂ vÀlik a novellaszerkezet meghatÀrozÂjÀvÀ. Ez a pszichikai szituÀciÂ a àk¡sz´bhelyzetÊ: olyan helyzet, amely beavatÂdÀssal jÀr,
lezÀr egy l¢lektani korszakot, ugyanakkor
d´nt¢s el¢ ÀllÁt. Ilyen k¡sz´bhelyzet (vagy ennek hiÀnya) a csehovi novellatÁpus dominÀns
szerkezeti eleme, s Maupassant kisepikÀjÀban
is hangsÃlyos t¢nyezû. E szem¢lyis¢g-l¢lektani szituÀciÂ az e szÀzad elsû fel¢ben igen n¢pszerü wundti n¢pl¢lektan ¢rtelm¢ben kivetÁthetû n¢pek, nemzetek, nemzets¢gek perspektÁvÀjÀra: Ágy a korszakfordulÂ jelens¢ge a
àk¡sz´bhelyzetÊ projekciÂjak¢nt is ¢rtelmezhetû. KodolÀnyi k¢sûbbi reg¢nyei szinte kiv¢tel n¢lk¡l olvashatÂk ilyen n¢pl¢lektani àk¡sz´bhelyzetekÊ vizsgÀlatak¢nt. Visszat¢rve KodolÀnyi elbesz¢l¢seihez, a jelenlegi vÀlogatÀs
segÁts¢g¢re van az elemzû-olvasÂnak e novellatÁpus reprezentÀns p¢ldÀinak kivÀlasztÀsÀban: a legismertebb p¢ldÀt k¢t novellapÀr adja, a REKKENý NYçRI NAP ¢s a K ºSZ¹B , valamint a S¹T°TS°G ¢s a GYERMEK SZºLETIK .
A REKKENý NYçRI NAP pszichoanalitikus
szimbolika felhasznÀlÀsÀval megÁrt àk¡sz´bhelyzetÊ. A narrÀtor azt k´zvetÁti, hogyan n¢zi (¢li) v¢gig egy tizenn¢gy ¢ves kamasz rekkenû nyÀri napon, sürü kertben egy kutya ¢s
egy macska ¢lethalÀlharcÀt. Vadon kert ä l¢lekszimbÂlum, m¢gpedig a kiismerhetetlen
tudatalatti¢; macska ¢s kutya ä ´szt´nl¢nyek;
a kamasz ¢letkora szint¢n szem¢lyis¢g-l¢lektani k¡sz´b´t jelez, ezt kÁs¢ri n¢hÀny szexuÀlis
szimbÂlum (a fiÃ a szomsz¢d lÀnyÀt Àt szeretn¢ csalni a kertbe stb.). A felÀllÀs hangsÃlyozottan szÁnpadszerü: a macska ¢s kutya v¢res
¢s kegyetlen pÀrharca az ´szt´n´k ellenûrizhetetlen, gyilkos elszabadulÀsÀnak szÁnrevitele; n¢zûj¡k a fiÃ, aki akarata ellen¢re teljesen
nyitott befogadÂjÀvÀ ¢s Àt¢lûj¢v¢ vÀlik az elûadÀsnak (àMinden erej¢t ´sszeszedve el akart fordulni, s rÀmeredt onn¢t, el akart menek¡lni, de
csak Àllt elûrehajolva, s rÀmeredt a birkÂzÂkra, s
m¢g csak a szem¢t sem tudta lehunyniÊ). A lÀtott
szÁnjÀt¢k ÀtformÀlja a befogadÂt, beavatottÀ teszi. Az Ágy a szubjektumra nehezedû
d´nt¢sk¢nyszert ÀllÀsfoglalÀs-k¢nyszerk¢nt interpretÀlja a sz´veg (àreszketû kez¢vel v¢gigsimÁtotta az arcÀt, mintha let´r´ln¢ magÀrÂl mindazokat a vonÀsokat, amelyek akarata ellen¢re v¢sûdtek rÀ... V¢gre Ãgy lÀtta, hogy megint az, aki
azelûtt volt, ha ugyan lehet m¢g az ¢letben hasonlÂ

ahhoz a tizenn¢gy ¢ves gimnazistÀhoz, aki kora d¢lutÀn madarÀszni indult a kertbe flÂbertpuskÀjÀval.
M¢ly leverts¢get ¢s sz¢gyent ¢rzett...Ê). A freudi
szimbolikÀt nem sok ÁrÂi lelem¢nnyel felhasznÀlÂ sz¡zs¢ egyr¢szt tehÀt egy l¢lektani àk¡sz´bhelyzetÊ forgatÂk´nyvek¢nt, mÀsfelûl az
erûszak interiorizÀltsÀgÀt, a passzÁv n¢zû felelûss¢g¢t ¢s metamorfÂzisÀt kutatÂ k¢rd¢sfeltev¢sk¢nt ¢rtelmezhetû.
A REKKENý NYçRI NAP elsûsorban a forgatÂk´nyv menet¢t ¢s a k¢rd¢sfeltev¢s irÀnyÀt
tekintve tanulsÀgos, k¡l´n´sen a K ºSZ¹B cÁmü novellÀval egybevetve. A K ºSZ¹B l¢lektani forgatÂk´nyve megegyezik az im¢nt vizsgÀlt tÁpussal, Àm a m´g´tte ÀllÂ k¢rd¢sfeltev¢s komplex probl¢mÀra utal. A fabulÀt keretszerüen ´sszefogja, hogy az 1919-es forradalom szociÀlis, àn¢pl¢lektaniÊ k¡sz´bhelyzet¢vel montÁrozza egybe az ÁrÂ, s a narrÀciÂ
egy tizennyolc ¢ves (a tÀrsadalmi à¢retts¢gÊ k¡sz´b¢n ÀllÂ) fiÃ szemsz´g¢t k´zvetÁti
az olvasÂ fel¢. A d´ntû beavatÀsi ¢lm¢ny itt
is egy gyilkossÀg (egy ÀrulÂ katonasz´kev¢ny
agyonl´v¢se menek¡l¢s k´zben), pontosabban az, hogy a fûszereplû annak passzÁv n¢zûj¢v¢ vÀlik. A sz¡zs¢ a pÀrhuzamos jelenetek
ki¢pÁt¢s¢vel az egy¢ni ¢s tÀrsadalmi d´nt¢sk¢nyszer fesz¡lts¢g¢re fokuszÀl, k´z¢ppontban a d´nt¢sk¢nyszer kiemelt alanyÀval, a
fiatalemberrel. Ezen pÀrhuzamos jelenetek: a
nagymama, nagyn¢ni ¢s a katona helyzet¢rt¢kel¢se; a katona ¢s a hivatalnok helyzet¢rt¢kel¢se; a katonasz´kev¢ny k¢tszeri feltün¢se (elûsz´r mint ÀrulÂ, mÀsodszorra mint Àldozat). Ezek a paralel jelenetek a sz´vegben
olyan informÀciÂs csatornak¢nt jelennek
meg, melyek keresztezik egymÀst, egyben keresztezik a fûszereplûben ¢ppen ¢rlelûdû
d´nt¢s legitimÀlÂdÀsÀt is. A beavatÀs megt´rt¢nik, Àm a fiatalember d´nt¢sk¢ptelenn¢ vÀlik. Elbesz¢lt belsû monolÂgjÀnak sz´vege ¢rtelmezhetû Ãgy, hogy a monologizÀlÂ hasonlÂ Àllapotba ker¡lt, mint a REKKENý NYçRI
NAP kamasza: egyik lehetûs¢get sem tudja elfogadni, ugyanakkor elÁt¢lni sem, mert bizonyos m¢rt¢kig mindegyiket interiorizÀlta a
sajÀt n¢zûpontjÀba (àA k¡sz´bn¢l megÀllt. LÀtta,
hogy nem mehet sehovÀ, nincsen sehol. A k¡sz´b´n
Àll. A kÁv¡l kavargÂ vilÀg nem az û vilÀga, az ellenforradalmi k¢m vilÀga sem az ´v¢, s ez a csalÀd
sem az ´v¢Ê). Ez a probl¢ma, a forgatÂk´nyv
¢s a n¢zûponttechnika finomÁtÀsÀval ¢s a szerelmi d´nt¢s dilemmÀjÀnak beiktatÀsÀval to-
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vÀbb ¢p¡l a KodolÀnyi-¢letmüben, ¢s a V íZVçLASZTñ cÁmü kisreg¢nyben kap majd immÀr reg¢nyszerü formÀt.
A S¹T°TS°G ¢s a GYERMEK SZºLETIK novellaszerkezete szint¢n l¢lektani àk¡sz´bhelyzetÊ k´r¢ szervezûdik. Azonban itt a narrÀciÂ
nem egy kit¡ntetett szereplû n¢zûpontjÀban
r´gz¡l, hanem t´bb n¢zûpont ¡tk´ztet¢s¢re
¢pÁt: innen a dialÂgusos nyelvi megoldÀs, a
jÂl dramatizÀlhatÂ fel¢pÁt¢s. A l¢lektani k¡sz´b´t a gyermek sz¡let¢se jelenti, mely a
szereplûket nem csupÀn egzisztenciÀlis d´nt¢shelyzetbe ÀllÁtja, hanem szociolÂgiai vonzata is van (az egyk¢z¢s mint tÀrsadalmi norma ¢s mint gazdasÀgi k¢nyszer). A szÀmba j´hetû szereplûk a csalÀdban elfoglalt stÀtusuk
alapjÀn kategorizÀlhatÂk: anya, f¢rj, egy¢b
csalÀdtagok (leendû nagysz¡lûk). Az anya
mindk¢t elbesz¢l¢sben a gyermek sz¡let¢se
mellett, az egy¢b csalÀdtagok ellene foglalnak
ÀllÀst, s mÁg az elûbbi d´nt¢se ¢rzelmi, az
utÂbbiak d´nt¢se szociolÂgiai motivÀciÂt kap.
Az anya az esem¢nyek szenvedû alanya, drÀmai pÀrharc a f¢rj ¢s az egy¢b csalÀdtagok
k´z´tt alakulhat ki, amennyiben ÀllÀsfoglalÀsuk elt¢rû. A GYERMEK SZºLETIK t´rt¢net¢t
ilyen jellegü pÀrharc dominÀlja, ´sszefonÂdva azzal az ¢lethalÀlharccal, melyet a f¢rj a feles¢g ¢s a gyermek ¢let¢¢rt folytat. MÁg tehÀt
a K ºSZ¹B -ben gyilkos pÀrharc jelenti a beavatÀs ¢lm¢ny¢t, itt ¢letadÂ harcrÂl van szÂ;
Ágy az elûzûben a harc sorÀn bek´vetkezett
metamorfÂzis a b¡ntet¢s funkciÂjÀt t´lti be
(alludÀlva az eredeti bün komplex biblikus
probl¢mÀjÀra), mÀsodik esetben a jutalom
funkciÂjÀban szerepel (alludÀlva a MegvÀltÂ
sz¡let¢s¢nek bibliai archetÁpusÀra).
Ezt az olvasatot kiterjesztve a S¹T°TS°G
sz´veg¢ben r´gzÁtett, sok tekintetben hasonlÂ l¢lektani szituÀciÂra, a S¹T°TS°G akÀr Ãgy
is olvashatÂ, mint a megvÀltÀs eljÀtszÀsÀnak
t´rt¢nete (b¡ntet¢s: a megmÀsÁthatatlan halÀl). A korabeli ¢s k¢sûbbi kritika az elbesz¢l¢s
ÁrÂjÀnak hibak¢nt rÂja fel a tÃlszcenÁrozottsÀgot: nem elsûsorban a dramatikus vonÀsokat,
inkÀbb a szereplûk a kritika Àltal tÃlzottnak,
mÀr-mÀr karikÁrozottnak ¢rzett kegyetlens¢g¢t. Ez az interpretÀciÂ magyarÀzhatÂ az
ÁrÂ ¢s kritikusok szociÀlpszicholÂgiai motivÀciÂjÀval s a sz´veg aktualizÀlhatÂ tÀrsadalmi,
politikai intenciÂival: ilyen ¢rtelemben a kritika reakciÂja jelz¢s¢rt¢kü. M´g´tte azonban
olyan olvasat Àll, mely nem veszi figyelembe

a sz´vegbeli jelent¢sk¢pz¢s egyik l¢nyeges
mozzanatÀt. Az elsû jelenet a Juli ¢s anyja, valamint anyÂsa k´z´tti pÀrbesz¢dre ¢p¡l, ahol
a k¢t utÂbbi szereplû ugyan a gyermek elvetet¢s¢rûl besz¢l, Àm ezt szavakkal egyszer sem
mondja ki. Szem¢lyes sorsukrÂl, a tÀrsadalmi
(falusi) normÀk legitimÀciÂjÀrÂl, vagyoni
helyzetrûl, a mÀr megl¢vû kisgyerek sorsÀrÂl
besz¢lnek: a szerint¡k elk´vetendû tettnek
projektÁv interpretÀciÂkat adnak. A k´vetkezû jelenet fÂkuszÀba azt az aktust ÀllÁtja a sz´veg, amikor f¢rje le¡ti Julit: jellegzetesen
projektÁv cselekedet, ahol nem a gyermek
megsz¡let¢s¢t ellenzû, hanem az ÂriÀsi kÀrtyavesztes¢gtûl felizgatott f¢rj a cselekvû. V¢g¡l Juli ravatalÀnak leÁrÀsakor is azt emeli ki
a sz´veg, hogy a àgyilkosokÊ egyr¢szt Ãgy besz¢lnek az ÀldozatrÂl, mint aki betegs¢gben
hunyt el (bÀr a àhektikaÊ szÂ jelent¢s¢t hallgatÂlagosan ismerik), mÀsr¢szt àbesz¢ltek az
idûrûl, drÀgasÀgrÂl, disznÂrÂl, borjÃrÂl, n¢melyik
fÀjlalta a derekÀt, n¢melyik a hÀtÀt, ¢s sÂhajtoztak,
bÂlingattakÊ. VerbÀlis szinten ugyancsak projektÁv viselked¢srûl van szÂ, s a sz´veg semmif¢le tÀmpontot nem ad arra n¢zve, ez a
projekciÂ (az eredeti freudi ¢rtelmez¢st k´vetve) tudattalan-e. Legfeljebb arra tÀmaszkodhat az ¢rtelmezû, hogy a sz´veg kontrasztot ÀllÁt a àprojektÁv besz¢lget¢stÊ folytatÂ siratÂasszonyok ¢s a feltünûen hallgatÂ (az
ilyenfajta besz¢det elutasÁtÂ) f¢rj k´z´tt, ami
¢rtelmezhetû Ãgy, hogy az utÂbbi ugyan a cselekv¢s pillanatÀban nem tudja, mit cselekedett,
a ravatal idej¢n azonban mÀr igen. Ez a kontraszt akkor teljes, ha a t´bbi szereplû kivetÁt¢ses
magyarÀzata nem tudatos hazugsÀg, hanem tudattalan aktus: a(z ember´l¢shez vezetû) hamis
´nlegitimÀciÂ k´vetkezm¢nye. Ily mÂdon a
ànem tudjÀk, mit cselekszenekÊ ¢s a megvÀltÀs eljÀtszÀsÀnak, elutasÁtÀsÀnak toposza mintegy a
àKrisztus-gyilkosÊ jegyeit ruhÀzza a szereplûkre (a f¢rj kiv¢tel¢vel, akinek szituÀciÂja viszont a pilÀtusi szerepk´r jegyeivel is leÁrhatÂ, bÀr e pÀrhuzam mÀr erûltetett). °rdemes
megfigyelni azt is, hogy a àk¡sz´bhelyzetÊ
bibliai hÀtter¢nek hozzÀolvasÀsÀval az a jelent¢s is tÀrsul a sz´veghez, miszerint a àmegvÀltÀsÊ az elutasÁtÀs ¢s a gyilkossÀg ellen¢re
sem vÀlik lehetetlenn¢: ezzel feloldÂdik a
GYERMEK SZºLETIK àoptimizmusaÊ ¢s a
S¹T°TS°G àpesszimizmusaÊ k´z´tt a kritikai
tradÁciÂ Àltal felt¢telezett ellentmondÀs.
Mint az utÂbbi k¢t elemz¢s is mutatja,
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nem KodolÀnyi elbesz¢l¢seinek tipizÀlÀsÀra
tettem kÁs¢rletet, hiszen az archetipikus ¢s a
pszichoanalitikai eszk´z´kre ¢pÁtû ÁrÂi probl¢mafelvet¢s nem k¡l´nÁthetû el vegytisztÀn
az egyes elbesz¢l¢sek sz´veg¢ben. KodolÀnyi
elbesz¢lûi eljÀrÀsait vizsgÀlva olyan jegyeket
igyekeztem kiemelni, melyek lehetûv¢ teszik
az elbesz¢l¢seknek az ¢letmü kontextusÀban
is ¢rtelmezhetû interpretÀciÂit. E vizsgÀlÂdÀs
arra is felhÁvja a figyelmet, hogy a KodolÀnyi-kisepika tÀgabb, az eurÂpai irodalom
perspektÁvÀjÀban (¢s KodolÀnyi eszt¢tikai, filolÂgiai tÀjoltsÀgÀban) jobban elhelyezhetû
olvasatot kap, ha az olvasÂ nem a szÀzadv¢gi
francia naturalizmus eszt¢tikai elveivel k´zeledik fel¢, hanem figyelembe veszi a KodolÀnyi Àltal kimutathatÂan irÀnymutatÂnak tartott szÀzadv¢gi orosz epikÀt, Thomas Mann
prÂzÀjÀt, a bibliai hermeneutikÀt, a mÁtoszinterpretÀciÂkat, a pszichoanalitikus mÂdszert.
A korai elbesz¢l¢sek tehÀt felfoghatÂk Ãgy is,
mint amelyekben szociolÂgiai tematikÀban,
kisepikai formÀkkal kÁs¢rletezve alakulnak ki
azok az elbesz¢lûi fogÀsok, melyek majd kultÃrhistÂriai anyagon, nagyepikai formÀban a
reg¢nyekben jelennek meg. Olyan ¢rtelmez¢si tÀvlatok ezek, melyek talÀn kÀrpÂtolnak
a KodolÀnyi-epikÀrÂl korÀbban felt¢telezett
àsokoldalÃsÀgÊ (naturalizmustÂl a mÁtoszreg¢nyekig) tetszetûs koncepciÂjÀ¢rt.
Balogh Piroska

àSZºRKE PERMUTçCIñÊ
Gergely çgnes: Necropolis. SzÀzhuszonhat vers,
1993ä1996
Balassi, 1997. 122 oldal, 400 Ft
àAzt hittem, ¢rtem Àlom-optikÀdatÊ

A NECROPOLIS, alcÁme szerint, hÀrom ¢v
versterm¢s¢t gyüjti egybe. A jelek szerint jÂ
szakasza volt az ¢letmü¢pÁt¢snek, s mint
´nÀllÂ entitÀs, mint Ãj k´tet is elismer¢sre
m¢ltÂan egys¢ges, formÀs. KimunkÀlt k´ltûi
müszer mük´dik itt, betÀplÀlt ´n¢pÁtû paran-

csai szerint. F´l´sleges ugyan, de k¡l´nvÀlaszthatÂk, felmutathatÂk mindazok a vonÀsok, melyek Gergely çgnesre jellemzûk, s
azok, amelyek az ezredfordulÂ ¢rz¢keny, ironikus ¢s inventÁv, tehÀt àideÀlisÊ k´ltûj¢re vonatkoztathatÂk ä mert itt, egybefonÂdva ¢s
egy¡ttmük´dve ¢rhetûk tetten azok szÀmÀra,
akik szerint a lÁra m¢gis àtudomÀnyÊ is. Aki
a dolog boldogabbik oldalÀrÂl k´zelÁt, csak
azt figyeli, lÀtja, ¢lvezi, amint a szivÀrvÀnylÂ
po¢zis àsz¡rke permutÀciÂjÀtÊ v¢gzik a àcifra
szolgÀkÊ. Olyan ¢letkedvvel, mely gy´ny´rü
kontraszttal emeli ki a Necropolis hüv´sen
elegÀns alapjelent¢s¢t. Valamint azt, hogy itt
igenis nyelvbe temetkez¢srûl van szÂ, mely
maga a biztos feltÀmadÀs, az ÃjjÀsz¡let¢s. HalÀlos nevü ¢letf¡rdû ¢rtelme ez a titokzatos
szÂ, cÁm, mü- ¢s versforma teremt¢s-mutogatÀs-emleget¢s. Ha valami igazÀn vonzana
m¢g a k´lt¢szethez ä ez lehetne. Hogy àlÀbnyomunk Pomp¢ji volt, nem HollywoodÊ... Annak
levezet¢sei, hogy mi mÀr amolyan konzervatÁvan vagyunk modernek s modern¡l konzervatÁvok. K¡l´n´s k´z´s ¢rz¢kenys¢g¡nk,
hogy ha ostobÀn eml¢keztetnek valamire, akkor mint kihÁvÀsra vÀlaszolunk, ¢s elemi erejü a reagÀlÀsunk.
àLenn ´szt´n´ss¢g, f´nn tudat ä
hol van ´nbûl az ´ntudat?...
ZsÁl, Szajna, Temze tÀrul, Â!
Ki Ãszik, nemzetÀrulÂ.Ê
A mai magyar lÁra eml¢kezetes darabjai
vonultak itt ànekropolisbaÊ, mint Ophelia
kolostorba, lehet, csak ´nmaguk elûl, egy inger¡lt, nem szÁvesen lirizÀlÂ k´zegbûl, mint
t¢lire elpakolt rÂzsat´vek. Struccok. °s a
bugyrok k¡l´n bugyraiban m¢g szÀmos jelentûs vers lapul, ciklusok Ãtlev¢llapjai k´zt.
Szinte Àttekinthetetlen az alÀ-, f´l¢-, mell¢rendel¢s¡k eg¢sz rendszere, csalÀdfÀja, rokonsÀgi fokok ¢s ´sszef¡gg¢sek bÃjÂcskÀznak jÂt¢konyan ¢s gondolat¢bresztûen, finoman Ãj Àrnyalatok, melyekkel a lugaslabirintus valamelyik elûzû bet¢rûj¢ben talÀlkoztunk, mÀs nyelvi vagy mÀs gondolati ÀlruhÀban, de ugyancsak Gergely çgnes po¢zis¢nek
hattyÃktava-holds¡t¢s¢n. Mielûtt felsorolnÀm a n¢ha szimfonikus opusokat, megjegyzem, hogy ez a cÁmszerüen megnevezhetetlen l¢pten-nyomon ´sszefutÀs volt a legna-
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gyobb olvasÂi ¢lm¢ny. De kiemelkedik a PATH°TIQUE, BARTñK -KONCERT A PESTI B ROADWAYN, AESTHETICA POST MORTEM, STEINACHMþT°T.
Lassan rÀj´v¡nk, rÀ¢bred¡nk, hogy eleve
egymÀs modorÀban àdolgozunkÊ. A mülovar
s a filozÂfus a DalÁ¢ban. Mert DalÁ a k´t¢ltÀncos¢ban s a k´ltû¢ben. A megfoghatatlan dolgok kezdettûl fogva egy videoklip-vilÀg bÃjÂcskÀjÀt adtÀk elû. Annyival vagyunk elûbb,
hogy mai mindentudÀsunk a sor v¢g¢re mÀr
a k´ltût utasÁtanÀ talÀl¢konysÀg (kitalÀl¢konysÀg) dolgÀban, ha nem volnÀnak ilyen
po¢tÀk m¢g, mint a NECROPOLIS ¢lve temetkezûje, ´r´mbe ¢s b´lcsess¢gbe temetkezûje.
Mivel a dolgok m´g´tt mÀr t¢nyleg semmi
sincs, legfennebb a nyelv vetÁtûereje, varÀzslata, a nyelv kisebbs¢gbûl folyton ÃjjÀsz¡letû
t´bbs¢g¢nek humÀnuma: àViktimolÂgiaÊ, az
utolsÂ falon, mely hol a kÂrterem¢, hol mÀr
a kozmosz¢, a sz¢ps¢g (s a szenved¢s) csonthÀrtyÀja fesz¡l szivÀrvÀnyosan. A àszivÀrvÀnybanÊ babonÀsan benne van a t´red¢k, hogy
àÀrvÀnÊ. De ez a l¡ktetû po¢zis, a Gergely çgnes mai verse, egyÀltalÀn nem Àrva. Ez a legmesszebb eljutott ¢s legelfogadhatÂbb magyar szint¢zis is. Mert tartalmaz olyan Âsz´vets¢gi Ázeket, melyek a k´z´s lelki-szellemi
mÃlt bibliÀjÀbÂl jelk¢pesen ¢s valÂsÀgosan vilÀg(t´rt¢nelem)r¢szeket hoztak l¢tre, s ide
most mÀs, tiszta, egyenes zsidÂ Ãton ¢rkeznek, ¢p¡lnek magyar k´lt¢szett¢, k´lt¢szett¢
magyarul, fonÂdni azzÀ az eszm¢leti v¢gterm¢kk¢, mely mÀr JÂzsef AttilÀnÀl sem csak
terv vagy Àlom: àmai magyarokÊ.
àSzÂtÀr se kell mÀr. Az idûk ´ssze¢rnek.Ê A k´ltû, ha àpolitizÀlÊ, valami finalitÀsÀt firtatja az
emberi dolgok le¡leped¢s¢nek. Egy v¢gsû
egyensÃlynak: az ´sszeomlottsÀgnak, a le¡ltetetts¢gnek, az agyon¡t´tts¢gnek, a lebunkÂzottsÀgnak. Ez a statika aztÀn lÀtszÂlag mÀr
felborÁthatatlan ¢s felforgathatatlan, mert a
mÀrtÁrium iszapja rajta a lakk. ¹nmagÀban
tragikus, de jÂl ellehetne alatta, egy¢b fen¢klakÂkkal egy¡tt, a k´ltû is. Csakhogy û folyton feltÀpÀszkodik, ¢s felzavarja maga k´r¡l
a vizeket. àJobb egy pohÀr, mint k¢t g´d´rÊ alapon. Gergely çgnes nagyon is koherenciÀra
alapozÂ, k´vetkezetess¢gre esk¡vû ¢s m¢rt¢ket tartÂ, m¢rt¢ket ismerû, m¢rt¢ket ÀllÁtÂ
k´lt¢szet¢t nagyon is pontosan jellemzik ezek
a k¢pek. SzilÀgyi Domokos szerint, ami nem

v¢letlen, az àv¢letÊ! Nos, szerinte is csak itt a
àmostbanÊ, a àfÀzisbanÊ, az àebben az egybenÊ ¢s àmost az egyszerÊ lehet kimondani,
megadni a v¢gleges vÀlaszokat. Mikor àa tüzhÀnyÂk mÀr csonkig ¢gtekÊ. Hiszen àsehol turistajelÊ, Ágy hÀt ami
àEgyre messzebb, megfoghatatlan,
f¢nyk¢p sem ¢ri elÊ ä
a leggyorsabban elillanÂt. Mennyi iramlÂ,
utÀnakapÂ Àrnyalat lakik pedig a nyelvben,
mely sz¢tszerelve, visszabontva a Gutenberg
elûtti szedûszekr¢ny rekeszeibe, Dante, Vogelweide vagy Horatius el¢, az °NEKEK °NEKE s a GILGAMES nyersanyagÀba, m¢g ott
is hosszasan, d¡h´s remeg¢ssel ûrizn¢ az
olyan ´sszet¢telek, k¢pz¢sek, Àrnyalatok formai-tartalmi lehetûs¢g¢t, mint àmessze lenniÊ.
Mert valÂban annyi mindenre nincs mÀr
idû, idûnk fogyÂ esûk¢szlete folyton siratja
´nmagÀt, csak hogyha a k´ltû nem szÂl, nem
veszik tekintetbe. Ha szÂl, akkor sem. A k´ltûk, sajnos fûleg ûk figyelnek egymÀsra. àA
mÁves jÂsÀg kelyhet ¢pÁt, a meg nem müvelt lenn
maradt.Ê
Gergely çgnes feldÃsÁtott helyzeti energiÀval egymÀs jelens¢g¢hez, egymÀs jelent¢s¢hez csatlakozÂ egyszerü szavai, szintagmÀi Ãgy viszonyulnak elsû ¢s egyetlen ¢rtelm¡kh´z tÀrsulÂ t´bbletekhez, mint veszteglû
tehervonat, melyet egy ¢jf¢li bombÀzÀs felgyÃjt, ¢s ¢gû sz¢nrakomÀnya hirtelen s¡tni
kezd, vilÀgÁt, fojt, f¡st´l, sugÀrzik s robban,
rombol is, mik´zben Àldott-Àldatlanul meszszire lÀtszik a verstelen s´t¢tben, verssel megvert vadonjÀban-romhalmazÀban a meg nem
müvelt nyelvnek. àSzÂtÀr se kell mÀr.Ê Csak
szikrÀzz¢k m¢g a m¢labÃ, a gyÀsz, legeslegdeprimÀltabb Àllapotunk ä ha valamire jÂ
m¢g a k´lt¢szet. Ezt vilÀgÁtja vissza a tÃlpartrÂl ä valaminek a tÃlsÂ partjÀrÂl (az embernek B´cklin s´t¢t sz¢ps¢gü festm¢nyein a temetûsziget k¡l´nb´zû partraszÀllÂhelyei jutnak esz¢be), annak a valaminek, ami az egyszerüs¢g kedv¢¢rt legyen akÀr nekropolisz is,
ha k¡l´nben gy¢mÀnthullad¢k.
àHa arcbÂl maszk lesz, ha fübûl cafat,
ha egyidûben t´rt¢nik a test,
ha gennydudor a hûsi pillanat,
ha bûgûhangot elefÀnt ereszt,
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ha Joyce az angolnÀl is angolabb,
s Picasso feh¢r rothadÀsba kezd,
s Britten Totalja sz¢tfolyt vÀltozat,
s ha Giacometti lÀt csak egyenest,
s k´rvonalat L¢ger, s a müdarab
krajcÀros csÃzlit ¢s bombarepeszt
kieg¢szÁtû, listÀzott adat,
mely mohos fÃgÀt kû m¢ly¢be veszt,
s a Minden eg¢sz elt´r´tt eny¢sz ä
Aesthetica Post Mortem: Ott a K¢z.Ê
Azzal kezdûd´tt, hogy àazt hittem, ¢rtem ÀlomoptikÀdatÊ, ¢s ebbûl ennyit bizonyÁthatok. °n
is ÀllÁtom, hogy el lehet menek¡lni, tovÀbb lehet jutni, mert tovÀbb kell, àmint Szun Vu
Kung Buddha rÂzsaszÁn ujjai k´z¡lÊ.
LÀszlÂffy AladÀr

ELýTTºNK A VíZ¹Z¹N?
HÀsz RÂbert: Diogen¢sz kertje
TiszatÀj k´nyvek, Szeged, 1997.
221 oldal, 580 Ft
Kezdettûl fogva figyelem HÀsz RÂbert pÀlyÀjÀt. Elûsz´r akkor talÀlkoztam a nev¢vel ¢s
persze ÁrÀsaival, amikor az 1993-ban megjelent K APUN KíV ºL cÁmü antolÂgiÀba belelapoztam. AztÀn itt is, ott is felbukkantak elbesz¢l¢sei, ¢n pedig Ãjra ¢s Ãjra megÀllapÁtottam: Áme, egy hatÀrainkon tÃl ¢lû fiatal ÁrÂ,
aki mintha tudatosan ker¡ln¢, hogy sorstÀrsai ´r´k t¢mÀjÀrÂl, a kisebbs¢gi l¢trûl besz¢ljen. Nem, HÀsz RÂbert k´vetkezetesen mell¢besz¢lt. Mint aki jelezni kÁvÀnja: ha ti, pÀlyatÀrsak ´r´kk¢ ezen rÀgÂdtok, ti, olvasÂk pedig ugyanezt vÀrjÀtok el tûl¡nk, akkor ¢n
az¢rt is mÀsrÂl fogok mes¢lni. Igen, mes¢lû
leszek. T´rt¢netmondÂ. Ma csaknem mindenki egyes szÀm elsû szem¢lyben Ár, ¢s a mÀrÂl k´zli ´nreflexÁv gondolatait. MonologizÀlnak. Nekem viszont hûseim lesznek, ¢ljen az
egyes szÀm harmadik szem¢ly! Elbesz¢lûim
csupÀn akkor vallhatnak ´nmagukrÂl, amikor valaha ¢lt emberek bûr¢be bÃjok bele.

°n legalÀbbis Ágy k¢pzeltem el a korai
HÀsz-elbesz¢l¢sek szerzûj¢nek ÁrÂi alapÀllÀsÀt. °s ez tetszett. Az k¡l´n´sen, hogy ä Ãgy
tünt, ugyancsak k´vetkezetesen ä folytatni kÁvÀnja a t´rt¢netmondÀs lassan k¢t ¢vtizede
sutba dobott hagyomÀnyÀt. Vagyis korszerütlen mert lenni akkor, amikor nemzed¢ktÀrsai
k´z¡l mindezt csupÀn n¢hÀny elismertebb
ÁrÂ, mint Darvasi LÀszlÂ vÀllalta minden k´vetkezm¢ny¢vel.
E dacos szembenÀllÀs jellemzi HÀsz RÂbert elsû k´tet¢t, A SZALMAKUTYçK SZIGET°-t
is. Ez az 1995-ben SzabadkÀn megjelent elbesz¢l¢sgyüjtem¢ny szembetünûen elt¢r attÂl
a szerzûi felfogÀsmÂdtÂl, amelyet m¢g ma is
szinte ÀltalÀnosan elvÀrnak a kritikusok a pÀlyakezdûktûl. HÀsz RÂbert mes¢l. çltalÀban a
messzi mÃltbÂl veszi t´rt¢neteit, a B IBLIA, a
talmudistÀk ¢s a g´r´g t´rt¢netÁrÂk munkÀi
a legfûbb forrÀsai. Szereti a rejt¢lyeket. Azok
a legjobb elbesz¢l¢sei, amelyekben nem maga
konstruÀlja ezeket a titokzatos eseteket, hanem a valÂban megt´rt¢ntekre prÂbÀl sajÀtos
magyarÀzatokat adni. Ezekben egykor l¢tezû,
nevezetes szem¢lyek alakjÀt ´lti magÀra, ¢s
egyes szÀm elsû szem¢lyü àeml¢kez¢stechnikÀvalÊ hitelesÁti mes¢j¢t. Elbesz¢lûi az Àltaluk
elûadott t´rt¢netekre koncentrÀlnak; ´nc¢lÃan nem bÁbelûdnek a nyelvvel, az esetleges
´nreflexiÂk vagy a mühelygondok ä akkor
viszont a mese szerves r¢szek¢nt ä csupÀn
imitt-amott bukkannak fel. Ma is vÀllalom,
amit a k´tet elolvasÀsÀt k´vetûen Árt bÁrÀlatomban megÀllapÁtottam: minden fogyat¢kossÀga ellen¢re minduntalan Eco reg¢ny¢t,
A RñZSA NEV °-t juttatja eszembe.
R´viden: elmondhatÂ, hogy A SZALMAKUTYçK SZIGET°-nek ÁrÂja a kanonizÀlt diskurzus valamennyi nyelvjÀrÀsÀtÂl elt¢rû dialektusban szÂlalt meg elsû k´nyv¢ben. Nem eredendûen Ãj, amit HÀsz RÂbert csinÀl. (Vajon
ennek ellent¢te Tandori ¢s EsterhÀzy fell¢p¢se Âta ÀllÁthatÂ-e biztosan valakirûl?) InkÀbb
szokatlan a mai magyar irodalomban. °s
nem csupÀn az elbesz¢l¢stechnikÀja, hanem
az is, amirûl besz¢l.
Mindez ugyancsak megÀllapÁthatÂ HÀsz
RÂbert elsû reg¢ny¢rûl, az ez ¢v tavaszÀn Szegeden, a TiszatÀj k´nyvek sorozatban megjelent DIOGEN°SZ KERTJ°-rûl is. Az elûzû k´nyvrûl Árt recenziÂmban magÀn(y)mitolÂgiÀt emlegettem, amelynek segÁts¢g¢vel egy honta-
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lannÀ lett (ÁrÂ)ember jobb hÁjÀn az irodalomban, ebben a CzigÀny LÂrÀnt-i àvirtuÀlis
hazÀbanÊ prÂbÀl berendezkedni. A reg¢nyben HÀsz RÂbert immÀr f¢lre¢rthetetlen¡l az
otthontalansÀgrÂl besz¢l. ArrÂl, hogy valahovÀ k´tûdni kell, ¢s hogy az embernek
elûbb-utÂbb rÀ kell ¢brednie, hogy hovÀ, kikhez tartozik. °s Ágy persze arrÂl is, hogy e
Nagy Puzzle kirakÀsÀt nem ¢rdemes ollÂval
siettetni...
A DIOGEN°SZ KERTJ°-nek egy hely¢t nem
lelû fiatalember a hûse. BiogrÀfiÀjÀbÂl ä mindenekelûtt: menek¡lt voltÀbÂl ä sejthetû,
hogy olyan az ¢letmÂdja, amelyet HÀsz RÂbert nagyon jÂl ismer, vagyis mÀsodik k´nyve
¢letrajzi ihlet¢sü. Az egyes szÀm elsû szem¢lyü elbesz¢lû alb¢rletben ¢l csalÀdjÀval egy
hatÀr menti nagyvÀrosban, gondolom, Szegeden. írÂ, aki ¢ppen à¢lete reg¢ny¢nekÊ
megÁrÀsÀba akar belekezdeni. Olyan ember,
aki nem ¢rzi jÂl magÀt a bûr¢ben. çllandÂsulÂ ¢lm¢nye, hogy nem tartozik sehovÀ,
probl¢mÀit nem k¢pes megoldani, hÀzassÀga
rÀmenni lÀtszik az otthontalansÀgra ¢s a kilÀtÀstalansÀgra, kislÀnya pedig betegen sz¡letik. Az elbesz¢lû, mintegy jobb hÁjÀn, a sivÀr
alb¢rlet¡k ablakÀbÂl lÀthatÂ elhagyatott gyÀrtelepen kÂszÀl, amelynek titokzatossÀgÀt ¢s
rem¢nytelen ¡ress¢g¢t sajÀt ¢lete kivet¡l¢sek¢nt ¢li meg. Itt talÀlkozik a cÁmszereplûvel,
valamint annak barÀtaival, PapÀval ¢s Dokival. LÀtszÂlag csupÀn hajl¢ktalanok, akik az
¡res telep ¢p¡leteiben hÃzzÀk meg magukat, ¢s pÀlinkaszerü l´tty´t iszogatnak. Csakhogy az elfogyasztott folyad¢k mennyis¢ge
ellen¢re sem lÀtszanak r¢szegnek, sût gondolkodÀsmÂdjuk meglepûen fejlettnek ¢s logikusnak, a tudomÀnyokban valÂ jÀrtassÀguk
pedig szinte hihetetlen¡l sz¢les k´rünek tünik Ãj barÀtjuk, a reg¢ny t´rt¢net¢nek n¢vtelen elbesz¢lûje elûtt. Egyre t´bb idût t´lt vel¡k, mindjobban k´z¢j¡k tartozÂnak ¢rzi magÀt, a csalÀdjÀtÂl pedig egyre inkÀbb eltÀvolodik.
K´zben munkÀt is talÀl. Feles¢ge r¢v¢n
megismerkedik Z¢nÂval, aki ¢ppen latin
nyelvü leveleket fordÁt magyarra, ¢s a reg¢ny
fûhûse a grammatikÀt ¢s a stilisztikÀt szem
elûtt tartva ezek sz´vegszerkeszt¢s¢t vÀllalja
magÀra. A k´z¢pkori levelekbûl egy fiatalember ¢lete bontakozik ki elûtt¡nk. Titokzatos dolgok t´rt¢nnek vele, amelyek ez elbe-

sz¢lû szÀmÀra mindinkÀbb ´sszef¡gg¢sbe
hozhatÂk azzal, amit Z¢nÂ egyik ismerûse, Simon a àlelki fajokÊ elm¢let¢ben kifejt, ¢s
mindazzal, amit Ãj barÀtaitÂl, fûk¢nt Diogen¢sztûl hall.
Diogen¢sz¢k egyre t´bb mindent Àrulnak
el magukrÂl. Nem azok, akiknek lÀtszanak.
Hogy kik ûk valÂjÀban, azt egy t´rt¢netk´zpontÃ reg¢ny eset¢ben neh¢z lenne
an¢lk¡l elmondani, hogy a müvel csak ezek
utÀn ismerkedûk ¢lvezet¢t Âhatatlanul ne
csorbÁtanÀm. így hÀt nem is teszem. Legyen
el¢g annyi, hogy rozsdÀsodÂ szerkezet¡k segÁts¢g¢vel valÂjÀban nem pÀlinkÀt, hanem a
prima materiÀt pÀroljÀk ûsr¢gi recept szerint,
¢s a rejt¢lyes gyÀrtelep akÀr ama helyek egyike is lehetne, amelyekrûl a IV. szÀzadban ¢lt
Ammianus Marcellinus ÀllÁtotta, hogy vannak àf´ld alatti tekerv¢nyes helyis¢gek, melyekrûl
azt mondjÀk, hogy akik a legr¢gibb dolgokat ismert¢k, ¢s ä mert elûre tudtÀk a vÁz´z´n k´zeledt¢t ä
f¢ltek, hogy a szent tanok tudÀsa elv¢sz, t´bb helyen
fÀradsÀgos munkÀval kivÀjtakÊ...
Megvallom, lassan haladtam HÀsz RÂbert
reg¢ny¢vel, de nem az¢rt, mintha nehezen
olvastam volna. Az ok sokkal prÂzaibb: a 172.
oldalon tartottam ¢ppen ä ott, ahol a fûhûs
beleolvas egy rejt¢lyes, Àm szerep¢t tekintve
nem kellûen kidolgozott ¢s motivÀlt professzor bekapcsolva felejtett szÀmÁtÂg¢p¢n
¢ppen futÂ sz´vegbe ä, amikor nyilvÀnvalÂvÀ
vÀlt, hogy nem halaszthatom tovÀbb, amit
legalÀbb ´tven oldal Âta fontolgatok. F¢lretettem tehÀt a DIOGEN°SZ KERTJ°-t, ¢s fellapoztam Hamvas B¢la SCIENTIA SACRç-jÀt
meg n¢hÀny mÀs ÁrÀsÀt, valamint Ãjraolvastam VÀrkonyi NÀndor lenyüg´zû k´nyv¢t, a
SZIRIAT OSZLOPAI -t. FelelevenÁtett ismereteim
birtokÀban mindinkÀbb ¢rteni v¢ltem a HÀsz
RÂbert k´nyve Àltal sugalltakat: elûtt¡nk a
vÁz´z´n! T´bbek k´z´tt û is arrÂl besz¢l, amit
Hamvas B¢la Ãgy fogalmazott meg, hogy àaz
emberis¢g a t´rt¢net korszakÀba l¢pett, ¢s minden
jel arra vall, hogy a t´rt¢neti korszak is a v¢ge fel¢
tartÊ. Az pedig k¡l´n´sen el¢gedetts¢ggel t´lt´tt el, hogy bebizonyosodtak sejt¢seim, miszerint az Àltalam felismert, Àm jel´letlen id¢zeteket a SZIRIAT OSZLOPAI -bÂl emelte reg¢ny¢be a szerzû.
Az elmondottakbÂl is kitünik, hogy elsû
k´tet¢nek ´sszeÀllÁtÀsa Âta a VajdasÀgbÂl elszÀrmazott ÁrÂ belÀtta, bÀrmennyire Âdzko-
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dik is tûle, immÀr û sem ker¡lheti el a szemben¢z¢st sajÀt sorsÀval. Nem mÀsok elvÀrÀsa
k¢szteti erre, nem a kisebbs¢gi sors sok ¢vtizedes tradÁciÂja, hanem az emigrÀciÂbÂl minden bizonnyal t´rv¢nyszerüen k´vetkezû ´nvizsgÀlÀsi k¢nyszer. A àHogyan tovÀbb?Ê dilemmÀjÀnak ikertestv¢re a àKi vagyok ¢n?Ê.
A magam olvasatÀban elsûsorban errûl szÂl
HÀsz RÂbert reg¢nye, ¢s csupÀn mÀsodsorban izgalmas kultÃrt´rt¢net ¢s j´vûvÁziÂ.
Vagyis az ÁrÂ ä mivel ¢let¢nek gy´keres vÀltozÀsa most mÀr elker¡lhetetlen¡l erre k¢szteti ä nem tiltakozik tovÀbb a t¡k´rbe n¢z¢s
ellen, Àm mindezt a maga mÂdjÀn, az elbesz¢l¢seiben kidolgozott technikÀval teszi. SzÀmÀra is nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt: nem halogathatja
tovÀbb, hogy alaposabban sz¢tn¢zzen a vilÀgban, amelyben be kellene rendezkednie. ögy
talÀlta, hogy nem a befogadÂ rend, hanem az
elnyel¢ssel fenyegetû kÀosz veszi k´r¡l a ma
ember¢t. A vilÀg sorsÀnak ¢vszakokra eml¢keztetû vÀltakozÀsa ism¢t egy ciklus v¢g¢t jelzi. (Hamvas B¢la ¢s VÀrkonyi NÀndor is sokat besz¢l errûl.) A DIOGEN°SZ KERTJ°-nek
hûse, mivel a jelenben nem talÀlja hely¢t, ¢lve a kÁnÀlkozÂ lehetûs¢ggel, az idûtlens¢gbe,
a halhatatlansÀgba kapaszkodik. °s ez a momentum, ez a v¢g, amely igazÀn tragikussÀ
teszi HÀsz RÂbert Ãtkeres¢srûl szÂlÂ reg¢ny¢t. A fantasztikumba hajlÂ t´rt¢net velem
egy¢rtelmüen azt tudatja, hogy ÁrÂja nem
tud reÀlis vÀlaszt a sorsÀnak k¢nyszerü vÀltozÀsÀbÂl k´vetkezû k¢rd¢sekre. Most is ä mint
annak idej¢n, amikor az elbesz¢l¢seit Árta, ¢s
a kisebbs¢gi l¢trûl mÀr csak az¢rt se akart szÂlni
ä mell¢besz¢l. A csatornÀba, a f´ld alÀ vezeti
hûseit, akik ott Ãgy vÀrjÀk a mostani korszak
v¢g¢t, meg az azutÀn k´vetkezûket, mint a t¢li Àlomra ¢s a rossz idû elmÃltÀra berendezkedûk.
Ezeket àlÀtÂkÊ-nak nevezi HÀsz RÂbert a
DIOGEN°SZ KERTJ°-ben, mÁg az emberek t´bbs¢g¢t, akik nem k¢pesek meglÀtni a l¢nyeget,
vagy pedig nem is akarjÀk, àvakokÊ-nak. A
reg¢ny fûhûse Ãgy ¢rzi, kereszt¡ln¢znek rajta, mintha ott sem lenne. Mindez az¢rt van
Ágy, mert àa lÀtÂk vilÀga a vakok szÀmÀra egyszerüen nem is l¢tezik ä magyarÀzza barÀtjÀnak Diogen¢sz. ä Nincs. °s ez nem csupÀn nyelvi fordulat,
hanem t¢ny. Abban a tÀrsadalomban, amelyikben
egy¡tt ¢lnek a lÀtÂk ¢s a vakok, tulajdonk¢ppen k¢t
vilÀg l¢tezik pÀrhuzamosan egymÀs mellett. °s

mindkettû valÂsÀgos. Mindk¢t vilÀg lakÂinak t´k¢letesen igazuk van a maguk hit¢ben. De a lÀtÂk
elûbb-utÂbb rÀunnak arra a hiÀbavalÂ igyekezetre,
hogy megismertess¢k a vakokkal a sajÀt vilÀgukat,
belet´rûdnek abba, hogy a t´bbs¢g Ãgysem fogadja
be azt, amirûl ûk pr¢dikÀlnak nekik. °s megunjÀk
azt is, hogy Ãgy bÀnjanak vel¡k, mint hÂbortos k¡l´nc´kkel, ez¢rt inkÀbb megprÂbÀlnak alkalmazkodni, elhallgatnak, nem besz¢lnek t´bbet arrÂl,
amit lÀtnak, ¢s Ãgy tesznek, mintha ûk is vakok lenn¢nekÊ. HÀsz RÂbert szerint ez az emberis¢g
valÂdi trag¢diÀja, nem pedig az, hogy a vilÀg
Ãjra ¢s Ãjra a veszt¢be rohan.
MÀr A SZALMAKUTYçK SZIGET°-rûl Árt bÁrÀlatomban is emlegettem H. G. Wellst, akinek müvei ¢s HÀsz RÂbert ÁrÀsai k´z´tt szÀmtalan rokon vonÀs fedezhetû fel. A DIOGEN°SZ KERTJ°-nek elûbb id¢zett r¢szlet¢t olvasva, de k¢sûbb is, ha a lÀtÂkrÂl ¢s a nem lÀtÂkrÂl esett szÂ, folyton az angol ÁrÂ egyik elbesz¢l¢se, A VAKOK ORSZçGA jÀrt az eszemben. HÀsz RÂbert reg¢ny¢nek elbesz¢lûje hasonlÂ tapasztalatokat szerez Ãj hazÀjÀban,
mint annak fûhûse, Nunez. Ugyanakkor a
DIOGEN°SZ KERTJE eg¢sz¢vel kapcsolatban is
szembetünû a hasonlÂsÀg Wells ä talÀn tÃlsÀgosan is leegyszerüsÁtve ä science fiction müveknek nevezett reg¢nyeivel, k¡l´n´sen az
EMBERISTENEK -kel ¢s a MI LESZ HOLNAP? cÁmüvel. Mik¢nt ezeket, Ãgy HÀsz RÂbert
munkÀit is sz¢pirodalmi parabolÀknak ¢rzem. Szerzûj¡k talÀn Ãgy gondolkodhat,
mint egykor Wells: ha a mese avatott kezekben p¢ldÀzattÀ nemesedik, hatni lehet vel¡k
az emberekre.
Legyen igaza! Zen¢szk´r´kben ÀllÁtÂlag
sz¢lt¢ben elterjedt felfogÀs, hogy a harmadik
lemezen m¢rhetû le a pÀlyakezdûk tehets¢ge.
A mÀsodik figyelemrem¢ltÂsÀga ugyanis m¢g
magyarÀzhatÂ az elsû siker¢t k´vetû felbuzdulÀssal, Àm az azutÀn k´vetkezû t´bbnyire
mÀr ´nmagÀ¢rt besz¢l. A SZALMAKUTYçK SZIGETE ¢s a DIOGEN°SZ KERTJE utÀn HÀsz RÂbert szerintem tudja, hogy jÂ elbesz¢lû. Rem¢lem, azzal is tisztÀban van, hogy veszedelmesen jÂl mes¢l, ¢s ä ez akÀr csapda is lehet
azon az Ãton, amelyen mostansÀg jÀr.
SÀnta GÀbor
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AZ ALKALOM DICS°RETE
Albert PÀl: Alkalmak
KortÀrs, 1997. 418 oldal, az Àr nincs felt¡ntetve
à...M¢g azok is, akik magokat Ágy t´k¢letesÁtett¢k, ¢s a term¢szettûl zsenivel Àldattak meg, m¢g az igaz po¢tÀk
is, mondom, az occasionÀlis szerzem¢nyekben ritkÀn, igen ritkÀn szerencs¢sek... M¢g az a mÃzsÀk barÀtja is,
aki elm¢j¢nek gazdag forrÀsÀval dicsekedhetik, ha hirtelen munkÀra szorÁtÂdik, ritkÀn folyhat sÀr ¢s habar¢k
n¢lk¡l. Valamint a sz¢pmesters¢geknek minden mÁveire, Ãgy a po¢tai
munkÀkra is jÂ kedv kell, kider¡lt
k¢pzelûd¢s, hely¢n l¢vû Át¢lett¢tel, nem
tudom, micsoda jÂ Ázü elandalodÀs,
borulÀs, ragadtatÀs; egyszÂval: hogy
a MÃzsa benn¡nket, ha segÁts¢g¢vel
¢lni akarunk, jÂ ÂrÀban talÀljon...
Szerencse hÀt, ha a po¢tÀt valamely
jeles alkalmatossÀg figyelembe hozza,
¢s ugyanakkor a v¢na is lelkesÁti;
annyival nagyobb szerencse ez, amin¢l ritkÀbban t´rt¢nik...Ê

(Csokonai Vit¢z MihÀly:
ELýBESZ°D AZ ALKALMATOSSçGRA
íRT V ERSEKHEZ)
Mint tudjuk, alkalom sz¡li a kritikust: ´rvendj¡nk hÀt, hogy v¢gre alkalom tÀmadt e
k´nyv kapcsÀn a tiszteletre m¢ltÂ ¢s kellûen
tartÂzkodÂ, rejtûzk´dû Albert PÀlnak, azaz
sz¡letett polgÀri nev¢n Sipos GyulÀnak kritikusi mük´d¢s¢rûl szÂlni ä v¢gre oly sok ¢v
utÀn, oly hosszÃ m¢ltÀnytalan vÀrakozÀs ¢s
sajnÀlatos mellûztet¢s utÀn siker¡lt egy k´tetbe ´sszefogni mindazt, s sajnos csak azt, amit
a Szabad EurÂpa RÀdiÂ egykori hÁres, hÁrhedt, szeretve tisztelt s okkal rettegett kritikusa a magyar irodalomrÂl, harmincvalahÀny ¢v alatt, ÁrÀsba foglalva kiengedett volt
keze k´z¡l. Egy eg¢sz ¢let nem r´vid pÀlyÀja
sorÀn megÁrott cikkek sorozata tÀrul e k´nyvben el¢nk, mondhatnÀnk talÀn azt is: egy
eg¢sz ¢letmü (ha nem tudnÀnk, hogy ez ¢letnek müve ¢s hatÀsa, szÂban ¢s gesztusban,
messze tÃl is terjedt az ÁrÀsba engedett v¢lem¢nyek megfogalmazÀsÀn), egyszerre kÁnÀlva a nagysÀgnak ¢s t´red¢kess¢gnak (a klaszszicizmus ¢s romantika egyszerre ¢rv¢nyes¡lû normÀi alapjÀn) egyformÀn megrÀzÂ, ka-

tartikus ¢lm¢ny¢t. A szerzûben, Sipos GyulÀban (s nevezz¡k ût talÀn a tovÀbbiakban, az
egyszerüs¢g kedv¢¢rt, tiszteletben tartvÀn, de
m¢gis levetv¢n az Àlnevet, Ágy) alighanem sokan kereshetnûk vagy talÀlhatnÂk meg egy
oly kritikusi szerepnek felsûfokon beteljesÁtett variÀciÂjÀt, mely szerepre a mai kritikusok nemcsak szem¢ly¡kben ¢s sajÀt (akarvaakaratlanul is bet´lt´tt vagy eljÀtszott) szerep¡k lÀttÀn sÂvÀroghatnak, hanem mely szerepnek elm¢leti-t´rt¢neti fontossÀgÀt alighanem m¢g az az irodalmÀr is belÀtja, aki egy¢bk¢nt Sipos tev¢kenys¢g¢t talÀn a kellet¢n¢l
kisebb rokonszenvvel figyeli vagy figyelte...
Sipos, ahogy e k´tetben elûtt¡nk Àll, ahogy
az elmÃlt k¢t-hÀrom ¢vtizedben folyamatosan megÀllt a magyar irodalomban, maga ama
par excellence kritikus, kinek a magyar irodalmi ¢letben nem volt meg a helye, s ki ä eg¢szen k¡l´n´s, paradox mÂdon ä kÁv¡lrûl teremtette meg azt a pozÁciÂt, melyre a magyar
irodalmi ¢letnek egy ideÀlis normalitÀs szempontjÀbÂl n¢zve oly nagy sz¡ks¢ge lett volna,
persze lehetetlen mÂdon, bel¡lrûl. Sipos, heroikusan, szinte minden t´rt¢nelmi meghatÀrozottsÀgnak dacÀra megteremtette a maga
szÀmÀra (s a legszigorÃbban csak a maga szÀmÀra) annak lehetûs¢g¢t, hogy (szinte p¢ldÀtlan mÂdszeress¢ggel) mindent elolvasvÀn,
minden magyar irodalmi esem¢nyt ¢s t´rt¢n¢st ismerv¢n, oly egy¢ni teljess¢ggel, oly
mindenre kiterjedû tudÀssal ¢s Át¢lûerûvel s
olyannyira minden k¡lsû szemponttÂl f¡ggetlen¡l tudjon megnyilatkozni az egyes irodalmi müvekrûl ä hogy m¢ltÂvÀ vÀlt arra is,
hogy akÀr egyes v¢leked¢seinek igazsÀgÀtÂl
vagy t¢ved¢s¢tûl elszakÁtva is p¢ldak¢nt szolgÀlhasson: Áme, lehets¢ges m¢g ma is, akÀrmily zavaros vagy bonyolult irodalmi viszonyok k´z´tt is, hogy az irodalom ÀllÁtott ¢s
k¢pviselt autonÂmiÀja valÂjÀban elnyerhesse
a maga autonÂm Át¢sz¢t ¢s Át¢lkez¢s¢t is. Sipos Gyula, a nyugati emigrÀciÂnak PÀrizsban
¢lû literÀtora, a magyar irodalomnak (a szÂ
elsû ¢rtelm¢ben let¢tem¢nyese:) megcsinÀlta
azt, amire alig volt rem¢ny: felm¢rte ¢s megÁt¢lte a szinkron magyar irodalmat, a maga
egy¢ni helyzet¢bûl ¢s szempontjÀbÂl, Àm
m¢gis Ãgy, hogy szem¢lyes v¢lem¢nye egyetemesen is ¢rv¢nyes¡lhetett, ¢rv¢nyes¡lhet, s
megfontolandÂ ÀllÁtÀsait ha valaki nem akarja figyelembe venni, csak magÀra vethet...
Sipos a maga helyzet¢ben pÀratlant alko-
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tott: folyamatos emigrÀciÂban (1956-tÂl napjainkig), idegen nyelvi k´rnyezetben, magyar
kritikusk¢nt mük´d´tt. Nem azokat az
(emigrÀns) irodalmÀri lehetûs¢geket vÀlasztotta, melyek t´bb¢-kev¢sb¢ term¢szetesk¢nt
vagy ismertk¢nt adÂdnak (s melyekre az¢rt
igen sok p¢ldÀt lÀthattunk is, hol jobb, hol
kev¢sb¢ szerencs¢s kivitelben): nem lÁrikusk¢nt viszonyult helyzet¢hez, s Ágy nem àsajÀt
fÀjdalmÀt vagy ´r´m¢tÊ verselte, zengte el Ãj,
megszokott vagy megszokhatatlan helyzet¢ben, s nem epikusk¢nt Árta meg eml¢keit
vagy vÀgyait, nosztalgiÀzvÀn az elveszett otthon vagy az elnyerhetetlen idegen jelen
irÀnt. Nem: û az irodalommal szembeni (term¢szetesen egyszerre lÁrai ¢s epikus!) elk´telezetts¢g¢t az irodalom szeml¢let¢ben talÀlta
meg: s szÀmkivetetts¢g¢n (s ennek minden
szenved¢s¢n ¢s botrÀnyÀn) azzal Àllt bosszÃt,
hogy irodalmilag egyÀltalÀn nem vett rÂla tudomÀst ä mindent elolvasott, amit a jelenkori
Ãjabb magyar irodalmi term¢s kÁnÀlt, s mindent megÁt¢lt, Ágy, a sajÀt maga Àltal megteremtett ´sszmagyar irodalmi horizontjÀn bel¡l, ami a keze ¡gy¢be ker¡lt. Sipos kritikus
lett az emigrÀciÂban, s rÀadÀsul oly mÂdon,
hogy disszidÀlÀsa elûtt, ifjÃ kora okÀn, nem is
volt, nem is lehetett kritikusi mÃltja (hisz a
t´bbi, szÀmon tarthatÂ emigrÀns kritikus csak
azt folytatta ott kint, amit itthon mÀr elkezdett volt...), s oly kritikus lett belûle, ki sokkal
fontosabbnak tartja az ´nt´rv¢nyüs¢g¢ben is
ilyen-olyan, egyetemes ¢s ´sszevissza magyar
irodalmat, hagyomÀnyaival, folyamataival,
kÁs¢rleteivel ¢s zsÀkutcÀival egyetemben,
mintsem sajÀt politikai vagy teoretikus mÀniÀit (mint ahogy itthon is, az emigrÀciÂban
is oly sokan prÂbÀltÀk meg akÀr fantasztikus
vÁziÂjukat is, akÀr dilettÀns ´nt¡kr´z¢s¡ket is
rÀfeszÁteni az Àltaluk felrajzolt magyar irodalmi keretekre...). S ami a legparadoxabb (s
egyben a leginkÀbb gyûzedelmes!): Sipos kritikÀi, ÁrÀsai, Át¢letei azt a benyomÀst keltik,
mintha mind maga, mind tev¢kenys¢ge (bÀrmilyen kereteken bel¡l is) mindv¢gig normÀlis
lett volna ä holott sem a helyzet, akÀr szem¢lyesen n¢zz¡k, akÀr t´rt¢nelmileg Át¢lj¡k
meg, sem az emigrÀns irodalmÀr-kritikus szerepe sehogy sem volt normÀlisnak tekinthetû. A mai, sût legmaibb magyar irodalmi folyamatok ûre ¢s bÁrÀja ugyanis ä a t´rt¢nelem
¢s politika fÀtuma folytÀn ä mindv¢gig kÁv¡l

kellett hogy maradjon azon, ami ¢let¢nek ¢s
alkotÂi tev¢kenys¢g¢nek l¢nyeg¢t tette volna
ki; s mÁg û valÂban Ãgy kÁs¢rte szemmel a
magyar irodalmat, mint itthon hivatÀsosan is
nagyon kevesen, hatÀsa ¢s befolyÀsa, hiszen
szavai az ismeretes korlÀtozÀsok miatt csak
kevesekhez juthattak el, sajnÀlatos mÂdon,
igen csek¢lynek volt mondhatÂ. S mindennek dacÀra megûrizni a m¢rt¢ket s a normalitÀst, azaz a normÀt! ä Sipos tartÀsÀnak dics¢ret¢re t´bbet aligha mondhatni...
Sût: Sipos, k¡l´n´s tudÀssal ¢s ´ntudattal,
a sz¡ks¢gbûl is er¢nyt kovÀcsolt, s igazÀbÂl
azt a szerepet teremtette meg s jÀtszotta el
(a hatÀs csek¢ly m¢rt¢k¢nek folytonos tudatÀban), amelyre, s ezt alighanem ma lÀthatjuk a legtisztÀbban, itthon lett volna, ha lehetett volna, sz¡ks¢g. Hisz a magyar irodalom
t´rt¢net¢nek szocializmus alatti korszakÀban
alighanem a kritika szolgÀlt a legszÀnalmasabban, s az alkotÂi teljesÁtm¢ny korlÀtai minden valÂszÁnüs¢g szerint e t¢ren voltak a legdurvÀbbak s leghat¢konyabbak (el¢g erre n¢zv¢st csak beleolvasni a hatvanas ¢vek folyÂirataiba: ha verseket, novellÀkat stb. term¢szetesen talÀlunk is olvashatÂkat, sût nemegyszer jÂkat, kivÀlÂkat is, ember legyen a talpÀn, aki a t´rt¢neti dokumentÀlÀs szÀnd¢kÀn
kÁv¡l is talÀl valami ¢rdemlegeset, tanulsÀgosat, mai szemmel n¢zve is figyelemre m¢ltÂt
a korabeli kritikÀban!), s olyan kritikus, ki teljes m¢rt¢kben f¡ggetlenÁteni tudta volna magÀt az adott ideolÂgiai keretektûl, nem szÂlalhatott meg, nem mük´dhetett (legfeljebb
nagyon szük hatÂk´rü perif¢riÀra szorÁtva) ä
aki tÀgÁtani prÂbÀlta az adott megszÂlalÀsi kereteket, annak pedig, ´nhibÀjÀn kÁv¡l is, elsûsorban sajÀt szenved¢s¢nek t´rt¢net¢t siker¡lt megÁrnia, nem pedig az irodalom t¢nyleges mozgÀsÀt vagy ¢rt¢khierarchiÀjÀnak eltolÂdÀsÀt r´gzÁtenie. Tudjuk, sÃlyos kritikai
ÀtalakulÀs itthon csupÀn a hetvenes-nyolcvanas ¢vek fordulÂja k´r¡l indulhatott meg,
nem jelent¢ktelen erûkkel ¢s gesztusokkal,
Àm ekkor is csak Ãgy, hogy a kritikai ÀllÀsfoglalÀsoknak az aktuÀlis kultÃrpolitikÀval szembeszÀllÂ gesztusai nyÁltan alig nyertek Àrnyalt
¢s kifejtett artikulÀciÂt (minek k´vetkezt¢ben
sok egymÀstÂl elt¢rû, csak a kultÃrpolitikÀval
valÂ szembenÀllÀs ter¢n rokonÁthatÂ irodalmi
gesztus egybe is mosÂdott). Olyan folyamatosan alkotÂ kritikust, aki megengedhette vol-
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na magÀnak a politikai ¢s irodalmi int¢zm¢nyeken kÁv¡l ÀllÀs elegÀns vagy heroikus
arisztokratizmusÀt, a magyar irodalmi ¢let
nem tudott (hogy is tudott volna?) kitermelni. Sipos szÀmÀra viszont ez a k¡l´nÀllÀs adva
volt: nem lehetv¢n tagja egyik int¢zm¢nynek,
egyik tÀrsasÀgnak sem, nem f¡ggv¢n az aktuÀlis hatalmassÀgok ¢s hatalmaskodÀsok pillanatnyisÀgÀtÂl ¢s ÀllandÂsÀgÀtÂl, û bÀtran ¢s
nyÁltan mondhatta a magÀ¢t; ha akarta, elmondhatta politikai bÁrÀlatÀt is, s eszt¢tikai
kifogÀsÀt is (utÂbbiakat akkor is ä elt¢rûen ism¢t a hazai kritika belsû k´t´tts¢geitûl ä, ha
politikailag rokonszenves, esetleg ellenÀllÂ
ÁrÂ müv¢rûl esett ¢ppen szÂ). Sipos k´nyv¢nek nyÁlt besz¢dmÂdjÀt olvasva fÀjlalhatjuk
igazÀn, mennyire meg volt nyomorÁtva a hazai kritika: ennek t¡kr¢ben talÀn m¢g m¢lyebben lÀtszik, mennyire ûszint¢tlen nyelvhasznÀlatra volt k¢nyszerÁtve a kritikusgÀrdÀnak m¢g az a r¢tege is, mely pedig nem szegûd´tt a kultÃrpolitika csatlÂsai k´z¢, s menynyire hiÀnyzott a t¢nylegesen müvekrûl vallÂ
besz¢d... Mert persze ezt se felejts¡k el: Sipos
azonk´zben Árta politikailag ¢s eszt¢tikailag is
nyÁlt mondatait, mÁg itthon a szocialista kritika gyanÀnt az irodalmon is tÃlmutatÂ Át¢lkez¢s volt szokÀsban, s a kritikai sz´vegek
csak a politikai kifogÀsokat vagy ¢pp engedm¢nyeket fogalmaztÀk Àt lÀgyabb, eszt¢tizÀltabb mondatokba, mÁg az irodalmi ¢letet
ilyen-olyan, most r¢szletesebben nem minûsÁtendû kritikusok parancsnokoltÀk, kik kit¡ntet¢seket, megjelen¢seket ¢s sorsokat is
meghatÀrozhattak, kiknek sz´vegei nem a
müvekrûl, hanem a szerzûkrûl s a politikÀrÂl
d´nt´ttek ä s kiknek sz´vegeivel szemben itthon az ellenz¢ki gondolatokat is tÀplÀlÂ kritikusok is rejtjelezû vagy ÂvatoskodÂ fogalmazÀsra k¢nyszer¡ltek. Sipos irodalmi kritikÀi az¢rt (is) igen tanulsÀgosak, mert azt mutatjÀk fel: nem kell ahhoz a politikai ¢s kultÃrpolitikai szempontokat teljesen kizÀrni
gondolkodÀsunkbÂl ¢s kritikÀinkbÂl, hogy
kritikÀnk ne politikai, hanem irodalmi jellegü legyen, sût akkor lesz irodalmi kritikÀnk
valÂban erûs, ha tudomÀsul vessz¡k: a müvek a politikai jÀt¢kt¢ren is jÀtszanak, s ez¢rt
ottani szerep¡k is figyelemre m¢ltÂ, Àm e szerep¡ket t¢nylegesen csak irodalmi meritumuk megÁt¢l¢se sorÀn lehet minûsÁteni. A kritikus, ha mÀr a sors kÁv¡l vetette az int¢zm¢-

nyes hatÀrokon, Ãgy lÀtszik, Ãgy maradhat
meg teljes szerep¢vel vagy szem¢ly¢vel a magyar irodalom aktuÀlis int¢zm¢nyeken mindig is tÃlnyÃlÂ hatÀrain bel¡l, ha az irodalmat bÁrÀlva egyben az int¢zm¢nyes kereteket
is bÁrÀlja, m¢gpedig Ãgy, hogy e kereteket az
egyes müveken bel¡l is mindig felfedezni k¢pes (s e korlÀtozÂ keretek, term¢szetesen,
szÀmÀra akkor is felismerhetûk, ha maga a
bÁrÀlt szerzû vagy mü ´nmagÀban ellenz¢ki
szerepet is jÀtszik...). Sipos Át¢letei kivÀltk¢pp
Àrnyalt m¢ltÀnyossÀgukkal tünnek ki: az
egyes müveket mindig Ãgy lÀtja, mint egy
nagy eg¢sz jÀtszmaszerü mozgÀsÀnak pillanatnyi kimereved¢s¢t, az ´sszetevûket, mind az
alkotÂt, mind a k´rnyezetet illetûen r¢szletesen Àttekinti, s csak v¢gsû soron mondja ki
ÀltalÀnosÁtÂ, term¢szetesen nem ¢l n¢lk¡l valÂ Át¢let¢t, melyben a m¢rlegel¢s relativizmusa ¢s az erk´lcsi ¢s eszt¢tikai Ázl¢s abszolÃtuma egy¡ttesen l¢p fel. Sipos k¡lsû, k¡lf´ldi
szeml¢lûpontja nem azt eredm¢nyezte (mint
nem egy mÀs nyugati emigrÀnsnÀl), hogy
àegyszerüenÊ politikusan bÁrÀlja a hazai, politikailag k¢nyszerÁtett ¢s megnyomorÁtott
irodalomnak int¢zm¢nyeit ¢s müveit: û azt
kereste ¢s figyelte, hogy a politikai ´sszjÀt¢k
keretei k´z´tt, a kultÃrpolitikai manipulÀciÂnak dacÀra (vagy eredm¢nyek¢ppen) milyen
müvek j´nnek m¢gis l¢tre, s mit lehet e müvekkel a magyar irodalom eg¢sz¢nek perspektÁvÀjÀbÂl kezdeni. S lehet-e t´bbet vÀrni
egy kritikustÂl?
A magyar irodalom eg¢sze! ä talÀn ez lehetne Sipos irodalomszeml¢let¢nek kulcsmozzanata: û, talÀlkozzon bÀr csek¢lyebb jelentûs¢gü ÁrÂval is, azonnal a magyar hagyomÀny teljes fegyvertÀrÀval fogadja. Ha van
t¢nyleges megfeleltet¢se Illy¢s Gyula hajdani
sz¢p metaforÀjÀnak (àhaza a magasbanÊ), akkor az valami olyasmi lehet, ami Sipos kritikÀi m´g´tt meghÃzÂdik: ahol a haza egyenlûv¢ vÀlik a kultÃrÀval. Az û kritikÀinak
mindegyike tulajdonk¢ppen a magyar irodalom eg¢sz¢t bÁrÀlja ¢s dics¢ri: minden mübe
belelÀtja a teljess¢gnek valamilyen vonatkozÀsÀt. Ennek k´sz´nhetû sz´vegeinek ÀllandÂ enthuziaszta ihletetts¢ge: minden mürûl
mint fontos t¢nyezûrûl Ár, melynek valamilyen szempontbÂl kell hogy az û szÀmÀra is
t¢tje legyen. ValÂszÁnüleg sz´vegeinek kifejez¢smÂdja is ez¢rt olyan szangvinikusan sok-
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r¢tü, bonyolult, tarka, k´rm´nfont ¢s univerzÀlis: minden mondatÀban egyszerre akarja
a vonatkozÀsoknak lehetû teljess¢g¢t ¢rz¢keltetni (kedvenc szintaktikai alakzata valÂszÁnüleg ez¢rt a k´zbevet¢s: mik´zben az eg¢szet
mondja, az egyesrûl szÂlvÀn azt a benyomÀst
kelti, mintha belebesz¢lne sajÀt sz´veg¢be, s a
sz´veg Àradata v¢gleg nem akadhatna meg
sohasem, legfeljebb sz¡netelhetne). Hisz minden mü hasonlÁt valamely mÀsikra, minden
mü beleilleszkedik a magyar hagyomÀny
egyik vagy mÀsik ÀgÀba ä s az egyes müveken
kereszt¡l maga a hagyomÀny lesz felmutatva
s felcsillantva. Sipos szÀmÀra a magyar irodalom olyan, mint egy nagy organizmus, mely
hol Ágy, hol Ãgy folytatja fejlûd¢s¢t ¢s ¢let¢t;
vagy olyan, mint egy nagy romantikus Gesammtkunstwerk, melynek nincsen se v¢ge, se
hossza, s melynek ha egyes elemeivel kezd¡nk foglalkozni, mindig az eg¢sszel is talÀlkozunk. E nagy eg¢szet persze nagyon sokan
hoztÀk, hozzÀk l¢tre folyamatosan ma is, s e
hozzÀjÀrulÀsok egy¢nileg is kiv¢telesen fontosak ä Àm a legfontosabb az, ami mindezt
legitimÀlja, azaz a l¢tezû magyar irodalom.
Sipos kritikÀinak mÂdszertana emiatt is
roppant ¢rdekes: egyszerre tud ugyanis a
szerzûrûl is, a mürûl is fontosat mondani. ý,
aki a modern irodalomtudomÀnynak igazÀn
alapos ¢s avatott ismerûje, a strukturalista ¢s
posztstrukturalista irodalomleÁrÀsok sokf¢les¢g¢t egyszerre alkalmazza kritikÀiban: folyamatosan a mürûl besz¢l, s a mübûl k´vetkeztet¢seket von le a szerzû szerep¢re is. Sipos
a szerzûknek nem ¢letrajzÀval, nem irodalmi
viszonyaival foglalkozik: û a szerzûnek a mü
Àltal sugallt àszellemi fiziognÂmiÀjÀtÊ teremti
meg, s a tovÀbbiakban ezzel az àimÀgÂvalÊ
dolgozik. MüleÁrÀsai sokszor p¢ldak¢nt is ÀllÁthatÂk lenn¢nek: egyr¢szt ûrzik m¢g ama
r¢gi ismertetû, figyelemfelhÁvÂ kritika jegyeit
is, mely elsûsorban kedvet akart csinÀlni az
olvasÀshoz, s mely mÀra (legalÀbbis itthon)
jÂformÀn teljesen kiment a divatbÂl, mÀsr¢szt
mindazt tudjÀk, amit a posztmodern kritika
elm¢leti elûÁrÀsai megk´vetelnek. Ek´zben
Sipos a maga szenved¢lyes kifejt¢si stÁlusÀval
szinte szÀnd¢kosan kereszt¡lhÃzza s dezavuÀlja azokat a dilemmÀkat, melyek a (mai) itthoni kritikai ¢letben oly sok kellemetlen vitÀt
hoztak: hisz az û sz´veg¢nek ÀradÂ szubjektivitÀsa, szÁnes ¢s fordulatos essz¢izÀlÀsa erû-

sen àsz¢pÊ irodalmisÀgot indukÀl, ugyanakkor mÂdszertanÀban oly k´vetkezetes, oly fogalmi s fogalmisÀgÀhoz oly precÁzen ragaszkodÂ, hogy az minden tudomÀnyos krit¢riumot is ki kellene hogy el¢gÁtsen. Sipos hü a
sz´veghez, leÁrÀsÀban is pontos, ugyanakkor
minden mondatÀban mÀr interpretÀtork¢nt
is fell¢p, s mÀr leÁrÀsÀval is kommentÀlja az
adott müvet; s kommentÀrjaiban az ¢rt¢kÁt¢leteknek igen sz¢les skÀlÀjÀt alkalmazza.
Siposnak ism¢t f¡ggetlens¢g¢t ¢s a hazai viszonyoktÂl valÂ tÀvolsÀgtartÀsÀt mutatja az a
k¢szs¢ge ¢s k¢pess¢ge, ahogy hajlandÂnak ¢s
mer¢sznek mutatja magÀt nyÁlt Át¢leteinek kimondÀsÀra. A nyolcvanas ¢vek itthoni kritikai kibontakozÀsÀnak egyik hÀtul¡tûje az
volt, hogy a kultÃrpolitikÀval valÂ szembenÀllÀs jegy¢ben, a àjÂÊ, a àrokonszenvesÊ irodalom irÀnti szolidaritÀst erûsÁtendû, a szÀmba
veendû kritikusok nagy t´bbs¢ge lemondott
a bÁrÀlÂ gesztusokrÂl, s rosszallÂ v¢lem¢ny¢t
vagy kifogÀsait nem Árta meg (sût esetleg teoretikusan is kimondotta, hogy el- ¢s megveti
az Ãn. negatÁv kritikÀt) ä Sipos m¢g e kor- ¢s
csoportk´t´tts¢gtûl is f¡ggetlenÁteni tudta
magÀt. Az û kritikÀiban lÀthatjuk, kortÀrsaink ÁrÀsai k´zt talÀn a legtisztÀbban, a kritikÀnak amaz àarchaikusÊ funkciÂjÀt, mely a
v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀst nem csupÀn a javallÂ
leÁrÀs, az elismerû elemz¢s, hanem a bÁrÀlÂ,
akÀr kÀrhoztatÂ Át¢letmondÀs ter¢n is mük´dteti. Persze nyilvÀn Ãgy, hogy Át¢letmondÀsa n¢lk¡l´zi az int¢zm¢nyes (s plÀne a politikai) hatalom fenyeget¢s¢t: a kritikus itt
magÀnv¢lem¢nyt mond ä Ãgy, ahogy olvasÀs
k´zben mindannyian meghozzuk magÀnÁt¢let¡nket; legfeljebb elszoktattak minket attÂl,
hogy a magÀnv¢lem¢nyt int¢zm¢nyes k´vetkezm¢ny n¢lk¡l nyilvÀnossÀgra is lehet vagy
szabad hozni. (Sipos Át¢letmondÀsa egy¢bk¢nt mindig igen ¢kes nyelvi formÀban tud
megfogalmazÂdni: k¢pes, azaz k¢pekkel dÁszÁtett besz¢dmÂdja akkor ¢ri el csÃcspontjait, mikor egy-egy mondattal vagy metaforikus fordulattal eg¢sz jelens¢geket vagy
figurÀkat kÁvÀn jellemezni: az, ahogy e t´m´r
k¢pekben szellemes mindentudÀsa ¢s k¢rlelhetetlen, gonosz irÂniÀval Àtitatott szigora,
m¢ltÀnyos erk´lcs´ss¢ge ¢s tÀg keblü humora
egy¡tt jÀtszik ¢s egybefonÂdik, oly bravÃros
ÁrÀsk¢szs¢gre vall, melyet szÁvesen lÀtnÀnk
mÀs ter¡leten is csillogni...)
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Sipos kritikÀibÂl nem jelent¢ktelen k´rk¢p bontakozik ki, elsûsorban a hatvanashetvenes ¢vek irodalmÀrÂl, irodalmi ¢let¢rûl.
LeÁrÀsÀbÂl kiolvashatÂ egy irodalomt´rt¢neti
folyamat is, s egy nagy vÁziÂ is: fontos kiemeln¡nk, hogy Sipos, szerint¡nk helyesen, a ma
k´zkeletü t´rt¢neti s¢mÀval szemben a hetvenes ¢vekben lÀtja az Ãjabb kibontakozÀs csÁrÀit, nem pedig a hatvanasokban. SzÀmÀra az
Ãjabb jelentûs irodalom (¢s Ãjabb magyar
müv¢szet, a filmek, zene, k¢pzûmüv¢szet,
szÁnhÀz) ÀtalakulÀsa ott kezdûdik, ahol annak
a k¢t ÁrÂnak, akikben Sipos a megÃjulÀs
kulcsfigurÀit lÀtja, azaz M¢sz´ly MiklÂsnak ¢s
Tandori Dezsûnek korszakvÀltÀsa bek´vetkezett (azok a cikkek, melyek e k¢t ÁrÂ munkÀssÀgÀt m¢ltatjÀk, a k´tet legjobb ¢s leggazdagabb darabjai k´z¢ sorolhatÂk). A k´r¡l´tt¡k
zajlÂ folyamatokat mintegy mozaikformÀban
adja a k´tet: sok ¢s sokf¢le mürûl szÂlÂ kisebb-nagyobb ÁrÀs-darab eg¢szÁti ki itt egymÀst: lÀthatjuk belûl¡k, mily nyomorÃsÀgos
is volt, lehetett az az irodalmi ¢let, melyben
m¢g oly k´nyveknek is lehetett ´rvendeni,
melyek mÀra mÀr elvesztett¢k ¢rdekess¢g¡ket, lÀthatjuk belûl¡k, milyen tendenciÀk rajzolÂdtak ki, vagy megvalÂsulandÂk, vagy eltünendûk, az ¢vek folyamÀn. Hisz e k´nyv
nem ad, nem is akar adni eg¢sz irodalomt´rt¢netet ä legfeljebb minden mondatÀban ¢rz¢kelteti az irodalomt´rt¢neti ig¢nyt, s felmutatja minden cikk¢ben az irodalom (¢s a kritika) t´rt¢netis¢g¢t. çm e t´rt¢netis¢g paradox mÂdon az eg¢sz magyar irodalom ÀltalÀban ¢rtett t´rt¢netis¢ge, alkalmazva az ¢pp
megragadott müvekre, nem pedig a konkr¢tan ¢rintett korszak¢: ehhez nincs megadva
e korszaknak jÂ pÀr param¢tere. E k´nyv,
mint a cÁme is mondja, alkalmak egymÀs mell¢ helyez¢se: v¢letlenszerüs¢g¡k Ágy ugyanolyan ¢rdekes is lehet, mint az a t´rekv¢s¡k,
hogy az egyes alkalmakat is mint az eg¢sznek
¢pp most Ágy megnyilatkozÂ t¡kr´zûd¢s¢t
lÀssuk. De persze mindemellett ott a hiÀny
fÀjÂ ¢rzete is: e nagy eg¢sz mennyivel ¢lesebben ¢s teljesebben, s nemcsak rejtetten, nyilatkozhatn¢k meg, ha meg lenne (meg lett
volna) Árva, ugyanezzel az ÀtfogÂ szeml¢lettel,
ugyanezzel az Àrnyalt t´rt¢netis¢ggel ¢s m¢ltÀnyossÀggal az a jÂ pÀr cikk is, melynek hiÀnyÀra a szerzû b´lcs rezignÀciÂval az elûszÂban maga is utal: ha az irodalomt´rt¢neti

k´rk¢p mozaikjÀt uralnÀ We´res ¢s Pilinszky,
JuhÀsz vagy Petri k´lt¢szete, ha az epikusok
k´z´tt, M¢sz´ly ¢s NÀdas mellett ott olvashatnÀnk OttlikrÂl, SpirÂrÂl vagy Hamvas B¢la
reg¢ny¢rûl is, tovÀbbÀ a felnûtt EsterhÀzy
müveirûl, ha a k¢sei JancsÂ m¢ltatÀsa mellett
ott lenne a korÀbbi müvek elemz¢se is, ha
meg lenne Árva, mondjuk, a hazai irodalomt´rt¢net-ÁrÀs (p¢ldÀnak okÀ¢rt: a SpenÂt)
kimerÁtû vagy szatirikus bÁrÀlata... Sipos meg
tudta volna Árni mindezt (sût û tudta volna
megÁrni igazÀn mindezt); kÀr, hogy nem adÂdott rÀ alkalom ä hogy analogikus p¢ldÀval ¢lj¡nk: mennyire bosszantÂ, hogy egy oly hatalmas kritikus, mint Arany JÀnos kimerÁtûen
tÀrgyalta SzÀsz Gerû ¢s Malvina k´ltem¢nyeit, de nem Árta meg r¢szletes v¢lem¢ny¢t
mondjuk Petûfirûl vagy Kem¢ny ZsigmondrÂl... BÀr megt´rt¢nn¢k, hogy most mÀr, a
publikÀciÂs gÀtak ¢s hatÀrok leomolvÀn, mindez megÁratn¢k! ä hiszen lenne rÀ alkalom...
s a t´rt¢net a mozaikelv ¢rv¢nyesÁt¢s¢vel bÀrmikor s bÀrhol folytathatÂ ¢s kieg¢szÁthetû.
Nem arrÂl van itt most szÂ, mintha e k´nyvet
kevesellni bÀrkinek is joga lehetne, nem arrÂl
van szÂ, mintha Sipos bÀrmivel is adÂs maradt
volna: most adÂs û, kitûl joggal vÀrnÂk, akÀr
a klasszikus Hic Rhodus, hic salta!, akÀr a
posztmodern Most van soha elv¢nek nev¢ben,
hogy teljesen ki- vagy bet´ltse mozaikjÀt.
Sipos kritikak´tete esendû nagyszerüs¢g¢vel, t´red¢kes nagyvonalÃsÀgÀval, alkalmakhoz k´tûdû univerzÀlis ig¢nyess¢g¢vel, pÀratlan szem¢lyes (s minden int¢zm¢nytûl ÂvakodÂ) elk´telezetts¢g¢vel, szenved¢lyes fogalmisÀgÀval, sz¢p, nemegyszer barokkosan feszÁtett, dÃs irÀlyÀval, aktuÀlis mindentudÀsÀval ¢s k¢rlelhetetlen ig¢nyess¢g¢vel kivÀlÂ
p¢ldÀt ad arra, hogy ä minden teoretikus ellenkez¢s dacÀra ä a kritika hagyomÀnyos müfaja ma is sz¡ks¢ges ¢s lehets¢ges, m¢g abszurd
k´r¡lm¢nyek ¢s felt¢telek k´z´tt is, m¢g az
elvÀrÀsok tisztÀzatlan sokf¢les¢ge ¢s sokf¢le
tisztÀzatlansÀga mellett is. A kritikus persze
maga vÀlasztja meg k´z´ns¢g¢t, azaz azt a fiktÁv vagy imaginÀrius (esetleg t¢nyleg l¢tezû)
olvasÂr¢teget, mely szÀmÀra a maga v¢lem¢ny¢t ¢pp most, ¢ppily k´r¡lm¢nyek k´z´tt,
aktuÀlisan ¢s aktualizÀlva elmondja ä a k´z´ns¢g viszontreakciÂja sokkal k¢ts¢gesebb, s
talÀn sokkal kev¢sb¢ fontos. Sipos k´tet¢bûl
a kritikusrÂl sajÀtos k¢p alakul ki a figyelme-
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zû olvasÂban: mintha az û kritikusa Goethe
FAUST-jÀnak boszorkÀnykonyhÀjÀban egyszerre Faust ¢s Mephisto szem¢vel n¢zn¢,
amit a boszorkÀny kotyvaszt, azaz itt az irodalmat ¢s az irodalom folyamatos mozgÀsÀt,
s ez¢rt az eg¢sznek hol ezt az aspektusÀt
szeml¢ln¢, hol amazt. A kritikak´tet olvasÂi
pedig elmondhatjÀk bÃcsÃzÂul a k´tet szerzûj¢vel egy¡tt, a kritikaÁrÀs nagyralÀtÀsÀt ¢s
t´red¢kess¢g¢t, imponÀlÂ mindent akarÀsÀt
¢s term¢szetes s¢r¡l¢kenys¢g¢t egyszerre lÀtvÀn, titokban minden irodalomnak valamelyest hasonlÂ sorsÀra is gondolvÀn: ´r´m¡nkben, fÀjdalmunkban, tisztelettel, szeretettel
àk´nyveinket t´r¡lgetj¡kÊ.
MargÂcsy IstvÀn

àKEDVES VAGY TE
AZ ASSZONYOK K¹Z¹TTÊ
William Golding: KÁgyÂnyelv
FordÁtotta B¢resi Csilla
Helikon, 1996. 178 oldal, 648 Ft
Golding utolsÂ, k¢ziratban f¢lbemaradt reg¢ny¢nek fûhûse a delphoi jÂsnû: az û visszaeml¢kez¢seit olvassuk kislÀnykorÀtÂl eg¢szen
v¢ns¢g¢ig. HozzÀ int¢zi e szavakat a reg¢ny
egy pontjÀn a mÀsik fûszereplû, ApollÂn fûpapja. E megszÂlÁtÀsban megmutatkozik a
nem ¢ppen titkolt ÁrÂi szÀnd¢k: k¢t kor, k¢tfajta vallÀsi hagyomÀny egy¡ttlÀttatÀsa.
írÂi szÀnd¢kra hivatkozni ma mÀr nem
magÀtÂl ¢rtetûdû. K¡l´n´sen ebben az esetben nem, hiszen a kez¡nkben tartott sz´veg
k¢t vÀltozatban maradt rÀnk, befejezetlen¡l,
¢s kiadÂja a szerzû naplÂjegyzetei ¢s feljegyz¢sei alapjÀn vÀlasztotta ki az egyiket. Ez a
k´r¡lm¢ny tÀvolsÀgtartÀsra k¢sztet, s m¢g ha
a szerzû nev¢t emlegetj¡k is, ezen szerzû ¢s
kiadÂ kollektÁv erûfeszÁt¢seit ¢rtj¡k.
William Golding sosem k´vette a huszadik
szÀzadi reg¢nyÁrÂi divatokat, inkÀbb a brit
sz¢pprÂza korÀbbi humanista hagyomÀnyait
folytatta, nem riadva vissza a nyÁltan morÀlis
vilÀglÀtÀstÂl, a vilÀg ¢s a mindens¢g ¢rtelm¢nek kutatÀsÀtÂl; vallÀsi ¢s egzisztenciÀlis k¢rd¢sek allegorikus formÀba ´nt¢s¢tûl. Legjob-

ban siker¡lt müveinek (A LEGYEK URA, A TORONY ) elhÀrÁthatatlan ereje pontosan allegÂriÀinak mitikus idûtlens¢g¢bûl szÀrmazik.
Kev¢sb¢ meggyûzû a (magyarul 1991-ben
megjelent) LçTHATñ S¹T°TS°G, amely a K íGYñNYELV -hez hasonlÂan ´sszegz¢sre t´rekedik. E k¢t sz´veg eset¢n ellent¢tes irÀnyba
billen ki a Golding eredetis¢g¢t adÂ mer¢sz
egyensÃly: a LçTHATñ S¹T°TS°G tÃlontÃl bonyolult ¢s konfÃz, mÁg a K íGYñNYELV zavarÂan kÁnÀlja magÀt. A LçTHATñ S¹T°TS°G
szinte ¢rtelmezhetetlen,1 a K íGYñNYELV tÃlsÀgosan is ¢rtelmezhetû.
A K íGYñNYELV az a fajta reg¢ny, amely lehetett volna klasszikus. Sok minden adott
volt hozzÀ: az ÁrÂ rendkÁv¡li tehets¢ge ¢s tapasztalata, letisztult stÁlusa, ÁrÂi mer¢szs¢ge,
mes¢lûkedve, nem utolsÂsorban pedig a reg¢ny irigyl¢sre m¢ltÂ alap´tlete. VÀlaszthat-e
a huszadik szÀzad v¢g¢n jobb alapszituÀciÂt
¢s t¢mÀt egy reg¢nyÁrÂ, mint a hÁvû-k¢tkedû,
naiv, m¢gis okos delphoi jÂsnû visszaeml¢kez¢seit, vallÀsi ¢s intellektuÀlis vÁvÂdÀsait az
antik g´r´gs¢g szellemi ¢s kulturÀlis hanyatlÀsÀnak, a rÂmai hatalom fenyegetû k´zeled¢s¢nek korÀban? Hiszen minden itt van,
ami ¢rdekfeszÁtûv¢ tehet egy mai reg¢nyt: a
nûi sors, k¡l´n´sk¢pp a csÃnya, de okos, kivetett, m¢gis kivÀlasztott nû a f¢rfiak vilÀgÀban; a szabadsÀg k¢nyes k¢rd¢se, egzisztenciÀlis, spirituÀlis, kulturÀlis ¢rtelemben; a vallÀs, az istenkeres¢s szem¢lyess¢ge szemben a
vallÀs ¢s a hatalom, a vallÀs ¢s a p¢nz viszonyÀval; a koros, hanyatlÂ kultÃra szembes¡l¢se a l¢t¢t megk¢rdûjelezû modern hat¢konysÀggal; az ¢rtelmis¢gi szerepe ¢s sorsa;
¢s folytathatnÀnk.
Golding korÀbbi reg¢nyeiben k´zponti
szerepet jÀtszott a kereszt¢ny teolÂgia egyik
alapeszm¢je, az eredendû bün. Metafizikai
k¢rd¢sfeltev¢s¢t, spirituÀlis Ãtkeres¢s¢t meghatÀrozta pesszimista emberszeml¢lete, az
emberi gonoszsÀg mindenre kihatÂ valÂsÀgÀnak ¢rz¢kel¢se. K¢sûbbi müveinek hangulata derüsebb, Àm eg¢sz ¢letmüv¢nek k´zponti t¢mÀja marad az istenkeres¢s, a spiritualitÀs term¢szet¢nek feszeget¢se, hit ¢s k¢tely
drÀmÀjÀnak ÀbrÀzolÀsa. A K íGYñNYELV -ben
azonban mintha alÀbbhagyna korÀbbi müveinek drÀmai fesz¡lts¢ge, mintha cs´kkenne az
ÀbrÀzolÀs plaszticitÀsa.
A k´nyv tengely¢ben egy pÀrbesz¢d Àll,
Ari¢ka, a k¢tkedû-hÁvû jÂsnû, illetve Ioni-
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d¢sz, az ´nirÂniÀban szenvedû tipikus ¢rtelmis¢gi k´z´tt. Elsû olvasatra igen izgalmasnak tünik a szituÀciÂ: napjaink ¢getû k¢rd¢sei, vÀltig ismert vÁvÂdÀsai az antik g´r´g kultÃra ¢s vallÀs kontextusÀban. MÀsodik olvasatra bef¢szkel a gyanÃ: csupÀn a szituÀciÂ
¢rdekes, a megfogalmazÀsok unalmasak.
Ez a nyelvi fÀradtsÀg ¢rzûdik az Ari¢ka
szÀjÀba adott sz´vegeken. LÀssuk (az àistenekÊ hely¢re nyugodtan behelyettesÁthetj¡k
àistentÊ): àþr keletkezik, ha egyszer valahol megjelennek az istenek, majd hÀtat fordÁtanak, ¢s elmennek. Az ür elûtt, akÀr egy oltÀr elûtt, csak a
bÀnat van, mely az ür´n t´preng. Az idû mÃlÀsa
l¢nyegtelenn¢ vÀlik. Az ür s vele szemk´zt a bÀnat
´r´k.Ê így ¢li meg elûsz´r, kislÀnykorÀban Ari¢ka az istenhiÀnyt, majd mindv¢gig hit ¢s k¢tely k´z´tt vergûdik, a kiÀbrÀndult Ionid¢szt
ostromolva naivan okos k¢rd¢seivel.2 ¹regkori megnyilatkozÀsainak hangulati tartalma
nemigen vÀltozik (a k¢tely lengi k´r¡l): Gondolom, mindannyian vÀltozunk. KorÀbban hittem
az ol¡mposziakban, mind a tizenkettûben. Vajon
mennyire hiszek m¢g benn¡k, miutÀn ¢vekig Ionid¢sz talÀlta ki vÀlaszaimat? Mennyire hiszek, miutÀn ¢vekig magam talÀltam ki azokat? Mennyire
hiszek, miutÀn ¢vekig kÁs¢rtett ÏmegerûszakolÀsomÎ
eml¢ke, mennyire hiszek a f¢lhit ¢vei utÀn, az ¢vek
utÀn, amikor bizonyÁt¢kot kerestem, hogy v¢gsû soron valami nagy, ¢ltetû erûben hiszek, ¢s ha a tizenk¢t isten nem is ¢l a hegytetûn, m¢gis l¢teznek
valahol, csak mÀs alakban, egy sokkalta magasabb
hegyen? Mindez meghaladta ¢rtelmemet. Hallgattam tehÀt, s teljesen elfedtem arcomat.Ê
NyilvÀnvalÂ, mif¢le vÀltozÀs megy v¢gbe
Ari¢ka (teolÂgiai-elm¢leti) gondolkodÀsÀban:
a g´r´g sokistenhittûl eltÀvolodva istenhite
absztrahÀlÂdik, felsejlik elûtte az agnosztosz
theosz. Elm¢letben nincs is ezzel semmi baj:
az emberi gondolkodÀs ¢s vallÀst´rt¢net egy
igen fontos vÀltozÀsa jelenik meg a sz´vegben. M¢gis mintha ehhez az ismert folyamathoz kereste volna a szerzû a figurÀt, nem pedig fordÁtva; az egyistenhit fel¢ tapogatÂzÀs
drÀmÀja nem gy´kerezik kellûk¢ppen a szereplû sz´vegbeli ¢let¢ben. °rdekes, hogy Ari¢ka nem annyira ezt a drÀmÀt testesÁti meg,
sokkal inkÀbb a k´nyvben megfogalmazÂdÂ
(valÂban modern) probl¢mÀt a vallÀs nyelvezet¢vel kapcsolatban. Egykor az isten szavai
àminden esetben az igazsÀg foglalatÀnak bizonyultakÊ, mi azonban àszÁnjÀt¢kkÀ tett¡k az eg¢szet,
dÁszletekkel ¢s szereposztÀssal, semmitmondÂ k´zhe-

lyekkel, Ãgyhogy a jÂsda t´bb¢-kev¢sb¢ hozzÀsilÀnyult a k´rnyezet¢hezÊ. Ari¢ka ¢s vallÀsi t´preng¢se mintegy Àldozatul esik (az Àltala is megfogalmazott) nyelvi k¢rd¢snek: a szÀzadv¢g
nyelv¢n nem (leÁrhatjuk nyugodtan, hisz az
analÂgiÀk kÁnÀljÀk magukat) vagy csak igen
nehezen ´nthetû szavakba a vallÀsi tapasztalat. Egy nagyszerüen kidolgozott jellem
k¡zdelmeibe beleÀgyazhatÂk (amik¢pp ez siker¡lt is Goldingnak FREE FALL ä A V °TKES
V ISSZAN°Z ä cÁmü reg¢ny¢ben, amelyben
Sam Mountjoy ¢letre-halÀlra keresi a jÂnak
¢s a rossznak, az ember felelûss¢g¢nek forrÀsÀt, sajÀt ¢let¢ben, hÃsÀban, tettei k´vetkezm¢nyeiben szenvedve meg az amÃgy k´zhelyesnek nevezhetû k¢rd¢seket). çm a pÀrbesz¢d szintj¢n a metafizikai keres¢s ellaposodik, mÀrpedig Ari¢kÀval szinte alig t´rt¢nik
valami, leszÀmÁtva barlangi r¢v¡leteit ¢s az
Ionid¢sszel valÂ besz¢lget¢st.
Az eddigiekkel szembe lehetne szegezni,
hogy nincsen itt szÂ semmif¢le vallÀsi tapasztalatrÂl, hiszen a keres¢s v¢gÀllomÀsa, Ãgymond, nem t´bb, mint oltÀrÀllÁtÀs az ismeretlen istennek, azaz egyfajta antik agnoszticizmus. çm nyelvileg ezt a jÀtszmÀt is lejÀtszottÀk mÀr, ¢s csak ism¢telgetni lehet, m¢g ha
Delphoi jÂsnûje teszi is ezt. Az agnosztikus tapasztalat egyik hiteles ¢s erûteljes megjelenÁt¢se a sz´vegben jellemzûen nem verbÀlis; az
Ari¢ka Àltal gyakran emlegetett àürÊ rituÀlis
metaforÀjÀnak nevezhetn¢nk: a v¢gsû lÀtogatÀs a jÂsbarlangba, amikor Ari¢ka elhÃzza a
f¡gg´nyt, ¢s kider¡l, hogy a k¢tszÀrnyÃ ajtÂ
m´g´tt nincsen semmi. Viszont mindahÀnyszor a szavakra prÂbÀl hagyatkozni a szerzû,
kivÀlt Ãn. pozitÁv tapasztalatokat Àtadni, azok
cserbenhagyjÀk: àEz a sok csillogÀs valÂban
mind arany volt, a szavakat kiv¢ve. Amikor ¢n besz¢ltem, nem tudtam magamrÂl, s az isten szÂlalt
meg Àltalam.Ê Ezt k´zvetlen¡l a vallÀsi k´zhelyekrûl szÂlÂ sz´veg v¢g¢hez teszi hozzÀ Ari¢ka, mintegy ´nmagÀt, vÀratlan fordulattal,
m¢giscsak hiteles prÂf¢tak¢nt megnevezve,
de ez ¢rezhetûen kev¢s. Nem t´rt¢nik mÀs,
mint a szavak le¢rt¢kel¢se, majd fel¢rt¢kel¢se
ä szavakkal.
Az istenkeres¢s kieg¢sz¡l a nûi mivolt boncolgatÀsÀval. àVan ugyanis egy idûszaka a gyerekkornak, amikor a lÀnyok nem sejtik, milyen boldogok, mivel nem gondolnak azzal, hogy lÀnyok...Ê
Mi lehet a kiÃt, akÀr napjainkban, akÀr a Kr.
e. IV. szÀzadban a Hamupipûke-sorsot nem
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mostoha voltÀbÂl, hanem rÃtsÀgÀbÂl k´vetkezûen meg¢lû ¢rtelmes nû szÀmÀra? Hogyan vÀlhat szabaddÀ, szabadabbÀ egy nû egy
olyan vilÀgban, ahol ¢letÃtjÀt, lehetûs¢geit
egy igen erûteljesen definiÀlt pÀlyÀra k¢nyszerÁtik (s ez valÂban m¢g ma is k¢rd¢s)? Nûi
mivolta felerûsÁti benne a szabadsÀg vÀgyÀt,
s ez a vÀgy fokozza a hitk¢rd¢s jelentûs¢g¢t
a szÀmÀra. Minden hÁvû tudja, hogy a hit ä
a kegyelmi pillanatokban ä maga a szabadsÀg; rÀadÀsul a vallÀsi ¢let egy¡tt jÀr a müvelûd¢ssel ä ez hÀt a megvÀltÀs Ari¢ka szÀmÀra.
àAri¢ka, ugyan mÀr, mi¢rt sÁrsz, mi a baj? Hisz
szabad vagy, szabad, szabad! Itt, e falak k´z´tt
megtalÀlod az ember legnagyobb ajÀnd¢kÀt, legnagyobb talÀlmÀnyÀt! En¢lk¡l a mai napig bikafejeket meg f¡leskancsÂkat karcolnÀnk agyagtÀblÀkra!
Az Àb¢c¢ ez, gyermekem, k´sz´net ¢rte a filiszteusoknak!Ê Ez a motÁvum, a nûis¢g k¢rd¢se,
megjelenik a sz´vegben, de v¢gig a felszÁnen
marad: a k¢rd¢sek felvetûdnek, de a kidolgozÀsuk megreked egy-k¢t ¢rzelmes kijelent¢s szintj¢n. (àA f¢lelem ugyan megmaradt, de ä
nem tudom, mi¢rt vagy hogyan ä bÀnattal vagy¡lt.
A nûi sors bÀnata jÀrt Àt, Ãgy hiszem. BÀnat, ami¢rt jÀt¢kszernek, puszta eszk´znek tekintenek minket
az istenek ¢s a f¢rfiak.)
Ionid¢sz ugyancsak egy tÁpus, talÀn a leg¡gyesebben kidolgozott. MegnyilvÀnulÀsai
szÂrakoztatÂan ismerûsek. ý a tragikusan
´nironikus ¢rtelmis¢gi, rÀadÀsul nemzeti ¢rtelmis¢gi, aki v¢g¡l belepusztul a sajÀt nosztalgiÀjÀba. VÀgyakozik hÁvû lenni (àlenn¢k ¢n
bÀrmi, csak kit´rjek ebbûl a szomorÃan racionÀlis
vilÀgbÂl!Ê), de k¢ptelen kikeveredni sajÀt
nyelvi jÀt¢kaibÂl (àígy besz¢lt Ionid¢sz, ´nmagÀt
is meggyûzve. Ezt m¢g jobban tudta, mint mÀsokat
meggyûzni, habÀr abban sem volt utolsÂ.Ê àA v¢leked¢sek, szÀraz szellemess¢gek egyfajta kem¢ny
burkot k¢peztek az elm¢je k´r¡l. Ez a h¢j ellenÀllt
minden vÀltozÀsnak, mivel ebben rejlett az a hite,
hogy û r¢szese a tudÀsnak. A h¢jon bel¡l egymÀsnak ellentmondÂ v¢leked¢sek zagyva egyveleget
alkottak, Ãgyhogy egyiket sem kellett elfogadniaÊ).
Egyetlenegy abszolÃt ¢rt¢k l¢tezik szÀmÀra: a
g´r´g kultÃra, a vallÀst is hajlik eszk´zk¢nt
kezelni, a nemzeti szellem fellendÁt¢s¢re
hasznÀlni. A felsorolt motÁvumokbÂl a tehets¢ges ÁrÂi k¢z ¢rint¢s¢re ¢letre kel a figura,
Àmde tÃl hamar kiismerhetû, enn¢lfogva
megunhatÂ.
°s Ágy folytathatnÀnk. A hanyatlÂ g´r´g

kultÃrÀt az agresszÁv ¢s àhat¢konyÊ rÂmaiak
fenyegetik, akik ugyanakkor a kÁv¡lÀllÂ f¢lt¢keny vÀgyakozÀsÀval tekintenek a g´r´gs¢gre. A pusztulÂ szent¢ly ¢s k´nyvtÀrszoba, a vita, hogy melyiket kellene megmenteni elûbb,
a szÀnalmas p¢nzszerz¢si akciÂ (Delphoi jÂsnûje ¢s ApollÂn fûpapja Ath¢nba utazik
p¢nzszerzû k´rÃtra, azaz koldulni): nyilvÀnvalÂ analÂgiÀk. A korokon ÀtÁvelû ¢s ism¢tlûdû motÁvumok kiemel¢se, valamint a g´r´g
mitolÂgiai hÀtt¢r ¢s a kereszt¢ny hagyomÀny
egymÀsbajÀtszÀsa (a szüz P¡thia ´sszekapcsolÀsa a Szüzanya alakjÀval; MÂzes ¢s a zsidÂ
t´rv¢ny emleget¢se; az oltÀr az ismeretlen Istennek) nyilvÀn t´rekv¢s valamif¢le reg¢nybeli egyetemess¢gre. °s m¢gis, amint Ari¢ka
isten¢nek vÀlaszaibÂl hiÀnyzik az egyetemess¢g (erre panaszkodik ugyanis Ionid¢sz), Ãgy
a K íGYñNYELV -bûl is.
E szÀzad irodalmÀnak nagyszabÀsÃ prÂbÀlkozÀsa volt, hogy a kÀosszal szembeszeg¡lve mÁtoszi struktÃrÀval ¢s tartalommal adja
vissza a müvek jelentûs¢g¢t ¢s m¢lys¢g¢t. Itt
azonban csupÀn ¢rtes¡l¡nk bizonyos mÁtoszokrÂl ¢s mitolÂgiai alakokrÂl a verbÀlis hivatkozÀs szintj¢n. Mintha a szereplûk szeretn¢nek a mitolÂgia r¢szes¢v¢ vÀlni (illetve
megÁrÂjuk szeretn¢ ezt), ez¢rt gyakran besz¢lnek errûl. (Legjellemzûbb MÂzes k¢r¢s¢nek ä hogy lÀthassa az istent ä ´sszekapcsolÀsa Szemele ¢s Zeusz eset¢vel, mikor Ionid¢sz ezt felid¢zve abban rem¢nykedik, hogy
Ari¢kÀnak is lehet egyszer ilyen ¢lm¢nye, hisz
àkedves û az asszonyok k´z´ttÊ.) MegkockÀztathatnÀnk esetleg azt, hogy itt nincs egyetemess¢gre t´rekv¢s, hanem ¢ppens¢ggel a modern
elidegened¢st lÀtjuk, a mÁtosz mint egyetemes
l¢t (Ker¢nyi KÀroly) visszavonÀsÀt. çmde e
k¢tf¢le vilÀgtapasztalat fesz¡lts¢ge tÃlontÃl
k´ztudott. Nem el¢g besz¢lni rÂla.

Jegyzetek
1. B¢resi Csilla a magyar fordÁtÀsÀhoz Árott utÂszavÀban ugyan megkÁs¢rli kibogozni a k´nyvben felhalmozott k¢pek, kereszt¢ny ¢s okkult spirituÀlis
elemek, keleti ¢s eurÂpai müvelts¢ganyag egyveleg¢t, de nem bizonyÁtja meggyûzûen, hogy à´konomikus, ´tv´sgonddal megmunkÀlt, drÀmaian feszesÊ vol-
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na, mint az ÁrÂ egy¢b müvei. (In: William Golding:
LçTHATñ S¹T°TS°G. EurÂpa, 1991.)
2. JÂllehet B¢resi Csilla magyar fordÁtÀsa minden tekintetben tisztess¢ges teljesÁtm¢ny, s ismerve a müfordÁtÀs megoldhatatlan neh¢zs¢geit, tisztelettel
adÂzunk neki (nemk¡l´nben gondosan elk¢szÁtett,
àreaderfriendlyÊ magyarÀzÂ jegyzetei¢rt), munkÀjÀn itt-ott m¢gis ¢rzûdik n¢mi megfÀradÀs.
Golding sz´veg¢nek egyik er¢nye a keresetlen stÁlus: az egyes szÀm elsû szem¢lyben besz¢lû Ari¢ka
mindv¢gig, m¢g ´regkorÀban is megûrzi okos, kislÀnyos naivitÀsÀt. Az angol sz´veg letisztult, egyszerü, gyermeki. JÂl kim¢rt szükszavÃsÀgÀhoz k¢pest a
magyar vÀltozat idûnk¢nt tÃl kifinomult, magyarÀzkodÂ, kev¢sb¢ kislÀnyos. Nem k´nnyü kimutatni ezt
az elt¢r¢st, de, Áme, n¢hÀny p¢lda: àI wonder was that
the first time I compared one thing with another?Ê ä az
angol keresetlen egyszerüs¢g¢hez k¢pest talÀn sok
az, hogy: àVajon ekkor fordult elû elûsz´r, hogy pÀrhuzamot vontam k¢t jelens¢g k´z´tt?Ê (AnnÀl is inkÀbb, hogy
az angol ¢s nem a magyar nyelv kedveli az elvont
ige-fûn¢v kapcsolatokat az egyszerü ige helyett: s itt
v¢gk¢pp nem sz¡ks¢ges elegÀns essz¢nyelven fogalmazni.) Egy kicsit k¢sûbb: àI screamed. I went on
screaming because it hurt so.Ê Magyarul: àFelsikoltottam.
°s csak sikÁtottam ¢s sikÁtottam, mert annyira fÀjt a lÀtvÀny.Ê (Az eredeti nem k´zli, hogy mi fÀjt, àannyira
fÀjtÊ: gyermekibb ¢s egyben sejtelmesebb, mint
¢rtelmezû fordÁtÀsa: àannyira fÀjt a lÀtvÀnyÊ.) K¢rd¢s az is, hogy a legszerencs¢sebb fordÁtani Ionid¢sz n¢mileg ironikus utalÀsÀt a jÂsnû r¢v¡let¢re:
àBut later that day I was, as Ionides had said 'on again.Ê
Az egyszerü angol formula konnotÀciÂban gazdag (p¢ldÀul van szexuÀlis mell¢kjelent¢se), ¢s
nem biztos, hogy a àmük´d¢sbe lend¡ltemÊ adja a legjobban vissza.
Olykor pontatlansÀgok is elûfordulnak: à...searching for a proof that all I had believed in was a living
factÊ nem azt jelenti, hogy àbizonyÁt¢kot kerestem, hogy
v¢gsû soron valami nagy, ¢ltetû erûben hiszekÊ (a jÂsnûtûl
tÀvol Àll a panteizmus), hanem inkÀbb azt, hogy àbizonyÁt¢kot kerestem, hogy amiben mindeddig hittem, ¢lû valÂsÀgÊ. Nem Àrtott volna egy ism¢tlûdû aprÂ hibÀt
(21. ¢s 92. o.) elker¡lni: az à¢rteni ez alattÊ germanizmus (helyesen: ¢rteni ezen).
A sz´veg hangsÃlyosabb, elm¢lkedû r¢szeinek
fordÁtÀsa nem mindenhol kellûen Àtgondolt. àBefore
this void as before an altar there is nothing but grief contemplating the voidÊ: elûsz´r is talÀn jobb lenne a reg¢ny egyik kulcsszavÀt, a voidot ¡ress¢gnek fordÁtani
¢s nem ürnek (az elûbbi ¢rzelmi t´bblete ¢s kedvezûbb hangzÀsa, jobb kezelhetûs¢ge miatt). így a fenti
¡gyetlens¢g is megoldhatÂ: a bÀnat nem az ür´n
t´preng, hanem inkÀbb az ¡ress¢get szeml¢li.

TÂth SÀra

MENNYIRE °RINT
Walter Abish: N¢met ez m¢g?
FordÁtotta Beck AndrÀs
JAKäJelenkor MüfordÁtÂ F¡zetek 10. 1996.
320 oldal, 890 Ft
K¢pzelj¡nk el egy reg¢nyt, melynek nyitÂfejezete kizÀrÂlag A betüvel kezdûdû szavakat
enged, a mÀsodik mÀr B, a harmadik C betüsekkel gazdagodik, ¢s Ágy tovÀbb Z-ig. AzutÀn ahelyett, hogy az ÁrÂ ¢lne a szavak bevonulÀsa adta szabadsÀggal, a kezdûbetük
egyes¢vel elt¡nedeznek, a zÀrÂfejezetben ism¢t az A marad csupÀn. A mondhatni Wittgenstein ballonkabÀtjÀbÂl elûbÃjt Walter
Abish (1931) elsû reg¢nye az ALFABETIKUS
AFRIKA (1974) ilyen k´nyv. Mutatja, mire k¢pes Ãj nyelvjÀt¢k bevezet¢sekor a western,
detektÁv- ¢s l¢giÂsreg¢ny eszk´ztÀrÀn ¢lûsk´dû metafikciÂs forma. Meglepûen jÂl mük´dik, persze ä ´nmaga szabta korlÀtaival egyszerre gazdagÁtva ¢s behatÀrolva a mü jelent¢startalmÀt ä szokatlan is, mik¢nt a mi¢nktûl
k¡l´nb´zû szabÀlyok szerint bÀrmi, ami nek¡nk term¢szetes.
Az, hogy a hagyomÀnyos szerkezetet
egyetlen ponton megbontja, s e pontot mintegy a mü n¢zûpontjak¢nt r´gzÁti, az ALFABETIKUS AFRIKA utÀn is az osztrÀk-zsidÂ szÀrmazÀsÃ amerikai ÁrÂ prÂzÀjÀnak meghatÀrozÂ
jegye. A k¢rd¢sek, melyekre ily mÂdon vÀlaszt keres: mennyiben hatÀrozzÀk meg a
nyelvet hasznÀlatÀnak szabÀlyai, illetve az,
hogy a jel´lth´z tapad? E k¢t meghatÀrozottsÀg k´z´tt mennyire mozgathatÂ, s e mozgÀsok mik¢nt irÀnyÁthatÂk a megismer¢s ¢rdekei szerint? Mennyiben redukÀlhatÂ az ÁrÂ
szerepe az emlÁtett irÀnyÁtÀsra; mif¢le müvek
alkothatÂk Ágy; milyen viszonyuk lehet a valÂsÀghoz ¢s a befogadÂhoz?
Abish ÁrÀsmÂdja aktÁv, mÀr-mÀr agresszÁv
´nv¢delem, melynek hÀtter¢ben ama tapasztalata Àll, hogy az Ãgynevezett megismer¢s
kivÀlasztott tÀrgyÀt t´bbnyire el sem ¢ri. Ennek oka a megszokÀs, a tÀrgyukat ismerûs
elemekre korlÀtozÂ lÀtÀs- ¢s besz¢dmÂdok.
Ezekbûl ´sszeollÂzott alakjai a vilÀgot csupÀn
´nmaguk kiterjeszt¢sek¢nt k¢pesek felfogni,
mÀs ÀllÀs- ¢s n¢zûpontok nemhogy ¢rthetetlenek szÀmukra, de nem is l¢tezûk, ha m¢gis,
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csak az¢rt, hogy l¢tjogosultsÀgukat k¢ts¢gbe
vonjÀk. Ez az egyik oldal. A mÀsik, hogy maga a vilÀg, amivel szembes¡lnek ä vagy inkÀbb szembesÁtik ûket ä szimulÀlt, manipulÀlt. MÀsok (nyelv)jÀt¢ka, mellyel azonban
mint sajÀtjuk¢val ¢lnek. Oly m¢rt¢kben àk¢szen kapott anyagon nyammog az agyÊ, hogy immÀr k¢rd¢ses, àhagyott-e a mÃlt helyet a j´vûnekÊ
(az 1975-´s elbesz¢l¢sk´tet cÁme: B EFEJEZETT
J¹V ýIDýBEN).
Abish ez idÀig legfontosabb müve, a N°MET EZ M°G? (1979) megfordÁtja a k¢rd¢st:
akar-e, k¢pes-e a jelen helyet hagyni a mÃltnak? Claude Lanzmann filmje juthat esz¡nkbe, a SHOAH. Mely ugyancsak a n¢met (¢s
lengyel) t´rt¢nelem, a holocaust nyomÀba
szegûdve tÀrja a n¢zû el¢, hogy àa mÃlt... t´bbsz´r´sen halott. Nyomtalan, pontosabban csak az
elt´r´lt nyomok nyoma, egy hiÀny jelenl¢te id¢zheti
fel. Gondoljuk el ä folytatja BÁrÂ Yvette ä a k´z´ns¢ges, h¢tk´znapinak tünû helyszÁneken, ahol
5,98 milliÂ embert pusztÁtottak el zavartalan mÂdszeress¢ggel, a t´rt¢nteknek semmi nyoma nem maradt. A mezûk ¢s erdûk f´l´tt: n¢ma csend.Ê Ezt az
idilli tÀjat pÀsztÀzza Abish reg¢nye is. Alakjai
azonban ä a filmb¢liektûl elt¢rûen ä nem tanÃk, ellenkezûleg, ´nn´n tanÃsÀgukat eltussolni vÀgyÂk, Àm az nyelv¡k´n, mindennapjaikon egyszer csak Àt¡t.
A szÁnhely (Brumholdstein) kÁs¢rleti terep: t´rt¢nelem, politika, kultÃra, ¢leteszm¢nyek modellvÀrosa. BetonbÂl, müanyagbÂl, ¡vegbûl megÀlmodott ¢s l¢trehozott valÂsÀg, a korÀbbi valÂsÀg, a koncentrÀciÂs tÀbor hely¢n. A reg¢ny k´zponti alakja az ÁrÂ
Ulrich, a vÀros fû¢pÁt¢sz¢nek testv¢re (Abish
eredeti szakmÀja vÀros¢pÁt¢sz), akinek az,
hogy az Ágy l¢trehozott felszÁnnek mennyi k´ze van a valÂsÀghoz: k¢rd¢s. A N¢metorszÀgrÂl szÂlÂ reg¢nyek, mondja egy interjÃban
Abish, àmegoldjÀk a ki nem mondott k¢rd¢st azzal,
hogy elmagyarÀzzÀk N¢metorszÀgot. így vagy Ãgy
f¢lremagyarÀzzÀk, ¢s ezzel biztosÁtjÀk az el¢gedetts¢get. °n elker¡ltem a magyarÀzatot. N¢met jeleket
vezettem be, hogy megteremtsek ¢s hiteless¢ tegyek
egy Ïn¢met reg¢nytÎÊ.
Ahogy az eredeti cÁm HOW GERMAN I S I T
k¢rdûjel n¢lk¡li k¢rd¢s, a k´nyv olvashatÂ
Ãgy is, mint detektÁvreg¢ny detektÁv n¢lk¡l.
Egyetlen mise en ab¬me a sok k´z¡l: egy reg¢ny, melynek francia hûse prÂbÀlja meg¢rteni a KÁnai Birodalom, a Tiltott vÀros t´rt¢-

n¢seit, àa behatoljon volna a megfelelû szÂÊ ä a
behatolÀshoz Abish negatÁv utat vÀlaszt. Nem
elemez, nem derÁt ki ¢s nem magyarÀz, hanem rÀlicitÀl. A szappanoperak¢nt ¢pÁtkezû
valÂsÀggal a kifestûk´nyv felbontÂk¢pess¢g¢n¢l megÀllÂ nyelvet ÀllÁt szembe. Ahol leegyszerüsÁt¢st tapasztal a n¢gyzeten, ott stÁlusa
primitÁv a k´b´n. àAz ism¢tl¢s nem vezet t´k¢letess¢ghezÊ, id¢zi, tehÀt ism¢tel. Mik¢nt a nyelv,
hasonlÂt ÀllÁt be ugyanÃgy, ugyanannak,
amÁg egy ponton tÃl az ism¢tl¢s ¢rtelem- ¢s
valÂsÀgveszt¢ss¢, a legegyszerübb k¢p is ´nmaga reflexiÂjÀvÀ lesz. Meg´r´kÁt¢ss¢, àmelynek sorÀn az, ami korÀbban ismerûs volt, banÀlissÀ
vÀlikÊ, vagyis potenciÀlisan a valÂsÀg Ãjszerü
megragadÀsÀnak katalizÀtorÀvÀ.
Ehhez a kÁs¢rleti jelleget tompÁtva hasznÀlja fel a korÀbbi elbesz¢l¢sek t¢mÀit, fogÀsait, n¢hÀnynak sz´veg¢t is: elûveszi az UNSER DEUTSCHLAND kifestûk´nyvet, magazinok cÁmlapjÀt Árja le, kirakatokat, stÁlust, ¢letformÀt, nyelveket, melyekkel egy tÀrsadalom
leÁrja magÀt. E prÂza mindezt az elût¢r helyzet¢be k¢nyszerÁti, hiperrealista festm¢nyek
leÁrÀsÀhoz hasonlÂ nyelvvel teremti meg a
gyanÃ, a mi van em´g´tt l¢gk´r¢t ä egyfelûl.
MÀsfelûl a r¢szletek egymÀstÂl is elszigeteltek, a tÀrgyak, alakok viszonya kiismerhetetlen. A hozzÀ tartozÂ n¢zûponttÂl elszakÁtva,
t´rv¢nyei n¢lk¡l az anyag t´rv¢nyszerüen
lesz titokzatossÀ, fenyegetûv¢.
àHa valaki visszatartja az informÀciÂit, biztosan valamilyen c¢lja van veleÊ, mondja tervezett
k´nyv¢rûl Ulrich. Abish c¢lja az, hogy az elrejtetts¢g kidolgozott voltÀval bÁrja megnyÁlÀsra a torzÁtÀssal, eltussolÀssal deformÀlt
nyelvet. PrÂbÀra t¢ve mintegy a vÀros n¢vadÂ
filozÂfusa (a Heideggerrel azonosÁthatÂ),
Brumhold gondolatait. Aki szerint l¢t ¢s t´rt¢nelem meg¢rt¢se kizÀrÂlag a nyelvnek mint
t´rt¢neti ¢s egy¢ni tapasztalatok tÀrhÀzÀnak
faggatÀsÀval lehets¢ges. Nem feledve, hogy a
faggatott k´zeg minûs¢gei a n¢zûponttÂl
f¡ggnek ä amely maga is folytonosan beÀgyazott a nyelvbe. Ami azt is jelenti, hogy vÀlaszainkkal szemben mÀr megfogalmazÀsuk
elûtt ¢lhet¡nk a gyanÃperrel, s ennek egyik
lehets¢ges k´vetkezm¢nye, hogy megÀllunk
Brumhold ¢s a reg¢ny k¢rd¢sein¢l: àkihÁvja-e
a megfelelû vÀlaszt, ha egy tÀrgyat t´k¢letesnek ÀllÁtunk beÊ, àmegmagyarÀzza-e a l¢tez¢st az, amit
nem tudunkÊ?
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HasonlÂ megvÀlaszolatlan k¢rd¢sek gyakran akasztjÀk meg a sz´veget. PÀrhuzamos lehetûs¢geket vonnak az olvasÂ lÀtÂter¢be, aki
egy idû utÀn a legegyszerübb mondatnak is
keresztk¢rd¢st tesz fel, a hiÀnyzÂ detektÁv az
olvasÂ szem¢ly¢ben jelenik meg. Abish azonban nem az az ÁrÂ, aki reg¢ny¢nek kimenetel¢t ilyen esendû valakire bÁznÀ, a szerkezet
a k´nyv utolsÂ harmadÀban megvÀltozik. KihasznÀlva a tisztÀra Árt lapot, hogy immÀr
semmit nem tudni, de minden lehet, felp´rgeti a cselekm¢nyt. Hogy àmennyire lehetne
minden mÀsk¢ppÊ, most megtudjuk. Csût´r¢s
miatt beszakad a jÀrda, csontokat emelnek ki.
A k´nyvrûl kider¡l, hogy m¢gis krimi (is), UlrichrÂl, hogy nem az, akinek mutatja, illetve
korÀbban gondolta is magÀt, a t´rt¢ntek ¢s a
szereplûk a vÀltozÀsok f¢ny¢ben Ãj ¢rtelmet
ä vagy k¢rdûjelet ä kapnak, lÀtszat ¢s valÂsÀg
dolgÀban neh¢z m¢lyebbre Àsni. A befejez¢s:
Ulrich a pszichiÀtern¢l, immÀr ´nmaga fel¢
fordÁtva a k¢rd¢seket, hipnÂzisban karjÀt a
jÂl ismert merev k´sz´nt¢sre lendÁti, ¢s àfelemelheti-e bÀrki manapsÀg N¢metorszÀgban jobb
karjÀt an¢lk¡l, hogy elborÁtanÀ egy Àlom eml¢ke,
amely befejez minden ÀlmotÊ?
Amennyiben Abish korÀbbi ÁrÀsai, illetve a
hozzÀjuk k´thetû nyelv- ¢s irodalomelm¢letek nem altatÂpork¢nt hatnak rÀnk, akkor
aligha mehet¡nk el szÂ n¢lk¡l amellett, hogy
amire itt a felszÁn sz¢tÁrÀsa k´zben-utÀn rÀlÀthatunk, az t´bb, r¢tegzettebb, mint az ALFABETIKUS AFRIKç-ban vagy az elbesz¢l¢sekben, ahol a felszÁn, a tÃlp´rgetett elûÁt¢let ´nmagÀval szemben k¢sztet reflexiÂra, azÀltal,
hogy ¢rz¢kelhetûv¢ teszi ´nn´n hÀtter¢t, a
semmit. Aminek egyed¡li morÀlisan is megÁt¢lhetû vet¡lete az, hogy az ¢nt kiterjeszti a
szimulÀciÂ rovÀsÀra, a vilÀghoz valÂ viszony
formÀja ism¢t az ¢rdekelts¢g. Ezen tÃl az elbesz¢l¢sekben az ÁrÂ jÂszerivel nem is l¢tezik,
nehogy a hagyomÀnyozott, ellenûrizetlen
koncepciÂk ÀtvilÀgÁtÀsakor l¢trej´hessen egy
Ãjabb.
A N°MET EZ M°G? eset¢ben mÀs a helyzet.
A felszÁn ´nfelszÀmolÀsa itt nem ÁrhatÂ le
pusztÀn eszk´z ¢s c¢l azonossÀgak¢nt. Ellenkezûleg, nagyon is hatÀrozott szerzûi koncepciÂt hivatott k´zvetÁteni. ít¢letet azok f´l´tt,
akik ´nn´n ä a holocaust beÀrny¢kolta ä
mÃltjukkal k¢ptelenek szemben¢zni. Ez az

Át¢let azonban ä ¢ppen abszolÃt jogos mivolta
k´vetkezt¢ben ä olyan k¡lsû gravitÀciÂs pont
e prÂza hatÀsmechanizmusÀhoz k¢pest, mely
a N¢metorszÀgrÂl megl¢vû elûÁt¢leteket k¢pes ´nmaga fel¢ fordÁtani, azok mintegy be¢p¡lnek az Át¢let megsz´vegez¢s¢be. Ami
nem csupÀn az elûÁt¢letnek e konkr¢t tÀrgyhoz füzûdû kapcsolata miatt problematikus,
hanem fûk¢nt az¢rt, mert ha amÃgy jogos
k´vetkeztet¢sekhez elûÁt¢leteken kereszt¡l
jutunk, akkor e szerkezet kivÀlÂan alkalmas
arra, hogy lÀtÂter¡nkbûl elt¡ntess¡k sajÀt
magunkat. S akkor hÀtradûlve hinta- vagy
karsz¢k¡nkben, a k¢rd¢sre, hogy àN¢met ez
m¢g?Ê, hajlamosak lesz¡nk kÁv¡lÀllÂkk¢nt vÀlaszolni. Mintha kizÀrÂlag harmadik szem¢lyekrûl lenne-lehetne szÂ, holott àa felejtû eml¢kezet fondorlatos munkÀjaÊ (BÁrÂ Yvette) ¢ppens¢ggel sajÀt f¢lmÃltunknak, jelen¡nknek
is jÂcskÀn formateremtûje.
Avagy k´zelÁteni, netÀn hÀtrÀlni kellene
m¢g egy l¢p¢st? ögy olvasni a k´nyvet, hogy
ez az ´nkritikus, -ironikus csavar is benne
van? Hogy eleve az elûÁt¢letek felf¡ggeszt¢s¢nek lehetûs¢g¢re is k¢rdez azzal: àMennyire
lehetne mÀsk¢pp?Ê
Ha ugyanezt a k¢rd¢st Beck AndrÀs fordÁtÀsÀra figyelve teszem fel, a vÀlasz olyasmi
lehet, hogy ä a vÀllalkozÀs jelleg¢bûl adÂdÂan
ä sokban, jobbat azonban nehezen tudok elk¢pzelni. A magyar sz´veg pontossÀg ¢s
nagyvonalÃsÀg szerencs¢s ´tv´zete. Mondatok ¢s bekezd¢sek nemcsak tartalmÀt, de
t´bbnyire ritmusÀt is visszaadjÀk az eredetinek, annak minden k¢regjelleg¢vel, illetve
azzal, amit utÂszavÀban jegyez meg a fordÁtÂ,
hogy àmintha maga a n¢met nyelv munkÀlna fenyegetûen a mondatok felszÁne alattÊ. TudomÀsul
v¢ve, hogy az a k´zels¢g, ami az angol ¢s n¢met nyelv rokonsÀgÀbÂl term¢szetesen is
adÂdik, a magyarban k´zelÁthetû csak. °rezve, hogy a r¢szletek filolÂgiai pontossÀgÀbÂl
mennyi ÀldozhatÂ a sz´veg eg¢sz¢nek pontossÀga ¢s ereje ¢rdek¢ben.
P¢ldak¢nt ä mik¢nt BÀn ZsÂfia az °s hasÀbjain ä a cÁmet venn¢m. HOW GERMAN I S
I T, az alcÁm W IE DEUTSCH IST ES. A trouvaille, hogy a k¢rdû szÂrendü mondatok k¢rd¢s voltÀt a k¢rdûjel elhagyÀsa mintegy megk¢rdûjelezi, a magyarban reprodukÀlhatatlan.
S ha vitathatÂ is, hogy a fordÁtÂ megtalÀlta-e
a legkisebb vesztes¢get, amikor ä alighanem
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utolsÂ d´nt¢sei egyikek¢nt ä a mü egy mÀsik,
az eredeti cÁmet ¢rtelmezve mÂdosÁtÂ k¢rd¢s¢t emelte cÁmm¢ (HOW GERMAN I S I T
STILL?), amely egy¢bk¢nt Nietzsche I ST DAS
HOCH DEUTSCH? cÁmü vers¢re utal, a sz´veg
eg¢sz¢re n¢zve ez az eljÀrÀs bevÀlt. Ha nem
is ugyanÃgy, olykor nem is ugyanott tapasztaljuk magyarul Abish fogÀsait, az eg¢sz ¢ppen Ágy k¢pes a maga fogalmilag pontosan
be nem lûhetû hely¢re ker¡lni. JÂmagam
egy¢bk¢nt a cÁm fordÁtÀsÀt is jÂ megoldÀsnak
tartom. Egyr¢szt, mert ä a korÀbban emlÁtett
okokbÂl ä nem zavar, hogy mik¢nt azt BÀn
ZsÂfia megÀllapÁtja, inkÀbb nemleges vÀlaszt
sugall. MÀsr¢szt, mert egy esetleges k¢rdûjel
n¢lk¡li k¢rd¢s a magyarban lakonikus megÀllapÁtÀsk¢nt hatna, annÀl pedig szerencs¢sebb egy az eredetivel rokon, pontosan lefordÁthatÂ szerzûi k¢rd¢st cÁmm¢ emelni. V¢g¡l
pedig a cÁm meghÁvÀs, ¢s a N°MET EZ M°G?
alkalmas rÀ, hogy a potenciÀlis olvasÂkat a
k´nyvbe mint k¢ts¢gekkel teli t¢rbe csalogassa. S ha mÀr egyszer ott vagyunk, ¢s elsû ´tletszerü gondolatainkat az olvasÀs sorÀn kiigazÁtani k¢nyszer¡ln¢nk, e fesz¡lts¢g nem
csupÀn elviselhetû, de term¢keny is lehet,
ami e t¢mÀban rÀnk f¢r.
GÀl Ferenc

MOZART HAHOTçZIK
Arcadi Volodos bemutatkozÂ CD-je
BizetäHorowitz: Carmen Variations
RachmaninoväVolodos: Utro, Op. 4/2
Melodiya, Op. 21/9
LisztäHorowitz: Hungarian Rhapsody No. 2,
S. 244
SchubertäLiszt: Litanei, S. 562/1
Aufenhalt, S. 560/3
Liebesbotschaft, S. 560/10
Rimsky-KorsakoväCiffra: Flight of the Bumblebee
Prokofiev: Cinderella
Gavotte, Op. 95/2
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Valse, Op. 102/1
TchaikovskyäFeinberg: Scherzo (Symphony No. 6.)
J. S. BachäFeinberg: Largo (Trio Sonata No. 5,
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MozartäVolodos: Concert Paraphrase on àTurkisch
MarchÊ
Arcadi Volodos ä zongora
SONY CLASSICAL 62 691
61'20''
PusztÀn vezet¢knev¢nek emlÁt¢s¢vel hirdeti a
vilÀgc¢g a szentp¢tervÀri sz¡let¢sü fiatal zongoristÀt a lemezborÁtÂn ä teljes joggal bÁzva
abban, hogy a zenerajongÂk pillanatok alatt
megtanuljÀk s k¡l´nleges cseng¢ssel Ázlelgetik majd ezt a nevet. Nem neh¢z megjÂsolni,
hogy valÂban Ágy lesz: v¢gre itt a kiadvÀny,
amelyre hosszÃ ideje vÀrunk, s amelyrûl mÀrmÀr hajlamosak voltunk egyszer s mindenkorra lemondani. Hogy a klasszikus ¢rtelemben vett zenemüv¢szet nagy bajban van, ma
k´zhelyszÀmba megy. HovatovÀbb hangversenyre sem ¢rdemes jÀrni, mert ugyan mi
Ãjat adhat az elmÃlt k¢t ¢s f¢l ¢vszÀzadon valÂ sz¡ntelen k¢rûdz¢s? Az elsû talÀlkozÀs mÀmorÀban el sem merj¡k hinni, hogy igenis,
l¢tezhetnek m¢g eredeti tehets¢gek, akik legalÀbbis feltÀmasztanak, tovÀbbvisznek, gazdagÁtanak holtnak hitt tradÁciÂkat. TalÀn
nem Volodos az egyetlen, de e pillanatban
Ãgy tünik, igen. JÀt¢kÀnak f¢ny¢ben okvetlen¡l elhalvÀnyulnak az utolsÂ ¢vtized folyamÀn feltünt pianistÀk legt´bbj¢nek produkciÂi. A recenzensnek ´nk¢ntelen¡l is Glenn
Gould szenzÀciÂs lemez-debut-je jut esz¢be:
az 1955-ben r´gzÁtett GOLDBERG-VARIçCIñK ,
amely annak idej¢n egy csapÀsra a zenei vilÀg
figyelm¢nek k´z¢ppontjÀba helyezte az elûadÂt.1 Volodos CD-je legalÀbb ekkora àdobÀsÊ, mindenk¢ppen helyet k´vetelve neki
napjaink vezetû zongoristÀi k´z´tt.
Pedig a lemez müsorÀban egyetlen olyan
szÀm sincs, amely a szÂ szoros ¢rtelm¢ben kimerÁten¢ a klasszikus zongoramuzsika ism¢rv¢t. Csupa Àtiratot, parafrÀzist hallunk meglehetûsen ad hoc jellegü szerkeszt¢sben. Ha
a müvek eredetij¢t vessz¡k alapul, k´r¡lbel¡l
k¢t ¢vszÀzadban tehet¡nk idûutazÀst, term¢szetesen mind az ÀtdolgozÂk, mind az elûadÂ
alapvetûen romantikus szeml¢letü kalauzolÀsÀval. De ennyi aligha el¢g annak ¢rz¢keltet¢s¢re, hogy voltak¢ppen mit kap, aki a CD-t
megvÀsÀrolja. Csak a legszkeptikusabbakban
vetûdhet fel a k¢ts¢g, hogy a t´rzsrepertoÀr,
az ezerszer v¢gighallgatott, -unatkozott, -ÀsÁtozott, esetleg -aludt Haydn-, Mozart- vagy
Beethoven-szonÀtÀk esetleg nem tartoznak
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Volodos erûss¢gei k´z¢. Egy ilyen nagysÀgrendü tehets¢g eset¢ben ez majdhogynem
mell¢kk´r¡lm¢ny. A zongoramüv¢sz RachmaninovtÂl sem k¢rj¡k szÀmon a barokk
mesterek müveinek korhü elûadÀsÀt ä de
nem gyûzz¡k tisztelni, sût csodÀlni amiatt,
hogy ÀtdolgozÀsaiban a legteljesebb ûszintes¢ggel tÀrta a vilÀg el¢ Bach zen¢j¢hez valÂ
viszonyÀt. Pontosan ez az ûszintes¢g jellemzû
Volodos lemez¢re, noha k¢szÁt¢se sorÀn gyanÁthatÂan a legkomolyabb, legk´ny´rtelenebb kihÁvÀsokra kellett vÀlaszolnia. Ilyenek
p¢ldÀul Vladimir Horowitz zongoraÀtiratai,
-parafrÀzisai, amelyeket ä ha mÀr Ãgy ker¡lt
a hatÀsuk alÀ, hogy szinte ´ntudatlanul vÀlik
azok tÀrsalkotÂjÀvÀ ä olyasf¢le mÂdon kell
àkijÀtszaniaÊ magÀbÂl egy oroszlÀnk´rmeit
prÂbÀlgatÂ müv¢sznek, ahogy a pÀlyÀja kezdet¢n ÀllÂ zeneszerzû hÂdol elsû opusÀban
mester¢nek, az Àltala k¢pviselt ideÀloknak.
R´gt´n az elsû szÀm bûs¢ges betekint¢st
enged ennek a cseppet sem k´nnyü folyamatnak hangzÂ eredm¢nyeibe. Volodos itt
m¢g àhüs¢gesenÊ2 k´veti (egyik) eszm¢nyk¢p¢t. JÀt¢kÀnak hibÀtlansÀga egyÀltalÀn nem
jelenti azt, hogy kevesebbet kockÀztat, mint
Horowitz; igaz, a mai felv¢teltechnika, a digitÀlis montÁrozÀsbÂl szÀrmazÂ elûny´k birtokÀban az elûadÂk sokkal t´bbet megengedhetnek maguknak, mint akÀr tÁz-egyn¢hÀny
¢vvel ezelûtt. M¢gis: a Volodos-f¢le megk´zelÁt¢s napjainkban feh¢rhollÂ-szÀmba megy,
sokkal ritkÀbb, mint szÀzadunkban bÀrmikor.
A virtuozitÀs lÀtszÂlag elvesztette becs¡let¢t,
enn¢l azonban l¢nyegesen sÃlyosabb k¢rd¢srûl van szÂ, jeles¡l, hogy maga a zenemüv¢szet is komoly vÀlsÀgban van. Valamennyien
ä alkotÂk, elûadÂk, k´z´ns¢g, a müv¢szek
vagy a lehetûs¢gek k´r¡l sertepert¢lûk ä felelûsek vagyunk ez¢rt. Hogy ebbûl a vÀlsÀgbÂl
egyÀltalÀn ki lehet-e lÀbalni, nem tudhatjuk
biztosan. Ilyen kaliberü jelens¢g feltün¢se
mindenesetre a biztatÂ jelek egyike.
Horowitznak m¢g egy Àtirata/parafrÀzisa
szerepel a lemezen, Lisztnek hÁres-nevezetes II. RAPSZñDIç-jÀbÂl. Ahogy a recenzensnek, bizonyÀra az elûadÂmüv¢sznek is esz¢be
juthatott Rachmaninovnak a müh´z komponÀlt ä Àm soha le nem jegyzett ä kadenciÀja,
amelynek szerencs¢re szerzûi hangfelv¢tele
is l¢tezik.3 SzÁvesen hallgatnÀnk ezt a Horowitz-verziÂba ¢kelve; csak feltev¢sekbe lehet

bocsÀtkozni Volodos d´nt¢s¢t illetûen, aki
Rachmaninov anakronizmussal szÀzszor megvÀdolt, m¢gis mindig aktuÀlis stÁlusÀt is ä
magÀtÂl ¢rtetûdûen ä anyanyelvi szinten bÁrja. P¢lda erre k¢t remekbe szabott Àtirata ä
az ember ¢l a gyanÃperrel, hogy ez csupÀn
a j¢ghegy csÃcsa, bizonyosan tovÀbbi Àtiratoknak ¢s persze felv¢teleknek n¢zhet¡nk
el¢be.
Ha lehet, Cziffra Gy´rgy ÀtdolgozÀsai m¢g
a Horowitz¢inÀl is komolyabb erûprÂbÀt jelentenek a zongoravirtuÂzoknak. Hiszen
ezekben a kottaÁrÀs lehetûs¢geinek hatÀrait
sÃrolÂ megoldÀsok t´meg¢rûl, aff¢le ä notÀciÂ r¢v¢n jÂl-rosszul r´gzÁtett ä fekete mÀgiÀrÂl van szÂ. A magyar mÀgusnak az ´tvenes
¢vekben Budapesten r´gzÁtett felv¢tel¢n hallhatÂ teljesÁtm¢nye talÀn elk¢pesztûbb; Volodos¢ viszont k´zelebb visz a titokhoz, jobban
reprezentÀlva a lejegyzett formÀt s nem utolsÂsorban Rimszkij-Korszakov DONGñ-jÀnak
eredetij¢t. A dilemma viszont megmarad:
sz¡ks¢g van-e erre, ha az ember mÀr elszÀnta
magÀt, hogy Cziffra ´r´k¢be (is) l¢pjen? Mint
ahogy arra a k¢rd¢sre sem lehet egy¢rtelmü
¢s ´r´kre ¢rv¢nyes feleletet adni, hogy okvetlen¡l kell-e egy zenekari mü zongoraverziÂjÀnak elûadÀsakor orkesztrÀlis szÁnek, arÀnyok reprodukciÂjÀt erûltetni. Ez utÂbbi
nem is annyira Cziffra, mint inkÀbb Feinburg
ÀtiratairÂl juthat a hallgatÂ esz¢be. ZongorÀra aligha lehet jobban Àt¡ltetni az eredetit,
Csajkovszkij PATETIKUS SZIMFñNIç-jÀnak briliÀns ScherzÂjÀt, m¢gis, itt mÀr hiÀnyzik valami, amit a legsziporkÀzÂbb jÀt¢k, a legmakulÀtlanabb hangszertudÀs sem pÂtolhat.
Zongoramüvet hallunk, hihetetlen pianisztikus ig¢nnyel megÁrt remekmüvet ä de csak
nagyon tÀvolrÂl asszociÀlunk az eredeti, t¡nd¢rtÀncbÂl indulÂvÀ sürüs´dû csodÀra. Sokkal kev¢sb¢ sÁnylik ezt meg a Prokofjev-t¢telek: ezek gyakorlatilag eredeti kompozÁciÂknak is tekinthetûk, szerzûj¡k a HAMUPIPýKE
ànyomÀnÊ k¢sz¡lt zongoramüveknek nevezi
ûket, Richter feltün¢se Âta pedig k¡l´nben is
valÂsÀggal repertoÀrdarabok.4 Volodos minden tekintetben a richteri szellemben ä tehÀt
azonos magassÀgban-m¢lys¢gben, stÁlus tekintet¢ben kikezdhetetlen¡l ä tolmÀcsolja a
hÀrom t¢telt.
A kÁs¢rûf¡zet tanÃsÀga szerint ¢nekesnek
k¢sz¡lû ¢s alapos vokÀlis kik¢pz¢st kapott
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müv¢sznek nyilvÀn k¡l´nleges csemeg¢t jelenthetnek a dalÀtiratok ä a mÀr tÀrgyalt
Rachmaninov-darabokon kÁv¡l ezt bizonyÁtja
az a hÀrom Liszt-ÀtdolgozÀs, amely a CD-n
elhangzik. °nekelni a zongorÀn, plÀne Schubertet ä talÀn a legnehezebb feladatok egyike. Volodos elk¢pesztû k´nnyeds¢ggel, nemcsak Liszthez m¢ltÂ eleganciÀval, de schuberti l¢pt¢kü egyszerüs¢ggel is oldja meg a feladatot olyan kompozÁciÂkban, amelyekben
rendre elv¢reznek m¢g vilÀgnagysÀgok is.
A LIEBESBOTSCHAFT kÁs¢rûfigurÀinak halk
zsongÀsÀt p¢ldÀul nem zavarja meg felesleges
pedÀlozÀs, m¢gis a teljess¢g ¢rzete jÀrja Àt a
hallgatÂt, amikor a dallam elûsz´r megjelenik. Ahogy Volodos ezt a dallamot bal kez¢nek h¡velyk- ¢s mutatÂujjÀval megformÀlja: ehhez mÀr nem el¢gs¢ges az ¢nekesi
elûk¢pzetts¢g, ezt nem lehet tanÁtani, erre
sz¡letni kell.
Mint ahogy a Rachmaninov Àltal k¢pviselt eszm¢nyek ´szt´n´s/tudatos vÀllalÀsÀra is.
UtoljÀra maradt az a darab, amely ezt az attitüd´t legm¢ltÂbban k¢pviseli, s amely gyanÁthatÂlag mindig az elsû lesz, amelyet kezdeti lelkesed¢s¡kben az ¢lm¢ny hatÀsa alÀ ker¡lûk mÀsokkal meghallgattatnak. A zongoramüv¢szet aranykorÀnak megid¢z¢s¢n¢l jÂval t´bbet nyÃjt ez a felv¢tel: a zene ´r´kk¢valÂsÀgÀba vetett bizalom ÃjbÂli megszilÀrdulÀsÀt csillantja meg mindannyiunk szÀmÀra. Igazi gy´ngyszeme a mindenkori elûadÂmüv¢szetnek, bÀrmikor hivatkozÀsi alapk¢nt
szolgÀlhat annak bizonyÁtÀsÀra, hogy virtuÂz
zongorÀzÀs ¢s magasrendü zenei intellektus
nem felt¢tlen¡l zÀrjÀk ki egymÀst. S amikor
valami Ányencs¢gre tÀmad gusztusunk, netÀn
a müv¢szeteknek nem k¡l´n´sk¢ppen kedvezû korunk ÀltalÀnos tendenciÀit ostorozzuk, nem kell mÀr okvetlen¡l a r¢gmÃlt zongoratitÀnjainak elûadÀsait mint egyed¡l ¡dv´zÁtû p¢ldÀkat felhozni. Ha az emlÁtett urak
valahol a tÃlvilÀgon halljÀk az ALLA TURCA

Volodos-f¢le olvasatÀt, bizonyÀra elismerûen
bÂlogatnak. Rachmaninov kûarca k¢ts¢gkÁv¡l rezzen¢stelen marad, Liszt valÂszÁnüleg
mosolyog, Mozart azonban hahotÀzik. LegalÀbb annyira, mint e sorok ÁrÂja tette a CD
14. trackj¢nek elsû hallatÀn.

Jegyzetek
1. Ez a legendÀs felv¢tel azÂta sem tünt el a piacrÂl
¢s a lemezkatalÂgusokbÂl; ilyen vagy olyan formÀban megjelen¢se Âta folyamatosan kaphatÂ.
2. K¢t komoly k¢rd¢st vet fel ennek az id¢zûjelnek
a hasznÀlata. 1. Az ÀtÁrÂ maradhat-e fair koll¢gÀival
szemben, ha csakis sajÀt jÀt¢kfiziolÂgiÀjÀnak leginkÀbb megfelelû megoldÀsokkal t´mk´di tele ÀtdolgozÀsÀt; illetve 2. lehet-e egyÀltalÀn hüs¢grûl mint
er¢nyrûl besz¢lni akkor, ha pl. egy t´k¢letesen mÀs
alkatÃ, gy´keresen k¡l´nb´zû pianisztikus adottsÀgokkal megÀldott müv¢sz nyÃl mÀs ÀtiratÀhoz?
Nem sokkal becs¡letesebb, ha ä elsûsorban zenei
szempontokat figyelembe v¢ve ä bizonyos dolgokat
sajÀt alkatÀhoz idomÁt?
3. Errûl ÁrtÀk le k¢sûbb a kadenciÀt, amelyrûl mÀig
sem der¡lt ki, hogy maga Rachmaninov voltak¢ppen mi¢rt is nem tartotta fontosnak lejegyezni.
4. Gondoljunk csak bele, hogy ä annak ellen¢re,
hogy teljes operÀkat volt k¢pes fejbûl eljÀtszani s az
odesszai operahÀz korrepetitorak¢nt is tev¢kenykedett ä Richter alapjÀban v¢ve berzenkedett a zongoraÀtiratoktÂl, makacsul kitartva v¢lem¢nye mellett,
mely szerint az eredeti mü mindenk¢ppen veszÁt az
ÀtdolgozÀssal, m¢g ha a szerzû nyÃl is hozzÀ. K¢rd¢s
persze, hogy hol hÃzÂdik a hatÀrvonal, hiszen doktriner szempontok alapjÀn BartÂk TçNCSZVIT -je
vagy Stravinsky: 3 T°TEL A PETRUSKçBñL cÁmü müve
is ÀtdolgozÀsnak szÀmÁt. De ugyanÁgy azok a Bachversenymüvek is, amelyeknek eredetije bizonyÁthatÂan hegedüre vagy mÀs szÂlÂhangszerre ÁrÂdott:
e müveket pedig Richter el¢g gyakran adta elû.

Kocsis ZoltÀn

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

