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SomlyÂ Gy´rgy

LITçNIA

papÁr az Àgya is
papÁrba takarÂzva
papÁron fekszik ¢s
papÁron alszik ¢s
papÁrcihÀk k´z´tt
papÁrral ¢bred ¢s
papÁrrÂl eszik
papÁrbÂl iszik
mindennapi jussa
tintalevesben
papÁrgaluska
ha f¢l papÁrba bÃjik
rizsma papÁr a v¢rtje
rizsma papÁr a v¢tke
rizsma papÁr a veszte
rizsma papÁr a dÁja
papÁr üzi papÁrhoz
papÁrtÂl Ár papÁrig
papÁr papÁrrÂl olvas
papÁr minden papÁr
csak mindig mÀs a ragja
hogy ¢rtelm¢t megadja
papÁrhullÀmon rÂja
ÃtjÀt papÁrhajÂja
papÁrrep¡lûn szÀll fel
a papÁr¢gmagasba
papÁr a f´ld alatta
papÁr az ¢g f´l´tte
papÁr papÁr papÁr
feh¢r feh¢r feh¢r
papÁr a bÃtora
papÁr a tutora
papÁr a terrora
papÁr a bosszuja
papÁr a vigasza
nincs aranya se sara
se t¡cske se bogara
se homÀlya se f¢nye
se szÁne se visszÀja
papÁr papÁr papÁr
feh¢r feh¢r feh¢r
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feh¢r papÁrseb¢bûl
dûl a fekete v¢r
papÁr n´vi be hÀzÀt
papÁrg´d´rbe hÀnyjÀk
s utÀnahajigÀljÀk
papÁrlitÀniÀjÀt

1997. november

VçLTOZAT AZ °NEKEK °NEK°HEZ

ha nem tudtam mÀs ajÀnd¢kot hozni
ha nem tudlak mÀssal megajÀnd¢kozni
ha nem tudlak megajÀnd¢kozni magammal
hajlÁtsd a csÁpûd k´r¢ szavaimat
 ahogy a kezem k´r¢be hajol
borÁtsd ûket a melledre
 ahogy az ajkam rÀborul
szorÁtsd a lÀbaid k´z¢
 ahogy a combom k´z¢b¡k szorul
ha nem tudlak magammal megajÀnd¢kozni
fogadd magadba sÂvÀr neml¢temet

KIS DRçMAELEMZ°S
A Phaedra-Story elûadÀs margÂjÀra

ezen a k¢nk´ves lÀngok
k´zt lihegû mÀglyÀn
a minden t´rv¢nyeken
Àt¢gû szenved¢lyek
billogÀval megp´rk´lt hÃsok
¢s ropogÂ csontok k´z´tt
a nemis¢g¡k lakatlan sziget¢re
kivetettek v¢rnûszûk ´nkiel¢gÁtûk
melegek paroxizmusÀban
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csak egyetlen fogvacogÂ
kamaszonÀnia t´ri meg
szelÁd Artemisz kegyetlen parancsÀt
vetheti itt k´zib¡k varÀzs´v¢t arany Aphrodit¢
lûd´zheti szeleburdi nyilait szÀrnyas ErÂsz
 hiÀba vÀlik nyÁlt szinen
 a kanap¢bÂl nyoszolya
 egy fallosz ¢s egy vulva sem
 lesz itt a mÀsik¢ soha
 m¢g a pimaszul heveny¢szett
 kisded csel¢d-bluette csele
 se lehet Troiz¢nban es¢lyes
 egy r´pke orgazmusra se
senki se s¢rti meg a nÀszÀgy tisztasÀgÀt
mint vilÀgszerte percenk¢nt milliÂk
ebben a v¢rgûz´s trÀgÀr trag¢diÀban
mindenki szem¢rmetlen¡l szüz marad

GNñMA

AKçRHOGY VOLT °S LESZ AKçRMI
NEM LEHETETT MEG NEM TALçLNI
AZT AMI MEGTALçLTATOTT
AKçRMI LETT °S öGY AHOGY

RÀba Gy´rgy

ñDA A NýI AKTHOZ

ñ nemzetek f´l´tti nyelv
nûi akt megejtû besz¢de
a haragosok itt fiv¢rek
a szÂfejt¢sben egyet¢rtve
mellek keblek nagy szÂcsalÀdja
kezedet trÂpusi kalandra
simogatÀsra markolÀsra
szÀd hÁvja cseresznye-falatra
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¢s mokkabarna viola
vagy tearÂzsaszÁnü kertje
ajkad cirÂgatÀsra ajzza
serkent szilaj ´nkÁv¡letre
¢s a has kicsi puha pÀrna
akÀr g´mb´lyü domb rugalmas
hogy rajta gondodat egyengesd
vagy d¢libÀbos Àlmot alhass
s a combok a k¢t kapubÀlvÀny
kem¢nyek m¢gse faragottak
enyh¢n sÂsak illatozÂk
biz harapdÀlni sose jobbat
aztÀn ahova csalogatnak
szÀlas pÀzsit benne a t¡nd¢r
kÃtja ha mohÂn oda szÀllsz le
ig¢zet¢re mÀssÀ tünn¢l
vadÀllattÀ megittasult
egyszarvÃvÀ a csodal¢nny¢
kÂszÀlsz elûre hÀtra v¢g¢t
kalandozÀsod sose ¢rn¢
s a hÀnykolÂdÂ hogyha pÀrja
f¡l¢be nyakt´v¢be kÂstol
rÀzkÂdÂ f´ld´n az elÀsott
mesehang bÃg f´l nimfa-hÃsbÂl
hasztalan vagy viszontszerett¡k
asszonybokrok Áj-karcsÃ lÀnyok
az ¢let ûket ¡nnep¢re
adta enciklop¢diÀnak
kontinenst cserk¢szt¡nk egy aktban
untatÂbb a glÂbuszt bejÀrnod
hallgattunk is az utazÀsrÂl
kincs¡nk¡l kaptunk egy vilÀgot

Rakovszky Zsuzsa

AVAR°GET°S

Nedvess¢get kÁvÀn inkÀbb a l¢lek,
a bÃcsÃ elnyÃjtott agÂniÀjÀt,
vagy szÀraz, r´pke kÁnt? Levelek ¢gnek
mindenfel¢, k´nnyü halotti mÀglyÀk
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f¡stj¢tûl sz¡rke az ûszv¢gi ¢g.
A csonttalan zsugorodÂ s´t¢t bûr
parÀzs, majd pernye lesz: tûbûl ki¢g,
a lÀngon Àt v¢gleg lel¢p a l¢tbûl,

szilÀrd testbûl Àttetszû levegû lesz.
MÁg k´rben erjed¢s ¢s rothadÀs,
hullott alma, avar lepi a f´ldet.
Mint egy f´lszÀmolÀs elûtt ÀllÂ lakÀs:

zsineggel ´sszek´t´tt levelek,
hÃsz ¢v elûtti feladÂvev¢nyek,
kÂrhÀzbÂl visszakapott szem¡veg,
fogsor... TÀrt karÃ, fej n¢lk¡li l¢nyek:

az ´lt´ny´k ä kiv¢ve, amelyikben...
S amelyben v¢lhetûleg elveszett
a gyermekm¢retüre apadt test... Szinte minden
¢rint¢sre sajogni kezd az eml¢kezet

gyulladt foggy´kere. A barna-sÀrga
romlÀs kikezdte tÀrgy mind egy-egy ablak
a m¢g hibÀtlan mÃltra. ýrizni legalÀbb a
roncsokat ä ha a fÀjdalom maradt csak,

hÀt akkor azt, ¢s legalÀbb amÁg
a pusztulÀs szabott ÃtjÀt bejÀrja...
Vagy lÀng ¢s f¡st, aztÀn az ¢g, a szÁv
der¡lt, ¢rz¢stelen amn¢ziÀja...?

ýSZI ALOM

De ¢ppen most? Mikor nemhogy meleg
vagy f¢ny, de jÂ sokÀ es¢ly se rÀ? Most,
mikor ¢jszaka mÀr fagy, ¢s a reggelek
k´d¢ben valami hÂforma szÀlldos.

Mikor minden füszÀl, z´rgûs bokor
lÀttÀn nyilvÀnvalÂ az ellenf¢l t¢rnyer¢se...
°s nem az ´ncsalÀs z´ld korÀban, amikor
frissen sarjadt rem¢ny Àltat, hogy hÀtha m¢gse?
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A macska ä hÀtrasÃnyt f¡l, az ismerûs riadtsÀg
szem¢ben, a hasa s´pri a f´ldet ä
megism¢telni k¢sz¡l az artistamutatvÀnyt,
amikor egyre Ãjabb utasok pr¢selûdnek

a buszbÂl kifel¢ ä t´bb, mint ahÀny belef¢rt.
A tej irÀnt sipogva, vakon t¡lekedûknek
ennyi jut: az a f¢l Âra vagy az a f¢l
perc ä azutÀn elindul, hogy f´lkutassa ûket

gumiharisnyÀs lÀbÀn, a kez¢ben
v´d´rrel, ´regasszony alakjÀban a v¢gzet,
minden rosszindulat s harag n¢lk¡l, csak ¢ppen
sajÀt szempontjait n¢zve, nem az ´v¢ket.

A nehezen f´lÀshatÂ, fagyott
f´ldbe, s´r´skupak silÀny aranya mell¢,
kût´rmel¢k k´z¢ jutnak aztÀn, hogy ott
siessenek mihamar lenni f´ldd¢,

hÀnyf¢le ¢s mif¢le stÀciÂn Àt,
rÀgondolni se jÂ. Mintha k¢t nagy teny¢r
pr¢seln¢ ´ssze az ¢let spirÀlrugÂjÀt
addig, amÁg eg¢szen ´ssze¢r

kezdet ¢s v¢g. Egy f¢l ÂrÀra vannak,
hogy aztÀn ne legyenek soha t´bb¢.
Alig van ideje f´lhangzani a hangnak
ä annak, amelyik minden ¢lûl¢nyben ´r´kk¢

ott zÃg, mint a l¢tez¢s f¡lzÃgÀsa,
s azt ism¢telgeti, hogy minden, ami ¢lt,
´r´k, hogy puszta lÀtszat a mulandÂ mÃlÀsa...
°s k¡l´nben is, ki tudja, mi¢rt

szÃr szemet ennyi hullÀs, kopÀs ¢s barnulÀs
¢s korhadÀs k´z´tt ¢pp ez az ¢rthetetlen
pazarlÀs? Mintha volna ¢rtelmes pusztulÀs...
Mindennek c¢lja van, vagy nincs c¢lja semminek sem.
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MargÂcsy IstvÀn

A SZABAD ELVþ PETýFI

à...°s minden ember ember egyarÀnt,
S az embernek nemcsak joga,
Hanem teremtûj¢hezi
K´teless¢ge is
Szabadnak lennie,
Mert aki isten legszebb adomÀnyÀt
Meg nem becsüli,
MagÀt az istent sem becsüli az!Ê

(AZ APOSTOL, 16. r¢sz)

Van-e, ki ne ismern¢ Petûfi szabadsÀggal kapcsolatos lelkes¡lt gondolatait, vallomÀ-
sait, vÁziÂit vagy ahogy a mÃlt szÀzadi po¢tikus irodalomt´rt¢net fogalmazott: szabad-
sÀg-vallÀsÀt? Mindannyian tudjuk mÀr az iskolÀbÂl: a k´ltû, ¢rett korszakÀban leg-
alÀbbis, folyamatosan szabadsÀgideolÂgiÀk varÀzsÀban ¢lt ¢s alkotott, s a szabadsÀg (no
persze az ûÀltala szem¢lyesen ¢rtelmezett) fogalma (vagy k¢pzete?) felnûttkorÀnak min-
den gesztusÀt ¢s alkotÀsÀt ÀtjÀrta; s joggal tanuljuk rÂla: alighanem û a ritka p¢ldÀja
annak, ahogy valaki mind a magÀn¢letet, mind a tÀrsadalmi eszm¢lked¢st, mind az
elm¢leti vagy gyakorlati politizÀlÀst csak ¢s kizÀrÂlag a szabadsÀg jegy¢ben tudja el-
k¢pzelni ¢s lÀttatni. Hiszen csak ama nagyon ismert, t´m´rs¢g¢ben is nagyÁvü,
romantikusan fellengzûs ¢s rejt¢lyes ÀllÁtÀs ¢s vÀllalÀs is, mely az 1847-ben megjelent
¹SSZES K¹LTEM°NYEI ¢l¢n mottÂk¢nt ÀllÂ SZABADSçG, SZERELEM! cÁmü epigrammÀ-
jÀban valÂban szimbolikus pozÁciÂban olvashatÂ (s melyet k¢sûbb Petûfi àjelszavak¢ntÊ,
a Petûfi-kultusz Àltal emelkedetten fel- ¢s tÃlstilizÀlt n¢vvel Votum Petûfianumk¢nt em-
legettek), nagy nyomat¢kkal ¢s szeml¢letesen k´zvetÁti Petûfi ´nk¢p¢t ¢s ´nideolÂgi-
ÀjÀt ä a szabadsÀg szinte isteni jellegü mindenekfelettis¢g¢nek s mindenhatÂsÀgÀnak
korlÀtlan ig¢ny¢t. SzabadsÀg: az egy¢n szÀmÀra (term¢szeti adottsÀg?, az akarat sza-
badsÀga?, szem¢lyi ¢s szerelmi vÀlasztÀsok korlÀtlansÀga?), a tÀrsadalom minden tagja
szÀmÀra (jogbiztonsÀg?), a n¢p szÀmÀra (jogegyenlûs¢g?), a nemzet szÀmÀra (nemzeti
´nrendelkez¢s ¢s f¡ggetlens¢g?), az eg¢sz vilÀg szÀmÀra (szent vilÀgszabadsÀg?!); sza-
badsÀg: kitûl vagy mitûl (istentûl?, tÀrsadalmi k´t´tts¢gektûl?, ÀltalÀban a felsûbbs¢gtûl
s elnyomÀstÂl?, mÀs orszÀg vagy idegen nemzet kormÀnyzÀsÀtÂl?) ä a romantikus k´ltû
szinte soha nem tesz k¡l´nbs¢get a sok- vagy t´bbf¢le ¢rtelmez¢s k´z´tt: a lÀnglelkü
vÁziÂ osztatlanul, elemz¢si ig¢ny n¢lk¡l ¢s egyetemesen tartalmazza egyszerre az ́ sszes
¢rtelmez¢si lehetûs¢get. A szabadsÀg Petûfi szÀmÀra nem kifejtendû, analitikus, elm¢-
leti probl¢ma ä hiszen nem szakfilozÂfusrÂl, hanem k´ltûrûl van szÂ ä, nem is csak
megvalÂsÁtandÂ, aktualizÀlhatÂ politikai program, hanem oly ´sszefoglalÂ szem¢lyi-
s¢g-l¢lektani ¢s etikai princÁpium, melynek szinte àterm¢szetesenÊ, szÀmÀra magÀtÂl
¢rtetûdû, magyarÀzatra nem szorulÂ mÂdon adÂdnak nemzet- ¢s vilÀgm¢retü tÀrsa-
dalmi-politikai vonatkozÀsai ¢s kiterjeszt¢sei. NyilvÀn szem¢re vethetû lenne a k´ltû-
nek, hogy k´nnyed¢n ¢s bÀrhol alkalmazott szabadsÀgfogalma a szigorÃan ¢rtelmezett
filozofikussÀg szempontjÀbÂl egyszerre tÃl absztrakt ¢s tÃl konkr¢t, hogy ugyanazon
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kategÂriÀn bel¡l ¢rtelmezi pl. egy kamasz fegyelmet s hivatalossÀgot nem türû ´nfe-
jüs¢g¢t ¢s az emelkedû vagy felkelt nemzet kibontakozÀsi t´rekv¢s¢t, s hogy lelkes¡lt
szabadsÀgrajongÀsÀban sajÀt fogalmisÀgÀt is hajlandÂ, akÀr a paradoxon hatÀrain is
tÃl feszÁteni ä Àm az a t¢ny, hogy mindezt akkor teszi, mikor az eurÂpai liberÀlis ro-
mantika szabadsÀgideolÂgiÀja ¢s frazeolÂgiÀja minden ¢rtelmis¢gi szÀmÀra jÂformÀn
k´znyelvi szinten jelentkezett, k´nnyen megmagyarÀzza e k´ltûi (gondolkodÂi ¢s nyel-
vi) àszabadsÀgotÊ. Mert ha az persze nem is tagadhatÂ, hogy a SZABADSçG, SZERELEM!
dagÀlyos ¢s nagyot mondÂ, m¢gis elegÀns szÂzata vÀlasz n¢lk¡l hagyja az olyan, elm¢-
letileg nem jogtalan k¢rd¢seket: felÀldozott ¢lettel hogyan is lehet a szerelmet vÀlasztani
vagy szerelmesnek lenni (s ki¢rt, mi¢rt ¢s hogyan kell vagy lehet a szerelem¢rt ¢letÀl-
dozatot hozni), s kinek vagy minek szabadsÀgÀ¢rt ¢rdemes, lehet vagy kell felÀldozni
az ¢ppen megnyert, nyilvÀnvalÂan szabadsÀgelvü szerelmet; az is k¢ts¢gtelen¡l igaz,
hogy ezeknek a k¢rd¢seknek a feltev¢se az adott, romantikus k´ltûi nyelvhasznÀlaton
bel¡l frivolnak tünhet fel: akinek, mint Petûfinek s sok mÀs kortÀrsÀnak ¢s barÀtjÀnak
szÀmÀra minden azon m¢retik meg, hogy a mindent magÀba foglalÂ s ¢pp emiatt elvont
szabadsÀgskÀla melyik fokÀra helyezhetû, az ¢let, az erk´lcsis¢g ´sszes pozitÁvuma
´sszesürüs´dik e szÂban. E nagy romantika szÀmÀra ÀllÁthatÂ ¢s vÀllalhatÂ ¢rt¢kk¢nt
semmi mÀs nem marad meg, s ebbûl k´vetkezûleg a szabadsÀg levetkûzi a lehets¢ges
konkr¢t viszonyÁtÀsok mindegyik¢t: amint a szabadsÀg fogalma megszabadÁtja ¢s ki-
¡resÁti itt magÀt az egy¢bk¢nt felmer¡lû ¢rtelmezû (s emiatt term¢szetesen lehatÀrolÂ,
korlÀtot jelentû) fogalmi kontextusok mindegyik¢tûl, Ãgy helyezi ´nmagÀt a szabad
szubjektum is minden kereten (tÀrsadalmon, szokÀsrenden, jÂl¢ten stb.) kÁv¡l, Ãgy
k¢pzeli el magÀt e szubjektum e szÀmÀra csak korlÀtozÀsk¢nt jelentkezû princÁpiu-
mokkal szemben (emiatt is lehet a romantikus k´ltû ´nmeghatÀrozÀsa szÀmÀra a leg-
k¢zenfekvûbb helyzet, ha a szembenÀllÀst feloldhatatlan antinÂmiÀban fogalmazza
meg: A VILçG °S °N). Ama hÁres ¢s impozÀns etikai p¢ldÀzat, melyet Petûfi A FARKASOK
DALA impozÀnsan csattanÂs befejezû strÂfÀjÀban mond ki, e parttalanul àszabadÊ sza-
badsÀgfogalom elm¢leti felhasznÀlÀsÀra is kivÀlÂan alkalmazhatÂ; Áme, a àkietlen pusz-
tasÀgÊ-ban lakÂk minden¡tt, mind àkÁv¡lÊ, mind àbel¡lÊ ¡ld´zûkkel talÀlkoznak, s hit-
vallÀsuk is csak a teljes ´nmagukra maradÀs legv¢gsû (halÀlos) hatÀrhelyzet¢ben fo-
galmazÂdik meg:

àFÀzunk ¢s ¢hez¡nk
S Àtlûve oldalunk,
R¢sz¡nk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!Ê

*

K´ltûrûl l¢v¢n szÂ, talÀn megengedhetû a bevezetûnk cÁm¢ben alkalmazott, szÂval (¢s
helyes ÁrÀssal) valÂ frivol, de talÀn m¢gis tartalmas jÀt¢k is: megÁt¢l¢s¡nk szerint
ugyanis Petûfi aligha nevezhetû k´zvetlen¡l ¢s egy¢rtelmüen, a szÂnak eszmet´rt¢ne-
tileg szoros ¢rtelm¢ben szabadelvünek. Mert ha term¢szetesen igaz is az, hogy eg¢sz
¢letmüve csak a romantikus liberalizmus korabeli eurÂpai eszmek´r¢nek alapozÀsÀn
k¢pzelhetû el, ha igaz is az, hogy k´lt¢szet¢t ¢s politikai eszm¢lked¢s¢t a magyar re-
formkori liberÀlis gondolkodÀs fûvonulatÀval (akÀr filozÂfiai alapozÀsÀt, akÀr strat¢-
giai irÀnyultsÀgÀt tekintve) szÀmtalan szÀl kapcsolta szinte elvÀlaszthatatlanul ´ssze,
ha igaz is az, hogy a liberalizmus mindent ÀthatÂ legÀltalÀnosabb, szinte term¢szeti
vagy isteni t´rv¢nyk¢nt hatÂ alapk¢pzete (azazhogy az ¢n szabadsÀgom a mÀsok sza-
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badsÀga n¢lk¡l nem valÂsÁthatÂ meg) nÀla is minden¡tt vez¢rprincÁpiumk¢nt ¢rv¢-
nyes¡l, ahhoz, hogy ¢letmüv¢t liberÀlisnak nevezz¡k, egyszerre hiÀnyzott is belûle,
eszm¢ibûl, politikÀjÀbÂl, gondolkodÀsÀbÂl, müveibûl tÃl sok minden, s egyszerre volt
is benne, gondolataiban rengeteg olyan elem, sokszor messzemenûen d´ntû mozzanat,
mely a par excellence liberÀlis gondolkodÀssal k´zvetlen¡l ´ssze nem f¢rhet. Paradox
helyzet: a szabadsÀg¢rt elvileg hev¡lû magyar k´ltûknek alighanem legnagyobbika,
ki az individuÀlis ¢s k´z´ss¢gi szabadsÀg szavÀt vagy jelszavÀt jÂformÀn imÀdsÀg vagy
esk¡ gyanÀnt, mindig a patetikus emelkedetts¢g modalitÀsÀban mondta ki, s teljes fen-
s¢g¢ben szerette volna ¢rv¢nyes¡lni lÀtni, mind erk´lcsi univerzalizmusÀt, mind
konkr¢t politikai programjÀt tekintve hol a klasszikus szabadelvüs¢g ideolÂgiÀjÀn in-
nen, hol pedig tÃl foglalja el hely¢t ä tÀrsadalmi-politikai elvÀrÀsaiban hol az egysze-
rübb, alacsonyabb szintü megoldÀsokkal is megel¢gszik, hol pedig a legtÀgabb keblü
univerzalizmus varÀzsÀnak is engedni k¢pes. A szabadsÀg mindenekfelett! ä szÂl ren-
d¡letlen¡l s modifikÀciÂ n¢lk¡l a romantikus Petûfi egyetemes kiÀltvÀnya: Àm hogy a
t´rt¢nelem (illetve a politikai harc) folyamatÀban, vÀltozÂ idej¢ben ¢s sok-sok k¡l´n´s
pillanatÀban az absztrakt szabadsÀg mily inkarnÀciÂja, mily aktuÀlis konkretizÀciÂja
ker¡l ¢pp terÁt¢kre, hogy melyik s milyen szintü szabadsÀg melyik alkalombÂl s milyen
k´r¡lm¢nyek k´z´tt lesz szÀmÀra ¢rv¢nyes, az (szÀmÀra is, a szeml¢lû, olvasÂ szÀmÀra
is term¢szetes mÂdon) nem kev¢s vÀltozatot mutat fel. S e vÀltozatok, ha a legv¢gsû sza-
badsÀgfilozÂfia egyetemess¢g¢ben v¢gsû soron egys¢gg¢ szellem¡lnek is Àt, e konkre-
tizÀciÂk sorÀn oly ellent¢teket is magukba foglalnak, melyek elvileg nehezen felold-
hatÂk ¢s alig ´sszeegyeztethetûk: Petûfi emez ellentmondÀsok kapcsÀn nyerheti el az-
tÀn a k¢sûbbiekben, az irodalomt´rt¢neti (¢s politikus) ¢rtelmez¢sekben hol a nacio-
nalista, hol a kozmopolita minûsÁt¢st, s ily kettûss¢gek okÀn tekinthetik a radikÀlis for-
radalmÀrt hol a szocialista mozgalmÀrok k´zvetlen elûdj¢nek, hol kommunisztikus
anarchistÀnak, hol pedig, nagyon meglepû mÂdon, az ezekkel sz´gesen ellent¢tes
konzervatÁv ¢rt¢kek nemes v¢delmezûj¢nek. E k¢sûbbi, mÀsf¢l szÀz ¢ven Àt mÀig ¢lû
¢s hatÂ politikai, eszmet´rt¢neti minûsÁt¢sek, melyek sz¢lsûs¢ges tarkasÀga ¢s ´nk¢-
nyes ´sszevisszasÀga messze fel¡lmÃlja a k´ltûk utÂ¢let¢ben megszokott Àt¢rtelmez¢-
sek megszokott mennyis¢g¢t ¢s arÀnyÀt, alighanem az¢rt j´hettek egyÀltalÀn l¢tre,
mert Petûfi valÂban àszabadonÊ bÀnt ́ nmaga szabadsÀgÀnak ¢s szabadsÀgfogalmÀnak
¢rtelmez¢s¢vel ¢s alkalmazÀsÀval. Az utÂkor oly sok k¢pviselûj¢nek, kik Petûfi szabad-
sÀgfelfogÀsÀt a maguk szÀja Áze (s filozÂfiai-politikai beÀllÁtottsÀguk) szerint interpre-
tÀltÀk, tulajdonk¢ppen csak egyetlen mÂdszertani kifogÀst lehet a szem¢re hÀnyni: a
k´ltû sok ¢s sokf¢le megnyilvÀnulÀsa k´z¡l mindig csak az egyf¢le, az egy tÁpusba tar-
tozÂ vagy sorolhatÂ akciÂkat ¢s reakciÂkat vett¢k figyelembe s tett¢k ÀltalÀnossÀ ¢s
t´bbnyire kizÀrÂlagossÀ (azaz csak azt tekintett¢k l¢nyegesnek ¢s jellemzûnek, amire a
maguk szempontjainak erûsÁt¢se v¢gett ¢ppen sz¡ks¢g¡k volt), s a mÀsfel¢ mutatÂ je-
lens¢geket vagy teljesen kihagytÀk ¢rtelmez¢s¡kbûl, vagy csak mÀsodlagos fontossÀ-
gÃnak minûsÁtve, mint szelÁd àhibÀkatÊ, megbocsÀtÂn ¢s jelent¢ktelen¡l kommentÀl-
tÀk. Holott Petûfinek mint k´ltûnek szabad elvüs¢ge alighanem ¢ppen abban ragadhatÂ
meg, hogy szabadsÀgÀt ¢s szabadsÀgideolÂgiÀjÀt nem elvi szempontok alapjÀn kÁvÀnja
elmagyarÀzni ¢s ¢rv¢nyesÁteni (azaz k´lt¢szete szÀmÀra nem hajlandÂ princÁpiumait
leegyszerüsÁteni), de szem¢lyes k´ltûi szabadsÀga nev¢ben az ellentmondÀsok akÀr
nyÁlt vÀllalÀsÀt is k¢sz kimondani. E szabadsÀg kihÁvÂ hirdet¢se okÀn nyilvÀn bele kel-
lett ¡tk´znie a (szinkron vagy utÂlagos) befogadÀsi strat¢giÀk nemegyszer lineÀris ¢s
kiegyenlÁtû ¢rtelmez¢si ig¢ny¢nek korlÀtaiba, s akÀr teljes ¢rtetlens¢get is vonhatott
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magÀra ä a k´ltû, szabadsÀgÀnak dacos vÀllalÀsa sorÀn, mindezt aztÀn tudatosan is a
vilÀg szem¢be vÀghatta, ´nmaga s szabadsÀga ¢rt¢k¢t messze a len¢zett ¢s megvetett
vilÀg f´l¢ transzponÀlva (NEM °RT ENGEM A VILçG...):

àNem ¢rt engem a vilÀg!
Nem f¢r a fej¢be,
Egy embernek ¢neke
Hogy lehet k¢tf¢le?Ê

*

Petûfi vilÀghoz valÂ viszonyulÀsa alighanem valÂban, e most id¢zett versnek megfele-
lûen, k¢tf¢le volt: egyszerre ¢s egymÀs mellett ¢lt benne a romantika nagy, lÀzadÂ ¢s
korlÀtokat nem ismerû individualizmusa, s ä ugyancsak a romantika hozomÀnyak¢nt
ä a k´z´ss¢gbe (n¢pbe, nemzetbe) valÂ beleolvadÀs ig¢nye. Az individuum mindenek-
felett! ä Petûfi egyetemes szabadsÀgideolÂgiÀjÀnak ez lesz a szem¢lyis¢gre alkalmazott
¢s szabott parancsa ¢s po¢tikÀja: ennek nev¢ben fog k´lt¢szet¢nek mind tematikÀja,
mind szeml¢lete, mind besz¢dmÂdja alakulni. A Petûfi-vers a maga korÀban is meg-
lepû ¢s kihÁvÂ, majdhogynem szem¢rmetlen mÂdon mindig ´nmagÀrÂl szÂl ¢s besz¢l
(gondoljuk meg: mily sok olyan verse van, mely jogosan viselhetn¢, nagyon ifjÃkori,
zsenge ¢s nagyszÀjÃ, konvencionÀlis ¢s konvenciÂkat mÀr felrÃgÂ dala nyomÀn, k´z-
vetlen¡l is az °N cÁmet!), s ha nem is mindig alkot tematikusan is ´narck¢pet (bÀr
maga e müfaj is jÂval t´bbsz´r elevenedik meg nÀla, mint mÀs kortÀrsÀnÀl, s rÀadÀsul
e müfaj is hÀnyf¢le, nemegyszer alternÀlÂ k¢pet nyÃjt ´nmodellj¢rûl!), a versben a
meg¢nekelt tÀrgy, mÀsik szem¢ly vagy a tÀrgyhoz, a mÀsik szem¢lyhez füzûdû viszony
r´gzÁt¢se elt´rp¡l a verset mondÂ szubjektum majdhogynem vadul ¢s nyersen ki-
¢nekelt ´n¢rv¢nyesÁt¢se mellett. A k´ltûi szabadsÀg e Petûfi-f¢le romantika szÀmÀra
csak a sz¢lsûs¢ges ¢s exhibicionista individualizmusban nyer ¢rtelmet ä az ´sszes ettûl
elt¢rû k´ltûi megnyilatkozÀs vagy erk´lcsis¢g elvetendû nyÀrspolgÀrisÀgk¢nt, vagy
egyszerüen rossz k´lt¢szetk¢nt fog megpecs¢teltetni. AZ ALF¹LD kezd¢s¢nek ¢s zÀrÀ-
sÀnak mindenki Àltal ismert, sokszor id¢zett sorai (àMit nekem te zordon KÀrpÀtoknak /
Fenyvesekkel vadreg¢nyes tÀja!Ê ä àSz¢p vagy, alf´ld, legalÀbb nekem sz¢p!Ê stb.) el¢g nyil-
vÀnvalÂan k¢pviselik ennek a Petûfire mindv¢gig jellemzû szenved¢lyes individualiz-
musnak nyÁltan vÀllalt ´nk¢nyess¢g¢t; nemcsak a vÀlasztÀsnak, az ¢rt¢ktulajdonÁtÀs-
nak lesz a szem¢ly ´nk¢nye a forrÀsa, hanem ugyanez az ´nk¢ny fog rÀadÀsul indok-
lÀsul is szolgÀlni: a k´ltû csak azt fogja dicsûÁtû leÁrÀsÀban meg¢nekelni, amit û szeret,
azt a tÀjat fogja emlÁteni, ahol û van honn, s az eg¢sz tÀj dicsûÁt¢s¢nek lezÀrÂ magyarÀ-
zata is a k´ltû szem¢lyes ¢rintetts¢g¢re fog hivatkozni (itt sz¡lettem). A k´ltûi szabadsÀg
alighanem azt fogja e t¢ren Petûfi szÀmÀra jelenteni, hogy a k´ltû k´veteli s kivÁvja a
sajÀt maga (azaz egy individuum) szÀmÀra a minden mÀst kizÀrÂ egy¢ni megszÂlalÀs
jogÀt ä verseiben mindent a maga k¢p¢re formÀl, s minden k´zlendût a maga szem-
l¢lete r¢v¢n erûszakol, bÀrmilyen objektivitÀs ig¢ny¢t f¢lrel´kve, az olvasÂra. Petûfi
k´ltûi individualizmusa talÀn abban fejezûdik ki legvilÀgosabban, ahogy ÀllandÂan ko-
ordinÀlni ¢s minûsÁteni igyekszik mondandÂjÀnak ¢s sz´veg¢nek minden Áz¢t: versei-
ben jÂformÀn egyetlen olyan leÁrÂ (àobjektivitÀstÊ hordozÂ) mozzanat sincsen, mely
valamilyen mÂdon ne lenne Ágy vagy Ãgy, szem¢lyes ́ nk¢ny Àltal, jel´lten is minûsÁtve,
vagy melyre ne telepedne rÀ, a legaprÂbb elemekig terjedûen, a besz¢lûnek nyÁltan
vagy rejtetten k¢pviselt modalitÀsa. Petûfi igazÀbÂl talÀn amiatt lenne nevezhetû a ma-
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gyar k´ltûi nyelv felszabadÁtÂjÀnak, mert azt a szabadsÀgot vitte be a k´ltûi megszÂlalÀs
nyilvÀnossÀgÀnak jÀt¢kter¢re, mely az Àltala megfogalmazott àEgy ember szÂl...Ê prog-
ramjÀnak egyedis¢g¢t ¢s k´zvetlen szem¢lyhez k´t´tts¢g¢t javallta, s minden konven-
cionÀlis megszÂlalÀst kÀrhoztatni volt k¢pes. Meglehet, kimondott persze Petûfi is sok
ÀltalÀnossÀgot ¢s k´zhelyet is, s azt senki nem mondhatja, hogy csupa Ãj dolog jutott
volna esz¢be, de e konvencionalitÀsokat is az aktuÀlis megszÂlalÀs egyedi modalitÀsÀ-
ban tudta, Ágy vagy Ãgy minûsÁtve, kimondani, s ezÀltal elvette (vagy legalÀbbis szükÁ-
tette) a konvencionalitÀs tartalmi ÀltalÀnossÀgÀt. A Petûfi Àltal meg¢nekelt k´ltûi t¢-
mÀk, tÀrgyak nagyon sokszor rendkÁv¡li m¢rt¢kben hasonlÁtanak kortÀrsai verseire
(vegy¡k csak p¢ldÀul az e korban divatos Alf´ld-versek tÀrgyi-k¢pi anyagÀt: Petûfin¢l
e t¢ren szinte semmi kiemelkedû egy¢ni invenciÂt nem talÀlunk!), Àm az a gyakran
erûszakos ´nk¢nyess¢g, az a mindig vibrÀlÂ, mindv¢gig s minden szinten indulatokat
(azaz szem¢lyesen elk´telezett viszonyulÀst) ¢rz¢keltetû besz¢dmÂd, amely e t¢mÀk ¢s
tÀrgyak lÀttatÀsÀban egyszem¢lyes szeml¢letet ¢s ¢rt¢kel¢st hajt v¢gre, az magÀt a k´l-
tûi megszÂlalÀst szinte sz¢lsûs¢gesen egyediv¢ teszi (talÀn ez volt vagy lett az oka, hogy
a pÀr ¢vvel k¢sûbbi, Ãgynevezett Petûfi-epigonok, kik valÂjÀban mindent k¢pesek vol-
tak k´lt¢szet¢bûl utÀnozni, kiv¢ve ezt az individuÀlis modalitÀst, oly katasztrofÀlis k´l-
tûi kudarcba fulladtak). A k´ltû szÀmÀra a szabadsÀg a megszÂlalÀs szabadsÀgÀban ¢s
egyedis¢g¢ben rejlik.

Petûfi individuÀlis szabadsÀgideÀljÀnak korrelatÁvjÀt a k´z´ss¢gi ideÀl jelentette; a ro-
mantika nagy ideolÂgiÀjÀnak megfelelûen, ism¢t k¢tf¢lek¢ppen: egyr¢szt a n¢piess¢g
irÀnyzatÀval, azaz a k´z´snek t¢telezett, term¢szetesnek ¢s term¢szetinek v¢lt n¢pk´l-
t¢szet meg- ¢s felelevenÁt¢s¢vel, imitÀlÀsÀval ¢s Ãjrateremt¢s¢vel, mÀsr¢szt a k´lt¢szet
k´z´ss¢gi feladatvÀllalÀsÀval, a k´lt¢szeti n¢pk¢pviselet (liberÀlis ¢s/vagy forradalmi)
elk´telezetts¢g¢nek k´vetelm¢ny¢vel. A romantikus individuum, tudvÀn k´teless¢g¢t,
megprÂbÀl elrejtezni a n¢pdalk´lt¢szet (illetve a n¢prûl kialakÁtott ideologikus-nosz-
talgikus erk´lcsi ÀbrÀnd) nemes ¢s Àrtatlan naivsÀgÀban ¢s szubjektumn¢lk¡lis¢g¢ben,
s kiprÂbÀlja, hogyan szÂlna az û hangja, ha hagynÀ elvegy¡lni az elk¢pzelt n¢pi ¢ne-
kesek karÀban. A vÀllalkozÀs paradoxitÀsa r´vid Ãton kider¡l: Petûfin¢l nem a n¢p-
dalk´lt¢szet (akÀr az eredeti folklÂr, akÀr a korabeli mü-n¢pdal) fogja rÀnyomni b¢-
lyeg¢t a megszÂlalÀsra, hanem ¢pp fordÁtva: az individuÀlis szeml¢let (mint ezt az iro-
dalomt´rt¢neti elemzûk oly sokszor megÁrtÀk mÀr) l¢pten-nyomon Àt¡t a n¢pdalfor-
ma m¢goly szabatosan k´vetett zÀrtsÀgÀn is (talÀn ism¢t ez lehet az oka, hogy Petûfi
mü-n¢pdalai nem hulltak ki az azÂta eltelt mÀsf¢l szÀz ¢v befogadÀsÀnak rostÀjÀn, mint
kortÀrsai¢i, kik a n¢pi ideÀl nev¢ben a m¢goly szelÁd individualizÀlÀstÂl is Âvakod-
tak...). A n¢pinek tekintett ihlet¢s, mely egyszerre foglalja magÀba persze a müformÀt,
a meg¢nekelhetû tÀrgyat s a n¢pnek tulajdonÁtott erk´lcsi s ¢letformabeli ideÀlt, ma-
gÀtÂl ¢rtetûdûen ker¡l konfliktusba az individuÀciÂ ¢rt¢keivel (lÀsd p¢ldÀul a SZOMO-
Rö °J nosztalgikus s m¢gis tÀvolsÀgtartÂ kettûss¢g¢t), s idûnk¢nt nagyon kem¢nyen
meg is fogalmazhatja az alapvetû kettûss¢get. Az 1845-ben Árott, FALUN cÁmü gy´ny´-
rü vers nagyÁvü folyamatÀnak szomorÃ megt´r¢se sz¢pen mutathatja fel mindezt:

àKirÀly vagyok most minden alkonyon:
A nap piroslÂ f¢nyt l´vel reÀm,
A nap piroslÂ bÃcsusÃgara
Biborra festi egyszerü ruhÀm.
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Gy´ny´rrel jÀrom est¢nk¢nt a tÀjt,
Kil¢pv¢n a kis hÀzf´d¢l alÂl;
Porfellegekben a nagy ¢g alatt
A hazat¢rû nyÀj kolompja szÂl.

Elandalodva hallom e zen¢t,
Elandalodva szeml¢lek k´rül;
°s messze lÀtok, mert mindenfel¢
Megm¢rhetetlen rÂnasÀg terül.

A rÂnasÀgnak messze tenger¢n
Imitt-amott Àll egy fa, mint sziget,
S hovÀ imÀt k¡ld a mohamedÀn:
Kelet fel¢ ez hosszu Àrnyat vet.

Mik¢nt csatÀban a sebzett vit¢z,
Elv¢rzik a nap v¢gre, s elesik;
S mint a dicsûs¢g a vit¢z-halÀlt,
A napot csillagok s hold k´vetik.

K´rülem ¢j van, f¢nyes ¢jszaka;
A csillagf¢nyes ¢jben m¢la csend,
Oly csend, hogy szinte v¢lem hallani,
Mit a holdban szent DÀvid lantja zeng.

A szomsz¢d tÂbÂl a vadlÃdakat
LÀtom csapatban messzeszÀllani,
Szivembûl is f´l- ¢s elszÀllanak
A nagyravÀgyÀs, hÁr vad Àlmai.

Feledni kezdem Pestet ¢s zajÀt,
S j´vendûm minden b¡szke terveit;
Jobb lenne ¢lnem, Ágy gondolkodom,
Jobb lenne ¢lnem elfeledve itt.

A f´lmagasztalt nagy nevek k´z´tt
Ne hangoztassa senki nevemet,
Csak szûlûm ¢s szÀntÂf´ldem legyen,
Termûk piros bort s feh¢r kenyeret.

S midûn szûlûmb¡l s szÀntÂf´ldemrûl
HÀzamba t¢rek este: hozza be
Majd a piros bort s feh¢r kenyeret
Piros menyecsk¢nek feh¢r keze.
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S ha a k¢sû halÀlnak ujjai
A f¢rj ¢s nû szem¢t majd befogÀk:
Tegy¢k egy sÁrba a k¢t aggastyÀnt
Nem tettet¢sbûl sÁrÂ unokÀk.Ê

LÀthatjuk: a nagyszabÀsÃ individualitÀs, mely elûsz´r impozÀnsan, kirÀlyk¢nt jÀrja be
a kozmikussÀgÀban is tulajdonÀnak tekintett v¢gtelen term¢szetet, minden mozzana-
tÀban ki kell hogy forduljon ´nmagÀbÂl, hogy egy ideologikus erk´lcsi ideÀl nosztal-
giÀjÀt meg tudja testesÁteni; s a vers kiindulÂk¢p¢nek ¢s kozmikus term¢szetszeml¢-
let¢nek teljes f¢lretolÀsÀra lesz sz¡ks¢g majd ahhoz, hogy a kezdetben nagyravÀgyÂ
szubjektum bek¢nyszer¡lhessen a n¢pi ¢let idillj¢nek egyszerüs¢g¢be ä a versnek m¢g
k¢p- ¢s nyelvhasznÀlati mÂdszere is Àtalakul s ellaposodik: mintha a k¢pek maguktÂl
meg¢rezn¢k a k¢tf¢les¢g sz¢ttartÂ fesz¡lts¢g¢t...

MÀsk¢nt Àll a dolog a n¢pk¢pviseleti k´lt¢szet profetikus ideÀljÀval: e t¢ren a roman-
tikus k´ltû zavartalanul tudja egyeztetni sz¢lsûs¢ges egy¢nis¢gkultuszÀt ¢s k´z´ss¢gi
c¢lra felajÀnlott szolgÀlatetikÀjÀt. Az elûbb t´red¢kben id¢zett verssornak eg¢sze igen
ÀrulkodÂ: àEgy ember szÂl, de milliÂk nev¢ben...Ê A k´ltû, aki magÀban ¢rzi s biztosan
tudja, mi a mai (mindenkori) korszak l¢nyege ¢s parancsa, aki t¢vedhetetlen¡l felis-
meri, mi is az Àltala vÀlasztott k´z´ss¢g, n¢p ¢rdeke, t´rekv¢se, feladata, ¢pp k¡l´n´s,
egy¢ni k¢pess¢gei folytÀn k¢pes minden kimondÀsÀra, k¢pviselet¢re. A k´ltû az¢rt tud-
ja k¢pviselni n¢p¢t, az¢rt tud a n¢p nev¢ben szÂlni, az¢rt tudja n¢p¢t talpra szÂlÁtani,
az¢rt jogosult nemzet¢t akÀr ostorozni is, mert k¡l´nleges (istentûl vagy term¢szettûl
kapott), nem mindennapi szubjektivitÀsa a k´z´ss¢g f´l¢be is emeli. A k´z´ss¢gi n¢p-
k´ltû e dicsû romantikus vÁziÂban ily mÂdon azÀltal lesz valÂjÀban k´z´ss¢giv¢, hogy
radikÀlisan kiemelkedik k´z´ss¢g¢bûl, hogy isteni kivÀlasztottk¢nt, lÀngoszlopk¢nt ha-
ladhat a tiszteletre ¢s szolgÀlatra m¢ltÂ, Àm m¢giscsak Àtlagos egyedekbûl ÀllÂ n¢p elûtt.
Petûfi e zseniÀlis k´ltûmodell megteremt¢s¢ben ¢s ¢letre varÀzslÀsÀban eg¢sz¢ben az
eurÂpai romantika emberfeletti müv¢sz-prÂf¢ta kultuszÀnak ig¢zet¢t k´veti (e modell
sz¢les k´rü propagÀlÀsÀt egy¢bk¢nt, mint ismeretes, MagyarorszÀgon E´tv´s JÂzsef
kezdte meg Victor Hugo szolgÀlni-hasznÀlni akarÂ vez¢rfigurÀjÀnak patetikus ismer-
tet¢s¢vel), s e gesztusÀval Ãjfent paradox kettûss¢get hoz l¢tre: egyszerre emeli fel a
k´lt¢szetet a legszentebb, legistenibb magaslatokra, s egyszerre hagyja meg az àegy-
szerüÊ mindennapok vilÀgÀban; a k´lt¢szet, midûn k´zvetlen, Àtt¢telek n¢lk¡li, szinte
àangyaliÊ ¢rintkez¢si lehetûs¢get biztosÁt arra, hogy a nagyszabÀsÃ egy¢nis¢g magÀval
az Istennel tÀrsalkodj¢k (lÀsd p¢ldÀul AZ APOSTOL eset¢t), egyben oly templomhoz is
hasonlÁt, melybe, mint tudjuk, mezÁtlÀb is be szabad l¢pni (A K¹LT°SZET). A k´lt¢szetet
(s ami e k´rben ugyanaz: a n¢pk¢pviseleti-t´rt¢neti tudÀst) e felfogÀs nyomÀn a kivÀ-
lasztott, magukban (s talÀn elmondhatÂ: csak magukban) bÁzÂ korlÀtlan egy¢nis¢gek
hozzÀk l¢tre; s az igaz k´lt¢szet igaz hordozÂi azok az ´nmagukat kivÀlasztÂ nagy in-
dividuumok lesznek, akik ä felismerv¢n a kor kÁvÀnalmait ¢s parancsait ä individua-
litÀsukat, bÀr vez¢rk¢nt, Àldozatk¢nt is fel tudjÀk fogni vagy be tudjÀk mutatni. így
vÀlhat Petûfin¢l a nagyra t´rû ́ nkibontakoztatÀs kihÁvÂ ¢s absztrakt ig¢nye (àSors, nyiss
nekem t¢rt, hadd tehessek / Az emberis¢g¢rt valamit!Ê) r´vid Ãton a n¢pvez¢rs¢g prÂf¢tai
strat¢giÀja alapjÀvÀ, s Ágy ¢rhet ´ssze a szolgÀlatetika aszk¢zis¢nek nyÁlt kimondÀsa
(àElûre vonnak vÀgyaim, de ¢n / HasznÀlni, s nem ragyogni akarokÊ) a kivÀlasztott egy¢nis¢g
kultikus megdicsû¡l¢s¢nek, a szabadsÀg¢rt Krisztust k´vetû halÀlt is vÀllalÂ megvÀltÂi
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szerepnek akarÀsÀval ¢s vÀllalÀsÀval (lÀsd az EGY GONDOLAT BçNT ENGEMET... ragyogÂ
apokaliptikus vÁziÂjÀt!). Petûfi ¢s romantikus nemzed¢ke szÀmÀra e nagy k´r Ágy raj-
zoltatik meg: a k´ltû azÀltal lesz k¢pes k´z´ss¢g¢t (akÀr ´nfelÀldozÀs r¢v¢n, akÀr for-
radalmi vez¢rk¢nt) szolgÀlni ¢s k¢pviselni, hogy egy¢nis¢ge kiszakÁtotta n¢p¢bûl, s is-
teni zsenialitÀsa oly szabadsÀggal lÀtta el vagy Àldotta meg, mely k´z´ss¢ge ÀtlagÀbÂl
egyszerüen hiÀnyzik. A k´ltû az¢rt lehet prÂf¢ta, mert szabad tud lenni, s ennek k´-
vetkezt¢ben tud, akÀr n¢p¢vel, akÀr Istennel, szabadon besz¢lni.

SzÀmtalan helyet tudnÀnk id¢zni Petûfi megnyilatkozÀsaibÂl, melyek mind a k´lt¢szet
szolgÀlÂ funkciÂjÀt s talÀn nem tÃl frivol a szÂhasznÀlat: hasznÀlati ¢rt¢k¢t hangsÃ-
lyozzÀk. Gyakorta nyilatkozik Ãgy û, mintha versei, mint egyszerü rongyos vit¢zek, csu-
pÀn arra lenn¢nek rendeltetve, hogy elûk¢szÁts¢k a terepet a majdani tett ¢s t¢nyleges
k¡zdelem szÀmÀra (àS eddig csak Ártam, hol van m¢g a tett?Ê), s mintha a legszebb k´lt¢-
szeti aktus maga lenne a (r´videsen bek´vetkezû, bizonyÀra sikeres ¢s dicsûs¢ges) fel-
szabadÁtÂ harcban tanÃsÁtott hûstett (LEGSZEBB VERSEM stb.). çm m¢g e t¢ren is figye-
lemre m¢ltÂ, mily k¡l´n´s individualitÀssal s k´t´tts¢geknek semmiben nem engedel-
meskedû, szinte ´nfejü szabadsÀgvÀggyal ¢s szabadossÀggal ¢l a k´ltû. BÀr idûnk¢nt
igen sÃlyos nyilatkozatokban, k´zismert mÂdon û maga is hirdeti amaz aszketikus k´l-
t¢szeti ideÀlt, mely elveti a sajÀt fÀjdalom ¢s ́ r´m eldalolÀsÀnak jogÀt, s megÀtkozza ama
k´ltûket, kik elhajÁtjÀk kez¡kbûl a n¢p zÀszlajÀt (kivÀlt a k¢sûbb szinte jelszÂvÀ kreÀlt
A XIX. SZçZAD K¹LTýI-ben), k´lt¢szet¢nek eg¢sze nyÁltan szemben Àll ezzel az
ig¢nnyel ¢s po¢tikÀval. Az itt k´vetkezû ´sszehasonlÁtÂ p¢lda azonban talÀn jobban
megvilÀgÁtja e kettûss¢get is. Tudjuk, a reformkorban igen nagy ter¡leten ¢rv¢nyes¡lû
k´z´ss¢gi k¢pviseleti k´lt¢szetet, a k´lt¢szet aktuÀlis irÀnyk´lt¢szetk¢nt valÂ felfogÀsÀt a
legegy¢rtelmübben s legnyersebben talÀn E´tv´s JÂzsef k¢pviselte. Az û ars poeticÀja
a forradalom elûtti elk´telezett k´ltûnemzed¢k szÀmÀra elvi alapjait tekintve aligha-
nem k¢zenfekvû mÂdon elfogadhatÂ volt, s sokban hasonlÁthatÂ is Petûfi vagy vala-
mely barÀtja, elvtÀrsa nem egy ÀllÀsfoglalÀsÀhoz:

à°n is szeretn¢m nyÀjasabb dalokban
ºdv´zleni a sz¢p term¢szetet,

çbrÀndaimnak f¢nyes csillagokban
BimbÂk k´z´tt keresni k¢peket.

°n is szeretn¢k kedvesem szem¢rûl
Enyelgve ¢s busongva dallani,

S nyÀjas arcÀrÂl, j¢ghideg sziv¢rûl
°rz¢kenyen sok sz¢pet mondani.

°n is szeretn¢m lÀngolÂ szavakkal
Dics¢rni ûsz Tokajnak tüzborÀt,

SzabÀly szerint kim¢rt, zengû sorokban
Meg¢nekelni a magyar hazÀt.

De engem felver nyÀjas k¢pzetimbûl
Komoly valÂnak sÃlyos ¢rckara;

Fajom keserve hangzik ¢nekimbûl,
Dalom neh¢z koromnak jajszava.



Mit ezrek n¢mÀn türve ¢rez¢nek,
Elt´lti ¢gû kÁnnal lelkemet;

M¢rt bÀmulod, ha nem vidÀm az ¢nek,
S ´r´m helyett csak bÃt ¢breszthetett?

MÁg gyÀva kor borÃl hazÀm f´l¢be, ä
°n szebb eml¢kivel nem gÃnyolom;

MÁg ¢gû k´nny ragyog ezrek szem¢be',
SzelÁd ´r´mrûl nem mes¢l dalom.

Mik¢nt az aeol-hÀrfa viharokban
Feljajdul a magas tetûk felett:

ögy zeng a dalnok bÃs dalt bÃs napokban,
Ki vÀrna tûle nyÀjas ¢neket?

Ha ¢ji v¢sz borÁtja lÀtk´r¡nket,
VillÀmok¢rt sohajt a t¢vedû;

Ha r¢gi bÀnat kÁnozÀ sziv¡nket,
Nem k´nnyeket k¢r-¢ a szenvedû?

S ilyen legyen dalom: egy villÀm f¢nye,
Egy k´nny, kimondva ezrek kÁnjait;

Kit nem hevÁt korÀnak ¢rzem¢nye,
SzakÁtsa kett¢ lantja hÃrjait.Ê

E´tv´s elk¢pzel¢s¢ben a modern k´lt¢szet kizÀrÂlag irÀnyzatos, szolgÀlÂ feladata ma-
rad meg: û Ãgy lÀtja, a k´ltû e mostani àbÃs napokbanÊ csak àbÃs daltÊ ¢nekelhet, s nyÀ-
jassÀgra a komoly valÂval szemben nem vetemedhetik. A szolgÀlÂ k´ltûnek ´nmaga
ellen¢re kell l¢trehoznia àneh¢z korÀnak jajszavÀtÊ, s ÀllandÂan mintha erûszakot kelle-
ne ́ nmagÀn is elk´vetnie: hisz û is szeretne szerelmes verset, bordalt, szelÁd enyelg¢st
¢nekelni ä Àm mindezt t´rt¢nelmi bajoktÂl szenvedû korÀnak erk´lcsi parancsa meg-
tiltja neki... A k´ltûtûl nemcsak a szem¢lyes ¢rzem¢nyek ki¢nekl¢s¢nek joga vonatik
meg itt (a szenvedû, Àm cselekv¢sre felszÂlÁtÂ korszellem Àltal), de ÀltalÀban is a kizÀ-
rÂlagos komoly ¢s komor fens¢gre lesz szorÁtva vagy kÀrhoztatva: a t´rt¢nelmileg meg-
¢lt vilÀgszenved¢s lÀttÀn k´telezûen ¢rzett egy¡tt-szenved¢s indulata ¢s felindulÀsa v¢g-
letesen aszketikus ´nkorlÀtozÀsra szÂlÁtja fel, s az ´r´m ¢s vidÀmsÀg ter¡lete, minden
enyhÁtû kiv¢tel n¢lk¡l, zÀrva kell hogy maradjon elûtte. Petûfi szabad elvü individua-
lizmusÀnak k´tetlens¢g¢t talÀn akkor lÀthatjuk a legvilÀgosabban, ha k´lt¢szeti stra-
t¢giÀjÀt ezzel a maga korÀban n¢pszerü, nagy hatÀsÃ ¢s impozÀns programmal hason-
lÁtjuk ´ssze. HiÀba hirdet ugyanis Petûfi gyakran hasonlÂ elveket (bÀr ennyire r¢szle-
tesen kimagyarÀzva ¢s ennyire v¢gletekig lehatÀrolt mÂdon az¢rt sohasem nyilatko-
zott!), û a verseiben mintha szÀnd¢kosan ¢s tervszerüen, e programversre adott tisz-
teletlen ¢s szemtelen vÀlaszk¢nt Árta volna meg, kihÁvÂ szem¢lyess¢ggel ¢s jÀt¢kos vi-
dÀmsÀggal mindazt, amit E´tv´s programja kizÀrt az ig¢nyes korszerü k´lt¢szet k´r¢bûl
(emiatt is roppant ¢rdekes t¢ny, hogy E´tv´s JÂzsef m¢gis kiv¢telesen nagyra becs¡lte
¢s tÀmogatta Petûfi k´lt¢szet¢t). Az û k´lt¢szet¢be, valamint kifejtett ¢s implicit ars po-
eticÀjÀba a t´rt¢nelmi meghatÀrozottsÀg ¢s erk´lcsi elk´telezetts¢g elfogadÀsa mellett

MargÂcsy IstvÀn: A szabad elvü Petûfi ã 317



is belef¢r a bordalok vidÀmsÀga, a szerelmi k´lt¢szet szubjektÁv szenved¢lyess¢ge, a ke-
d¢ly sokf¢le ¢rintetts¢ge stb.: a DALAIM cÁmü ´n¢rtelmezû versben (igen talÀlÂ ¢s ta-
nulsÀgos mÂdon) r´gzÁtett sokfel¢ irÀnyulÂ indulatossÀg, a sz¢lesre tÀrt tolerancia, a
modalitÀsok szivÀrvÀnyjÀt¢kÀnak javallÀsa oly k´ltûmodell igenl¢s¢t mutatja, mely f´-
l¢nyesen ¢s tÀgkeblüen utasÁtja el a k´lt¢szet aszketikus leszükÁt¢s¢t az irÀnymüv¢szet-
re (E´tv´ssel szembeni elt¢r¢sk¢nt persze az is felhozhatÂ, hogy Petûfi sohasem emlÁ-
tette Ãgy a korparancsot, mintha az erûszakosan szakÁtanÀ ki a k´ltût egy olyan Àlla-
potbÂl, melyet egy¢bk¢nt tudna szeretni...). Petûfi kiteljesedû szabadsÀgprogramjÀ-
nak alighanem kulcsmozzanata lesz ez: a k´ltû szem¢lyis¢g¢nek teljess¢g¢t akarja ver-
seiben megjelenÁteni, s ennek az egy¢ni teljess¢gnek m¢g azoknak az elveknek alapjÀn
t´rt¢nû korlÀtozÀsÀt sem tartja elfogadhatÂnak, melyekkel egy¢bk¢nt egyet¢rt.

A DALAIM Àltal adott k¢psornak m¢g egy nagyon fontos tulajdonsÀgÀra kell felhÁvnunk
a figyelmet: itt lÀtszik ugyanis a legvilÀgosabban, hogy Petûfi szÀmÀra a k¡l´nb´zû
k´ltûi megnyilatkozÀsok, müfajok, a k¡l´nb´zû l¢lek- ¢s ked¢lyÀllapotok egymÀshoz
k¢pest csupÀn mell¢rendelt viszonyban Àllnak, s egyiknek sincs kit¡ntetett szerepe
vagy tÃlsÃlya a t´bbihez k¢pest. Amint a k´ltû lelke igen sokf¢le reakciÂra k¢pes, Ãgy
a k´lt¢szet is sokf¢le lehet s sokfel¢ irÀnyulhat: s mindnek megvan a maga l¢tjogosult-
sÀga. Meglehet, az id¢zett vers felsorolÀsÀnak aktuÀlis retorikai hierarchiÀja erûteljes,
csattanÂs pozÁciÂba ÀllÁtja be a n¢pk¢pviseleti-politikai k´lt¢szetet ä mindez azonban
tipolÂgiailag nem k¡l´nÁti el e tematikÀt ¢s indulatot a t´bbitûl. Petûfi egyik legradi-
kÀlisabb gesztusa ez: nÀla a politikai indulat, tev¢kenys¢g, k´lt¢szet szinte àterm¢-
szetesÊ r¢sze lesz az individuum lelki-po¢tikai vilÀgÀnak, s a politika magÀtÂl ¢rtetûdû
mÂdon simul a szem¢lyesen ¢rdekelt ¢s elk´telezett ¢letvitel ¢s vilÀgn¢zet t´bbi eleme
k´z¢. Petûfin¢l ez a àterm¢szetesÊ felfogÀs zÀrja ki a politikus-forradalmÀr ´nsajnÀlÂ-
felajÀnlkozÂ aszk¢zis¢t (amelyre a p¢ldÀt mÀr lÀttuk E´tv´s vers¢ben): szÀmÀra ugyan-
oly kev¢ss¢ szorul magyarÀzatra vagy t´rt¢neti-erk´lcsi parancsra, hogy lelk¢nek le-
hetnek vagy legyenek àfellegeiÊ, àvillÀmlÀsiÊ, mint hogy àpillangÂiÊ s àvadrÂzsÀiÊ van-
nak... S megfordÁtva: a politikai jellegü k´lt¢szet sem emelkedik fel vagy ki a po¢zis
nagy eg¢sz¢bûl, hanem csak r¢szk¢nt, szervesen illeszkedû, de ´nÀllÂsulÀsra nem k¢-
pes ¢s nem m¢ltÂ r¢szk¢nt fog funkcionÀlni.

Elismerendû: e k´lt¢szeti r¢sznek persze a t´rt¢nelemben, a politikai ¢letben mÀs
l¢tmÂd ¢s ¢rtelmez¢si mÂd jÀr ki, mint a t´bbinek; s Petûfinek, a k´z¢leti szereplûnek,
a forradalmÀrnak eset¢ben e jogosultsÀg t´bbsz´r´sen is ¢rv¢nyes. TÀrsadalmi-poli-
tikai gondolkozÀsÀnak elemz¢se az elmÃlt ¢vtizedekben sok vitÀt kavart, s ´sszegzûen
megnyugtatÂ v¢geredm¢nyt nem hozott: kimutattÀk, s nem jogtalanul, eszmerend-
szer¢ben a reformkor politikai liberalizmusÀnak folyamatos jelenl¢t¢t ¢s mük´d¢s¢t,
a francia forradalmi jakobinizmus igen m¢ly ¢s Àrnyalt hatÀsÀt, ÀltalÀnos ¢rdeklûd¢s¢t
¢s fog¢konysÀgÀt az ez idûben korszerü romantikus utÂpikus szocialisztikus-kommu-
nisztikus eszm¢k irÀnt, s t´bb e korban nagy hatÀsÃ utÂpikus gondolkodÂnak (Cabet,
Babeuf, Buonarroti stb.) egyedi impulzusÀt vagy analÂgiÀjÀt, korlÀttalan individua-
lizmusÀnak idûnk¢nti anarchisztikus beÀllÁtottsÀgÀt stb. Az eszmet´rt¢neti ´sszetevûk
´nmagukban is roppant ¢rdekesek (s valamennyi emlÁtett bizonyÁtÀsban rejlik jÂ adag
igaz bizonyossÀg is), Àm szint¢zist, Petûfi beÀllÁtottsÀgÀra egyetemesen jellemzû Àlta-
lÀnossÀgot nem tudnak felmutatni. Eset¢ben sem a forrÀsok, sem az ihletû hatÀsok
nem Àllnak ́ ssze egys¢ges k´rr¢, sem a gondolati kiterjeszt¢sek ¢s meghosszabbÁtÀsok
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nem tudjÀk homog¢n erût¢rr¢ formÀlni variatÁvan sokszerü k¢pzetk´r¢t. E t¢ren is
arra kell Ãjfent figyelmeztetn¡nk, mennyire sz¢les skÀlÀn mozog Petûfi, gyakran
ugyanazon idûszakaszban is, mikor egyenesen vagy teoretikus ig¢nnyel nyilatkozik a
tÀrsadalomrÂl, a politikÀrÂl, a tÀrsadalom vagy politika mük´d¢s¢rûl. Hisz tudjuk pl.:
A TçBLABíRñ tÀrsadalmi szatÁrÀjÀnak elk¢sz¡lt t´red¢ke egyÀltalÀn nem mutat t´bbet
vagy mÀs eszmeis¢get, mint amilyen az E´tv´s-f¢le centralizmus liberalizmusÀbÂl ki-
olvashatÂ, Àm az ugyanabban az ¢vben (1847) Árott A XIX. SZçZAD K¹LTýI viszont
szocialisztikusan egyenlûsÁtû utÂpikus programra szÂlÁt ¢s esk¡szik fel... S hasonlÂk¢p-
pen: Petûfi, kinek falÀn, k´zismerten, a francia forradalmÀrok arck¢pei f¡ggtek, s ki
profetikus vÁziÂiban t´bbsz´r is megjÂsolta, s javallÂlag, egy akÀr az utolsÂ Át¢letre is
eml¢keztetû àv¢r´z´nÊ sz¡ks¢gszerü elj´vetel¢t, 1848 mÀrciusÀban annak ´rvend,
hogy a forradalom v¢rtelen¡l zajlott le (rÀadÀsul oly k´ltûi kiadvÀny ä azaz a NEMZETI
DAL ä erjesztû hatÀsa mellett, melynek k´zvetlen politikai programja egy fikarcnyival
nem haladta meg a pozsonyi orszÀggyül¢si ellenz¢k k´vetel¢seit!)... TovÀbbÀ: Petûfi,
aki a korabeli historizÀlÂ magyar nemzeti ideolÂgiÀval szemben igen Àrnyalt ¢s bo-
nyolult, sokszor nagyon ¢lesen kritikus viszonyban Àllt, ki a vilÀgszabadsÀgnak szent
jelszavÀt magyarul elûsz´r adta ki, s ki minden n¢pnek szabadsÀgÀt is szorgalmazta, a
szabadsÀgharc viharai k´z´tt bizony roppant egyszerü nacionalizmussal tudja majd
kimondani a magyar nemzet t´rt¢neti kivÀlasztottsÀgÀnak t¢zis¢t is, s mÀs, most ¢ppen
szemben ÀllÂ nemzetekrûl alkotott, ÀltalÀban is lesÃjtÂ Át¢let¢t is... çm a teoretikusan
leg¢lesebbnek tekinthetû ellentmondÀst alighanem az 1848-as ¢v hihetetlen hullÀm-
zÀsa hozta ki belûle: sok dicsûs¢ge, megalÀztatÀsa, sikere ¢s szenved¢se eg¢szen sz¢l-
sûs¢ges, polÀris reakciÂkat hÁvott elû gondolkodÀsÀbÂl. Hisz id¢zz¡k csak fel AZ APOS-
TOL nagyszerü, Istenhez int¢zett t´rt¢netfilozÂfiai vallomÀsÀt (a 11. r¢szbûl):

àA szûlûszem kicsiny gy¡m´lcs,
Egy nyÀr kell hozzÀ m¢gis, hogy meg¢rj¢k.
A f´ld is egy gy¡m´lcs, egy nagy gy¡m´lcs,
S ha a kis szûlûszemnek egy nyÀr
Kell, hÀny nem kell e nagy gy¡m´lcsnek,
AmÁg meg¢rik? ez bel¢ker¡l
°vezredek vagy tÀn ¢vmiljomokba,
De bizonyÀra meg fog ¢rni egykor,
°s azutÀn az emberek belûle
VilÀg v¢g¢ig lakomÀzni fognak.
A szûlû a napsugaraktul ¢rik;
Mig ¢des lett, hÀny napsugÀr
Lehelte rÀja ¢lte meleg¢t,
HÀny szÀzezer, hÀny miljom napsugÀr?...
A f´ldet is sugÀrok ¢rlelik, de
Ezek nem nap sugÀrai, hanem
Az embereknek lelkei.
Minden nagy l¢lek egy ilyen sugÀr, de
Csak a nagy l¢lek, s ez ritkÀn terem;
Hogyan kivÀnhatnÂk tehÀt, hogy
A f´ld hamar meg¢rj¢k?...
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Mi c¢lja a vilÀgnak?
BoldogsÀg! s erre eszk´z? a szabadsÀg!
SzabadsÀg¢rt kell k¡zdenem,
Mint k¡zdtek ¢rte oly sokan,
°s hogyha kell, elv¢rzenem,
Mint elv¢rzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadsÀg-vit¢zek,
Fogadjatok szent sorotok k´z¢!Ê

Petûfi e sorokban m¢ltÂsÀgteljes rezignÀciÂval foglalja k¢pbe a romantikus liberaliz-
mus szerves t´rt¢netfejlûd¢srûl szÂlÂ tanÀt: itt a t´rt¢nelem mint organizmus ´nma-
gÀban fejlûdik, s radikÀlis vÀltÀs, ugrÀs (azaz forradalom) n¢lk¡l ¢rik majd be, ha be-
¢rik ä ugyanakkor, mint ismeretes, e mü epikus fikciÂjÀban ¢pp ennek a szenved¢lye-
sen megfogalmazott koncepciÂnak lehetetlens¢ge rajzoltatik meg, s az anarchisztikus
terror eshetûs¢ge lesz, tragikus irÂniÀval, felvÀzolva. HasonlÂ koncepcionÀlis fesz¡lt-
s¢g mutathatÂ ki aztÀn mÀs, e korbÂl valÂ politikus-k´ltûi ÀllÀsfoglalÀsai k´z´tt is: mÁg
pl. ama vers¢ben, melyet A NEMZETGYþL°SHEZ int¢zett, s melyben Ãj orszÀg¢pÁt¢sre
szÂlÁtja fel a k¢pviselûket, m¢g megengedn¢, hogy a r¢gi rend radikÀlis eltakarÁtÀsa
sorÀn megûrizzenek valamit az elmÃltakbÂl (àNem mondom ¢n: a r¢gi ¢p¡letnek / DobjÀtok
f¢lre mindenik k´v¢t...Ê), addig az AKASSZçTOK F¹L A KIRçLYOKAT! forradalmi terror-
agitÀciÂja mÀr az univerzalista lÀzadÀst ¢s az erûszakot dicsûÁti, s azt ÀllÁtja, hogy csak
most, a forradalmi lincsel¢s pillanatÀban kezd àhatalmas lenni a n¢pÊ (sût: m¢g azt is
hozzÀteszi: àde m¢g mindig nem tettetek sokatÊ!)...

A kijelent¢sek ¢s megfogalmazÀsok ellentmondÀsai (melyeket az aktÁv politizÀlÀs ese-
t¢ben egy¢bk¢nt sokkal egyenletesebb gyakorlat ellensÃlyoz) ugyanarra a szabad, in-
dividualista k´ltûi szeml¢letre vezethetûk vissza, melyre mÀr oly sokszor utaltunk. Pe-
tûfi, jÂllehet tÀrsadalmi-politikai ¢rdeklûd¢se ¢s ¢rdekelts¢ge hatÀrait, ha nagyon sz¢-
lesen is, de persze meghÃzta, magyarÀzÂ ¢s programalkotÂ attitüdje mell¢ vagy m´g¢
nem Âhajtott szigorÃan meghatÀrozott ¢s egy (akÀrmilyen tekint¢lyelvü) ideolÂgiai for-
rÀsbÂl eredeztethetû rendszert ¢pÁteni (talÀn mindennek illusztratÁv magyarÀzatÀt
nyÃjthatja ama sokszor elemzett ¢letrajzi adat is, mely szerint Petûfi politikai tÀj¢kozÂ-
dÀsÀnak elsûdleges forrÀsa nem k´zvetlen¡l ideolÂgiai, hanem t´rt¢neti jellegü volt: a
francia forradalom gyakorlati t´rt¢nete, bÀrmilyen szeml¢letü k´nyvbûl olvashatta is,
elsûsorban nyilvÀn mint p¢lda, nem pedig mint elvont teoretikus tanulsÀg ¢rinthette).
S e szigorÃan k´rvonalazott rendszert n¢lk¡l´zû attitüd, mely minden mozzanatÀban
az egy¢ni helytÀllÀsra ¢s erk´lcsre utal, s minden mozzanatÀban r´gt´n ¢s k´zvetlen¡l
k¢pes a k´zvetÁt¢sek n¢lk¡l lÀtott ¢s lÀttatott v¢gc¢lra mutatni, szabadsÀgÀban mindig
¢pp ahhoz az elm¢leti seg¢danyaghoz nyÃl, amelyre, Ãgy ¢rzi, aktuÀlisan sz¡ks¢ge
van. Petûfi po¢tikÀjÀnak k´zvetlen¡l reflexÁv jellege, mely bÀrmely verse sz¢lsûs¢gesen
´nk¢nyes besz¢dduktusÀban kimutathatÂ, a politikai eszm¢lked¢st (illetve a politikÀ-
rÂl valÂ eszmefuttatÀsokat) is befolyÀsolja, s nem engedi rendszerr¢ szilÀrdulni. ValÂ-
szÁnüleg ennek k´sz´nhetû, hogy Petûfi politikai versei m¢g ma is sokat ûriznek hajdani
elevens¢g¡kbûl: e versekben, Ãgy tünik, a k´ltû nem is mint politikus politizÀl, hanem
csak polgÀrk¢nt, magÀnemberk¢nt, ¢rintett individuumk¢nt besz¢l a politikÀval is
kapcsolatos fontos k¢rd¢sekrûl, s a vilÀg legterm¢szetesebb mÂdjÀn k´zli e t¢ren ki-
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alakÁtott szem¢lyes ÀllÀsfoglalÀsÀt (ugyanennek a politizÀlÂ szem¢lyess¢gnek, szem¢-
lyes politizÀlÀsnak tudhatÂ be pl. ama bÀjos, ́ r´mteli egy¢rtelmüs¢g is, mely a 15-DIK
MçRCIUS, 1848 cÁmü vers¢ben nem a politikai sikert, hanem elsûsorban sajÀt szerep¢t
¢s dicsûs¢g¢t Âhajtja meg´r´kÁteni...). A romantikus Petûfi szÀmÀra a politika mint mo-
dern, elidegenedett, ´nÀllÂsodott szf¢ra vagy egyÀltalÀn nem l¢tezik, vagy ha m¢gis
k¢nytelen tudomÀst venni rÂla, akkor olyannyira rossz szÁnben tünik fel, hogy vele
szemben csak vagy a teljes d¡hü tÀmadÀs, vagy a teljes kivonulÀs gesztusa lÀtszik szÀ-
mÀra elfogadhatÂnak: mindezt el¢gs¢ges mÂdon bizonyÁthatja akÀr a BatthyÀny-kor-
mÀny politikÀjÀval szembeni sok, nyersen t¡relmetlen kijelent¢se (s ezek k´zt olyan
is akad, mely a miniszt¢rium kapcsÀn a lÀmpavasat emlegeti!), akÀr az a jÂ pÀr, m¢lyen
megrendÁtû verse, melyekben, Ãgy lÀtszik, a politikusl¢t elembertelenÁtû dilemmÀitÂl
akarna megszabadulni, s valamely teljesebb embers¢g lehetûs¢g¢t ÂhajtanÀ keresni
(v´. A HEGYEK K¹ZT, MI°RT KIS°RSZ..., ITT BENN VAGYOK A F°RFIKOR NYARçBAN...
stb.). Sût: talÀn maga ez az attitüd is lehet ä term¢szetesen az ismert, ideolÂgiai-tartalmi
jellegü probl¢mÀk mellett ä az oka, hogy 1848 mÀrciusÀnak hatalmas sikerei utÀn Pe-
tûfi oly hamar ¢s hirtelen s annyira kibontakozÀsi lehetûs¢g n¢lk¡l kiszorult a politikai
t¢rrûl, s a k¢pviselû-vÀlasztÀs sorÀn oly elk¢pesztû ¢s megsz¢gyenÁtû kudarcot kellett
elviselnie (bizonyÀra elegendû itt pl. a szabadszÀllÀsi kiskunokhoz int¢zett fatÀlis vÀ-
lasztÀsi besz¢d csodÀlatosan naiv ¢s balga antitaktikussÀgÀra utalni). Eme v¢gletesen
szabadsÀgelvü k´z- ¢s magÀn¢leti magatartÀs, mely az aktuÀlis politizÀlÀs mindennap-
jai sorÀn rendre sz¡li a kib¢kÁthetetlen ¢s a minden ¢rintett r¢sz¢re ¢s r¢sz¢rûl meg-
oldhatatlan konfliktusokat, egyed¡l a k´lt¢szet ter¢n ûrizheti meg egyszerre sz¢lsûs¢-
gesen individuÀlis ¢s egyszerre v¢gletesen univerzalisztikus ig¢ny¢t ä ez¢rt is szavatolja
Petûfi politikai szerepvÀllalÀsÀt elsûsorban a k´lt¢szete.

Petûfi forradalom alatti tev¢kenys¢g¢rûl jÂ pÀr kortÀrs feljegyz¢se vagy k¢sûbbi em-
l¢kez¢se tanÃskodik. Ezek k´z¡l egyet ¢rdemes itt szem¡gyre venni, egyr¢szt az¢rt,
mert egy olyan politikailag kev¢ss¢ radikÀlis figurÀtÂl, KovÀcs LajostÂl, Sz¢chenyi Ist-
vÀn titkÀrÀtÂl szÀrmazik (1848 mÀrciusÀbÂl), kinek n¢zetei aligha Àlltak nagyon k´zel
a Pilvax kÀv¢hÀz forradalmÀrai¢ihoz, mÀsr¢szt az¢rt, mert az itt olvashatÂ ¢rt¢kel¢s
m¢gis sokban ¢rintkezik Petûfi ´nk¢p¢vel. KovÀcs, miutÀn minden szempontbÂl elis-
mer¢s¢t fejezte ki Petûfi szerep¢t ¢s a (KovÀcs szerint fenyegetû) felfordulÀst konszo-
lidÀlÂ tev¢kenys¢g¢t illetûleg (àPetûfi elûtt emelj¡k kalapunkat, ez egyik legnagyobbszerü em-
bere az orszÀgnakÊ), a k´vetkezûket Árja level¢ben Sz¢chenyinek: à...Itt forradalmi jellem
hÀrom emelkedik ki: VasvÀry, Petûfi, JÂkai, m¢g lehet negyediknek, de messze hÀtuk m´g¢ tenni
Egressy GÀbort! Ezekben nyilatkozik a forradalom minden inspiratioival. Ezeknek semmi szem¢-
lyes ambitiojuk nincs, ûk eszm¢k emberei, a szabadsÀg fanatikus apostolai. ElszÀnt, szelÁd jelle-
mek, teljesen ki van formÀlva benn´k a pÀrizsi jacobinusok f¢l-stoicismusa, szigorÃ alakja, ä de
mindenesetre jobb szÂnokok s bev¢gzettebb jellemek, mint a 89-iki francia revolutio jacobinjai.
K¡l´n´s meglepet¢ssel vesz ¢szre benn¡k minden m¢lyebbre lÀtÂ ember annyi organizÀlÂ tehets¢-
get, v¢rtûli irtÂzÀst, a rend s fennÀllÂ t´rv¢ny bÀlvÀnyozÂ tisztelet¢t, de meghatÀrozott t´rekv¢st
a forradalmi ÀtalakulÀs irÀnt; s bizonyos lehet mindenki, hogy ûk minden percben meghalnÀnak
doctrinÀjok¢rt.Ê (KovÀcs Lajos levelei gr. Sz¢chenyi IstvÀnhoz 1848. mÀrcius 20-ÀrÂl ¢s
22-¢rûl; k´z´lve in: Hatvany Lajos: íGY °LT PETýFI. IV. k´tet. Akad¢miai KiadÂ, 1957.
276ä277., 286.) Elsûsorban nem a dics¢ret emelkedett pÀtosza a fontos ebben a meg-
nyilatkozÀsban, hanem az: mennyire hasonlÁt e Petûfi-k¢p arra, amelyet mi is, Petûfi
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´njellemz¢s¢nek, müveinek, valamint rÂla mÀsoktÂl szÀrmazÂ ismereteinknek s a
mÀsf¢l szÀz ¢ves Petûfi-kultusznak k´sz´nhetûen, ûrz¡nk rÂla. Petûfi mint àa szabadsÀg
fanatikus apostolaÊ! ä mily meglepûen ¢s megrendÁtûen talÀlÂ e korai kortÀrs szÂhasz-
nÀlat (s mennyire ´sszecseng azzal, amit majd a k¢sûbbiekben Petûfirûl tanulni s ta-
nÁtani fogunk!), mind a fanatizmust (az individuum meg nem alkuvÀsa s mindennel
szemben valÂ ́ n¢rv¢nyesÁt¢se okÀn), mind az apostolt (akÀr isteni kivÀlasztottsÀga, akÀr
szent ¢letelvei, akÀr Petûfi nem sokkal k¢sûbb sz¡letett po¢mÀja miatt), mind a jelszÂ-
k¢nt ¢rv¢nyes¡lû szabadsÀgot (mely itt ugyanoly v¢gtelen ÀltalÀnossÀgban ¢s aktuÀlis
politikai szempontbÂl ¡ress¢gben szerepel, mint Petûfi eg¢sz ¢letmüv¢ben) illetûen!
Mily k¡l´n´s ¢s tanulsÀgos egybees¢s, hogy m¢g a konzervatÁv kortÀrs is a szabadsÀg
absztrakt elv¢t lÀtja bele Petûfi figurÀjÀba! AkÀrcsak maga a k´ltû, aki ́ nmagÀrÂl min-
dig is Ãgy Árt, mint kinek szÀmÀra a legfontosabb probl¢mÀt a szabad egy¢nis¢g erk´l-
csi helytÀllÀsa jelenti, term¢szetesen a t´rt¢netileg adott helyzetre rÀlÀtott, ´nmaga
vÀlasztotta erk´lcsi koordinÀtÀk k´z´tt. Ahogy Petûfi sajÀt k´lt¢szet¢rûl besz¢l 1848.
tavaszi forradalmi naplÂjÀban, az bÁzvÀst bizonyulhat szÀmunkra kev¢snek, Àm amit
eg¢sz ¢letvezet¢se ¢s emberi-k´ltûi vÀllalkozÀsa vez¢rprincÁpiumak¢nt jel´l meg, az
¢rv¢nyesnek lÀtszik, sût, mutatis mutandis, k´lt¢szet¢re is kiterjeszthetû; mivel indi-
vidualizmusÀnak àszigorÃ erk´lcseÊ àlelk¢nek isten¢vel, a szabadsÀggalÊ kar´ltve ha-
lad, olyan k´lt¢szetet tud l¢trehozni, mely minden mozzanatÀval, po¢tikai gesztusÀval
valÂban a sok¢rtelmü szabadsÀg irÀnyÀba mutat ¢s hat: à...Lehetnek ¢kesebb, nagyobbszerü
lantok ¢s tollak, mint az eny¢m, de szeplûtelenebbek nincsenek, mert soha lantomnak egy hangjÀt,
tollamnak egy vonÀsÀt sem adtam b¢rbe senkinek; ¢nekeltem ¢s Ártam azt, mire lelkem istene ´sz-
t´nz´tt, lelkem istene pedig a szabadsÀg. Az utÂkor mondhatja rÂlam, hogy rosz po¢ta voltam, de
azt is fogja mondani, hogy szigorÃ erk´lcs¡ ember val¢k, ami egy szÂval annyi, mint republikÀnus,
mert a respublikÀnak nem az a fû jelszava, hogy Ïle a kirÀllyal!Î, hanem a Ïtiszta erk´lcs!Î...Ê

LukÀcsy SÀndor

PETýFI EL NEM HANGZOTT SZñZATA

àBuda vÀra visszafoglalva...Ê Csak k¢sûbb der¡lt ki, hogy az ostromra vesztegetni az
idût sÃlyos taktikai hiba volt, de nem csodÀlkozom a hadvezetûk t¢ved¢s¢n: a szimbo-
likus gesztusoknak olykor mÀgikus erej¡k van, s a nemzeti f¡ggetlens¢g jelk¢pes szent
hely¢nek megvÁvÀsÀtÂl nagy hatÀst lehetett vÀrni a n¢p hangulatÀra.

Alighogy az ´r´mhÁr meg¢rkezett Debrecenbe, Kossuth utasÁtÀst fogalmazott a
had¡gyminiszt¢riumnak. ögy hangzik, mint egy kiÀltvÀny, s valÂban az, meg is jelent
a K´zl´ny jÃnius 2-i szÀmÀban. à...hazÀnk k¢t fûvÀrosa ellens¢g¡nk dÃlÂ kez¢tûl mentve van!...
Jeles hadvez¢reink... vit¢z sereg¡nk... dicsûs¢ges csatÀk...Ê Kossuth mestere volt a kommu-
nikÀciÂnak. Hatni akart, most maga is meghatottan.

Elsû gondolata reÀlis. àKedvesebb k´teless¢get nem ismerek, mint azokrÂl, akik a szent harc-
ban r¢sztvettek, gondoskodni!Ê Az ostromban 1118 magyar esett el, mennyi lehetett a se-
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bes¡lt? A halottaknak csak àa nemzet, haza s kormÀny igaz hÀlÀjÀÊ-t Ág¢rhette Kossuth, a
b¢na harcfiak szÀmÀra orvos, ÀpolÀs, ellÀtÀs kell. àEzt jobban el¢rhetûnek tartom, mint ha
azonnal egy a nemzet nagysÀgÀhoz m¢rt alkalmas rokkantak palotÀjÀt ÀllÁttat fel a kormÀny...Ê
ä azonnal ¢s palota, egy kicsit megszaladt a toll ä àmely k¡lsû nagyszerüs¢ge Àltal feltünj¢k,
belsû elrendez¢se Àltal pedig vit¢z lakÂinak a lehetû legnagyobb k¢nyelmet ¢s nyugalmat adhas-
sonÊ. A had¡gyminiszter keressen reprezentatÁv helyet, mÀris fogjon hozzÀ a tervez¢s-
hez, vegye mintÀul a hasonlÂ pÀrizsi ¢s londoni int¢zeteket, s gondoskodj¢k rÂla, hogy
a palotÀnak sz¢p kertje legyen...

NagyralÀtÂ szÀnd¢k ¢s j´vûÀbrÀnd, mintha Kossuth elfelejtette volna, hogy orosz
bet´r¢s fenyeget, s n¢hÀny napja mÀr keresztes hadjÀratot hirdetett ellene, b´jttel,
imÀval, harangzÃgÀssal. Nem felejtette el, de most, BudavÀr bev¢tel¢nek eufÂriÀjÀban
szabadjÀra engedte k¢pzelet¢t. öj papÁrt vesz elû, p¢nz¡gyminiszter¢nek ad utasÁtÀst
àa Margitszigetnek n¢pkertt¢ alakÁtÀsÀrÂlÊ, tovÀbbÀ int¢zkedik, hogy àPest vÀrosÀnak keleti
oldala egy tÀgas csatornÀval vetess¢k k´r¡l, mely akk¢nt legyen ¢pÁtve, hogy mÁg egyr¢szrûl Pest
vÀrosa erûdÁt¢s¢nek eg¢szÁtû r¢sz¢t teendi, Ãgy mÀsr¢szrûl ne csak a vÀrost a kellemetlen portÂl
megszabadÁtani segÁtse, s ezÀltal dÁsz¢t, csÁnjÀt ¢s felvirÀgoztatÀsÀt elûmozdÁtsa, hanem egyszers-
mind Pest fontossÀgÀnak kereskedelmi tekintetben is megfeleljenÊ (kik´tûkkel, raktÀrakkal, ha-
jÂmühelyekkel).

Ez is megjelent a K´zl´nyben. Szemere Bertalan minisztereln´k bizonyÀra bosszÃ-
san olvasta. Sosem volt jÂ viszonyban Kossuthtal, f¢lt¢kenykedtek, civakodtak, s most
Szemer¢nek lÀtnia kellett, hogy a KormÀnyzÂ elorozta az û csatornaterv¢t, melyet
1838-ban tett k´zz¢, ekk¢nt: à...vajjon nem lehetne s nem kellene-e f¢lk´r hajlatÃ k¢t-hÀrom
csatornautcÀt csinÀlni, mely a DunÀbÂl folyvÀn be, ism¢t abba folyna ki?Ê ä a levegû felfris-
s¡lne, a kereskedelmi szÀllÁtÀsokat k´nnyebben lehetne v¢gezni. (1867-ben majd TÀn-
csics MihÀly elevenÁti f´l a pesti csatorna¢pÁt¢s ´tlet¢t.)

Kossuth fantÀziÀjÀnÀl csak munkabÁrÀsa volt nagyobb. Elk¢pesztû, mi mindenben
kellett int¢zkednie. Az term¢szetes, hogy naponta gondot fordÁtott a honv¢ds¢g f´l-
szerel¢s¢re, hogy fontos gazdasÀgi int¢zked¢sek mentek kereszt¡l a kez¢n, levelezett
a seregvez¢rekkel, kinevez¢seket Árt alÀ, t´rûd´tt a k¢n- ¢s sal¢tromtermel¢ssel (hadi-
anyag!), de mindek´zben foglalkozott aprÂ ¡gyekkel is: hogy egy lakatosmester, aki
megs¢r¡lt a fegyvergyÀrban, kapjon nyugdÁjat; hogy a BudÀn fogsÀgba ker¡lt csÀszÀri
katonÀkat vasÃt¢pÁt¢sen dolgoztassÀk; a t¡z¢rlovaknak adjanak t´bb zabot; a huszÀ-
rokat ne tiltsÀk el az ostorhasznÀlattÂl, jÂ az a csatÀban is; testûrzû katonÀinak csizmÀja
elkopott, csinÀltassanak Ãjakat nekik; a szÀllÀsa elûtt f´lszerelt utcarekesztû lÀncokat
(hogy kocsiz´rg¢s ne zavarja a KormÀnyzÂt) ¢jjel vilÀgÁtsÀk ki balesetek elker¡l¢se v¢-
gett; a katonasÀgnÀl az ezredek hagyomÀnyos idegen nyelv¢t cser¢lj¢k f´l magyarra:
Kinizsi, ZrÁnyi, DobÂ (ezt ¢vek mÃlva TÀncsics MihÀly is szorgalmazza, ûsmagyarok-
kal: Balamb¢r, Avar, çlmos...) ä ¢s m¢g nem szÂltunk a k¢relmezûk sereg¢rûl, akik
ellept¢k elûszobÀjÀt, az ÁrÂasztalokra teh¢nkedtek (int¢zked¢s: ne tegy¢k!), l¢legezni
sem lehet tûl¡k, Ãgyhogy rendelettel kell szabÀlyozni a fogadÂÂrÀkat: heti hÀrom nap
n¢gy-´t Âra; de levelekkel is ostromoljÀk, mint az a feltalÀlÂ, aki àtüzokÀdÂ sÀrkÀny-
g¢pÊ k¢szÁt¢s¢re ajÀnlkozik (Àllamk´lts¢gen) ä reszkess, Ausztria! El lehet tünûdni: jÂl
szervezte meg Kossuth a munkÀjÀt? Irodai szem¢lyzete huszonnyolc fû, m¢gis min-
dent maga csinÀlt, megdolgozott az ¢vi k¢tszÀzezer ez¡stforint fizet¢s¢¢rt, s m¢g ma-
radt ideje, bÀr a nagy eufÂria mÃltÀn mind ritkÀbban, egy-egy ÀbrÀndos tervre, mint
a moldvai csÀngÂk hazatelepÁt¢se a BÀcskÀba, term¢szetesen azonnal ä vagyis mihelyt
a hadi helyzet megengedi.
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A hadi helyzet egyre kevesebbet engedett meg. Kossuth, miutÀn bûkezü alapÁtvÀ-
nyokkal elbÃcsÃzott Debrecentûl, jÃnius 5-¢n visszak´lt´z´tt Pestre: dÁszhintÂ, kivilÀ-
gÁtÀs. N¢hÀny nap mÃlva megtekinti BudÀt, szomorÃ lÀtvÀny, de mÀris tervezget: le
kell rombolni a vÀrat, hogy soha t´bb¢ ne ÀgyÃzhassÀk onn¢t Pestet, a terepet àtetsz¢-
keny alakzatÊ-ra planÁrozni, a VÀrhegy alÀ alagutat fÃrni a k´zleked¢snek; de ezekbûl
a nagy gondolatokbÂl mÀr csak egy szem¢t¡gyi rendelet lesz: a lomot, mocskot a la-
kosok ne hÀnyjÀk ki az utcÀra meg a falak t´v¢be, mert k¡l´nben j´n a kolera.

J´n is, sût mÀr itt van, mint az oroszok. JÃnius 23-Àig çrvÀba 14 000, DuklÀnÀl
25 000, a Szepess¢gbe 9600 muszka nyomult be, s Ãj meg Ãj riasztÂ jelent¢sek. Mit
tehet a kormÀny? A minisztereln´k szerint kozmetikÀzni kell a hÁreket, àszÂljunk sz¢-
pÁtveÊ. Kossuth ellenben kiÀltvÀnyt szerkeszt, ¢s miutÀn polemizÀl Szemer¢vel, szavÀt
is id¢zve: àf¢lretessz¡k a sem hozzÀnk, sem a nemzethez nem illû sz¢pÁtget¢stÊ, nyÁltan szÂl a
k´z´ns¢ghez: àA haza vesz¢lyben van.Ê Megmondja, hogy hÀny orosz j´tt be; hogy Er-
d¢lyben a lÀzadÀs Ãjra ki¡t´tt; az àistentelen austriai csÀszÀrÊ is ´sszeszedte minden ere-
j¢t. Van ugyan àvit¢z, bÀtor, a szabadsÀg¢rt halni k¢sz hadsereg¡nkÊ, mintegy k¢tszÀzezer
katonÀnk, de a zsarnoksÀg ¢s a barbÀrsÀg elleni v¢gsû harcban sz¡ks¢g van rÀ, hogy
àkeljen fel a n¢p magaÊ, ragadjon ki-ki kardot, kaszÀt, baltÀt. àK¡l´n´s gondja legyen a
n¢pnek, hogy az ellens¢get ¢jjel soha pihenni ne hagyja, hanem v¢letlen¡l megrohanÂ ¢s ism¢t
hirtelen visszavonulÂ tÀmadÀsokkal, lÀrmÀval, harangf¢lrever¢ssel, tüzrakÀsokkal ´r´kk¢n
nyugtalanÁtsa... Mielûtt [az ellens¢g] valamely helys¢get megszÀllana, abbÂl minden ¢lûl¢ny ta-
karodj¢k ki, s ha megszÀllotta, bÀtor f¢rfiak gyÃjtsÀk fej´kre a hÀzakat, hogy vagy lÀngok mar-
tal¢kaivÀ legyenek ellens¢geink vad csordÀi, vagy legalÀbb pihen¢s¡ktûl megfosztassanak.Ê Ge-
rillaharc ¢s felperzselt f´ld: ezt a tanÀcsot tudta adni Kossuth a n¢pnek, s talÀn hitt is
benne. (Voltak nÀla naivabbak: sokan abba a hitbe kapaszkodtak, hogy segÁts¢g¡nkre
fognak sietni az ûsmagyarok çzsiÀbÂl. JÂkai A J¹Vý SZçZAD REG°NY°-ben utÂpiÀja ele-
m¢v¢ tette ezt a motÁvumot.)

A hosszÃ kiÀltvÀny igen sz¢p retorikai munka, Kossuth azonban Ãgy ¢rezte, hogy
visszafogottan Árt, mert ezzel a megjegyz¢ssel k¡ldte Àt Szemer¢hez: à¹sszefirkÀltam
valamit, nem agitationalis hangon, a szÂnoklat ideje lejÀrt.Ê A minisztereln´k, maga is nagy
gyakorlati connaisseur a retorikÀban, ÀldÀsÀt adta rÀ. Megjelent a KormÀnyzÂ ¢s va-
lamennyi minisztere alÀÁrÀsÀval a K´zl´ny jÃnius 28-i szÀmÀban, valamint n¢met¡l is.

A kÁs¢rûlev¢lben m¢g ez Àll: àHolnap itt n¢pgyül¢seket kellene tartani.Ê MÀrmost kell?
vagy csak kellene? Kossuth ä nÀla nagy ritkasÀg ä hatÀrozatlannak lÀtszik. °s ¢ppen
n¢pgyül¢st? Most, amikor a Pest vÀrosi tanÀcs¡l¢s terme kong az ¡ress¢gtûl, a k¢pvi-
selûk nem mernek megjelenni. °s ¢ppen Kossuth? Volt el¢g n¢pgyül¢s tavaly a MÃ-
zeum l¢pcsûin¢l, Kossuthot egyiken sem lÀttuk. Most sem akar a pesti n¢p szÁne el¢
Àllni, szÂnokoljanak mÀsok.

Ekkor l¢p be a k¢pbe Petûfi.
Buda ostroma alatt ide-oda cikÀzott (mint mindig) az orszÀgban; mÀjus 6-Àn Kos-

suthtal van hideg talÀlkozÀsa Debrecenben, 7-¢n SzolnokrÂl Ár s¢rtû levelet KlapkÀ-
nak, 11-¢n szem¢lyes ¡gyei miatt meglÀtogatja G´rgeyt svÀbhegyi hadiszÀllÀsÀn, 14-¢n
Klapka hÀzi ûrizetbe helyezi, 18-Àn eltemeti ¢desanyjÀt. E zaklatott idûben egyetlen
megjegyz¢se a budai harcrÂl, 17-¢n, anyja halÀla napjÀn Aranyhoz Árt level¢ben: àBu-
dÀt ostromoljÀk a mieink, de m¢g nem vett¢k be.Ê Nem tudjuk, mik¢nt v¢lekedett az ost-
romrÂl mint taktikai l¢p¢srûl, nem tudjuk, elkapta-e ût is az euforikus ´r´m a diadal
napjaiban. Arany JÀnos Árt egy krÂnikÀs modorÃ k´ltem¢nyt Buda ostromÀrÂl (VAN-E
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OLYAN...), Petûfi nem. MÀjusi versterm¢se alig van: EGY GOROMBA TçBORNOKHOZ (ez
Klapka), SZºLEIM HALçLçRA (mert az apja is meghalt), majd 21-¢n, Buda megvÁvÀsa
napjÀn: J¹TT A HALçL. Minden ellen¡nk esk¡d´tt: d´ghalÀl, gonosz kirÀly, v¢gÁt¢let;
de v¢gre f´ll¢legz¢s: à°l a magyar m¢g, Àll a honÊ; ha nem mondja is ki: Buda szabad;
à...hol lelek virÀgot, Dicsû fejedre illût, szent hazÀm?Ê. Petûfi SzalontÀra siet, hogy csalÀdjÀt
Pestre k´lt´ztesse, Arany is mint hivatalnok a fûvÀrosba tart, berendezkednek, biza-
kodÂk. De mÀr nem sokÀig.

Arany JÀnosnak egy 1858. ¢vi f´ljegyz¢s¢ben olvassuk: àPesten laktomban egy nap hoz-
zÀm jû Petûfi, hogy hivat Kossuth. Petûfi, ¢n, Egressi, Vas Gereben ¢s mÀsok megjelentek. Kossuth
egy mondÂkÀt tartott, hogy a haza vesz¢lyben van, a n¢pet fanatizÀlni kell keresztes hadra.Ê A
KormÀnyzÂ tehÀt elszÀnta magÀt, hogy megrendezi a gyül¢st, k´ltûkkel, szÁn¢szekkel
(bÀr az eff¢le n¢ps¢get mindig tÀvol tartotta magÀtÂl).

Arany JÀnos egy kicsit morcos, mert ¢pp SzalontÀra k¢sz¡l a csalÀdjÀhoz; Petûfi k´-
teless¢g¢rzete ¢s k¢pzelete megmozdul: fanatizÀlni leginkÀbb verssel tud, megÁrja F¹L
A SZENT HçBORöRA! cÁmü k´ltem¢ny¢t.

BuzdÁtÂ versek ÁrÀsÀban nagy gyakorlata van, a szabadsÀgharc alatt ez lÁrÀjÀnak fû-
szÂlama. A n¢phez fordulva visszat¢r elhagyott n¢pies modorÀhoz, egyszerüen Ár, oly-
kor egyszerüsk´dve. Elûveszi a Kisfaludy TÀrsasÀg r¢gi jÂ balladat¢mÀit gyül´letes
vagy ¡gyefogyott uralkodÂkrÂl (A KIRçLY ESKºJE, KONT °S TçRSAI stb.), harcba vÀgyÂ
parasztleg¢nyeket besz¢ltet, mint egy n¢pszÁnmüben (HçNY H°T A VILçG? r´plapon,
MILYEN LçRMA, MILYEN VIGALOM!), legt´bbsz´r T¡rtaiosz szerep¢t ´lti magÀra: f´l!
f´l! ä egy vers¢nek cÁme is ez. LÁrÀjÀnak e darabjai nem ¢rik el k´lt¢szete legjobb szÁn-
vonalÀt, van benn¡k valami penzumszerü, de ihlet is, mely ´nk¢ntelen¡l visszacsatol
egyet-egyet a korÀbbi nagy versekhez:

àHa majd minden rabszolga-n¢p
JÀrmÀt megunva sÁkra l¢p...Ê
(EGY GONDOLAT BçNT ENGEMET...)

àKi a sÁkra a kunyhÂkbÂl
Miljomok!Ê

(DICSýS°GES NAGYURAK...)

àF´l hazÀm, f´l nemzetem, magyar n¢p!
L¢pj a sÁkra...Ê

(A NEMZETHEZ)

à°let-halÀlra ki a sÁkra hÀt...Ê
(°LET VAGY HALçL!)

àKi a hÀzbÂl, ki a sÁkra,
Emberek...Ê

(F¹L A SZENT HçBORöRA!)

F´l-f´ltünnek a NEMZETI DAL motÁvumai: àIde veled, r¢gi kardunk!Ê ä àVedd elû ¢s k´sz´-
r¡ld ki, Magyar nemzet, r¢gi kardod...Ê (JýJ EL V°GRE, VALAHçRA...); az ûsapÀk, akik àsza-
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badon ¢ltek-haltakÊ, s àszolgaf´ldben nem nyughatnakÊ, most fordÁtott szerepben ker¡lnek
elû: àçtkozzuk ki ûseinket A nyugtatÂ f´ld ´l¢b¡l, Mi¢rt hagytak fiaiknak SzolgasÀgot ´r´ks¢-
g¡l!Ê A NEMZETI DAL refr¢nje V´r´smarty FñTI DAL-Ànak ritmusÀban szÂlt, s ez a k¢p-
let t´bb versben visszat¢r. (VAN-E MOSTAN OLYAN LEG°NY..., CSATADAL, F¹L A SZENT
HçBORöRA!)

A versek hangneme olykor, k¡l´n´sen eleinte, hetyke, sût hetvenkedû: àögy el¡t-
j¡k-verj¡k ûket, Ha t¡relm¡nk megszakad, Hogy magunk is megsajnÀljuk Szeg¢ny nyomorul-
takat!Ê (MçR MIN°KºNK ELLENS°GºNK...), àFegyverre nem is m¢ltatunk, Mint a kutyÀt, ki-
botozunk, ögy kiver¡nk, jobban se kell, M¢g a pipÀnk se alszik el! (MIT NEM BESZ°L AZ A N°-
MET...), de hamar megjelennek a harct¢ri halÀl ¢s a vesztes¢g k¢pzetei. K´nnyelmü
lÁrai tÃlzÀssal is: àHa k¢t magyar marad is a VilÀgon: (Csak e kettû szabad legyen) Nem bÀnom!Ê
(VAN-E MOSTAN OLYAN LEG°NY...) ä t´bbnyire azonban nagyon komolyan. 1848. mÀr-
ciusi fordulata utÀn egyik elsû verse (BEAUREPAIRE) ä nem lehet februÀri, mint a ki-
adÀsok k´zlik, mert a pÀrizsi forradalomra mint k¢t h¢ttel korÀbbi esem¢nyre utal ä
Verdun forradalmi parancsnokÀnak p¢ldÀjÀt ÀllÁtja kortÀrsai el¢: inkÀbb ´ngyilkos
lett, mintsem beleegyezzen vÀrÀnak f´ladÀsÀba; Petûfi a hûsi halÀlnak ezt a k¡l´n´s
eset¢t Lamartine n¢pszerü k´nyv¢ben, az HISTOIRE DES GIRONDINS-ban talÀlta, ¢s a
francia prÂzÀt csaknem szÂrÂl szÂra magyar versbe Àtt¢ve, ¢ppen ezt sietett elsûk¢nt
k´zz¢tenni a cenzÃrÀtÂl megszabadult °letk¢pek mÀrcius 19-i szÀmÀban, mintegy an-
nak elû¢rzet¢vel, hogy lesz m¢g sz¡ks¢g itt ÀldozatvÀllalÀsra. Ez a gondolat k¢sûbb
sem hagyja el.

àHaza ¢s szabadsÀg, ez a k¢t szÂ, melyet
Elûsz´r tanuljon dajkÀtÂl a gyermek,
°s ha a csatÀban a halÀl el¢ri,
UtÂszor e k¢t szÂt mondja ki a f¢rfi!Ê

ä Árja A MAGYAR N°P jeligeszerü zÀrÂstrÂfÀjÀban, a nagy francia Enciklop¢dia PATRIE
szÂcikk¢bûl k´lcs´n´zve a k´ltûi eszm¢t (àLe mot de patrie ¢toit un des premiers mots que
les enfans b¢gayoient chez les Grecs et chez les Romains; c'¢toit l'£me des conversations et le cri
de guerre...Ê); a nemzetgyül¢s tagjait ä egy kicsit furcsa ä ekk¢nt figyelmezteti (halÀlve-
sz¢lyes?) k´teless¢g¡kre:

àBÀrmily erûvel, bÀrmily Àldozattal,
BÀr mind egy szÀlig elvesztek bel¢,
HazÀt kell nektek is teremteni!Ê

ä majd k´vetkezû, 1848. jÃliusi vers¢ben alternatÁvÀt ÀllÁt f´l, mint V´r´smarty a
SZñZAT-ban, û maga a NEMZETI DAL-ban:

àIsm¢t magyar lett a magyar,
S vilÀgv¢g¢ig az lesz,
Vagy iszonyÃan ¢s dicsûn
Mind, mind egy szÀlig elvesz!Ê

ä decemberben a CSATADAL-t hasonlÂ gondolattal zÀrja, megmenek¡l¢st csupÀn a ha-
za szÀmÀra rem¢lve:
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àHa mindnyÀjan itt vesz¡nk is,
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
Hogyha el kell veszni, nosza,
Mi vessz¡nk el, ne a haza...Ê

ä mÁg v¢g¡l utolsÂ k´ltem¢ny¢ben (SZ¹RNYþ IDý...) rem¢nys¢g helyett mÀr csak egy
k¢rdûjel marad:

àEgy szÀlig elvesz¡nk-e mi?Ê

HalÀlt gyakran, gyûzelmet ritkÀn Ág¢rt Petûfi. S ha igen, akkor is csak egy metafi-
zikai ¢rvvel tÀmaszthatta meg: a jÂ ¡gynek gyûznie kell, k¡l´nben nincs igazsÀg, nincs
isten. 1848 ÀprilisÀban A MAGYAROK ISTENE ÁrÀsakor, m¢g a HYMNUS k´ltûj¢nek t´r-
t¢netfilozÂfiÀjÀbÂl von le k´vetkeztet¢st:

àA magyar nemzetnek volt nagy ¢s sok v¢tke,
S b¡ntet¢seit mÀr Àtszenvedte û;
De er¢nye is volt, ¢s jutalmat ¢rte
M¢g nem nyert... jutalma lesz majd a j´vû.

°lni fogsz, hazÀm, mert ¢lned kell...Ê

ä szeptemberben, amikor mÀr javÀban folyik a hÀborÃ, A SZ°KELYEKHEZ cÁmü versben
az erk´lcsi vilÀgrend t´rv¢ny¢re hivatkozik:

à...v¢gt¢re szabadokkÀ kell lenn¡nk;
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
Hisz vel¡nk van az igazsÀg s az isten.
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
A magyarnak ¢lnie kell ´r´kk¢...Ê

°s ha nem kell? Marad a horatiusi vigasz: àA hazÀ¢rt halni legnagyobb boldogsÀg Ezen
a vilÀgon!Ê (A HONV°D, 1849. jÃnius eleje.) Dulce et dacorum ä ezt egy parasztleg¢ny
magyarul sem igen ¢rtette meg.

BuzdÁtÂ verseket a n¢p szÀmÀra Arany is Árt. Nem jobbak ¢s nem rosszabbak, mint
Petûfi hasonlÂ k´ltem¢nyei, motÁvumaik k´z´sek. A HYMNUS gondolatÀt f´lid¢z-
te Arany is: àMegb¡nh´dt¡k ûsapÀink V¢tk¢t sÃlyosanÊ (EGYESºL°S); a szabadsÀgnak Àra
van, hirdette û is: à...meleg v¢rt Kell Àldoznod a j´vû¢rtÊ (A RODOSTñI TEMETý); alterna-
tÁvÀt lÀtott a nemzet elûtt: à°let vagy dicsû halÀlÊ (çPRILIS 14-°N); erk´lcsi instanciÀtÂl
tudakolta sorsunkat: à°l-e m¢g az Isten... magyarok Istene? Vagy haragra gerjedt n¢p¢nek
ellene...Ê (°L-E M°G AZ ISTEN?); a v¢gsû pusztulÀs k¢pe f´lr¢mlett elûtte is: àHa minket
elfÃ az idûk zivatarja: Nem lesz az istennek soha t´bb magyarjaÊ (AZ ¹R¹KS°G).

A retorikÀnak, ha vÀlsÀgos helyzetben, az ¢let felÀldozÀsa mellett kell ¢rvelnie, szük
terepe van. Ez¢rt nem csoda, hogy Kossuth jÃnius 27-i kiÀltvÀnya ¢s Petûfinek a n¢p-
gyül¢sre Árt verse k´z´tt sok a hasonlÂsÀg.
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Kossuth

àFegyverre! fegyverre! minden honpolgÀr!Ê

à...e f´ld´n, melyben apÀink szent hamvai nyu-
gosznak...Ê

à...a n¢p el¢g erûs arra, hogy a muszka csordÀk
az utolsÂ emberig elhulljanak...Ê

àNincs senki, akiben rem¢nylhetn¢nk, mint az
igazsÀgos Isten ¢s sajÀt erûnk...Ê

àMagyarorszÀg harca nemcsak a mi harcunk
t´bb¢. Ez a n¢p szabadsÀgharca a zsarnoksÀg
ellen.Ê

àAkarjÀtok-e lÀtni, mint tiporjÀk a tÀvol ¢jszak
kozÀkjai apÀitok, feles¢geitek, gyermekeitek
megfertûztetett tetemeit?Ê

àHa gyûz¡nk, lesz hazÀnk, ha pedig legyûze-
t¡nk, Ãgyis minden elpusztul...Ê

à...a hadsereggel keljen fel a n¢p maga...Ê

Petûfi

F´l, hazÀmnak valamennyi
LakÂja...Ê

àS ti apÀink, anyÀink, szent
Halottak,
SÁrotokon ellens¢g ne
Tapodjon...Ê

àSok az orosz, nagy a szÀma,
Mi haszna?
T́ bb lesz ott a magyar; talÀn
SzÀz is jut egy oroszra.Ê

à°s te isten, magyarok nagy
Istene,
L¢gy n¢peddel...Ê

àSzent a csata, nem harcolunk
KirÀly¢rt:
KirÀly ellen szabadsÀgunk
Isten¡nk ¢s hazÀnk¢rt!Ê

àNe f¢ljetek, gyermekink, ne
F¢ljetek,
Nem szÃr Àltal dÀrdÀjÀval
A vad kozÀk titeket;
Feles¢gink, kedvesink, ne
SÁrjatok,
Idegenek ´lel¢se
Nem tesz csÃfot rajtatok.Ê

àHa a vilÀg tÀmad is meg,
Gyûzn¡nk kell e csatÀkban;
Ha miljomnak el kell veszni,
Vesszen el!Ê

àMost az eg¢sz MagyarorszÀg
Legyen egy nagy hadsereg!Ê

Vannak persze k¡l´nbs¢gek. A kiÀltvÀny komorabb hangot ¡t meg, ijesztget a vesz¢ly
k¢peivel, hogy f´lszÁtsa a n¢p harci szellem¢t; Petûfi inkÀbb biztat, sût nyugtatgatja a
lakossÀgot, mert szÀmÁt a magyar vit¢zs¢gre ¢s Àldozatk¢szs¢gre. Az elt¢r¢sek a k¢t
szerzû temperamentumÀnak ¢s pszicholÂgiai taktikÀjÀnak mÀsf¢les¢g¢bûl erednek.

A legfontosabb k´z´s vonÀs az, hogy Petûfi vÀllalta Kossuth eszm¢j¢t, a n¢pi keresz-
tes hÀborÃ koncepciÂjÀt: àSzent a csataÊ, ¢s mÀr a vers cÁm¢ben: àszent hÀborÃÊ. A gon-



dolat nem volt szÀmÀra Ãj, hiszen mÀr 1848 szeptember¢ben ezt Árta: àF´l egy hatalmas,
egy szent hÀborÃra, F´l az utÂsÂ Át¢letre, f´l!Ê (°LET VAGY HALçL!) ä most, az àutÂsÂ nagy
prÂbaÊ idej¢n csak meg kellett ism¢telnie ́ nn´n szavait; m¢gis meglepû Petûfit ä eg¢sz
¢let¢ben ez egyetlenegyszer ä a kormÀnypropaganda segÁtûjek¢nt lÀtni. Nem rajta
mÃlott, hogy a n¢pf´lkel¢sbûl nem lett semmi.

JÃnius 30-Àn hirdetm¢ny jelent meg plakÀtokon ¢s a lapokban, hogy mÀsnap d¢l-
utÀn hat Ârakor n¢pgyül¢s lesz a MÃzeum udvarÀn, Petûfi, Arany meg k¢t szÁn¢sz,
Egressy GÀbor ¢s FÀncsy Lajos fog szÂnokolni az orosz bet´r¢s ¡gy¢ben. A gyül¢s
azonban elmaradt. Kossuth Ãgy hatÀrozott, hogy nem vÁv v¢gsû nagy csatÀt Pest mel-
lett, nem temetkezik a vÀros romjai alÀ, hanem Àtteszi a kormÀny sz¢khely¢t Szegedre,
s miutÀn egyik utolsÂ pesti rendelet¢vel m¢g gyorsan betiltotta Petûfi elvbarÀtainak
lapjÀt, a Marczius Tizen´t´dik¢t, lassÃ alf´ldi vonulÀs utÀn jÃlius 11-¢n szerencs¢sen meg
is ¢rkezett a Tisza-parti vÀrosba.

Petûfi ûrj´ng´tt a d¡htûl. àAz napon, melyen hirdett¡k a n¢pgyül¢st ä Árta jÃlius 11-¢n
Mezûber¢nybûl Aranynak ä, amelyre f´llovalt volt benn¡nket Kossuth, hogy fanatizÀljuk a
pesti n¢pet a fûvÀros k´rny¢k¢n vÁvandÂ v¢res, elhatÀrozÂ, utÂsÂ lehellet¡nkig tartÂ csatÀra, hol
Kossuth maga is jelen lesz, s ha kell, meghal Pest romjai alatt, mint û maga mondÀ: ugyanaz
napon adta tudtÀra a kormÀny a fûvÀrosi n¢pnek, hegedüszÂban persze, hogy esze ÀgÀban sincs
Pest k´rny¢k¢n harcolni, m¢g kev¢sbb¢ ott hagyni becses fogÀt, hanem az elsû bokor z´rren¢s¢re
el fog eblÀbolni vilÀgtalan vilÀgig, hol çrpÀd Âta nem volt ellens¢g, s hol hazamentû irhÀja na-
gyobb biztossÀgban lehet.Ê

A verses szÂzat, melyet a k´ltû a tervezett ¢s vÀllalt n¢pgyül¢sre Árt, nem hangzott
el, mert nem volt hol elhangoznia. Szerencs¢re a k¢zirat nem kallÂdott el, s a vers
1851-ben megjelent egy hamburgi magyar kiadvÀnyban.

Gergely AndrÀs

    A N°MET NAP    
°S A KISçLLAMI BOLYGñK

àKisnemzeti bolygÂk a n¢met nap k´r¡lÊ? A nemzetk´zi rendszer
n¢met ¢s magyar j´vûk¢pe 1848-ban

1848 oktÂber¢nek v¢g¢n, hosszÃ elvi vitÀk ¢s bizottsÀgi elûk¢szÁtû munkÀlatok utÀn a
frankfurti n¢met nemzetgyül¢s hozzÀkezdett az alkotmÀny elsû pontozatainak plenÀ-
ris vitÀjÀhoz. E paragrafusok feladata volt, hogy l¢tezû Àllamk¢nt hatÀrozzÀk meg azt
az elvi, t´rt¢nelmi ¢s f´ldrajzi fogalmat, amelyet N¢metorszÀgnak neveztek.

N¢metorszÀg hatÀrainak ¢s hatÀrokon tÃlnyÃlÂ, nem n¢met ter¡letekhez füzûdû
dinasztikus kapcsolatainak Àllamjogi ¢s nemzetk´zi jogi ¢rtelmez¢se t´bbnapos vitÀt
vÀltott ki, amely alkalmat adott a PÀl-templom gyül¢sezûi szÀmÀra, hogy kifejts¢k a nem-
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zetk´zi rendszerrel, a j´vendû rem¢lt EurÂpÀjÀval kapcsolatos elk¢pzel¢seiket. A vita
v¢ge fel¢, 1848. oktÂber 26-Àn szÂlalt fel a forradalom elûtti idûk vezetû liberÀlis n¢met
politikusa, ekkor a parlamenti liberÀlis centrum, a t´bbs¢g vezetûje, a n¢pszerü ¢s te-
kint¢lyes politikus, a nemzetgyül¢s eln´ke, Heinrich von Gagern.

Gagern szerint àaz elaljasodÀsba s¡llyedtÊ n¢met n¢pet àism¢t fel kell emelniÊ. N¢met-
orszÀgnak àvilÀgbÁrÂÊ hivatÀsa van. MostansÀg minden nemzettûl azt ig¢nylik, hogy a
nemzetek hatalmukat ¢s befolyÀsukat n´velj¢k, N¢metorszÀgtÂl sem vÀrhatjÀk, hogy
àcsendes visszavonultsÀgban... melegedj¢k a kemence mellettÊ. A k´rnyezû n¢pekkel sz´vet-
kezni¡k kell, a vÀrhatÂan f¡ggetlenn¢ vÀlÂ nemzetekkel, mint az olaszokkal, a lengye-
lekkel, a magyarokkal Àllamk´zi szerzûd¢sek r¢v¢n, àazokat a n¢peket, amelyeknek sem
nem hivatÀsuk, sem nem ig¢ny¡k, hogy ´nÀllÂk legyenek, mint bolygÂkatÊ kell bevonnunk àa
mi naprendszer¡nkbeÊ.

Mit jelenthet az Àllamk´zi kapcsolatok e naprendszervÁziÂja, k´z¢ppontjÀban (a
m¢g nem l¢tezû!) N¢metorszÀggal? A n¢met imperializmus korai, k´ltûi-metaforikus
megfogalmazÀsÀt? NetÀn szolid gyÀmkodÀst a gyeng¢bbek felett, a k´z¢p-eurÂpai rea-
litÀsok szÀmbav¢tel¢t? Avagy a t¢rs¢g liberÀlis-demokratikus ÃjjÀrendez¢s¢t, a cÀri ha-
talom visszaszorÁtÀsÀt, a pax germanica egy vonzÂ variÀnsÀt?

°s mit szÂltak mindehhez a t¢rs¢g n¢pei, elsûsorban a magyarok? Tudtak rÂla
egyÀltalÀn, vagy tÀj¢kozatlansÀgukban nem is m¢rlegelt¢k a Frankfurtban elhangzot-
takat? S mi volt az û vÁziÂjuk a t¢rs¢g Ãj Àllamk´zi viszonylatairÂl? ¹sszeegyeztethetû
volt-e j´vûk¢p¡k a n¢metek¢vel akkor, amikor ä k´ztudottan ä k¡lpolitikÀjuk k´z¢p-
pontjÀba az Ãj n¢met hatalommal k´tendû sz´vets¢get ÀllÁtottÀk?

Az elsû k¢rd¢sk´r megvÀlaszolÀsakor elûsz´r von Gagern n¢zeteit kell k´zelebbrûl
megismern¡nk.

A Rajna-vid¢ki k´z¢pbirtokos bÀrÂ (testi alkatÀban, szÂnoki k¢pess¢geiben is a mi
Wessel¢nyinkhez hasonlÁthatÂ szem¢lyis¢g) politikusi pÀlyÀjÀt az 1830-as ¢vekben
kezdte. K¡lpolitikai ¢rdeklûd¢s¢nek a nyilvÀnossÀg elûtt kev¢s jel¢t adta, Àm k¢zirat-
ban maradt fejteget¢sei bepillantÀst engednek gondolatvilÀgÀba. Egyik 1832-es vÀz-
latÀbÂl id¢z¡nk: àA leg¡dv´sebb, ha Isten is Ãgy akarja, a legkedveltebb, a legkÁvÀnatosabb,
a legevidensebb, a mindenoldalÃ k´lcs´n´ss¢get kÁnÀlÂ sz´vetkez¢s k¢ts¢gkÁv¡l a N¢metorszÀg ¢s
MagyarorszÀg k´z´tti. Nemzetekk¢nt tekintve ezeket, hogyan is lehetne mÀsk¢nt? Nem leigÀzÀs,
nem hÂdÁtÀs, nem egybeolvadÀs! Egyek vagyunk, voltunk ¢vszÀzadokon kereszt¡l a k´lcs´n´s v¢-
delemben ¢s segÁts¢gben. Ezek a legszorosabb ´sszek´tû kapcsok... De nemcsak a szem¢lyek, az
Àllamjog, teljesÁtm¢nyek, leszÀrmazÀs, szomsz¢dsÀg k´ti egybe k¢t nemzet¡nket, hanem m¢g szo-
rosabban teszi ezt maga a term¢szet ä a Duna.Ê A DunÀtÂl d¢lre pedig hatalmas Àtalaku-
lÀsok vÀrhatÂk. àBosznia, Szerbia, a Nagy SÀndortÂl szÀrmazÂ kirÀlysÀg a legnagyobb izg¢-
konysÀgban van. Nem ejthetj¡k magunkat csalÂdÀsba az oszmÀn birodalom fokozatos feloszlÀ-
sÀnak megannyi t¡net¢t lÀtva.Ê Sz´vets¢get csak a nemzeti elv elismer¢se alapjÀn lehet
majd vel¡k k´tni.

Gagern tehÀt a n¢met felvilÀgosodÀs ´ntudatÀt nem plÀntÀlta Àt n¢met nacionaliz-
musba, hanem minderrûl pol¢miÀt folytatott kortÀrsaival. 1844-ben m¢g konkr¢tab-
ban ä bÀr nyilvÀnossÀgra ugyancsak nem hozva ä fejtette ki: àA n¢met egybef¡gg¢s, n¢met
befolyÀs, sût tÃlsÃly utÀni t´rekv¢st (ha egyÀltalÀn el lehet ¢rni) a gyarmatokon jogosnak, term¢-
szetesnek, jÂt¢vûnek tartom, ¢ppÃgy ott, ahol m¢g nem l¢teznek nemzeti ig¢nyekkel rendelkezû nem-
zetek, ahol a n¢pess¢g m¢g keletkez¢sben van. Azokban az orszÀgokban, ahol mÀr olyan m¢rt¢kben
uralkodik egy nemzet, hogy az orszÀg nagyobb n¢pess¢get tart el ¢s a k¡lsû bevÀndorlÀs irÀnti
ig¢ny is jelen van ugyan, de az orszÀg ¢s az uralkodÂ n¢p annyira azonos, hogy t´rt¢nelm¡k van,
amelyre t´bb¢-kev¢sb¢ b¡szk¢k lehetnek; vannak orszÀgos szokÀsok, jÂk ¢s rosszak, mint bÀrhol
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mÀsutt ä ott a k¡lf´ldi bevÀndorlÂk semmi mÀst nem tehetnek, mint hogy betagozÂdnak az ural-
kodÂ n¢pbe, an¢lk¡l, hogy t´meg¡k t´rekv¢s¢vel egy mÀsik n¢pet alkotnÀnak a n¢pben, ¢s nemzeti
befolyÀst akarnÀnak szerezni, amibûl csak vet¢lked¢sek ¢s v¢g¡l v¢res polgÀrhÀborÃk keletkezn¢-
nek. Ezt a n¢zetet t´bb Ázben is megv¢dtem mÀr, konkr¢tan BrazÁlia vonatkozÀsÀban... G´r´gor-
szÀg vonatkozÀsÀban... de fûk¢nt MagyarorszÀg, a dunai fejedelems¢gek is ebbe a kategÂriÀba
sorolandÂk.Ê

Gagern tehÀt a n¢pek ¢s n¢pcsoportok k´z´tt ä a kortÀrsak szokott mÂdjÀn, ami
alÂl ismeretesen Marx ¢s Engels sem k¢pezett kiv¢telt ä a t´rt¢nelem segÁts¢g¢vel tett
k¡l´nbs¢get: a t´rt¢nelemmel rendelkezû n¢pek ig¢nyt tarthatnak a nemzeti, k´vet-
kezûleg a nemzetÀllami l¢tre. Ezekben az orszÀgokban a n¢metek, mint n¢metek, nem
t´rekedhetnek nemzeti (legfeljebb civilizatÂrikus) szerepre.

Gagern n¢zeteivel nem Àllt egyed¡l. El¢g, ha csupÀn a Vorm¤rzben legolvasottabb,
n¢met kortÀrsaira (¢s egykorÃ magyar olvasÂira) a legnagyobb hatÀsÃ, nemzetk´zi
k¢rd¢sekkel sokat foglalkozÂ k´zgazdÀszra, Friedrich Listre hivatkozunk. Szerinte
àMagyarorszÀg nemcsak kulcs T́ r´korszÀg ¢s az eg¢sz Levante irÀnyÀbanÊ, hanem àegyszers-
mind v¢dbÀstya az ¢szaki tÃlhatalommal szembenÊ. A MagyarorszÀgot beutazÂ List k´zis-
merten nagy lelkesed¢ssel nyilatkozott az orszÀg n¢p¢rûl: à°letk¢pes nemzet... nagy szel-
lemi ¢s anyagi javak birtokÀban.Ê àHa maga MagyarorszÀg szerencs¢re nem talÀlta volna meg
sajÀt nemzetis¢g¢t ¢s nemzeti nyelv¢t azÀltal, hogy valÂdi ¢s jÂl felfogott ¢rdek¢nek megfelelûen a
magyar nemzetis¢get ¢s nyelvet hÁvja ¢letre, akkor csak egy olyan nemzet, amely alapvonalaiban
a magyar szellem b¢lyeg¢t viseli magÀn, tud ezen a f´ld´n nagy, virÀgzÂ, N¢metorszÀggal ben-
sûs¢ges barÀtsÀgban ÀllÂ birodalmat alkothatni.Ê Mindennek folytÀn List is term¢szetesnek
tartja, hogy az errefel¢ betelepedû n¢metek Àtveszik majd a k´rnyezû lakossÀg nyelv¢t.

A reformkori magyar liberÀlisok k¡lpolitikai elk¢pzel¢sei a cenzÃraviszonyok foly-
tÀn csak gy¢r, fûk¢nt k¡lf´ld´n megjelent ÁrÀsokbÂl rekonstruÀlhatÂk. A V¢degylet  c¢l-
jait n¢met nyelven ismertetû n¢vtelen r´pirat (Zay KÀroly grÂf munkÀja) nem hagyott
k¢ts¢get afelûl, hogy teljes k¡l´nÀllÀsra t´rekszenek a Habsburg Birodalmon bel¡l.
Ami pedig a terjeszked¢si-telep¡l¢si c¢lokat illeti: àa Duna folyÀsa jelzi azt az irÀnyt, melyet
a lotaringiai dinasztiÀnak vÀllalnia kellene, ha hÀzÀnak hatalmÀt tartÂs biztosÁt¢kra, birtokÀl-
lomÀnyÀnak f´ldrajzi helyzet¢re alapozza. Ennek megfelelûen a MonarchiÀnak a Fekete-tengerig
kellene terjeszkednie, OlÀhorszÀg, Bosznia, Szerbia, BulgÀria, Rum¢lia fekszik ¢rdekk´r¢ben, ¢s
meg is illetn¢k a torkolattal, a Boszporusszal; m¢gis nem Ausztria, hanem MagyarorszÀg lenne
az Ãj csÀszÀrsÀg magja, Buda-Pest annak fûvÀrosaÊ. A Habsburg Birodalom tehÀt a ter-
jeszked¢s eszk´ze, amelynek r¢v¢n MagyarorszÀg sÃlya megn´vekszik, a k´z¢ppontba
ker¡l. A n¢metek ellen¢ben fogalmazÂdik e program? KorÀntsem. àTisztelj¢tek a der¢k
n¢mets¢get, k´ssetek vele ´r´k sz´vets¢get az Àzsiai barbarizmus ¢s a rÂmai jogok ellen [vagyis
az orosz ¢s a dÀkoromÀn t´rekv¢sek ellen ä G. A.]; szÁv ¢s nyelv maradjon magyar, a fejet
¢s a kart Àramoltassa Àt a n¢met kultÃra, a n¢met szorgalom!Ê

Wessel¢nyi 1843-ban (n¢met¡l is) megjelent müve, a SZñZAT A MAGYAR °S A SZLçV
NEMZETIS°G ºGY°BEN, a Habsburg Birodalom f´deratÁv ÀtalakÁtÀsa mellett konkr¢t
k¡lpolitikai sz´vets¢gk´t¢st ajÀnl a liberÀlissÀ vÀlÂ PoroszorszÀgnak. A magyar refor-
merek k¡lpolitikai elk¢pzel¢sei ́ sszeegyeztethetûk lenn¢nek a n¢met liberÀlisok¢ival:
a perszonÀlis uniÂs rendez¢st el¢rû, ́ nÀllÂsodÂ MagyarorszÀg ¢s a szabad alkotmÀnyÃ
PoroszorszÀg (vagy N¢metorszÀg) oroszellenes v¢delmi c¢llal sz´vets¢get k´t egymÀs-
sal, illetve egy¡ttesen terjeszkedik ä telepÁt¢sek r¢v¢n, alkalmasint Àllamk´zi sz´vet-
kez¢ssel, netÀn annexiÂval (a n¢zetek t´bbnyire pontosan nem ¢rtelmezhetûk) ä az
Al-Duna ment¢n ¢s a BalkÀn t¢rs¢g¢ben.
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A frankfurti PÀl-templomban l¢nyeg¢ben ezek a n¢zetek visszhangoztak. A korÀbbi
r´piratai r¢v¢n (SYBILLISCHE BºCHER...) elhÁres¡lt Karl Moering MagyarorszÀgot
mint a àleghasznosabb sz´vets¢gestÊ, a àn¢met Duna fûorszÀgÀtÊ emlegeti. Ismeretes, hogy
az û indÁtvÀnyÀra Àllott f´l a PÀl-templom eg¢sze jÃlius 21-¢n, hogy a n¢metämagyar
szerzûd¢s s¡rgetû megk´t¢se melletti szimpÀtiÀjÀt kinyilvÀnÁtsa. Feladatuk, hogy àha-
talmas egys¢ges K´z¢p-EurÂpa teremtûdj¢k, amely erûs k¢zzel tartja a m¢rleget Kelet ¢s Nyugat,
k´ztÀrsasÀg ¢s ´nk¢nyuralom k´z´ttÊ. (Maga a Mitteleuropa, mint ä akkor hetvenmilliÂs ä
k´z¢p-eurÂpai entitÀs fogalma ¢s koncepciÂja is Moeringtûl szÀrmazik, s elsû virÀg-
korÀt ¢ppen az 1848-as n¢met nemzetgyül¢sben ¢lte.) A k´ztÀrsasÀgi-baloldali Zais
szerint N¢metorszÀg àEurÂpa k´zponti hatalma ¢s annak term¢szetes sÃlypontjaÊ, amelyet
mÀsodrangÃ hatalmak sz´vets¢gi gyürüje kell hogy ´vezzen, d¢lkeleten mindenek-
elûtt MagyarorszÀg. Az ugyancsak baloldali R¡melin hasonlÂ szerepet szÀnt Magyar-
orszÀgnak àegy nagy szabad n¢psz´vets¢gÊ megteremt¢s¢ben, amelyet àminden nemzet
egyenjogÃsÀgaÊ jellemez, amelynek r¢v¢n a n¢met nemzet àhÂdÁtÀsait... a müvelûd¢s, a
kereskedelem, a kolonizÀciÂ b¢k¢s, bÁrvÀgy n¢lk¡li propagandÀja r¢v¢nÊ ¢ri majd el.

A t´bb szÀz fûs, politikailag tagolt n¢met nemzetgyül¢sben mÀsfajta n¢zetek is el-
hangzottak. Voltak, akik (n¢pek helyett) nem n¢met àt´rzsekrûlÊ besz¢ltek, àn¢pecsk¢k-
rûlÊ, akik a n¢pvÀndorlÀs viharainak àelveszÁtett gyermekeiÊ, akik csak zavart visznek az
eurÂpai ÀllamalakulÀsokba, ¢s csak alÀvet¢s lehet a sorsuk. Akadt, aki a dunai n¢pek
j´vûj¢t a civilizÀciÂ fejlûd¢s¢vel ´sszhangban az eln¢metesed¢sben lÀtta, s ha nem is-
merik fel a civilizÀciÂ fejlûd¢st´rv¢nyeit, akkor k¢nyszerrel kell majd rÀvezetni ûket a
boldogulÀs ÃtjÀra... Voltak, akik olyan n¢pkongresszusrÂl ÀbrÀndoztak, amelyen a
szlÀv, olasz, magyar k¡ld´ttek is megjelennek, ¢s ezÀltal a n¢met uralmi ter¡let szi-
lÀrddÀ vÀlik EurÂpa k´zep¢n ä de e szavakat mÀr àhitetlenkedû csodÀlkozÀs; ÀllandÂsulÂ
¢s fokozÂdÂ nyugtalansÀgÊ fogadta, egyÀltalÀn ¢rz¢kelhetû, hogy eme ä a szÂ mai ¢rtel-
m¢ben vett nacionalista ä n¢zetek nem nyert¢k el a t´bbs¢g tÀmogatÀsÀt, k¢pviselûi
nem tartoztak a parlament reprezentatÁv politikusai k´z¢. A republikÀnusok egyik ve-
zetûje, Simon szerint az ilyen hegemonisztikus tervek a n¢mets¢g szÀmÀra csak àfel-
bomlÀst ¢s megsemmis¡l¢stÊ fognak hozni.

A kijelent¢sek jÂ r¢sze nehezen ¢rtelmezhetû, hiszen a mondatok hemzsegnek a
àn¢met ¢rz¡letÊ, àn¢met szabadsÀgÊ, àn¢met mÁvess¢gÊ, àgermÀn szellemÊ ¢s hasonlÂ kifejez¢-
sektûl, ahol a àn¢metÊ jelzû nem felt¢tlen¡l a nemzetit, hanem a kelet-eurÂpainÀl fej-
lettebb szintet jel´li, amelynek Àtv¢tel¢vel a n¢mets¢gtûl keletre ¢lû n¢pek nem nem-
zeti voltukat vagy ´nÀllÂsÀgukat vesztik el, hanem felzÀrkÂznak a fejlettebb szinthez. A
demokratÀk ismert politikusa, Vogt, e folyamatot illetûen k¡l´n´s ¢rvel¢st vÀlaszt,
amikor a nem n¢met Ausztria j´vûj¢t vÀzolja: ànos, Uraim, oldjÀk fel a k´tel¢keket, adjanak
szabadsÀgot ezeknek az egybekapcsolt nemzetis¢geknek... akkor ezek a nemzetis¢gek be fogjÀk lÀt-
ni, hogy mi szÀmukra a kÁvÀnatos. LÀtni fogjÀk akkor, hogyan j´n l¢tre sajÀt ́ szt´nz¢s¡kbûl nem-
zetk´zi jogi ¢s kereskedelmi sz´vetkez¢sek r¢v¢n az a bensûs¢ges csatlakozÀs N¢metorszÀghoz, amely
ellen a n¢pek el¢gedetlenkednek ¢s ellenÀllnak, ha k¢nyszerÁtik rÀ ûketÊ.

SzelÁd utÂpia ¢s hÂdÁtÀsvÀgy; az erûsebb, a fejlettebb àjogaÊ ¢s segÁtû szÀnd¢k a kis-
nemzetek irÀnt; a vilÀgt´rt¢nelem (magÀtÂl ¢rtetûdû) ¢rv¢nyes¡l¢se ¢s (alkalmasint
erûszakos) ¢rv¢nyesÁt¢se; hatalompolitikai megfontolÀsok ¢s nagyvonalÃ lemondÀ-
sok; f¢lelem ¢s sugÀrzÂ optimizmus; romantikus ÀbrÀndok ¢s gazdasÀgi ¢rdekek; na-
cionalizmus ¢s n¢pek sz´vets¢ge ä az eszm¢k ¢s ¢rvek hihetetlen kavargÀsa jellemzi a
PÀl-templomban ´sszegyültek gondolkodÀsÀt. Az eszmet´rt¢n¢szt ezek bûs¢ge nyü-
g´zi le; a politikai t´rt¢n¢szt a koncepcionÀlis zavar, a realitÀsok szÀmbav¢tel¢re alkal-
mas fogalmi k¢szlet hiÀnya foglalkoztatja.



Az ¢rtelmez¢s neh¢zs¢gein a jobboldal-baloldal politikai tengely¢nek alkalmazÀsa
nem sokat segÁt. A parlamenten kÁv¡li, forradalmi baloldal lapjÀban, a k´lni Neue Rhei-
nische Zeitungban, amelynek, ha kellett, minden sorÀt ÀtigazÁtotta a szerkesztû, Marx
KÀroly, olyan kifejez¢seket talÀlunk a b¢csi tudÂsÁtÂ tollÀbÂl, mint àszlÀv bestiÀkÊ, àÀllati
bunkÂ szlÀvokÊ, àcseh kutyÀkÊ. Maga a szerkesztû is arrÂl Árt, hogy àB¢csben megfojtottÀk a
horvÀtok, pandÃrok, csehek, szerezsÀnok ¢s hasonlÂ lump csûcsel¢k a germÀn szabadsÀgotÊ,
avagy àa cigÀnyok, k´zszÂval csehek minden nemzeti gyalÀzatossÀgukat megint magukkal hoz-
tÀkÊ. A fûmunkatÀrs, Engels Frigyes pedig egy k¢sûbbi, 1849. februÀri cikk¢ben a kis-
nemzetek eset¢ben a forradalom ¢s a nemzeti ¡gy teljes m¢rt¢kü ¡tk´z¢s¢t ÀllapÁtotta
meg: vagy feladjÀk nemzetis¢g¡ket, ¢s a forradalom ¡gye mell¢ Àllnak, vagy ä ami a
valÂszÁnübb ä a Habsburg birodalmi restaurÀciÂs t´rekv¢seket tÀmogatjÀk. àA forra-
dalom ezen gyÀva, aljas elÀrulÀsÀ¢rt egyszer m¢g v¢res bosszÃt Àllunk a szlÀvokon.Ê Erre a àmeg-
semmisÁtû harcraÊ ¢s àsemmit tekintetbe nem vevû terrorizmusraÊ nem a n¢mets¢g, hanem a
forradalom ¢rdek¢ben fog sor ker¡lni.

MagÀra a nemzetk´zi rendszer ÃjjÀrendez¢s¢re vonatkozÂ elk¢pzel¢sek k¡l´nbs¢-
gei vilÀgosabban kitapinthatÂk. Van olyan n¢zet, amely szerint minden n¢p egyen-
rangÃ ¢s teljes ´nÀllÂsÀgra jogosult (vagyis EurÂpa t¢rk¢pe teljesen ÃjrarajzolandÂ);
s van elk¢pzel¢s, amely csak a n¢mets¢g szerep¢t ismeri el a t¢rs¢gben, a t´bbieknek
elûbb-utÂbb k´z¢j¡k kell olvadniuk. (àEgy kis szlÀv v¢rfrissÁt¢s igazÀn nem fog ÀrtaniÊ ä
hangoztatja egy jobboldali politikus.) A t´bbs¢g azonban Gagernnel tart: vannak fej-
lettebb, nagyobb, ´nÀllÂsÀgra hivatott n¢pek, amelyekkel mint ´nÀllÂ Àllamokkal kell
sz´vets¢gi viszonyra l¢pni, s vannak, akik csupÀn nap-bolygÂ viszonylatban mintegy
beilleszkednek ebbe a rendszerbe. A nemzetk´zi rendszer tehÀt Àtalakul (a fû c¢l az
oroszellenes sz´vetkez¢s), de EurÂpÀban megmaradnak vagy legfeljebb csak Ãjra¢led-
nek a nemzeti hatÀrok. A n¢met liberÀlisok tehÀt a status quo konzervativizmusa ¢s a
forradalmi-felforgatÂ ÃjjÀrendezûk k´z´tti sÀvban jel´lik ki nemzetk´zi rendszer¡k
bolygÂpÀlyÀit.

BÀr a n¢zetek k´z´tti vita t¢tjei nagyon is jelentûsek, a tÀborok k´z´tti vita nem
¢les. Mert az eszmei alap f¢lre¢rthetetlen¡l k´z´s: a hegeli vilÀgszellem¢. Hegel szerint
a germÀnsÀg EurÂpa k´zep¢n a latin ¢s a szlÀv vilÀg k´z´tti nagy k´zvetÁtû, f´ldrajzi
¢rtelemben is, a tÃlzÂ latin szabadsÀg ¢s a szlÀv szolgasÀg k´z´tti politikai k´zvetÁtû
¢rtelm¢ben is. A hegeli koncepciÂt, a t´rt¢nelem ilyet¢n menet¢t, a àgermÀnÊ civili-
zÀciÂ keleti terjed¢s¢t nem k¢rdûjelezi meg senki. Ez a diskurzus k´z´s nyelve, hiszen ezt
besz¢lve nûtt fel egy eg¢sz nemzed¢k, s rÀadÀsul a koncepciÂ most ä 1848-ban ä be-
teljesedni is lÀtszik. A hegeli vilÀgk¢p aprÂp¢nzre vÀltÀsa, szakszÂval operacionalizÀlÀsa
ä ¢s nem mÂdosÁtÀsa! ä folyik a PÀl-templom vitÀiban. Mitteleuropa, K´z¢p-EurÂpa f´ld-
rajzibÂl politikaivÀ, vilÀgn¢zetiv¢ vÀlÂ fogalma adja azt a keretet, amelyben a vilÀgszel-
lem jelenleg ¢rv¢nyes¡lhet. Mitteleuropa jelenthet ä egyesekn¢l, kevesekn¢l ä egy¢r-
telmü n¢met uralmat, akÀr egyetlen birodalmat ä a t´bbs¢g a n¢met-AusztriÀval
egy¡tt mintegy ´tvenmilliÂs liberÀlis N¢metorszÀg tÃlsÃlyÀnak t¢ny¢bûl kiindulva
Mitteleuropa alatt sz´vets¢gi rendszert ¢rt. (A sz´vets¢gi rendszer egyes tervezget¢sek-
ben kiterjed SvÀjcra, DÀniÀra, N¢metalf´ldre is, mert csak Ágy tudnÀnak ellenÀllni a
francia ¢s az orosz egy¡ttes tÀmadÀsÀnak ä de legalÀbbis, mint szabadkereskedelmi
rendszerben, a gazdasÀg virÀgzÀsÀnak ebben lelik fel alapjÀt.)

Mit szÂlt mindehhez a t¢rs¢g t´bbi n¢pe? ä A lengyelek szÀmÀra orszÀguk helyre-
ÀllÁtÀsa volt az alapfelt¢tel, s ez n¢met k¡lpolitikai segÁts¢g n¢lk¡l elk¢pzelhetetlen volt,
Ágy az ¢rdektalÀlkozÀs itt fennÀllott. A romÀnok, elsûsorban a havasalf´ldi forradal-
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mÀrok k¡lpolitikai t´rekv¢sei ´nkorlÀtozÂ jelleggel m¢g a n¢met gyÀmsÀgot is elfo-
gadtÀk volna, ¢s ilyen k¢r¢sekkel jelentkeztek Frankfurtban. A Habsburg Birodalom
nem n¢met ¢s nem magyar n¢pei voltak azok, amelyeknek mindez a legkev¢sb¢ sem
tetszett; beolvadÀsuktÂl, a n¢met ¢s a magyar hegemÂniÀtÂl rettegtek (elsûsorban a
csehek ¢s a horvÀtok), s ez¢rt inkÀbb arra gondoltak, hogy egymÀssal ¢s a dinasztiÀval
egy¡ttmük´dve kez¡kbe veszik a f´deralizÀlt Habsburg Birodalom irÀnyÁtÀsÀt, ami-
nek (a nagy n¢met egys¢g meghiÃsÁtÀsa, a szlÀv szolidaritÀs eszmevilÀga, a dinasztia
konzervatÁv k¡lpolitikÀja folytÀn) inkÀbb az oroszbarÀt k¡lpolitikai orientÀciÂ felelt
volna meg.

Mi volt az ́ nÀllÂsodÀsra t´rekvû magyar liberÀlisok k¡lpolitikai elk¢pzel¢se, annak
eszmei alapja ä s ´sszeegyeztethetû volt-e mindez a n¢metek¢vel?

A n¢metämagyar liberÀlis nemzetÀllami sz´vetkez¢s k¡lpolitikai koncepciÂja,
Frankfurt ¢s Pest-Buda ´nÀllÂsÀgÀnak k´lcs´n´s elismer¢se, a frankfurti magyar k´-
vetk¡ld¢s, a konkr¢t magyar sz´vets¢gk´t¢si ajÀnlat megannyi k´zismert t¢nye a ma-
gyar, illetve a k´z¢p-eurÂpai 1848-as forradalomnak.

A magyar nemzetÀllami l¢tez¢s, a magyar àhivatÀsÊ egyik elsû eszmei megalapozÂja
Sz¢chenyi IstvÀn volt, aki A KELET N°PE cÁmü müv¢ben a magyarsÀg keletrûl hozott
sajÀtossÀgainak megûrz¢s¢t-kibontÀsÀt tekintette a nemzet feladatÀnak, vagyis azt,
hogy a magyarsÀg ily mÂdon adjon ´nÀllÂ hangot a nemzetek eurÂpai koncertj¢ben.

Sz¢chenyi akkor kÁnÀlta fel a maga àKelet n¢peÊ koncepciÂjÀt, amikor a korÀbbi
magyar ́ n¢rtelmez¢s mÀr ki¡resedett. A r¢gi hagyomÀny szerint, amelyet elûbb a pro-
testÀns pr¢dikÀtorok terjesztettek, de m¢g a XVII. szÀzadban a katolikusok is Àtvettek,
a magyarok Istennek ¢ppÃgy kivÀlasztott n¢pe, mint hajdan a zsidÂk, vagyis Istennek
terve van a magyarsÀggal, s egyelûre csak prÂbÀra teszi, illetve b¡nteti a magyarsÀgot
k¡l´nf¢le sorscsapÀsokkal, elsûsorban a t´r´k veszedelemmel. UtoljÀra K´lcsey
HYMNUS-a (1823) foglalja ´ssze ezt a nemzetk¢pet, de mÀr ott is a vers alcÁm¢ben jel-
zett mÂdon: àa magyar n¢p zivataros szÀzadaibÂlÊ. A hagyomÀny a XIX. szÀzadra ki¡re-
sedett, elsûsorban a vallÀsos vilÀgk¢p hÀtt¢rbe szorulÀsa folytÀn, de az¢rt is, mert azt
megelûzûen jÂ ¢vszÀzadon Àt a magyarsÀgot nem ¢rte k¡l´n´sen sÃlyos, rendkÁv¡li
megprÂbÀltatÀs. A hagyomÀny ki¡resed¢s¢re jellemzû, hogy a àmagyarok IsteneÊ mint
retorikai fordulat m¢g elevenen ¢l, a sajtÂban is, de mÀr csak a gondvisel¢st ¢rtik alatta.
Idegen nyelvre fordÁtva k¡l´n´s szÂlÀs ez, mintha a magyarok pogÀnyok volnÀnak,
k¡l´n istennel. Petûfi NEMZETI DAL-a erre a hagyomÀnyra tÀmaszkodik, amikor a àma-
gyarok isten¢reÊ esketi a magyarokat, de a versben mÀr nincs transzcendens ¢rvel¢s,
p¢ldÀul Isten szem¢lyes rosszallÀsÀnak kifejez¢se vagy szÀnd¢kÀnak f¡rk¢sz¢se.

Sz¢chenyi tehÀt jÂl ¢rz¢kelte, hogy evilÀgi nemzeti c¢lra van sz¡ks¢g, ajÀnlatÀt m¢g-
sem fogadtÀk el. Az 1840-es ¢vek politikai k¡zdelmeiben a szabadsÀg t´rt¢nete, az ek´-
r¡li k¡zdelmek, a magyar szabadsÀg mint c¢l foglalta el v¢g¡l ä s nem a kulturÀlis jellegü
àKelet n¢peÊ ä a k´z¢pponti helyet a magyar nemzet ́ nmeghatÀrozÀsÀban. A szabad-
sÀg fogalma nem maradt meg elvontsÀgÀban; az Àllami ´nÀllÂsÀg, jobbÀgyfelszabadÁ-
tÀs, n¢pk¢pviseleten, felelûs kormÀnyrendszeren alapulÂ ́ nrendelkez¢s adta tartalmi
elemeit. Mivel t´rt¢nelme, tÀrsadalmi pozÁciÂja folytÀn a KÀrpÀt-medenc¢ben a sza-
badsÀg kivÁvÀsÀra jÂszerivel egyed¡l a magyarsÀg k¢pes, a àszabadsÀg¢rt cser¢beÊ a
nemzetis¢gektûl elvÀrhatÂ, hogy legalÀbbis lojÀlisak legyenek a magyar Àllammal
szemben, illetve a t¢rs¢gben ä elsûsorban d¢li irÀnyban ä a magyarsÀg terjeszteni is
hivatott lesz a szabadsÀgot, akÀr sz´vets¢g felkÁnÀlÀsÀval, akÀr a magyar Àllammodell
tapasztalatainak ÀtadÀsÀval ¢s Ágy tovÀbb.
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A n¢met nemzeti gondolkodÀst a hegeli filozÂfiai alapok mellett konkr¢tan Savigny
jogt´rt¢neti iskolÀja befolyÀsolta, amely szerint a jog- ¢s Àllamrendszerben a n¢pl¢lek
megnyilvÀnulÀsait kell keresni, ahhoz kell igazodni, azt kell ¢rv¢nyre juttatni, s ez¢rt
csak ÂvatossÀggal lehet reformÀlni. Az alaposabb elemz¢sek szerint ez a gondolkodÀs-
mÂd uralta a t´bbtucatnyi jogÀszprofesszorral ellÀtott frankfurti nemzetgyül¢st. A ma-
gyar Àllamszeml¢letben, àn¢pszellemiÊ alapvet¢s n¢lk¡l, ugyancsak a t´rt¢neti gon-
dolkodÀs uralkodott, amely a r¢gi t´rv¢nyek Àt- ¢s Ãjra¢rtelmez¢s¢vel, esetleg ¢rv¢-
nyesÁt¢s¢vel, illetve az Ãjak beilleszt¢s¢vel alapozta volna meg az ÀtalakulÀst. Gyakor-
latiasabb formÀkban ugyan, de ugyanaz a t´rt¢neti-jogi mentalitÀs ¢rv¢nyes¡lt tehÀt
MagyarorszÀgon is.

Az 1848-as magyar k¡lpolitika, a BatthyÀny-kormÀny k¡lpolitikÀja megint csak a
magyar nemzeti k¡ldet¢s t¢rs¢gbeli feladataiban leli alapvet¢s¢t. A kormÀny k¡lpoli-
tikÀjÀt Hajnal IstvÀn talÀlÂ kifejez¢ssel ànagymagyarÊ koncepciÂnak nevezte el, amely-
nek l¢nyege, hogy optimÀlis esetben a Habsburg Birodalom nyugati tartomÀnyai csat-
lakoznak N¢metorszÀghoz, az olasz tartomÀnyok levÀlnak, MagyarorszÀg teljesen
´nÀllÂ lesz, s hozzÀ mint Ãj, ´nÀllÂ k´z¢pponthoz ¢s k´z¢phatalomhoz csatlakozik a
mÀshova tartozni egyelûre nem tudÂ GalÁcia ¢s DalmÀcia, illetve Pest-Buda irÀnyÀba
orientÀlÂdnak majd a T´r´k BirodalomtÂl elszakadÂ al-dunai tartomÀnyok is. (Ha-
sonlÂ gondolatok bukkannak fel a PÀl-templom tervezget¢sei k´z´tt is, vannak, akik
MagyarorszÀgot a Havasalf´lddel bûvÁten¢k, mÀsok magyaräd¢lszlÀv koordinÀlt biro-
dalmat tervezgetnek.)

A n¢met ¢s a magyar liberÀlisok tehÀt nemzetÀllami alapokon ¢pÁtett¢k volna fel Àl-
lamukat, de meglepû az a k´nnyeds¢g, amellyel azutÀn a kisebb-nagyobb nemzetÀl-
lamok sz´vetkez¢s¢t tervezgett¢k. A k¡lpolitikai vesz¢lyek, az oroszellenes ´sszefogÀs
keresendû mindennek gyakorlatias hÀtter¢ben, eszmeileg pedig egy tÀvoli, k´z´s mo-
dell: az Amerikai Egyes¡lt çllamok. AlkotmÀnyÀra rengetegen hivatkoznak, az ́ nÀllÂ
Àllamok ´sszefogÀsÀnak lehetûs¢geit ¢s elûnyeit erre hivatkozva emlegetik. A k¢t or-
szÀg, a k¢t t¢rs¢g nagy ´sszek´tûje a Duna, amely ekkorra idûlegesen kiszorÁtja a n¢-
met k´zgondolkodÀsbÂl a RajnÀt. àA mi Mississippink a DunaÊ, vagyis ami az angolok-
nak ¢s franciÀknak a Mississippi, az a n¢metek ¢s magyarok szÀmÀra a Duna, errefel¢
vezessen tehÀt a kivÀndorlÀs Ãtja is! àItt van szÀmunkra Texas ¢s MexikÂÊ ä mondogatjÀk
a PÀl-templomban.

Az Àllamnemzeteknek tehÀt ä mind a n¢met, mind a magyar liberÀlis gondolko-
dÀsban ä missziÂjuk van, ¢spedig politikai ¢s civilizatÂrikus egyarÀnt, azzal a k¡l´nb-
s¢ggel, hogy a n¢metek àmissziÂsÊ hangsÃlyai orszÀgukon kÁv¡liek, a magyarok¢i in-
kÀbb az orszÀgon bel¡liek (a nemzetis¢gek szÀmÀra biztosÁtott szabadsÀg ¢s civilizÀciÂ,
cser¢ben elvÀrt asszimilÀciÂjuk), tovÀbbÀ a n¢metek¢ inkÀbb civilizÀciÂs, a magyarok¢
inkÀbb politikai hangsÃlyokat kap. A gondolatvilÀg hasonlÂsÀga mindenesetre k¢ts¢g-
telen. A PÀl-templomban el is hangzik: àazok a ragyogÂ besz¢dek, amelyekkel Kossuth ma-
gÀval ragadja hallgatÂsÀgÀt, nincsenek-e Àtitatva n¢met gondolatokkal, n¢met müvelts¢ggel?Ê.
S a gondolatvilÀgok szerkezete k¢ts¢gkÁv¡l hasonlÂ, a kossuthi okfejt¢s a n¢met hall-
gatÂsÀg szÀmÀra is ¢rthetû ä ennyit mond a szÂnok, ha àn¢metesÊ kultÃrf´l¢ny¢rzetrûl
tanÃskodÂ formÀban is. HasonlÂ a k¡lpolitikai j´vûk¢p, az a szerzûd¢sekkel egybe-
kapcsolt Mitteleuropa-elk¢pzel¢s, oroszellenes v¢delmi ¢llel, nyitottan a j´vendû bal-
kÀni ÃjjÀalakulÀsa elûtt. (Noha magyar r¢szrûl, KossuthtÂl is, elhangzanak fenntartÀ-
sok a n¢met hegemÂnia vesz¢lyeirûl). K´z´s a k¡lsû ellens¢g, a cÀr, ¢s van egy k´z´s-
k¢nt meghatÀrozhatÂ belsû ellens¢g, a àszlÀvokÊ; a n¢metek szÀmÀra a csehek, a ma-
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gyarok szÀmÀra a d¢lszlÀvok. (Nemcsak az orosz, hanem az û belsû tÀmadÀsuk ellen
is javasolja a sz´vets¢gk´t¢st a magyar szerzûd¢si ajÀnlat Frankfurt szÀmÀra.)

A k¢t orszÀg (amelyek k´z¡l 1848 nyarÀn-ûsz¢n N¢metorszÀg m¢g csak papÁron
l¢tezik) m¢reteiben, fejletts¢g¢ben mÀr k¡l´nb´zik ä de jÂl kieg¢szÁti egymÀst. Nem
nagyhatalom ¢s kis orszÀg, hanem egy nagyhatalom ¢s egy k´z¢phatalom sz´vetkezne
egymÀssal, az ´tvenmilliÂs N¢metorszÀg a tizen´tmilliÂs MagyarorszÀggal. (Magyar-
orszÀg n¢pess¢gszÀmÀt kiss¢ tÃlbecs¡lt¢k a kortÀrsak.) N¢metorszÀg (relatÁve) tÃln¢-
pesedett, kivÀndoroltatÂ orszÀg, MagyarorszÀg ritka n¢pess¢gü, befogadÂ orszÀg. Az
Ãj n¢met alkotmÀny a kivÀndorlÀs jogÀt iktatja t´rv¢nybe, a magyar orszÀggyül¢s
1847ä48 fordulÂjÀn a bevÀndorlÀsi-ÀllampolgÀrsÀgi t´rv¢nyrûl vitatkozik, s a n¢met
sajtÂ ¢rz¢kenyen fogadja, hogy az ÀllampolgÀrsÀg megadÀsÀt magyar nyelvtudÀshoz
k´tn¢k. (Kossuth javaslatÀra ezt el is vetik.) E t¢ren k¡l´n´sen feltünû a komplemen-
taritÀs. AmÁg a n¢met sajtÂ a tÃln¢pesed¢stûl ¢s a kivÀndorlÀstÂl hangos, addig Ma-
gyarorszÀgon Sz¢chenyi szerint m¢g az apagyilkosnak is meg kellene bocsÀtanunk,
mert olyan kevesen vagyunk ä milyen borzongÀssal hallhattÀk ezt n¢met f´ld´n...

N¢metorszÀg fejlettebb a civilizÀciÂ ter¢n, s ezt a magyarok elismerik. LÀttuk, Zay
KÀroly is ez¢rt besz¢lt 1844-ben àmagyar szÁvrûlÊ ¢s àn¢met fejrûlÊ, amely a magyar test-
ben egyes¡lj´n. 1848-ban pedig, ¢ppen akkor, amikor a magyar parlament viszonoz-
ni kÁvÀnta a PÀl-templom sz´vets¢gk´t¢st szorgalmazÂ szimpÀtiagesztusÀt, Gorove Ist-
vÀn azt fejtegette, hogy a n¢metek a civilizÀciÂ fÀklyÀja, a magyarok pedig e fÀklya hor-
dozÂi a t¢rs¢gben. Vagyis ä ¢rtelmez¢s¡nk szerint ä k¢zbe veszik, elv¢gzik a àn¢metekÊ
munkÀjÀt.

Bizonyos fokÃ aszimmetriÀt MagyarorszÀgon is elismertek tehÀt a n¢metämagyar vi-
szonyrendszerben nagysÀg, erû, fejletts¢g vonatkozÀsÀban, ¢s azt sem feledhetj¡k,
hogy maguk pedig l¢nyeg¢ben ezt az aszimmetrikus modellt ¢rv¢nyesÁtett¢k a ma-
gyarorszÀgi nemzetis¢gek irÀnyÀban. ä Mert ha nem hangzott is el, k´z´ss¢gi elisme-
r¢s¡k eset¢n elhangozhatott volna, hogy a magyarok k¢pezik azt a ànapotÊ, amely
k´r¡l az ´nÀllÂsÀgra alkalmatlan, nem hivatott, illetve elhivatottsÀgot nem ¢rzû nem-
zetis¢gi àbolygÂkÊ keringeni fognak...

Egy ponton pedig a magyar liberÀlisok jÂl tudtÀk, hogy a n¢metekn¢l elûbbre tar-
tanak, s ez a n¢metekkel szemben is ´ntudattal t´lt´tte el ûket. Az Àllam¢let ÀtalakÁtÀ-
sÀra gondolunk. MagyarorszÀg a maga Àprilisi t´rv¢nyeivel egys¢ges (Erd¢llyel egye-
s¡lt), liberÀlis alkotmÀnnyal, felelûs miniszt¢riummal rendelkezû orszÀg lett; nem be-
v¢gzett, de alapjaiban jogilag l¢tezû liberÀlis nemzetÀllamk¢nt, amelyhez ä lÀtszÂlag ä
a dinasztia is ÀldÀsÀt adta, s amelynek fegyveres erût is siker¡lt ÀllÁtania. PÀzmÀndy
D¢nes, az egyik frankfurti magyar k´vet, az ÀtalakulÀson mÀr Àtment orszÀg politiku-
sÀnak n¢mi f´l¢ny¢vel Árhatta haza, hogy a n¢met k¢pviselûk Frankfurtban csak disz-
tingvÀlnak ¢s szubdisztingvÀlnak, az egys¢g ¡gye pedig nem halad elûre. A mÀsik, to-
vÀbb maradÂ, orszÀgÀnak ÀtalakulÀsi tapasztalatait Àtadni t´rekvû k´vet, Szalay LÀszlÂ
pedig csaknem bizonyosan ¢rdemben k´zremük´d´tt abban, hogy a n¢met alkot-
mÀnytervezet elsû paragrafusainak mÀr a bizottsÀgi munka sorÀn olyan fogalmazÀst
adjanak, hogy a perszonÀlis uniÂn tÃlmenû kapcsolat nem n¢met Àllammal ne Àllhas-
son fenn, illetve abban, amikor a n¢met alkotmÀny harmadik paragrafusa, a magyar
nÀdori jogÀllÀssal, a magyar Àprilisi t´rv¢nyekkel nagyon is ´sszhangban, lesz´gezte,
hogy egy n¢met uralkodÂnak nem n¢met tartomÀnyÀban r¢genst kell ÀllÁtania. (Eze-
ket az alkotmÀnyparagrafusokat 1848. oktÂber v¢g¢n v¢g¡l az eredeti sz´vegez¢sben
fogadta el a n¢met parlament.)

336 ã Gergely AndrÀs: A n¢met nap ¢s a kisÀllami bolygÂk



A n¢met alkotmÀny vitÀja folyt tovÀbb, a nemzetk´zi ÃjjÀrendez¢s liberÀlis modelljei
viszont lassan elvesztett¢k aktualitÀsukat. MÀr csak elvi jelentûs¢ge volt annak, s nem
a tervezget¢sekhez tartozik, hogy Gagern 1849 elej¢n, immÀr ä hatalom n¢lk¡li ä àn¢-
metÊ (frankfurti) minisztereln´kk¢nt, Schwarzenberg osztrÀk minisztereln´k abszo-
lutista hetvenmilliÂs Mitteleuropa-terv¢vel szemben is kitartott a nemzetÀllamok Eu-
rÂpÀja mellett. àNem zÀrkÂzn¢k el a becsvÀgy elûl, hogy egy ilyen nagy nemzethez tartozzam.
De korunk uralkodÂ eszm¢je a szabadsÀg kifejl¢se nemzeti alapokon... A nemzetis¢g eszm¢j¢vel
nem lehet ´sszeegyeztetni, hogy itt tucatnyi idegen nemzettel tanÀcskozzunk.Ê

Frankfurt napja ekkorra mÀr leÀldozott. öj csillagÂrÀk j´ttek.

GÀngÂ GÀbor

BIRODALMI PATRIOTIZMUS
E´tv´s JÂzsef 1849-bûl fennmaradt k¢ziratÀhoz

E´tv´s 1849 tavaszÀn Árott, hÀrom fejezet terjedelmü k¢ziratos t´red¢k¢t E¹TV¹S Jñ-
ZSEF ELSý POLITIKAI-FILOZñFIAI SZINT°ZISTERVE cÁmmel korÀbban mÀr k´zz¢tettem.1

Ez a kis ÁrÀs a magyar 1848 historiogrÀfiÀjÀban n¢mik¢pp szokatlannak tünû k¢r-
d¢seket vet fel: nem arra irÀnyÁtja a figyelmet, ami elvÀlasztja, hanem arra, ami
´sszek´ti a Vorm¤rz korÀnak politikai gondolkodÀsÀt 1848 elm¢leti eredm¢nyeivel, az
OsztrÀk Birodalom nyugati fel¢t a magyar korona orszÀgaival. E´tv´snek a Habsburg
Monarchia mÃltjÀrÂl, jelen¢rûl ¢s j´vûj¢rûl ilyen szÂkimondÀssal sehol mÀsutt ki nem
fejtett alapvetû n¢zeteit ¢ppen az eredetis¢g teljes hiÀnya teszi eszmet´rt¢netileg ¢r-
dekess¢: arra mutat rÀ, hogy E´tv´s politikai oeuvre-j¢nek eg¢sze a birodalmi ¢rtel-
mis¢g beidegzûd¢seinek ¢s ¢rt¢kpreferenciÀinak ismerete n¢lk¡l aligha ¢rthetû meg
igazÀn.

E´tv´s osztrÀk hazafisÀgÀnak tartalmÀt ennek megfelelûen a birodalmi gondolatot
(l¢nyeg¢ben: e hazafisÀg tÀrgyÀt) kimunkÀlÂ szerzûk idevÀgÂ megÀllapÁtÀsainak elûte-
r¢ben fogom szem¡gyre venni.

Az à´sszbirodalmi gondolat (vagy eszme)Ê kifejez¢s az osztrÀk t´rt¢netÁrÀs sokat
hasznÀlt terminusa: tartalmÀnak meghatÀrozÀsa a kutatÀs ÀllandÂ tÀrgyÀt k¢pezi. A
szÂ megalkotÀsÀt Hermann Ignaz Bidermann-nak, a GESCHICHTE DER ¹STERREICHI-
SCHEN GESAMT-STAATS-IDEE 1526ä1804 (AZ OSZTRçK ¹SSZBIRODALMI GONDOLAT
T¹RT°NETE 1526ä1804)  szerzûj¢nek szokÀs tulajdonÁtani. FurcsamÂd Bidermann
munkÀja mÀr korszakhatÀrainÀl (de irÀnyÀnÀl) fogva sem, s a k´vetûj¢nek tartott Jo-
sef Redlich nagy szint¢zise, az ¹STERREICHISCHE STAATS- UND REICHSPROBLEM
(AZ OSZTRçK çLLAM °S BIRODALOM PROBL°MçJA) k´tetei is csak r¢szben foglalkoznak
azokkal a k¢rd¢sekkel, melyeket ma a kutatÀs ¢rinteni szokott. Nem annyira a Bider-
mann Àltal tÀrgyalt birodalmi kormÀnyzat- ¢s hivatalt´rt¢net tanulsÀgai alkotjÀk az
´sszbirodalmi gondolat tartalmÀt, mint sokkal inkÀbb ama (fûleg XIX. szÀzadi) n¢ze-
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tek, melyek a soknemzetis¢gü birodalom ´nazonossÀgÀnak k¢rd¢s¢t, az egys¢g¢t fe-
nyegetû vesz¢lyeket, illetve az egys¢g megûrz¢s¢nek k¡l´nf¢le mÂdozatait ¢rintik.

Az ́ sszbirodalmi gondolat hÀtter¢ben meghÃzÂdÂ alapdilemmÀnak talÀn legt´m´-
rebb ¢s legl¢nyegret´rûbb megfogalmazÀsa Frantiôek Palack¸nÀl talÀlhatÂ meg ¹S-
TERREICHS STAATSIDEE (AUSZTRIA çLLAMESZM°JE) cÁmü k´tet¢nek legelej¢n: àVan-e
sajÀt c¢lja, sajÀt rendeltet¢se ¢s sajÀt hivatÀsa ennek az Àllamnak? [...] °lû szervezet-e, amelynek
bizonyos m¢rt¢kü erûre, hatalomra ¢s a maga belsû berendezked¢s¢re van sz¡ks¢ge az ¢lethez? ä
avagy orszÀgok ¢s n¢pek puszta konglomerÀtuma, amely v¢letlen¡l, a hadiszerencse vagy szeren-
cs¢s hÀzassÀgi szerzûd¢sek Àltal l¢trej´tt, ¢s amelyet csak a kard tart ´ssze?Ê (Palack¸, 1866:1.)

A Habsburg Birodalom m¢ly belsû vÀlsÀga legalÀbb annyira politikai elemz¢sek tÀr-
gya volt a mÃlt szÀzadban, mint EurÂpa mÀsik sz¢thullÂf¢lben levû ÀllamalakulatÀnak,
a T´r´k Birodalomnak a sorsa. Az utolsÂ osztrÀk birodalmi patriÂtÀk egyike, JÀszi Osz-
kÀr gyüjt´tt ´ssze szÀmos olyan politikai helyzetelemz¢st A HABSBURG-MONARCHIA
FELBOMLçSA cÁmü nagy munkÀjÀban, melyek a birodalom vÀlsÀgÀnak legfûbb okait
tÀrjÀk fel. JÀszinÀl olvashatÂk Mickiewicz, Mazzini vagy Marx ama sz´vegeinek kivo-
natai, ahol kÁm¢letlen szÂkimondÀssal j´vend´lik a birodalom v¢g¢nek hamaros be-
k´vetkez¢s¢t (JÀszi, 1983:76ä82.).

Azok a politikai ÁrÂk, akikrûl az alÀbbiakban szÂ esik ä ¢s akik k´z¢ E´tv´s is tarto-
zik ä, korÀntsem apolog¢tÀi a MonarchiÀnak. írÀsaikban a fent emlÁtett szerzûkh´z
hasonlÂan kÁs¢rletet tesznek a vÀlsÀg t¢ny¢nek kimondÀsÀra ¢s okainak elemz¢s¢re.
Abban viszont k¡l´nb´znek a t´bbi kritikustÂl, hogy igennel vagy felt¢teles igennel
vÀlaszolnak a Palack¸ feltette k¢rd¢sekre. Nem a birodalom felbomlasztÀsÀn munkÀl-
nak, s nem is vÀrjÀk be szenvtelen nyugalommal a minden l¢tezûnek egyszer v¢g¢t
vetû ́ r´k term¢szeti-t´rt¢neti t´rv¢ny beteljesed¢s¢t, hanem felelûss¢get vÀllalnak a bi-
rodalom j´vûj¢¢rt, ¢s megÂvÀsa ¢rdek¢ben jobbÁtÂ ´tletekkel Àllnak elû.

Ausztria fennÀllÀsÀnak c¢ljÀra, Ausztria rendeltet¢s¢re n¢zve 1848 mozgalmainak
publicistÀi azokat a vÀlaszokat szoktÀk hagyomÀnyosan megfogalmazni, melyeket
Joseph Alexander Helfert az osztrÀk t´rt¢nelemrûl Árott munkÀjÀban (ºBER NATIO-
NALGESCHICHTE UND DEN GEGENW®RTIGEN STAND IHRER PFLEGE IN ¹STERREICH
[AUSZTRIA NEMZETI T¹RT°NELM°RýL °S GONDOZçSçNAK JELEN çLLAPOTçRñL]) 1853-
ban mintegy ́ sszefoglalÀsk¢ppen Ágy ism¢tel meg: àv¢g¡l mindig ama nagyszerü t´rt¢neti
t¢ny nyilvÀnul meg gyûzedelmes igazsÀggal, hogy Nagy-Ausztria a Gondvisel¢sbûl eredû sz¡k-
s¢gszerüs¢g, nemcsak az eurÂpai erûegyensÃly rendszer¢ben, nemcsak mint a nyugat- ¢s kelet-eu-
rÂpai müvelts¢g, ¢szaki ¢s d¢li erk´lcs´k, a romÀnägermÀn ¢s g´r´gäszlÀv elemek kapcsolÂdÀsi
¢s kiengesztelûd¢si ter¡lete, hanem ¢ppÁgy azoknak az egyes k¡l´nb´zû alkotÂr¢szeknek az ¢rde-
k¢ben, javÀra ¢s boldogulÀsÀ¢rt is, amelyekbûl az idûk folyamÀn hatalmas k´z´s szervezett¢ ki-
fejlûd´ttÊ (Helfert, 1853:53.).

Az ´sszbirodalmi gondolat hÁvei Ausztria nemzetis¢gi ¢s kulturÀlis heterogenitÀsÀ-
ban nem sorscsapÀst lÀtnak. Ellenkezûleg: annak a jel¢t, hogy Ausztria a Gondvisel¢s
kivÀlasztotta orszÀg, amelynek k¡ldet¢se van. àAusztria hatalma ¢s eg¢sz k¡ldet¢se hÀrom
alappill¢ren nyugszikÊ ä Árja Joseph Chowanetz ¹STERREICHS MISSION ALS KATHOLI-
SCHE WELTMACHT UND ALS EUROP®ISCHE V¹LKERMONARCHIE (AUSZTRIA KºLDET°SE
MINT KATOLIKUS VILçGHATALOM °S EURñPAI N°PBIRODALOM) cÁmü 1850-es r´pira-
tÀban. àAz elsû a katolicizmus, a mÀsodik a monarchia, a harmadik a n¢pek ¡gye. Ez egyidejüleg
foglalata egy igazi nagy Àllamnak, s erre senki mÀs nem hivatottabb, mint Ausztria. MintaÀl-
lamnak, a t´bbi Àllam p¢ldÀjÀnak akarta teremteni a Gondvisel¢s, ez¢rt egyesÁtett benne minden
elemet, amelybûl az Àllamok fel¢p¡lnek, ¢s ez¢rt helyezte EurÂpa k´zep¢beÊ (Chowanetz,
1850:3ä4.).



A Gondvisel¢s kivÀlasztotta Ausztria erûs, de nem hasznÀlja ki erej¢t. àSz¡ks¢gsze-
rü-e, hogy egy Àllam, amely az erû, a fejlûd¢s oly sok elem¢vel rendelkezik, mint Ausztria, ´r´kk¢
arra legyen kÀrhoztatva, hogy annyi nagy, pompÀs eredm¢ny lÀttÀn sajÀt sehova nem vezetû ¢r-
z¢seivel veszûdj´n?Ê ä teszi fel a k¢sûbb sokszor ism¢telt k¢rd¢st Victor Andrian-Werburg
bÀrÂ hÁres k´nyve, 1848 szellemi mozgalmainak egyik elûfutÀra, az ¹STERREICH UND
DESSEN ZUKUNFT (AUSZTRIA °S J¹VýJE) (Andrian-Werburg, 1843:16.). Ha Ausztria
kihasznÀlja erej¢t, mintaÀllam lehet EurÂpÀban. àN¢met-Ausztria legyen rÀ m¢ltÂ, ¢s ne
rettenjen vissza feladatÀnak nagysÀga elûtt, mely nem mÀs, mint hogy hü sz´vets¢gben egyformÀn
szabad, egyenjogÃsÁtott n¢pt´rzsekkel, Ausztria k¡l´nb´zû n¢peinek egys¢ges fejlûd¢se Àltal meg-
testesÁtse EurÂpa n¢peinek szellem¢t, az emberi nem legfens¢gesebb megjelen¢s¢t, legtisztÀbb vi-
rÀgzÀsÀtÊ (Jordan, 1849:39.). Chowanetz is e mintaÀllam alapjainak lerakÀsa ¢rdek¢ben
¢rtekezik Ausztria k¡ldet¢s¢rûl: àEgy korÀbbi munkÀbanÊ (DIE MACHIAVEL FºR UNSERE
ZEIT [KORUNK MACHIAVELLIJE], Aachen, 1850 ä G. G.) àmÀr megmutattuk, hogyan kell
v¢lem¢ny¡nk szerint berendezni valamely Àllamot. Most ugyanezt k¡l´n´sen az osztrÀk Àllamra
akarjuk vonatkoztatni, ahol felt¢telek ¢s elhivatottsÀg oly m¢rt¢kben vannak jelen, mint sehol
mÀsutt, ¢s ahol elûsz´r kell alkalmazni az eljÀrÀst ä a t´bbi ¢rdek¢benÊ (Chowanetz, 1850:8.).

Ugyanis Ausztria nagysÀga nem ´nmagÀ¢rt valÂ c¢lk¢pzet: az erûs AusztriÀnak
EurÂpa ¢rdek¢ben is munkÀlkodnia kell, ¢spedig hÀrmas eurÂpai missziÂ keret¢ben:

1) Ausztria fennÀllÀsÀnak c¢lja az eurÂpai erûegyensÃly megûrz¢se.
àAusztria fenntartÀsa, egys¢ge ¢s erûs´d¢se magasztos ¢s fontos ¡gye ¢s ¡gye kell hogy legyen

nemcsak n¢pemnek, hanem eg¢sz EurÂpÀnak, sût az emberis¢gnek ¢s a kultÃrÀnakÊ: mÀr Pa-
lack¸ 1848. Àprilis 11-i àlemondÂlevel¢Ê-ben (EINE STIMME ºBER ¹STERREICHS
ANSCHLUù AN DEUTSCHLAND [V°LEM°NY AUSZTRIçNAK N°METORSZçGHOZ VALñ
CSATLAKOZçSçRñL]) olvashatÂ e kit¢tel (Palack¸, 1874:151.), melyet a forradalom pub-
licistÀi megannyiszor elism¢telnek. P¢ldÀul Carl M´ring a Szibilla-k´nyv elsû monda-
tÀban (àAz osztrÀk Àllamnak mint t´bbnemzetis¢gü Àllamnak ¢s monarchiÀnak fennmaradÀsa
EurÂpa nyugalmÀnak fenntartÀsÀhoz, a n¢metorszÀgi polgÀri int¢zm¢nyek uralmÀhoz ¢s virÀg-
zÀsÀhoz s a kelet civilizÀlÀsÀhoz t´rt¢netileg ¢s morÀlisan egyarÀnt sz¡ks¢gesÊ [M´ring,
1848a:1.]), vagy Franz Schuselka DEUTSCH ODER RUSSISCH? DIE LEBENSFRAGE ¹S-
TERREICHS (N°MET VAGY OROSZ? AUSZTRIA L°TK°RD°SE) cÁmü 1849-es r´piratÀban:
àAz akarat, hogy Ïegy szabad, nagy ¢s egys¢ges Ausztria ́ r´kk´n fennmaradjonÎ, nagy-
szabÀsÃ vilÀgt´rt¢neti akarat. Term¢szetes, hogy az osztrÀk uralkodÂt ¢s tanÀcsosait, hogy a bi-
rodalom t´bb ¢s legfontosabb r¢szei lakossÀgÀnak tÃlnyomÂ r¢sz¢t ez az akarat t´lti el. Minden
elfogulatlan politikusnak el kell ismernie, hogy ez EurÂpa akarata. Az eurÂpai Àllamrendszer
szÀmÀra sz¡ks¢gszerüs¢g [...] egy nagy, egys¢ges, szabad AusztriaÊ (Schuselka, 1849:5.).

Schuselka iratÀnak cÁm¢bûl mÀr k´vetkeztetni lehet a birodalom mÀsik nagy fel-
adatÀra:

2) Ausztria fennÀllÀsÀnak c¢lja az orosz vesz¢ly elhÀrÁtÀsa.
Palack¸ is eml¢kezteti olvasÂit (a frankfurti nemzetgyül¢s eln´k¢t ¢s tagjait), àmely

hatalom lakja f´ldr¢sz¡nk eg¢sz ÂriÀs keleti ter¡let¢tÊ, s hogy àe hatalom, amely mÀr most ko-
losszÀlis m¢retüv¢ n´vekedett, sajÀt erej¢bûl minden ¢vtizeddel nagyobb m¢rt¢kben erûs´dik
¢s emelkedik, mint az a nyugati orszÀgokban v¢gbemegy ¢s v¢gbemehetÊ (Palack¸, 1874:151.),
bÀr a pÀnszlÀv vesz¢lyre mÀr korÀbban figyelmeztettek hangok a birodalomban (Wes-
sel¢nyi MiklÂs SZñZAT-a 1842-ben, Franz Schuselka DIE ORIENTALISCHE DAS IST
RUSSISCHE FRAGE [A KELETI K°RD°S: OROSZ K°RD°S] cÁmü r´pirata 1843-ban).2
Az orosz terjeszked¢s r¢m¢vel a f´derÀciÂt szorgalmazÂ republikÀnusok is riogatjÀk
a kormÀnyt 1848-ban: àHa nem akar B¢cs az orosz hatÀrra ker¡lni ä olvashatjuk Julius
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Fr´beln¢l ä, akkor k´z¢ppontjÀvÀ kell vÀlnia egy sz´vets¢gi Àllamrendszernek, amely a RajnÀtÂl
a Duna torkolatÀig terjedÊ (Fr´bel, 1848:12.). E v¢lem¢ny n¢ha Ãgy is megfogalmazÂdik,
hogy nemcsak az orosz, hanem a mindenkori keletrûl j´vû tÀmadÀsok kiv¢d¢se Auszt-
ria t´rt¢neti feladata: àN¢metorszÀg szabadsÀgÀ¢rt ¢s hanyatlÂ kultÃrÀjÀ¢rt szÀz csatÀban
ontotta hûsi v¢r¢t e kis orszÀg [Ausztria], amikor szÀmÀra a magyarok ¢s mongolok megÃjult
n¢pvÀndorlÀsa v¢res sÁrt k¢szÁtett. K¢sûbb Ausztria csapott ´ssze a f¢lholdas barbÀr ÀradattalÊ
(F. K., 1848).

°s v¢g¡l, harmadsorban:
3) Ausztria fennÀllÀsÀnak c¢lja a Nyugat müvelts¢g¢nek Keletre valÂ terjeszt¢se.
àN¢metorszÀg ¢s Ausztria k¢pezik a hidat az °szaki- ¢s a F´ldk´zi-tenger k´z´tt, a Rajna ¢s

a Volga k´z´ttÊ ä ´sszegez Carl M´ring 1848-ban (M´ring, 1848a:3.), s ennek megfe-
lelûen jel´li ki Ausztria terjeszked¢s¢nek irÀnyÀt: àGalÁciÀt ¢s °szak-ItÀliÀt Ausztria soha
nem fogja megtartani; ellenben annÀl nagyobb erûvel k´vetheti hivatÀsÀt, mely MagyarorszÀg
r¢v¢n osztÀlyr¢sze lett, hogy a Duna ment¢t politikai, gazdasÀgi ¢s katonai tekintetben sajÀtjÀvÀ
tegye, ¢s a civilizÀciÂ ÀldÀsait elvigye a BalkÀnraÊ (M´ring, 1848b:13.).

A k¡ldet¢s szerep¢nek birodalmon bel¡li elvÀllalÀsÀt illetûen a v¢lem¢nyek term¢-
szetszerüleg elt¢rhetnek. Egyfelûl e kultÃrmissziÂs felfogÀs gyakran egy¡tt jÀr Ausztria
elsûdlegesen n¢met jelleg¢nek hangoztatÀsÀval: àAusztria eredendûen n¢met ä jelenti ki
p¢ldÀul Ferdinand Bauernfeld, majd Ágy folytatja: KorÀbbi feladata az volt, hogy legyûzze
a barbÀrokat, a k¢sûbbi pedig: hogy kimüvelje ûket.Ê3 MÀsr¢szt akadtak olyan gondolkodÂk,
akik a Habsburg Birodalom r¢sz¢t k¢pezû MagyarorszÀg szerep¢t lÀttÀk kulcsfontos-
sÀgÃnak e tekintetben. Sz¢chenyi e t´rekv¢s¢t Kem¢ny Zsigmond emeli ki a M°G EGY
SZñ A FORRADALOM UTçN lapjain: àSz¢chenyi hitte, mik¢nt nem erûszakos nyelvterjeszt¢s, de
az ¢rtelmi felsûs¢g olvasztÂ ¢s kib¢kÁtû, hÂdÁtÂ ¢s megnyugtatÂ ereje Àltal nemzetis¢g¡nket oly ma-
gas t´k¢lyre lehet emelni, hogy valamint az eurÂpai polgÀrosodÀst magÀba Àtveszi, s keleti sajÀt-
sÀgai szerint ´nÀllÂlag reprodukÀlja, szintÃgy alkalmassÀ fog vÀlni k´zvetÁtûnek kelet ¢s nyugot
k´zt, alkalmassÀ szellem¢vel keletre hajtva, nagy eurÂpai hivatÀst t´lteni be, mert szÀrmazÀsa ¢s
fajrokonsÀga az elû-Àzsiai n¢pekhez k´zelebbi bejÀratot nyit, mint a t´bbi nyugoti nemzetek¢; s
mert mÀsfelûl, nem l¢v¢n a szlÀvoknak a hatalom miatti term¢szetes vet¢lytÀrsa, mint a germÀn
elem, erk´lcsi befolyÀsa kevesebb f¢lt¢kenys¢get, gyül´letet ¢s ellenhatÀst fejtend a keleti szlÀv n¢-
pess¢gnek kiÊ (Kem¢ny, 1982:439.).

A mÀsik fû k¢rd¢s, mely az ´sszbirodalmi gondolat tartalmÀnak vizsgÀlatakor fel-
mer¡l: Àllamnak ¢s polgÀrainak viszonya. A birodalmi patriotizmus hiÀnyÀra az elsûk
k´z´tt Carl M´ring mutatott rÀ mÀr t´bbsz´r id¢zett r´piratÀban: àA csÀszÀrsÀgnak 38
milliÂ alattvalÂja van, de nincs egyetlen politikai ¢rtelemben polgÀra, nincs benne egyetlen ember,
aki morÀlis vagy t´rt¢nelmi okokbÂl mint osztrÀk b¡szke volna, aki tudatÀban volna ´nÀllÂsÀ-
gÀnak, ´r¡lhetne ezeknek ¢s dicsekedhetne ezekkelÊ (M´ring, 1848a:18.). Nemcsak a n¢pre
igazak az elmondottak, hanem az Àllam vezetûire is: àAz osztrÀknak nincs hazÀja! Csak
az Àllam mint monarchia fogalmÀt ismeri, ha a karrierj¢ben a brÀminsÀgig eljutott, amelyet azon-
ban sajÀt magÀra alkalmaz. [...] Az Àllam Àllamjogi fogalmÀrÂl halvÀny sejtelme sincsÊ (M´-
ring, 1848a:26.).

Az OsztrÀk Birodalom k¡ldet¢s¢re vonatkozÂan E´tv´s gondolatai, mint emlÁtettem,
minden eredetis¢get n¢lk¡l´znek. AlÀbb tÀrgyalandÂ k¢ziratos müv¢ben talÀlhatÂ
megÀllapÁtÀsai pusztÀn az osztrÀk r´pirat-irodalomban elterjedt v¢lem¢nyek ism¢tl¢-
s¢nek tekinthetûk. E´tv´snek emez eszm¢i meg is maradtak a k¢ziratok k´z´tt: a tÀr-
gyalt korszakhoz kapcsolÂdÂ kiadott müvekben nem esik szÂ rÂluk, lenyomatuk csak
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k´zvetetten volna kimutathatÂ. Az igazi k¢rd¢s ez esetben a recepciÂ csatornÀira: az
eszm¢knek az osztrÀk politikai gondolkodÀsban valÂ ÀramlÀsÀra vonatkozhatna.
Azonban az eff¢le k¢rd¢sek megvÀlaszolÀsÀhoz nincs el¢gg¢ megdolgozva a forrÀs-
anyag. A t´rt¢neti kutatÀs e tekintetben m¢g nem haladta meg Erich Voegelin ÀllÀs-
pontjÀt a harmincas ¢vekbûl, aki elûsz´r figyelmeztetett arra, hogy àa politikai alaptar-
talmakrÂl alkotott n¢zeteinek nagy r¢sze nem E´tv´s bÀrÂ szem¢lyes kivÀltsÀga. Ha û vette is a
fÀradsÀgot, hogy a politikai helyzetet a lehetû legsz¢lesebb m¢rt¢kben elemezze ¢s kutatÀsait pub-
likÀlja, akkor is megtalÀljuk a kortÀrsaknÀl ugyanezen n¢zeteket. Ezek nem egyetlen ember fel-
ismer¢sei, hanem egy politikai ¢s ÀllamtudomÀnyi kultÃrÀ¢iÊ (Voegelin, 1936:65.). Bizonyos
lÀtvÀnyos r¢szeredm¢nyek arra utalnak, hogy m¢g a legfrappÀnsabban àeredetinekÊ
tünû gondolatok is t´bb hely¡tt bukkanhatnak elû az irodalomban. Ilyen p¢ldÀul Pa-
lack¸ lemondÂlevel¢nek hÁres Voltaire-parafrÀzisa, a àGesamtstaatsideeÊ egyik leg-
gyakrabban id¢zett szeml¢ltetû sz´vege: àK¢ts¢gtelen, hogy ha az osztrÀk Àllam nem l¢tezne
oly hosszÃ idû Âta, EurÂpa, sût valÂjÀban az emberis¢g ¢rdek¢ben Àllna, hogy erûfeszÁt¢seket te-
gy¡nk mielûbbi l¢trehozÀsÀra.Ê4 Az Ãjabb irodalomban Ji±Á Ko±alka eml¢keztet ism¢t arra,
hogy a formula (àdaù es geschaffen werden sollte, wenn es nicht da w¤reÊ) mÀr 1848. mÀrcius
28-Àn olvashatÂ a Wiener Zeitungban Hans Perthlaer tiroli jogÀsznak (a k¢sûbbi Johann
von Perthaler lovagnak, Schmerling k´zeli munkatÀrsÀnak) a cikk¢ben, de kapcsolat
mutathatÂ ki Karl Moering SIBYLLINISCHE BºCHER AUS OESTREICH (SZIBILLA-K¹NY-
VEK AUSZTRIçBñL) cÁmü 1848-as r´piratÀnak elsû mondatÀval is (Ko±alka, 1986:24.).

Az elsû politikai-filozÂfiai szint¢zistervbûl elk¢sz¡lt hÀrom fejezet mindemellett sok
tekintetben azt jelzi, hogy E´tv´s vele fordulÂponthoz ¢rkezett 1848 utÀni gondolko-
dÂi ÃtjÀn. Mindenekelûtt megvÀltozik a megc¢lzott olvasÂk´z´ns¢g: a t¢ny, hogy E´t-
v´s AZ 1848IKI FORRADALOM T¹RT°NET°-nek egyik magyar nyelvü fejezet¢t egy n¢-
met nyelvü munka t´red¢k¢be fordÁtja le,5 mutatja, hogy immÀr nem annyira a ma-
gyar, hanem sokkal inkÀbb a birodalmi k´zv¢lem¢nyhez kÁvÀn fordulni. Bevallottan
a birodalom j´vûj¢t tekinti a legfontosabb k¢rd¢snek: àMindama nagy k¢rd¢sek k´z´tt,
melyek megoldÀsa a jelent foglalkoztatja, nincs egy sem, mely a j´vûre n¢zve fontosabb volna,
mint az, hogy az osztrÀk birodalom mik¢nt alkottass¢k ÃjjÀ az utÂbbi idûk nagy megrÀzkÂdtatÀsai
utÀnÊ (160.).

A k¢rd¢s fontossÀgÀnak bizonyÁtÀsÀra ugyanazon ¢rveket sorakoztatja fel, amelye-
ket a birodalmi publicisztika Ausztria feladatÀrÂl hangoztat: àaz osztrÀk birodalom f´ld-
rajzi fekv¢se mellett nincs Àllam EurÂpÀban, amelynek viszonyaira az ÀllÀs, melyet e birodalom
elfoglal, k´zvetlen hatÀst ne gyakorolna. [...] Az eurÂpai müvelts¢g, tovÀbbÀ a polgÀri szabad-
sÀg hatÀrain [...] az osztrÀk birodalom n¢peinek magasabb feladata van, mint csupÀn ´nn´n
¢rdekeik igazolÀsa. AusztriÀnak nagy k¡ldet¢se van EurÂpÀban. [...] Ausztria nagy feladata lett,
hogy a müvelts¢g emel¢s¢t azoknÀl a n¢pekn¢l elûsegÁtse, amelyek erre oly fog¢konyak, ¢s azt oly
r¢gen n¢lk¡l´zt¢k, ¢s kizÀrÂlag az az Àllam, amely minden n¢pet magÀban foglal, amelybûl az
osztrÀk birodalom Àll, tudnÀ e feladatot megoldani. AusztriÀnak kell a nyugat szabadsÀgÀt az
¢szakkeletrûl fenyegetû, tÃlerûben levû hatalom ellen megv¢deni. [...] Ha Ausztria feladatÀt meg
akarja oldani, akkor mindenekelûtt erûsnek kell lennie, ¢s ki kendûzhetn¢ el a szomorÃ
igazsÀgot, hogy pillanatnyilag nem azÊ (160ä161.). E´tv´s tehÀt e müv¢ben sz¡ks¢gsze-
rüs¢gnek fogja fel az OsztrÀk Birodalom l¢t¢t, amelyet a forradalom elûtt Magyaror-
szÀg fejlûd¢s¢nek szempontjÀbÂl kedvezû, de nem elengedhetetlen felt¢telnek tartott:
àOroszorszÀgnak szomsz¢dsÀga egyr¢szrûl, mÀsikrÂl sajÀt helyzet¡nk s a sz¢tfoszlÀsi hajlam, mely
k¡l´n nemzetis¢geinkben rejlik, engem meggyûztek, hogy a monarchiÀnak fennÀllÀsa nem l¢t¡nk
felt¢tele ugyan, de olyvalami, mit nyugodt kifejlûd¢s¡nk ¢rdeke ig¢nyel.Ê6
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Eredetis¢gre ¢s a korabeli n¢zetek elm¢leti meghaladÀsÀnak kÁs¢rlet¢re vallanak
azonban a tovÀbbi sz´vegr¢szek. E´tv´s arra t´rekszik, hogy e k¢tr¢szesre tervezett,
el nem k¢sz¡lt munkÀjÀban szerves egys¢gbe foglalja a mÃltat ¢s a j´vût, a mÃltra vo-
natkozÂan a szokÀsosnÀl elm¢ly¡ltebb t´rt¢neti rekonstrukciÂval, a j´vût illetûen tisz-
tÀbb fogalmisÀggal. IV. Henrik francia kirÀly t´r´kellenes sz´vets¢gi terv¢nek vagy
Guizot a RÂmai BirodalomrÂl elejtett egyik megjegyz¢s¢nek emlÁt¢se mÀr minden-
k¢ppen a felhalmozott t´rt¢neti hÀtt¢ranyag fokozatos aktivizÀlÂdÀsÀra utal.

A fogalmi elemz¢s fel¢ vezetû Ãton a HçROM FEJEZET... t´bb szempontbÂl is lÀtvÀ-
nyos elûrehaladÀst jelent. Egyr¢szt E´tv´s meghaladja AZ 1848IKI FORRADALOM T¹R-
T°NET°-nek ¢s A FRANCIA FORRADALOM T¹RT°NET°-nek t´rt¢netÁrÂi mÂdszer¢t. Ott
m¢g tagadja az eszm¢knek a t´rt¢n¢sekre gyakorolt hatÀsÀt, ¢s az oknyomozÀs helyes
ÃtjÀnak a k¡l´nb´zû anyagi ¢rdekek szerep¢nek felkutatÀsÀt, az esem¢nyt´rt¢net
adekvÀt rekonstrukciÂjÀnak pedig a politikai int¢zm¢nyt´rt¢netet tartja. Ezzel szem-
ben e sz´veg¢ben mÀr az a felismer¢s munkÀl, miszerint ànem a birodalom n¢pei k´z¡l
n¢hÀnynak az ¢rz¢seiben, hanem valamennyinek az eszm¢iben kell felismern¡nk nagy
neh¢zs¢geink forrÀsÀt, ¢s ott keresendû helyzet¡nk vesz¢lye isÊ (163.). Nem lehet el¢gg¢ hang-
sÃlyozni e fordulat jelentûs¢g¢t, m¢g akkor sem, ha E´tv´s itt el¢rt eredm¢nyeinek a
t´rt¢nelemben uralkodÂ eszm¢k fogalmi elemz¢s¢t illetûen csupÀn mint a t´rekv¢st
jelzû prÂbÀlkozÀsoknak van jelentûs¢g¡k, mert hiszen az itt leÁrtakon hamarosan tÃl
fog l¢pni.

E´tv´s figyelm¢t tehÀt àaz osztrÀk birodalomban uralkodÂ politikai eszm¢k [kiem.: G.
G.] fel¢Ê kÁvÀnja fordÁtani (uo.). Itt tünik fel terminusk¢nt az elk´vetkezendû elemz¢-
sek k´zponti kategÂriÀjÀt k¢pezû fogalom, az àuralkodÂ [...] eszm¢kÊ. Ugyanitt talÀljuk
meg a kifejez¢s definÁciÂjÀt is. E´tv´s meghatÀrozÀsÀnak ¢rtelm¢ben ä s e definÁciÂ
l¢nyeg¢ben politikai ÁrÀsaiban mindv¢gig ¢rv¢nyben marad ä az uralkodÂ eszm¢k a
k´zv¢lem¢nynek, illetve az Àllam vezetûinek k´r¢ben ÀltalÀnosan elterjedt axiomati-
kus ¢rv¢nyü kijelent¢sek, amelyek politikai meggyûzûd¢s¡knek ¢s a gyakorlati poli-
tikai d´nt¢seknek a hÀtter¢ben Àllnak: àMivel az emberek sz¡ks¢glete nem annyira az, hogy
helyes, sokkal inkÀbb az, hogy bÀrmilyen meggyûzûd¢s¡k legyen, ¢s ez¢rt, ha egyszer elhiszik,
hogy valamirûl meggyûzûdtek, ¢s n¢zeteik rendszer¢t a v¢gk´vetkeztet¢sig fel¢pÁtett¢k, neh¢z, sût
majdnem lehetetlen nekik a kiindulÀsi pont helytelens¢g¢t bebizonyÁtani. Ez¢rt az eszm¢k mÀr az
Àllamok kifejlûd¢se sorÀn nagy fontossÀgÃak: mivel politikai szenved¢lyek ä a legnagyobb fel-
bolydulÀs ritka pillanatait kiv¢ve ä mindig csak a n¢p viszonylag kis r¢sz¢ben munkÀlnak, amÁg
bizonyos eszm¢kre t´bbnyire mint k´zkincsekre tekintenek, ¢s az a t¢ved¢s vagy igazsÀg, amely a
magasabban ÀllÂk eset¢ben politikai rendszernek, illetûleg tudomÀnynak alapjÀt k¢pezi, a t´meg
szÀmÀra politikai meggyûzûd¢s¢nek fundamentumÀt alkotja.Ê (Uo.)

Ennek megfelelûen jel´li ki ÁrÀsÀnak Ãj feladatÀt: àSzilÀrdan meg vagyok gyûzûdve ar-
rÂl, hogy AusztriÀban csupÀn az eszm¢k ¢s n¢zetek k´r¡l uralkodÂ zürzavart kell megsz¡ntetn¡nk,
hogy a benn¡nket k´r¡lvevû bonyodalmak nagy r¢sz¢t megoldjuk.Ê (Uo.)

Felt¢tlen¡l jelentûs, hogy mÀr itt felmer¡l benne a fogalmi elemz¢ssel ´sszef¡ggû
mÂdszertani k¢rd¢sek tisztÀzÀsÀnak ig¢nye. A fogalmi besz¢d definicionÀlis, nyelv-
hasznÀlati ¢s szemantikai probl¢mÀival ´sszef¡gg¢sben megemlÁti Bacont, akinek az
URALKODñ ESZM°K... elsû k´tet¢ben eg¢sz fejezetet fog szentelni: àMÀr Bacon a maga
korÀban azt a megjegyz¢st tette a tudomÀnyokra, hogy van, miszerint ugyanarra a dologra t´bb
szavunk van, de vannak olyan szavak is, melyek mellûl hiÀnyoznak a dolgok, melyeket jel´lni¡k
kell. A politikÀban ma is igaz e megÀllapÁtÀs, mivel minden politikatudomÀny inkÀbb szavakkal,
mint a jel´lni kÁvÀnt fogalmakkal foglalkozik.Ê (164.) Itt vÀltja fel E´tv´s tudomÀnyos re-
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ferenciÀval a probl¢ma aforisztikus megk´zelÁt¢s¢t, melyet Goethe FAUST-jÀbÂl id¢z a
REFORM-ban: àMefisztÂ hÁres tanÀcsa szerint, Ïdenn eben wo euch die Begriffe fehlen, da steht
das Wort am rechten OrtÎÊ;7 a k¢rd¢s ÀllandÂ jelenl¢t¢re utal nÀla, hogy mÀr 1841-ben,
KELET N°PE °S PESTI HíRLAP cÁmü r´piratÀban megemlÁti: àT́ k¢letlen nyelveinkben a
szÂk szÀma nem felel meg a fogalmak k¡l´nbs¢geinek; ¢vrûl ¢vre vÀltozik sokszor egy szÂnak ¢r-
telmeÊ (E´tv´s, 1978:I. 259.). A birodalmi k´zv¢lem¢nynek a mÃlt ¢rt¢kel¢s¢re vonat-
kozÂ n¢zeteit is csupÀn k¢pes besz¢ddel, nemigen eredeti vihar-, betegs¢g-, ¢p¡let-
¢s f´ldmüves-ÀllammetaforÀkkal Árja le.8 A metaforikus besz¢d a k¢sûbbiekben is fel-
feltünik majd elm¢leti ÁrÀsaiban az ¢rvel¢s mellett, de itt m¢g helyette Àll.
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DeÀk çgnes

K°T PçLYAK°P A RENDýRBESöGñK
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1. Egy magyar ÁrÂ kac¢rkodÀsa a titkosrendûrs¢ggel 1854-ben
1854. januÀr 18-Àn a b¢csi rendûrminiszt¢riumbÂl levelet int¢ztek Joseph von Prot-
mann pest-budai rendûrigazgatÂhoz, melyben ¢rtesÁtik, hogy egy B¢csben tartÂzkodÂ
magyar irodalmÀr felajÀnlotta bizalmi szolgÀlatait a kormÀny r¢sz¢re, s talÀn prÂba-
k¢ppen ¢rdemes lenne alkalmazni ût. A szokÀsos gyakorlatnak megfelelûen Prot-
mannhoz irÀnyÁtottÀk, napokon bel¡l vÀrhatÂ jelentkez¢se. Protmann 1854. februÀr
9-i jelent¢s¢ben1 jelzi Kempen rendûrminiszternek, hogy kapcsolatba l¢pett az ÁrÂval.
FelszÂlÁtotta, hogy elk¢pzel¢seit vesse papÁrra, s jelent¢s¢hez csatolja az ifjÃ Àltal be-
nyÃjtott n¢met nyelvü programot:

àEml¢keztetû
Egy fiatalember, sz¡let¢s¢re n¢zve magyar, ki hatesztendei olaszorszÀgi, svÀjci, franciaorszÀgi,
angliai ¢s n¢metorszÀgi tartÂzkodÀsa alatt a legk¡l´nb´zûbb pÀrtokkal ker¡lt a lehetû legbizal-
masabb viszonyba, n¢met ¢s magyar ÁrÂk¢nt Àldozatos ¢s gy¡m´lcs´zû munkÀja r¢v¢n nevet szer-
zett magÀnak, s ki eddigi munkÀssÀga nyomÀn a magyarorszÀgi nemzeti pÀrt k´reiben is naprÂl
napra n´vekvû bizalmat ¢lvez, felajÀnlotta ¡gyn´ki szolgÀlatait a magas kormÀnynak.

A lakÂhelye szerint illet¢kes helyi hatÂsÀghoz utasÁtottÀk, bizalmas besz¢lget¢s utÀn az udvari
tanÀcsos Ãr [Protmann] felszÂlÁtotta ût, hogy terveit ÁrÀsban terjessze elû.

Mindenekelûtt nem kÁvÀn e sorok ÁrÂja szokÀsos ¢rtelemben vett, sima ¡gyn´knek ajÀnlkozni,
hogy kÀv¢hÀzakban ¢s mÀs nyilvÀnos helyen lebzseljen ¢s a mindennapi polgÀri ¢letrûl jelent¢seket
k¢szÁtsen. Nincs hiÀny az eff¢le feladatra alkalmas egy¢nekben, ez¢rt û nem ¢rzi annak s¡rgetû
sz¡ks¢g¢t, hogy ezek szÀmÀt szaporÁtsa.

T́ rekv¢sei ¢s tervei nagyobb horderejüek, s m¢ltÂk a kormÀny ¢rdeklûd¢s¢re ¢s tÀmogatÀsÀra.
Nem kevesebbrûl van szÂ, mint hogy a magyar tÀrsasÀgi ¢let k´reiben maga irÀnt minden oldalrÂl
bizalmat ¢bresszen, megismerkedjen az elnyomott csoportok vezetûivel, s az eff¢le k´r´kben ural-
kodÂ n¢zetekkel ¢s k´zhangulattal, hogy Ágy az esetleges ´sszek´ttet¢sek ¢s szervezked¢sek fonalÀt
a sajÀt kez¢be ´sszpontosÁthassa, s az aktÁv ¢s passzÁv ellenÀllÀs hÀlÂzatÀt egyarÀnt a kormÀny
szeme el¢ tÀrhassa.

MÀr a vÀzlatos fejteget¢s is elegendû annak belÀtÀsÀra, hogy ezen vÀllalkozÀs egyre biztosabb
lÀbakon ÀllÂ, szerencs¢s kimenetele milyen biztos j´vût hordozhat magÀban.

A megfigyel¢s ¢s a bizalomba f¢rkûz¢s elsû szÀmÃ c¢lpontjak¢nt az Ãgynevezett ÂkonzervatÁv
pÀrtot nevezhetj¡k meg, annak szerep¢t az orszÀgban tapasztalhatÂ el¢gedetlens¢g kelt¢s¢ben ¢s
a passzÁv ellenÀllÀsban. Nimbuszuk a bizonytalan el¢gedetlenkedûk k´z´tt naprÂl napra nû, s
egyre inkÀbb ez a pÀrt vÀlik a nemzeti bizalom let¢tem¢nyes¢v¢. Az ÂkonzervatÁv pÀrthoz tartozÂ,
n¢v szerint ismert tulajdonk¢ppeni tagokon tÃl megfigyel¢s alÀ kellene vonni az eg¢sz sz¡let¢si
arisztokrÀciÀt, mindenekelûtt azonban annak azon tagjait, akik rokoni kapcsok r¢v¢n az emig-
rÀciÂval ÀllandÂ ́ sszek´ttet¢sben Àllnak, s attÂl sem riadnak vissza, hogy oly ser¢nyen, mint ami-
lyen nagy titokban e hivatÀsos forradalmÀrok eszk´zeik¢nt mük´djenek. S v¢g¡l a magas kor-
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mÀnynak bizonyÀra tetsz¢s¢re szolgÀlna, ha ezekbûl a k´r´kbûl, az ott uralkodÂ hangulatrÂl a
valÂsÀgnak megfelelû, pszicholÂgiailag talÀlÂ jellemz¢seket kapna.

Ez a terv idûvel nagyszabÀsÃ s a jelen pillanatban m¢g nem k´rvonalazhatÂ kiterjed¢st ´lt-
hetne, ha a patronokat biztosan ¢s szerencs¢s k¢zzel helyezz¡k el, s az eg¢sz vÀllalkozÀst csak fo-
kozatosan mozdÁtjuk elûre.

SzÀmos akadÀly Àll a megvalÂsÁtÀs ÃtjÀban. Mindenekelûtt szÀmolni kell az arisztokrata k´r´k
¢s szem¢lyis¢gek term¢szet adta tartÂzkodÀsÀval, ûk csak nehezen ¢rintkeznek nem k´reikbûl va-
lÂkkal, s m¢g nehezebben fogadnak bizalmukba kÁv¡lÀllÂt. A legkisebb meggondolatlan l¢p¢s is
e k´r´kbe hÁvatlanul behatolni, arcÀtlansÀgk¢nt azonnal visszautasÁtÀsra talÀlna, ¢s ´r´k idûkre
kiirthatatlan bizalmatlansÀgot id¢zne elû.

°pp ez¢rt az eff¢le feladatra csak egy olyan f¢rfiÃ lehet alkalmas, aki nem maga keresi e sze-
m¢lyek tÀrsasÀgÀt, hanem patriÂta tev¢kenys¢ge folytÀn oly nagy figyelmet ¢s bizalmat ¢breszt
maga irÀnt, hogy azok maguk l¢pjenek vele kapcsolatba, s mit sem sejtve sajÀt t´rekv¢seikben valÂ
k´zremük´d¢sre k¢rj¢k fel ût.

E sorok ÁrÂja minden szempontbÂl megfelelne ennek a k´vetelm¢nynek. Eddigi munkÀssÀga,
amint azt mÀr emlÁtett¡k, a nemzeti pÀrtnÀl nem mindennapi bizalmat ¢s ÀltalÀnos megbecs¡l¢st
keltett, s ha a magas kormÀny v¢delmet ¢s eszk´zt nyÃjt szÀmÀra az A mell¢kletben r¢szletezett
terv kivitel¢re, r´videsen ä bÀrmif¢le feltünû igyekezet n¢lk¡l ä a passzÁv ellenz¢k ÁrÂja ¢s titkos-
ÁrÂja lehet.

Teljesen vilÀgos, hogy mi sz¡ks¢ges ehhez. Mindenekelûtt p¢nz, hogy az ¡gyn´k a vÀllalkozÀst
elindÁtsa, s azutÀn kezdetben havi fix fizet¢s, k´r¡lbel¡l 100 konvenciÂs forint, hogy oly mÂdon
jelenhessen meg a vilÀg elûtt, amit Ãj ÀllÀsa megk´vetel. Ezt az ´sszeget csak addig kapnÀ, mÁg
a szerkeszt¢sbûl maga nem tudja l¢tfenntartÀsÀt fedezni, utÀna viszont a magas kormÀny hosszabb
idûszakokon kereszt¡l teljesÁtett szolgÀlatainak m¢rt¢ke szerint dÁjaznÀ ût.

A legelsû ¢s legfontosabb dolog azonban az A mell¢kletben kifejtett anyagi eszk´z´k kegyes
megÁt¢l¢se, hogy a fontos vÀllalkozÀs oly mÂdon l¢trej´hessen, hogy annak irÀnyÁtÀsa kizÀrÂlag
az ¡gyn´k kez¢ben maradjon. Hiszen az csak akkor tudja ÀllÀsÀt megalapozni s a megfigyelen-
dûkkel valÂ ́ sszek´ttet¢seit fokozatosan elm¢lyÁteni, ha egyr¢szt a k´zv¢lem¢ny elûtt igazolt kereseti
forrÀssal rendelkezik, mÀsr¢szt pedig folyamatosan hazafias tev¢kenys¢get fejt ki, s szorgalma,
szer¢nys¢ge, odaadÀsa, ¡gyess¢ge r¢v¢n figyelmet ¢s bizalmat ¢breszt. Senki se tehesse fel neki a
k¢rd¢st: mibûl is ¢l tulajdonk¢ppen ez az ember? A hazafiÃi ¡gy ÀpolÀsÀnak nimbusza kell hogy
fej¢t ´vezze ¢pp az¢rt, hogy a kormÀny ¢rdek¢ben ellentev¢kenys¢g¢t kifejthesse.

Ez utÂbbi ¢rdek¢ben majd k¢sûbb elûadja terveit, hogyan kellene b¡ntet¢sekkel ¢s ¡ld´ztet¢sekkel
a t´meg szeme elûtt a mÀrtÁrum b¢lyeg¢t rÀs¡tni, term¢szetesen csak oly fokig, hogy a tÃlsÀgosan
aggodalmaskodÂk nehogy ¢pp ez¢rt f¢ljenek kapcsolatba l¢pni vele.

Hacsak egyetlen kapocs is sz¢tt´rik az ÀltalÀnos bizalom ût k´r¡lvevû lÀncÀban, utÀna mÀr
k´nnyebben pattannak sz¢t a t´bbi lÀncszemek is. MÀr eddigi ismerets¢geit is felhasznÀlva kell
most Ãjabbakat k´tnie, m¢ghozzÀ s¡rgûsen, mÁg teljesen biztos talajon Àll. A barÀti k´zeled¢seket
vid¢ken teendû lÀtogatÀsok k´vetik majd, s ott csalÀdi k´rben egy ismerets¢gbûl tÁz mÀsik sz¡letik.
Ek´zben az ¡gyn´k´t havi fizet¢ssel mindv¢gig tÀmogatni kell, nehogy olyan helyzetbe ker¡lj´n,
hogy a sz¡ks¢ges p¢nzeszk´z´k hiÀnya miatt kelljen k´zelebbi ismerets¢gekrûl, lÀtogatÀsokrÂl ¢s
meghÁvÀsokrÂl lemondania.

E terv eg¢sz taktikÀjÀbÂl term¢szetszerüen k´vetkezik, hogy az elsû n¢hÀny hÂnapban a magas
kormÀny m¢g nem vÀrhat meglepû eredm¢nyeket, eltelhet egy f¢l ¢v vagy t´bb is, mielûtt egyÀltalÀn
e tev¢kenys¢g bÀrmif¢le lÀthatÂ jelei tapasztalhatÂk lesznek, hiszen a legkisebb idû elûtti siets¢g,
tÃlsÀgos h¢v vagy t¡relmetlen tapintatlansÀg az ¡gyn´k r¢sz¢rûl egy pillanat alatt mindent meg-
semmisÁthet.

Ha a magas kormÀny ÀtlÀtja e terv nagy horderej¢t ¢s jelentûs¢g¢t, nem fogja elvÀrni azt sem,
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hogy az ¡gyn´k a legjelent¢ktelenebb kicsinys¢gekkel foglalkozz¢k, s hitel¢t fontosabb dolgokban
t´nkretegye; hiszen ha csak arrÂl lenne szÂ, hogy j¢gesû-sürüs¢gü jelent¢sekkel szavahihetûs¢g¢t
gyengÁtse, hogy r´vid idûre honorÀriumot hÃzhasson, egy hivatÀsos ÁrÂ eg¢szen biztosan nem j´nne
zavarba, hogy tetsz¢se szerinti szÀmÃ t´rt¢netet kiagyaljon.

Ez a tev¢kenys¢g azonban nem pillanatnyi nyeres¢gre irÀnyul, hanem arra, hogy egy tehets¢-
ges, hüs¢gesen odaadÂ ember szÀmÀra biztosÁtsÀk az eszk´z´ket a magas kormÀny szÀmÀra olyan
jelentûs ¢s messzehatÂ szolgÀlatok t¢tel¢re, melyek a j´vûre n¢zve m¢g l¢nyegesebb missziÂk lehe-
tûs¢g¢t nyitjÀk meg elûtte, s hogy mik´zben az Àllamnak is valÂdi szolgÀlatokat tesz, sajÀt maga
szÀmÀra is tartÂsabb j´vût alapozhasson meg, mintha pusztÀn n¢hÀny csek¢lys¢g¢rt jelent¢ktelen
pillanatnyi dÁjazÀst kapna.

S ez a vallomÀs ugyanakkor a magas kormÀny szÀmÀra is biztosÁt¢kot nyÃjt arra n¢zve, hogy
ebben az esetben jÂhiszemüen, az ÀltalÀnos gyakorlattÂl elt¢rve, bizton folyÂsÁthat elûleget. K´z-
ismert, hogy a magas kormÀny jÀmborsÀgÀval mÀr ¢pp el¢g sokszor vissza¢ltek, s azt alantas
´nc¢lokra hasznÀltÀk ki. Ez az emberi intenciÂk k´z´s sorsa, de egyesekkel szerzett rossz tapasz-
talatok nem riaszthatnak vissza minden Ãj kezdem¢nyez¢stûl. Ha lehets¢ges volna a kormÀny
elûzetes tÀmogatÀsa n¢lk¡l, sajÀt erûbûl e vÀllalkozÀst beindÁtani, s mÀr csak az el¢rt eredm¢nyeket
elûterjeszteni, k´nnyen belÀthatÂ, hogy a k¢relmezû az ¢rdemet magÀnak tartva fenn nem cs´k-
kenten¢ vÀrhatÂ jutalmÀt annak elûzetes k¢r¢se Àltal.

Az a nagy nyeres¢g, amely a terv sikeres kivitele eset¢n a magas kormÀny¢, egyÀltalÀn nem Àll
arÀnyban azon Àldozattal, amelyet annak kudarca, t´rt¢njen az emberi hibÀbÂl vagy v¢letlen
t¢nyezûbûl, id¢zhet elû!

Ha azonban a bizalom megadatik, az eg¢sz tervet 8-10 napon bel¡l el kell indÁtani, hiszen
nincs t´bb vesztegetni valÂ idû, s nem fog egyhamar olyan kedvezû alkalom adÂdni a biztos ¢s
megfelelû fell¢p¢sre, mint most a negyed¢vi lap terve kapcsÀn.

Az udvari tanÀcsos Ãr illet¢kess¢gi k´r¢ben k´nnyen ellenûrizhetûk az ¡gyn´k l¢p¢sei, s minden
neh¢z k¢rd¢sben ellÀthatjÀk ût a legjobb tanÀccsal.

A szolgÀlatait ajÀnlÂ ¡gyn´k mindent egybev¢ve alÀzatosan a k´vetkezû k¢r¢seket terjeszti elû:
a) K¢r 500 konvenciÂs forint elûleget ¢s egy Àltala megadandÂ Àln¢vre szÂlÂ Ãtlevelet, hogy

biztos ¢s minden feltün¢st ker¡lû mÂdon N¢metorszÀgba utazzon egy jÂ ¢s garanciÀkkal szolgÀlÂ
kiadÂ felderÁt¢s¢re.

b) K¢r havi 100 konvenciÂs forint honorÀriumot ez ¢v februÀr 1-j¢tûl, addig folyÂsÁtandÂt,
mÁg a szerkeszt¢s maga nem biztosÁtja a l¢tfenntartÀshoz sz¡ks¢ges anyagi eszk´z´ket, s attÂl kezd-
ve dÁjazÀsa a teljesÁtett szolgÀlatok alapjÀn ker¡l megÀllapÁtÀsra.

c) TÀmogatÀst k¢r minden, a feladat v¢grehajtÀsÀt szolgÀlÂ k¢rd¢sben, legyen szÂ p¢nzrûl vagy
protekciÂrÂl.

MagÀtÂl ¢rtetûdû, hogy a magas kormÀnynak tartÂzkodnia kell mindentûl, ami az ¡gyn´k´t
¢s feladatÀt kompromittÀlhatnÀ s ût lehetetlenn¢ tenn¢.

S ugyanÁgy mind a k¢t f¢l ¢rdeke azt kÁvÀnja, hogy az ¡gyn´k okosan ¢s elûvigyÀzattal jÀrjon
el a c¢l biztos el¢r¢se ¢rdek¢ben.

A magas kormÀny megnevezi azt a szem¢lyt, akihez az ¡gyn´k jelent¢seit int¢zze, az ¡gyn´k
azonban k¢ri, hogy minden jelent¢s¢nek eredeti p¢ldÀnyÀt a felhasznÀlÀs utÀn megsemmisÁt¢s c¢l-
jÀbÂl juttassÀk vissza hozzÀ, nehogy a magas kormÀny tudta n¢lk¡l ¢s akarata ellen¢re az ¡gyn´k
ÀrulÀs folytÀn az ellenpÀrt elûtt leleplezûdj´n.

A mell¢klet
E sorok ÁrÂjÀt az Akad¢mia t´bb tagja felszÂlÁtotta, hogy egy Revue c¢ljaira ä megk´zelÁtûleg a
k´vetkezû cÁmmel: Ungarische Vierteljahrsschrift. Archiv zur n¤heren Kenntnis Ungarn's ä N¢-
metorszÀgban kiadÂt kutasson fel, s a szerkeszt¢st vÀllalja magÀra. Ez a folyÂirat negyed¢venk¢nti
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15-20 Áves k´tetekben jelenne meg n¢met nyelven, a magyar viszonyokat alaposan ismertetû ve-
z¢rcikkekkel a legnevesebb magyar tudÂsok tollÀbÂl, akik ÁrÀsaikat magyarul k¢szÁten¢k el, s azok
fordÁtÀsÀt ¢n v¢gezn¢m. TovÀbbÀ minden f¡zet tartalmazna egy rovatot, melyben a k¡lf´ldi k´ny-
vekben ¢s lapokban MagyarorszÀggal kapcsolatos t¢ves v¢lem¢nyeket cÀfolnÀk, s v¢g¡l a lap r´vid
k´zlem¢nyekben ismertetn¢ a müv¢szet, irodalom ¢s tudomÀny magyarorszÀgi elûrehaladÀsÀnak
eredm¢nyeit. A munkÀnak N¢metorszÀgban kellene megjelennie, de az osztrÀk sajtÂrendelkez¢sek
tiszteletben tartÀsÀval, s az elsû k´tetnek mint januÀrämÀrciusi szÀmnak mÀr Àprilisban. A szer-
kesztûnek tehÀt februÀr v¢g¢n mindenk¢ppen hatÀroznia kell, s addig egy tekint¢lyes c¢get, lehe-
tûs¢g szerint egy n¢met egyetemi kiadÂt, megnyerni; a kiadÂ Àltal biztosÁtott teljes honorÀrium a
szerkesztût illeti, mivel a magyar nyelvü cikkeket tiszteletdÁj n¢lk¡l bocsÀtjÀk rendelkez¢s¢re. Az
eg¢sz terv protektora º...yi! [ºrm¢nyi JÂzsef] A bizottsÀgot Dr. Toldy [Ferenc], Wenzel [Gusz-
tÀv], Hunfalvy [PÀl], Pauler [Tivadar], Csengery [Antal], E´tv´s [JÂzsef], bÀrÂ Kem¢ny
[Zsigmond], T́ r´k [JÀnos] ¢s Brassai [SÀmuel] alkotjÀk.

Nagyon fontos ez¢rt most N¢metorszÀgba utazni ¢s szem¢lyesen felkutatni egy jÂl fizetû, biztos
kiadÂt, amely biztosÁt¢kot nyÃjt arra, hogy ragaszkodÀssal kitart a vÀllalkozÀs mellett, s sz¡ks¢g
eset¢n Àldozatokra is k¢sz, mielûtt m¢g gyorsan feladnÀ a tervet; ¡zleti szempontbÂl nem k¢ts¢-
ges, hogy k´nnyen akad vÀllalkozÂ, mivel az ¡zleti kilÀtÀsok is vonzÂk, a tÀrsasÀg 400 p¢ldÀny
Àtv¢tel¢t garantÀlja. SajÀt tapasztalataim azonban azt mutatjÀk, hogy legalÀbbis tartÂs ¢s biztos
eredm¢nnyel kecsegtetû kapcsolatokat nem lehet csak levelez¢s ÃtjÀn k´tni, hanem szem¢lyesen kell
tÀrgyalni, felkutatni ¢s szerzûd¢st k´tni.

Az ¡gyn´k e c¢lbÂl Lipcs¢be, Berlinbe ¢s G´ttingenbe k¢sz¡l utazni, mivel nem akarja az adan-
dÂ elsû ajÀnlatot azonnal elfogadni, hanem t´bb jÂ kiadÂval kÁvÀn tÀrgyalni s a legjobbat kivÀ-
lasztani. Lipcs¢ben Engelmann, Weidmann, G. Wigand, Mayer, Heinrichs, Fleicher, Dyck, Ber-
linben Reimer, Veit & Courp, Besser, A. Dunker, G´ttingenben pedig H. Wigand, Vanderhoek
& Ruprecht j´hetnek szÀmÁtÀsba.

Ehhez az utazÀshoz az ¡gyn´knek sz¡ks¢ge van 500 konvenciÂs forintra s egy N¢medy JÂzsef
n¢vre szÂlÂ Ãtlev¢lre, mivel e helyek n¢melyik¢n hitelezûi vannak, akikkel nem akar ́ sszek´ttet¢sbe
ker¡lni.

Az eml¢keztetûben kifejtett terv szempontjÀbÂl ennek a folyÂiratnak az ¢letre hÁvÀsa ¢s szer-
keszt¢se felbecs¡lhetetlen elûny´kkel jÀrna. A biztosabb egzisztenciateremt¢s mellett a szerkeszt¢s
az ¡gyn´k´t a nemzeti pÀrt minden vezetûj¢vel ´sszek´ttet¢sbe hoznÀ, s a publikum elûtt ez az
ÀllÀs a patriÂtÀk figyelm¢t ¢s bizalmÀt biztosÁtanÀ szÀmÀra. Ha siker¡lne egy biztos, kitartÂ, jÂl
fizetû kiadÂt a tervnek megnyerni, sz¡ks¢ges esetben m¢g a folyÂiratot kezdem¢nyezûktûl is f¡g-
getlenÁthetn¢ magÀt, s sajÀt szakÀllÀra tovÀbbvihetn¢ a lapot, hiszen ha jÂl tudna fizetni, talÀl-
hatna el¢g tehets¢ges munkatÀrsat. Minden szempontbÂl nagyon fontos tehÀt, hogy a lehetû leg-
gyorsabban egy jÂ kiadÂt talÀljon ¢s a lapot sajÀt kez¢be vegye, nehogy a tÃlsÀgosan hosszÃ habozÀs
nyomÀn a kezdem¢nyezûk lemondjanak e sorok ÁrÂjÀrÂl s valaki mÀst bÁzzanak meg a gyors meg-
valÂsÁtÀssal.

Tanult k´nyvkereskedûk¢nt ismeri e sorok ÁrÂja az ¡zleti viszonyokat ahhoz tÃlsÀgosan is jÂl,
hogy ne garantÀlja mÀr most elûre a keres¢s kedvezû eredm¢ny¢t s hogy a feladatra ne Àlljon
k¢szen.Ê

Protmann kiss¢ kalandornak minûsÁti ugyan a tervet, de r¢szletesen kifejti arrÂl v¢le-
m¢ny¢t. KimerÁtûen foglalkozik az Ãgynevezett ÂkonzervatÁv csoporttal, mely az 1848
elûtti Àllamjogi viszonyok helyreÀllÁtÀsÀnak programjÀval a passzÁv ellenÀllÀst, a f¢lre-
vonulÀst vÀlasztotta ebben az ¢vtizedben a birodalmi centralizmus programjÀt k´vetû
kormÀnyzat ellen¢ben. Az ugyancsak a konzervatÁvok k´r¢be tartozÂ ºrm¢nyi JÂzsef
csÀszÀri-kirÀlyi kamarÀs viszont az Àllam¢letbeli passzivitÀst a tÀrsasÀgi ¢let tere nyÃj-
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totta lehetûs¢gek igen aktÁv kihasznÀlÀsÀval, ¢l¢nk kulturÀlis-k´z¢leti tev¢kenys¢ggel
tÀrsÁtotta. Protmann jellemz¢se szerint àlÀthatÂan arra t´rekedett, hogy az orszÀgban nem
feledett GrÂf Sz¢chenyi szerep¢t jÀtsszaÊ, minden k´zhasznÃ, kulturÀlis vÀllalkozÀst lelke-
sen tÀmogatott, s igyekezett a nemzeti ellenÀllÀs szellem¢t ezÀltal is ¢bren tartani. °p-
pen ez¢rt a vÀzolt ¡gyn´ki program ´nmagÀban ä a szem¢lyt ¢rintû fenntartÀsok el-
len¢re is ä tetszett a rendûrigazgatÂnak: àNem tagadhatÂ, hogy van valami e tervben, s
hogy a kormÀny r¢sz¢re valÂban elûny´s lenne, ha egy ellenz¢ki lap szerkeszt¢s¢t valamely bizalmi
ember¢nek kez¢ben tudhatnÀ, felt¢ve persze, hogy ez utÂbbi valÂban bizalomra m¢ltÂ, minden
tekintetben becs¡letes ¢s egyenes jellemü volna. Ebben az esetben a tÀmasztott felt¢telek is m¢ltÀ-
nyosak lenn¢nek. Azt eld´nteni azonban, vajon Kertbeny-e az az ember, akiben a kormÀny egy
ilyen k¢nyes ¡gyben megbÁzhat, s akinek mük´d¢s¢tûl eredm¢nyt rem¢lhet, elû¢lete ismeret¢ben igen
neh¢z.Ê

Kertbeny KÀroly, sz¡letett Karl Maria Benkert2 (nev¢t 1848 elej¢n helytartÂtanÀcsi
enged¢llyel vÀltoztatta Kertbenyre), a szÂban forgÂ fiatalember magyarorszÀgi n¢met
kereskedû fia volt, aki k´nyvkeresked¢st tanult, de tanulmÀnyai utÀn azonnal katonai
szolgÀlatra jelentkezett, majd az 1840-es ¢vek k´zep¢tûl a pesti irodalmi ¢letben tünt
fel. Fû t´rekv¢se a magyar irodalom n¢met nyelvre valÂ fordÁtÀsa ¢s kiadÀsa volt. 1846-
ban k¡lf´ldre tÀvozott, ItÀliÀban, FranciaorszÀgban, SvÀjcban ¢s a n¢met Àllamok te-
r¡let¢n ¢lt ä Protmann megfogalmazÀsa szerint ä àmeglehetûsen kalandos ¢letetÊ, Petûfi
¢s Arany k´ltem¢nyeinek n¢met nyelvü fordÁtÂjak¢nt szerzett hÁrnevet. Az eurÂpai
forradalmak idej¢n a demokratÀt jÀtszotta, Árja ugyancsak Protmann, k´zben azonban
mindenhol csak adÂssÀgokat hagyott maga utÀn. A rendûrigazgatÂ mell¢kelte felet-
tese szÀmÀra a koburgi rendûrs¢gi szemle 1851. mÀrcius 19-i szÀmÀnak egy r¢szlet¢t,
illetve annak magyar fordÁtÀsÀt, melyben Kertbenyrûl a k´vetkezû k´r´z¢s jelent meg:

àBenkert KÀroly MÀria, aki Kerbentnek ¢s RemekhÀzynak is neveztetik, pesti irÂ, 1848-ik ¢vben
pÀrt hive volt a' democratiÀnak ¢s a' magyar felkel¢snek, 's mint illyen a' forradalom vez¢rei Àltal
N¢methonba k¡ldetett, hogy a' magyar ¡gy irÀnt rokonszenvet k´lcs´n, ¢s a' napi k´zlem¢nyek
Àltal a' magyar ¢rdekekben m¡k´dj¢k. E' cz¢lra kiadott Betochis n¢v alatt rosz k´ltem¢nyeket, ¢s
n¢met, francz, olasz ¢s angol honban a' mÀsok rovÀsÀra barangolt.

Igen tulzott demokratÀnak lenni mondatik (n¢pkormÀny barÀt), ki nem k´z´ns¢ges elmetehet-
s¢ggel, ritka ¢kesszÂlÀst ¢s magas fokÃ szÁnmutatÀst k´t ́ ssze, ÀrmÀnykodÀsokra ¢s gonosz tettekre
hajlandÂ. 1850-ik ¢vi aug. havÀban Kerbeng [!] n¢v alatt j´tt Weinsbergbe, ¢s hosszabb tartÂz-
kodÀs utÀn a' n¢lk¡l tÀvozott inn¢t el, hogy korcsmabeli tartozÀsÀt kifizette volna, 1850-i no-
vember v¢ge fel¢ megjelent Lipcs¢ben, ¢s siker¡lt neki a' cs. kir. osztrÀk birodalmi consulsÀgtÂl
egy 4 h¢tre ¢rv¢nyes ideiglenes kimutatvÀnyt kieszk´zleni, de inn¢t is 1851-ik ¢vi januÀr 16-Àn
e' kimutatvÀny, ¢s 50 tall¢rnyi adÂssÀg hÀtra hagyÀsÀval eltünt, midûn ût a' lipcsei rendûri hi-
vatal sz¡let¢si hatÂsÀgÀtÂli t´rv¢nyes Ãtlev¢l elûmutatÀsa n¢lk¡l tovÀbb türni nem akarta.

Ez fia, a' pesti Ïmagyar kirÀlyÎ czimü vend¢gfogadÂ egykori tulajdonosÀnak, ¢s mint kalandos
kÂbor fellengzû van megjelelve, 26 ¢ves, erûs termetü, ritka szûke hajÃ, nyilt homlokÃ, k¢k szemü,
vastag egyenes orrÃ, ritka szûke bajuszÃ, csek¢ly szakÀlÃ, tojÀsdad kerek sima ÀbrÀzatÃ; besz¢l:
n¢met, franczia, angol ¢s magyar nyelveken; ´smertetû jele: besz¢d k´zben szemeivel hunyorÁt.
(A' kÂburgi rendûri ¢rtesitû 1851 mart. 19-¢n 23 k´tet. 24 szÀm.)Ê

Protmann igen bizalmatlan volt Kertbenyvel szemben, e jelent¢s alapjÀn persze teljes
joggal, pedig az igazi terhelû politikai adatot nem is tudta Kertbenyrûl ä azt, hogy
Eisler MÂrral k´z´sen Àln¢ven (Vasfi ¢s Benkû) kiadta a HANGOK A MöLTBñL cÁmü,
a forradalmi idûszakbÂl szÀrmazÂ, illetve arra eml¢keztetû magyar k´ltem¢nyek gyüj-



tem¢ny¢t, ami az 1850-es ¢vek elej¢n a hÀztartÀsok titkos zugaiban rejtegetett tiltott
irodalom egyik legk´zkedveltebb darabja volt. A meg¢lhet¢si gondok s mindenekelûtt
a hitelezûk szorÁtÀsÀban Kertbeny ´nk¢nt t¢rt vissza AusztriÀba 1851 oktÂber¢ben.
B¢csben hadit´rv¢nysz¢k el¢ ÀllÁtottÀk, de komoly vÀdat nem tudtak ellene emelni, s
k¢theti vizsgÀlat utÀn szabadon bocsÀtottÀk. EzutÀn Kertbeny tÀvol maradt a politizÀ-
lÀs szÁnter¢tûl, ehelyett minden erûvel az irodalmi ¢letbe igyekezett visszal¢pni B¢cs-
ben is, majd Pesten, ahovÀ 1852 nyarÀn k´lt´z´tt.

A magyarorszÀgi irodalmi k´zv¢lem¢ny mÀr az 1840-es ¢vekben is igen tÀvolsÀg-
tartÂan fogadta Kertbeny tev¢kenys¢g¢t. Az Àltala kitüz´tt c¢l ä ahogyan azt maga k¢-
sûbb, 1875-ben megfogalmazta ä valÂban igen magasztos volt: àFeljogosÁtva hiszem ma-
gam magyar ÁrÂnak vallani, hiszen eg¢sz mük´d¢sem tisztÀn magyar irÀnyÃ vala... °letem
c¢lja: a magyar nemzet megismertet¢se volt. EzokbÃl 27 ¢ven Àt n¢met s franc'ia nyelven
125 k´tet nyomtatott müvet adtam ki, s 3000 ily irÀnyÃ cikket Ártam. Müveim p¢ldÀnyszÀma:
139 000. S ha a magyar nemzet l¢tjogÀt ä ¢ppen a szellemi szempontbÃl t´rt¢nt istÀpolÀs folytÀn
ä k¡lf´ld´n elismerik, ´n¢rzettel mondhatom, hogy ez eredm¢ny kivÁvÀsÀhoz n¢mi r¢szben ¢n is
hozzÀjÀrultam.Ê3 MindazonÀltal a Kertbenyrûl kialakult kortÀrsi v¢lem¢nyeket igen jÂl
¢rz¢kelteti MÂra Ferenc r´vid lÁrai essz¢je Kertbenyrûl, akit àa mohÂ ¢s c¢ltalan siet¢s
elûrevetett k¢p¢Ê-nek nevez: àírÂnak dilettÀns volt, embernek esendû, s mikor mint müfordÁtÂ a
magyar v¢ka alÀ fojtott vilÀgokat kihordta a nagy vilÀgba, azokkal is csak a maga dicsûs¢g¢t
akarta megvilÀgÁtani.Ê4 AlakjÀt mÀr az 1840-es ¢vekben is marÂ gÃnnyal megÁrt darab-
ban ´r´kÁtette meg PÀkh Albert, s amikor m¢g N¢metorszÀgbÂl 1850-ben lev¢lben
k¢ri, hogy az Akad¢mia vÀlassza levelezû taggÀ, vÀlaszra sem m¢ltatjÀk. Mind magyar,
mind n¢met nyelvtudÀsÀt k¢ts¢gbe vontÀk, hibÀk t´meg¢t hÀnytÀk a szem¢re sietûsen
k¢sz¡lt fordÁtÀsaiban, ehhez jÀrult m¢g t´rtetûen erûszakos ¢s mindig ´nmagÀt a k´-
z¢ppontba ÀllÁtÂ szem¢lyis¢ge, mely egy´ntetü ¢s azonnali ellenszenvet keltett min-
denkiben. ý maga is igen vilÀgosan lÀtta teljesen elszigetelt helyzet¢t az irodalmi ¢le-
ten bel¡l. Arany JÀnoshoz int¢zett 1854. januÀri level¢ben ekk¢pp szÂl errûl: à...Itt
PÀkh Bercin kÁv¡l egyetlen l¢lek sincs, akivel egy okos szÂt lehetne vÀltani... Csengery, Kem¢ny,
T́ r´k nem felejtik el nekem E´tv´st, Lisznyai tÃlsÀgosan higanyterm¢szet, semhogy tûle bÀrmilyen
objektÁv szellemi r¢szv¢tet vÀrhatn¢k, Gyulai egyre csak kering, kering szellemi terhess¢g¢ben, ¢s
se nem lÀt, se nem hall semmit, ami idegen, JÂkai bÀgyadt ¢s k´z´ny´s, mint valami f¡rdûszivacs,
Dobsa, B¢rczi ¢s mÀsok szÀmomra tÃl simÀk ¢s ¡resek, Berecz, TÂth KÀlmÀn ¢s a t´bbi epigon
hiÃ, mint az utcalÀnyok ä Ágy ¡l´k magÀnyosan ¢s egyed¡l budai remetes¢gemben, s pusztÀn csak
a k¡lf´lddel valÂ levelez¢semben talÀlok fel¢nyi vigasztalÀst.Ê5 K¢sz¡lû fordÁtÀsi vÀllalkozÀ-
sainak kapcsÀn ennek ellen¢re kiterjedt levelez¢sbe kezd az irodalmi ¢let meghatÀrozÂ
szem¢lyis¢geivel, PÀkh felhÁvÀsÀra a Sz¢pirodalmi Lapok hasÀbjain r¢szletesen leÁrta k¡l-
f´ldi tudÂsokkal ¢s müv¢szekkel t´rt¢nt talÀlkozÀsait, a magyar irodalom terjeszt¢se
¢rdek¢ben tett addigi l¢p¢seit, 1853-ban anonim munkÀt jelentetett meg a magyar
korona¢kszerek t´rt¢net¢rûl.6

A jelent¢sben emlÁtett tervezett irodalmi vÀllalkozÀsrÂl a szakirodalom mindeddig
semmit sem tudott. Nem tünik azonban a terv l¢gbûl kapottnak. MÀr az 1840-es ¢vek-
ben ¢rezt¢k a magyar politikusok ¢s literÀtorok annak sz¡ks¢gess¢g¢t, hogy a n¢met-
orszÀgi publicisztikÀban a magyar nemzeti mozgalommal kapcsolatban megjelent t¢-
ves vagy egyenesen ellens¢ges hÁrek ¢s kommentÀrok s nem utolsÂsorban a n¢met
nyelvü szlÀvbarÀt irodalmi-politikai propaganda (p¢ldÀul a Jahrb¡cher f¡r slawische Li-
teratur, Kunst und Wissenschaft cÁmü folyÂirat) ellensÃlyozÀsa c¢ljÀbÂl n¢met nyelvü fo-
lyÂiratot adjanak ki. 1843ä44-ben jelent meg a Vierteljahrsschrift aus und f¡r Ungarn
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Henszlmann Imre szerkeszt¢s¢ben. 1847 tÀj¢kÀn a magyar liberÀlis ellenz¢k mÀr po-
litikai r´piratok megjelentet¢s¢t tervezte ¢s r¢szben kivitelezte n¢met nyelvter¡leten
a n¢met liberÀlis k´zv¢lem¢ny tÀmogatÀsÀnak megnyer¢se ¢rdek¢ben. A kiegyez¢s
utÀn pedig majd Hunfalvy PÀl ad ki lapot Literarische Mittheilungen aus Ungarn cÁmmel.
A Kertbeny Àltal emlÁtett terv, ahogy azt a cÁmbeli hasonlÂsÀg is jelzi, az 1840-es ¢vek-
beli prÂbÀlkozÀsok teremtette tradÁciÂ folytatÀsÀt jelenthette volna. A Kertbeny Àltal
megjel´lt bizottsÀgi n¢vsor azt sejteti, hogy a terv ́ sszef¡gg¢sben Àllhatott a Toldy Fe-
renc Àltal szerkesztett öj Magyar MÃzeum lap megÃjulÀsÀra vonatkozÂ, 1854-ben folyÂ
tervezget¢sekkel. Az Ãj programot bejelentû 1854. januÀr 1-jei szÀmban megjelent
egyik cikk is kit¢rt arra, mennyire megoldatlan a b¢csi ¢s a n¢metorszÀgi folyÂiratok
magyarorszÀgi informÀciÂszerz¢se, mivel e lapok àÀltalÀban nagy ¢rdekelts¢get, sût ûszinte
m¢ltÀnyt, hanem t´bbnyire nagy avatatlansÀgot is tanÃsÁtanak irÀnyunkbanÊ, s a megoldÀst
magyarorszÀgi levelezûk rendszeres k´zremük´d¢s¢ben lÀtnÀ a cikk szerzûje. Az Àt-
szervez¢s elûk¢szÁt¢se sorÀn valÂban tÀrgyalt Toldy a Kertbeny n¢vsorÀba is belefoglalt
E´tv´s-csoporttal, bÀr a tervezett egy¡ttmük´d¢s v¢g¡l nem valÂsult meg.7 Persze az
is lehets¢ges, hogy a n¢met nyelvü folyÂirat terv¢t maga Kertbeny vetette fel, az azon-
ban biztos, hogy nem pusztÀn Protmann megt¢veszt¢s¢re foglalja ezt bele besÃgÂi
àprogramnyilatkozatÀbaÊ, hiszen Toldy Ferenchez int¢zett 1853. november 28-i leve-
l¢ben a k´vetkezûket Árja: àAz Ungarische Vierteljahrsschriftet illetûen mÀr kaptam n¢-
hÀny nagyon ´rvendetes vÀlaszt, de mivel azok m¢g v¢gleges dolgokat nem tartalmaznak, s ¢n
minden ¡gyben ahhoz tartom magam, hogy hallgatok mindaddig, mÁg definitÁv vÀlaszt nem ad-
hatok, k¢rem, hogy adjon nekem idût december k´zep¢ig vagy v¢g¢ig, hiszen a vÀllalkozÀs Ãgyis
csak a k´vetkezû februÀrban vagy mÀrciusban indulhat. Csak az¢rt Árom mindezt, nehogy Ãjra
azt higgye, hallgatÀsom nemakarÀst vagy t¢tlens¢get takar.Ê8 A terv mindenk¢ppen egybe-
vÀgott Kertbeny t´rekv¢seinek fû irÀnyÀval. MÀr 1845-ben tervezte Jahrbuch des deut-
schen Elementes in Ungarn cÁmmel ¢vk´nyv kiadÀsÀt a c¢lbÂl, hogy ä ahogy azt k¢sûbb
megfogalmazza ä a magyarorszÀgi n¢mets¢g àtolmÀcs, k´zvetÁtû ¢s b¢kÁtû elem lehessen Ma-
gyarorszÀg ¢s K´z¢p-EurÂpa k´z´ttÊ. S t´bb mint k¢t ¢vtizeddel k¢sûbb, 1878-ban azzal a
javaslattal Àll elû, hogy a magyarorszÀgi tÀrsadalmi, t´rt¢neti, kulturÀlis viszonyok eu-
rÂpai ismertet¢se c¢ljÀra adjanak ki negyven-´tvenezer p¢ldÀnyban ENCYCLOP°DIE
HONGROISE ANCIENNE ET MODERNE cÁmmel francia nyelvü, f¢lhivatalos, a kormÀnyzat
Àltal is tÀmogatott kiadvÀnyt.9

Kertbeny lÀzas irodalmi tev¢kenys¢ge m´g´tt azonban mindenekelûtt meg¢lhet¢si
probl¢mÀk Àlltak. 1848ä49 viharai teljesen elem¢sztett¢k a korÀbbi vagyont. Hazat¢-
r¢se utÀn fiÃtestv¢r¢vel egy¡tt kettej¡kre, annak halÀla (1855) utÀn pedig rÀ egyed¡l
hÀrult B¢csben lakÂ idûs ¢desanyjÀnak az eltartÀsa, akihez a rajongÀsig ragaszkodott,
s szinte minden level¢hez mell¢kelt szÀmÀra kisebb-nagyobb p¢nz´sszeget. AnyjÀhoz
Árt leveleibûl nyomon k´vethetû, hogyan ker¡l Pesten is egyre rem¢nytelenebb anyagi
helyzetbe, s hogyan ¢rzi egyre kilÀtÀstalanabbnak az abbÂl valÂ kit´r¢st. Pestre ¢rkezte
utÀn, 1852 jÃliusÀban m¢g igen lelkesen Ár a honfitÀrsak kedves fogadtatÀsÀrÂl, meg-
eml¢kezik ProtmannrÂl is, aki àa legbarÀtsÀgosabb hangon biztosÁtotta arrÂl, hogy tetsz¢se
szerint tartÂzkodhat PestenÊ, ekkor m¢g igen rÂzsÀsan lÀtja az irodalmi ¢letbe valÂ be-
kapcsolÂdÀsÀnak es¢lyeit is. 1854-re azonban a k¢p mÀr teljesen megvÀltozik: àIstenem!
Kapn¢k csak n¢hÀny szÀz guldent egy ´sszegben, hogy minden adÂssÀgomat egyszerre kiegyen-
lÁthessem, s azutÀn a havi j´vedelmembûl nyugodtan ¢lhessek, Ágy azonban minden bev¢telt el-
nyelnek az adÂssÀglyukak, s ÀltalÀban mÀr hat nap utÀn ism¢t szivar n¢lk¡l vagyok. TÃl kevesem
van ¢lni, de tÃl sok meghalni! Mindig ugyanaz a t´rt¢net!Ê ä sÂhajtja 1854. mÀrcius 16-i
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level¢ben. Javasolja, hogy anyja k´lt´zz´n Pestre, Ágy k´nnyebben tudnÀ tÀmogatni.
àE t¢mÀrÂl t´bbet Árni ä fejti ki Àprilis 2-Àn ä, eltekintve az idûhiÀnytÂl, amÃgy is sz¡ks¢gte-
lennek tartom, hiszen ¢n vilÀgosan besz¢ltem. Nem tudtam s nem is tudok semmi biztosat Ág¢rni,
mivel nyolc ¢v Âta magam sem tudom, hogy mÀsnap hol fogok aludni, mit fogok enni. Csak jÂ-
akaratomra ¢s arra hivatkozhatom, hogy itt helyben k´nnyebb lenne az ¢rintkez¢s, s bÀr eddig
m¢g nem volt arra sz¡ks¢g, hogy ¢n egyed¡l gondoskodjam MagÀrÂl, de ha erre sor ker¡l, bizton
szÀmÁthat rÀm, mivel ¢n inkÀbb egyszerüen lopni vagy rabolni indulok, mintsem hagyjam, hogy
Maga sz¡ks¢get szenvedjen.Ê RablÀs ¢s lopÀs helyett szÀnta rÀ magÀt a rendûrbesÃgÂi
tev¢kenys¢gre, valÂszÁnüleg ez az az ÀllÀs, amelyrûl anyjÀhoz Árott mÀrciusi level¢ben
ä az Àllamrendûrs¢gi aktÀk tanÃbizonysÀga szerint igencsak megalapozatlan derülÀ-
tÀssal ä Ár: àha az Ãj¢v Âta bet´lt´tt ÀllÀsom biztosabb lesz, havi 60-80 forint havi bev¢telre
szÀmÁthatok, s ha Maga itt lesz, k´nnyed¢n biztosÁthatok MagÀnak havi 10-15 forintotÊ.10 Ezek
a levelek igen jÂ l¢lektani kontrasztot nyÃjtanak az ajÀnlkozÂ besÃgÂ programnyilat-
kozatÀbÂl ÀradÂ lÀtszÂlagos optimizmushoz ¢s magabiztossÀghoz. Az is bizonyosra ve-
hetû, hogy komolyan nemigen gondolhatott a vÀllalt nagyszabÀsÃ feladat v¢grehajtÀ-
sÀra, hiszen az irodalmi ¢leten bel¡li elszigetelt pozÁciÂja, tÀrsadalmi kapcsolatainak
hiÀnya eff¢le rem¢nyekre egyÀltalÀn nem jogosÁthatta fel. Az viszont elk¢pzelhetû,
hogy az Àtmenetileg rem¢lhetû anyagi elûny´k mellett a rendûrs¢ggel valÂ ´sszek´t-
tet¢st elsûsorban Ãtlev¢l szerz¢s¢re akarta kihasznÀlni, esetleg valÂban a tervezett fo-
lyÂirat vagy valamelyik mÀsik vÀllalkozÀsa ¢rdek¢ben, hiszen Ãtlev¢lre politikai komp-
romittÀltk¢nt egy¢bk¢nt nem szÀmÁthatott. A k¢sûbbiekbûl mindenesetre Ãgy tünik,
hogy miutÀn a n¢metorszÀgi utazÀs terve kÃtba esett, s nem tudni, pontosan mi¢rt, de
a lapalapÁtÀs terve amÃgy is leker¡lt a napirendrûl, Kertbeny mÀr csak Ámmel-Àmmal
ä àhÀtha csurran-cseppen valamiÊ alapon ä tartotta fenn kapcsolatait Protmann-nal.

A rendûrigazgatÂ mindenesetre kezdettûl fogva bizalmatlanul fogadta Kertbeny
ajÀnlkozÀsÀt, felmer¡lt benne az a gondolat is, hogy Kertbeny ¢ppen az ÂkonzervatÁv
pÀrt megbÁzÀsÀbÂl jelentkezik, s valÂjÀban kettûs ¡gyn´ki tev¢kenys¢gre k¢sz¡l, de
legalÀbbis k´nnyen felhasznÀlhatja majd ût ez a pÀrt. Azt is gyanÃsnak talÀlja, hogy
Kertbeny a jelent¢sek visszak¢r¢s¢vel ä s ez a korabeli gyakorlattÂl elt¢rt ä mÀr eleve
arra az esetre is be akarja biztosÁtani magÀt, ha a kormÀny bizalmÀt elveszti. így azutÀn
nem meglepû, hogy Protmann jelent¢s¢nek k¢zhezv¢tele utÀn Kempen februÀr 15-¢n
arrÂl ¢rtesÁti a rendûrigazgatÂt, hogy nem fogadja el Kertbeny ajÀnlatÀt, ugyanakkor
utasÁtja ût, hogy igyekezz¢k a titkosszolgÀlat kompromittÀlÀsa n¢lk¡l hasznot hÃzni
Kertbeny kapcsolataibÂl. Protmann ennek megfelelûen ä ahogy azt mÀrcius 18-i je-
lent¢s¢ben jelzi, mik´zben k¡ldi a minden fizetett rendûrs¢gi besÃgÂrÂl k´telezûen
elk¢szÁtendû kimutatÀst Kertbenyrûl ä tartÂzkodott attÂl, hogy bizalmasabb viszonyba
l¢pjen vele, s egyelûre csak napi feljegyz¢sek ÁrÀsÀra szÂlÁtotta fel, ¢s s¡rget¢s¢re kiutalt
neki 50 konvenciÂs forintot, bÀr csak teljesÁtm¢ny utÀni b¢rez¢st Ág¢rt szÀmÀra. Ki-
mutatÀsÀban nem ¢ppen hÁzelgû jellemz¢st ÀllÁtott ´ssze ¡gyn´k¢rûl: àKalandor, nem
minden tehets¢g n¢lk¡l, ¡gyes, k´nnyelmü ¢s l¢ha, kellemes modora ¢s jÂ szimulÀlÂ k¢pess¢ge van.Ê
Kertbeny Àln¢v¡l is az Ãtlev¢l eset¢ben k¢rt Joseph N¢medy nevet vÀlasztotta. àTelje-
sÁtm¢nye ä Árja Protmann ä mindeddig egyetlen jelent¢s volt, mely nem sokat tartalmaz, s inkÀbb
ÀltalÀnos eszmefuttatÀsokon, mint megfigyel¢si eredm¢nyeken vagy t¢nyeken alapszik. Csek¢ly
igyekezete az ¡gyet illetûen mÀr most megmutatkozik, de hasznÀlhatÂsÀgÀrÂl ¢s egyÀltalÀn valÂdi
szÀnd¢kairÂl Át¢letet alkotni majd csak k¢sûbb lehet.Ê11

Kertbeny besÃgÂi teljesÁtm¢nye valÂban igencsak sovÀnyka lehetett, a ma rendel-
kez¢sre ÀllÂ aktÀk k´z´tt csak k¢t jelent¢se maradt fenn. MÀrcius v¢g¢n jelenti Prot-
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mann, hogy Kertbeny felhÁvta a figyelm¢t dr. Ludwig Lewisnak, a cenzori hivatal al-
kalmazottjÀnak az ¡zelmeire, aki a helytartÂsÀg egyik tisztviselûj¢nek, a cenzÃrahiva-
tal vezetûj¢nek, Weber titkÀrnak a pozÁciÂjÀt igyekszik alÀÀsni, s kire n¢zve terhelû
adatokat mÀr mÀs forrÀsbÂl is kapott. Kertbeny jelent¢s¢ben ä amely Protmann egy
k¢sûbbiekben id¢zendû jelent¢s¢nek mell¢kletek¢nt lelhetû fel ä elmes¢li, Lewis pa-
nasza szerint Weber elkobozta a Lewis Àltal szerkesztett Freimaurer Zeitung egy p¢ldÀ-
nyÀt, pedig az osztrÀk sajtÂrendelkez¢sek nem minûsÁtik a szabadkûmüves irodalmat
tiltottnak. Eme t´rv¢nytelen eljÀrÀs ellen Kempenhez nyÃjtott be panaszt, mint ahogy
mÀr korÀbban is k¡ld´tt bizalmas informÀciÂkat B¢csbe feletteseirûl ¢s a pesti hivatal
munkÀjÀrÂl. ¹sszeÀllÁtott egy memorandumot a magyarorszÀgi sajtÂviszonyokrÂl, azt
¢ppen Kertbenyvel javÁttatta nyelvileg, s nagy sikert rem¢l attÂl. Egy¢bk¢nt pedig
igyekszik k¡lf´ldi szabadkûmüvesekkel kapcsolatba l¢pni, s alig vÀrja, hogy adandÂ
alkalommal elhagyhassa a birodalmat.12 Lewis nagyon is jÂl ismert szem¢lyis¢g volt
az Àllamrendûrs¢g vezetûi k´reiben. Angol csalÀd gyermekek¢nt Hamburgban sz¡le-
tett, 1841-tûl magÀntanÀrk¢nt B¢csben lakott, majd 1849-ben ¢rkezett Pestre az Ipar-
tanoda n¢met, francia ¢s angol nyelvtanÀrak¢nt. MÀr 1851-ben szÀllÁtott informÀciÂ-
kat bÀrÂ Geringer magyarorszÀgi teljhatalmÃ csÀszÀri biztosnak, egy alkalommal
Schwarzenberg minisztereln´k BelgrÀdba k¡ldte utazÂ ¡gyn´kk¢nt, de ott igen elû-
vigyÀzatlanul viselkedett. Szabadkûmüves volta ¢s kapcsolatai miatt a kormÀnyzat a
k¢sûbbiekben egy¢bk¢nt is nagy bizalmatlansÀggal kezelte Ãjra ¢s Ãjra megtett ¡gy-
n´ki felajÀnlkozÀsait.13 TÃlsÀgosan nagy kockÀzatot tehÀt nem vÀllalt Kertbeny felje-
lent¢se megt¢tel¢vel, sût tudhatta, hogy a vitatott ¡gyben Lewis maga fordult mÀr
korÀbban a rendûrminiszterhez.

MÀsik fennmaradt jelent¢se tulajdonk¢ppen inkÀbb Ãjabb kik¡ldet¢si terv, mint-
sem tudÂsÁtÀs ä immÀron egy b¢csi ÃtjÀt igyekezett volna a rendûrs¢ggel enged¢lyez-
tetni ¢s finanszÁroztatni. Mint Árja, az uralkodÂ k¢sz¡lû esk¡vûje alkalmÀbÂl megbÁzÀst
kapott az egyik pesti n¢met nyelvü hÁrlaptÂl, hogy odautazz¢k s onnan cikkeket k¡ld-
j´n. A honorÀriumot azonban csak utÂlag fizetik, csupÀn csek¢ly elûleget tudnak fo-
lyÂsÁtani, ez¢rt ä szÀmÁtÀsba v¢ve a b¢csi Àraknak a nagy esem¢ny napjaira vÀrhatÂ
hirtelen felsz´k¢s¢t ä sz¡ks¢ge lenne szÀz forint Ãtik´lts¢gre ¢s persze tizenn¢gy napra
szÂlÂ ÃtiokmÀnyra. àA magasabb ¢rdekekre n¢zve rendkÁv¡l elûny´s lenne ez, az alulÁrott szÀ-
mÀra pedig lehetûs¢g nyÁlna k¢pess¢geit az eddigin¢l sz¢lesebb k´r´kben kiprÂbÀlniÊ ä Árja. Prot-
mann Kertbeny level¢hez azt a kommentÀrt füzi, hogy annak eddigi teljesÁtm¢nye
alapjÀn nem vÀrhatÂ Kertbenytûl eredm¢ny, ennek nyomÀn B¢csben vissza is utasÁtjÀk
az ajÀnlatot.14 Egy hÂnappal k¢sûbb pedig Protmann tudÂsÁtja fûn´k¢t t¡relm¢nek
elfogytÀrÂl s a Kertbenyvel valÂ kapcsolat megszakÁtÀsÀrÂl. àTeljesÁtm¢nye ä Árja ä nyolc
h¢t Âta hÀrom jelent¢sre terjedt ki, azok is minden tartalom n¢lk¡liek, a legutÂbbiban az ismert
rou¢ jellemrajzÀt adja, amelyet egy nyugalmas ÂrÀban ÀllÁtott ´ssze. TÃlsÀgosan is vilÀgos, hogy
Kertbeny c¢lja az, hogy folyamatban l¢vû terveinek vÀrhatÂ eredm¢nyeivel hitegessen s egy idûre
bev¢teli forrÀst biztosÁtson a maga szÀmÀra, hogysem tanÀcsosnak lÀtszan¢k hagyni magam to-
vÀbbra is becsapni, lÂvÀ tenni. Ez¢rt Kertbeny tudomÀsÀra hoztam, hogy sz¡ks¢gesnek lÀtok min-
den tovÀbbi kapcsolatot megszakÁtani vele.Ê15

így ¢rt tehÀt v¢get Kertbeny kalandja a titkosrendûrs¢ggel. ý valÂszÁnüleg mÀr
nem is igen bÀnta, tev¢kenys¢g¢t ism¢t csak teljesen irodalmi vÀllalkozÀsainak szen-
telte. M¢g korÀbban megjelent ALBUM HUNDERT UNGARISCHER DICHTER cÁmü fordÁ-
tÀsk´tete, egy Ãjonnan l¢trej´tt weimari n¢met irodalmi lap (Weimarisches Jahrbuch f¡r
Deutsche Sprache, Litteratur und Kunst) tev¢kenys¢g¢be is igyekezett a nyÀr folyamÀn

DeÀk çgnes: K¢t pÀlyak¢p a rendûrbesÃgÂk vilÀgÀbÂl ã 353



bekapcsolÂdni, Liszt Ferenccel valÂ egy¡ttmük´d¢se is bizonyos bev¢telekkel kecseg-
tette. K´zben mÀr dolgozott a magyarorszÀgi ¢s magyar nyelvü megjelent k´nyvek
bibliogrÀfiÀjÀnak ´sszegyüjt¢s¢n.16 ¹ccse halÀla utÀn B¢csbe k´lt´zik, ÃjsÀgÁrÂi tev¢-
kenys¢get folytat, majd 1859-ben illegÀlisan elhagyja AusztriÀt, s csak 1875-ben t¢r
vissza. K¡lf´ld´n tovÀbb folytatja fordÁtÂi tev¢kenys¢g¢t, az 1860-as ¢vekben k´zz¢-
teszi a magyar emigrÀciÂ tagjainak listÀjÀt, f¢nyk¢palbumot ÀllÁt ́ ssze rÂluk; UNGARNS
M®NNER DER ZEIT cÁmmel k´tetet jelentet meg a kiemelkedû magyar kortÀrs szem¢-
lyis¢gekrûl. Mintegy a magyar kultÃra fÀradhatatlan utazÂ k´vetek¢nt tev¢kenykedik.
Az emigrÀciÂban sem menek¡lhet az ÀllandÂ p¢nz¡gyi zavaroktÂl. Emberi ¢s szakmai
hibÀi persze nem kevesbednek, s az ellenszenv tovÀbbra is hüs¢ges tÀrsk¢nt kÁs¢ri ¢let-
ÃtjÀt, itt is gyanakvÀs ´vezi, spiclit kiÀltanak a hÀta m´g´tt ä mint JÂsika MiklÂs egyik
level¢ben Árja, megalapozatlanul. Kertbeny viszont igyekszik mÀrtÁrk¢nt viselkedni, s
valÂtlansÀgok ÀllÁtÀsÀtÂl sem riad vissza. JÂsika MiklÂsnak 1864 oktÂber¢ben p¢ldÀul
ezt Árja a titkosrendûrs¢ggel valÂ kac¢rkodÀsÀt is Àt¢rtelmezve: à...ellenem odahaza k¡-
l´n´sen az¢rt acsarkodnak, ¢s tartanak Ïminden rosszra k¢pesnekÎ, mert t´bbsz´r ¢szrevett¢k, hogy
mÀr ism¢telten kÁnos adÂssÀgokba keveredtem. De osztrÀk r¢szrûl ¢pp el¢gszer kaptam a legcsil-
logÂbb ajÀnlatokat ä Bach egyszer m¢g az udvari tanÀcsosi cÁmet ¢s illetm¢nyt is felkÁnÀlta! ä,
hogy ¢n, aki olyan jÂl ismerem a magyar viszonyokat, szenteljem magamat nyÁltan a b¢csi c¢lok-
nak; Àm ¢n inkÀbb vÀlasztottam, hogy az adÂsok b´rt´n¢be ker¡ljek, vagy hogy ¢hezzek egy¡tt
idûs ¢desanyÀmmal ¢s rokonaimmal, vagy Ãjabb adÂssÀgokat csinÀljak; ez¢rt azt gondolnÀ az
ember, hogy zilÀlt k´r¡lm¢nyeimnek ilyen gyalÀzatos Àllapota mindenki szÀmÀra, aki nem esett
egyenest a fej¢re, a legf¢nyesebb tanÃsÀg ¢s ellenbizonyÁt¢k lehetne mindarra a sok k´z´ns¢ges ¢s
ostoba vÀdaskodÀsra, amiket rÀadÀsul soha nem mondanak ki nyÁltan, csak susognak rÂlaÊ. A
k¢sûbbi, Kertbeny tev¢kenys¢g¢t m¢ltatÂ kortÀrs kiadvÀnyok ä melyek m´g´tt v¢lhe-
tûen maga Kertbeny rejtûz´tt ä is sorra Àtveszik a titkosrendûrs¢g Àltal megk´rny¢-
kezett, de Àllhatatosan ellenÀllÂ Kertbeny k¢p¢t.17

Ma mÀr biztosan tudjuk, amit a kortÀrsak csak sejtettek, hogy e hûsi pÂz nagyon is
idegen¡l festett Kertbeny ä MÂra Ferenc szavaival ¢lve ä, àa fiatal hebrencsÊ alakjÀn,
aki azzal Àltatta magÀt, hogy a titkosrendûrs¢g vezetûit lÂvÀ teheti s felhasznÀlhatja
sajÀt c¢ljai ¢rdek¢ben. Persze a vÀllalkozÀs Ágy sem volt teljesen haszontalan, hiszen
legalÀbb ´tven forintot hozott a konyhÀra, ami n¢hÀny oldal ÀlmodozÀs¢rt ¢s Âvatos
mell¢besz¢l¢s¢rt nem is volt rossz eredm¢ny. Egy hivatÀsos ÁrÂnak pedig, ahogy azt
maga is Árta, nem okozhat probl¢mÀt n¢hÀny, a tetsz¢se szerinti c¢lnak megfelelû ÁrÀs-
müvet k¢szÁtenie, majdhogynem a szakmÀba vÀg a feladat ä gondolhatta.

2. Egy hivatÀsos rendûr¡gyn´k a Bach-korszakban
Kertbeny KÀroly a meg¢lhet¢si gondok szorÁtÀsÀban s tulajdonk¢ppen igen komoly-
talan elk¢pzel¢sekkel l¢pett kapcsolatba a titkosrendûrs¢ggel. ValÂszÁnüleg nem is
szÀnd¢kozott szem¢lyre szÂlÂ denunciÀciÂkat tenni, Ãgy v¢lte, beszerezheti ezÃton ter-
vezett k¡lf´ldi ÃtjÀhoz az Ãtlevelet s persze az Ãtik´lts¢get, n¢hÀny hÂnapig megsza-
badulhat anyagi gondjaitÂl, s kedvezûbb k´r¡lm¢nyek k´z´tt folytathatja irodalmi
munkÀssÀgÀt. Az û eset¢nek ellenpÀrja lehet Josef Lichtenstein¢, egy magyarorszÀgi
¢rtelmis¢gi¢, aki a biztos j´vedelemszerz¢s rem¢ny¢ben hivatÀsos rendûr¡gyn´ki pÀ-
lyÀra adta magÀt.

Lichtenstein Pozsonyban ¢lû àt´rt¢n¢szk¢ntÊ fordul Kempen rendûrminiszterhez
1852. jÃnius 8-Àn. Mint Árja, meg¢lhet¢se ¢rdek¢ben k¡l´nb´zû lapok szÀmÀra k¡ld
tudÂsÁtÀsokat, beszÀmol azokban a helyi esem¢nyekrûl, a k´zhangulatrÂl. Sokkal c¢l-
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szerübb lenne ä ¢rvel ä, ha k´zvetlen¡l az Àllamrendûrs¢gnek k¡ldhetn¢ informÀciÂit,
s abbÂl fedezhetn¢ l¢tfenntartÀsÀt, a hiteles informÀciÂk k´zvetÁt¢se a kormÀnyzat szÀ-
mÀra is elûny´kkel jÀrhatna. FelajÀnlkozÀsÀhoz azonnal mell¢kel k¢t hangulatjelent¢st
is, amit azutÀn jelent¢sek sort¡ze k´vet. írÀsai valÂban olyanok, mintha egy korabeli
ÃjsÀg olvasÂi levelek rovatÀt olvasnÀnk. A kormÀnyzatnak azonban megvolt a sajÀt ap-
parÀtusa eff¢le ÀltalÀnos informÀciÂk szerz¢s¢re, hiszen mind a k´zigazgatÀsi, mind a
rendûri szervek k´telezetts¢geihez hozzÀtartozott hangulatjelent¢sek rendszeres
àgyÀrtÀsaÊ ä ezek a jelent¢sek persze ¢ppen ez¢rt meglehetûsen sematikusak voltak,
de a legfontosabb tendenciÀkrÂl tudÂsÁthattak. Fizetett besÃgÂitÂl az Àllamrendûrs¢g
bizonyosan nem eff¢le hangulatjelent¢seket vÀrt. Nem meglepû tehÀt, hogy Kempen
mÀr jÃnius 13-Àn ¢rtesÁti a pozsonyi vÀrosparancsnokot, hogy k´z´lje Lichtensteinnel
az elutasÁtÂ vÀlaszt. Lichtenstein azonban ezzel mit sem t´rûdve m¢g egy hÂnapon
kereszt¡l szinte elÀrasztotta Kempent jelent¢seivel.18

EzutÀn egy idûre kiker¡l Lichtenstein a b¢csi Àllamrendûrs¢g lÀtÂk´r¢bûl, de az
idû alatt sem t¢tlenkedik, teljes erûvel a Podolsky pozsonyi rendûrigazgatÂnak telje-
sÁtett ¡gyn´ki szolgÀlatnak szenteli magÀt, nem is eredm¢nytelen¡l. Fûn´ke teljesen
el¢gedett vele. Amikor 1853 nyarÀn fizetett ¡gyn´keirûl k¢szÁtett listÀjÀt ´sszeÀllÁtja,
a k´vetkezû jellemz¢st adja az àirodalmÀr ¢s festûÊ Lichtensteinrûl: gyakorlott, furfan-
gos, szorgalmas, megbÁzhatÂ, lojÀlis ¢s becs¡letes. Fizet¢se kezdetben havi hÃsz forint
volt, de mÀr feltornÀzta magÀt havi negyven forintra, Àlneve: àVilÀgosÊ. Feladata a k´z-
hangulat, a papsÀg, a katonasÀg ¢s az alsÂbb nemess¢g figyel¢se. Egyetlen negatÁvum-
k¢nt azonban mindehhez hozzÀteszi, hogy Lichtensteinnek a rendûrs¢ghez füzûdû
viszonya sajnos nem oly ismeretlen a k´zv¢lem¢ny elûtt, mint ahogy az kÁvÀnatos len-
ne.19 Ez utÂbbi ¢szrev¢telt megerûsÁti egy 1854 tavaszÀn sz¡letett mÀsik pozsonyi je-
lent¢s is: àLichtenstein, ahogy a legt´bb itteni rendûr¡gyn´k, a pozsonyi k´zv¢lem¢ny elûtt Àlta-
lÀnosan ismert, mivel mindennap legalÀbb egyszer megjelenik a rendûrigazgatÂsÀgon.Ê20

Lichtenstein 1854 oktÂber¢ben Ãjra jelentkezett Kempenn¢l. Ebben a level¢ben
r¢szletes ¢letrajzot k´z´l magÀrÂl: 59 ¢ves, katolikus, nûs, feles¢ge apja katonatiszt,
egyetlen bÀtyja Aspernn¢l a franciÀk elleni hÀborÃban esett el. ý maga 1812ä16 k´z´tt
katonafelcserk¢nt mük´d´tt, majd k´nyvtÀros ¢s àt´rt¢n¢szÊ. 1847ä1851 k´z´tt mÀr
r¢szt vett ellenszolgÀltatÀs n¢lk¡l az Àllamrendûrs¢g tev¢kenys¢g¢ben, de anyagi hely-
zet¢nek romlÀsa arra k¢nyszerÁtette, hogy 1851 augusztusa Âta a pozsonyi rendûr-
igazgatÂsÀg fizetett ¡gyn´ke legyen. NyelvtudÀsa: n¢met, magyar, szlovÀk, latin, fran-
cia, s àvalamennyireÊ tud àillÁr¡lÊ, azaz szerb¡l is. R¢szletes kimutatÀst mell¢kel tev¢-
kenys¢g¢rûl, az 1853. augusztus 10-e ¢s 1854 oktÂbere k´z´tt szÀllÁtott informÀciÂirÂl.
Rendszeretû, aprÂl¢kos àhivatalnokk¢ntÊ pontokba szedett hÀzi jegyzûk´nyvet veze-
tett magÀnak feljelent¢seirûl. A listÀn ´sszesen 453 t¢tel szerepel, melyekrûl ä ahogy
azt a mÀr id¢zett 1854. tavaszi jelent¢s is igazolja ä szÂban szÀmolt be, ezt kieg¢szÁti 13
ÁrÀsos jelent¢s, melyet 1853. szeptember 29. ¢s ugyanazon ¢v oktÂber 20. k´z´tt k¢-
szÁtett. ListÀjÀnak legelej¢n a k´vetkezû t¢mÀk szerepelnek:

à1. Az ÀltalÀnos hangulat Pozsonyban. A nûi tÀrsasÀg. A mÀgnÀsok, a pl¢bÀnosok, a pl¢bÀniÀk
hanyatlÀsa. Az egyhÀzi rendek tagjai. A protestÀnsok, a zsidÂk. Az aktÁv hivatalnokok, a magya-
rok ¢s nem magyarok. A hadsereg, az ¡gyv¢dek, a polgÀrok, a szÁnhÀz ¢s a kaszinÂ. A kÀv¢hÀzak
¢s a vend¢glûk.

2. SpeciÀlis Àttekint¢s. A legrangosabb mÀgnÀsok, a nyugalmazott katonatisztek. A hangadÂ
polgÀrok.
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3. A radikÀlis pÀrt matadorai. Mikovinyi ¡gyv¢d, Hauser, a B¡ky testv¢rpÀr, Tauet, Meszl¢nyi
volt honv¢d ezredes. Ide tartoznak: Szenessy ¡gyv¢d, Zeisel fogorvos, Supper ¢s feles¢ge, sz¡l.
Bourgignon bÀrÂnû. Lakner ¢s Grazl magisztrÀtustagok, a takar¢kp¢nztÀr hivatalnokai, Scultety
fûhadnagy, Slavy ûrnagy, Farkas volt honv¢d ezredes ä utÀna k´vetkeznek a helyes gondolkodÀ-
sÃak (ÏGutgesinnteÎ) matadorai: Kûszegy sen., Strohmayer, Fischer ¢s Scherz hÀz, Barth ferences
rendi gvÀrdiÀn, Raninger, Fikl, Baumann, Ehler ûrnagy ¢s Gr¤bner, Rauscher, Alb¢ly, Csida
nagykereskedû, Tittel.

4. Napijelent¢s. Simonyi, Braun, a radikÀlisok nyelve.
5. Az Ãj cs. k. hivatalnokokrÂl elhangzottak. Az ÂkonzervatÁvok, a nemess¢g ¢s a polgÀrok, a

csehek. A titkosrendûrs¢gbe javasoltak jellemz¢se. Balkant, Gaiùler, Vierzigmann.
6. PÀlffy JÀnos grÂf, Zay grÂf, EsterhÀzy JÂzsef grÂf, Collonich grÂf. Schuselka r´piratairÂl,

a gabonauzsora ¡gy¢ben hozott rendelkez¢sekrûl. Kedvezûtlen hÁrek a radikÀlisokra n¢zve.
7. Meszl¢nyin¢. BacsÀk, Zeisel, N¢methy JÂzsef vÀltÂt´rv¢nysz¢ki eln´k. Az idegen hivatal-

nokok irÀnti gyül´let.
8. A rendûrs¢g irÀnti gyül´let, gabonakivitel, politika, a radikÀlisok.
9. Elûk¢sz¡letek az uralkodÂ sz¡let¢snapja alkalmÀval rendezendû ¡nneps¢gre, aug. 18., febr.

18., az Ãj rendûrigazgatÂ, zsidÂgyül´let, Vetsera, Bednarits ¢s Justi.
10. A vÀrosi hivatalnokok, Kampfm¡ller polgÀrmester, Vetsera, Justy, Ferenczy, Bednarits,

Kettner, Halesch. A egyhÀziak befolyÀsa.Ê21

ValÂban igen szorgalmas jelentûnek bizonyult Lichtenstein. TudÂsÁtÀsai azonban,
ahogy azt a lista mutatja, egyÀltalÀn nem korlÀtozÂdtak ÀltalÀnos hangulatjelent¢sek-
re, hanem az egyes szem¢lyek elleni denunciÀciÂk is jelentûs szerepet jÀtszottak azok-
ban ä persze tekintetbe v¢ve a rÂla kialakult pozsonyi k¢pet, igencsak k¢rd¢ses,
mennyire lehetett k¢pes valÂban àtitkosÊ informÀciÂkat k´zvetÁteni. ValÂszÁnüleg leg-
inkÀbb csak a vÀrosban keringû hÁreket ontotta a rendûrigazgatÂ el¢. JÂ teljesÁtm¢-
ny¢re hivatkozva Lichtenstein azt k¢ri beadvÀnyÀban Kempentûl, hogy alkalmazzÀk
ût inkÀbb B¢csben. A rendûrminiszter azonban Ãgy Át¢li meg, hogy eredm¢nyesebben
lehet ût MagyarorszÀgon hasznosÁtani, s elutasÁtja a javaslatot.

1856-ban bukkan fel Ãjra Lichtenstein neve a b¢csi rendûrminiszt¢rium aktÀi-
ban, amikor is sajÀtos vÀllalkozÀsba kezdett. A rendûrs¢ggel fenntartott kapcsolatait
¢s spiclijelent¢seibe is belefoglalt hely- ¢s szem¢lyismeret¢t is kamatoztatva privÀt
munkak´zvetÁtû ¢s alb¢rlet-k´zvetÁtû informÀciÂs irodÀt kÁvÀnt alapÁtani, bÀr elk¢p-
zel¢seinek elemei (egyes szem¢lyek lakÂhely¢nek felkutatÀsa) akÀr egy modern ma-
gÀndetektÁv feladatk´r¢hez is tartozhatnÀnak. A k´vetkezû n¢met nyelvü hirdetm¢nyt
jelentette meg:

àHirdetm¢ny
1856. januÀr 2-Àn megkezdi mük´d¢s¢t Pozsonyban az ÏInformÀciÂszerzû ºgyn´ks¢gÎ (Aus-
kunfts-Comptoirs-Agentie) ¢s ÏMunkak´zvetÁtû-TÀrsasÀgÊ (Dienstboten-Zumittlungs-Anstalt),
erre az alulÁrott hivatalos enged¢lyt kapott.

Az alulÁrott k¢ri a potenciÀlis munkaadÂk legmelegebb tÀmogatÀsÀt, hogy az int¢zm¢ny meg-
felelû szolgÀltatÀsokat nyÃjthasson, s a publikum ig¢nyeinek ä amennyire csak az lehets¢ges ä
megfelelhessen.

Az ÏInformÀciÂszerzû ºgyn´ks¢gÎ tev¢kenys¢gi k´r¢t illetûen az alulÁrott biztosÁtja a k´z´ns¢-
get, hogy mindenf¢le tisztess¢gtelen eljÀrÀst ¢s megalapozatlan megbÁzÀst ker¡lni fog, az ¡gyn´k-
s¢g fû feladata a k´vetkezû lesz: lakÀsb¢rleti lehetûs¢gekrûl (a lakÀst kiadÂ szem¢ly egy¢rtelmü
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felhatalmazÀsa alapjÀn), egyes egy¢nek lakÂhely¢rûl, s egyÀltalÀn minden, a tudomÀny, a mü-
v¢szet, az ipar ¢s a gazdasÀg valamely ÀgÀt ¢rintû ¡gyben a lehetû legpontosabb informÀciÂk
szerz¢se. Ez¢rt minden nyelv-, rajz-, ÁrÀs-, vÁvÀs-, zene-, tÀnc ¢s lovaglÀstanÀr avagy bÀrmely
mÀs Àgban tev¢kenykedû tanÀr ¢s müv¢sz, tovÀbbÀ festû, gyorsÁrÂ, mÀsolÂ, fordÁtÂ ä azaz min-
denki, aki Ãj alkalmazÀst keres, s ÀltalÀban v¢ve valamely szolid ¡zletÀgnak kÁvÀnja magÀt szen-
telni, szÁveskedj¢k pontos cÁm¢t a sz¡ks¢ges informÀciÂkkal egy¡tt az ¡gyn´ks¢gen (ñvÀros, Zichy
u. 201.) meghagyni. Az informÀciÂk felv¢tele e hirdetm¢ny megjelen¢s¢nek idûpontjÀban meg-
kezdûdik.

Az alulÁrott szigorÃ k´teless¢g¢nek fogja tartani a kapott megbÁzÀsokat a legnagyobb megel¢-
gedetts¢gre teljesÁteni, annak biztos tudatÀban, hogy az illetû tekintetes hatÂsÀgok tev¢kenys¢g¢t
a lakossÀg ¢rdek¢ben tÀmogatni fogjÀk.

A vÀllalkozÀs szilÀrd ¢s tartÂs fennmaradÀsÀt biztosÁtja a koncessziÂba belefoglalni kÁvÀnt ti-
lalom az enged¢ly n¢lk¡li k´zvetÁtû tev¢kenys¢gre vonatkozÂan, mely eddig a hÀztartÀsok igazi
rÀkfen¢je volt, mivel a szem¢lyzet korrumpÀlÂdÀsÀra ¢s csalÀsokra teremtett alkalmat.

Az alulÁrott azzal kecsegteti magÀt, hogy Pozsony k´zv¢lem¢ny¢nek intelligenciÀja tÀmogatni
fogja kezdem¢nyez¢s¢t a munkak´zvetÁtûi szolgÀlat megnyugtatÂ megoldÀsÀra, s ez lehetûv¢ teszi,
hogy a vÀllalkozÀs felvirÀgozhass¢k.

Pozsony, 1855. december
Josef Lichtenstein,

a fenti ¡gyn´ks¢g tulajdonosaÊ

Az ´tlet valÂban nagyszerü volt. Igen k´nnyen elk¢pzelhetj¡k azonban, milyen lelke-
sed¢ssel fogadta a pozsonyi k´z´ns¢g azt a gondolatot, hogy hÀztartÀsÀnak szem¢ly-
zet¢t a rendûrs¢g k´zismert besÃgÂjÀnak k´zvetÁt¢s¢vel toborozza, Ágy esetleg zavar-
talan betekint¢st nyÃjtva a rendûrs¢gnek csalÀdi ¢lete legintimebb zugaiba. A vÀllal-
kozÀs beindÁtÀsÀra mÀr csak az¢rt sem ker¡lhetett sor, mivel ä ellent¢tben a k´zle-
m¢nyben foglaltakkal ä a hivatalos enged¢ly nem ¢rkezett meg. 1856. januÀr 6-Àn
ugyan Lichtenstein hivatalos iratban fordult a magyarorszÀgi kormÀnyzÂsÀghoz, tÀ-
mogatÀsukat k¢rve a vÀllalkozÀshoz. Mint Árja, mÀr 1850-ben is fontolgatta hasonlÂ
c¢g beindÁtÀsÀt, de akkor felhagyott vele. 1856 augusztusÀban viszont mÀr levelet in-
t¢zett a magyarorszÀgi kormÀnyzÂsÀg helyettes eln´k¢hez, Attems grÂfhoz, melyben
kifejtette, hogy e vÀllalkozÀs beindÁtÀsÀra ¢ppen titkos ¡gyn´ki tev¢kenys¢g¢nek fe-
dez¢s¢hez van sz¡ks¢g, hogy igazolt j´vedelmi forrÀssal rendelkezzen a k´zv¢lem¢ny
elûtt, s hogy annak sikere eset¢n tovÀbbi szolgÀlatait ism¢t anyagi ellenszolgÀltatÀs n¢l-
k¡l v¢gezhesse. K´zli ¡gyn´ki tev¢kenys¢g¢nek addigi ´sszm¢rleg¢t is: 819 rend-
szeres ¢s 114 rendkÁv¡li jelent¢st¢tel. Terve nem aratott sikert a kormÀnyzat k´reiben
ä az ÀllampolgÀrokat szigorÃ Àllami fel¡gyelet alatt tartani kÁvÀnÂ hatÂsÀgok sem fo-
gadhattÀk jÂindulattal egy magÀn informÀciÂs iroda gondolatÀt, s elutasÁtottÀk a be-
advÀnyt. Minderrûl Lichtenstein a rendûrminiszt¢riumhoz int¢zett k¢ts¢gbeesett
hangÃ beadvÀnyÀban szÀmol be 1856. februÀr elej¢n, megvilÀgÁtva sajÀt spiclipÀlya-
futÀsÀnak Àrnyoldalait is.

çllÁtÀsa szerint mÀr 1854-es Àthelyez¢si k¢relm¢t is az indokolta, hogy megromlott
kapcsolata a helyi rendûrigazgatÂsÀg hivatalnokaival. Ekkor ugyanis Podolsky azzal
bÁzta meg, hogy rÂluk is szÀllÁtson informÀciÂkat, amit meg is tett. Podolsky azonban
egyes szem¢lyes viszonyaiban ä mint Árja Lichtenstein ä kellemetlen¡l ¢rintve ¢rezte
magÀt, s az illetûknek is megmutatta a jelent¢st, amit azok Lichtensteintûl term¢-
szetesen nagyon rossz n¢ven vettek. RÀadÀsul a k´z´ns¢g elûtt is leleplezûd´tt, vallja
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be Lichtenstein, igaz, û ezt annak tulajdonÁtja, hogy Podolsky megbÁzÀsÀbÂl alkalman-
k¢nt r¢szt vett a vÀrosban tartÂzkodÂ idegenekrûl k¢sz¡lt kimutatÀsok ´sszeÀllÁtÀsÀ-
ban, ami rendûralkalmazotti feladat volt. Ezek utÀn igen nehezen talÀlna bÀrmif¢le
mÀs munkalehetûs¢get a maga szÀmÀra a vÀrosban, amire pedig sz¡ks¢ge volna, mivel
Podolsky egyre rosszabbul fizeti, 1856 januÀrjÀban ´sszesen hÃsz forintot utalt ki szÀ-
mÀra. Lichtenstein mell¢keli panasziratÀhoz az ebben a hÂnapban szÀllÁtott feljelen-
t¢sek listÀjÀt is, tizenh¢t t¢tellel ä szerepelt ebben egyes szem¢lyekrûl szÀllÁtott infor-
mÀciÂ ¢ppÃgy (sejthetûen persze most leginkÀbb a vÀrosban keringû tÀrsasÀgi plety-
kÀk vÀlaszt¢kÀbÂl), mint helyzetk¢p az utcai koldulÀsrÂl, a Pester Lloydnak a pozsonyi
hÃshelyzetrûl megjelent cikk¢rûl ´sszefoglalÂ vagy egy ´tÁves tervezet arrÂl, hogyan
lehetne Ãt¢pÁt¢si programmal cs´kkenteni a proletÀrok szÀmÀt MagyarorszÀgon. °s
ez¢rt csak à20, azaz! hÃsz guldent kaptam. K¢rdem ¢n alÀzatosan ä Árja Lichtenstein ä, mit
kellene egy hÂnapon Àt teljesÁtenem ahhoz, hogy az¢rt annyit kapjak, amibûl legalÀbb a legalap-
vetûbb sz¡ks¢gleteimet fedezni tudjam. Ezt sem a csÀszÀri-kirÀlyi apostoli fels¢g, sem egy lojÀlis
kormÀny nem akarhatja, egy makulÀtlan f¢rfiÃt, mint ¢n, nem fognak ¢hen halni hagyni, mi-
k´zben mÀsok, akik csak lÀtszat szerint szolgÀljÀk az uralkodÂt, b¡szk¢n grasszÀlnak. Nincs va-
gyonom, sem hitelem, a jelen pillanatban hÀrom napra elegendû k¢szp¢nzem sincs. TÃlsÀgosan
Àtadtam magam a titkosrendûri tev¢kenys¢gnek, minden mÀst elhanyagoltam, ami j´vedelmet je-
lenthetne, s ha gyorsan nem ¢rkezik segÁts¢g, Ãgy a gondok lenyomnak, s a k¢ts¢gbees¢s osztÀly-
r¢szem; egyed¡l azzal a rem¢nnyel bÁzom Istenben, hogy a cs. k. tekintetes rendûrigazgatÂsÀg nem
hagyja magÀra a legmagasabb csÀszÀri hÀz igazi szolgÀit, s segÁts¢g ¢rkezik, m¢g mielûtt rajtam
¢s szeg¢ny hitvesemen az ûr¡let venne erûtÊ. Lichtenstein helyzete valÂban nem lehetett
rÂzsÀs. Az àelhasznÀlÂdottÊ, azaz a k´zv¢lem¢ny elûtt leleplezûd´tt, Ágy hasznavehe-
tetlenn¢ vÀlt s a szolgÀlatbÂl elbocsÀtott rendûr¡gyn´k´k ÀltalÀban kisebb ́ sszegü, n¢-
hÀny havi fizet¢s¡knek megfelelû v¢gkiel¢gÁt¢st kaptak ä ¢s azontÃl semmif¢le nyug-
dÁjszerü tÀmogatÀsra nem szÀmÁthattak. Kempen rendûrminiszter azonban a Lich-
tenstein¢hez hasonlÂ k¢r¢sekre ÀltalÀban meg¢rtûen reagÀlt a mÀr idûs, keresûk¢p-
telen (s a hatvan¢ves Lichtenstein mÀr valÂban annak szÀmÁtott) elbocsÀtott ¡gyn´k´k
eset¢ben. Felt¢telezhetû, hogy kapott is ä ha nem is tÃlsÀgosan nagy ´sszegü ä tÀmo-
gatÀst, hiszen 1856 mÀjusÀban mÀr k´teless¢gtudÂ besÃgÂk¢nt arrÂl Ár, hogy mivel
nemr¢giben àÀllamk´lts¢genÊ a D¢lvid¢ken jÀrt (level¢bûl nem der¡l ki t´bb a megbÁzÀs
jelleg¢re ¢s a megbÁzÂra vonatkozÂan), k´teless¢g¢nek ¢rzi az ott tapasztaltakrÂl je-
lent¢st k¢szÁteni, s r¢szletesen beszÀmol az utazÂkkal valÂ hivatalos bÀnÀsmÂd, a nyil-
vÀntartÀs hiÀnyossÀgairÂl, a k´zbiztonsÀgrÂl.23 Hogy ezutÀn hogyan alakult volna
¡gyn´ki vagy civil pÀlyafutÀsa, nem tudjuk, mivel a rendûrigazgatÂ egy 1856. ûszi
jelent¢s¢bûl mÀr arrÂl ¢rtes¡lhet¡nk, hogy Lichtenstein alkalmazÀsa idûk´zben be-
k´vetkezett halÀla folytÀn megszakadt.24 T́ rt¢nete a k´nnyed kalandor besÃgÂ tÁpusa
mellett a korabeli spiclitÀrsadalom mÀsik jellemzû alakjÀt festi el¢nk: a feladatÀval tes-
test¡l-lelkest¡l azonosulÂ, tehets¢ges ¢s k¢szs¢ges str¢bert, aki p¢nz¡gyi kiszolgÀlta-
tottsÀgÀban maga is mindinkÀbb Àldozatnak ¢rzi magÀt, mik´zben mindenf¢le skru-
pulusok n¢lk¡l szÀllÁtja, ontja jelent¢seit.
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TakÀcs Zsuzsa

VISSZAPILLANTçS

Olyan erûvel hatott rÀm a t´rt¢net, melyet Ãj, nÀlam kilenc ¢vvel fiatalabb munka-
tÀrsnûnk az iroda szokÀsos, ¢v v¢gi ´sszej´vetel¢n elûadott, hogy Ãgy ¢reztem, meg-
fulladok, ha nem hagyhatom ott a konferenciatermet. Sietve elk´sz´ntem tehÀt, ¢s a
szobÀmba menek¡ltem. A villanyt fel sem gyÃjtva, nehogy elÀruljon az ajtÂr¢sen Àt a
folyosÂra szürûdû f¢ny, valÂsÀggal f´lszakÁtottam az ablakot, ¢s jÂ tÁz percig Àlltam s´-
t¢tben, hidegben, bes¡vÁtû sz¢lben, mÁg magamhoz t¢rtem, ¢s elhatÀroztam, hogy ha-
zaindulok. Az Ãt jelentûs r¢sz¢t gyalog tettem meg a viharos idûben, ¢s Àtfagyva, ned-
vesen ¢rkeztem haza. MÀr szÀmtalanszor tapasztaltam, milyen heves ellenszenvet ¢r-
zek az irÀnt, akibe k¢sûbb beleszeretek. EzÃttal azonban szÂ sem lehetett ilyesmirûl,
koll¢ganûnkben, elûadÀsmÂdjÀtÂl eltekintve, semmi figyelemre m¢ltÂt nem talÀltam,
feles¢gemmel viszont hosszÃ idû Âta a legkiegyensÃlyozottabb mÂdon ¢lt¡nk, elhitte
v¢gre, hogy sosem fogom elhagyni, cser¢be lemondott arrÂl, hogy mint annak elûtte
gyakran mondta: àolvasson a gondolataimbanÊ, amin¢l k¢ts¢gbeejtûbb mondatot alig-
ha ismerek.

Az emlÁtett ´sszej´vetelen elhangzott t´rt¢net jÂ nyolcvan ¢ve esett meg egy isten
hÀta m´g´tti tanyÀn. Fûszereplûje egy akkor n¢gy¢ves leÀnyka, koll¢ganûnk nagy-
nagyn¢nje, aki szomjan halt, mert a javasasszony megtiltotta a sz¡leinek, hogy inni



adjanak neki, mondvÀn, hogy rontÀs van a gyermeken. A fizikai rosszull¢temet kivÀltÂ
eset hatÀsa a k´vetkezû napokban is olyan ¢l¢nken foglalkoztatott, hogy v¢g¢re akar-
tam jÀrni, mi lehet az oka. Elmentem tehÀt anyÀm egy idûs barÀtnûj¢hez, aki egy idû-
ben az idegklinika belgyÂgyÀsz konzulense volt, ¢s a vele valÂ besz¢lget¢s utÀn meg is
nyugodtam. ý azt mondta, hogy a halÀla k´r¡lm¢nyeit felfogni k¢ptelen gyermek
lelke azÂta bolyong vÀlaszt ¢s k´ny´r¡letet keresve, ¢s hogy bennem most egy¡tt-
¢rz¢sre talÀlt, megnyugszik, meghal v¢gre. HozzÀtette azt is, hogy a szakirodalom is-
mer ilyen eseteket. Nem mertem megk¢rdezni, mif¢le szakirodalomrÂl besz¢l, mert
f¢ltem, hogy k¢rd¢semet gÃnynak veszi, ¢s megbÀntÂdik, vagy ami m¢g enn¢l is
rosszabb, kider¡l, hogy az ¢n esetemhez hasonlÂkrÂl van szÂ, azaz idegbetegnek tart.
MagyarÀzatÀt fenntartÀs n¢lk¡l elfogadtam, m¢g b¡szke is voltam bele¢rzû k¢pess¢-
gemre, s ezzel, gondoltam, az ¢let visszat¢r normÀlis medr¢be.

T´rt¢nt azonban egy alkalommal, hogy kettesben maradtunk a f´ldszinti tervezû-
teremben Ãj koll¢ganûnkkel a hivatalos munkaidû utÀn. Mind a ketten k¡l´nmunkÀn
dolgoztunk, ¢n egy marokkÂi müeml¢kegy¡ttes felÃjÁtÀsi terv¢t k¢szÁtettem egy nem-
zetk´zi pÀlyÀzati felhÁvÀsra, û, Ãgy tudom, egy lakÂpark terveit csinÀlta. MunkÀnk be-
fejez¢se utÀn egy¡tt ment¡nk egy szakaszon a metrÂ KÀlvin t¢ri megÀllÂja fel¢ a
rosszul kivilÀgÁtott, koszos, t¢l v¢gi utcÀkon. GyerekkorunkrÂl besz¢lt¡nk, a gyerekek
szorongÀsairÂl, melyekrûl a felnûttvilÀg tudomÀst sem vesz. Kider¡lt, hogy az û
nagyanyja ugyanazokat a nekrofil verseket olvasta neki elalvÀs elûtt, melyekkel engem
àaltatottÊ meglehetûsen szomorÃ sorsÃ anyÀm. Furcsa volt hallanom, ahogyan a HÀ-
rom Àrva sÁr magÀba' kezdetü verset mondja, s m¢g enn¢l is furcsÀbb, hogy arrÂl a re-
g¢nyrûl besz¢l, melyet, szemben az elûbb emlÁtett Gyulai PÀl-verssel, mind az ideig
Ãgy hittem, rajtam kÁv¡l a kutya sem ismer, s mely az AnyaszÁv rejtelmei sokatmondÂ
cÁmet viselte. Felzaklatott a velej¢ig hazug reg¢ny tartalmÀnak immÀr k´z´s felid¢z¢se.
A v¢rtanÃ anya elûsz´r f¡le levÀgÀsÀval, majd a szeme vilÀgÀrÂl valÂ lemondÀssal prÂ-
bÀlja gyermeke ¢let¢t megmenteni, s a tovÀbbiakban kez¢t, lÀbÀt s ki tudja, mij¢t vÀg-
jÀk m¢g le. MÁg anyÀm d¢lutÀnonk¢nt aludt, ¢n (tizenk¢t ¢ves lehettem) elolvashattam
a reg¢ny egy-egy fejezet¢t, de pontosan csak egyet, hogy meg ne Àrtson a t´m¢ny bor-
zalom, s Ágy r¢szletekben m¢rgezûdtem ¢s szorongtam. Mivel a bambasÀgig menûen
engedelmes fiÃcska voltam, hosszÃ ideig nem szegtem meg az anyai parancsot, egy
alkalommal azonban f´llÀzadtam, ¢s v¢gigolvastam a k´nyvet. A koll¢ganûvel valÂ be-
sz¢lget¢s most felszÁnre hozta a gy´trelmes eml¢ket, ¢s bÀr jÂkedvüen vÀltunk el, ne-
vetg¢l¢sek k´zepette füztem cinikus megjegyz¢st a reg¢ny v¢g¢re mÀr csak pulzÀlÂ
torzÂfigurÀhoz, kezdtem Ãgy lÀtni, hogy mindnyÀjan nyomorÃsÀgra sz¡lett¡nk, a vÀ-
rost ellepû megcsonkÁtott b¢rkoldusoktÂl, àfuttatÂikonÊ Àt, az ûket nagy Ávben elker¡lû
jÀrÂkelûkig.

Besz¢lget¢s¡nket hosszÃ let´rts¢gem k´vette, de elj´tt vÀratlanul a tavasz, s vele az
´r´mteli hÁr, hogy elsû helyet ¢rtem el az el-Ksar el Khabir-i müeml¢kegy¡ttes felÃjÁ-
tÀsÀra kiÁrt pÀlyÀzaton. Feles¢gemmel k¢sz¡lûdni kezdt¡nk a csaknem k¢t¢ves tÀvol-
l¢tre, ¢letkedvem lassan visszat¢rt. MunkatÀrsaimtÂl is bÃcsÃt vettem, ¢s az ilyenkor
szokÀsos pezsgûz¢s utÀn v¢letlen¡l, de nem elû¢rzetektûl mentesen, fiatal koll¢ganûm-
mel egy¡tt tÀvoztam az irodÀbÂl. ý azt mondta, hogy fÀj a feje, ¢s valÂban, a hosszÃ
szempillÀja vetette Àrny¢knÀl m¢lyebb Àrny¢k s´t¢tlett a szeme alatt. Azt mondta, inna
egy teÀt, hogy gyÂgyszer¢t bevegye, ha hajlandÂ vagyok be¡lni vele a k´zeli eszp-
resszÂba. Besz¢lget¢s¡nk sorÀn kider¡lt, hogy 1953-ban hÂnapokon Àt egy¡tt vol-
tunk, friss t¢b¢c¢s fertûz¢s¡nkkel a szabadsÀg-hegyi gyermekszanatÂriumban. Innen
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mÀr csak egy hajszÀl vÀlasztott el attÂl, hogy felid¢zzem halÀlf¢lelemmel teli ¢jszakÀ-
mat. Mint lÀzadÂ kamasz rendszerellenes verseket Ártam, melyeket apÀm b´rt´nb¡n-
tet¢se ¢s a kitelepÁt¢stûl valÂ sz¡ntelen f¢lelem motivÀlt. A verseket, illetve a Petûfi
modorÀban Árt àcsatadalokatÊ bejegyeztem egy pepita f¡zetbe, ¢s legszem¢lyesebb hol-
mijaimmal egy¡tt magammal vittem a szanatÂriumba is. Azon az eml¢kezetes ¢jszakÀn
borzalmas t´rt¢netet hallottam a szomsz¢d Àgyon fekvû, mint takarÁtÂ n¢nink mondta:
àhibÀs szemüÊ, higi¢niai okokbÂl kopaszra nyÁrt, egy¢bk¢nt gy´ny´rü cigÀnylÀnytÂl.
°letemben olyan sz¢p testet nem lÀttam, mint amilyen az¢ a tizenn¢gy ¢v k´r¡li lÀny¢
volt; egyik szem¢re leragadt szemh¢ja azonban visszatartott attÂl, hogy viszolygÀs n¢l-
k¡l n¢zzek az arcÀba. Lopva a mozgÀsÀt lestem inkÀbb, kivillanÂ bûr¢t, ahogyan pa-
pucsÀban ki-be csÀszkÀl, vagy kÂrhÀzi pizsamÀjÀban v¢gigdûl az Àgyon. TejbegrÁzva-
csorÀnk, fogmosÀsunk ¢s villanyoltÀs utÀn a lÀny elmes¢lte, hogy a bÀtyja ÀvÂs, ¢s mint
fogalmazta, àrohadt ellens¢geketÊ darÀl bele a pinc¢ben mük´dtetett darÀlÂba. Ben-
nem, mondanom sem kell, hÀlÀs hallgatÂsÀgra talÀlt, ¢s ezt az elsû pillanatban lÀtta.
Egy percig sem volt k¢ts¢gem afelûl, hogy megkaparintjÀk a pepita f¡zetet, ¢s ¢n nem
a t¡dûbajomba halok bele, hanem az ÂriÀsdarÀlÂban v¢gzem. Kivert a verÁt¢k, t¡zelt
az arcom, de igyekeztem k´z´nyt szÁnlelve k¢rdezûsk´dni, hogy rokonszenv¢t elnyer-
jem, s mÀsr¢szt, hogy tisztÀban legyek az esetleg fontos r¢szletekkel. LÀtszott, hogy
Àgyszomsz¢dom nem elûsz´r adja elû a t´rt¢netet, s talÀn mÀr unta is, egyre vonta-
tottabban vÀlaszolt k´rm´nfont k¢rd¢seimre, ¢s csakhamar elaludt. Aludt az eg¢sz tÀr-
sasÀg, a àhibÀs szemüÊ ¢s mÀsik Àgyszomsz¢dja: egy h¢t ¢v k´r¡li kislÀny ¢s a sarokban
az ikerfiÃk. KiÂvakodtam akkor a folyosÂra, ahol f¢mszekr¢nyeink sora Àllt, de az ajtÂt
kinyitva elszorulÂ l¢legzettel tapasztaltam, hogy vulkÀnfÁber bûr´nd´mnek a benne
levû pepita f¡zettel egy¡tt nyoma veszett. Sz¢gyen ide, sz¢gyen oda, vinnyogva sÁrtam,
¢s amikor a gy¢r megvilÀgÁtÀsbÂl az ¢jszakÀs nûv¢r (mint sz¡leim meg¢rkez¢s¡nkkor
azonnal kiderÁtett¢k: egy volt apÀca) elûker¡lt, lÀzasan k¢rlelni kezdtem, hogy adjÀk
elû a bûr´nd´t a benne l¢vû fontos f¡zet miatt. Elk¢pedt szeg¢ny, megtapintotta a
homlokomat, ¢s megÀllapÁtotta, hogy a lÀzam alaposan felsz´k´tt, ¢s visszaparancsolt
az Àgyba. A bûr´nd´m sz¡ntelen visszak´vetel¢s¢re annyit vÀlaszolt csupÀn, hogy gon-
dosan ûrzik a padlÀson, nem veszhet el.

Amikor eml¢keim felid¢z¢s¢nek ehhez a pontjÀhoz ¢rtem, koll¢ganûm szem¢ben
mÀr gy¡lekeztek a k´nnyek, majd vÀllamra hajtva fej¢t bevallotta, hogy û volt a h¢t
¢v k´r¡li kislÀny a kÂrteremben. Eml¢kszik a hirtelen tÀmadt j´v¢s-men¢sre, vinnyo-
gÂ sÁrÀsomra, felsz´kû lÀzamra, ¢s azÂta is minden¡tt keres. Akkor mÀr szorosan egy-
mÀs mellett ¡lt¡nk az eszpresszÂ asztalkÀit k´rbefutÂ kem¢ny padkÀn, mint k¢t hajÂ-
t´r´tt. V¢delmezûn Àtkaroltam gy´nge vÀllÀt.
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NOVELLAPçLYçZAT

Balla D. KÀroly

AZ AGNOSZTOSZ-REJT°LY

àMin¢l t´bb k´nyvet olvasol el, annÀl ke-
v¢sb¢ bÁzhatsz abban, hogy valami Ãjat
m¢g megtudhatsz a vilÀgrÂl.Ê

(Bodolay)

Ez a t´rt¢net nem t´rt¢nt meg. Mint ahogy a t´rt¢netek ÀltalÀban nem szoktak meg-
t´rt¢nni; ha azonban m¢gis, ezt akkor nem tudjuk rÂluk: elszÀllnak fej¡nk f´l´tt, mint
a tavaszi felhûk vagy az ûszi darvak, s csak amikor r¢g eltüntek szem¡nk elûl, kezd¡nk
buzgÂlkodni azon, hogy egy k¢zfej¡nkre hullott esûcseppbûl vagy vÀllunkra ereszke-
dû madÀrtollbÂl visszaÀllÁtsuk mindazt, ami utÂlag t´rt¢netnek tetszik.

Ezzel ÁrÂk ¢s olvasÂk egyarÀnt tisztÀban vannak, s az ¢vezredekkel ezelûtt k´t´tt
megegyez¢s alapjÀn mindketten Ãgy tesznek, mintha a t´rt¢neteknek t´rt¢netk¢nt
t´rt¢nû megt´rt¢n¢se evidencia lenne. Pedig dehogy... UtÂlag kreÀlt sztori az is, amit
az alÀbbiakban elûadok.

Tr¢fa vagy kihÁvÀs?

Azzal kezdûd´tt, hogy napi postÀmban az alÀbbi sz´vegü levelezûlapot talÀltam:

TsÃszÂ SÀndornak
a ViharÀgyÃ szerkesztûs¢ge

Tisztelt Mester!
R´videsen nagyobb k¡ldem¢nyt postÀzok az ¹n r¢sz¢re, amely t´bb¢vi munkÀm eredm¢ny¢t fogja
tartalmazni. K¢rem, ne dobja olvasatlanul a papÁrkosÀrba, ¢s ne is s¡llyessze valamelyik fiÂkja
m¢ly¢re, hanem, ha k¢rhetem, olvassa el figyelmesen, sz¡ks¢g eset¢n akÀr t´bbsz´r is.

Nagyrabecs¡l¢ssel:
egy Ismeretlen Szerzû

P. S. PapÁrgondjaim vannak, k¢rem, legyen t¡relemmel.

N¢vtelen leveleket m¢g Àtfutni sem igen szoktam, Àm ez a lap furcsasÀgÀval nagyon
megkapott. Hogy mi volt benne a szokatlan? LegalÀbbis a k´vetkezûk:

1. FeladÂ nem szerepelt a lapon, Àm a postai b¢lyegzû arrÂl tanÃskodott, hogy Mun-
kÀcson adtÀk fel 1996. december 2-Àn.

2. A sz´veg TsÃszÂ SÀndort, a jeles felvid¢ki szÀrmazÀsÃ, teljes elzÀrtsÀgban, a hÁrek
szerint Sv¢dorszÀgban ¢lû 89 esztendûs ÁrÂt szÂlÁtja meg, a cÁmz¢sben azonban az ¢n
nevem szerepelt, a vÀros, az utca ¢s a hÀzszÀm pontos megjel´l¢s¢vel.



3. A mi folyÂiratunk cÁme nem ViharÀgyÃ; ilyen nevü lap valÂjÀban nem is l¢tezik,
csupÀn ä jutott eszembe kis memÂriajÀt¢k utÀn ä Babits MihÀly HalÀlfiai cÁmü reg¢-
ny¢ben szerepel.

4. Na ¢s aztÀn a àmondandÂÊ, ahogy valaki elûre bejelenti vÀrhatÂ k¡ldem¢ny¢t,
meg hogy ne dobjam papÁrkosÀrba. Fel is lehetne hÀborodni, ha nem lenne ott az a
furcsa utÂirat. T¡relmet k¢r, mintha bizony ¢n s¡rgettem volna. Mi¢rt nem akkor Árt,
amikor mÀr elhÀrultak àpapÁrgondjaiÊ? NetÀn azt vÀrja, ¢n oldjam meg a probl¢-
mÀjÀt?

BÀrhogy is: a lapot ott tartottam pÀr napig ÁrÂasztalomon, ¢s àt¡relemmel voltamÊ,
mik´zben azt igyekeztem kitalÀlni, melyik ÁrÂ barÀtom üz velem ilyen kifundÀlt intel-
lektuÀlis tr¢fÀt: TsÃszÂ nev¢nek ¢s a ViharÀgyÃnak az ismerete sz¢lesebb k´rü irodalmi
tÀj¢kozottsÀgra engedett k´vetkeztetni, ugyanakkor a ànagyobb k¡ldem¢nnyelÊ valÂ
fenyegetûz¢s sÀntÁtott: ugyan melyik¡nknek van ideje-energiÀja arra, hogy egy tr¢fa
kedv¢¢rt vaskos k¢ziratot hamisÁtson?

TalÀn k¢t h¢t telhetett el, amikor is g¢pÁrÀsos levelezûlap ¢rkezett, m¢gpedig ä a
postab¢lyegzû tanÃsÀga szerint legalÀbbis ä öjvid¢krûl. FeladÂ nincs, a cÁm ism¢t pon-
tos, a sz´veg pedig a k´vetkezû:

a ViharÀgyÃ szerkesztûs¢ge
T. S. mesternek sajÀt kez¢be

Tisztelt Uram,
eln¢z¢s¢t k¢rem, ami¢rt Ág¢retemnek mind a mai napig nem tudtam eleget tenni. IgazÀn r´stellem.
Ments¢gemre szolgÀljon, hogy k¢sedelmem az ¹n ¢rdek¢t is szolgÀlja, szeretn¢m ugyanis megkÁ-
m¢lni attÂl a fÀradalomtÂl, amely kezem ÁrÀsÀnak kibetüz¢s¢vel jÀrna, s igyekszem a teljes anyagot
leg¢peltetni, ez azonban ¢rthetûen idût vesz ig¢nybe. Mentegetûz¢sem mell¢ hadd fejezzem ki abb¢li
rem¢nyemet, hogy meg¢rt¢st tanÃsÁt nehezen menthetû mulasztÀsom irÀnt.

Nagyrabecs¡l¢ssel:
az ¹n Ismeretlen Szerzûje

P. S. àAz idû nek¡nk dolgozik. Csak kicsit magas az Ârab¢re.Ê

Soroljam itt is a furcsasÀgokat? Ezt az ¢rthetetlen mentegetûz¢st? Vagy azt, hogy
jÂl olvashatÂ, akkurÀtus k¢zÁrÀsÀnak àkibetüz¢seÊ semmilyen gondot nem okozhatna?
No ¢s aztÀn Ãjra egy mindent felborÁtÂ utÂirat! Id¢zûjelbe van t¢ve, de szerzûje, for-
rÀsa hiÀnyzik. (Viszont ismerûs valahonnan!) AzonkÁv¡l pedig szellemess¢g¢vel gy´-
keresen k¡l´nb´zik a fûsz´veg hivataloskodÂ-fontoskodÂ formulÀitÂl (mif¢le ember
lehet, aki le tudja Árni azt, hogy fÀradalom meg abb¢li rem¢ny?), s ¢pp ezzel von magÀra
a meg¢rdemeltn¢l nagyobb figyelmet.

BÀrki is az, aki meg akar tr¢fÀlni, gondoltam ekkor, hajlamos a stÁlusjÀt¢kokra.
KarÀcsony tÀjÀn aztÀn ¢rkezett egy lev¢l MarosvÀsÀrhelyrûl:

dr. TsÃszÂnak
ViharÀgyÃ

Maistro!
AkadÀlyok elhÀrulvÀn hamarost prezentÀlhatom a megÁg¢rtem autogrÀfiÀt, amely barÀtaim ke-
z¢tûl PressburgbÂl lesz postÀzandÂ, bÁzvÀst mÀr az öj Esztendû elsû dekÀdjÀn. Szabadjon rem¢l-
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nem, hogy ÁrÀsaim elnyerik a Maistro tetsz¢s¢t, ¢s olyikukat mÀr lapjuk valamely k´vetkezû szÀ-
mÀban viszontlÀtni lehet szerencs¢m.

K´sz´nti:
A Szerzû, az Ismeretlen

P. S. Oda engem az oroszlÀnnak is!

EzÃttal feladÂ is szerepelt a borÁt¢kon: Elsû Erd¢lyi Belvedere Egyes¡let OrszÀgos
FûtanÀcsa, C. M. J. T. S. L. R. S.

Hogy ez a sok betü micsoda, nem tudhattam, mint ahogy akkor m¢g azt sem: a
nevezett Egyes¡let soha nem l¢tezett, Ágy OrszÀgos FûtanÀcsa sincs.

E lev¢lke utÀn a korÀbbiaknÀl is szentebb¡l hittem: egy szellemes ÁrÂtÀrsam most
mÀr egyre tÃlburjÀnzÂbb tr¢fÀjÀrÂl lehet szÂ, ¢s ä MarosvÀsÀrhely okÀn ä gyanakodni
is kezdtem a szerepjÀt¢kokra mindig vÀllalkozÂ KovÀcs AndrÀs Ferencre. Gondoltam
is, hogy ¢lek a viszontfricska lehetûs¢g¢vel, ¢s feladok cÁm¢re vagy hÀromkilÂnyit ka-
maszkori zseng¢imbûl valamely k´zismert szerzû neve alatt, netÀn verssorokba t´rde-
lem Bodolay KlÀra ¢telreceptjeit, s azzal lepem meg ä de be kellett lÀtnom, hogy ´t-
letem nem el¢gg¢ szellemes.

JÂcskÀn benne jÀrtunk a januÀrban, amikor tekint¢lyes pakkot hozott a postÀs. A
cÁmz¢s pontos. A feladÂ: az Irodalmi Szemle szerkesztûs¢ge, Pozsony. A t´bbsz´r´s r¢-
tegü csomagolÀs m¢ly¢n: vagy szÀzoldalnyi k¢zirat. De mif¢le! Semmi gusztusa az em-
bernek kez¢be venni. Ugyanis:

ã igaz, hogy a sz´vegek le voltak g¢pelve, de a feltehetûleg amÃgy sem tÃl tiszta
g¢peletrûl f¢nymÀsolat k¢sz¡lt, ¢s ¢n ezt a duplumot kaptam meg;

ã a mÀsolatok k¡l´nb´zû m¢retü, szÁnü ¢s minûs¢gü papÁrlapokra k¢sz¡ltek, rÀ-
adÀsul olyanokra, amelyeknek tÃloldalÀt egyszer mÀr felhasznÀltÀk;

ã az oldalakon se szerzû, se a mü cÁme vagy legalÀbb àhÀrom csillagÊ, se oldalszÀm,
Ágy aztÀn azt sem lehetett tudni, hol v¢gzûdik az egyik ÁrÀs, ¢s hol kezdûdik a mÀsik,
illetve, ha az ember egyszer elkeverte az oldalakat, soha t´bb¢ nem volt mÂdja az ere-
deti sorrend visszaÀllÁtÀsÀra;

ã mindehhez rÀadÀsul: a lapok aljÀn vagy margÂjÀn, oldalvÀst, pÀr soros ceruza-
jegyzetek, a sz´vegekben pedig javÁtÀsok: hol golyÂstollal, hol ceruzÀval; maguk a ja-
vÁtÀsok pedig gyakorta ÀthÃzva, fel¡lbÁrÀlva tarkÁtottÀk az oldalakat.

Hogy valaki ennyi idût-munkÀt szÀnjon egy tr¢fÀra: hihetetlennek tünt. K¢telkedni
kezdtem korÀbbi feltev¢semben. Majd az olvasÀs eld´nti, v¢g¡l is mirûl van szÂ, gon-
doltam, ¢s s¡rgûs teendûim l¢v¢n egyelûre f¢lretettem a k¡l´n´s k¢ziratot.

Eltelt pÀr nap, amikor is Ãjabb levlap ¢rkezett, ezÃttal ism¢t MunkÀcsrÂl ¢s feladÂ
n¢lk¡l:

TsÃszÂ S.
Viharsarok, helyben

Tisztelt Uram,
eln¢z¢s¢t k¢rem a t´rt¢ntek¢rt! Sajnos nem Àllt mÂdomban az elk¢sz¡lt anyagot ellenûrizni, ¢s
csak utÂlag ¢rtes¡ltem pozsonyi barÀtaim àtakar¢kossÀgÀrÂlÊ. K¢rem, az esetet ne minûsÁtse az
¹n szem¢lye irÀnti tiszteletlens¢gnek, ¢s k¢rem, hogy a sajnÀlatos k´r¡lm¢nyek ellen¢re igazsÀgo-
san Át¢lje meg ÁrÀsaim nÁvÂjÀt. BÁzva jÂindulatÀban, k¢rem ¹nt, hogy müveimet mielûbb bocsÀssa
az olvasÂk´z´ns¢g el¢be.
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Nagyrabecs¡l¢ssel:
Ismeretlen Szerzû

P. S. àAmikor Ágy egyesben vagyunk egymÀssalÊ ä Herbert Quain

Ez vagy teljesen h¡lye, vagy valaki most mÀr eltÃlozza a tr¢fÀt, ÀllapÁtottam meg
d¡h´sen. M¢g hogy Viharsarok meg àhelybenÊ meg ànem Àllt mÂdombanÊ? (Vajon
akkor ki javÁtotta v¢gig a sz´veget tollal, ceruzÀval?) No ¢s az utÂirat id¢zete? Mi ez a
s¡letlens¢g? °letemben nem hallottam errûl a Herbert QuainrÂl!

Indultam, hogy az eg¢sz paksam¢tÀt, ahogy van, bevÀgjam a szem¢tbe. De m¢gsem
vitt rÀ a l¢lek.

Egy ÂrÀt rÀszÀnok, gondoltam. Beleolvasok, ¢s csak aztÀn dobom ki, nyugodt lel-
kiismerettel.

A dolgok logikÀja szerint e percben az alÀbbi folytatÀsok tüntek volna elfogadha-
tÂknak:

1. kellemesen csalÂdtam, ¢s nem tudtam letenni a csodÀlatos k¢ziratot;
2. az ÁrÀsok m¢g annÀl is rosszabbak, olvashatatlanabbak voltak, mint ahogy szÀmÁ-

tottam, Ágy hÀt halad¢ktalanul el¢gettem valamennyit;
3. a szerzû dilettantizmusÀnak a foka el¢rte azt a m¢rt¢ket, amikor mÀr szÂrakoz-

tatÂvÀ vÀlik: az ember nagyokat r´h´g a sete-suta mondatokon, ¢s csapkodja a t¢rd¢t,
ha egy kapitÀlis k¢pzavarra akad.

E lehetûs¢gekkel szemben azonban eg¢szen mÀst tapasztaltam.
Ismeretlen Szerzûm müve nem volt egy¢rtelmüen se rossz, se jÂ. Versekre eml¢-

keztetû prÂbÀlkozÀsai tüntek halvÀnyabbaknak (Àm olvastam mÀr nem egy lapban
ezekn¢l gy´ng¢bbeket is!), novellisztikus leÁrÀsainak n¢melyik¢t azonban akÀr k´z´l-
hetûnek is tarthattam volna, ha nem zavarnak roppant mÂdon a mÀr emlÁtett k´r¡l-
m¢nyek (a szerzû kil¢t¢nek bizonytalansÀga, a hiÀnyzÂ cÁmek stb.). Nemigen tudtam
hÀt, ezek utÀn mit kezdek a k¢zirattal, m¢gis ´r¡ltem, hogy a nagyjÀn ÀtrÀgtam ma-
gam, mert egyben legalÀbb megbizonyosodhattam: nem stÁlusjÀt¢krÂl van szÂ, hanem
valÂdi, hÃs-v¢r szerzûrûl (rutinos szerkesztû meg¢rzi a l¢tezû szem¢lyis¢get az ÁrÀsok
m´g´tt), aki, isten tudja, mi okbÂl, eltitkolja nev¢t, ¢s a k¡l´nb´zû vÀrosokbÂl k¡ld´tt
lapok r¢v¢n m¢g azt is el¢rte, hogy lakhely¢rûl se szerezzek tudomÀst.

Maradhatott volna a probl¢ma: a TsÃszÂ megszÂlÁtÀs ¢s a ViharÀgyÃ, Àm ezekre igen
egyszerü magyarÀzatot talÀltam.

Ha ugyanis felt¢telezem, hogy olvasott, az irodalom dolgai irÀnt ¢rdeklûdû szerzû-
vel hozott ́ ssze balszerencs¢m, mi¢rt ne tudnÀm elk¢pzelni, hogy ismeri a tsÃszÂi ¢let-
mü l¢nyegi vonÀsait, s jÂl tudja, ebbe a lehetû legterm¢szetesebben beletartozik min-
denf¢le szerepcsere ¢s -jÀt¢k, akÀr az is, hogy a feladÂ cÁmzettj¢t, akirûl pedig pontosan
tudjuk, valÂjÀban kicsoda, a Mester nev¢n szÂlÁtjuk meg. ValÂszÁnü, hogy a szerzû
egyes ÁrÀsaim alapjÀn ismeri azokat a kutatÀsaimat is, amelyek r¢v¢n TsÃszÂ ungvÀri
tartÂzkodÀsÀnak nyomaira bukkantam, Ágy n¢mi asszociÀciÂs k¢szs¢ggel engem akÀr
a tsÃszÂi mivolt helyb¢li k¢pviselûj¢nek tekinthetett. HasonlÂ a helyzet a talÀnyos fo-
lyÂiratcÁmmel. Alig egy ¢vvel ezelûtt a KortÀrs pÀlyÀzatot hirdetett apokrif novellÀk
megÁrÀsÀra; ¢n is beneveztem, ¢s dÁjat ugyan nem nyertem, Àm D¢j¥ vu cÁmü àBabitsÊ-
novellÀmat lek´z´lt¢k. így, ha ¢n egyszer mÀr megprÂbÀltam Babits bûr¢be bÃjni, ak-
kor folyÂiratom cÁme mi¢rt ne lenne felcser¢lhetû a HalÀlfiaiban szereplû lap¢val?

Azaz, ha szigorÃan veszem, Szerzûm nem tett mÀst, mint igen kulturÀlt ¢s elegÀns
mÂdon keresett àasszociÀciÂs irodalmi kulcsotÊ ¢nhozzÀm.
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Ez a megÀllapÁtÀsom a magam szÀmÀra is meglepû volt, ¢s, an¢lk¡l, hogy ¢szrevet-
tem volna, azon kaptam magam, hogy a dolog elkezd ¢rdekelni!

Elûvettem lapjait!
HÀt persze! Akadnak finomabb utalÀsok is! Itt vannak mindjÀrt a furcsÀnak talÀlt

utÂiratok! Kis t´preng¢s utÀn rÀj´ttem: valamennyihez szem¢lyes k´tûd¢s füz. Vagy
Cecil M. Joepardy-tanulmÀnyomban hasznÀltam ûket, vagy ¢n bukkantam rÀjuk TsÃ-
szÂ-kutatÀsaim sorÀn. Megfejtettem a VÀsÀrhelyrûl ¢rkezett lap talÀnyos betüsorÀt is,
amely ¢ppen a szerepjÀt¢kaikrÂl elhÁres¡lt alakok monogramjaibÂl Àllt ́ ssze, tovÀbbÀ
pedig... Igen, ez talÀn a legfurcsÀbb, ez a Herbert Quain-id¢zet. Ennek eredet¢t hiÀba
kerestem eml¢kezetemben, megprÂbÀltam hÀt àmÂdszeresenÊ utÀnan¢zni. çm ennek
a k¡l´n´s n¢metäfrancia nevü f¢rfiÃnak nem akadtam nyomÀra semmilyen lexikon-
ban. Holott H. Q. ott lakott polcomon, ¢pp csak rossz helyen kerestem. Nem bÃvott
enciklop¢diÀkba, hanem àsajÀtÊ k´nyve volt, m¢gpedig UtÂv¢d cÁmü nem mindenna-
pi, Àmde el¢g rossz reg¢nye. Ebben csak az a furcsa, Szerzûm honnan sejthette, hogy
rendelkezem ennek az egy¢bk¢nt ismeretlen szerzûnek egy k´tet¢vel, illetve hogy elsû
heveny¢szett olvasÀsakor alighanem megakadhatott a szemem ezen a megh´kkentû
mondatkezdeten: àAmikor Ágy egyesben vagyunk egymÀssal...Ê, hiszen ceruzÀval
megjel´ltem. (Erre a mozzanatra nem eml¢keztem, mint ahogy magÀra a k´nyvre
sem; egy ideje azonban ilyesmin nem akadok fenn, tudom, hogy betegs¢gem k´vet-
kezm¢nye.) Persze mindez lehet v¢letlen egyez¢s is, de hÀt az ember az ¢n koromban
mÀr nemigen hisz ilyen fatÀlis egybees¢sekben.

BÀrhogy is, k´zel f¢rkûz´tt hozzÀm ez az Ismeretlen, akit egy ideje magamban mÀr
Ágy emlegettem: Agnosztosz, mivel û is Ágy nevezte magÀt egy vers¢ben. (àMidûn az °g
¢s F´ld ma rajtam osztoz, / vagyok, ki voltam: ÀlmodÂ Agnosztosz.Ê)

Igen Àm, de mit tegyek a k¢zirattal? Ha el¢g rossz lenne, kidobnÀm, ha el¢g jÂ,
akkor most felfedeztem volna egy Ãj tehets¢get, s esetleg tehetn¢k l¢p¢seket a teljes
mü kiadÀsa ¢rdek¢ben. így azonban?

Legfeljebb pÀr r¢szletet a lapunkban... Akadna n¢hÀny ¢letk¢pes versf¢les¢g meg
kisprÂza... °pp csak az eg¢sz annyira ´sszefolyik... Meg a cÁmek is hiÀnyoznak, Ágy
aztÀn nem lehetek eg¢szen biztos abban, melyik ÁrÀsnak hol a v¢ge... Alighanem az
oldalakat is megkevertem, szÀmozva pedig nincsenek...

çtp´rgettem Ãjra az anyagot, de csak bosszÃsÀgomra tettem. ögy ¢reztem magam,
mint az a farkas¢hes ember, aki enyh¢n romlott ¢telre talÀl: sem otthagyni, sem meg-
enni nem tudja.

RÀadÀsul a papÁrok m¢g jobban ´sszekeveredtek, n¢hÀnyuk pedig lapozÀs k´zben
visszÀjÀra fordult, ¢s mivel a tÃloldalakon is f¢nymÀsolt sz´vegek voltak, r¢m¡lten
gondoltam arra, vajon hogyan fogom kiderÁteni, melyik lehetett az eredeti k¢zirat, s
melyik a hasznÀlt papÁr verzÂja (Szerzûmh´z hasonlÂan magam is rosszallÀssal gon-
doltam a pozsonyi koll¢gÀk àtakar¢kossÀgÀraÊ).

Egy azonosÁtÀsi kÁs¢rlet kedv¢¢rt beleolvastam az egyik v¢lhetûen hÀtÀra fordult
lap sz´veg¢be. No, nincs nagy baj, ÀllapÁtottam meg, ez az¢rt el¢g erûsen el¡t a nagy-
jÀbÂl mÀr megismert ÁrÀsok jelleg¢tûl. Elûsz´r is abban, hogy... Hogy sokkal jobb!

A sürün g¢pelt oldalon, amelyet kezemben tartottam, a k´vetkezû textus szerepelt:

egyre kevésbé élnek valóságos életet, hanem mindinkább valamely elžre kidolgozott kon-
cepciónak látszanak engedelmeskedni, mintha egy m⁄ alkotás rejtett belsž logikáját kö-
vetnék. Napról napra elvesztenek valamit életszer⁄ ségükbžl, és ezzel azonos mértékben
válnak m⁄ vészileg mind hitelesebbé.



Mindebbžl az is következhetne, hogy hžseim történetének megírása nem számíthat ne-
hezebb írói feladatnak, hiszen elegendž életük folyását pontosan rögzíteni, s az így sza-
porodó szövegek szinte automatikusan regénnyé válnak. Ha azonban így lenne, aligha
halogatnám évek óta a megírást, s nem reménykednék még mindig abban: a történet
visszatér a köznapi banalitások kerékvágásába, eljelentéktelenedik, s ezzel felment en-
gem a megörökítés felelžssége alól. Ám a helyzet e feltételezésnek épp ellenkezžjéhez
közelít, s én ezért halogatok, reménykedem, és ezért keresek kibúvókat. Ahelyett, hogy
örülnék a szinte készen kapott témának, riadtan és szorongva tekintek rá.

Talán ahhoz hasonlóan, amint naiv menyasszony néz a nászéjszaka elébe: egyrészt
úgy érzi, az mégiscsak valami illetlen dolog lehet, másrészt attól tart, hogy olyat kell majd
tennie, amire nemcsak hogy ž nem képes, hanem amit tenni alighanem eleve lehetetlen.

Nos, magam sem vagyok meggyžzždve róla, illž dolog-e az írás, az ilyen megírás. De
ha elvetem is ezen aggályomat, akkor is riaszt a kétely: vajon képes leszek-e szöveggé
tenni hžseim életét. Mindaz ugyanis, ami velük történt és történik, nem eléggé verbális és
egyáltalán nem szövegszer⁄ .

Hogy akkor milyen?
Nehezen tudnám leírni. Talán épp azért, mert nemcsak a történet önmaga, hanem fel-

tételezett definiálhatósága is ellenáll a szavaknak. Ugyanakkor azt sem állíthatom, hogy
képben-filmen vagy hangban-zenében el tudnám képzelni hiteles megjelenítését. Ha még-
is választanom kellene a létezž m⁄ fajok közül, talán az építészet és a tánc mellett dönte-
nék, vagy inkább e kettž között keresném azt az adekvát formát, amelyben megragadható
lenne mindaz, ami hžseim életébžl m⁄ vészileg ábrázolható. Igen, azt hiszem, ha regé-
nyemet a barokk építészet és a modern balett középarányosához tudnám közelíteni, akkor

Nem is rossz, csettintettem, ¢s sorra forgattam Àt az Ismeretlen Szerzû, azaz Ag-
nosztosz k¢ziratÀnak lapjait. A fen¢be is, mi¢rt nem ezt a munkÀjÀt k¡ldte el?!

MegprÂbÀltam sebtiben valami sorrendet kialakÁtani, most mÀr egyÀltalÀn nem t´-
rûdve azzal, hogyan keverednek el m¢g jobban az eredeti k¢zirat lapjai.

Nem lÀtszott a àrekonstruÀlÀsÊ k´nnyü feladatnak, mert ä kell-e mondanom ä az
oldalszÀmok a tÃloldalakon is hiÀnyoztak, mint ahogy a cÁmek is.

A k¢ziratlapokkal v¢gzett negyedÂrÀs puzzle-jÀt¢k utÀn megÀllapÁtani v¢ltem, hogy
legalÀbb hÀrom k¡l´nÀllÂ ÁrÀssal (¢s tucatnyi, egyikbe sem illû t´red¢kkel) akadt dol-
gom, de alighanem mindegyik hiÀnyos formÀban ker¡lt el¢m, ami nem is csoda, te-
kintve, hogy àf¢lig elhasznÀlt papÁrrÂlÊ volt szÂ. így k¡l´n sikernek ¢reztem minden
alkalmat, amikor az oldalak aljÀn megszakadÂ mondatnak megtalÀltam egy mÀsik lap
tetej¢n a folytatÀsÀt, ¢s elragadtatÀssal fel-felkiÀltottam, amikor szellemes, v¢rbû meg-
fogalmazÀsokra bukkantam.

Az Ãj sz´vegek felfedez¢se ¢s a tapasztalt minûs¢gi ugrÀs feletti ´r´m´mnek azon-
ban hamarosan v¢g¢t vetette a k¢tely. Aggodalmaskodva azon kezdtem ugyanis t¢pe-
lûdni, vajon ezt is ugyanaz a szerzû Árta-e, mint a gyeng¢cske verseket-prÂzÀkat, ¢s nem
tÃl valÂszÁnü-e, hogy a f¢nymÀsolatot k¢szÁtû pozsonyi koll¢gÀk a szerkesztûs¢g¡kben
r¢gÂta elheverû k¡l´nb´zû k¢ziratduplumok tisztÀn maradt oldalait ä tudjuk: taka-
r¢kossÀgbÂl ä folyamatosan felhasznÀljÀk Ãjabb mÀsolatok elûÀllÁtÀsÀra, s Ágy elûfor-
dulhat, hogy t´bb szerzû mÀs-mÀs anyagÀval Àllok szemben; ezek k´z´tt pedig lehet-
nek mÀr publikÀlt ÁrÀsok r¢szletei is.

A lehetûs¢g, hogy àfelfedez¢semnekÊ talÀn semmi k´ze a most mÀr valÂban àsajÀtÊ
szerzûmnek ¢rzett Agnosztoszhoz, kedvemet szegte, ¢s erûsen megingatott. Azon
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kezdtem t´rni a fejemet, hogyan szerezhetn¢k bizonyossÀgot ä akÀr igazolÂt, akÀr cÀ-
folÂt ä felmer¡lt k¢telyeimre. Gyors egymÀsutÀnban a k´vetkezûket hatÀroztam el:

1. írok az Irodalmi Szeml¢nek, hÀtha szolgÀlhatnak valami informÀciÂval, talÀn m¢g
magÀrÂl AgnosztoszrÂl is megtudhatok valamit.

2. RÀszÀnok pÀr napot, ¢s most mÀr t¡zetesen v¢gigolvasom a teljes anyagot (àszÁ-
n¢tÊ ¢s àfonÀkjÀtÊ egyarÀnt). StilÀris ¢s tartalmi jegyek alapjÀn talÀn siker¡l valÂszÁ-
nüsÁtenem vagy az àegyetlen szerzûÊ, vagy a àt´bb szerzûÊ hipot¢zis¢t.

3. MegvizsgÀlom a g¢piratok formai jegyeit: tipikus betücser¢k, k´zpontozÀsi sajÀt-
sÀgok, be¡t¢sek nagysÀga, margÂsz¢less¢gek stb. Ezek a megfigyel¢sek is tÀmpontul
szolgÀlhatnak.

4. A tartalmi ´sszetartozÀs vizsgÀlata mellett teszek egy kÁs¢rletet arra, hogy a hasz-
nÀlt papÁrlapokat m¢ret¡k, feh¢rs¢g¡k, vastagsÀguk szerint soroljam csoportokba,
hisz k´nnyen lehet, hogy Ágy àautomatikusanÊ helyreÀll valami eredeti sorrend.

Ez t´bbnapi teendûnek tünt, de a munka felvÀzolÀsÀval egy idûre elegem is lett
ebbûl az eg¢sz ¡gybûl, ¢s kicsit fÀsultan kezdtem ´sszeszedni a f´ld´n-dÁvÀnyon, asz-
tallapon sz¢trakott Àrkusokat. Nem gondoltam volna, hogy ez az este m¢g k¢t vÀratlan
fordulatot is tartogat szÀmomra, s hogy a fenti cselekv¢si tervem mihasznÀnak, f´l´s-
legesnek bizonyul.

Az elsû meglepet¢s akkor ¢rt, amikor, elhatÀrozÀsom ellen¢re, rendcsinÀlÀs k´zben
beleolvastam egy a t´bbin¢l kisebb m¢retü lap sz´veg¢be. A k´vetkezûk Àlltak rajta:

Az elvonatkoztatás legnépszer⁄ bb és ezért kissé el is csépelt módja: valamely „idegen”
kéziratra történž hivatkozás. Vagyis az az eset, amikor a szerzž nem sajátjaként ad közre
egy m⁄ vet, hanem azt játssza, mintha véletlenül találta, valakitžl kapta, felfedezte, kiku-
tatta, kalandos úton megszerezte volna. A „talált kézirat” a szerzž számára az elvonatkoz-
tatáson túl számos egyéb lehetžséget nyújt, stílusjátékokra inspirálja, s megengedi pél-
dául, hogy kommentárokat, megjegyzéseket f⁄ zzön saját m⁄ véhez, amely fogással mint-
egy megsokszorozza saját szerzži személyiségét. Ugyanezt a célt szolgálják a nemritkán
igen terjedelmes elž- és utószavak, amelyekben a szerzž igyekszik minél meggyžzžbb
történetet kerekíteni a kézirat megtalálását, elžkerülését, kézhezvételét vagy megfejtését
illetžen. Az ilyen keretjátékokban szinte kötelezž arról a tépelždésržl is részletesen számot
adni, amelyet a „közöljem – ne közöljem” dilemmája okozott a szerzžnek, illetve, szintén
már-már törvényszer⁄ en: annak ecsetelése is szükséges, hogy a szerzž miért nyúlt bele
az eredeti szövegbe, avagy ellenkezžleg: miért hagyta érintetlenül. Nagyon gyakran fel-
merül az elsždleges m⁄  töredékes voltának a problémája (megrágta az egér, egyes lapjai
elégtek, eláztak, elvesztek), illetve az így adódó kibúvók: miért tudta vagy éppen miért
nem tudta rekonstruálni szerzžnk a talált, elžkerült, felkutatott, kézhez kapott, megfejtett,
lefordított, átmásolt stb. kéziratot.

A szerzži szerep ilyen multiplikációja nem új kelet⁄  az irodalomtörténetben, hisz volta-
képp Mózes kžtábláitól Grendel Lajos „Thészeusz és a fekete özvegy”-éig százszámra
találunk példát a „nem én vagyok a szerzž, én csak közreadom” írói attit⁄ djére, ám talán
nem tévedek, ha azt állítom, hogy igazi kivirágzását az elmúlt évtizedekben tapasz-
talhattuk. Grendel példája mellett megemlíthetjük Esterházy Péter Csokonai Lilijét, a fel-
vidéki irodalom fiatalabb nemzedékének szinte szárnyakat adó Tsúszó-hagyományt, Ko-
vács András Ferenc „m⁄ fordításait” és Lázáry-verseit, Baka István „Sztyepan Pehotnij tes-
tamentumá”-t, Szávai Géza Herbert Quain-regényét, Rappai Ágnes fiúverseit, illetve, sz⁄ -
kebb pátriánkra térve, Penckófer János narancs mappából elžkerülž novelláit vagy Balla
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D. Károly hiányregényét. E közel sem teljes felsorolás is mutatja: alighanem divatról van
szó. Ez még nem is volna baj, hisz minden divat mulandó, ám jegyében mégis születhetnek
maradandó m⁄ vek. Az egyetlen igazi problémát én abban látom, hogy ha véletlenül egy
író mostanság valóban találna, felfedezne, kézhez kapna egy izgalmas kéziratot, s ezt
saját kommentárjaival akarná közreadni, a „nem én vagyok a szerzž” beállítást ebben a
helyzetben egyetlen írótársa vagy vájt fül⁄  olvasója el nem hinné neki. Akit tehát most érne
ilyen szerencse (vagy ilyen csapás), jobban teszi, ha az idegen m⁄ vet elteszi késžbbre,
arra az idžre, amikor majd minden szerzž visszatér saját nevéhez, és megelégszik egyet-
len írói szerepével.

Kell-e mondanom, hogy a fenti sorok olvastÀn m¢rt¢ktelen¡l ideges lettem?
A mÀsik meglepet¢s, amelyet Agnosztosz m¢g erre az est¢re tartogatott szÀmom-

ra, sokkal àszer¢nyebbÊ volt ugyan, de m¢gis elindÁtott bennem egy felismer¢si folya-
matot.

MiutÀn a k¢ziratlapokat ÀtabotÀban ́ sszeszedtem, ¢s meglehetûs gyül´lettel bevÀg-
tam asztalfiÂkomba, el¢gg¢ feldÃlt hangulatban hÀlÂszobÀnkba cs´rtettem. Feles¢gem
mÀr aludt, kez¢bûl kiesett az olvasott folyÂirat. Halkan levetkûztem, a paplan alÀ csusz-
szantam, de mivel ¢reztem, hogy elaludni m¢g aligha tudn¢k, belen¢ztem a feles¢gem
elejtette lapba. Elûre-hÀtra forgattam az oldalakat, mÁg megakadt a szemem elûbb Tû-
zs¢r çrpÀd nev¢n, majd ÁrÀsÀnak alcÁm¢n: UtÂszÂ az Irodalmi Szeml¢hez. Sebesen futot-
tam v¢gig a sorokon, majd, miutÀn a cikk l¢nyege ¢s az alatta talÀlhatÂ keltez¢s (Po-
zsony, 1996. oktÂber 8.) engem ¢rintû ¢rtelme is eljutott a tudatomig, d¡h´sen lecsap-
tam a Magyar NaplÂt.

Amikor a k¢ziratcsomag januÀr v¢g¢n meg¢rkezett PozsonybÂl, az Irodalmi Szemle
mÀr hÂnapok Âta nem l¢tezett! Valaki m¢gis a bolondjÀt jÀratja velem!

Elûbb hamis megszÂlÁtÀsÃ levelezûlapokkal zaklat, aztÀn rissz-rossz verseivel trak-
tÀl, mik´zben jÂ ÁrÀsai a tÃloldalon rejtûznek. Elûre tudja, hogy ezt felfedezem, mert
azonnal kioktat a àtalÀlt k¢ziratÊ elcs¢pelt ́ tlet¢t illetûen. K´zben a pozsonyi koll¢gÀk
takar¢kossÀgÀn dohog, holott az Irodalmi Szemle r¢g megszünt.

PofÀtlan egy pasi, sz´geztem le, ¢s csak lustasÀgom gÀtolt meg abban, hogy fel ne
keljek, ki ne vegyem k¢ziratÀt asztalfiÂkombÂl ¢s el ne ¢gessem, d¡h´met enyhÁtendû.

SokÀig forgolÂdtam az Àgyban, ´sszevissza csapongtak a gondolataim. MÁgnem ä
Àtvirrasztott ¢jszakÀkon gyakorta megesik ä rÀtalÀltam egy olyan logikai szÀlra, amely-
re ha felfüztem a r¢szleteket, olyan tiszta k¢pet kaptam az eg¢szrûl, hogy magam is meg-
lepûdtem. Ettûl meg is nyugodtam, ¢s siker¡lt elaludnom.

Reggel a logikai szÀlra mÀr nem tudtam Ãjra rÀtalÀlni, viszont eszmefuttatÀsom v¢g-
eredm¢nye m¢g megragadhatÂan ¢lt eml¢kezetemben.

Ennek l¢nyege az volt, hogy be kellett lÀtnom: nem valami irodalmi kalandorral
vagy rosszindulatÃ tr¢famesterrel hozott ´ssze a sors, hanem egy tudatos alkotÂval,
aki meglehetûsen furcsa, Àm igen szellemes ¢s eredeti megoldÀst vÀlasztott arra vo-
natkozÂlag, müve milyen mÂdon nyerje el v¢gsû alakjÀt. Pechemre engem n¢zett ki
arra a feladatra, hogy àlegendÀtÊ szûjek k´r¢ (ha az eddig teleÁrt oldalakra tekintek:
e c¢ljÀt nagyjÀbÂl mÀr el is ¢rte), s hogy sz´vegei szÀmÀra v¢gleges megjelen¢si formÀt
alkossak. °jszakai tünûd¢sem sorÀn ugyanis, mik´zben felid¢ztem magamban futÂlag
olvasott ÁrÀsait, meggyûzûd¢semm¢ vÀlt: nem t´bb t´red¢k, hanem egyetlen ¢s teljes mü
van a birtokomban, ¢pp csak: ez egy ilyen mü. Hajnalfel¢ mÀr abban is teljesen biztos
voltam, a sz´vegekbe eleve bele van kÂdolva az az algoritmus, amely alapjÀn a v¢gsû for-
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ma kimunkÀlhatÂ, ¢s nagyon valÂszÁnünek tünt, hogy az eligazÁtÂ müveleti utasÁtÀso-
kat alighanem a gyeng¢cske verseknek ¢s tÀrcÀknak kell tartalmazniuk, ¢pp csak m¢g
nem ismertem fel ûket. Azaz: e tekintetben az àeredetiÊ k¢zirat nem egy¢b valamif¢le
szabÀsmintÀnÀl, amely alapjÀn a tÃloldalakon talÀlhatÂ voltak¢ppeni mü v¢gleges for-
mÀjÀban ´sszeÀllÁthatÂ.

Mindez ¢jszaka teljesen ¢rthetû ¢s vilÀgos volt szÀmomra, most azonban n¢mi bi-
zonytalansÀggal, talÀn inkÀbb àvizsgalÀzzalÊ nyÃltam be fiÂkomba a k¢zirat¢rt: vajon
k¢pes leszek-e a mü nyitjÀt megtalÀlni, s egyÀltalÀn: van-e nyitja, s ha igen, jÂ helyen
keresem-e.

Izgalommal vettem k¢zbe a tegnap m¢g gyül´lt papÁrhalmazt. °reztem: egy nagy-
szerü kreatÁv szellem tÀrsÀul vÀlasztott ebben a munkÀban. Nem voltam biztos benne,
meg tudok-e felelni a kihÁvÀsnak.

E pillanatban Ãgy tünt, Agnosztosz f´l¢nyben van velem szemben.
N¢zz¡k csak, mi¢rt.
1. Igen szellemes mÂdon hÁvta fel magÀra a figyelmet ¢s k¢szÁtette elû akciÂjÀt, mi-

k´zben nekem (a levelek ¢rkezte idej¢n) fogalmam sem volt rÂla, mi az, amiben r¢szt
veszek.

2. Pontosan elûre lÀtta vÀrhatÂ reakciÂimat, ¢s jÂ elûre bebiztosÁtotta magÀt minden
olyan megnyilvÀnulÀsom ellen, amely elej¢t vehette volna most kialakulÂ k´z´s mun-
kÀnknak. Gondolok itt p¢ldÀul arra, hogy milyen nagy mügonddal kellett megalkot-
nia àse nem rossz, se nem jÂÊ ÁrÀsait ahhoz, hogy az indokoltnÀl sokkal hosszabb idûn
Àt foglalkozzam vel¡k, nem tudvÀn d´nteni sorsuk felûl; vagy m¢g korÀbban: milyen
tudatosan vÀlasztotta ki lapjainak feladÀsi szÁnhely¢t (erre is csak mÃlt ¢jszaka j´ttem
rÀ): öjvid¢k, Pozsony, MarosvÀsÀrhely, ahol is jeles TsÃszÂ-kutatÂk ¢s nagy ànem ¢n
ÁrtamÊ-szerepjÀt¢kosok ¢lnek (Szombathy, Hizsnyai, KovÀcs AndrÀs Ferenc), hogy so-
kÀig arra gyanakodhassak: valamelyik ÁrÂtÀrsam üz velem tr¢fÀt stb.

3. Mert kockÀztatni, s jÀt¢kunkba be¢pÁtette ezt a valÂszÁnü, de nem sz¡ks¢gszerü
elemet: elûbb-utÂbb lapjainak verzÂjÀba is beleolvasok. Egyben ä Ãjra csak nagy mü-
gonddal ä a tÃloldalakon olyan sz´vegeket helyezett el, amelyek szembetünûen jobbak
az àeredetiÊ anyagoknÀl, ¢s merûben el¡tnek tûl¡k.

4. Elûre lÀtta azt is, ha nem szÀmozza meg a k¢ziratoldalakat, menet k´zben Âha-
tatlanul ´sszekeverednek, s ez mindaddig nem is zavar majd engem, amÁg a tÃloldal
sz´vegeinek irodalmi ¢rt¢k¢re fel nem figyelek, s nem ¢rik meg bennem az elhatÀro-
zÀs, hogy ezek sorrendj¢t helyreÀllÁtsam.

5. SzÀmÁtott arra is, hogy a feltÀrÀs e fÀzisÀban eluralkodik rajtam a àtalÀlt k¢ziratÊ
feletti ´r´m, s ekkor megengedett magÀnak egy kockÀzatos àsv¢dcsavartÊ, midûn ki-
oktatott arrÂl, ez milyen elcs¢pelt ́ tlet. Szerintem pontosan tudta, e mozzanat egyfajta
szakÁtÂprÂbÀnak szÀmÁt, s egyszerre k¢t dolog m¢rhetû le vele: egyr¢szt el¢gg¢ jÂl ki-
dolgozott-e az ´tlete ahhoz, hogy engem megtartson az aprÀnk¢nt k´r¢m font hÀlÂ-
ban, mÀsr¢szt: ¢n magam vagyok-e el¢gg¢ tolerÀns, s tÃlteszem-e magam ezen a nem
¢pp elegÀns hÃzÀson, illetve: vagyok-e megfelelûen hiÃ, hogy a f´l¢nybe ker¡lt szel-
lemi partnerrel szemben is folytatni akarjam az elkezdett jÀt¢kot.

Akartam folytatni. K¢pes voltam f¢l ¢jszakÀn Àt azon gondolkodni, vajon ebbûl a
nagy alapossÀggal ¢s ä be kellett vallanom: ä rendkÁv¡l szellemesen k´r¢m vont labi-
rintusbÂl hogyan szabadulhatn¢k emelt fûvel. Abban t´k¢letesen bizonyos voltam, a
k¢zirat el¢get¢se nem lenne ilyen megoldÀs, hanem meghÀtrÀlÀsk¢nt, kudarck¢nt ¢l-
n¢m meg. Ugyanakkor zavart a t¢ny, hogy szinte nincs vÀlasztÀsi lehetûs¢gem: nem
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tehetem f¢lre, nem k¡ldhetem vissza, nem semmisÁthetem meg az anyagot, foglalkoz-
nom kell vele, s ha foglalkozom, akkor nem tehetek mÀst, mint megprÂbÀlom megfejteni,
hiszen Ágy, ebben a formÀjÀban, ´sszekevert lapjaival ugyanÃgy kudarcom bizo-
nyÁt¢ka, mint ha tüzbe vetn¢m.

Egyet tehetek, semmi mÀst: Ãjra kell alkotnom Agnosztosz müv¢t.

A k´z¢prossz versek titka

LÀzasan lÀttam munkÀhoz.
Elûsz´r is, legalÀbb nagyjÀbÂl, megprÂbÀltam visszaforgatni az anyagot àeredetiÊ ol-
dalÀra. Ez legk´nnyebben a versek eset¢ben siker¡lt, hiszen azt pontosan tudtam,
hogy versszerü sorokba t´rdelt sz´vegek kizÀrÂlag a k¢zirat àszÁn¢n Ê fordultak elû.
¹tvennyolc ilyen lapot talÀltam, ezeket kiemeltem, ¢s elhatÀroztam, elûbb vel¡k fog-
lalkozom. (ögy okoskodtam, ha Agnosztosz valÂban mindenre gondolt, akkor felt¢-
telezhette: szÀmozatlan ¢s mindk¢t oldalukon hasznÀlt lapjai egy idû utÀn oly m¢r-
t¢kben ´sszekeverednek, hogy csupÀn a verseket lehet a t´bbi anyagtÂl biztonsÀggal
elk¡l´nÁteni; ha tehÀt elrejtett valami kÂdot, utasÁtÀst a mü eg¢sz¢nek ´sszeÀllÁtÀsÀra
vonatkozÂan, akkor azt ide kellett rejtenie.)

Olvasni kezdtem hÀt, a korÀbbiaknÀl figyelmesebben, ezt az ́ tvennyolc se nem el¢g
jÂ, se nem el¢g rossz k´ltem¢nyt, ¢s ahogy haladtam elûre, egyre r¢m¡ltebben tapasz-
taltam: az ¢g vilÀgÀn semmit nem talÀlok benn¡k, amit a keresett ¡zenet r¢szek¢nt
¢rtelmezhetn¢k.

Az ÁrÀsoknak teljesen vegyes volt mind a tartalma, mind a formÀja; akadtak k´zt¡k
hosszabbak ¢s r´videbbek, komorak ¢s tr¢fÀsak, alanyiak ¢s leÁrÂk; egyÀltalÀn: nagy
katyvasz az eg¢sz.

Az elsû kudarc utÀn nem vesztettem el a fejemet, hanem kiprÂbÀltam n¢hÀny de-
kÂdolÀsi lehetûs¢get: ´sszeolvastam a sorkezdetek betüit, kikerestem a szÀmneveket,
megszÀmoltam a sorokat, soron bel¡l a betüket, kiÁrtam a nagybetüs szavakat, anag-
rammÀk ¢s intarziÀk utÀn kutattam, kombinÀltam, variÀltam, permutÀltam, mÀtrixo-
kat k¢szÁtettem, n¢gyzethÀlÂkba rÂttam jeleket ä ¢s nem jutottam semmire.

Lehet, hogy t¢vedtem? Vagy nem vagyok el¢g lelem¢nyes? Rosszul keresem, amit
keresek?

De voltak¢pp mi is az, ami utÀn kutatok?
Nem m¢rhetetlen naivitÀs-e azt k¢pzelni, hogy valamely dekÂdolÀsi tr¡kkel ilyen

utasÁtÀsokat kaphatok: àa mü tizenhatodik oldala a ÏG¢p¢szm¢rn´k vagyokÎ mondat-
tal kezdûdikÊ? Agnosztosz enn¢l nyilvÀn sokkal rafinÀltabb rejtjelez¢st alkalmazott.

BosszÃsan hagytam abba a àmunkÀtÊ, Àm d¢lutÀn folytattam. °s mÀsnap is, ¢s har-
madnap is. Negyednapon mÀr ott tartottam, hogy feladom. ñ, ez az Àtkozott Agnosz-
tosz! Hiszen lehet, hogy nem is l¢tezik, hogy ezt az eg¢szet ¢n talÀltam ki!

De hÀt valaki csak Árta ezeket a k´z¢prossz verseket ¢s a sokkal jobb prÂzÀt is! Ez a
valaki pedig m¢gis l¢tezik, ha nem Agnosztosznak hÁvjÀk is. Hirtelen nevets¢gesnek
tünt szÀmomra, hogy ezen a g´r´g´s n¢ven emlegetem magamban, ¢s ments¢gemre
felid¢zem azokat a verssorokat, amelyekben û nevezi Ágy magÀt (ekkor mÀr a versek
jÂ r¢sz¢t fejbûl tudtam): àMidûn az °g ¢s F´ld rajtam osztoz, vagyok ki voltam: ÀlmodÂ Ag-
nosztosz.Ê Eg¢szen türhetû jambusok, ÀllapÁtottam meg, s le is kopogtam a k¢t sort ujj-
begyeimmel, ahogy n¢ha versÁrÀs k´zben is teszem. Igen, ez (a be¢kelûdû egy-egy
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spondeus ellen¢re) voltak¢pp k¢t hatodfeles jambus, szakszÂval endecasillabo! ä No,
ezt ki sem n¢ztem volna belûle, hisz verseinek talÀn ¢pp a rossz ritmus a legnagyobb
gyeng¢je: a legt´bb sor d´c´g, recseg vagy elterpeszkedik, mint alaktalan amûba. De
ez a k¢t sor, igen, szinte t´k¢letes, ¢s akadnak mÀsutt is...

Ebben a pillanatban valÂsÀggal kirÀzott a hideg. °n ´k´r! HÀt mif¢le szerkesztû,
mif¢le k´ltû, mif¢le filosz vagyok, hogy matematikai mÀtrixokat keresek ott, ahol skan-
dÀlhatÂ sorok vannak!

A k´vetkezû percek n¢gy nap minden gy´trelm¢¢rt kÀrpÂtoltak.
Olvastam sorra a rossznak is csak k´zepes versezeteket, amelyeknek egyetlen ¢rtel-

m¡k az volt, hogy mindegyikben ott rejtûzk´d´tt legalÀbb egy szabÀlyos ́ t´s vagy ha-
todfeles jambus. Ezeket piros ceruzÀval bekarikÀztam, ¢s mÀr menet k´zben azt fi-
gyeltem, hogy e szÀmomra sokÀig lÀthatatlanul maradt kakukktojÀsok a versekben
mÀs-mÀs helyeken bukkannak fel: hol az elsû sorok k´z´tt, hol k´z¢ptÀjon, hol a v¢ge
fel¢, k¡l´n´sen a hosszabbakban. Nem szerettem volna most mÀr elkapkodni a dolgot,
¢s elûbb az ´sszes jambikus sort meg akartam talÀlni, s csak aztÀn volt szÀnd¢komban
azon tünûdni, mi lehet a k´vetkezû l¢p¢s, de a mÀr megfejtett oldalakat szinte auto-
matikusan k¡l´n kupacokba tettem aszerint, hovÀ ker¡ltek rajtuk a piros karikÀk.
Amikor az utolsÂval is v¢geztem, csak v¢gig kellett p´rgetnem a csomagot, ¢s azonnal
szembetünt, hogy akad vers, amelynek elsû sora a jambikus, olyan is, amelynek mÀ-
sodik, amelynek harmadik, negyedik... ¢s Ágy eg¢szen ´tvenhatig. K¢t lap lÂgott ki
csupÀn a sorbÂl: ezeken nem egy, hanem k¢t-k¢t jambussort talÀltam. Az egyik sorpÀrt
mÀr id¢ztem: ez vezetett nyomra, s ez tartalmazta Agnosztosz nev¢t. A mÀsik Ágy festett:
àTalÀn m¢g vÀrhat agg korok er¢nye, / ahol mÀr k¢sz¡l ¢lted volt reg¢nye.Ê Ez el¢g s¡letlen k¢t
sor, m¢g ha jÂ is a ritmusa. De vajon mi¢rt talÀltam e k¢t lapon pÀros endecasillabÂkat,
a t´bbin viszont magÀnosakat?

Ennek a k¢rd¢snek a megoldÀsÀt elhalasztottam, ¢s megvizsgÀltam a most mÀr
megfejtettnek tünû 56 oldalt. Felett¢bb k¢zenfekvû volt azt felt¢teleznem, hogy ezek-
nek a lapoknak ez a sorrendje, vagyis: azt, hogy a tÃloldal prÂzÀja milyen sorrend-
ben olvasandÂ, az innensû oldalak verseiben elrejtett jambussorok pozÁciÂja hatÀroz-
za meg.

Ezt a feltev¢st igazolandÂ azonnal prÂbÀt is tettem.
Nos, a tÃloldalak egyes helyeken valÂban egymÀs folytatÀsÀnak tüntek, de sok eset-

ben ¢rezhetû szakadÀst lÀttam, sût nem stimmelt az eleje sem: mintha az elsû oldal el¢
kÁvÀnkozott volna m¢g valami sz´veg.

Ekkor megn¢ztem, mi van a pÀros sorok okÀn f¢lretett k¢t lap verzÂjÀn. Nem le-
hetett k¢ts¢gem: ezek pontosan a felt¢telezett elsû oldal el¢ illettek, s vel¡k mintha
most mÀr az elsû hat oldal folyamatos sz´veget alkotott volna, Àm ezutÀn nyilvÀnvalÂ
folytonossÀgi hiÀny k´vetkezett.

öjra visszafordÁtottam a lapokat, hogy valami megoldÀst keressek.
PÀr percig kutattam valami Ãjabb rejtett ´sszef¡gg¢s utÀn, de hirtelen elfogott az

ÀlmossÀg. ñrÀmra n¢ztem: ¢jf¢l fel¢ jÀrt.
Napok Âta elûsz´r t´rt¢nt meg, hogy el¢gedetten t¢rhettem nyugovÂra: az ende-

casillabÂk felfedez¢s¢vel Agnosztosz müv¢nek ÃjraalkotÀsa fel¢ k¢ts¢gkÁv¡l megtettem
a legfontosabb l¢p¢st, a t´bbi valÂszÁnüleg mÀr csak rutinmunka lesz. HoltfÀradtan,
de egy sz¢p gyûzelem el¢gt¢tel¢vel bÃjtam Àgyba: lÀm, csak nem tudott ez a titokzatos
alak tÃljÀrni az eszemen!

K´nnyen elaludtam, ¢s az el¢gedetts¢g ́ r´me m¢g reggeli ¢bred¢semkor is arcom-
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ra lehetett Árva, mert feles¢gem, amikor Àgyba hozta a feket¢met, megk¢rdezte, minek
´r¡l´k ennyire. Nem tudtam (talÀn nem is akartam) neki elmondani, mert csengettek,
s ajtÂt kellett nyitnia, hogy aztÀn f¢l perc mÃlva ijedten egy tÀviratot hozzon a kÀv¢m
mell¢ kÁs¢rûnek.

Ilyenkor az ember semmi jÂra nem gondol.
Kicsit halogattam is a dolgot, nem akartam azonnal ¢s mindenÀron megtudni az

¡zenetet, de feles¢gem unszolt, hÀt felt¢ptem az ´nmaga borÁt¢kÀvÀ hajtogatott pa-
pÁrlapot. Ez Àllt benne:

ENDECASILLABO

El´nt´tt a d¡h, kÀromkodtam valami csÃnyÀt. PÀrom riadtan n¢zett hol rÀm, hol
a furcsa idegen szÂra.

ä Ez micsoda, valami betegs¢g? ä k¢rdezte t¢tovÀn, lÀtva, hogy magam nem sietek
a magyarÀzattal.

ä Az Àtkozott, m¢g meg is akar alÀzni! Azt hiszi, nem j´v´k rÀ a tr¡kkj¢re, hÀt man-
kÂt k¡ld, hogy ne ´r¡lhessek felfedez¢semnek!

Alig vÀrtam, hogy Ãjra a k¢zirat el¢ ¡lhessek. Mik´zben lÀzasan kerestem megoldÀst
az adÂdott Ãjabb probl¢mÀra, Ãgy ¢reztem, Agnosztosz ott Àll a hÀtam m´g´tt, lesi,
hogy mire megyek, s ha tÃl sokÀig idûz´m valamely r¢szletn¢l, bizonyÀra felad egy
Ãjabb telegrammÀt.

Ettûl a naptÂl kezdve nemcsak a feladvÀnnyal kellett megk¡zdenem, hanem mintha
az idûvel is versenyt futottam volna.

RÀadÀsul Ãjra zsÀkutcÀba jutottam: sehogyan nem siker¡lt rÀj´nn´m, hogy a v¢g-
leges sorrendünek tartott hat oldal utÀn minek kellene k´vetkeznie.

A dekÂdolÀs kulcsÀt tartalmazÂ versekrûl a k´vetkezû napon Àtt¢rtem hÀt azokra a
lapokra, amelyeknek mindk¢t oldalÀn prÂzasz´vegek voltak. El is olvastam valameny-
nyit, ¢s meglehetûs d´bbenettel vettem tudomÀsul: nincs alapvetû k¡l´nbs¢g a most
mÀr felderÁthetetlen¡l elkeveredett Ávek szÁne ¢s visszÀja k´z´tt: egy¡tt olvasva ûket
szinte bizonyosnak tünt, a korÀbban k¡l´nÀllÂ kisprÂzÀknak lÀtszÂ ÁrÀsok ugyanannak
a most mÀr k´rvonalazÂdÂ münek a tovÀbbi r¢szei, amelynek mÀs fragmentumai a
versek tÃloldalÀn talÀlhatÂk. De honnan fogom megtudni, milyen sorrendben olva-
sandÂ az eg¢sz?

(Itt meg kell jegyeznem, hogy puszta àillesztget¢sselÊ csak igen ritkÀn lehetett volna
felfedni az ´sszetartozÀsokat. Az oldal v¢g¢n megszakadÂ ¢s mÀs oldal tetej¢n folyta-
tÂdÂ mondat alig akadt, elvÀlasztott ¢s Àtvitt szÂra pedig egyre sem talÀltam p¢ldÀt.
Az oldalak aljÀn a legt´bbsz´r v¢ge lett egy bekezd¢snek, ¢s semmi garancia nem mu-
tatkozott arra n¢zv¢st, hogy valamely àgondolatsorÊ vagy àcselekm¢nylÀncÊ alapjÀn
lenne megtalÀlhatÂ a folytatÀs: Agnosztosz igen sokf¢le sz´vegtÁpust alkalmazott mü-
v¢ben, ¢s ezek minden Àtmenet n¢lk¡l k´vetkeztek egymÀs utÀn, hatÀrvonaluk az ol-
dalak bÀrmely szakaszÀra eshetett, Ágy elûfordulhatott àÃj oldalÊ helyzetben is. Alapos
okom volt azt is felt¢telezni, hogy Szerzûm nem lineÀrisan ¢pÁtette fel müv¢t, hanem
szaggatott, mintegy àabbahagyottÊ sz´vegekkel operÀlt; ez mÀr csak az¢rt is valÂszÁ-
nünek tünt, mert ÁrÂi megjegyz¢seket is füz´tt sajÀt munkÀjÀhoz, amelyekben hol ar-
rÂl szÂmolt be, hogy reg¢nye kisiklott az eredeti ker¢knyombÂl, ez¢rt Ãjrakezdi, hol
àaz abbahagyÀs mint ÁrÂi mÂdszerÊ lehetûs¢geit ecsetelte, mÀsutt meg felvetette àaz
´nmagÀt olvasÂ reg¢nyÊ ideÀjÀt, mint megvalÂsÁtandÂ eszm¢nyt. Ez¢rt aztÀn a hiteles
sorrend csak a rejtett utasÁtÀsok megfejt¢se r¢v¢n volt lehets¢ges.)
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MegszÀmoltam a versmentes lapokat. Negyven. Hogyan helyezzem el ezeket a mÀ-
sik ´tvenhat k´z¢?

Visszat¢rtem a versekhez. °reztem, hogy csak itt kereshetem a megoldÀst. Vagy tÁz-
szer Ãjra elolvastam mindet. Semmi. AztÀn a k¢zÁrÀsos lapsz¢li ¢s lapalji jegyzeteket
b´ng¢sztem v¢gig Ãjra ¢s Ãjra. Semmi.

Mi ker¡lhette m¢g el a figyelmemet?
Keresni kezdtem a visszafel¢ is ¢rtelmes szavakat, az alliterÀciÂkat, megprÂbÀlkoz-

tam ism¢t a sorkezdû ¢s sorzÀrÂ betük ´sszeolvasÀsÀval. Semmi.
Olyan d¡h´s lettem, hogy hirtelen felindulÀsomban az egyik oldalt az ¢ppen ke-

zemben l¢vû piros ceruzÀval (amellyel korÀbban a jambikus sorokat bekarikÀztam)
duplÀn, nagy X-et Árva ÀthÃztam. Ezt persze azonnal meg is bÀntam, hisz, mint mÀr
emlÁtettem, a k¢ziratoldalak amÃgy is àki voltak dekorÀlvaÊ, ¢s k¡l´nb´zû szÁnü tol-
lakkal v¢gzett ÀthÃzÀsok ¢s f´l¢ÁrÀsok àdÁszÁtett¢kÊ. Most m¢g ¢n is tovÀbb csÃfÁtottam.

El akartam t¡ntetni t¡relemveszt¢sem nyomÀt, ¢s radÁr utÀn kezdtem kotorÀszni a
fiÂkomban. TalÀltam is egy puha gumit; akkurÀtusan elkezdtem a t´rl¢st. Ek´zben
azonban Âhatatlanul beavatkoztam a k¢zirat sz´vegk¢p¢be is, ugyanis piros X-em k¢t
szÀra ¢ppen egy javÁtott szÂ k´zel¢ben ¢rintkezett, s mik´zben sajÀt vonalaimat radÁ-
roztam, kit´r´ltem Agnosztosz grafitceruzÀs ÀthÃzÀsÀt ¢s f´l¢ÁrÀsÀt is. Szerencs¢re
azonban mindezt idej¢ben ¢szrevettem, ¢s àrestaurÀlniÊ tudtam az eredeti alakot:
r¢szben eml¢keztem a f´l¢ Árt szÂra, r¢szben pedig a papÁron m¢g lÀtszottak az eredeti
ceruzanyomok. A kihÃzott sz´vegr¢sz ez volt: e bÃs jÀtszmav¢gen (milyen adys!), a javÁtÀs
pedig ez: v¢gjÀt¢kban. Kerestem egy megfelelû ÁrÂszerszÀmot, kihÃztam, amit kellett,
¢s Agnosztosz k¢zÁrÀsÀt utÀnozva (ami egyÀltalÀn nem esett nehezemre, ezen picit cso-
dÀlkoztam is!) odapingÀltam a majdnem elveszett szÂt.

Ha kedves olvasÂm n¢mileg ÀtlÀtta mÀr felfedez¢seim logikÀjÀt (¢s Ismeretlen Szer-
zûm rejtjelez¢si technikÀjÀt), elûre sejtheti, mi k´vetkezik most. Igen, igen!

Kezemben megÀllt az irÂn, hÀtamon felÀllt a szûr, kivert a hideg verÁt¢k, ¢s talÀn
meg is sz¢d¡ltem ¡lt´mben. Biztos voltam ugyanis abban ä erre illeszt¢si prÂbÀlkozÀ-
saim nyomÀn eml¢keztem ä, hogy a prÂzaoldalak k´z´tt van egy, amely ezzel a szÂval
kezdûdik: v¢gjÀt¢kban.

Nagyon Âvatosan elûvettem egy mÀsik verset, ¢s r´vid k¢sz¡lûd¢s utÀn nagy el-
szÀntsÀggal ¢s jÂkora lend¡lettel ezt is Àtikszeztem. A k¢t vonal keresztezûd¢se ä kell-e
mondanom? ä egy javÁtÀs k´zel¢be esett: Hull a Semmi ä ez volt kihÃzva (ez meg milyen
JÂzsef AttilÀ-s!), Megsemmis¡l ä Árta f´l¢ a hegyes grafitceruza.

Sorra hÃztam a piros ÀtlÂkat a versoldalakra, ¢s sz¢pen gy¡lekeztek kulcsszavaim.
Nem r¢m¡ltem meg akkor sem, amikor à¡res oldalraÊ akadtam, vagyis olyanra, ame-
lyen az ÀtlÂk keresztezûd¢si pontja k´rny¢k¢n semmilyen javÁtÀs nem volt, menet k´z-
ben ugyanis kiszÀmoltam, hogy az ´tvennyolc versoldal k´z¡l csupÀn negyven tartal-
mazhat kulcsszÂt, ennyivel egyenlû ugyanis a m¢g beillesztendû prÂzalapok szÀma.

Meglepet¢semre azonban nem negyven, hanem negyvenk¢t kulcsszÂt kaptam. Ki-
csit furcsÀlltam a dolgot, de tovÀbbl¢ptem, s kezdtem a javÁtÀsk¢nt beÁrt szavaknak
megfelelû prÂzaoldalakat kikeresni. Ezeket egyelûre a hÁvÂszÂt tartalmazÂ oldalak
utÀn soroltam be, de mivel idûnk¢nt beleolvastam a tÃloldalak sz´veg¢be is, lÀttam,
hogy ez m¢g mindig nem lehet a v¢gleges sorrend.

K´zben tettem m¢g egy igen fontos ¢s Agnosztosz intellektuÀlis szellemess¢g¢t jÂl
jellemzû felfedez¢st, amely egyben azt is bizonyÁtja, hogy szerzûm ugyan a legrava-
szabb mÂdon megdolgoztat, Àm m¢gsem tÃljÀrni akar az eszemen, hanem c¢lja igenis
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az, hogy megfejtsem müv¢t. A lapok k´zepe tÀjÀn elrejtett kulcsszavakra ugyanis nem
csupÀn àgeometriai mÂdszerrelÊ (ÀtlÂk keresztezûd¢si pontjÀt kijel´lve) talÀlhattam
rÀ, hanem Ãgy is ä ¢s vÀjt f¡lü szerkesztûh´z ez lett volna a m¢ltÂbb megoldÀs! ä, ha
megfigyelem, hogy a rengeteg javÁtÀs k´z¡l csupÀn a k¢rd¢sesek azok, amelyekben egy
k´ltûibbnek tünû kifejez¢st javÁtott prÂzaibbra; az ́ sszes t´bbi javÁtÀs a kopogÂbb, k´znapibb
szavakat igazÁtotta elvontabbra, k¢pszerübbre. Azaz: a szÀnd¢kosan rossz javÁtÀsokat
kellett volna csak kikeresnem, amelyek mintegy irÀnyukkal (a k´ltûis¢g felûl a prÂ-
zaisÀg fel¢) is elÀrulhattÀk volna, hogy a versoldalakbÂl kikacsintva a prÂzasz´vegekre
utalnak.

Negyven kulcsszavam k´zben megtalÀlta negyven prÂzalapjÀt. Ez az¢rt mÀr nagy
eredm¢ny, hÁzelegtem magamnak, mert ¢reztem, Ãjabb nagy l¢p¢st tettem a v¢gsû
megoldÀs fel¢, ¢s mert komoly el¢gt¢telt jelentett szÀmomra, hogy minderre korÀbban
j´ttem rÀ, mint ahogy egy vÀrhatÂ tÀvirat ebben eligazÁtott volna.

Itt maradtam azonban k¢t felhasznÀlatlan kulccsal. Az egyik az ÀthÃzott lelkek dal-
noka f´l´tt Àllt: a szerzû, a mÀsik esetben pedig a rangja csak mÂdolt, Àlmodott kifejez¢s
volt erre javÁtva: a cÁme mü. Ilyen kezdetü prÂzaoldalakat azonban nem talÀltam, mÀr
csak az¢rt sem, mert a tovÀbbi negyven szÂ okÀn ezek mÀr àelfogytakÊ.

Mit mondjak, t´rtem kicsit a fejem, amÁg ennek a rejt¢lynek is rÀj´ttem a nyitjÀra.
Az eredm¢ny tÃlmutatott minden vÀrakozÀsomon, hisz e k¢t ÀrvÀn maradt kÂdhely-
nek eleinte igazÀn nem tulajdonÁtottam tÃl nagy jelentûs¢get!

Nos, a megoldÀs k´zel¢be az vitt, hogy megfigyeltem: a k¢t javÁtÀs ¢pp azon a k¢t
oldalon szerepelt, amelyek nem egy, hanem k¢t jambikus sort tartalmaztak. °s mivel
e k¢t Àrkust jÂ okom volt mÀr korÀbban a mü kezdû oldalainak hinni, s mivel az egyik
endecasillabopÀr alapjÀn szerzûmet magamban mÀr jÂ ideje Agnosztosznak nevez-
tem, felismer¢seim elegendûk voltak ahhoz, hogy biztos legyek abban:

ã rejt¢lyes tÀrsam a szerzû kifejez¢ssel valÂban àa szerzûÊ nev¢re utal, azaz maga is
ä nemcsak a verssorokban, hanem a kulcsszavak utalÀsÀval is ä Agnosztoszk¢nt kÁvÀnja
jegyezni ÁrÀsÀt;

ã tovÀbbÀ: mivel a cÁme mü javÁtÀs ä egyed¡lÀllÂk¢nt ä nem a kihÃzott sz´veg f´l´tt,
hanem alatta helyezkedett el, s mivel a k¢rd¢ses oldal a szerzû nev¢t tartalmazÂ oldalt
k´vette, jÂ okom volt felt¢telezni, hogy valÂjÀban àa mü cÁmeÊ ¢rtelemben olvasandÂ,
azaz:

ã szerzûm ÁrÀsÀnak cÁm¢t a àTalÀn m¢g vÀrhat agg korok er¢nye, / ahol mÀr k¢sz¡l ¢lted
volt reg¢nyeÊ sorpÀrban rejtette el.

Hogy v¢g¡l is a cÁm eg¢szen pontosan mi lehet, nem tudhattam. LegvalÂszÁnübb-
nek az °lted volt reg¢nye tünt, de ezt el¢gg¢ sutÀnak talÀltam. Arra azonban feljogosÁtva
¢reztem magam, hogy a munkÀm r¢v¢n lassan ́ sszeÀllÂ müvet elkezdjem reg¢nynek
nevezni.

Erre a napra felfedez¢snek ez elegendû is volt.

A kirÀlynû nyak¢ke

A k¢zirat rendezetts¢ge ezen a ponton a k´vetkezû szintet mutatta:
ã tudtam a szerzû nev¢t, helyesebben annak a valakinek az ÁrÂi (Àl)nev¢t, aki reg¢ny¢t
az ¢n k´zvetÁt¢semmel kÁvÀnta nyilvÀnossÀgra hozni;

ã tudtam, hogy a münek van cÁme, s hogy ezt mely id¢zetbûl kell majd v¢glegesen
kiemelnem; ideiglenesen megfelelt az °lted volt reg¢nye megoldÀs;



ã volt ´tvenhat olyan versoldalam, melyeknek (az endecasillabÂk pozÁciÂja r¢v¢n)
pontosan ismertem egymÀshoz viszonyÁtott sorrendj¢t, ¢s bizonyosnak tünt, hogy eme
lapoknak csupÀn a verzÂja k¢pezi a reg¢ny r¢sz¢t;

ã ezt az ´tvenhat lapot megelûzte k¢t olyan, amelyek egyik oldala a szerzû nev¢t ¢s
a mü cÁm¢t rejtette, tÃloldaluk pedig minden bizonnyal a reg¢nysz´veg legelej¢t;

ã volt negyven olyan lapom, amelyek sorrendje szint¢n àbeÀlltÊ, s amelyek a k¢-
sûbbiekben tisztÀzandÂ mÂdon sorolandÂk be àsajÀtÊ hely¡kre;

ã a nevezett negyven lapnak nagy valÂszÁnüs¢ggel mind szÁne, mind visszÀja a re-
g¢ny sz´veg¢t tartalmazza, s itt is csupÀn az olvasÀs sorrendje maradt k¢rd¢ses.

Ennyi.
Sok?, kev¢s?
MunkÀnak rengeteg, eredm¢nynek csek¢ly.
Benne van t´bbheti szellemi erûfeszÁt¢sem, minden energiÀm, lelem¢nyess¢gem ä

de a mü tovÀbbra is befogadhatatlan, m¢g annyit sem ¢rtem el, hogy legalÀbb tÁz-egy-
n¢hÀny oldalnyi egybef¡ggû sz´vegem legyen.

Most m¢g az elsû hat, mÀr megtalÀlni v¢lt oldalam is àelromlottÊ, mert a kulcssz´-
vegek r¢v¢n adÂdÂ k¢t prÂzalap k´zbe¢kelûd´tt. SzÁvesen kiemeltem volna ûket, de
nem tudtam, hovÀ tegyem. (Mint emlÁtettem, a sz´veg´sszef¡gg¢sek alapjÀn lehetet-
len volt a rekonstruÀlÀs.)

Jobb hÁjÀn azt kezdtem vizsgÀlni, mutat-e valami szabÀlyszerüs¢get a k´zbe¢kelû-
d¢sek gyakorisÀga. Azaz: a negyven àcsak prÂzaÊ lap milyen rend alapjÀn ¢kelûdik
az ´tvennyolc àvers-prÂzaÊ Àrkus k´z¢. çm ez az illeszked¢s esetlegesnek, rendszer-
telennek tünt.

ZsÀkutcÀban voltam, labirintusban inkÀbb, melybûl mÀr sem kihÀtrÀlni nem tud-
tam, sem az eredeti c¢lt el¢rni.

Napok teltek el term¢ketlen vergûd¢ssel. Ek´zben minden sz´veget Ãjraolvastam,
Agnosztosz elsû levelezûlapjait is, hÀtha azok igazÁtanÀnak el. De nem. Ha nagy hir-
telen valami Ãj ́ tletem tÀmadt, s ideig-ÂrÀig Ãgy tünt, jutok valamire ä annÀl keserübb
volt a felismer¢s, hogy csak k¢pzeletem jÀtszik velem. Agnosztosz m¢g valami nagy,
valami v¢gsû enigmÀt ÀllÁtott el¢m, amelyet az¢rt nem tudok megfejteni, mert nem
talÀlom magÀt a rejtv¢nyt.

MÀr tavasz fel¢ jÀrt, ¢s amiÂta ezzel az Àtkozott k¢zirattal foglalkoztam, elmaradtam
munkÀimmal, lemondtam szÀmos felk¢r¢st, cikkrendel¢st, meghÁvÀst, nem Ártam meg
pÀlyamüvemet ä pedig nagyon szerettem volna! ä a Holmi Ãj novellapÀlyÀzatÀra, el-
hanyagoltam levelez¢semet, alighanem csalÀdomat is.

Naphosszat ¡ltem Agnosztosz oldalai f´l´tt, tizedszer-szÀzadszor olvastam Ãjra
gyeng¢cske verseit ¢s darabjaiban ¢rtelmetlenn¢ hullott reg¢ny¢nek lapjait, Ãjra
´sszeraktam ¢s Ãjra sz¢tszedtem az eg¢szet. De meg kellett fejtenem ezt az irodalmi
Rubik-kockÀt, mÀr r¢g nem a rejtûzk´dû mü miatt, hanem az¢rt, mert felvettem a
kesztyüt, mert elfogadtam egy kihÁvÀst, ¢s mert Ãgy ¢reztem, nincs mÀs vÀlasztÀsom,
mint hogy vagy a v¢g¢re jÀrjak ennek az eg¢sznek, vagy hogy ¢letem tovÀbbi napjait
Szisz¡phoszk¢nt a minduntalan leg´rd¡lû szikla (a sz¢tesû reg¢nysz´veg) Àrny¢kÀban
t´ltsem, c¢ltalan, de megker¡lhetetlen erûfeszÁt¢sek k´zepette.

Amikor teljes elkeseredetts¢gemben elhatÀroztam, adok magamnak pÀr nap pihe-
nût, kiverek a fejembûl minden elvet¢lt ´tletet, lehet, el is utazom valahovÀ, ahovÀ
¢jszakai lÀtomÀsk¢nt talÀn nem k´vetnek a jÂ ideje mÀr fejbûl ismert mondatok ä nos,
akkor j´tt egy Ãjabb tÀvirat.
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Ez Àllt benne:
A KIRçLYNý NYAK°KE

Nesze neked!
D¡hroham ker¡lgetett, csapkodtam az ajtÂkat, ÀllÂ nap szÂlni sem lehetett hozzÀm.

A gyerekek ker¡ltek, feles¢gem aggÂdÂ pillantÀsÀt ¢reztem minduntalan a hÀtamban.
Este kirÀlynûvel fek¡dtem, reggel nyak¢kkel keltem. Egyetlen ¢pk¢zlÀb gondola-

tom nem volt. Leblokkoltam, beg´rcs´ltem. Ha akkor kezembe teszik a megoldÀs
egy¢rtelmü kulcsÀt, azt sem vettem volna ¢szre.

Merthogy ez a tÀviratsz´veg kulcsnak el¢gg¢ rejt¢lyes, azt bÀrki fia belÀthatja. Ami
persze azt is jelentette, hogy Agnosztosz nem becs¡li le k¢pess¢geimet, s Ãgy gondolja,
ez a àsifreÊ elegendû ahhoz, hogy az utolsÂ buktatÂn ÀtsegÁtsen. °n meg itt toporgok,
egyre hajtogatom ugyanazt a pÀr szÂt, mint egy f¢lnÂtÀs.

Nem lesz ez Ágy jÂ, lÀttam be. çm Ãjra ¢s Ãjra visszat¢rtem szÀzszor bejÀrt logikai
k´reimhez; v¢gigpergettem magamban Dumas A hÀrom testûr¢nek megfelelû k´tet¢t,
Szerb Antal kÁs¢rtetiesen hasonlÂ, de m¢gsem azonos cÁmü reg¢ny¢t (A kirÀlyn¢ nyak-
lÀnca), ¢rtetlen¡l meg-megtorpanva a -nû ¢s -n¢ k¡l´nb´zûs¢g¢nek problematikÀjÀn;
felid¢ztem minden egy¢b irodalmi eml¢kemet, amely akÀr kirÀlynûh´z (-n¢hez), akÀr
nyak¢khez k´tûd´tt, sorolgattam magamban hÁres uralkodÂcsalÀdok ¢s drÀgak´vek
meg nemesf¢mek nev¢t, de persze nem jutottam semmire. AztÀn hirtelen ´tlettel
sakktÀblÀt vettem elû, hÀtha a kirÀlynûnek is nevezett Vez¢r l¢p¢sei nyomÀn kell ha-
ladnom, mik´zben a k¢zirat oldalait a tÀbla kockÀinak feleltetem meg: Àm ez is zsÀk-
utcÀnak bizonyult.

Holott, ezt tudtam, a tÀvirat sz´vege bizonyosan el¢gs¢ges informÀciÂt tartalmaz a
tovÀbbl¢p¢shez. °pp csak le van c´vekelve a lÀbam, beleragadtam sajÀt logikÀm ingo-
vÀnyÀba.

AztÀn egy napon, ahogy korÀbban is t´rt¢nt, egyetlen kis ́ tlet elegendû volt ahhoz,
hogy a megoldÀs azon teljess¢g¢ben megmutatkozzon elûttem.

Gondolatban v¢gigpergettem eddigi megfejt¢si ÀllomÀsaimat, s amikor ¢ppen azt
az epizÂdot id¢ztem fel, mik¢nt fedeztem fel a sok rosszul ritmizÀlt sor k´z´tt az en-
decasillabÂkat, akkor szinte mell¢kesen megÀllapÁtottam, hogy ezeket a jambikus so-
rokat talÀn egy k¡l´n lapra is ¢rdemes lenne kiÁrni, m¢gpedig egymÀs alÀ.

°s ahogy korÀbban is mÀr t´bbsz´r, ekkor eg¢sz fiziolÂgiÀm àmegrend¡ltÊ: remegni
kezdett a kezem, ´sszerÀndult a gyomrom, el´nt´tt a forrÂsÀg.

Mihelyt helyreÀlltak normÀlis ¢letfunkciÂim, mÀr v¢geztem is az ekkorra rutin-
munkÀnak tünû feladatot. EzÃttal nem kezdtem ´nmagam vagy Agnosztosz s¢rtege-
t¢s¢be (à¢n ´k´r!Ê, àÂ, az Àtkozott!Ê), hanem lÀzas kÁvÀncsisÀggal azt figyeltem, vajon
valÂban szonettek Àllnak-e ´ssze a jambikus sorokbÂl.

Merthogy, amint a k´zhelyszÀmba menû igazsÀg tartja: a szonett a versek kirÀlynûje.
°s hogy az ´tvenhat rosszacska versben egyes¢vel elrejtett ´t´s vagy hatodfeles jam-
bussorok ¢ppen n¢gy szonettet tesznek ki (14 x 4 = 56), arra bizony illett volna rÀ-
j´nn´n m¢g a tÀvirat elûtt. Mint ahogy esetleg arra is: prÂzaoldal meg az¢rt van ¢ppen
negyven, hogy minden szonettre tÁz-tÁz jusson.

Mik´zben rÂttam egymÀs alÀ a sorokat, s csak futÂlag konstatÀltam, hogy valÂban
szabÀlyos quartinÀk ¢s terzinÀk Àllnak ́ ssze munkÀm nyomÀn, ak´zben mÀr azon t´r-
tem a fejem, vajon a szonettformÀk mik¢nt fognak rÀmutatni arra, mi legyen a prÂ-
zaoldalak besorolÀsÀnak szabÀlya. Ezzel m¢g lesz egy kis munkÀm, lÀttam elûre.
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PÀr perccel k¢sûbb egy jÂkora k¡l´n lapon ott dÁszelgett egymÀs alatt n¢gy b¡szke
szonett. NÀluk b¡szk¢bb csak ¢n voltam: ha hosszÃ vergûd¢s utÀn is, de csak rÀtalÀltam
a talÀn most mÀr v¢gsû rejt¢ly nyitjÀra.

Egy ideig valÂban Ãgy lÀtszott, innen mÀr pofonegyszerü lesz minden.
MegvizsgÀltam, valÂban tÁz-tÁz prÂzaoldal tartozik-e az egyes szonettekhez. Igen!

(Ez a àhozzÀtartozÀsÊ egy¢bk¢nt el¢gg¢ Àtt¢teles volt. Vissza kellett ugyanis keresnem,
hogy az egyes szonettek egyes sorait tartalmazÂ oldalak k´zep¢n, az ÀtlÂk keresztezû-
d¢si pontja k´zel¢ben van-e kulcsszÂ, amely ä eml¢ksz¡nk ä egy-egy prÂzaoldal hÁvÂ-
szavÀnak bizonyult.) Nos, akkor talÀn a tÁz-tÁz prÂzaoldalt az egyes szonettek utÀn kell
besorolni. Ez igen àprimitÁvÊ megoldÀs lett volna, de az¢rt ellenûriztem. Nem, a prÂ-
zasz´vegek rossz helyre ¢kelûdtek, bonyolultabb elosztÀst kellett hÀt keresnem.

MegvizsgÀltam, hogyan oszlik meg a hely¢t keresû negyven oldal versszakok szerint.
A n¢gysoros szakaszokhoz (quartinÀkhoz) kiv¢tel n¢lk¡l k¢t-k¢t, a hÀromsorosakhoz
(terzinÀkhoz) pedig pontosan hÀrom-hÀrom prÂzaoldal tartozott.

Elv¢geztem hÀt a besorolÀst ennek alapjÀn, s igen jÂ eredm¢nyt kaptam. ögy lÀt-
tam, alighanem minden lap a maga hely¢re ker¡lt! VisszaÀllt egyszer mÀr rendbe Àl-
lÁtott elsû hat oldalam korÀbbi sorrendje is (a szerzû neve, a mü cÁme, az elsû szonett
elsû n¢gy sora ä a tÃloldalakon egybef¡ggû prÂzÀval!). De Agnosztosz reg¢ny¢t m¢g
mindig nem lehetett elolvasni.

HiÀba ker¡lt ugyanis most mÀr talÀn v¢gleges hely¢re minden lap, azt m¢g tovÀbb-
ra sem lehetett tudni, hogy a mindk¢t oldalÀn prÂzasz´veget tartalmazÂ negyven beszÃrt lap-
nak melyik az el¡lsû ¢s melyik a hÀtsÂ oldala, s ezek k´z¡l melyik olvasandÂ elûbb s melyik
utÂbb. A àszÁne ¢s visszÀjaÊ ́ sszef¡gg¢s amÃgy is csak felt¢telesen volt megÀllapÁthatÂ.
Az ´tvennyolc verses oldalt ¢n el¡lsûnek neveztem, holott a voltak¢ppeni mü a tÃlol-
dalakon helyezkedett el; ¢ppilyen logikÀval el¡lsûnek vettem a prÂzalapoknak azt az
oldalÀt, amelyek a versekben talÀlt kulcsszavakkal kezdûdtek, s tÃloldalnak azt, ami a
verzÂn volt. çm ha Ágy a most mÀr v¢glegesnek tünû sorrendben raktam ´ssze a la-
pokat, ¢s a versek tÃlfel¢rûl elkezdtem az olvasÀst, akkor csupÀn az elsû h¢t oldalt ol-
vashattam folyamatosan: itt aztÀn mÀr egyet fordÁtanom kellett. Ez idÀig rendben is
lett volna, viszont a k´vetkezû lapot ä sz´veg¢rtelmez¢sem szerint legalÀbbis ä elûbb
meg kellett fordÁtanom, elolvasnom s aztÀn visszafordÁtanom. Ez a k´vetkezetlens¢g sehogy
sem illett Agnosztosz f¢lelmetesen pontos ¢s kidolgozott rendszer¢be.

Mielûtt azonban az Ãjabb probl¢mÀt megoldottam volna, elûreszaladtam a sz´veg-
ben, mert nagyon ¢rdekelt, hogy vajon mi a helyzet a k´vetkezû àk¢tes helyenÊ. ögy
talÀltam, pontosan a fenti lapozÀsi technika ¢rv¢nyes¡l ott is (a szonettek szerinti mÀ-
sodik quartina utÀni r¢szn¢l tartottam ekkor), aztÀn hÀrom oldalon Àt megint az
egy¢rtelmü verses oldalak k´vetkeztek, Àm az ezek utÀn betüz´tt prÂzalappal mÀr ko-
moly baj volt. Azt kellett lÀtnom, hogy k´z¡l¡k az elsû utÀn nem annak tÃlfele k´vet-
kezik, hanem a mÀsodik lap felsû sz´vege, ezutÀn a harmadik lap¢, s csak azutÀn k´-
vetkezik a hÀrom hÀtoldal. Mindez a àrendszertelens¢gÊ egyben azt is jelentette, hogy
ettûl kezdve nem bÁzhattam magam a sz´veg¢rtelmez¢semre, ¢s egyÀltalÀn nem le-
hettem biztos a lapozÀs helyesnek v¢lt sorrendj¢ben mindaddig, amÁg erre is nem ta-
lÀlok a sz´vegekben valami egy¢rtelmü utalÀst.

MÀr-mÀr azt kellett hinnem: Ãjabb vergûd¢s k´vetkezik, hetek telnek el, amÁg jutok
valamire, vagy amÁg j´n egy tÀvirat.

Itt megÀlltam.
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JÂ ideje most jutott Ãjra eszembe Agnosztosz legutÂbbi tÀvirata. °reztem, hogy ́ sz-
t´neim ezÃttal jÂ irÀnyba sodortak, s hogy nem v¢letlen¡l mer¡lt fel eml¢kezetembûl
ez az akkor oly rejt¢lyes ¢s semmi tÀmpontot nem nyÃjtÂ àsÃgÀsÊ. Kis t´preng¢s utÀn
rÀ is j´ttem, mi¢rt keresg¢lek, talÀn most valÂban jÂ helyen. Annak a tÀviratnak alig-
hanem van m¢g valami ¡zenete. Ha ugyanis Agnosztosz csak a szonettekre akarta vol-
na felhÁvni figyelmemet, elegendû lett volna azt Árnia: KIRçLYNý. Vagyis: bizonyosan
jut m¢g valami szerep a NYAK°K-nek is.

Kint tombolt a tavasz, talpig menyasszonyi ruhÀban Àlltak az akÀcok, illatuk beÀradt
ablakomon ä ¢s nekem hirtelen nagyon elegem lett ebbûl az eg¢szbûl. De most mÀr
nem dobhattam sutba t´bbhavi munkÀmat. Ezt a mÀr valÂban utolsÂnak tünû rugasz-
kodÀst meg kellett tennem.

M¢ly l¢legzetet vettem, megd´rzs´ltem halÀnt¢komat, ¢s igyekeztem felp´rgetni
az agyamat.

LÀssuk csak. Ha a szonett kirÀlynû, akkor micsoda a nyak¢k? A nyak¢k a kirÀlynû
legf¢ltettebb dÁsze ä de mi dÁszÁti a szonettet? A ritmus meg a rÁm meg a strÂfaszerkezet
ä vÀlaszoltam magamnak. E hÀrom k´z¡l kettûnek mÀr szerepe volt a rejtjelez¢sben:
a szonettsorok jambikus ritmusa adta az elsû eligazÁtÀst a lapok sorrendj¢t illetûen, a
strÂfaszerkezet pedig meghatÀrozta azt, hogyan tüzzem be a negyven prÂzalapot az
´tvenhat verses k´z¢. Marad tehÀt a rÁm... SzÂ se rÂla, a szonetteknek igen jellemzû a
rÁmszerkezet¡k, s ha a szokÀsos betüjeleket egymÀs mell¢ illesztj¡k, szinte ànyak¢k-
szerüÊ sorozatot kaphatunk.

Le is Ártam k¢sleked¢s n¢lk¡l Agnosztosz elsû szonettj¢nek rÁmk¢plet¢t: abba-abba-
cde-cde. N¢ztem a betüket, n¢ztem, ¢s k´zben szinte lÀttam magam, ahogy elûre-hÀtra
lapozom az oldalakat.

Igen, pillanatok alatt megvolt a megoldÀs.
A quartinÀk k¢plet¢ben nyilvÀn az a a lapok felsû, a b pedig alsÂ oldalÀt jelenti, ¢s

mivel minden n¢gyes egys¢g utÀn k¢t oldal ¢kelûd´tt be, az abba nem jelent mÀst,
mint a mÀr kiprÂbÀlt ¢s kiss¢ furcsÀllt lapozÀsi technikÀt: szÁne-fonÀkjaäfonÀkja-szÁne.
Ez rendben is volna.

MÀs a helyzet a terzinÀk eset¢ben. Ott a hÀrom betü v¢lhetûleg a hÀrom be¢kelûdû
lapot jelenti, a cde-cde sorozat pedig azt, hogy elûbb a c, d ¢s e lapok f´lsû, majd ugyan-
ezen oldalak alsÂ fel¢t kell olvasni, s ez a technika ism¢tlûdik a k´vetkezû terzina utÀn
is. Gyorsan elûrefutottam a mÀsodik szonett megfelelû hely¢re: ccd eed ä ez bizonyÀra
Ágy ¢rtelmezendû: c lap oda-vissza, d lap oda, e lap oda-vissza, d lap vissza; majd mindez
megism¢telve a k´vetkezû terzina hÀrom lapjÀval.

Mindez annyira kristÀlyosan logikusnak tünt, hogy nem is ¢reztem nagyobb iz-
galmat vagy el¢gt¢telt, midûn most mÀr birtokÀba jutottam ä v¢lhetûleg ä az ´sszes
titoknak.

Lemondtam az aktuÀlis csalÀdi kirÀndulÀst, telefonon kimentettem magam valami
¢rtelmis¢gitalÀlkozÂn valÂ r¢szv¢tel alÂl, majd sebtiben àlekottÀztamÊ a reg¢ny lapo-
zÀsi algoritmusÀul szolgÀlÂ valamennyi rÁmk¢pletet ä ¢s elkezdtem egybeolvasni Ag-
nosztosz °lted volt reg¢nye cÁmü müv¢t.
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Ravasz kis glosszÀrium,
avagy

munka utÀn ¢des a bosszÃsÀg

Gyors iramban haladtam: szinte bet¢ve tudtam a sz´veget, csak rÀ kellett n¢znem az
oldalak elsû sorÀra ä ¢s szinte lapozhattam is tovÀbb.

TalÀn a harmincadik oldalnÀl jÀrtam (most mÀr duplÀn szÀmÁtva a mindk¢t fel¡k´n
olvasandÂ lapokat), amikor erûs hiÀny¢rzetem tÀmadt.

Valami nem stimmel.
Valami hiÀtusok ÀsÁtoznak m¢g itten!
De mi okozza hiÀny¢rzetemet?
Nem lehet, hogy Agnosztosz reg¢nye egyszerüen nem el¢gg¢ jÂ?
Nem. °reztem: nem a minûs¢ggel van baj. A reg¢ny olyan, amilyen: k´zepesn¢l

alig jobb teljesÁtm¢ny, de ¢lvezhetû, olvastatja magÀt. Ami zavart: ez a mü ahhoz k¢pest
tünt ´tletszeg¢nynek, hogy milyen hallatlan munka volt megfejteni. Ha belegondol-
tam: a sifrÁrozÀs sem lehetett k´nnyebb. Ezek utÀn szinte ¢rthetetlennek tünt: egy nem
k¡l´n´sebben ¢rdekfeszÁtû reg¢ny mi¢rt ¢rdemelt ekkora àszellemi befektet¢stÊ. Csak
a jÀt¢k miatt?

De akkor mi¢rt nem t¡kr´zûdik ennek a jÀt¢knak a szellemess¢ge a reg¢nyen?
Folytattam az olvasÀst, de tovÀbbra is csak fel¡letesen futottam v¢gig a mÀr jÂl is-

mert mondatokon, s vÀltig azt kerestem, mi tehetn¢ dÃsabbÀ, irodalmilag gazdagabbÀ
a sz´veget, illetve: ezt a valamit hol lehetne fellelnem, hiszen a rosszacska verseken
kÁv¡l minden sz´vegoldal r¢sze lett a müeg¢sznek.

TalÀn mÀr a reg¢ny k´zepe tÀjÀn jÀrtam, amikor elt¢vesztettem a lapozÀsi elûÁrÀst,
¢s v¢letlen¡l egy versoldalt fordÁtottam olvasÀsra. BosszÃsan kiigazÁtottam hibÀmat, s
midûn mÀr a àjÂÊ oldalon jÀrattam a szemem, vizuÀlisan felid¢zûd´tt bennem a tÃlol-
dali vers margÂjÀra Árt beszÃrÀs, ¢s mintha ́ sszef¡gg¢st v¢ltem volna felfedezni annak
ÁrÀsk¢pe ¢s az ¢ppen olvasott mondat tartalma k´z´tt.

Aha! Itt lehet a kutya elÀsva! Azok a lapsz¢li ¢s lapalji, olykor t´bb-bekezd¢snyi meg-
jegyz¢sek valÂjÀban nem a àk´ltûi szakosztÀlyhozÊ tartoznak, hanem a prÂzasz´vegek-
hez sorolandÂk.

Igen Àm, csak hogyan?
EzÃttal nem untatom olvasÂimat azzal, hogy aprÂl¢kos r¢szletess¢ggel leÁrom gy´t-

rûd¢seim Ãjabb szakaszÀt, a hibÀs logikÀjÃ elk¢pzel¢sek Ãtvesztûit s azt, v¢g¡l is hogyan
¢s mi mÂdon siker¡lt megÀllapÁtanom (ezÃttal szigorÃ Àb¢c¢sorrendbe igazÁtott k¢t
szÂszedet segÁts¢g¢vel), melyik jegyzet hovÀ tartozik, s milyen mÂdon kell beszÃrni a
sz´vegt´rzsbe.

A mÂdszer Àtt¢teless¢g¢re, ravasz intellektualizmusÀra rÀmutatva egyetlen epizÂ-
dot emlÁtek meg: amikor mÀr a teljes tanÀcstalansÀg vett rajtam erût, s azt hittem, soha
nem j´v´k rÀ a dolog nyitjÀra, akkor ä ahogy ez korÀbban mÀr t´bbsz´r is megt´rt¢nt
ä vÀratlanul meg¢rtettem az egyik jegyzet finom utalÀsÀt, amely TsÃszÂ SÀndor ´reg-
kori remek¢re, az UtazÀsok innen ¢s tÃl cÁmü essz¢k´tetre tett c¢lzÀst. E k´nyv v¢g¢n
talÀlhatÂ egy meglehetûsen terjedelmes tÀrgymutatÂ. Ennek szavai k´z¡l azokat kel-
lett kiemelnem, amelyek Babits-versek cÁmeiben is megtalÀlhatÂk. Az Ágy kapott szÂ-
lÀncot ä mint valami DNS-molekula spirÀljÀnak egyik fel¢t ä kellett ´sszeillesztenem
az Agnosztosz-versek glosszÀibÂl kiemelt szÂszedettel (a spirÀl mÀsik fel¢vel), s a kapott
megfeleltet¢sek mutattÀk a jegyzetsz´vegek beilleszt¢s¢nek pontos hely¢t.
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Amikor itt tartottam, odakint nyÀrba fordult az idû. Gyerekeim vÀrtÀk a sz¡nidût,
s naponta megk¢rdezt¢k, az id¢n hovÀ utazunk nyaralni. MegtartottÀk az ºnnepi
K´nyvhetet, ¢s lezÀrult a Holmi novellapÀlyÀzatÀnak bek¡ld¢si hatÀrideje, ¢n pedig
Agnosztosz reg¢ny¢nek Àtg¢pel¢s¢vel szÂrakoztam, a glosszÀk betüzdel¢se ugyanis a
k¢ziratot most mÀr v¢gk¢pp Àttekinthetetlenn¢ tette. A lapozÀs sorrendj¢nek leÁrÀsa
olyan bonyolult volt, hogy f¢ltem, pÀr h¢t kihagyÀs utÀn mÀr magam sem igazodn¢k
el benne.

Sz¢p komÂtosan hozzÀlÀttam hÀt a teljes mü ÀtÁrÀsÀhoz.
Ek´zben a k´vetkezû megÀllapÁtÀsokat tettem:
ã KorÀbbi hiÀny¢rzeteim megszüntek. Ha az °lted volt reg¢nye nem is remekmü, de

¢lvezetes olvasmÀny, amely m¢ltÂ arra, hogy k´z´ns¢g el¢ ker¡lj´n. (A sz´veg kÂdo-
lÀsÀnak ¢s dekÂdolÀsÀnak szellemess¢g¢t ugyan m¢g mindig t´bbre tartottam, mint
magÀnak a münek az irodalmi kvalitÀsait, de a glosszÀk beszÃrÀsÀval m¢gis olyan k¢z-
irat birtokÀba jutottam, amelynek ¢rt¢ke arÀnyos volt a vele valÂ foglalatossÀg sorÀn
rÀfordÁtott energiÀval.)

ã Teljesen bizonyos lehettem abban, hogy ezzel az utolsÂ sz´vegigazÁtÀssal a reg¢ny
elnyerte v¢gsû, adekvÀt formÀjÀt. Erre TsÃszÂ ¢s Babits alakjÀnak Ãjabb felbukkanÀsa
adta a hitelesÁtû pecs¢tet, hiszen voltak¢pp minden vel¡k kezdûd´tt: az àelt¢vesztettÊ
megszÂlÁtÀssal ¢s a felcser¢lt folyÂiratcÁmmel. Szerzûm rendszeretet¢re jellemzûen Ágy
a logikus befejez¢snek is hozzÀjuk, munkÀssÀgukhoz kellett visszakanyarodnia.

ã A tiszta k¢zirat elk¢sz¡lte utÀn az anyagot be kell nyÃjtanom valamelyik kiadÂnak,
hiszen terjedelme eleve k´nyvalakot felt¢telez s nem folyÂiratk´zl¢st.

Mik´zben az Àtg¢pel¢s mechanikusnak egyÀltalÀn nem nevezhetû munkÀjÀt v¢gez-
tem, m¢g egy aprÂsÀgra lettem figyelmes.

Az ´sszeÀllt mü kezdett valami t´bbletjelent¢st felmutatni...
A reg¢ny tartalmÀra utalÂ megjegyz¢sektûl eddig megkÁm¢ltem olvasÂimat, hisz

szÀnd¢kaim szerint a teljes müvet r´videsen megismerhetik, Àm itt annyit el kell Àrul-
nom, hogy ä eddig legalÀbbis Ãgy v¢ltem ä a reg¢ny egy fiatalember ¢lete bizonyos
epizÂdjainak bemutatÀsa r¢v¢n prÂbÀl ¢let ¢s halÀl, szerelem ¢s barÀtsÀg, müv¢szet ¢s
tudomÀny, ¢letszeml¢let ¢s vilÀgn¢zet dolgÀban valamely ¡zeneteket k´zvetÁteni. Most
azonban ¢rdekes mÂdon ä ¢s nemigen tudtam volna megmondani, ezt a k´vetkezte-
t¢st mely sz´vegr¢szek vagy ´sszef¡gg¢sek sugalltÀk szÀmomra ä azt kezdtem ¢rezni,
hogy a reg¢ny valami cselekv¢si programot, ha tetszik: akciÂtervet k´zvetÁt. Olyan
àtennivalÂÊ v¢grehajtÀsÀnak sz¡ks¢gess¢g¢re figyelmeztet, amelynek elmulasztÀsa er-
k´lcsi felelûss¢get rÂhat ä kire is?

Idegenkedve gondoltam arra a lehetûs¢gre, hogy a sz´veg Àtg¢pel¢se utÀn nekem
m¢g valami homÀlyosan k´rvonalazÂdÂ morÀlis elvÀrÀsnak is eleget kell tennem...

Egyelûre azonban elhessegettem ezeket a k¢pzeteket, ¢s a tisztÀzÀsra koncentrÀl-
tam, igyekezve sehol el nem v¢teni a magam megÀllapÁtotta lapozÀsi ¢s beszÃrÀsi uta-
sÁtÀsokat. K¢t h¢t alatt k¢szen is voltam.

Egy vasÀrnap d¢lelûtt kellemes ¢rz¢ssel igazgattam ´ssze a v¢gre egyformÀn feh¢r
¢s azonos nagysÀgÃ, csak egyik oldalukon àhasznÀltÊ lapokat. Mint precÁz munka v¢-
gezt¢vel ÀltalÀban, most is bizsergetû el¢gedetts¢g Àradt sz¢t rajtam.

Igen, ma d¢lutÀn lesz idûm jÀtszani veletek, mondtam a gyerekeimnek eb¢d k´z-
ben.

BÀr ne tettem volna, nem kellett volna megszegnem Ág¢retemet.
Pontosan a hÃsleves ¢s a t´lt´tt kÀposzta k´zti r´vid idûk´zben ¢rkezett a tÀvirat a

k´vetkezû tartalommal.
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K¹SZ¹N¹M STOP HOLNAP KºLD¹NC MEGY A K°ZIRAT°RT

Ez mÀr t´bb volt a soknÀl. Olyan d¡h´s lettem, hogy m¢g ¡v´lteni vagy csapkodni
sem tudtam, csak n¢mÀn remegett az ajkam, ¢s sÃlyos kûv¢ rÀndult ́ ssze a gyomrom.

Most, most kell tüzbe vÀgni az eg¢szet. De hol akad jÃniusban tüz?
DÃltam-fÃltam vagy egy Âra hosszat, aztÀn lehiggadtam.
Istenem, hÀt tÃljÀrtak az eszemen. Az¢rt m¢g nincs v¢ge a vilÀgnak. Emelt fûvel is

lehet veszÁteni.
Elûvettem sz¢p g¢peletemet, v¢gigsimÁtottam az oldalakon. Ezt most oda kell ad-

nom valakinek.
Vajon mif¢le lehet? Fiatal, ´reg, alacsony, magas? Sosem tudom meg, hiszen nem

maga j´n: k¡ld´nc´t szalaszt. A megbÁzottat persze ki lehetne majd faggatni ä de le-
gyûzet¢sem utÀn m¢ltatlannak talÀltam minden ilyen gondolatot, Ágy azt is, hogy meg-
tagadjam a k¢zirat ÀtadÀsÀt.

V¢g¡l is komoly kihÁvÀsnak tettem eleget, megoldottam szÀmtalan ravaszabbnÀl ra-
vaszabb intellektuÀlis feladvÀnyt, bebizonyÁtvÀn, hogy el¢g magas az IQ-m, ¢pp csak...
nem lÀttam elûre, mire megy ki a jÀt¢k.

Nagyot sÂhajtottam; ¢reztem, a magamra erûltetett nagyvonalÃsÀg ellen¢re neh¢z
lesz megvÀlnom t´bbhavi munkÀm eredm¢ny¢tûl... No, hÀt legalÀbb egy mÀsolatot
k¢szÁtek rÂla.

Fogtam az anyagot, ¢s bekapcsoltam kis Canon f¢nymÀsolÂmat. Tiszta papÁrt akar-
tam tenni az adagolÂjÀba, de megd´bben¢ssel vettem ¢szre, hogy a g¢pel¢shez hasz-
nÀlt csomag papÁr volt az utolsÂ; nincs t´bb tartal¢kom.

A fen¢be! RÀadÀsul mindennek vasÀrnap kell t´rt¢nnie, amikor az ¡zletek is zÀrva
vannak.

Nem volt mÀs megoldÀsom: kimarkoltam egy adagnyit azok k´z¡l a papÁrok k´z¡l,
amelyeket fûleg gyermekeim hasznÀlnak: ezekre egyszer mÀr f¢nymÀsoltam valami
akkor fontos sz´veget, de azÂta f´l´slegess¢ vÀltak. Kidobni sajnÀltam ûket: minûs¢-
g¡k jÂ, f¢l oldaluk tiszta... Most is jÂ szolgÀlatot tettek, mert hiÀnyukban nem tudtam
volna a reg¢nyrûl a magam r¢sz¢re is megmenteni egy p¢ldÀnyt.

Gondosan ´sszeigazgattam a lapokat, ¡gyelve arra, hogy a valamikor rÀjuk mÀsolt
sz´vegek (versek, novellar¢szletek, levelek) mind alulra ker¡ljenek a g¢pben, s fel¡lre
mÀsolhassam az aktuÀlis anyagot.

ElindÁtottam a masinÀt, ¢s k´zel egy ÂrÀn Àt jÀrattam. K´zben Ãj ¢s Ãj adag f¢ltiszta
lapot igazÁtottam ´ssze s tettem a g¢p beviteli tartÂjÀba. Ennek v¢gezt¢vel hatÀrtalan
fÀradtsÀgot ¢reztem, mÀsra sem volt mÀr erûm, mint hogy k¢t irattartÂt megcÁmezzek,
egyikre az 1. p¢ldÀny, mÀsikra a MÀsolat szÂt Árva.

M¢g csak kora d¢lutÀn volt, de ¢n, mint aki beteg, levetkûztem, ¢s Àgyba bÃjtam.

A t´rt¢net v¢ge

Reggel, ahogy ÀltalÀban, arra ¢bredtem, hogy a feles¢gem a feket¢met kavargatva el-
indul hÀlÂszobÀnk fel¢. A csilingel¢s kellemes ¢rzeteket keltett, s talÀn percek is eltel-
tek, amÁg kudarcom eml¢ke felid¢zûd´tt...

Sz¡rcs´lt¡k a kÀv¢t, s ¢n valami haditervf¢les¢gen t´rtem a fejem.
ä Figyelj csak... °n reggeli utÀn ma elmenn¢k a gyerekekkel kicsit kirÀndulni, de

k¢rlek, te maradj itthon, mert j´nni fog valaki egy k¢zirat¢rt...



ä Nem fog.
ä Tess¢k?
ä MÀr j´tt. Elvitte. KirÀndulhatunk egy¡tt.
ä Elvitte-e-e?? °s honnan tudtad, mit kellett odaadni neki.
ä Tudta a k¡ld´nc.
ä Hogyhogy?
ä Azt mondta, hogy az ÁrÂasztalodon van k¢t irattartÂ egymÀsra t¢ve. A felsûre az

van Árva: 1. p¢ldÀny, az alsÂra: MÀsolat. K¢rte, hogy az alsÂt hozzam ki neki, a mÀsolatot.
ä A mÀsolatot???
ä Igen, de mi¢rt kiabÀlsz velem? Rosszat tettem? Azt hittem, megbesz¢lt¢tek, olyan

pontosan tudott mindent.
Visszadûltem a pÀrnÀmra, a fal fel¢ fordultam.
Semmit sem ¢rtettem...
Azaz, igen: ¢ppen hogy mindent tÃlsÀgosan is jÂl ¢rtettem...
Annyit m¢g kiny´gtem, hogy menjenek n¢lk¡lem kirÀndulni, ¢n nem k¢rek sem

reggelit, sem eb¢det, csak hagyjanak b¢k¢n.
Feles¢gem tudta, ilyenkor jobb nem vitatkozni velem. Figyelmess¢g¢rûl tanÃbi-

zonysÀgot t¢ve m¢g az ablakokat is bef¡gg´ny´zte, ¢s ¢jjeliszekr¢nyemre tett egy po-
hÀr vizet, mell¢ a hasonlÂ Àllapotaimban szokÀsos nyugtatÂt, majd halkan behÃzta ma-
ga m´g´tt az ajtÂt.

M¢g hallottam, amint a gyerekeknek elmagyarÀzza, az apjuk most megint kimer¡lt
egy kicsit, lehet, hogy pÀr napig egyfolytÀban aludni fog, de ha n¢ha kij´n enni, ¢s
furcsa dolgokat fog mondani vagy k¢rdezni, akkor ne csodÀlkozzanak.

NormÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt ezen legalÀbb elmosolyodtam volna, de most m¢g el
sem hÃztam a szÀjamat. Bevettem a gyÂgyszeremet, ¢s percek alatt feneketlen m¢ly
liftaknÀba zuhantam, Àlomtalanul.

Pedig ha Àlmodtam volna, talÀn megjelenik elûttem Agnosztosz alakja, amint versek
f´l¢ hajolva igyekszik megfejteni egy bonyolult feladvÀnyt.

Halasi ZoltÀn

MINDEGY

Mindegy: dermedt, szurokszÁn lÀvasziklÀk
merednek vagy holttÀ repedt feh¢ressÀrga
arc kerek-sz´gletes¢bûl les a gyerekkori szik rÀd.
Hogy rÀismersz vagy nem, t¢tlen-tev¢keny vulkanizmusÀra.

Mindegy: lÂ tapos el, vasalt ker¢k zÃzza
be mellkasod vagy fejjel esel hatemeletnyi
magasbÂl ablakmosÀs k´zben az Ãtra,
s sz¢tfreccsenû agyadat Ãgy kell ´sszeszedegetni.
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Mindegy: Àlmodban rÀntja ki csipesszel,
amit legjobban f¢ltesz, mert elvehetetlennek tartod,
vagy a kora hajnali k´d fojtÂ vÀnkosa nem ereszt el,
szuszt sem hagyva benned, mÁg majd elûrecsuklik a tarkÂd.

Mindegy: a hÀrmasÀval vett l¢pcsûfokok egyike marad ki,
mikor kedvesedhez rohansz, vagy tûle hazafel¢ siettedben
(bûr´d m¢g vele tÀrsalog) kamionnak rohan a taxi,
hogy nincs rÀ tanÃ, ki szÃr le ¢jjel a sarkon, vagy vannak t´bben.

Elûre lÀthatod, mintha nagyfelbontÀsÃ l¢gi felv¢telt lÀtnÀl.
Retteghetsz percrûl percre: a kor, a szÁv, a szük ¢r vagy Isten keze b¡ntet.
Veheted olybÀ, hogy ¢lt¢l, s Ágy t´bb vagy a halÀlnÀl.
Vagy csûdt´meg borÁt, mÀrtÁrhalom, s csak zsugorodsz alatta. Mindegy.

Isaac Bashevis Singer

AZ AKTATçSKA
R¢z çdÀm fordÁtÀsa

Azt mondjÀk, az ÀllandÂ rohanÀs tipikus amerikai betegs¢g. °n is megkaptam, pedig
csak bevÀndorolt vagyok. A nagy rumliban n¢ha m¢g az sem jut mindjÀrt eszembe,
hogy a nevem Kohn. Folyton sietek, m¢g Àlmomban is.

Azon a t¢len egy lapnÀl dolgoztam, k´nyveket Ártam, felolvasÂk´rutakra jÀrtam, ¢s
mint vend¢gtanÀr elûadÀsokat tartottam az irodalmi alkotÂmunkÀrÂl egy k´z¢p-nyu-
gati egyetemen. Csak k¢t napot t´lt´ttem ott minden mÀsodik h¢ten, de az¢rt kivettem
egy lakÀst telefonnal. Az egyetemen tanÀri szobÀt is kaptam: abban is volt telefon.
Mind a k¢t k¢sz¡l¢k ÀllandÂan szÂlt; akÀrmelyik ajtÂmon nyitottam be, mindig a cs´-
r´mp´l¢s¡k fogadott. TanÀrok jelentkeztek ismerked¢si c¢llal, feles¢g¡k hÁvott eb¢d-
re vagy vacsorÀra, hallgatÂk ÂhajtottÀk megbesz¢lni a dolgozataikat, erûszakos ÃjsÀg-
ÁrÂk k¢rtek interjÃt, a helybeli zsidÂsÀg k¢pviselûi kerestek, hogy tartsak elûadÀst a
kultÃrk´zpontjukban.

Mivel k¢ptelen vagyok nemet mondani, mindent elvÀllaltam. AprÂ kis noteszom
Ãgy telezsÃfolÂdott cÁmekkel ¢s telefonszÀmokkal, hogy alig bÁrtam kibetüzni a sajÀt
ÁrÀsomat. Mivel a manhattani lakÀsomon kÁv¡l a lapnÀl is volt szerkesztûi szobÀm, n¢gy
cÁmre kaptam leveleket ¢s k´nyveket. Minden¡tt gyültek a papÁrk´tegek, nem jutot-
tam hozzÀ, hogy foglalkozzam vel¡k. N¢ha fel sem bontottam a borÁt¢kokat. Ilyen k´-
r¡lm¢nyek k´zt az ember titkÀrnût szokott tartani, de ¢n sose tartÂzkodtam huzamo-
sabb ideig egy helyben. Meg aztÀn senkit sem Âhajtottam beavatni k¢ptelen nû¡gye-
imbe. HosszÃ aggleg¢nys¢gem ¢vei sorÀn valamif¢le lÀthatatlan hÀrem alakult ki k´-
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r¡l´ttem a mÃlt valÂsÀgos kapcsolataibÂl vagy csak lehetûs¢geibûl. °s minden nûnek
Ág¢rtem valamit. Voltak k´zt¡k arÀnylag fiatalok, mÀsok meg´regedtek. Az egyiknek
rÀkja volt. N¢hÀnyan f¢rjhez mentek ä olyan is akadt, aki k¢tszer vagy hÀromszor. A
lÀnyaik aff¢le mostohaapÀt lÀttak bennem. Minden nû elvÀrta, hogy gratulÀljak ¢s
ajÀnd¢kot k¡ldjek a sz¡let¢snapjÀra vagy mÀs ¢vfordulÂkra. T´bbnyire elhanyagol-
tam ûket, ¢s ¢jszakÀnk¢nt felriasztott a büntudat. Sokszor telepatikus Ãton prÂbÀltam
¢rintkezni vel¡k, s Ãgy r¢mlett, meg is van a kapcsolat. A telepÀtia, a megsejt¢s, a rÀ-
¢rz¢s lassank¢nt Àtvette a levelek, telefonÀlÀsok, lÀtogatÀsok szerep¢t. Mindenkit meg-
bÀntottam, de ezek a nûk az¢rt tovÀbbra is elÀrasztottak szeretet¡kkel. TalÀn az¢rt,
mert ä legalÀbbis gondolatban ä vÀltozatlanul ragaszkodtam hozzÀjuk. ElalvÀs elûtt
imÀdkozni szoktam ¢rt¡k.

Azon a t¢len, februÀrban, vÀratlanul szabad lett egy eg¢sz hetem. Eredetileg egy
kaliforniai hitk´zs¢g hÁvott meg elûadÀst tartani, de a rabbi hirtelen meghalt, ¢s Ágy
elhalasztottÀk a szerepl¢semet. Mihelyt meghallottam a hÁrt, elhatÀroztam, hogy a sza-
bad napjaimat Reizllel t´lt´m. Az elûzû ¢jszaka ¢pp vele voltam Bronxban. ögy volt,
hogy d¢lben indul a g¢pem, ¢s hatkor mÀr felkeltem. Reizl beteg ¢desanyja, Leah
Hinda sokÀig szokott aludni. Reizl elk¢szÁtette a reggelimet. Nyolckor ¢rtem haza, ¢s
az ajtÂ alatt talÀltam a tÀviratot, hogy àelûadÀs elhalasztvaÊ.

BÃcsÃzÀs elûtt Reizl a szememre vetette:
ä Azelûtt napokig maradtÀl nÀlam. MostanÀban legfeljebb egy ¢jszakÀval m¢ltÂz-

tatsz megajÀnd¢kozni.
VÀratlan fordulat: van egy eg¢sz hetem!
Elûsz´r is lefek¡dtem a rekami¢ra, hogy pÂtoljam a mulasztottakat: ¢jszaka csak

r¢szletekben aludtam. °jf¢l utÀn egykor ¢rt¡nk haza a szÁnhÀzbÂl. Most megszÂlalt a
telefon: hagytam. °zsau szavai jutottak eszembe, amikor eladta elsûsz¡l´tts¢gi jogÀt
egy tÀl lencs¢¢rt: àím¢, ¢n halni m¢gyek, mit hasznÀl az¢rt n¢kem az ¢n elsûsz¡let¢-
sem?Ê Olyan volt az ¢letem, hogy Ãgy ¢reztem, mintha lassÃ ́ ngyilkossÀgot k´vetn¢k
el. MÀr ott tartottam, hogy legfeljebb ´t zsilettpeng¢t vÀsÀroltam egyszerre. Ha tÁzet
venn¢k, kihÁvnÀm magam ellen a v¢gzetet ä talÀn szÁvrohamot vagy ideg-´sszeroppa-
nÀst kapn¢k.

Tizenegy k´r¡l ¢bredtem, ¢ppoly fÀradtan, mint ahogy lefek¡dtem. K´r¡ln¢ztem
a lakÀsban. A takarÁtÂnûmet nemr¢g megoperÀltÀk, ¢s most hazament lÀbadozni ́ reg
¢desanyjÀhoz Puerto RicÂba. Csupa piszok volt minden. K´nyvek, folyÂiratok, alsÂ-
nadrÀgok, nyakkendûk, zsebkendûk hevertek szanasz¢t a f´ld´n. Az ÁrÂasztalt elborÁ-
tottÀk a papÁrok. Szerettem volna rendet tartani, m¢gis ÀllandÂ zürzavarban ¢ltem.
Soha nem talÀltam semmit. Elvesztettem a szÀmlÀkat. Nem tudtam, hovÀ tettem a tol-
lam ¢s a szem¡vegem. Az egyik lÀbamon mÀr rajta volt a cipû, de a pÀrja sehogy sem
akart elûker¡lni. Egy napon felfedeztem, hogy eltünt a kÀsmÁrkabÀtom. Minden¡tt
kerestem, m¢g olyan zugokban is, ahovÀ egy mell¢ny sem f¢rt volna be, de nyoma
veszett. TalÀn kiraboltak? Semmi sem vallott rÀ, hogy bet´rtek volna a lakÀsba. °s mi-
¢rt vinn¢ el egy bet´rû ¢pp azt a kabÀtot? Megint kinyitottam a szekr¢nyt, ¢s a kabÀt
ott volt a t´bbi ruha k´z´tt. Lehet, hogy a szÂrakozottsÀg vakkÀ teszi az embert?

FelhÁvtam Reizlt, ¢s k´z´ltem vele a boldogÁtÂ hÁrt: van egy szabad hetem.
ä Azonnal gyere ide! ä kiÀltotta.
ä Nem. Gyere te ide, ¢s t´lts¡k egy¡tt a napot. AztÀn majd Àtmegy¡nk hozzÀd.
ä Tudod, hogy nem hagyhatom magÀra az anyÀmat.
ä Dehogynem, egy-k¢t ÂrÀra.
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Hosszas huzakodÀs utÀn Reizl megadta magÀt: jÂ, àbej´n a vÀrosbaÊ ä Ágy szokta
nevezni a manhattani kirÀndulÀsait. Van egy ´reg szomsz¢dasszony, az majd gondos-
kodik Leah HindÀrÂl. Leah HindÀnak magas volt a v¢rnyomÀsa, azonkÁv¡l m¢g f¢l-
tucatnyi k¡l´nf¢le betegs¢gben szenvedett, de valahogy az¢rt siker¡lt ¢letben marad-
nia. MilliÂ gyÂgyszert szedett, ¢s Ãgy di¢tÀzott, hogy olyat m¢g nem is hallottam.
MiutÀn tÃl¢lte a gettÂt ¢s a deportÀlÀst, elhatÀrozta, hogy felt¢tlen¡l meg¢ri a kilenc-
venet.

Noha Reizl azt Ág¢rte, egy Âra mÃlva megj´n, tudtam, hogy hÀrom is lesz belûle.
Odahaza f¢lmeztelen¡l futkÀrozott elnyütt papucsÀban. De ha bemer¢szkedett a vÀ-
rosba, mindig felvette a szombati ¡nneplûj¢t. IndulÀs elûtt sorba kirakta az anyja tab-
lettÀit: szÁverûsÁtûket, vÁzhajtÂkat, vitaminokat. Leah Hinda sehogy sem tudott eliga-
zodni ezeken az amerikai gyÂgyszereken.

M¢g volt egy kis idû borotvÀlkozÀsra, f¡rd¢sre, talÀn m¢g egy k¢zirat Àtn¢z¢s¢re is.
De a telefon egy negyedÂrÀt nem hagyott nyugton. A borotvÀmat is elvesztettem, ¢s
t´bb mint egy negyedÂrÀt t´lt´ttem a keres¢s¢vel. AztÀn eszembe jutott, hogy abba a
bûr´ndbe tettem, amit KaliforniÀba akartam vinni. °pp elkezdtem kicsomagolni, ami-
kor Ãjra megszÂlalt a telefon. Egy felnûtt hangja szÂlt belûle, gyerekhangot utÀnozva:
mindjÀrt sejtettem, hogy Sarah Pitzeller. RÀkja volt, de az¢rt nem hagyta abba a vic-
celûd¢st.

ä Tetszik tudni, hogy Sarah meghalt? ä k¢rdezte a gyerekhang.
Nem jutottam szÂhoz.
ä Mi¢rt nem tetszik vÀlaszolni? Csak nem tetszik f¢lni a halottaktÂl? Pedig ûk mÀr

nem bÀntanak. °s ûket nem is lehet megs¢rteni. Ugye, milyen nagyszerü? ä Letette
a kagylÂt.

Az ajtÂn hÀromszor csengettek. Ez bitosan Reizl. Mindig Ãgy j´n, mint a forgÂsz¢l.
MagÀval hozta a gettÂ¢let, az Ãtlev¢l n¢lk¡li sz´k¢sek, a menek¡lttÀbor fesz¡lts¢g¢t.
Szûke volt, karcsÃ, k¢k szemü, majdnem negyven¢ves, m¢gis olyan, mintha alig mÃlt
volna hÃsz. FoglalkozÀsÀra n¢zve szabÂnû, de mÀr kapott olyan ajÀnlatot is, hogy le-
gyen inkÀbb modell. Csakhogy nem tudott angolul. Meg aztÀn a gettÂban rÀszokott
az italra.

M¢g be sem tette az ajtÂt, mÀr visÁtott:
ä Soha t´bb¢ nem megyek sehovÀ f´ldalattin! InkÀbb a halÀl!
ä Mi t´rt¢nt?
ä RÀm akaszkodott egy huligÀn. Mondtam neki: àMenjen, mister, ¢n nem besz¢l

angol.Ê De az istennek sem hagyott b¢k¢n. R¢szeg volt, mint LÂt. A szeme, mint egy
hasfelmetszû¢. Amikor leszÀlltam, û is. AtyaÃristen! Azt hittem, mindjÀrt elûrÀntja a
bicskÀjÀt.

ä TÃlsÀgosan ¢rdekes a ruhÀd, meg aztÀn...
ä M¢g v¢ded? Te mindig az ellens¢geimet pÀrtolod. M¢g Hitlert is k¢pes lenn¢l

feh¢rre mosni. °s k¡l´nben is, ez eg¢szen egyszerü ruha. AkÀr hiszed, akÀr nem, egy
dollÀr¢rt vettem az anyagÀt, a marad¢kpultrÂl... Otthon hagytam a gyufÀmat. Nem
bÁrom tovÀbb cigaretta n¢lk¡l.

Adtam neki gyufÀt.
BeszÁvta a f¡st´t, kifÃjta.
ä Innom kell valamit.
ä Ilyen korÀn?
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ä Adj egy pohÀr konyakot. Itt az eb¢ded.
Csak most vettem ¢szre, hogy kosÀr van nÀla. MÀr sokszor k¢rtem, hogy ne hozzon

nekem ennivalÂt. Az adomÀnyaira csak Ãgy gyültek a svÀbbogarak ¢s az egerek. De
Reizllel nem lehetett besz¢lni. Arra is hiÀba figyelmeztettem, hogy elûbb-utÂbb bele-
betegszik a dohÀnyzÀsba ¢s az ivÀsba. HÀrom csomaggal is elszÁvott naponta. °jszaka,
ha fel¢bredt, r´gt´n rÀgyÃjtott. Egy kis kupicÀval akartam megkÁnÀlni, de kikapta a
kezembûl az ¡veget, ¢s telet´lt´tt egy vizespoharat. VillÀmgyorsan felhajtotta, ahogy
az alkoholistÀk szoktÀk, ¢s egy pillanatra furcsÀn eltorzultak az arcvonÀsai. AztÀn fel-
vidult.

K¢tszem¢lyes eb¢det hozott, m¢gis egyed¡l kellett megennem majdnem az eg¢szet.
Reizl be¢rte cigarettÀval ¢s t´m¢nnyel. Maga fûz´tt, csupa olyan ¢telt, amit a sz¡lûvÀ-
roskÀjÀban tanult: krumplikuglit, nudlit, gombÀskÀsÀt ¢s aszaltszilva-kompÂtot. Mi-
k´zben ettem, folyton lamentÀlt:

ä A gettÂban Àlmodni sem mertem volna ilyen eb¢drûl. Legfeljebb szÀraz keny¢r¢rt
imÀdkoztunk. Egyszer lÀttam, amint k¢t zsidÂ ´sszeverekedett egy pen¢szes keny¢r-
h¢jon. A nÀcik mind a kettût megkorbÀcsoltÀk rendbontÀs miatt. Hol az az isten, akirûl
firkÀlni szoktÀl? Gyilkos, nem isten. Ha hatalmamban Àllna, mindenkit felk´ttetn¢k,
aki rÂla fecseg.

ä SzÂval engem is akasztÂfÀra k¡lden¢l?
ä Nem, drÀgÀm, t¢ged nem. RÀd csak szÀjkosarat adn¢k. Hiszen te nem is tudod,

miket besz¢lsz: te oktalan, g¡gye csecsemû. Rejt¢ly, hogy egy ilyen taknyos, mint te,
k´nyveket tud Árni. Az az igazsÀg, hogy nem is te Árod a k´nyveidet: dibuk bÃjt a bû-
r´dbe. ý az ÁrÂ. Ha nem eszed meg azt a kuglit az utolsÂ morzsÀig, hazamegyek, ¢s
soha fel¢d sem n¢zek t´bb¢. T´lts¢l m¢g egy pohÀrral!

ä Nem kapsz t´bbet, ha a fejed tetej¢re Àllsz, akkor sem.
ä Na, ne h¡ly¢skedj! El akarom felejteni n¢hÀny pillanatra ezt a b¡d´s vilÀgot. Kivel

voltÀl a mÃltkor szÁnhÀzban, amikor a T́ r´k esk¡vût lÀttad?
ä Senkivel.
ä De a kritikÀdban valami h´lgyismerûst emlegetsz.
ä Az csak olyan stilÀris fordulat.
ä StilÀris fordulat! Hagyd az ilyen rafinÀlt kifejez¢seket, ha velem besz¢lsz. ögyis

tudom, hogy mindenf¢le nûkkel jÀrkÀlsz. °gn¢nek meg, ahÀnyan csak vannak. °n
talÀn nem tudlak kiel¢gÁteni? Elvitt¢l valami kurvÀt a T́ r´k esk¡vûre. Hogy szakadna
rÀ az ´sszes egyiptomi csapÀs. Biztos itt hentergett a nagy amerikai luxusban, amÁg
engem odaÀt majdnem sz¢trÀgtak a tetvek meg az egerek. °s most elcsaklizza az ud-
varlÂmat. Hogy s¡lne meg a pokol fenek¢n!

ä Olyasvalakit Àtkozol, aki nem is l¢tezik.
ä Dehogynem l¢tezik, û is, a t´bbi is. BÀr ne l¢tezn¢nek. Ez¢rt iszom. AdjÀl m¢g

egyet!
ä Nem adok.
ä Nem? Te aljas, kegyetlen gyilkos. JÂ, talÀn rabbik voltak az ûseid, de fogadok,

hogy az anyÀd fattyÃt sz¡lt. Na, ne n¢zz Ãgy rÀm. MÀr lÀttunk ilyet a mi kis t´rt¢nel-
m¡nk folyamÀn. K¡l´nben mivel magyarÀzod k´zt¡nk a szûke fejeket meg a pisze
orrokat? Nem vagyunk zsidÂk. çrja ¡ld´zi az ÀrjÀt. Az igazi zsidÂk mÀr r¢g kipusz-
tultak. TalÀn egyn¢hÀny m¢g megmaradt JeruzsÀlemben. Adj egy kis whiskyt, mert
meghalok.

ä Nesze.
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Reizl rÀm meresztette vilÀgosk¢k szem¢t.
ä Nem tudom, mi¢rt szeretlek. Mivel tudsz megfogni? °vekig vÀrtam, hogy legyen

valakim. Most aztÀn van. Egy ûr¡lt ¢s gonosz ember.
çt´lelt¡k egymÀst, fel akartam emelni, az egyik cipûje leesett. MegszÂlalt a telefon.

Az egyetemrûl kerestek. Az angol tansz¢k vezetûje bÀtorkodott eml¢kezetembe id¢zni
a mÀsnapi elûadÀst, amit meg kell tartanom. öristen, teljesen kiment a fejembûl! Meg-
k¢rdeztem, nem lehetne talÀn elhalasztani. Azt mondta, k¡l´n termet biztosÁtottak,
programvÀltozÀsrÂl szÂ sem lehet.

Mik´zben besz¢ltem, Reizlnek kiv´r´s´d´tt az arca. Kit¢pte magÀt az ´lel¢sembûl,
¢s visszasÀntikÀlt a cipûj¢hez. ötk´zben elesett. Fekt¢ben elkezdett visÁtani:

ä Minden terv¡nknek ez a v¢ge! çtkozott legyen az a nap, amikor...
ä Gyere velem.
ä Tudod, hogy nem lehet, te Àlszent. Ahhoz meg k¢ne m¢rgeznem az anyÀmat.
ä De nekem muszÀj elmennem.
ä HÀt eredj, de mire visszaj´ssz, ketten lesz¡nk itt hullÀk. Azzal ¢rdemeltem ki ezt

a sorsot, hogy ¢letben akartam maradni. Senkinek sem lett volna szabad tÃl¢lni, amit
¢n tÃl¢ltem: ez mÀr bün. A t´bbiek Ãgy hullottak k´r¡l´ttem, mint a legyek, ¢n meg
pecsenyehÃsrÂl ¢s szerelmesked¢srûl Àlmodoztam. Most ez¢rt bünhûd´m. Ne gyere
t´bb¢ a k´zelembe. Te vagy a leggonoszabb ellens¢gem.

RÀn¢ztem: csontos orr, hegyes Àll, beesett arc. Amikor megj´tt, olyan volt, mint egy
fiatal lÀny. K´zben utol¢rte a kora. LÀttam a rÀncokat a szeme sarkÀban. Az orrcimpÀja
kitÀgult.

ä Ide azt az ¡veget! ä visÁtotta. ä Leiszom magam a sÀrga f´ldig.
ä De nem ¢nnÀlam.
ä Ide az ¡veget. Nekem mÀr nincs egyebem, csak az ital. Minek teremtette isten a

vilÀgot? Erre felelj. Nem is isten, hanem ´rd´g. ý is egy Hitler ä ez az igazsÀg, vedd
tudomÀsul.

ä Fogd be a szÀd.
ä Aha, kit´rt belûled a vallÀsos ¢rz¢s, mi? F¢lsz, ugye, az istenkÀromlÀsaimtÂl? ý

fent ¡lt a hetedik mennyorszÀgban, onnan n¢zte, ahogy a gyerekeket beterelik a gÀz-
kamrÀba. Az angyalok dicshimnuszokat zengtek k´r¡l´tte, û meg csak s¡tk¢rezett a
glÂriÀban. Ide az ¡veget. Ha nem adod, itt helyben meg´l´m magam.

Az elûadÀsom cÁme Ágy hangzott: àVan-e j´vûje a tudatalatti ¢s abszurd elem irodal-
mÀnak?Ê Mondtam a magam¢t, ¢s k´zben ¢reztem, hogy a k´z´ns¢g nem ¢rt velem
egyet. SuttogÀs, k´h¢csel¢s hallatszott ellens¢ges csenddel vÀltakozva. Egy nû a sza-
vamba akart vÀgni. °szre sem vettem, hogy amit mondok, tÀmadÀs a modern sz¢p-
irodalom pszicholÂgusai ¢s szociolÂgusai ellen. Az elûadÀs utÀni vitÀban a hallgatÂk
KafkÀt ¢s Joyce-ot szegezt¢k a mellemnek. No ¢s a szimbolistÀk? Csak nem akarom
visszafel¢ forgatni az irodalomt´rt¢net kerek¢t eg¢szen Flaubert realizmusÀig? Hall-
gatÂim k´z´tt voltak olyanok, akik hosszÃ, k´d´s novellÀkat szenteltek a àbelsû em-
bernekÊ. MÀsok a tÀrsadalom ÃjjÀ¢pÁt¢s¢t tüzt¢k ki c¢lul ä vagy ha nem, hÀt legalÀbb
a lerombolÀsÀt. Egy professzor rÀmutatott, hogy irodalomelm¢letem nem egyezik a
tulajdon irodalmi gyakorlatommal, amely szimbolikus, sût gyakran misztikus. Meg-
prÂbÀltam jobban kifejteni a n¢zeteimet, de a tansz¢kvezetû bejelentette, hogy mÀr
rÀnk f¢r egy kis frissÁtû. çtment¡nk egy mÀsik terembe, ahol t´m¢ny szeszt ¢s puncsot
szolgÀltak fel. A fogadÀst az ¢n tiszteletemre rendezt¢k, de az irodalomprofesszorok
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nem vettek rÂlam tudomÀst, ¢s csak egymÀssal csevegtek. Vicceiket is csak az ¢rtette
meg, aki jÀratos volt az egyetemi berkekben. °n behÃzÂdtam egy sarokba, ott kor-
tyolgattam a puncsomat ä kÁv¡lÀllÂ voltam.

Egy nû k´zeledett hozzÀm. Ismerûs volt, de sem a neve nem jutott eszembe, sem
az, hogy hol ¢s mikor talÀlkoztunk. Fiatalnak is, ´regedûnek is lÀtszott, ¢s mintha ¢p-
pen kilÀbolt volna valami betegs¢gbûl vagy megrÀzkÂdtatÀsbÂl. Vajon mi lehet, tü-
nûdtem, v¢gzûs hallgatÂ vagy tanÀr? Fekete szeme volt, g´nd´r fekete haja, magas
homloka, kiss¢ pelyhes Àlla. Fekete ruhÀja nem Àllt jÂl neki. A pohÀr, amit a kez¢ben
tartott, majdnem ¡res volt. T¢tovÀn besz¢lt, mint aki mÀr spicces egy kicsit:

ä Nem ismersz meg?
ä Ismerlek ä mondtam ä, de fogalmam sincs rÂla, ki vagy.
ä Rosalie Kadish.
ä Te jÂ isten!
MÀr elûre is hajoltunk mind a ketten, hogy megcsÂkoljuk egymÀst, de a poharaink

Ãtban voltak. F¢ltem, hogy nyakon ´nt´m a punccsal.
ä °n meg´regedtem, de te nem vÀltoztÀl ä mondta Rosalie.
ä Ki mondja, hogy mÀs is van a vilÀgon, mint ´reged¢s? ä k¢rdeztem. ä De mit

csinÀlsz te itt? Honnan ker¡lt¢l ide? Mi van veled?
RavaszkÀsan elmosolyodott, kimutatta egyenetlen¡l nûtt, megsÀrgult fogait.
ä A Szentf´ldrûl j´v´k, ¢s mai h¢ber irodalmat adok elû. EgyÃttal a disszertÀciÂmat

is Árom.
ä Mi t´rt¢nt a kereszt¢ny udvarlÂddal?
ä LÀtom, t¢nyleg eml¢kszel. Feles¢g¡l vett egy gazdag elvÀlt asszonyt.
ä SzÂval mÀr nem akarja megvÀltani az emberis¢get?
ä A feles¢ge nagyon szigorÃan tartja. N¢gy gyereke van az elsû f¢rj¢tûl, ¢s most Ãjra

terhes.
ä Hol ¢lnek?
ä KaliforniÀban, mint minden h¡lye.
ä °s te?
Megrebbent a szeme. ä Mit mondjak magamrÂl? ä AztÀn elmondta. JeruzsÀlemben

beleszeretett egy fiatal egyetemi tanÀrba, aki vÀlÂf¢lben volt ugyan, de aztÀn m¢gis a
feles¢g¢vel maradt. Viszonyt kezdett egy olasz hallgatÂval, aki ¢vekkel fiatalabb volt
nÀla ä hÀzassÀgrÂl szÂ sem lehetett. Viszonya volt egy arabbal is. Most mÀr teljesen
kikapcsolta a szerelmet.

ä °s mivel pÂtolod?
ä MarihuÀnÀval.
ä JÂ?
ä Jobb, mint impotens f¢rfiak vallomÀsait hallgatni.
ä HÀt mÀr itt tartunk?
ä Igen, cinikus lettem ä mondta Rosalie. ä Teljesen kiÀbrÀndultam mindenbûl ¢s

mindenkibûl. De az¢rt le kell doktorÀlnom. An¢lk¡l szinte semmit sem keres az ember.
ä Hogy vannak a sz¡leid?
ä Most mÀr semmi jÂt nem vÀrnak tûlem.
K¢sûre jÀrt.
ä Nekem itt sajÀt lakÀsom van ä mondta Rosalie. ä Nem akarsz felj´nni egy cs¢sze

teÀra vagy kÀv¢ra? Sose fekszem le k¢t Âra elûtt. Holnap nem is tanÁtok. Ne f¢lj, nem
foglak elcsÀbÁtani.
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Szerettem volna elk´sz´nni, de a tansz¢kvezetû mÀr elment a feles¢g¢vel egy¡tt.
Amikor kil¢pt¡nk az utcÀra, Rosalie bel¢m karolt. Odakint fagyott. Jeges sz¢l fÃjt. JÂl
fel voltam szerelve az Ãtra, k¡l´nleges b¢lelt cipûvel, vastag kesztyüvel, hideg elleni
v¢dûÀlarccal. Az Àlarc nyÁlÀsain Àt bÀmultam a s´t¢tbe, ¢s Ãgy ¢reztem magam, mintha
a Ku-Klux-Klan tagja voln¢k. Gy¢r vilÀgÁtÀsÃ, hÂborÁtotta utcÀcskÀkon ment¡nk, k´-
r¡l´tt¡nk kavargott a hÂ. Eszembe jutottak gyerekkori olvasmÀnyaim: expedÁciÂk az
°szaki- ¢s a D¢li-sarkra. A hÂval megrakott utcai lÀmpÀkbÂl homÀlyos f¢ny szitÀlt. A
jÀrda sÁkos volt; egymÀsba kapaszkodtunk, hogy el ne ess¡nk. A hÀztetûk f´l´tt k¢kes-
z´ld csillag szikrÀzott. Idelent mÁnusz tizenegy fok volt; odafent talÀn plusz egymilliÂ.

Felment¡nk a harmadik emeletre, ahol Rosalie Kadish lakott. K´nyvek ¢s folyÂ-
iratok hevertek minden¡tt ä a rekami¢n, a sz¢keken, a padlÂn, m¢g a hütûszekr¢nyen
¢s a gÀztüzhelyen is. Gyorsan elrakta ûket, ¢s feltette a teÀskannÀt. Konyakkal, aprÂ-
s¡tem¢nnyel kÁnÀlt. Nem vagyok valami nagy ivÂ, de fel akartam melegedni a s¢ta
utÀn. LehÀjimmal koccintottunk.

ä °n nem felejtettelek el ä mondta Rosalie. ä Eredetileg rÂlad akartam disszertÀciÂt
Árni, de nem talÀltam hozzÀ el¢g irodalmat.

Hirtelen eszembe jutott, hogy fel kell hÁvnom Reizlt. MegÁg¢rtem ä most ott ¡l
Bronxban, ¢s vÀrja. Az is lehet, hogy k´zben û prÂbÀl hÁvni. FeltÀrtam a helyzetet Ro-
salie elûtt, mire azt mondta:

ä Miattam ne zavartasd magad. HÁvd fel!
TÀrcsÀztam, meghallottam Reizl hangjÀt. °lesen szÂlt. M¢g nem bocsÀtotta meg,

hogy otthagytam.
ä Milyen volt az elûadÀs? ä k¢rdezte.
ä Szo-szo.
ä Arra persze nem gondolsz, hogy itt egy ÂrÀval k¢sûbb van. MÀr le akartam fek¡dni.
ä Kokt¢lpartit rendeztek a tiszteletemre. Onnan nem hÁvhattalak.
ä Most otthonrÂl besz¢lsz?
ä Igen ä hazudtam, de mindjÀrt meg is bÀntam.
ä Nem igaz. Csalsz ¢s hazudsz, mint mindig. ¹t perccel ezelûtt felhÁvtam a lakÀsodat.
ä Csak most j´ttem meg ä mondtam, tudva, hogy ezzel csak rontok a helyzeten.
ä JÂ ä mondta Reizl. ä Tedd le a kagylÂt. VisszahÁvlak.
VÀlaszolni akartam, de mÀr letette. Csak ¡ltem bambÀn. Szinte hallottam, ahogy a

telefon felveri ¡res lakÀsom csendj¢t. Szinte hallottam Reizl d¡h´ngû monolÂgjÀt. Na,
gondoltam, lemondhatok rÂla, mindennek v¢ge k´zt¡nk.

Rosalie rÀm sandÁtott.
ä Ne izgulj ä mondta. ä Meg fog bocsÀtani.
ä Soha.
ä Akarsz egy marihuÀnÀs cigarettÀt? AttÂl az egytûl m¢g nem szoksz rÀ.
ä Nem. InkÀbb inn¢k m¢g egy pohÀrral.
PrÂbÀltam vigasztalni magam. A fene ezt a nyavalyÀs szerelmet, gondoltam; roman-

tikus szem¢t, ki k¢ne hajÁtani az ablakon. Milyen igaza van az Ãj nemzed¢knek: nem
kÁvÀn hüs¢get, ¢s ´r´kre leszÀmolt a f¢lt¢kenys¢ggel. ögynevezett ´szt´neink kilenc-
venkilenc eg¢sz kilenc tized szÀzal¢kÀt a tÀrsadalmi hipnÂzis oltotta bel¢nk.

Rosalie teÀval, s¡tem¢nnyel kÁnÀlt. Nem volt semmi ¢rtelme, hogy hazasiessek. Ro-
salie müvelt nû, ¢s nem is csÃnya. °s mind a ketten ugyanahhoz az ́ npusztÁtÂ t´rzsh´z
tartozunk.
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Eltelt egy h¢t vagy tÁz nap. Megint elûadÂk´rÃtra indultam. Az idûjÀrÀs egyre rosszabb
lett. A lapok hÂviharokat ¢s p¢ldÀtlan hideghullÀmokat jelentettek az orszÀg legt´bb
r¢sz¢bûl. Sok vonat elakadt, ¢s mentûexpedÁciÂkat kellett k¡ldeni az Àtfagyott, ¢hes
utasok segÁts¢g¢re. T¢lidûben szÁvesebben utazom vonattal, mint rep¡lûg¢ppel. Kis
noteszomban fel volt jegyezve, hogy est¢re M. vÀroskÀban kell lennem, a K´z¢p-Nyu-
gaton; a vÀroska mellett a szÀlloda neve, ahol majd megszÀllok. Valahol egy levelem
is volt attÂl az int¢zm¢nytûl, amely meghÁvott, de elcsomagoltam az aktatÀskÀmba az
elûadÀsom jegyzeteivel egy¡tt. çltalÀban nem volt sz¡ks¢gem cÁmekre vagy Ãtbaiga-
zÁtÀsra. Mihelyt meg¢rkeztem a szÀllodÀba, mindig jelentkezett valaki ä a program
szervezûje. AttÂl a pillanattÂl fogva eg¢szen az elutazÀsomig û viselte gondomat. T´bb-
nyire ugyanazt a sz´veget adtam elû a zsinagÂgÀkban ¢s az egyetemeken, a Hadassah
nûegylet h´lgyeinek ¢s a k´nyvtÀrosoknak.

ChicagÂtÂl hÀlÂkocsit vagy couchette-et akartam foglalni, de mÀr nem kaptam. Az
idûjÀrÀs miatt mÀr tizen´t ÂrÀval az elûadÀs idûpontja elûtt a helyszÁnen kellett len-
nem. ögy volt, hogy a vonat hajnali n¢gykor ¢rkezik oda. Annyi baj legyen, gondol-
tam. Bemegyek a szÀllodÀba, ¢s dolgozom. Az int¢zm¢ny k¢pviselûi biztosan meghÁv-
nak eb¢dre ¢s vacsorÀra. Igaz, mÀr elszoktam attÂl, hogy ¡lve utazzam, de nem vagyok
olyan ember, aki minden aprÂsÀgon fennakad. TalÀltam egy helyet az ablak mellett.
A kocsi jÂ meleg volt, ChicagÂban vettem egy ÃjsÀgot, egy k¢pes hetilapot ¢s egy k´ny-
vet: egy szexmÀniÀs alak ´n¢letrajzÀt. Egy szendvicset ¢s egy almÀt is vettem, hÀtha
meg¢hezem az ¢jszaka. F¢ltem, hogy valami kellemetlen ÃtitÀrs telepszik mell¢m, de
a vagon ¡res volt.

çtrobogtunk a hÂba ¢s sürü k´dbe bÃjt vÀroson. Az orszÀgÃton teherautÂk ¢s sze-
m¢lyg¢pkocsik mÀsztak, mint a csigÀk. A gyÀrk¢m¢nyek f¡st´t okÀdtak. Itt-ott lÀngok
csaptak fel a k¢m¢nyekbûl. Egy idû mÃlva lehajtottam a lÀmpaellenzût, ¢s olvasni
kezdtem. Az ÃjsÀg, mint rendesen, gyilkossÀgokrÂl, nûk megerûszakolÀsÀrÂl, tüzese-
tekrûl Árt; a vez¢rcikkek a maffiÀval ¢s a kÀbÁtÂszer-fogyasztÀs vesz¢lyes jelens¢geivel
foglalkoztak. A hetilap hosszÃ riportot k´z´lt egy szÁn¢sznûrûl, aki egyszeriben hÁress¢
vÀlt, ¢s most hÃszezer dollÀrt kap egy fell¢p¢s¢¢rt. A szexmÀniÀs leÁrta, milyen k´r¡l-
m¢nyek folytÀn alakult ki a pszichÂzisa: zilÀlt otthon, alkoholista apa, bord¢lyhÀzi ¢l-
m¢nyek, anyja szeretûi. Tünûdni kezdtem az irodalom j´vûj¢n: mit tehet m¢g hozzÀ
az ÁrÂ a puszta t¢nyekhez? A harsÀny szenzÀciÂ ¢s a melodrÀma immÀr mindennapi
kenyer¡nk. Ami hihetetlen volt, nagyon is hihetûv¢ vÀlt.

çsÁtottam, lapoztam. Nem voltam ¢hes, de az¢rt megettem a szendvicset ¢s az almÀt.
Huszon´t cent¢rt pÀrnÀt b¢reltem a kalauztÂl, hÀtradûltem, ¢s aludni prÂbÀltam. A
vagont lassan bet´lt´tte a s´t¢ts¢g. Lehunytam a szemem, f¢lig Àlomba, f¢lig a gon-
dolataimba mer¡ltem. Reizlt elvesztettem, az mÀr biztos. ValahÀnyszor felhÁvtam,
mindjÀrt lecsapta a kagylÂt. Majd j´n valaki mÀs, gondoltam. çlmodozni kezdtem, de
az¢rt m¢g hallottam a kalauzt, ahogy az ÀllomÀsokat kiÀltja. K¢sûbb nyilvÀn elaludtam,
mert fel kellett k´ltenie. Meg¢rkezt¡nk M.-be.

Lekaptam a kabÀtom, a bûr´nd´m, az aktatÀskÀm. °n voltam az egyetlen leszÀllÂ.
A sz¢l csontig vÀgott. Nehezemre esett eljutni a vonattÂl a peronig. A vasÃti ÀllomÀs
vagy szÀz ¢ven Àt a ny¡zsg¢s ¢s lÀrma jelk¢pe volt; most n¢mÀn, ¡resen feket¢llett. Az
egyik padon egy n¢ger horkolt. Kimentem taxit keresni. ögy lÀtszott, rem¢nytelen
¡gy, de m¢gis kaptam egyet. A sofûr Àtvette a holmimat. Megmondtam, hogy melyik
szÀllodÀba vigyen.

ä HÀt az hol van? M¢g sose hallottam rÂla.
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BenyÃltam a belsû zsebembe, hogy ellenûrizzem a szÀlloda nev¢t. A noteszom nem
volt ott. A sofûr elûvette k´nyvecsk¢j¢t, abban keresg¢lt zseblÀmpa f¢ny¢n¢l. Meg vol-
tam lepûdve. Mindig jÂl ismert, elsû osztÀlyÃ hotelekben szoktak szobÀt foglalni szÀ-
momra. Most f¢nyes utcÀkon ment¡nk Àt, aztÀn s´t¢t, keskeny sikÀtorok k´vetkeztek.
RÀm t´rt a gyanakvÀs. Csak nem akar kirabolni? A taxi megÀllt egy vedlett, harmad-
osztÀlyÃ szÀlloda elûtt. D¡h´s voltam arra a tÀrsasÀgra, amelyik meghÁvott. ElhatÀroz-
tam, hogy kora reggel visszamegyek New Yorkba. Kifizettem a sofûrt, aki mÀr becsen-
getett, ¢s megz´rgette a bezÀrt kaput. KisvÀrtatva megjelent egy Àlmos alak. PulÂver
volt rajta. Megk¢rdeztem, foglaltak-e szobÀt a nevemre.

RÀndÁtott egyet a vÀllÀn.
ä SzobÀt? Nem.
Valami nem stimmelt. A szÀllodÀnak m¢g liftje sem volt. Az Àlmos alak elûttem bak-

tatott felfel¢ a keskeny l¢pcsûn. GÀz- ¢s sz¢nszag ¢rzûd´tt. V¢g¡l kinyitott egy ajtÂt,
¢s felkattintotta a villanyt: egyetlen csupasz ¢gû lÂgott a mennyezetrûl. A falon rongyos
tap¢ta, a padlÂn Âcska linÂleum ä a berendez¢s egy vasÀgybÂl ¢s egy rozoga komÂdbÂl
Àllt. Mint a bÃtorozott szobÀkban, ahol Áns¢ges ¢veimet t´lt´ttem. AztÀn a portÀs ki-
ment. Csak most d´bbentem rÀ, hogy nagy szerencs¢tlens¢g ¢rt. Az aktatÀska, amit
lekaptam a vonatrÂl, nem az eny¢m volt, az elûadÀsaim sz´vege ¢s a t´bbi fontos ira-
tom pedig a sajÀt tÀskÀmban maradt; Ãgy lÀtszik, m¢g a kis noteszomat is belegy´m´-
sz´ltem. °s hogy teljes legyen a baj, az Ãticsekkjeimet is a tÀskÀba csomagoltam. M¢g
ma sem tudom, mi¢rt ä talÀn a titokzatos erûk hatÀsÀra, melyek az ember ¢let¢t irÀ-
nyÁtjÀk, ¢s most a lehetû legkÁnosabb helyzetbe akartak taszÁtani. ¹sszesen k¢t dollÀ-
rom ¢s valami kev¢s aprÂm maradt.

K´r¡ln¢ztem, hol van a telefon, de ilyesmit hiÀba kerestem a szobÀban. CsapdÀba
estem, de bÀrmennyire aggÂdtam is, egy csÃfondÀros belsû hang azt sÃgta, hogy nem
kell Ãgy megijedni. Egyvalamiben biztosan rem¢nykedhetem: mÀsnap ¢rtem j´nnek
a vend¢glÀtÂim. De aztÀn arra gondoltam, hogy Ãgy lÀtszik, elt¢vesztettem a szÀllodÀt.
Nincs az az int¢zm¢ny, amely a meghÁvott elûadÂjÀt ilyen koszf¢szekben helyezn¢ el.
T¢ved¢s t´rt¢nt. BelÀttam, hogy az¢rt bünhûd´m, mert fÀjdalmat okoztam Reizlnek.
Az Àtkai most v¢gre megfogantak. Mint ahogy vÀlsÀgos helyzetekben t´rt¢nni szokott,
feltÀmadt a hitem.

Tapasztalnom kellett, hogy a szoba hideg. A radiÀtort por borÁtotta, ¢s hÀmlott rÂla
a fest¢k ä meleget nem adott. Kibontottam az Àgyat: n¢ztem a sz¡rke lepedût ¢s a
szennyesnek lÀtszÂ pÀrnahuzatot. PoloskairtÂ szer szaga csapott az orromba. Behuny-
tam a szemem, ¢s megprÂbÀltam magamba szÀllni: vajon mit mond a tudatalattim, az
a hatalom, amely von Hartmann szerint sohasem t¢ved. Kinek ¢s minek k´sz´nhetem,
hogy ebbe a verembe jutottam? Minden arra vallott, hogy szabotÀzst k´vettem el ´n-
magam ellen.

Levetkûztem, ¢s bebÃjtam az Àgyba, pÂttakarÂnak hasznÀlva a kabÀtomat. Ha leg-
alÀbb megvolna a kis noteszom! Egyetlen telefonszÀm sem jutott az eszembe, kiv¢ve
a magam¢t ¢s a Reizl¢t. De a New York-i lakÀsom persze ¡res, Reizl pedig nem Àll
szÂba velem. F¢ltem, hogy elaludni sem tudok, de m¢ly Àlomba zuhantam.

Reggel kerestem egy telefonf¡lk¢t, ¢s R-besz¢lget¢st k¢rve megadtam a k´zpont-
nak Reizl szÀmÀt. Nem jelentkezett. Egy Âra mÃlva ism¢t megprÂbÀltam, aztÀn k¢t
Âra mÃlva ¢s hÀrom Âra mÃlva megint, de eredm¢nytelen¡l. Ha Reizl nem volt otthon,
az anyja rendszerint felvette a kagylÂt. Lehets¢ges volna, hogy Reizl meg´lte az anyjÀt,
aztÀn ́ nmagÀval is v¢gzett? MÀs telefonszÀmokat is megprÂbÀltam kibÀnyÀszni az em-
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l¢kezetembûl, de teljes memÂriahiÀny kerÁtett hatalmÀba. Nincs mÀs hÀtra ä talÀlnom
kell valahol egy zsidÂt, aztÀn majd kiderÁtem, hol lesz este az elûadÀs. De elûsz´r is
ennem kell valamit. Nem reggeliztem, fÀjt a hasam az ¢hs¢gtûl. Bementem egy b¡f¢be:
palacsinta, k¢t zsemle, kÀv¢. ¹sszesen nyolcvan´t centbe ker¡lt. Vagyonom egy dollÀr
´tvennyolc centre apadt. Taxi mÀr nem f¢rt bele.

Mentem az utcÀn, ¡zletekhez ¢rtem. Az egyikre ez a n¢v volt kiÁrva: Morris Shapiro.
Itt biztos megtudok valamit, gondoltam. Lehet, hogy Morris Shapiro is el akar j´nni
este az elûadÀsomra. Bementem  az ¡zletbe. Nagy helyis¢g volt, de az Àruk¢szlet el¢g
hitvÀny. HÀlÂingek, nûi ruhÀk, pulÂverek, sÀlak, alsÂnemük hevertek kirakva ä csupa
bÂvli. F¢nyes nappal volt, de az¢rt ¢gtek a lÀmpÀk. Salamon kirÀly t´rt¢nete jutott az
eszembe. çsmodeÀs n¢gyszÀz m¢rf´ldre r´pÁtette JeruzsÀlemtûl. Izrael kirÀlya csak
ment egyed¡l, ¢s Ágy kiÀltozott: à°n Salamon vagyok!Ê ý legalÀbb kirÀly volt. De mi
vagyok ¢n? Egy a sok ezer amerikai ÁrÂ k´z¡l ä rÀadÀsul olyan, aki jiddis¡l Ár.

K´r¡ln¢ztem, vajon ki lehet itt Morris Shapiro, de csak h´lgyeket lÀttam, akik vÀ-
sÀroltak, ¢s elÀrusÁtÂnûket. Odamentem az egyikhez.

ä K¢rem, itt van Morris Shapiro?
Mosolyogva v¢gign¢zett rajtam:
ä Shapiro Ãr nincs bent.
ä Mikor j´n vissza?
ä Milyen ¡gyben keresi?
Dadogva kezdtem magyarÀzkodni. A nû csak f¢l f¡llel hallgatta. N¢ha ÀtszÂlt egy

mÀsik elÀrusÁtÂnûnek. BabaarcÀt szûkÁtett g´nd´r haj foglalta keretbe.
ä Shapiro Ãr ma ChicagÂban van ä mondta v¢g¡l.
ä Meg tudnÀ mondani, hol talÀlok egy zsinagÂgÀt vagy egy rabbit?
ä °n nem vagyok zsidÂ. Te, Sylvia!
Intett egy fekete hajÃ, alacsony kis nûnek, aki ugyanolyan vilÀgosk¢k k´penyt viselt,

mint a t´bbi elÀrusÁtÂnû. Sylvia ¢pp egy vevûvel volt elfoglalva. VÀrtam, amÁg egy k´-
z¢pkorÃ h´lgy k¢tszer is felprÂbÀl egy k´t¢nyt ä nem tudta eld´nteni, hogy megve-
gye-e. Sylvia unottan Àllt mellette, a szÀjÀban rÀgÂgumi. V¢g¡l a vevû azt mondta:

ä Megyek, megn¢zem a t¡k´rben.
Kezdtem elûadni SylviÀnak a probl¢mÀmat.
El¢g bosszÃsan hallgatta. Nem szÁvesen vesztegette rÀm a drÀga idej¢t. AztÀn kije-

lentette:
ä Van itt t´bb zsinagÂga is, de azt hiszem, csak szombaton tartanak nyitva.
ä Nem tudja v¢letlen¡l, hol lakik valamelyik rabbi?
ä Nem. N¢zze meg a telefonk´nyvben.
ä Azt hol talÀlok?
ä A postÀn.
ä °s az hol van?
ä TÃloldalt.
Megk´sz´ntem ¢s tÀvoztam. PostÀt nem lÀttam sehol. Becsapott ez a nû, vagy ¢n

kezdek megvakulni? Az ÂrÀm negyed hÀrmat mutatott. M¢g hat ÂrÀm volt az elûadÀs
kitüz´tt idûpontjÀig.

Az utca a nagy hideg ellen¢re is tele volt jÀrÂkelûkkel, a szem¢lyautÂk ¢s a teher-
autÂk araszolva csÃsztak elûre, akÀrcsak New Yorkban vagy ChicagÂban. Az emberek
mogorvÀnak ¢s t¡relmetlennek lÀtszottak. Egy idûsebb nû pÂrÀzon rÀngatta a kutyÀ-
jÀt. A kutya megÀllt egy fa mellett, ¢s nem volt hajlandÂ elmozdulni. A nû szidta, mint
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a bokrot. ä àMindenhatÂ isten, mi¢rt akartad, hogy Ágy legyen?Ê ä motyogtam. Abban
a pillanatban meglÀttam a posta tÀblÀjÀt. Bementem, kerestem egy telefonk´nyvet, ¢s
fellapoztam a J betüt. Egyetlen int¢zm¢nyt sem talÀltam, amelynek a neve a àJewishÊ
szÂval kezdûd´tt volna. ögy lÀtszik, a k´z¢p-nyugati zsidÂk nem ÂhajtjÀk felt¢tlen¡l
vilÀggÀ k¡rt´lni felekezeti hovatartozÀsukat. Mit csinÀljon az ember ilyen k´r¡lm¢-
nyek k´z´tt ä fek¡dj´n le, ¢s d´g´lj´n meg? New Yorkban volt egy kis kiadÂm, de
nem jutott eszembe a telefonszÀma. °s k¡l´nben is a csûd sz¢l¢n Àllt. Nemr¢g panasz-
kodott az egyik titkÀrnûje, hogy ´t hete nem kapott fizet¢st. AzonkÁv¡l a szerkesztûm
vÀlÂf¢lben volt, ¢s elment valahovÀ RenÂba.

çtfutottam a àTemplomokÊ cÁmszÂ utÀn k´vetkezû sÀrga lapokat. TalÀltam k¢t zsi-
nagÂgÀt. Fel akartam hÁvni ûket, de nem volt tÁzcentesem. K´zben valaki elfoglalta az
egyetlen telefonf¡lk¢t. Ahogy elhelyezkedett, lÀttam rajta, hogy nem j´n ki egyhamar.

°vek Âta ¢ltem ÁrÀsbÂl ¢s elûadÀsokbÂl ä elfelejtettem a szeg¢nys¢g Áz¢t. Most megint
a nyelvemen ¢reztem. K¢sûn reggeliztem, de mÀr Ãjra meg¢heztem. VÀrtam a postai
tisztviselûre, hogy aprÂt k¢rjek; ott ¡lt a tÀvÁrÂg¢pn¢l, ¢s nem is n¢zett fel¢m. Egy ÁrÂ
sose gazdagodjon meg, gondoltam. M¢g rendszeres j´vedelme se legyen. A jÂllakottak
sose ¢rthetik meg az ¢heseket. Akinek hÀza van, nem azonosulhat az olyanokkal, akik
az utcÀn hÀlnak. Az eml¢kez¢s, a k¢pzelet nem el¢g. Lehet, hogy a gondvisel¢s akarja
eszembe juttatni ÁrÂi hivatÀsomat?

TÁz-tizen´t percnyi vÀrakozÀs utÀn a tÀvÁrÂkezelû felvÀltotta a negyeddollÀrosomat.
FelhÁvtam mind a k¢t zsinagÂgÀt. Az elsû nem felelt. A mÀsodik szÀmon egy titkÀrnû
jelentkezett, ¢s k´z´lte, hogy a rabbi nincs a vÀrosban ä AngliÀba utazott egy¢ves ta-
nulmÀnyÃtra. ý nem tud rÂla, hogy aznap este a zsidÂ hitk´zs¢gben valamif¢le ren-
dezv¢nyre k¢sz¡ln¢nek. Inger¡lt volt a hangja, ez¢rt Ãgy gondoltam, nem ¢rdemes
elmes¢lnem a t´rt¢netemet.

Szent fogadalmat tettem: ha a MindenhatÂ kiszabadÁt szorult helyzetembûl, ked-
vesebb leszek azokhoz, akik segÁts¢g¢rt folyamodnak hozzÀm. M¢g egyszer àutoljÀraÊ,
mondtam magamban ä felhÁvtam Reizlt. Semmi vÀlasz. NyilvÀnvalÂ, hogy valami ka-
tasztrÂfa t´rt¢nt. Leah Hinda meghalt, vagy szÁvrohamot kapott. Vagy talÀn Reizl rÀ-
parancsolt, hogy ne nyÃljon a telefonhoz?

Visszamentem a szÀllodÀba, ¢s Àtkutattam hÀrom ´lt´ny´met. TalÀn elûker¡l egy
mÀsik notesz. Vagy esetleg p¢nzt talÀlok a zsebeimben. De csak egy rÀgÂgumit talÀltam
ä el is kezdtem rÀgni, hogy csitÁtsam az ¢hs¢gemet. AztÀn fogtam az aktatÀskÀt, amit
lekaptam a vonatrÂl. Kit´lt´ttem rajta minden elkesered¢semet, felt´rtem a zÀrjÀt.
Balsejtelmem valÂra vÀlt ä a tÀska egy nû¢ volt. Kivettem belûle egy hÀlÂinget, egy
müanyag piperetÀskÀt, n¢hÀny harisnyÀt, bugyit, egy blÃzt, egy pulÂvert. N¢v vagy
cÁm sehol. Az ¢n tÀskÀmban benne volt a cÁmem ¢s a New York-i telefonszÀmom, de
m¢g ha felhÁvna is a nû, Ãgysincs otthon senki. Meg aztÀn nem biztos, hogy magÀhoz
vette a tÀskÀmat. TalÀn leadta a talÀlt tÀrgyak irodÀjÀban. Tudtam, hogy fel kellene
hÁvnom az ÀllomÀst, de nem volt hozzÀ erûm.

V¢gignyÃltam az Àgyon, ¢s ´ngyilkossÀgi gondolatokkal kezdtem foglalkozni. Ha
az ember ¢lete ¢s lelki nyugalma egy papÁrokkal megt´m´tt aktatÀskÀtÂl f¡gg, akkor
az ¢let fabatkÀt sem ¢r. Az ember elveszÁt n¢hÀny papÁrfecnit, ¢s mÀris ki van rekesztve
a tÀrsadalombÂl.

Csapjam zÀlogba az ´lt´nyeimet? Vagy az ÂrÀmat? ¹t perccel mÃlt negyed n¢gy.
K´r¡lbel¡l egy Âra mÃlva bes´t¢tedik. A radiÀtor bordÀi ¢pp hogy langyosak vol-
tak. Nem borotvÀlkoztam, m¢g fogat se mostam. Csupa borosta volt az arcom. Men-
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jek a rendûrs¢gre? Van-e int¢zm¢ny, amely olyan esetekkel foglalkozik, mint az
eny¢m?

LecsukÂdott a szemh¢jam; nagy erûvel ´sszeszedtem magam. M¢g egyszer fel kell
hÁvnom Reizlt. °s ha tudok egy cÁmet, a tudakozÂtÂl is meg lehet ¢rdeklûdni, hogy
mi a szÀma. Mi¢rt is nem jutott elûbb az eszembe! Az az ¢n bajom, hogy mihelyt valami
neh¢zs¢gbe ¡tk´z´m, r´gt´n elvesztem a fejem. Az ¢n helyemben mÀr mindenki mÀs
talÀlt volna valamif¢le kiutat. Sz¢gyelltem magam, ami¢rt olyan tehetetlen vagyok ä
mint bÂher koromban, amikor jesivÀba jÀrtam. TalÀn ha nincs olyan hideg, aktÁvabb
lettem volna. A hideg, az b¢nÁtott meg.

IndulÀs elûtt felvettem k¢t szvettert ¢s m¢g egy sÀlat. F¢ltem az est¢tûl ebben az
idegen, fagyos vÀrosban. A szÀlloda mellett bementem egy drugstore-ba. SzÀmolni
kezdtem az aprÂp¢nzt a zsebemben, vakon, az ujjaimmal. Gondolatban szÀmba vet-
tem azokat, akik talÀn hajlandÂk lenn¢nek segÁteni rajtam. Felvettem a padlÂrÂl egy
eldobott borÁt¢kot, rÀfirkantottam azoknak a barÀtaimnak ¢s ismerûseimnek a nev¢t,
akiknek a cÁme felderengett az eml¢kezetemben. Csak az a baj, hogy egyikben sem
voltam biztos.

A drugstore-ban n¢gy telefonf¡lke volt, mindegyik foglalt. VÀrakozÀs k´zben az ör-
hoz fohÀszkodtam ä akinek megszegtem parancsolatait ä, hogy szabadÁtson ki nagy
szorultsÀgombÂl. Megfogadtam, hogy tizennyolc dollÀrt adok jÂt¢kony c¢lra. Egy idû
mÃlva megduplÀztam az ́ sszeget. Vezekelni fogok; Ágy kell tennem. Az¢rt bünhûd´m,
mert nem tartottam meg a TÂra elûÁrÀsait. GÃnyolÂdÂ ¢nem mÀris csÃfot üz´tt kegyes
elhatÀrozÀsaimbÂl, ¢s megjÂsolta, hogy mihelyt visszat¢rek New Yorkba, olyan leszek,
mint azelûtt.

ögy lÀtszik, Isten meghallgatta imÀmat. FelhÁvtam annak a vÀrosnak a tudakozÂjÀt,
ahol vend¢gtanÀr voltam, megkaptam Rosalie szÀmÀt ä ¢s alig akartam hinni a f¡lem-
nek ä Rosalie otthon volt. Amikor meghallotta a nevemet, vÀllalta az R-besz¢lget¢s
k´lts¢geit. ElmagyarÀztam neki, hogy mi t´rt¢nt, lÀzas hangon, mint amikor ¢letve-
sz¢lyben van az ember.

ä Mindent el fogok k´vetni, kedvesem ä mondta. ä K¡ld´k egy kis p¢nzt tÀviratilag.
Szem¢lyesen vinn¢m oda, de holnapra be vagyok jelentve annÀl a professzornÀl, aki
majd elbÁrÀlja a disszertÀciÂmat.

ä Rosalie, ezt nem felejtem el, amÁg ¢lek. °s persze r´gt´n megadom, amit k¡ldesz.
ä M¢rt vagy Ãgy megr¢m¡lve? Egyszerü a dolog: tudd meg, hol rendezik azt az

elûadÀst.
ä Hogyan?
ä Eredj a rendûrs¢gre! A rendûrs¢g mindent felderÁt, amit akar.
Megadtam Rosalie-nak a szÀllodÀm cÁm¢t. °s megint esk¡d´ztem, hogy ́ r´k hÀlÀra

k´telezett.
ä A legszÁvesebben odamenn¢k ä mondta Rosalie. ä Torkig vagyok ezzel a disszer-

tÀciÂval.
Reszketû k¢zzel akasztottam vissza a kagylÂt. Megsz¢dÁtett a siker; mintha halÀlos

veszedelembûl szabadultam volna. TÃlÀradÂ szeretetet ¢reztem Rosalie irÀnt. ZilÀlt
¢lete van, ¢s marihuÀnÀt szÁv, de az isteni szikra m¢g nem hunyt ki benne, hiszen haj-
landÂ segÁteni egy embertÀrsÀn. Ezerszer t´bbet ¢r, mint Reizl, kiÀltotta egy belsû
hang. HajlandÂ lettem volna ott helyben feles¢g¡l venni Rosalie-t. A mÃltjÀhoz semmi
k´z´m. A k¢t nem kapcsolatÀt Ãj alapokra kell helyezni. Legyen mÀr v¢ge az unalom-
nak ¢s a hazugsÀgnak, ami napjainkban a csalÀdi ¢letet jellemzi.
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A k¢sz¡l¢k visszaadta a tÁzcentesemet ä Ãjra bedobtam, ¢s m¢g egyszer megprÂbÀl-
tam felhÁvni Reizlt. Valami term¢szetf´l´tti hatalom azt sÃgta, hogy most otthon lesz.
Szinte lÀttam, ahogy a telefon mellett Àll. Hallottam a csenget¢st, aztÀn Reizl hangjÀt.
ElfÃlva, lihegve mondtam:

ä Reizl, k´ny´rg´k mindenre, ami szent elûtted, vÀllald ezt az R-besz¢lget¢st!
ä VÀllalja vagy nem? ä k¢rdezte t¡relmetlen¡l a k´zpont.
Reizl egy pillanatnyi t¢tovÀzÀs utÀn igent mondott. A hangja rekedten szÂlt, mintha

az elûbb sÁrt vagy veszekedett volna.
ä Reizl, sz´rnyü dolog t´rt¢nt. Elvesztettem az aktatÀskÀmat, az Ãticsekkjeimet, a

kis noteszomat. Nincs egy vasam se, ¢s itt ragadtam ebben a vÀrosban, egy hideg, gya-
nÃs szÀllodÀban. Hallgass meg, ha maradt m¢g benned egy szikrÀnyi embers¢g.

ä Hol vagy... te gyilkos, te kutya, te vadÀllat?
ä Reizl, nagyon k¢rlek, majd mÀskor... most ne bÀntsuk egymÀst. Hacsak azt nem

akarod, hogy elpusztuljak.
Mivel Rosalie gyors segÁts¢get Ág¢rt, voltak¢pp nem is volt mÀr okom a k¢ts¢g-

bees¢sre. De arra gondoltam, hÀtha nem tartja meg az Ág¢ret¢t. ZihÀlva ¢s reszket-
ve mindent elmes¢ltem Reizlnek, ¢s k´zben sz¢gyelltem magam, ami¢rt ennyire el-
tÃlzom a bajt.

ä Biztos az egyik kurvÀdhoz ment¢l, ¢s a nû kifosztott ä mondta Reizl.
ä Esk¡sz´m, hogy az igazat mondtam.
Reizl hallgatott egy pillanatig:
ä Mit csinÀljak? ä k¢rdezte aztÀn. ä Nem hagyhatom egyed¡l az anyÀmat.
ä LegalÀbb k¡ldj egy kis p¢nzt tÀviratilag. Ki kell mÀsznom valahogy ebbûl a pat-

kÀnyf¢szekbûl.
ä JÂ. FelÁrom a cÁmedet.
BediktÀltam. Ha a nûk megtartjÀk a szavukat, k¢t p¢nzesutalvÀnyra szÀmÁthatok,

de sose lehet tudni, hogy az emberek hogyan viselkednek, vagy hogy mi j´n k´zbe.
Mindegy, a sors lehetûv¢ tette, hogy el¢rjem telefonon Reizlt ¢s Rosalie-t ä biztos jel,
hogy m¢g nem vagyok pusztulÀsra Át¢lve.

Kint az utcÀn minden erûm elhagyott: a hideg, a sz¢l, az izgalom majdnem levett
a lÀbamrÂl. Bementem egy ¢lelmiszer-ÀruhÀzba, vettem egy doboz tejet ¢s egy cipÂt.
Kilencvenn¢gy centem maradt. Mire kij´ttem, mÀr bes´t¢tedett. BÀr tÀj¢kozÂdÀsul
megjegyeztem magamnak egyet s mÀst, csak nehezen talÀltam vissza a szÀllodÀhoz.
Az idû m¢g hidegebb lett, mÀr nem ¢reztem az orromat. A k´d´s est¢ben kÀprÀzott
a szemem. Pillanatonk¢nt benyÃltam a zsebembe, hogy megtapogassam a szobakul-
csomat meg azt a c¢dulÀt, amire a szÀlloda cÁm¢t Ártam. A n¢pes jÀrda mellett galambok
t¡lekedtek egy darab keny¢rh¢j k´r¡l, amit valaki elejtett vagy oda dobott. Se felcsi-
pegetni, se otthagyni nem bÁrtÀk. Nagy szÀnalmat ¢reztem irÀntuk, ¢s ugyanakkor
d¡h´t is a teremtûj¡k ellen. Vajon hol t´ltik az ¢jszakÀt ebben a hideg t¢lben? Biztosan
¢hesek ¢s fÀznak. TalÀn m¢g ma ¢jjel meghalnak. Szerettem volna felvenni azt a ke-
ny¢rdarabot, hogy sz¢tmorzsoljam nekik, de tudtam, hogy elrep¡ln¢nek, ha a tÀplÀ-
l¢kuk k´zel¢be megyek. Elûvettem a cipÂmat, let´rtem-levakartam belûle n¢hÀny ap-
rÂ darabot, ¢s odaszÂrtam. A jÀrÂkelûk nekem ¡tk´ztek, megl´kd´stek, de a galambok
elfogadtÀk az ajÀnd¢kot. Foggal is t¢ptem a kenyeret, ¢s a falatokat a madarak k´z¢
hajÁtottam.

Egy rendûr l¢pett hozzÀm.
ä AkadÀlyozza a forgalmat ä mondta. ä Rendelet van rÀ, hogy az utcÀn nem szabad

galambokat etetni.
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ä De mikor olyan ¢hesek.
ä Annyira nem ¢hesek. ä D¡h´sen n¢zett rÀm.
TovÀbbmentem, de mihelyt a rendûr elfordult, megint odadobtam egy keny¢r-

darabot. A galambok ijedten felrebbentek. A kabbalistÀknak igazuk van: àMinden
megteremtett vilÀg k´z¡l a mi¢nk a legrosszabb. Itt a sÀtÀn uralkodik.Ê MegÀlltam,
megk¢rdeztem valakitûl, hogy merre kell mennem. Kider¡lt, hogy ott Àllok k´zvet-
len¡l a szÀlloda bejÀrata mellett.

A portÀs rÀm szÂlt:
ä Meddig marad?
ä Egy-k¢t napig. P¢nzt vÀrok tÀviratilag.
Tetûtûl talpig v¢gigm¢rt: lÀtszott, hogy nem hiszi.
ä HolnaputÀntÂl kiadtuk a szobÀjÀt.
Felmentem, le¡ltem vacsorÀzni. Hogy ¢lveztem a friss kenyeret ¢s a tejet! Minden

falat Ãj ¢leterûvel t´lt´tt el. F¢lhomÀlyban ettem. ínyemen ¢reztem a szeg¢nys¢g Áz¢t.
Hirtelen eszembe jutott, hogy nem tudom igazolni a szem¢lyazonossÀgomat. M¢g ha
megj´n is a p¢nz, lehet, hogy nem adjÀk ide. Akkor mit csinÀljak? Ebben a pillanatban
l¢p¢seket hallottam, utÀna pedig hatÀrozott kopogtatÀst az ajtÂn. Felugrottam. Tapo-
gatÂzva, ¡gyetlen¡l nyÃltam az ajtÂgomb fel¢. A folyosÂi lÀmpa f¢ny¢ben meglÀttam
a portÀst ¢s m¢g n¢hÀny embert.

Az egyik azt k¢rdezte:
ä Mi¢rt van itt ilyen s´t¢t? ä AztÀn a nevemet mondta. Perceken bel¡l tisztÀzÂdott

minden. Az int¢zm¢ny, amely meghÁvott, tüv¢ tette ¢rtem a vÀrost. FelgyÃjtottam a
villanyt. JÂmÂdÃ hitk´zs¢gi el´ljÀrÂk arcÀt lÀttam. Mindenki egyszerre besz¢lt. Eg¢sz
nap kerestek. °rdeklûdtek a szÀllodÀkban, vasÃti irodÀkban, rep¡lûtereken. °rtesÁ-
tett¢k a rendûrs¢get. A nû, aki megtalÀlta az aktatÀskÀmat, telefonon jelentkezett. Va-
lakinek esz¢be jutott, hogy talÀn elt¢vesztettem a szÀllodÀt. Az ¢n nyomorÃsÀgos odÃm
neve hasonlÁtott egy luxusszÀllÂ¢ra, ahol szobÀt foglaltak.

ä Elûl¡nk nem lehet elbÃjni ä mondta valaki b¡szk¢n.
ä Igazi Sherlock Holmes ä mondta egy mÀsik, az elûzû f¢rfiÃra mutatva.
Tr¢fÀlkoztak, nevettek. Egyik¡k bemutatkozott: û az eln´k, ¢s fejcsÂvÀlva n¢zett a

f¢lbehagyott keny¢rre meg tejre.
ä Most azonnal vel¡nk j´n! ä jelentette ki. ä Minden jegy elkelt.
ä Nincs meg a sz´veg. Az aktatÀskÀmban maradt.
ä Majd elk¡ld¡nk ¢rte. Csak tizen´t m¢rf´ld. A nû, aki elvitte, szint¢n tag nÀlunk.
ä De p¢nzt k¢rtem tÀviratilag erre a cÁmre.
ä Majd tovÀbbÁtjÀk a mÀsik szÀllodÀba, ahovÀ elvissz¡k.
Az egyik f¢rfi felkapta a bûr´nd´met, egy mÀsik az aktatÀskÀt, amelyet nem lehetett

t´bb¢ becsukni. SzÂltam, hogy nem fizettem ki a szobaszÀmlÀmat, de az eln´k azt
mondta, el van int¢zve. Odalent az ÀmulÂ portÀs tÀgra nyÁlt szemmel meredt rÀm.
Meghajolt, ¢s bocsÀnatot k¢rt. Egy f¢nyk¢pezûg¢p vakuja nagyot villant. ¹r¡ln´m kel-
lett volna az esem¢nyek ilyet¢n fordulatÀnak, m¢gis inkÀbb szomorÃsÀgot ¢reztem.
D¢monok jÀt¢kszere lettem. °s tudtam, hogy nem ez volt az utolsÂ jÀt¢kuk.

LuxusautÂn vittek az elsû osztÀlyÃ hotelbe. Alig ¢rtem rÀ megborotvÀlkozni, lezu-
hanyozni ¢s Àt´lt´zni, mÀr vittek is tovÀbb egy ¢tterembe, ahol n¢pes tÀrsasÀgban kel-
lett vacsorÀznom. M¢g ettem, amikor valaki meghozta az aktatÀskÀmat. AztÀn a hely-
beli lap riportere j´tt, hogy interjÃt csinÀljon velem.

K¢sû ¢jjel, amikor a szobÀmba ker¡ltem, felhÁvtam Reizlt ¢s Rosalie-t. Milyen k´ny-
nyü egy luxusszÀllÂbÂl telefonÀlni, mikor az embernek tele van a zsebe Ãticsekkel, rÀ-



adÀsul azzal a p¢nzzel, amit a nemr¢g elhangzott elûadÀs¢rt kapott! Egyik nût sem
talÀltam otthon. Lefek¡dtem, ¢s m¢ly Àlomba zuhantam. D¢lelûtt tÁz k´r¡l ¢bredtem,
reggelit hozattam. VÀrnom kell a szÀllodÀban, amÁg meg nem j´n a p¢nz. Most mÀr
nincs rÀ sz¡ks¢gem, de szerettem volna tudni, vajon megtartjÀk-e a szavukat.

Egykor ¢rtem j´tt az eln´k, ¢s eb¢delni vitt. UtÀna k´rbekocsikÀztatott a vÀroson.
Elhaladtunk a Morris Shapiro ¡zlete elûtt. TÃloldalt lÀttam a postahivatalt, ¢s felis-
mertem a b¡f¢t, ahol reggeliztem. Az eln´k egy szivart ropogtatott a kez¢ben, ¢s azt
mondogatta, hogy M. nagyon kicsi vÀroska. Mintha mentegette volna, ami¢rt nem
nûtt nagyobbra.

ä De az¢rt itt is k´nnyen el lehet t¢vedni ä mondtam.
ä Lehetetlen!
Mindent meg akart mutatni, amire a vÀroska b¡szke volt: mÃzeumot, iskolÀkat, a

mezûgazdasÀgi fûiskolÀt. De most nem volt t¡relmem az ilyesmihez. M¢g mindig fÀ-
radt voltam, ¢s szerettem volna aludni egyet, mielûtt az eln´k elvisz vacsorÀzni. Bes´-
t¢tedett. Az ablak¡veg k¢k lett. RuhÀstul v¢gigdûltem az Àgyon. Idûnk¢nt megtapo-
gattam a farzsebemet, amiben az Ãticsekkek voltak. Elaludtam.

KopogtatÀsra ¢bredtem. MÀr k¢sû este volt. Riadtan fel¡ltem. Nem tudtam, hol
vagyok. A lÀbam rogyadozott, mintha betegs¢g utÀn keln¢k fel az ÀgybÂl. A vilÀgos
folyosÂn k¢t jÂl ismert arcot lÀttam: Reizl ¢s Rosalie. TÀtva maradt a szÀm. Reizl azt
az elnyütt szûrm¢s kabÀtot viselte, amit egy n¢met menek¡lttÀborban kapott. Feh¢r
kendû volt a fej¢n. Rosalie is szûrm¢s kabÀtot viselt. Mind a kettej¡kn¢l k¢zitÀska.

Rosalie szÂlalt meg elûsz´r.
ä Mi az, be se hÁvsz?
NyilvÀn Ãgy d´nt´ttek, hogy szem¢lyesen j´nnek el kimenteni a bajbÂl. Biztosan a

mÀsik szÀllodÀban talÀlkoztak, gondoltam, vagy talÀn a rep¡lûn, amely leszÀllt Chica-
gÂban, de olyan fÀradt voltam, hogy nem k¢rtem magyarÀzatot, ¢s mentegetûzni sem
prÂbÀltam. Megb¢nult a nyelvem. SokÀig bÀmultam rÀjuk. A koboldok Ãjra jÀtszadoz-
nak velem ä esz¡k ÀgÀban sincs nyugton hagyni. Rosalie rÀm nevetett a szem¢vel. Reizl
szem¢ben valamif¢le gunyoros szÀnalom bujkÀlt. Mi t´rt¢nt, v¢gleg elbuktam? Vagy
talÀn arrÂl van szÂ, hogy egy ima, amelyet nem is mertem elrebegni, meghallgatÀsra
talÀlt a felsûbb hatalmaknÀl?

Mintha valaki mÀs besz¢lne, hallottam a hangomat:
ä Gyertek be. Mazel tov. Elj´tt a csodÀk ¢jszakÀja.

Simon BalÀzs

EGY çRNY°KR¹PPENTYþ

A hÀnyadik l´v¢s, a
Sokadik galamb utÀn az
Emeletk´zben leszÀllt, ott az
A teleguanÂzott, nyersbeton
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PlatÂ, rajta a felismerhetetlen
Rongyok, sz¢thÀnyt f¢szekalj,
°s vÀrtam csak, tÃlvÀrtam,
Hosszan ¡lt alattam, r¢g
Bec¢loztam k´z¢pnagy, sz¡rke
Test¢t, k´nnyü, hÀzi pr¢da, lassan
Mozdult, ¢n is vele, mÁg elhussant,
VaktÀban utÀnalûttem, a lichthof
Szük ter¢ben Ãgy p´rg´tt, mint egy
PapÁrmadÀr, aztÀn, mÀr kint, a
Napos falon olyan sz¢pen Ãszott el
Az Àrny¢ka.

PATKçNYFOGñ
TÂth KrisztÀnak

 
MÀst hÁvnak Ágy, nem
Mondhatom, m¢gis
PatkÀnyfogÂ a hÀz, ahol
Lakom, de n¢mÀn csak,
MÀsnak nem ¢rdemes, nem
°rten¢, hogy Àll a gesztenye
Az udvaron, aknÀzÂmolytÂl t¢pett
Lombja, ez a ragyaverte sÀrga,
Mint egy k¡l´n ûsz a nyÀrban,
Int, àne j´jj ide!Ê, bÀr nyugton
çll a fal mellett a gondnok
Holmija, bicikli, partvis, egy
V´d´r, s a fodrÀsz¡zlet uszoda-
Szaga olyan r¢g-ismerûs, talÀn a
Seb miatt, ahol agyonlûttek egy
Tolvajt, m¢gis egyre szorÁtÂbb,
Egyre kutyÀbb.
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TÂth Krisztina

AZ EML°KEZETRýL
Simon BalÀzsnak

 

Mn¢mosz¡n¢: nem alszik, sose pislog.
Minden tekintet szÀmon tartatik.
Az utcafront, a kerÁt¢s,
trafik, a pincel¢pcsû grÀnitjÀn
a csÁkok, a liftajtÂ, az udvar
lombja: Ágy fog maradni
minden, Àlmunk aljÀn lakik
a szellûzûbûl bÃgÂ, hajnalig szÀllÂ
madÀr, mely ablakunkba
vijjog, ha a mentû a
hÀz el¢ befordul.
Kialudni a gesztenyefa t¢pett rajzÀt:
nem esett, k´nnye sose
csordul, nem alszik, sose pislog,
sose n¢zett f¢lre, Mn¢mosz¡n¢,
lombszem¡ hold, mÃlt:
szÀmon tartatik
minden szemnyi
r¢szlet.

RadnÂti SÀndor

A PIKNIK (II)

2. Az ¢rtelmez¢s mellett
Az elm¢leti k¢rd¢sek irÀnt ¢l¢nken ¢rdeklûdû Henry Jamesnek 1896-ban k´z´lt hÁres
novellÀja a THE FIGURE IN THE CARPET (MINTA A SZýNYEGEN). Wolfgang Iser AZ OL-
VASçS AKTUSA cÁmü müv¢ben ezt a novellÀt ä BEVEZET°S HELYETT ä p¢ldÀzatk¢nt hasz-
nÀlja fel. Az irodalmi müalkotÀsok hatÀsÀval ¢s hatni enged¢s¢vel az univerzalisztikus
interpretÀciÂt, ¢rtsd fikcionÀlis sz´vegek diszkurzÁv jelent¢s¡kre valÂ redukciÂjÀt, ¢rtsd
az irodalomkritikÀt ÀllÁtja szembe. Ezt p¢ldÀzza szerinte James nem tudatos, de profe-
tikus bÁrÀlata a jobbadÀn csak k¢sûbb kitereb¢lyesedû ¢rtelmez¢siparrÂl. Ezenk´zben
Iser ä mit tesz isten ä a novellÀt univerzalisztikus mÂdon interpretÀlja, ¢s diszkurzÁv
jelent¢s¢re redukÀlja.



Ezt az egy¢bk¢nt igen ¢rdekes ¢rtelmez¢st a k´vetkezûk¢ppen lehet ´sszefoglalni.
Az interpretÀtor, a kritikus a sz´veg elrejtett jelent¢s¢t kÁvÀnja feltÀrni. Az irodalmi
mü ¢s az interpretÀciÂ viszonya a novella sz¡zs¢je. Hugh Vereker, a novellabeli hÁres
ÁrÂ utolsÂ k´nyv¢rûl ¢s eg¢sz ¢letmüv¢rûl van szÂ, m¢ghozzÀ kettûs perspektÁvÀbÂl,
az egyes szÀm elsû szem¢lyü elbesz¢lû (akit az ¢rtelmezû kritikusnak nevez) ¢s barÀtja,
George Corvick szemsz´g¢bûl. Mivel azonban ezt a mÀsodik perspektÁvÀt is az elsû
elbesz¢l¢s¢ben ismerj¡k meg, ez¢rt az olvasÂnak ÀllandÂan korrigÀlnia kell az elbe-
sz¢lûi perspektÁvÀt. A kritikus leleplezû, archeolÂgusi, feltÀrÂ munkÀjÀt Vereker csak
a szokÀsos fecselynek tartja, ¢s ezzel Iser szerint magÀt az ¢rtelmez¢si normÀt ¢rinti,
amely az ¢rtelmet levÀlasztva ¡res h¢jk¢nt hagyja maga m´g´tt az elhasznÀlt müvet.
A mü nem ismerhetû meg semmilyen tûle elk¡l´nÁtett ¡zenetbûl. Corvick, aki a kri-
tikussal ellent¢tben megtalÀlja a titkot, megfejti a jelent¢st, nem formulÀzza azt meg,
hanem megvÀltoztatja az ¢let¢t. Csak a hatÀsrÂl tud beszÀmolni, nem pedig a jelent¢st
magyarÀzni. SzÀmos v¢letlen akadÀlyozza meg a kritikus ¢s Corvick talÀlkozÀsÀt eg¢-
szen az utÂbbi hirtelen halÀlÀig. A kritikus elûbb az ´zvegyn¢l, majd jÂval k¢sûbb, an-
nak halÀla utÀn a mÀsodik f¢rjn¢l tudakozÂdik, de hiÀba. Ez a k¢sleltet¢s ¢s a rejt¢ly
f´l nem tÀrulÀsa az elbesz¢lûi perspektÁva ä az à¡zenetreÊ valÂ irÀnyultsÀg ä tagadÀ-
sÀnak eszk´ze: maga a tudakozÂdÀs gesztusa ¢s a k¢rd¢s tartalma elhibÀzott. Corvick
azt ¢rti meg, ami Vereker hasonlataibÂl ¢s a novella cÁm¢bûl is kitetszik, hogy az ¢rte-
lem jellege nem diszkurzÁv, hanem k¢pszerü.

Iser a fent leÁrt mÂdon CorvickbÂl (¢s Verekerbûl) tipikus tÃlinterpretÀciÂval (ke-
v¢sb¢ under-, mint inkÀbb overstandinggel) megalkotta a maga elûfutÀrÀt, ¢s az eg¢sz
novellÀt egy erûsen diszkurzÁv referenciÀlis keretbe helyezte. SajÀt n¢zûpontombÂl ezt
nem bÁrÀlatk¢nt mondom, hiszen az a v¢lem¢nyem, hogy az erûs ¢rtelmez¢sek ¢s olva-
satok f¢lre¢rt¢sei is hasznosabbak a kultÃrÀnak (¢s az ¢rtelmezett münek), mint a m¢rs¢-
kelt, àgyengeÊ ¢rtelmez¢sek ¢s olvasatok mindent m¢rlegelû, mindent szÀmba vevû unal-
ma. M¢gis ä egy mÀsik n¢zûpontbÂl ä a novella szoros olvasata alapjÀn megerûsÁthetû
Volker Roloff v¢lem¢nye, hogy Iser interpretÀciÂja egyoldalÃan modernizÀlÂ.1

KorÀntsem nyilvÀnvalÂ ugyanis, hogy a MINTA A SZýNYEGEN elbesz¢lûje azonosÁt-
hatÂ volna a kritikussal. Kezdû, fiatal kritikusrÂl van szÂ, akinek elsû jelentûsebb kÁ-
s¢rlete a Verekerrûl szÂlÂ f¢lresiker¡lt ÁrÀsa, ¢s az elbesz¢l¢s az û ä sikertelen ä neve-
lûd¢si t´rt¢net¢nek is felfoghatÂ. MÀsodszor Corvick is kritikus, aki csak az¢rt nem
formulÀzza meg azt, amire rÀj´tt, mert szÀmos v¢letlen k´r¡lm¢ny, majd a halÀla eb-
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1 àIser e sz´veg p¢ldÀjÀn a hagyomÀnyos jelent¢skeresû interpretÀciÂnak a XIX. szÀzad v¢g¢n mÀr ¢rezhetû vÀlsÀgÀt ¢s
ezzel egy¡tt az Ãj, az Ï¢rtelemadÀsokkalÎ szemben szkeptikus olvasÀsformÀk keletkez¢s¢t ¢szleli. M¢gis f´ltehetû a k¢rd¢s,
hogy nem elemzi-e James elbesz¢l¢s¢t tÃl egyoldalÃan a modern olvasÀseszt¢tika szempontjÀbÂl. Az olvasÂpszicholÂgia
fejlûd¢se alapjÀn meg kell ÀllapÁtani, hogy ebben az elbesz¢l¢sben a Fin de siªcle-olvasmÀny toposzai tipikusan f´lismer-
hetûk: a p¢ldÀzatos ¢rtelem- ¢s igazsÀgkeres¢s motÁvuma ¢s az olvasÂ radikÀlis ÀtvÀltozÀsa az olvasmÀny hatÀsÀra. H.
James kritikusk¢nt sem elsûsorban a sz´veg meghatÀrozatlansÀgÀt hangsÃlyozta m¢g ä noha utalt a müvek egy¢rtelmü
Ï¡zenet¢beÎ vetett hittel kapcsolatos szkepszis¢re ä, hanem Dilthey nyomÀn olyan pszicholÂgiai t¢nyezûkre, mint az irodalmi
interpretÀciÂ felt¢tel¢nek tekintett bele¢rz¢sre, egy¡tt¢rz¢sre, azonosulÀsra.Ê Volker Roloff: VON DER LESERPSYCHO-
LOGIE DES FIN DE SIéCLE ZUM LEKTºREROMAN. In: LiLi, i. h. 192. o. °rdekess¢gk¢nt emlÁtem meg, hogy Sze-
gedy-MaszÀk MihÀly Isertûl talÀn f¡ggetlen¡l szint¢n a befogadÀselm¢let felûl ¢rtelmezi a novellÀt ä amelyet
àa p¢ldÀzat kifordÁtÀsÀnakÊ nevez ä, ¢s magÀt Jamest a XIX. szÀzadi prÂzÀbÂl a XX. szÀzadiba valÂ fokozatos
Àtmenet jellegzetes ÁrÂjak¢nt fogja fel. MINTA A SZýNYEGEN. In: àMINTA A SZýNYEGENÊ ä A Mþ°RTELMEZ°S
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ben megakadÀlyozza. A novellÀban semmi nem mond ellent annak a lehetûs¢gnek,
hogy felismer¢s¢nek titkÀt csak az¢rt nem tudhatta meg barÀtja, mert a rejt¢lyesen
halmozott akadÀlyok miatt a felfedez¢s utÀn mÀr nem talÀlkoztak. Corvick IndiÀ-
bÂl k¡ld´tt tÀvirata ä àHeur¢ka. BÀmulatosÊ ä inkÀbb csak arra vall, hogy lelem¢nye
olyan jellegü, amely ¢lûszÂban vagy tanulmÀnyban valÂ kifejt¢sre szorul. Mint ahogy
Verekernek el is mondja, ¢s tanulmÀnyt is tervez. A rejtv¢ny, amit Vereker ad fel az
elbesz¢lûnek, a sok akadÀly, a sok halÀl r¢v¢n egy mistery, egy suspense story formÀjÀt
´lti, ahol a novellabeli reg¢ny, illetve az ¢letmü rejt¢lye ¢s rejtv¢nye magÀnak a no-
vellÀnak a f´l nem tÀrt titkÀvÀ vÀlik. Harmadszor: a harmadik elbesz¢lûi perspektÁva
magÀ¢ Vereker¢, aki feladja a rejtv¢nyt, az û àkis fort¢lyÀtÊ, amelynek hatÀsa sorsd´ntû
mÂdon kiterjeszkedik a mes¢lûre, valamint az û elbesz¢l¢se nyomÀn Corvickra ¢s Corvick
szerelm¢re. Vereker nem arrÂl besz¢l ä meglehet, tapintatbÂl, meglehet, ûszint¢n ä,
hogy a fiatal kritikus programja t¢ves, hanem arrÂl, hogy a megoldÀsa az. Csakhogy
ez nem kereshetû a disiecta membra, a sz¢tszÂrt tagok elve alapjÀn k¡l´n a formÀban
vagy az ¢rz¢sben, a stÁlusban vagy a gondolatban, ahogy ez Horatius Âta Ãzus volt.
A szerzûi àgeneral intentionÊ feltÀrÀsÀnak diszkurzÁv vagy k¢pszerü jelleg¢ben nem
Vereker vÀlaszt: az egyik k¢p, maga a minta a szûnyegen az elbesz¢lû fiatalember¢, a
mÀsik, a f¡z¢r, amelyre a gy´ngy´k fel vannak füzve, az ́ v¢. °s Ãjra meg Ãjra visszat¢r
ezek mellett az elÀsott kincs, illetve a fÀtylÀtÂl megfosztott bÀlvÀny metaforÀja. Az, hogy
Vereker nem tÀrja fel a rejt¢lyt, nem egy, hanem t´bb lehetûs¢get tartogat. Az egyik
ezek k´z¡l Iser megoldÀsa, hogy a rejt¢ly mÀs term¢szetü: nem interpretatÁv. A mÀsik,
hogy az ÁrÂ ¢s a kritikus k´z´tti munkamegosztÀs felmenti az ÁrÂt a feltÀrÀs alÂl. àÏ°n
megteszem a magam mÂdjÀnÎ ä folytatta. ä Ï¹n´k nem teszik meg a maguk mÂdjÀn.ÎÊ Egy Ãjabb
lehetûs¢g, hogy a mai napig jÂl ismert ä minden ¢rtelmez¢s el¢gtelen voltÀt v¢lelmezû
ä ÁrÂi inger¡lts¢ggel egyenest provokÀlja a àszomsz¢dja kertj¢benÊ kutakodÂ parazita
kritikust. àÏDe ´n a beavatottakrÂl besz¢l. Ez¢rt beavatÀsnak is kell lennie.Î ÏMi mÀs volna,
az isten szerelm¢re, a kritika?ÎÊ Megint mÀsik, hogy a rejtv¢ny tr¢fa, ¢s az ÁrÂ csak mÁme-
li az ´nreflexiÂt. Ellene vethetû Iser ¢rtelmez¢s¢nek, hogy Vereker ÀldÀsÀt adja
Corvick megoldÀsÀra. (Errûl Ãjfent Corvick tÀviratÀbÂl ¢rtes¡l¡nk.) A sz´veg ¡res
helye ugyanis nem olyasvalami, amibe a szerzû csak Ãgy ukmukfukk belepofÀzhat.
çm a szerzûi intenciÂ mind Vereker alakjÀban, mind James müv¢ben elsûrendü fon-
tossÀgÃ.

Nem lehet tehÀt kizÀrni, hogy a szerzû, az elbesz¢lû, Vereker ¢s Corvick szÀmÀra
van elrejtett jelent¢s ä a mü igazsÀga, a mü ÁrÂjÀnak understatementj¢vel kis fort¢lya,
tr¡kkje ä, amely a banauszoszok szÀmÀra rejtve marad, a beavatottaknak f´ltÀrul. °s
ahhoz, hogy f´ltÀrulhasson, az ¢rz¢stûl ä Corvick szavaival: àÏBut he gives me a pleasure
so rare; the sense ofÎ ä he mused a little ä Ïsomething or otherÎÊ ä a tudÀshoz kell f´lemelkedni,
amely megvÀltoztatja az ¢letet. °s akkor azok a viszontagsÀgok ¢s sorsfordulatok, ame-
lyek megakadÀlyozzÀk a rejt¢ly k´zl¢s¢t ä ki tudja, talÀn Corvick szerelme sem volt
m¢ltÂ a beavatÀsra ä, ¢ppen az elrejtett kincs rejtûzk´dû term¢szet¢nek igazsÀgÀt ûrzik
meg. Ha Ágy van, Henry James szeme elûtt olyan mü lebegett, amely m¢g zÀrt, m¢g
viszonylag egy¢rtelmü volt, de felfokozott rejt¢lyess¢g¢vel ´ntudatlanul elûk¢szÁtette
a zÀrt müfogalom felrobbanÀsÀt.

A jelent¢s mint elrejtett kincs felkutatÀsÀra irÀnyulÂ fÀradozÀst, a diszkurzÁv jelen-
t¢sre valÂ redukciÂt, a reprezentÀciÂ mibenl¢t¢nek feltÀrÀsÀt Iser klasszikus interpre-
tÀciÂs normÀnak nevezi, amelynek tovÀbb¢l¢se ellent¢tben Àll a modern müv¢szet par-
ciÀlis jelleg¢vel. K¢rd¢s, igaza van-e.
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Az ÀllÁtÀs azt sugallja, hogy hosszÃ tÃl¢l¢srûl van szÂ (amelynek megmagyarÀzÀsÀra
egy fontos alfejezetben k¡l´nb´zû elm¢leteket kell felÀllÁtani), ¢s àÃgy tünik, hogy a mü-
v¢szet r¢gi ig¢ny¢t, valamely ´ssztudat reprezentÀlÀsÀt az ût szolgÀlÂ ¢rtelmez¢s ´r´k´lte volnaÊ
(Iser: DER AKT DES LESENS, i. h. 27. o.). A parcialitÀsfogalom provenienciÀja arra vi-
lÀgÁt rÀ, hogy az ¢rtelmez¢s ig¢nye mindig a müalkotÀsok parciÀlissÀ vÀlÀsÀval egy¡tt
jelenik meg: az interpretÀciÂs norma kialakulÀsa maga a parcialitÀs k´vetkezm¢nye. A fogal-
mat Iser Dieter Henrichtûl veszi Àt, aki ä mint sokan mÀsok ä a hegeli gondolati alak-
zattal, àa müv¢szet v¢g¢velÊ magyarÀzza a modern (sz¢les, t´bb szÀz ¢ves ¢rtelemben
vett modern) müv¢szet helyzet¢t. (Ennek a k¢rd¢sk´rnek legmeggyûzûbb ¢rtelmez¢-
s¢t lÀsd MÀrkus Gy´rgy tanulmÀnyÀban: HEGEL °S A MþV°SZET V°GE, Kritika, 1996/9.)
K¢ts¢gtelen, hogy a legk¢sûbb a XVIII. szÀzadban kezdûdû modern müv¢szetben ¢s
irodalomban vÀlt a àgondolati vizsgÀlÂdÀsÊ a müalkotÀsok elsajÀtÁtÀsÀnak integrÀns r¢-
sz¢v¢. E vizsgÀlÂdÀs tartalma a meg¢rt¢s vagy ¢rt¢s, illetve a megÁt¢l¢s. A müalkotÀsok
interpretÀlÀsÀnak normÀja mindig hagyomÀnyos, nem parciÀlis, az ´ssztudatot rep-
rezentÀlÂ beÀgyazottsÀguk felbomlÀsÀval, adott, r´gzÁtett ¢s evidens ¢rtelm¡k fellazu-
lÀsÀval f¡gg ´ssze, s ¢ppen ez¢rt a norma nem elsûsorban a müalkotÀsra vonatkozik:
nem didaktikus, elûÁrÂ jellegü ¢s kanonikus. A müv¢szetrûl valÂ besz¢dmÂd megvÀl-
tozik. A megÁt¢l¢s felt¢tele nem a szabÀlyk´vet¢s, hanem az ¢rtelemtulajdonÁtÀs.

Van igazsÀg abban, hogy az ¢rtelmez¢s a parciÀlis müv¢szettel kapcsolatban kom-
penzatÂrikus funkciÂkat kezdett ellÀtni, ¢s reprezentÀciÂs feladatÀt mintegy meg´r´-
k´lte. çm ez nem cs´kkenthetû a àparciÀlis müv¢szet ä univerzÀlis ¢rtelmez¢sÊ ellent¢tpÀr-
jÀra. Az interpretÀciÂs k¢nyszer ¢s sz¡ks¢glet ugyanis nemcsak az interpretÀciÂ int¢z-
m¢nyeiben ¢s müfajaiban jelenik meg, nemcsak e müfajok ¢s int¢zm¢nyek a müv¢-
szettel valÂ k´lcs´nviszonyÀban eleven, hanem be¢p¡l magukba a modern müalkotÀ-
sokba is. S ez nemcsak a nagy XIX. szÀzadi reg¢nyek univerzÀlis filozÂfiai, tudo-
mÀnyos, tÀrsadalmi, erk´lcsi, vallÀsi, az eg¢sz ¢letvitelre vonatkozÂ ä mÀr ott is gyakran
indirekt ¢s pluralisztikus ä ¡zeneteiben ¢rhetû tetten, hanem bÀrhol mÀsutt. Eminens
p¢ldÀja a MINTA A SZýNYEGEN. De a legminimalistÀbb, legantiintellektuÀlisabb, leg-
inkÀbb csak a puszta mat¢riÀra szorÁtkozÂ ¢s ¢rtelmez¢s n¢lk¡li evidenciÀra t´rekvû
modern müalkotÀs sem spÂrolhatja ki az akÀr magÀban a reduktÁv gesztusban rejlû
´n¢rtelmez¢st ¢s ¢rtelmez¢sre valÂ felszÂlÁtÀst.

Az a tÁpusÃ interpretÀciÂ, amely az eszmei mondanivalÂ kinyer¢s¢re t´rekszik, ¢s
mintegy levÀlasztja az eszm¢t az irodalomban nyelvi hordozÂjÀtÂl, elavult. Ennek is
megvoltak a maga m¢lyebb okai: a korai modernitÀs alapÁtÂ jelentûs¢gü absztrakt fo-
galomalkotÀsai ¢s egyesÁt¢sei (p¢ldÀul magÀnak a müv¢szetnek, illetve az irodalomnak
mint müv¢szetnek a fogalma) sz¡ks¢gk¢ppen vezettek egy absztraktabb vilÀgba,
amelyben tartalom ¢s müv¢szi forma, esszencia ¢s k¡lsû h¢j, ideÀl ¢s reÀl, eszme ¢s
sz¢p lÀtszat metafizikai differenciÀlÀsÀval maga a müalkotÀs is egy l¢gritkÀbb, dema-
terializÀltabb, elidegenedettebb k´zegbe ker¡lt. Ez azonban talÀn sohasem vezetett az
Iser Àltal emlÁtett folyamathoz: az eszme azonosÁtÀsa ä a mü elfogyasztÀsa ä a àh¢jÊ
f¢lredobÀsa. Ehelyett k¡l´nf¢le kompenzÀciÂk ä müv¢szetvallÀs, sz¢ps¢gmetafizika,
müv¢szi ¢rz¢k, zsenieszt¢tika, l'art pour l'art, boh¢m¢let stb. ä ¢ppens¢ggel biztosÁ-
tottÀk ä ¢s ekkor, a XVIII. szÀzad v¢g¢n ¢s a XIX.-ben biztosÁtottÀk elûsz´r ä a müv¢-
szet autonÂm stÀtusÀt. A tartalmi ¢s hasznossÀgi elûÁrÀsok ä az elûzetes szabÀlyozÀs ¢s
nem az utÂlagos ¢rtelmez¢s ä tÃlsÃlya a müv¢szi megvalÂsÁtÀssal szemben jÂval inkÀbb
premodern korszakokban volt jelen.
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Az interpretÀciÂs paradigma v¢g¢nek bejelent¢se kev¢sb¢ az interpretÀciÂs norma
ki¡resed¢s¢vel f¡gg ´ssze, mint inkÀbb azokkal a nagy, ideologikus tÃlinterpretÀlÂ
komplexumokkal, ànagy elbesz¢l¢sekkelÊ, amelyek a hatvanas, hetvenes ¢vekben f´-
l´tte nyomasztottÀk a ked¢lyeket. à...az irodalmi sz´veg hol a korszellem tanÃja, hol a tÀr-
sadalmi Àllapotok visszat¡kr´zûje, hol szerzûje neurÂzisÀnak kifejez¢se, vagy valami ilyesmi; do-
kumentÀciÂvÀ nivellÀlÂdikÊ ä Árja Iser (i. h. 28. o.). Susan Sontag, akinek 1964-es essz¢j¢re
Iser hivatkozik, azt Árja az AGAINST INTERPRETATION-ben: àKafka ¢letmüv¢re p¢ldÀul az
ÀdÀz ¢rtelmezûknek hÀrom k¡l´nb´zû csapata is rÀvetette magÀt. Azok, akik KafkÀt politikai al-
legÂriak¢nt olvassÀk, olyan esettanulmÀnyoknak tekintik müveit, amelyek a modern b¡rokrÀcia
¢s v¢gsû leszÀrmazottja, a totalitÀrius Àllam okozta frusztrÀciÂt ¢s t¢bolyt ÀbrÀzoljÀk. Azok szÀ-
mÀra, akik pszichoanalitikus allegÂriÀnak tekintik, minden sora az apjÀtÂl valÂ retteg¢srûl, kaszt-
rÀciÂs szorongÀsÀrÂl, tulajdon impotenciÀjÀrÂl Àrulkodik, ¢s arrÂl, hogy valÂsÀggal rabja volt
az Àlmainak. Akik viszont vallÀsi allegÂriÀt v¢lnek lÀtni Kafka müveiben, vÀltig ÀllÁtjÀk, hogy
K., A KAST°LY fûhûse voltak¢ppen a mennybe szeretne bejutni, hogy A PER Josef K.-ja a kiszÀ-
mÁthatatlan ¢s titokzatos isteni igazsÀgszolgÀltatÀs Át¢lûsz¢ke el¢ ker¡l...Ê Roland Barthes A
SZ¹VEG ¹R¹ME cÁmü ÁrÀsÀban (1973) ezt olvashatjuk: àAz ember ¢pp csak hogy szÂlt egy
szÂt, akÀrhol, a sz´veg ́ r´m¢rûl, k¢t zsandÀr mÀris ott terem, hogy nekiessen: a politikai zsandÀr
¢s a pszichoanalitikus zsandÀr...Ê

Ezek a nagy vilÀgmagyarÀzatok, amelyekrûl Sontag, Barthes ¢s Iser besz¢l (szel-
lemt´rt¢net, marxizmus, pszichoanalÁzis), nyomasztÂ tÃlinterpretÀciÂikkal elûk¢szÁ-
tett¢k a talajt az interpretÀciÂ elleni globÀlis tÀmadÀsra, amelynek legn¢pszerübb (¢s
¢pp ez¢rt akad¢mikus ä k¡l´n´sen amerikai akad¢mikus ä k´r´kben kev¢sb¢ id¢zett)
beharangozÂja Sontag emlÁtett tanulmÀnya volt ä cÁme szlogenn¢ is vÀlt: AZ °RTELME-
Z°S ELLEN.

E r´vid essz¢nek megvannak a maga k´zvetlen hagyomÀnyk´rei: Barthes hatÀsa,
a New York-i intellektuelek ä Sontag e k´r reprezentatÁv k¢pviselûje volt ä marxista ¢s
freudista indoktrinÀciÂjÀnak ellenhatÀsa, s v¢g¡l valami, amire az egyik legismertebb
New York-i intellektuel, Irving Howe hÁvta fel a figyelmet nevezetes 1969-es ÁrÀsÀban,
a THE NEW YORK INTELLECTUALS-ben: àaz ¢rtelmez¢s ¢s Át¢let r¢gi puritÀn szokÀsa, amely
oly ellens¢ges volt az ¢rz¢kis¢g irÀnt, Àtengedte hely¢t a programozott receptivitÀsnak; manapsÀg
a Beatlesrûl szÂlÂ terjedelmes tanulmÀnyok instruÀlnak benn¡nketÊ. E kijelent¢s meglepû
utolsÂ mondatr¢sz¢re m¢g visszat¢rek. Az ¢rz¢kis¢g ¢s receptivitÀs kulcsszavai pedig
a k´zvetlen amerikai tradÁciÂn tÃll¢pve visszavezetnek benn¡nket ahhoz a nagy ¢s he-
terog¢n Àramlathoz, amellyel az elsû fejezetben foglalkoztam. A müv¢szet intellektu-
alizÀlÂdÀsa, ¢rz¢ki ¢lvezet¢nek cs´kken¢se, amelyet Hegel ¢szlelt ¢s Nietzsche kÀrhoz-
tatott, a recepciÂ hedonista energiÀinak felszabadÁtÀsÀval ÀllÁthatÂ meg, Ágy nyerhetû
vissza ä Sontag szavaival ä a müv¢szet erotikÀja. A modern eszt¢tikai mozgÀst¢r k¢t-
pÂlusÃ szerkezete persze itt is mük´dik, hiszen a hermeneutika, amelyet Sontag az
erotikÀval szembeÀllÁt, az allegÂria rehabilitÀlÀsÀval, az aszketikus energiÀk felfokozÀ-
sÀval, a müalkotÀs ¢rz¢kis¢g¢vel szemben igazsÀg voltÀnak hangsÃlyozÀsÀval ¢s kere-
s¢s¢vel a mÀsik oldalon mozgÂsÁtja a recepciÂt. A k¢rd¢s azonban, amellyel foglalkozni
akarok, szinte banÀlisnak mondhatÂ: fel lehet-e mondani a modernitÀs keretei k´z´tt
(amelynek kultÃrÀjÀt a felvilÀgosodÀs ¢s a romantika eredendûen k¢tpÂlusÃra formÀl-
ta, s amelynek term¢szetesen csak egy Àramlata az, amelyet posztmodernnek hÁvnak)
az interpretÀciÂs k¢nyszert, ¢s nem ´ncsalÀs-e erre t´rekedni?

Az elsû, amit az olvasÂ konstatÀl, ha t´bb mint hÀrom ¢vtized utÀn olvassa Sontag
hÁres essz¢j¢t: kritikai megfigyel¢seinek meglepû frissess¢ge. Ki tagadnÀ, hogy a mü-
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alkotÀsok tÃlzottan egy¢rtelmü ´n¢rtelmez¢se, ha tetszik, strat¢giai direkts¢ge ¢s nai-
vitÀsa a vilÀg boldogabbik fel¢n is l¢trehozta a legk¡l´nf¢l¢bb formÀkban azt a jelen-
s¢get, amelyet nÀlunk egykor sematizmusnak hÁvtak. Ha Elia Kazan A VçGY VILLA-
MOSç-rÂl Árott jegyzeteiben feltÀrja, hogy àStanley Kowalsky voltak¢ppen azt az ¢rz¢ki,
bosszÃszomjas barbarizmust jelk¢pezi, amely elnyel¢ssel fenyegeti kultÃrÀnkat, mÁg Blanche Du-
Bois maga a nyugati civilizÀciÂ, k´lt¢szet, m¢rt¢ktartÂ ´lt´zk´d¢s, tompÁtott vilÀgÁtÀs, kifinomult
¢rz¢sek ¢s mÀs hasonlÂk, bÀr mÀr k¢ts¢gkÁv¡l kiss¢ elhasznÀlÂdott ÀllapotbanÊ, akkor az ilyes-
fajta ¢rtelmez¢snek Tennessee Williams mÀr azzal is el¢be megy, ahogyan k¢t hûs¢nek
nevet vÀlaszt. çm annÀl rosszabb müv¢re n¢zve, ahogyan annÀl rosszabbak a k´nnyen
megfejthetû betelepÁtett Àlrejt¢lyek Cocteau freudista mÁtoszgiccseiben. TovÀbbÀ az is
igaz, hogy be¢p¡lhet a müalkotÀsokba vaskos ´nf¢lre¢rt¢s is. Kitünû kritikai megÀl-
lapÁtÀs, hogy àtalÀn Ãgy tudjuk legjobban megÀllapÁtani, mennyire eleven egy bizonyos müv¢-
szeti Àg egy bizonyos pillanatban, ha megn¢zz¡k, milyen tÀg teret enged a müv¢sznek arra, hogy
sÃlyos bakl´v¢seket k´vessen el, mik´zben alkotÀsa m¢g mindig jÂ maradÊ. Ingmar Bergman
m¢lys¢g¢nek ifjÃkori tisztelûjek¢nt f¢lek, hogy Sontagnak igaza van: Bergman gyak-
ran a konyhak¢sz kierkegaard-iÀnus m¢ly¢rtelmüs¢g ellen¢re nagy müv¢sz: àAz öRVA-
CSORA ¢s a CSEND k¢peinek sz¢ps¢g¢vel ¢s vizuÀlis kifinomultsÀgÀval szem¡nk elûtt alakÁtja Àt
valami mÀssÀ a t´rt¢netek ä ¢s a dialÂgusok egy r¢sz¢nek ä s¡letlen pszeudointellektualizmusÀt.Ê
Vannak irÀnyzatok ¢s müalkotÀsok, amelyek erûteljesen dezintellektualizÀlnak, ¢s
cs´kkenteni kÁvÀnjÀk az ¢rtelmez¢si k¢nyszert. Maga Sontag is ezek szÂszÂlÂja, ¢s az
¢rtelmez¢s ellen Árott essz¢je ezek szÀmÀra nyÃjt ¢rtelmez¢si keretet.

Mert az ¢rtelmez¢s k¢nyszere alÂl a magas kultÃrÀban nem lehet kibÃjni. Sontag
sem k¢pes erre. Amikor azt ÀllÁtja, hogy àBeckett finom, ¢rz¢keny drÀmÀit, amelyek fûsze-
replûje a vilÀgtÂl visszavonult tudat ä a l¢nyeg¢re redukÀlt, magÀba zÀrt tudat, amely gyakran
jelenik meg mozgÀsk¢ptelen testben ä , Ãgy olvassÀk, mintha az ¢rtelemtûl vagy Istentûl elidege-
nedett, modern ember helyzet¢rûl szÂlnÀnak, vagy pszichopatolÂgiai allegÂriÀk volnÀnakÊ, akkor
term¢szetesen egy (vagy t´bb) ¢rtelmez¢ssel szemben egy mÀsikat kÁnÀl. LÀsd eg¢sz
kritikusi ¢letmüv¢t. Itt term¢szetesen nem az ¢rtelmez¢s jelleg¢rûl, irÀnyÀrÂl, szintj¢-
rûl van szÂ, hanem arrÂl az ontolÂgiai erejü t¢nyrûl, amely a modernitÀsban a müal-
kotÀshoz hozzÀrendelte ¢s a modern müalkotÀsba be is ¢pÁtette az ¢rtelmez¢st. Ez¢rt
vagy ¢rv¢nytelen Sontag gondolata, amely a metafizikailag elk¡l´nÁtett tartalomkuta-
tÀsra, illetve e tartalom a müalkotÀsban valÂ megl¢t¢re szükÁti az ¢rtelmez¢s fogalmÀt,
vagy olyan speciÀlis jelent¢st tulajdonÁt e fogalomnak, amelyet leginkÀbb az ideologi-
kus tÃl¢rtelmez¢ssel lehetne leÁrni.

Mi¢rt megsz¡ntethetetlen eleme az ¢rtelmez¢s a müv¢szetrûl ¢s a müalkotÀsrÂl valÂ
besz¢dnek a modernitÀsban? Mert egyetlen müalkotÀs sem gy´kerezhet homog¢n ¢s
vitathatatlan tapasztalatban. Ha tetszik, a tapasztalat pluralizÀlÂdÀsa, parcializÀlÂdÀsa
¢s historizÀlÂdÀsa okozza, hogy a konszenzus nem kiindulÂpontja, hanem v¢gtelen
feladata lett a befogadÀsnak. S ugyanez¢rt nem t´rekedhet univerzÀlis ¢rv¢nyess¢gre,
hanem sz¡ks¢gk¢ppen tudatÀban van idûbeli, azaz az ¢ppen jelen l¢vû, elk¢pzelhetû
vagy megismerhetû tapasztalatok (amelyek k´z´tt a konszenzust ki kell alakÁtani, vagy
legalÀbbis a vitÀt fenn kell tartani) korlÀtozottsÀgÀnak. Ebbûl k´vetkezik a müalkotÀ-
sok ànem k¢szÊ, hanem ÀllandÂan k¢sz¡lû volta a modern korszakban, amely retros-
pektÁv mÂdon kiterjeszkedik korÀbbi korszakok müalkotÀsaira is. Ez a àk¢sz¡lûÊ elem
nem mÀs, mint a kanti Át¢lûerû ÀllandÂ k¡zdelme vagy t´rekv¢se a mÀsokkal valÂ meg-
egyez¢sre. A megegyez¢st m¢g a legbanÀlisabb esetben sem hozhatja l¢tre a puszta
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rÀmutatÀs, hacsak nem tartalmaz maga is (p¢ldÀul mint emfatikus gesztus) ¢rtelme-
z¢st, mint ahogy nyilvÀnvalÂ a müalkotÀs leÁrÀsÀnak, de akÀr csak megism¢tl¢s¢nek
(mÀsolÀsÀnak, àhamisÁtÀsÀnakÊ, id¢z¢s¢nek, fordÁtÀsÀnak), valamint bemutatÀsÀnak,
elûadÀsÀnak interpretatÁv jellege.

K¡l´n´s, hogy Sontag az antiinterpretatÂrikus kritika p¢ldÀi k´z´tt Walter Benja-
mint is megemlÁti, akinek egyik legfûbb t¢mÀja volt az, amit û a tapasztalat vÀlsÀgÀnak,
elszeg¢nyed¢s¢nek nevezett.2 Vegy¡nk egy p¢ldÀt a Sontag Àltal emlÁtett ÁrÀsbÂl,
amelynek cÁme A MESEMONDñ. GONDOLATOK NYIKOLAJ LESZKOV MþV°RýL. Benja-
min itt f´lid¢z egy H¢rodotosz-histÂriÀt Pszammenitosz egyiptomi kirÀlyrÂl, akit a
perzsa Kamb¡sz¢sz foglyul ejtett, ¢s kiÀllÁttatott arra az Ãtra, amelyen v¢gigvonult a
perzsa diadalmenet. àTovÀbbÀ Ãgy rendezte, hogy sajÀt leÀnyÀt a fogoly kirÀly mint korsajÀval
a kÃtra t¢rû szolgÀlÂlÀnyt lÀssa elhaladni maga elûtt. S mÁg a t´bbi egyiptomi mind jajvesz¢kelt
erre a lÀtvÀnyra, Pszammenitosz moccanatlanul Àllt, ¢s szem¢t a f´ldre s¡tve hallgatott, ¢s rez-
zenetlen maradt akkor is, amikor nemsokÀra fiÀt lÀtta a menetben elvonulni a kiv¢gzendûk k´z´tt.
De midûn ezutÀn f´lismerte a foglyok sorÀban egyik elaggott, koldussÀ lett szolgÀjÀt [H¢rodo-
tosznÀl valÂjÀban vend¢gbarÀtjÀt, III. 14. ä R. S.], fej¢t verte ´kl¢vel, ¢s minden jel¢t ad-
ta m¢lys¢ges bÀnatÀnak.Ê Keletkez¢se idej¢ben ez a t´rt¢net nem szorult indoklÀsra.
MÀsk¢pp a modernitÀsban. A mese ä mondja Benjamin ä ellent¢tes az informÀciÂval.
à...û nem t¢kozolja el magÀt. SürÁtetten ûrzi meg erej¢t, ¢s m¢g hosszÃ ideig k¢pes a kibontakozÀsra.
Ily mÂdon t¢rhetett vissza Montaigne az egyiptomi kirÀlyhoz, megk¢rdezv¢n: mi¢rt csak a szol-
ga megpillantÀsakor jajvesz¢kel? S Montaigne Ágy felel a maga Àltal feltett k¢rd¢sre: ÏA ki-
rÀly mÀr annyira telÁtve volt fÀjdalommal, hogy m¢g csak egyetlen csepp hiÀnyzott, s szakadt a
gÀt.Î így Montaigne. De felelhet¡nk mÀsk¢nt is: ÏA kirÀlyt kirÀlyi sors nem hatja meg, hiszen a
sajÀtja.Î Vagy: ÏA szÁnpadon sok minden meghat benn¡nket, ami az ¢letben nem; ez a szolga
pusztÀn csak szÁn¢sz a kirÀly szem¢ben.Î Vagy: ÏA nagy fÀjdalom felgy¡lemlik, ¢s csak az enyh¡l¢s
robbantja ki. Az enyh¡l¢s ez esetben a szolga megpillantÀsa.Î ä H¢rodotosz nem magyarÀz semmit.
BeszÀmolÂja a lehetû legszÀrazabb. Ez¢rt k¢pes az Âkori egyiptomi t´rt¢net az ¢vezredek mÃltÀval
is Àmulatot kelteni ¢s elgondolkodtatni.Ê çmulatot kelt, elgondolkodtat ¢s ¢rtelmez¢sre
k¢sztet.

így veszik k´r¡l Kafka müv¢t is az ¢rtelmez¢sek, tÃl¢rtelmez¢sek, k´zt¡k ä Benja-
min szavÀval ä àbarbÀr spekulÀciÂkÊ is. Kafka sem magyarÀz semmit, Àm ennek ¢ppen
fordÁtott az oka, mint H¢rodotosznÀl. ParabolÀiban minden indoklÀsra szorulna, Àm
sem az emberi magatartÀsok, sem az anonim szervezeti eljÀrÀsok nem kÁnÀlnak sem-
milyen indokot. Az ¢rtelmez¢s szomjÃ vÀgy, halogatÂ f¢lelem ¢s v¢gsû bukÀs tÀrgya
magÀban a müben. Az ¢rtelmezûk, akik m¢lyebb jelent¢st keresnek, rÀk¢nyszer¡lnek
arra, hogy A PER-beli nagy ¢rtelemkeresû, Josef K. bukÀsÀt ism¢telj¢k meg, ugyanÃgy,
mint akik azt hiszik, hogy Gregor Samsa allegorikusan vagy szimbolikusan ä ¢s nem
valÂban ä vÀltozott àsz´rnyü f¢regg¢Ê. Az ¢rtelmez¢si furor azonban a mü ¢s az ÁrÂ Àltal
elûÁrt mÂdon vezet t¢vÃtra, ¢s e t¢vutak keresztezûd¢si pontjÀn Àll a mü. àIndia kapui
mÀr akkoriban is el¢rhetetlenek voltak, de legalÀbb irÀnyukat mutatta a kirÀlyi kard. Ma a ka-
pukat eg¢szen mÀshovÀ, messzebbre ¢s magasabbra raktÀk, senki sem mutatja az irÀnyt, bÀr sokan
markolnak kardot, de csak az¢rt, hogy hadonÀsszanak vele, s a tekintet, mely k´vetn¢ ûket,
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2 S aki rehabilitÀlta az allegÂriÀt. Ez talÀn Irving Howe megjegyz¢s¢t igazolja Sontag àderüs eklekticizmusÀrÂlÊ.
Sontag egy¢bk¢nt 1978-ban sz¢p essz¢t Árt BenjaminrÂl, az UNDER THE SIGN OF SATURN cÁmü k´tet¢nek
cÁmadÂ ÁrÀsÀt.



´sszezavarodik.Ê (AZ öJ ºGYV°D.) Az ¢rtelmez¢sek bukÀsa nemcsak bosszantÂ vagy ne-
vets¢ges t¢ny, hanem magÀnak a münek a formÀlÂ tÀrgya. Ez¢rt aztÀn az ¢rtelmez¢sek
bukÀsa Ãj ¢rtelmez¢st sz¡l, amely tanul elûdei balsiker¢bûl. àKafkÀban rendkÁv¡li ha-
sonlatteremtû erû ¢lt. ý maga m¢gsem ¢ri be soha a megfejthetûvel, ellenkezûleg, minden elk¢p-
zelhetû Âvint¢zked¢st meghoz sz´vegeinek ¢rtelmez¢se ellen. K´r¡ltekintûen, Âvatosan, bizalmat-
lanul kell tehÀt e müvek belsej¢ben elûretapogatÂznunk. ºgyelve a kafkai olvasÀs sajÀtossÀgaira,
amik¢ppen û maga ¡gyel rÀ az emlÁtett parabola [A KíNAI FAL °PíT°SE] ¢rtelmez¢sekor. V¢g-
rendelet¢t se feledj¡k. Ahogy hagyat¢kÀnak megsemmisÁt¢s¢t elrendeli, k´zelebbi vonatkozÀsait
tekintve az a sz´veg is ugyanolyan nehezen magyarÀzhatÂ, ugyanolyan gondosan kim¢rt eg¢sz,
mint a kapuûr vÀlaszai a t´rv¢ny bejÀrata elûtt. Kafka, akit ¢let¢nek minden napja megfejthe-
tetlen magatartÀsmÂdokkal ¢s vilÀgosan nem ¢rthetû kijelent¢sekkel gy´t´rt, talÀn v¢gre egyszer,
legalÀbb halÀlÀban hasonmÂd akart megfizetni a k´rnyezû vilÀgnakÊ ä Árja Benjamin halha-
tatlan Kafka-¢rtelmez¢s¢ben.

Melyek az ¢rtelmez¢s radikÀlis elutasÁtÀsÀnak lehets¢ges k´vetkezm¢nyei? Az egyik
a cs´nd eszt¢tikÀja. (Sontag 1967-ben Árt ezen a cÁmen essz¢t.) A cs´nd, az eln¢mulÀs a
legerûsebb eszt¢tikai hatÀsok egyike. Ha kommunikatÁv cs´ndre, egymÀst ¢rtû befo-
gadÂk egyet¢rtû csendj¢re gondolunk, akkor az a kontextuÀlis elûfelt¢telek egy¡ttÀl-
lÀsÀnak olyan fokÀt felt¢telezi, amely a modernitÀsban a pillanat tovatünû kegyelm¢-
bûl vagy a szinte szektaszerü egy¡tt¢l¢s bezÀrulÂ ¢letformÀjÀbÂl keletkezhet. Ha a
csend a magÀnyos mü¢lvezet cs´ndje, akkor a megosztÀs vÀgya ä ez a jellegzetes ¢s emi-
nens eszt¢tikai tapasztalat ä felf¡ggeszti. Ha a csend magÀnak a müalkotÀsnak a re-
duktÁv, minimalista, àszeg¢nyÊ, az ´nmegsemmisÁtû ki¡resÁt¢s ¢s elhallgatÀs fel¢ t´-
rekvû eszm¢je, a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a csend rendkÁv¡l hangos tud lenni.
çltalÀban elmondhatÂ, hogy a csend a legerûsebben kontextusf¡ggû eszt¢tikai elemek
k´z¢ tartozik, a kontextusok pedig parciÀlisak ¢s igen nagy szÀmÃak a modern korban.
Minden kontextus fel¢pÁt¢s¢hez, illetve minden kontextusvÀltÀshoz ¢rtelmez¢s tarto-
zik. Kev¢s müv¢szi gesztus vÀltott ki korunkban nagyobb ¢rtelmez¢si ingert, mint az
¢rtelmez¢s csendj¢t az àez csak azÊ felmutatÀsÀval kik¢nyszerÁteni akarÂ duchamp-i
vizelûcs¢sze ¢s k¢sûbb Warhol BRILLO BOX-a, illetve a csendet materiÀlis ¢rtelemben
megformÀlÂ hÁres Cage-mü, a 4'33Ê. Mindegyik a müv¢szet int¢zm¢nyi kontextusÀt
provokÀlta, a kiÀllÁtÂ-, illetve hangversenyterem diszkurzÁv jelent¢s¢t vizsgÀlta.

Az interpretÀciÂt a csend csak egy mÂdon vÀlthatnÀ ki az eszt¢tikÀban, ha az eg¢sz
müv¢szetre rÀborulna; ha megszünne a müv¢szet. Sontag ezzel a lehetûs¢ggel is ka-
c¢rkodik: à...a müv¢szetet maga alÀ temeti az az elerûtlenÁtû Àradat, amely egykor az eurÂ-
pai gondolkodÀs mindent betetûzû teljesÁtm¢ny¢nek lÀtszott: a szekularizÀlt t´rt¢nelmi tudat. Alig
t´bb mint k¢t ¢vszÀzad alatt a t´rt¢nelmi tudat Àtalakult felszabadulÀsbÂl, tÀvlatnyitÀsbÂl, Àldott
felvilÀgosodÀsbÂl az ́ ntudat csaknem elviselhetetlen terh¢v¢. A müv¢sz nem Árhat le egy szÂt (nem
alkothat egy k¢pet, nem tehet egy gesztust), hogy az ne eml¢keztetn¢ valami mÀr meglevûre.Ê
(A CS¹ND ESZT°TIKçJA.)

Az ¢rtelmez¢s radikÀlis elutasÁtÀsÀnak mÀsik lehets¢ges k´vetkezm¢nye a magas
kultÃra ¢s a t´megkultÃra k´z´tti k¡l´nbs¢g relativizÀlÀsa. Az, hogy Irving Howe a
Beatlesrûl szÂlÂ terjedelmes tanulmÀnyokat emleget, a New York-i kritikusok idûsebb
nemzed¢k¢nek a frankfurtiakhoz hasonlÂ rezisztenciÀjÀt ¢s ugyanakkor az Ãj befoga-
dÀs viszonylagossÀ vÀlÀsa f´l´tti csalÂdÀsÀt t¡kr´zi. Sontag csillogÂ k¢t¢rtelmüs¢ge ¢s
ä mint egy rÂla szÂlÂ monogrÀfia cÁm¢ben hangoztatja ä àel¢gikus modernizmusaÊ e te-
kintetben abban mutatkozik, hogy szinte tÃlfinomult ig¢nyess¢ge, beavatottsÀga, Áz-
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l¢se, erudÁciÂja vÀltakozik, elkeveredik, f´lcser¢lûdik a t´megkultÃra, az alacsony kul-
tÃra, az alternatÁv kultÃra n¢ha brutÀlis zsÀnereinek (a pornogrÀfiÀnak, a katasztrÂfa-
filmnek, a happeningnek) borzongÂ akceptÀlÀsÀval. A camp leÁrÀsÀval, az id¢zûjel egy-
szerü fogÀsÀval mintÀt ¢s ironikus ments¢get adott a lowbrow term¢kek highbrow re-
cepciÂjÀra (¢s ennek az interpretÀciÂjÀnak hihetetlen sikere az eredeti szÀnd¢ktÂl f¡g-
getlen¡l egyik forrÀsa lett a magas kulturÀlis ´ntudatÃ filiszters¢g ä amerikai kifeje-
z¢ssel a midcult ä sokadik hullÀmÀnak). AZ °RTELMEZ°S ELLEN-ben pontosan megmu-
tatkozik az a (müv¢szett´rt¢neti) hatÀrpont, ahol ¢s amikor ä legalÀbbis a trendet dik-
tÀlÂ New Yorkban ä elkezdûd´tt a magas kultÃra erodÀlÂdÀsa: az absztrakt exp-
resszionizmus ¢s a pop-art hatÀrpontja ez.

Wolfgang Iser Sontag nyomÀn tekinti a pop-artot interpretÀlhatatlannak, ¢s ebben
ä kiterjesztve ä az ¢rtelmez¢si normÀval szembeszeg¡lû modern müv¢szet manifesz-
tÀciÂjÀt lÀtja. TalÀn megkockÀztathatÂ, hogy a pop-art müv¢szi energiÀi nem bizonyul-
tak ennyire teherbÁrÂknak, ¢s a kiindulÂpont sem tarthatÂ. Korunk egyik jelentûs fi-
lozÂfusÀnak, Arthur C. DantÂnak eg¢sz eszt¢tikai ¢s müv¢szetkritikusi tev¢kenys¢ge
a pop-art ä Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg ¢s mÀsok ä müv¢szi
gyakorlatÀbÂl tÀplÀlkozik, ¢s a àk´zhely szÁnevÀltozÀsÀnakÊ, azaz müv¢szett¢ vÀlÀsÀnak
felt¢tele nÀla az ¢rtelmez¢s ¢s (a müv¢szetk¢nt valÂ) azonosÁtÀs: àSemleges leÁrÀsra t´re-
kedni annyi, mint a müvet dologk¢nt lÀtni, nem pedig müalkotÀsk¢nt: a müalkotÀs elemz¢s¢be
beletartozik az ¢rtelmez¢s. An¢lk¡l n¢zni egy müalkotÀst, hogy tudnÀnk, hogy az, bizonyos tekin-
tetben ahhoz hasonlÁthatÂ, amikor az ember nyomtatott sz´veget n¢z, m¢g mielûtt megtanulna
olvasni; müalkotÀsk¢nt n¢zni pedig annyi, mint a puszta dolgok birodalmÀbÂl Àtl¢pni a jelent¢s
birodalmÀba.Ê à...¢rtelmez¢s n¢lk¡l semmi sem lehet müalkotÀs.Ê3

°rtelmez¢s n¢lk¡l a felbomlott ¢s megsokszorozÂdott tradÁciÂk modern vilÀgÀban
nem lehet semmi sem müalkotÀs, ¢s k´nnyü belÀtni, hogy az ÁrÀstudÀs analÂgiÀja a
müv¢szetk¢nt valÂ befogadÀssal csak itt bÁrhat ¢rv¢nyess¢ggel. Hiszen elm¢let n¢lk¡l
ä k¢rdezi Danto ä hogy lehetne egy ¡res vÀszon stb. müalkotÀs? Danto a magas mü-
v¢szet ¢s a t´megkultÃra k´z´tti szakad¢k lÀtszÂlagos betemetûd¢s¢nek pillanatÀban
vÀllalkozik a müv¢szetfilozÂfia ÃjragondolÀsÀra, ¢s vizsgÀlÂdÀsÀnak kiindulÂpontja
provokatÁv ¢s radikÀlis mÂdon a kettût viszonylagossÀ tevû pop-art. Noha nem ezzel
foglalkozik, mell¢kes haszonk¢nt ä amely szÀmunkra most fontos ä elker¡li a magas
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3 Danto: A K¹ZHELY SZíNEVçLTOZçSA. Budapest Enciklop¢dia, 1996. 123. ¢s 130. o. Danto egy¢bk¢nt A Mþ-
ALKOTçSOK °RT°KEL°SE °S °RTELMEZ°SE cÁmü ÁrÀsÀban maga is szembesÁti elm¢let¢t Sontag ellenvet¢seivel
az ¢rtelmez¢ssel kapcsolatban. Oda lyukad ki, hogy àSontag az ellen tiltakozik, hogy az ¢rtelmez¢s a müalkotÀst
explanandumnak tekinti ä olyasminek, mint p¢ldÀul egy t¡net. Az ¢n ¢rtelmez¢selm¢letem viszont konstitutÁv, hiszen a
tÀrgy eleve csak egy ¢rtelmez¢s r¢v¢n vÀlik müalkotÀssÀÊ. Sontag eszerint a tudomÀnyos ¢rtelmez¢st bÁrÀlja, mÁg
Danto ¢rtelmez¢se filozÂfiai. àAz Àltala olyannyira len¢zett ¢rtelmezûk a müvekben jelet, t¡netet, valami v¢gsû vagy
m´g´ttes valÂsÀg kifejezûd¢s¢t lÀtjÀk, olyan t¢nyeket, amelyekre a mü ÏvalÂjÀbanÎ utal, s amelyek megk´vetelik, hogy az
¢rtelmezû ismerje a pszichoanalitikus, a kulturografikus, a szemiotikus vagy bÀrmi mÀs kÂdot. Az û ¢rtelmezûi voltak¢ppen
a tudomÀny szellem¢ben k´zelÁtenek a müh´z, s nagyon is lehets¢ges, hogy a sz´veg¢rtelmez¢s v¢gtelens¢ge azon tudo-
mÀnyos perspektÁvÀk v¢gtelen szÀmÀbÂl ered, amelyekbûl a müvet szem¡gyre lehet venni... Sontag v¢gsû soron a Litera-
turwissenschaft ellen ¢rvel; azt mondja, s talÀn igaza is van, hogy az irodalomtudomÀny nem felt¢tlen¡l teszi az iro-
dalmat megk´zelÁthetûbb¢ szÀmunkra, s belûl¡nk sem csinÀl jobb olvasÂt.Ê In: Danto: HOGYAN SEMMIZTE KI A FILO-
ZñFIA A MþV°SZETET? Atlantisz, 1997. 58. ¢s 59. o. Az ¢n v¢lem¢nyem szerint Sontag kritikÀja ÀltalÀnosabb
jellegü antiintellektualizmusrÂl tesz tanÃbizonysÀgot. A tudomÀnyos perspektÁvÀk v¢gtelen szÀmÀbÂl k´-
vetkezik viszont, hogy akadt olyan Literaturwissenschaft ä az Iser¢ ä, amely integrÀlta Sontag bÁrÀlatÀt.



müv¢szet t¢mÀinak, formÀinak szilÀrd tradÁciÂkbÂl valÂ eredeztet¢si k¢nyszer¢t, amely
oly gyakran vÀlt a modern kultÃrÀban a filiszteri àmagas kultÃraÊ ki¡resed¢s¢nek, epi-
gonizmusÀnak melegÀgyÀvÀ. Elv¢gre modern tapasztalat, hogy bÀrhonnan j´het ma-
gas müv¢szet, ¢s az integrÀciÂs ¢s dezintegrÀciÂs folyamatok mobilitÀsa ä ahogy mÀr
Tinyanov megfigyelte ä gyakran f´lcser¢li a centrumot ¢s a perif¢riÀt. Ugyanakkor a
mindennapi müv¢sziv¢ vÀltozÀsÀra ´sszpontosÁtÂ szeml¢letben elhomÀlyosul a mÀsik
oldal: a nagy eurÂpai müv¢szi hagyomÀny rendkÁv¡li integratÁv ereje ¢s ennek r¢v¢n
kontinuitÀsa. (Ezt szoktÀk manapsÀg eurÂpai etnocentrizmusnak nevezni.) DantÂnÀl
van egy kibesz¢letlen k¢rd¢s a r¢gi ¢s Ãj, a kortÀrsi ¢s hagyomÀnyozott müv¢szet stÀ-
tusÀra vonatkozÂan. Ez mutatkozik meg elm¢let¢ben a befogadÀs konceptuÀlis ele-
m¢nek felnagyÁtÀsÀban, az ¢rz¢ki elem redukÀlÀsÀban. Müv¢szetfilozÂfiÀja a legmo-
dernebb (a hatvanas, hetvenes ¢vektûl kezdûdû) müv¢szet felt¢teleit bizonyos ¢rte-
lemben visszavetÁti a müv¢szet eg¢sz t´rt¢net¢re, amit az¢rt tehet meg, mert v¢lem¢-
nye szerint a müv¢szet ekkor vÀlt sajÀt filozÂfiÀjÀvÀ. De ez egyben a müv¢szet àv¢g¢tÊ
is jelenti abban az ¢rtelemben, hogy megszünik a t´rt¢nete, mert a hÁres w´lfflini dik-
tummal szemben ä nem minden lehets¢ges minden korban ä az àobjektÁv pluralizmusÊ
korszakÀban minden lehets¢gess¢ vÀlik. Az utÂbbi¢ a filozÂfiai megbecs¡l¢s, az elûbbi¢
az ¢rz¢kek ¢s az ¢rz¢s elragadtatottsÀga, az aiszth¢szisz, amely ä a filozÂfiai ÁrÀsok hipo-
tetikus müalkotÀsp¢ldÀival, gondolatkÁs¢rleteivel ellent¢tben ä Danto jelenkori mü-
v¢szetkritikÀiban visszat¢r. Mindenesetre bizonytalan marad, hogy ez m¢g az a müv¢-
szet-e. Egy bizonyos, noha Ágy kimondatlan: a magas kultÃrÀhoz valÂ tartozÀsÀt szava-
tolja az ¢rtelmez¢s. De vajon magas kultÃra-e a pop-art?

A HARRAP'S ILLUSTRATED DICTIONARY OF ART & ARTISTS POP ART szÂcikke talÀ-
lÂan jegyzi meg, hogy àa spekulÀciÂ szÀmÀra nyitva maradt, vajon a pop mint demokratikus
impulzus felszabadÁtotta-e az ÏalacsonyÎ kultÃrÀt mint a ÏmagasÎ müv¢szet tÀrgyÀt, dicsûÁtette
az Egyes¡lt çllamok tÀrgyi kultÃrÀjÀt vagy ¢ppen kritizÀlta azt a parÂdia ¢s a pastiche eszk´zei-
velÊ. Nyitva maradt az a k¢rd¢s, hogy a magas kultÃra sajÀtÁtotta-e ki a t´megkultÃrÀt,
vagy a t´megkultÃra t´rt-e be a magas müv¢szet ter¡let¢re.

Hogy ez ¢vtizedek mÃltÀn sem dûlt el, az a kulturÀlis centrum, illetve perif¢ria fo-
galmainak bizonytalannÀ vÀlÀsÀval, a magas kultÃra fogalmÀnak sokat magasztalt vi-
szonylagossÀ vÀlÀsÀval ¢s destruÀlÀsÀval, a magas kultÃra ¢s mÀs kultÃrÀk ellent¢t¢nek
ÀllÁtÂlagos ¢rv¢nytelenn¢ vÀlÀsÀval f¡gg ´ssze. Ma k´zkeletü az a felfogÀs, amely az
eszt¢tikai ¢rtelmez¢ssel ¢s ¢rt¢kel¢ssel szemben a müv¢szet semleges ä vagy pontosab-
ban: radikÀlisan relativista ä antropolÂgiai leÁrÀsÀt, nem eszt¢tikai, hanem antropolÂ-
giai ¢rtelmez¢s¢t r¢szesÁti elûnyben. A jelentûs tudomÀnyos teljesÁtm¢nyeket gyakran
aknÀzza ki vagy kapcsolÂdik ´ssze vel¡k egy emancipatÂrikus indÁttatÀsÃ, de egy-
¡gyüv¢ vÀlÂ ÃjbarbÀr ideolÂgia, amely rossz lelkiismeretbûl feladja vagy el sem sajÀtÁtja
az emberi szellem minden bizonnyal legnagyobb eleven kincs¢t, a folyamatos meg-
ÃjulÀsra ¢s a legk¡l´nb´zûbb mÀs tradÁciÂk asszimilÀlÀsÀra k¢pes t´bb ezer ¢ves eu-
rÂpai kultÃrÀt, ahogy ez a XVIII. szÀzadban elkezdett dinamikusan egys¢ges¡lni: a
mai magas kultÃrÀt. De akÀr feladja, akÀr eleve f´l¡letesek rÂla az ismeretei, nem sza-
badulhat tûle. Az ́ ndestrukciÂ is a magas kultÃra r¢sze, annak int¢zm¢nyei terjesztik,
k´zvetÁtik, àuniverzalizÀljÀkÊ; pluralisztikus t´rt¢nelmi reflektÀltsÀga belûle szÀrma-
zik, ¢s ¢rt¢keszm¢i is ä mindenekelûtt a demokratikus eszm¢ny kiterjeszt¢se a kultÃra
k¢pzûdm¢nyeire ¢s kijÀtszÀsa a meritokratikus eszm¢nnyel szemben ä belûle tÀplÀl-
koznak. °s akkor m¢g nem is besz¢ltem arrÂl, hogy hagyomÀnylÀncolata is visszak´-
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vethetû a magas kultÃra ´n¢rtelmez¢si vitÀinak t´rt¢nete ment¢n, s e t´rt¢netben ab-
ban is megmutatkozott a magas kultÃra rendkÁv¡li ereje, hogy destrukciÂja ¢s ́ ndest-
rukciÂja szÀmos formÀjÀt integrÀlta.4

Az ¢rtelmez¢s vagy hatÀs Sontag, illetve Iser Àltal f´lvetett vitÀjÀban ¢ppen az¢rt
foglalok el vel¡k ellent¢tes ÀllÀspontot, mert Ãgy gondolom, hogy nem az ¢rtelmez¢s
ä m¢g az ideologikus tÃl¢rtelmez¢s sem (amely el¢gtelens¢g¢vel Ãjabb ¢rtelmez¢sekre
´szt´k¢l) ä, hanem az ¢rtelmez¢si ig¢nyt ki nem vÀltÂ hatÀs fogyasztja el a müvet. MÀs
szavakkal ¢ppen itt kÁnÀlkozik a magas kultÃra ¢s a t´megkultÃra sz¡ks¢ges differen-
ciÀlÀsÀra olyan eszk´z, amely egyszerre esszencialista ¢s institucionalista (az elûbbi
annyiban, amennyiben a magas kultÃrÀnak l¢nyegi jelentûs¢get tulajdonÁt, az utÂbbi
annyiban, amennyiben az ¢rtelmez¢s int¢zm¢nyes formÀt ́ lt): a t´megkultÃra müv¢-
szi jellegü term¢kei reklÀmszerüen evidens, egy¢rtelmü hatÀst keltenek, ¢s csak
amennyiben ilyen hatÀst keltenek, maradnak a t´megkultÃra r¢szei, a magas kultÃra
müalkotÀsai ¢rtelmez¢si ig¢nyt kivÀltÂ hatÀst keltenek, egyet¢rtû vagy vitatkozÂ, va-
lÂsÀgos vagy k¢pzeletbeli besz¢lget¢sre sarkallnak, ¢s csak amennyiben ilyen hatÀst
keltenek, maradnak benne a magas kultÃrÀban.

Umberto Eco vetette fel egy, a jelelm¢let r¢v¢n kellemetlen¡l szcientizÀlt ¢s ä mint
cÁme is mutatja ä igazsÀgtalanul normatÁv korai tanulmÀnyÀban, A ROSSZ íZL°S STRUK-
TöRçJç-ban, hogy à...az Àtlag- ¢s n¢pszerü kultÃra ä azutÀn, hogy mindkettû t´bb¢-kev¢sb¢
iparosodott, ¢s egyre magasabb szinten termelûd´tt ki ä mÀr nem a müalkotÀsokat, hanem azok
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4 AZ ESSZENCIALIZMUS °S INSTITUCIONALIZMUS K¹Z¹TT/UTçN cÁmü elûadÀsÀban Gy´rgy P¢ter ismertet egy
hÁres esetet. A New York-i Museum of Modern Art 1984-es àPRIMITIVISMÊ IN 20TH CENTURY ART: AFFINITY

OF THE TRIBAL AND THE MODERN cÁmü kiÀllÁtÀsÀt ¢les bÁrÀlatok ¢rt¢k, mert a nyugati ¢rtelemben vett magas
müv¢szet müalkotÀsaik¢nt mutatta be a t´rzsi müv¢szet tÀrgyait. A pÀrizsi Pompidou K´zpont 1989-es ha-
sonlÂ tÀrgyÃ kiÀllÁtÀsa, amely m¢g a müv¢szmüv¢szet szÂtÂl is tartÂzkodott, a MAGICIENS DE LA TERRE, az
elûbbivel valÂ vitÀnak ¢s korrekciÂnak tekinthetû. Mindezt Gy´rgy P¢ter barÀtom az univerzÀlis magas kul-
tÃra szimbolikus lezÀrulÀsak¢nt ¢rtelmezi. Csak arrÂl feledkezik meg, hogy egy kulturÀlis diskurzust ismer-
tetett, amelyet New Yorkban ¢s PÀrizsban, mÃzeumokban, folyÂiratokban ¢s k´nyvekben folytattak, ¢s
amelybe û egy konferencia-elûadÀsÀval Budapestrûl bel¢phetett. A magas kultÃra nem a àprimitivizmusÊ
fogalmÀrÂl valÂ szÁnvonalas nemzetk´zi vitÀkban szünik meg, hanem a valÂdi primitivizmussal, amely meg-
sz¡nteti ä m¢ghozzÀ nem teoretikus javaslatok formÀjÀban ä a magas kultÃra legfûbb tev¢kenys¢g¢t, az
¢rtelmez¢st.
 Az antropolÂgusnak egy¢bk¢nt a maga szempontjÀbÂl teljesen igaza van, ha a àt´rzsiÊ müv¢szet alkotÀ-
sainak mestermüvekk¢nt valÂ bemutatÀsÀban ¢s befogadÀsÀban ¢rz¢keli a kontextuÀlis vesztes¢get. Az û
szempontjÀbÂl àa Ïmüv¢szetÎ nem univerzÀlis, hanem vÀltozÂ nyugati kulturÀlis kategÂriaÊ (James Clifford: HIS-

TORIES OF THE TRIBAL AND THE MODERN. In: Clifford: THE PREDICAMENT OF CULTURE. Cambridge, Mass.,
& London, Harvard University Press, 1988. 196. o.). A k¡l´nb´zû müv¢szi jellegü gyakorlatok àsürü leÁrÀ-
sÀbÂlÊ (Clifford Geertz) ä bele¢rtve a nyugati müv¢szeteket ä az eszt¢tikus is sokat tanulhat. Csak a nyugati
magas kultÃra ama sajÀtossÀga esik ki Ágy a lÀtÂk´rbûl, amit megûrz¢snek, integrÀlÀsnak ¢s maradandÂsÀg-
nak nevezhet¡nk egy bizonyos sz¡ks¢gszerü dekontextualizÀlÀs ¢s ÃjrakontextualizÀlÀs ÀrÀn. Geertz A MþV°SZET

MINT KULTURçLIS RENDSZER cÁmü remek essz¢j¢ben Michael Baxandall megvilÀgÁtÂ fejteget¢seire hivatkozik,
aki a XV. szÀzadi olasz festm¢nyeket az egykorÃ befogadÂ szempontjÀbÂl ´sszef¡gg¢sbe hozza a tÀrsasÀgi
tÀncokon ¢s az àakÂzÀsnakÊ nevezett mennyis¢gszÀmÁtÀson edzett vizuÀlis k¢pess¢gekkel. E felismer¢s t´r-
t¢nelmi ¢s antropolÂgiai jelentûs¢g¢t messzemenûen elismerve csak m¢g ¢lesebben mutatkozik meg a de-
kontextualizÀlÀs eszt¢tikai jelentûs¢ge, hiszen a quattrocento mestereit akkor is ¢lvezt¢k ¢s ¢lvezz¡k, amikor
mÀr ezek az ismeretek ¢s k¢pess¢gek feled¢sbe mer¡ltek. Ez¢rt ¢rzem t´bbnek, mint àetnocentrikus szenti-
mentalizmusnakÊ, ha az egzotikus müalkotÀsok c¢ljÀt ¢s kulturÀlis kontextusÀt nem ismerve àlegt´bb kortÀrsunk
az afrikai szobrokban egy bozÂtlakÂ Picasso, a jÀvai zen¢ben egy kiss¢ rikÁtÂ Debussy kez¢t lÀtjaÊ. (Geertz: AZ °RTEL-
MEZ°S HATALMA. SzÀzadv¢g, 1994. 267. o.)



hatÀsait adja el...Ê. °szleli, hogy modern fogalomrÂl van szÂ, hiszen premodern viszo-
nyok k´z´tt a müv¢szetnek a mindennapi ¢lethez kapcsolÂdÂ fontos funkciÂja meg-
hatÀrozott pszicholÂgiai hatÀsok, àadott ä vallÀsos, erotikus ä reakciÂkÊ kelt¢se. àA hatÀsok
ingerl¢se olyan kulturÀlis kontextusban vÀlik giccs¢, ahol a müv¢szetet nem Ãgy tekintik, mint
egy sor k¡l´nb´zû müvelethez szervesen k´tûdû technikÀt, hanem mint olyan ismeretszerzû formÀt,
amelyet ´nc¢lÃ formaalkotÀssal hoznak l¢tre, ¢s amely lehetûv¢ teszi az ¢rdek n¢lk¡li gy´ny´r-
k´d¢st.Ê °n az itt vÀzolt jelens¢get nem a giccs negatÁv ¢rt¢kfogalmÀhoz kapcsolnÀm,
hanem ä ¢rt¢kmentesen ä egyszerüen azokhoz a funkciÂjukat elsûdleges mÂdon meg-
ûrzû ¢s (mindenekelûtt a szÂrakoztatÀsra) redukÀlÂ müv¢szi jelens¢gekhez, amelyek
elfogyaszthatÂk, ¢s amelyek ism¢telt ¢lvezete is Ãjabb elfogyasztÀshoz vezet, sût fo-
gyasztÀsi formÀja maga az ism¢tl¢s, az Ãjrafelismer¢s. Az ilyesmit vonta a kora modern
eszt¢tika ä an¢lk¡l, hogy a jelens¢g k¢sûbbi hatalmas kiterjed¢s¢rûl ¢s int¢zm¢nyes¡-
l¢s¢rûl sejtelme lett volna ä a kellemess¢g (¢s alkalmank¢nt a hasznossÀg) fogalma alÀ.
°rz¢ki ¢lvezet, direkt ¢rz¢s ¢s ¢rtelmez¢sre nem szorulÂ ¢p¡letess¢g (tematikus, iden-
tifikÀciÂs alap) jellemzi a t´megkultÃra szÂrÂdÂ k¢pzûdm¢nyeit, amelyekben minden-
ki megtalÀlja a magÀ¢t, ami hat rÀ, ¢s amire sz¡ks¢ge van. MindhÀrom vonÀsa ¢s ami
benn¡k megtestes¡l, k´zvetlen odatartozÀsa a mindennapi ¢letvilÀghoz, materiÀlis
k¢zzelfoghatÂsÀga, realitÀsa (amely a rÀirÀnyulÂ sz¡ks¢glet egy¢rtelmüs¢g¢ben, ism¢t-
lûdû tartalmi ¢s formai s¢mÀiban, hozzÀf¢rhetûs¢g¢ben ¢s ¢letb´lcsess¢g¢ben nyil-
vÀnul meg) sz¡ntelen¡l kihÁvja ¢s vonzza a magas müv¢szetet, amely nem alaptalanul
¢rzi, hogy amikor a XVIII. szÀzadban levÀlasztotta magÀrÂl a t´megkultÃra kezdem¢-
nyeit, ¢s azÂta folyamatosan ´nmeghatÀrozÀsÀt szolgÀlÂ ellenfogalomk¢nt viszonyul
hozzÀ, akkor veszÁtett is, nem csak nyert. A premodern müv¢szi tev¢kenys¢gek bizo-
nyos jellegzetess¢geit az àalacsonyÊ vagy t´megkultÃra ûrizte meg. Ezt a nyeres¢get-
vesztes¢get nevezte Gadamer ä kifejezetten kritikai ¢rtelemben ä az eszt¢tikai tudat
szekunder voltÀnak a k´zvetlen valÂsÀgig¢nnyel szemben, MÀrkus Gy´rgy pedig a k´-
vetkezû leÁrÀsÀt adja: a magas kultÃra objektivÀciÂi, àbÀr materiÀlis megtestes¡l¢s¡k van,
m¢gis Ãgy tekinthetûk, mintha az¢rt bÁrnÀnak ÀltalÀnos jelentûs¢ggel, mert l¢nyeg¢ben ideÀlis
objektumok, jelent¢skomplexumok...Ê. (A KULTöRA ANTINñMIçI. Lettre Internationale (26),
1997. ûsz. 5. o.) A kihÁvÀs ¢s vonzÀs k´vetkezt¢ben k´zelÁt gyakran a magas kultÃra a
t´megkultÃra egyik vagy mÀsik vonÀsÀhoz: az ¢rz¢kihez, az ¢p¡leteshez vagy ¢ppen
a materiÀlishoz. De ahogy a t´megkultÃra legk¡l´nf¢l¢bb ter¡let¢rûl kivÀlÂ müvek
vagy ¢ppen eg¢sz müfajok, amelyek a magas kultÃra r¢sz¢v¢ vÀlnak, Ãgy ezek a t´-
rekv¢sek is akkor maradnak a magas kultÃra r¢szei, ha ¢rtelmez¢st ig¢nyelnek.

Az ¢rtelmez¢st mind ez idÀig konstitutÁv kulturÀlis fogalomk¢nt jellemeztem, de
individuÀlis müalkotÀsokra alkalmaztam. F´lmer¡lhet, hogy az antiinterpretacioniz-
mus kizÀrÂlag az utÂbbira vonatkozik. Sontag ¢s Iser az ideologikus tÃlinterpretÀciÂ
ellen l¢pett f´l ilyen programmal. Jane P. Tompkins, mint eml¢ksz¡nk, a mai iroda-
lomtudomÀny majd' minden ÀgÀt a sz´veggel valÂ explikatÁv viszony miatt bÁrÀlta. S
hasonlÂ n¢zetet fejtett ki Jonathan Culler is. Az öj Kritika irodalomtudomÀnyi felfo-
gÀsÀnak fû c¢lja p¢ldÀul irodalmi müvek ¢rtelmez¢se volt. MÀrmost Culler Ãgy v¢li,
hogy az irodalomtudomÀnynak mÀs ¢s aktuÀlisabb feladatai vannak: az irodalom
funkciÂjÀnak feltÀrÀsa a tÀrsadalomban ¢s a tÀrsadalmi tudatban, az irodalom int¢z-
m¢ny voltÀnak megismer¢se, az irodalom szerep¢nek vizsgÀlata az ÁrÂ ¢s az olvasÂ lelki
hÀztartÀsÀban, a fikcionÀlis diskurzus hatÀsainak kutatÀsa, àaz irodalom viszonyÀnak tisz-
tÀzÀsa a vilÀgot szervezû ¢s az emberi cselekv¢snek ¢rtelmet adÂ diskurzusok mÀs formÀihozÊ.
Culler tovÀbbÀ azt mondja, hogy àamÁg az irodalom tapasztalata lehet a müvek ¢rtelme-
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z¢s¢nek tapasztalata, az individuÀlis müvek ¢rtelmez¢se voltak¢ppen csak ¢rintûlegesen kapcso-
lÂdik az irodalom meg¢rt¢s¢hez. Az irodalomtudomÀnyhoz valÂ elk´telezetts¢g c¢lja nem az, hogy
Ãj ¢rtelmez¢s sz¡less¢k, hanem hogy elûmozdÁtsuk egy int¢zm¢ny konvenciÂinak ¢s müveletei-
nek, egy diskurzusmÂdnak a meg¢rt¢s¢tÊ. (BEYOND INTERPRETATION: THE PROSPECTS OF
CONTEMPORARY CRITICISM.)

Nem az irodalomtudomÀnyi program nyomvonalÀn szeretn¢m kommentÀlni a
fenti 1976-os id¢zetet. Ez ugyanis az institucionalizmus k¢rd¢sk´r¢nek, a foucault-i
fordulatnak, valamint Culler eg¢sz munkÀssÀgÀnak megvitatÀsÀt ÁrnÀ elû, ami itt nem
c¢lom. InkÀbb arra a megengedû elhatÀrolÀsra szeretn¢k rÀmutatni, amelyet Iser ¢r-
telmez¢skritikÀja nem tartalmaz. Culler ugyanis az¢rt bÁrÀl k¡l´nb´zû irodalomtudo-
mÀnyi irÀnyzatokat ä elûd´ket ¢s kortÀrsakat ä, mert àatomisztikusanÊ az egyedi müvek
¢rtelmez¢s¢t feladatuknak, sût fû feladatuknak tekintett¢k. Nem arrÂl besz¢l, hogy
ilyen feladat nem l¢tezik, hanem arrÂl, hogy ez nem az Ãj irodalomtudomÀny feladata.

Lehets¢ges: nem az irodalomtudomÀny feladata, hogy Ãj ¢rtelmez¢s sz¡less¢k a
LEAR KIRçLY-rÂl, de ilyen feladat l¢tezik. Ez a magas kultÃra fenntartÀsÀnak, elsajÀtÁ-
tÀsÀnak, müvel¢s¢nek feladata. L¢tmÂdja a kulturÀlis diskurzus. àA kulturÀlis vitÀnak
ä Árja Heller çgnes ä nincs speciÀlis c¢lja. (Lehet neki ä p¢ldÀul oktatÀsi reform ä, de ritkÀn
van.) A kulturÀlis diskurzus ugyanis ´nc¢l. Ez a diskurzus nem az igazsÀgrÂl ¢s a helyess¢grûl
folyik (ki szeretn¢, ha csak egyetlenegy helyes Hamlet-¢rtelmez¢s volna?), hanem a jelent¢s meg-
k´zelÁt¢s¢rûl ¢s az ¢rtelemadÀsrÂl. Aki az ¢letet ¢rtelmezi ¢s jelent¢ssel ruhÀzza fel a kulturÀlis
diskurzusban, az a kulturÀlis elit.Ê (EURñPAI KULTURçLIS IDENTITçS, MODERNITçS °S
T¹RT°NELMI EML°KEZET. Lettre Internationale [26], 1997. ûsz. 15. o.) A magas kultÃrÀt
fenntartÂ kulturÀlis vita paradigmÀja a maradandÂnak bizonyult müvek maradandÂ-
sÀgÀnak fenntartÀsa az Ãjra¢rtelmez¢sben. De ebben a vitÀban nem csak tudÂsok vesz-
nek r¢szt. Sût megkockÀztathatÂ, a kanti diktumot parafrazÀlva, hogy ahogyan a sz¢p-
nek, Ãgy az individuÀlis müalkotÀsoknak sincs tudomÀnyuk, csak kritikÀjuk.

Az (irodalom)kritika szÂ t´rt¢nelmi vÀltozÀsai ¢s k¡l´nb´zû nyelveken valÂ elt¢rû
¢rtelmei maguk is jelentûs tanulsÀggal bÁrnak. (1962-ben Ren¢ Wellek Árt errûl mesteri
kis tanulmÀnyt, a THE TERM AND CONCEPT OF LITERARY CRITICISM-et.) Az angol
criticism szÂ p¢ldÀul kiterjeszkedett az eg¢sz irodalommal kapcsolatos tudomÀnyos ¢s
elm¢leti tev¢kenys¢gre, s magÀba olvasztotta a retorikÀt, a po¢tikÀt, az irodalomelm¢-
letet ¢s az eszt¢tikÀt. A mübÁrÀlatnak a critique vagy a practical criticism, a concrete criticism
vagy a criticism of concrete works felel meg. A n¢met kultÃrk´rben viszont a (literarische)
Kritik fogalmÀnak a XIX. szÀzadban bizonyos beszük¡lt alkalmazÀsa figyelhetû meg:
recenziÂt, napi bÁrÀlatot, publicisztikÀt ¢rtenek rajta. Mindenesetre a kritikat´rt¢net
tanÃsÀga szerint nem Àll fenn szoros megfelel¢s az irodalomt´rt¢net, illetve -tudo-
mÀny, valamint a kritika ä az ¢rtelmezû ¢s Át¢lkezû, DÀvidhÀzi P¢ter szerencs¢s kifeje-
z¢s¢vel normatÁve ¢rt¢kelû ¢s ¢rt¢kelve normak¢pzû mübÁrÀlat ä k´z´tt (noha hosszÃ
tÀvon persze k´lcs´n´sen hatnak egymÀsra). Jelentûs kritikusok tÃlnyomÂr¢szt mÀs
ter¡letekrûl ¢rkeznek: alkotÂmüv¢szek, filozÂfusok, essz¢istÀk, szerkesztûk, tanÀrok,
ÃjsÀgÁrÂk, àliterÀtorokÊ, ¢s ha t´rt¢netesen az irodalom specialistÀi is, szakter¡let¡k
nem Àll sz¡ks¢gk¢pp k´zvetlen ´sszef¡gg¢sben bÁrÀlÂi tev¢kenys¢g¡kkel. Ernst Ro-
bert Curtius, a nagy irodalomt´rt¢n¢sz ¢s kritikus szÀmÀra f¢lszÀz ¢vvel ezelûtt m¢g
nyilvÀnvalÂ volt, hogy az irodalomt´rt¢net ¢s a kritika k¢t k¡l´nb´zû dolog; inkÀbb
azt kÁvÀnta igazolni, hogy egy hÀzban is lakhatnak. T. S. Eliot Ãgy v¢lekedett, hogy
àvesz¢lyben vagyunk, ha a kritikÀt Ãgy müvelj¡k, mintha tudomÀny volna, amiv¢ sosem lehetÊ.
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Minden jel szerint a kritika olyan kulturÀlis tev¢kenys¢g, amely nem vezethetû le az
irodalomtudomÀnybÂl, ¢s az sem nem asszimilÀlhatja, sem nem helyettesÁtheti, sem
f´l´slegess¢ nem teheti.5

De hÀt milyenfajta kulturÀlis tev¢kenys¢grûl van szÂ? Curtius àaz olvasÂ k´z´ns¢g
sz¡ks¢glet¢reÊ vezette vissza a kritikÀt, Hegel pedig ä mint id¢ztem ä nyomat¢kosan ki-
jelentette, hogy a kritikus a k´z´ns¢ghez tartozik. Ez k´zvetlenebb hivatÀsra vall, mint
a tudomÀny¢, amelynek munkÀsai a magÀnyos vizsgÀlÂdÀs ¢s spekulÀciÂ emberei. A
kritika a k´z¢let, a nyilvÀnossÀg r¢sze, ¢s a kritikus, pontosabban ä mivel a kritikÀt
nemcsak ma, de Sainte-Beuve, Arany JÀnos ¢s Matthew Arnold korÀban is legt´bbsz´r
mÀs hivatÀsokkal valÂ perszonÀluniÂban gyakoroltÀk ¢s gyakoroljÀk ä az ÁrÂ, a b´lcse-
lû, a tudÂs stb. mint kritikus: k´z¢leti ember. Ez¢rt hasonlÂ vÀdakkal ¢s vesz¢lyekkel
kell szemben¢znie, mint mÀs k´zszereplûknek, p¢ldÀul a politikusoknak. A politikai
akaratk¢pzûd¢s ¢s az irodalmi (illetve müv¢szeti) Ázl¢sk¢pzûd¢s term¢szete ugyan k¡-
l´nb´zû, de mindkettû aktorait egyformÀn hatalmi aspirÀciÂkban ¢s diktÀtori (Ázl¢s-
diktÀtori) ambÁciÂkban szoktÀk elmarasztalni.

A kritikÀnak mint int¢zm¢nynek valÂban vannak hatalmi vonatkozÀsai, ¢s magÀbÂl
a kritikai aktusbÂl csak Àlszent mÂdon lehet kiiktatni a κρινειν (Át¢lni) elem¢t. Csak a
ma dÁvÂ hipokrÁzissel tagadhatÂ el, hogy a kritikus κριτικοζ: bÁrÀlÂ, Át¢sz. Minden Át¢let
az igazsÀgot keresi, de az igazsÀg birtoklÀsÀrÂl valÂ meggyûzûd¢s nem lehet osztÀlyr¢sze
korunk kritikusÀnak. D´nt¢se nem k´telezû, hanem csak javaslattevû erejü, s ¢rvel¢se
fontosabb, mint v¢geredm¢nye. Erre mutat a kritikat´rt¢net ama k´zismert t¢nye is,
hogy a kritikai t¢ved¢s (utÂbb jelentûsnek bizonyulÂ müvek alÀ- ¢s jelent¢ktelennek
bizonyulÂk f´l¢rt¢kel¢se): a àmegbukottÊ kritika ´nmagÀban nem minûsÁti a kritikai
munkÀssÀgot. Ez a kritika ä mint irodalmi müfaj ä ´nÀllÂsulÀsÀnak, ´n¢rt¢k¢nek le-
hetûs¢g¢re vall, ami persze csak a legnagyobbak osztÀlyr¢sze, mÁg a kritika ÀltalÀnos gya-
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5 Eliot megjegyz¢se k¢sei elûadÀsÀbÂl, A KRITIKA HATçRAI-bÂl szÀrmazik. In: Eliot: KçOSZ A RENDBEN. Gon-
dolat, 1981. 508. o. TalÀn helyes Curtius n¢zet¢t is szÂ szerint id¢zni, mivel a kritika ¢s az irodalomtudomÀny
magyarorszÀgi Ãgynevezett vitÀjÀban ä nemcsak bÁrÀlva azokat, akik nem àigazodnak el a tudÀs nemzetk´zi
forgalmÀbanÊ (KulcsÀr SzabÂ Ernû: A KRITIKA MEGHALADçSA, in: Alf´ld, 1996/6. 89. o.), hanem olvasÂk¢nt
bizonyÀra rÀjuk is szÀmÁtva ä Curtius neve a kritikÀt meghaladÂ tudomÀny tekint¢lyek¢nt jelent meg: àIro-
dalomt´rt¢net ¢s kritika k¢t dolog, de lakhatnak egy hÀzban. Sokat adhatnak egymÀsnak. Kritikai iskolÀzottsÀg n¢lk¡l
nem Árhattam volna meg k´z¢pkork´nyvemet; a t´rt¢neti iskolÀzottsÀg viszont rem¢nyeim szerint kritikÀim javÀra vÀlt.Ê
In: Curtius: KRITISCHE ESSAYS ZUR EUROP®ISCHEN LITERATUR. V ORWORT. Bern, A. Franke, 1950. 11. o.
EgyÀltalÀban, mindenki, aki valamelyest tisztÀban van a puszta t¢nyÀllÀssal, nehezen veheti komolyan, hogy
valaki egy mÀs hagyomÀnybÂl j´vû jelentûs kritikussal, Kurt Tucholskyval valÂ vitÀja alapjÀn a kritika gu-
nyoros ellens¢gek¢nt ÀllÁtsa be a modern francia kultÃra n¢metorszÀgi kritikai honosÁtÂjÀt, akinek kritikusi
p¢ldak¢pe Sainte-Beuve volt, s aki az ́ sszeszük¡lt, kizÀrÂlag publicisztikai, illetve belletrisztikai jelleget ́ ltû
n¢met kritikÀt francia p¢ldÀk, illetve az 1750 ¢s 1830 k´z´tt mük´dû n¢met kritika nyomÀn kÁvÀnta meg-
ÃjÁtani. àElk¢pzelhetj¡k tehÀt, milyen tapasztalatok alapjÀn nevezhette k¢sûbb Curtius a kritikÀt az irodalom irodalmÀ-
nakÊ ä olvashatÂ az id¢zett recenziÂban. àA kritikÀt olyan irodalmi müfajk¢nt definiÀltuk, amelynek tÀrgya az iro-
dalomÊ ä olvashatÂ CurtiusnÀl. In: GOETHE ALS KRITIKER. I. h. 32. o. Term¢szetesen f´lvethetû Curtiusszal
szemben, hogy tradicionÀlis ÀllÀspontot fejt ki, ¢s leÁrÀsÀban visszahangzik irodalomt´rt¢net ¢s iroda-
lomkritika b¢k¢s XIX. szÀzadi kohabitÀciÂja. A XX. szÀzad elej¢n elk¡l´n¡lû irodalomelm¢let ¢s a mükritika
inger¡ltebb viszonyÀnak feltÀrÀsa vonzÂ, bÀr a sok elhallgatÀs miatt neh¢z feladat volna. Mindenesetre nem
neh¢z olyan jelentûs teoretikust talÀlni, aki (Cullerhez hasonlÂan) kik¡sz´b´li az irodalomelm¢let tÀrgyai
k´z¡l az egyedi sz´veget, ¢s azt expressis verbis az irodalomkritikÀhoz rendeli. így tett p¢ldÀul G¢rard Ge-
nette INTRODUCTION Ö L'ARCHITEXTE (1979), illetve PALIMPSESTES. LA LITT°RATURE AU SECOND DEGR° (19822)
cÁmü müv¢ben.



korlata megmarad a szolgÀlat, a szerviz ä elsûsorban a k´z´ns¢g, mÀsodsorban az al-
kotÂk szolgÀlatÀnak ä k´r¢ben.

De meg lehet k´zelÁteni mÀsfelûl is a kritikÀt. EmlÁtettem, hogy az eszt¢tikai tapasz-
talat megosztÀsÀnak vÀgya maga is eminens eszt¢tikai tapasztalat. Besz¢lni akarunk
arrÂl, amit olvastunk, ¢s ez a valÂsÀgos vagy n¢ma besz¢d ä a hallgatÀssal ¢s a csenddel,
az ¢rtelmez¢s n¢lk¡li elfogyasztÂ hatÀssal kapcsolatban tÀplÀlt ´ncsalÂ rem¢nyekkel
ellent¢tben ä az eszt¢tikai recepciÂ legfontosabb eleme. A kritika erre a besz¢dre ad
publikus mintÀt, ¢s a kritikÀk ajÀnlÀsi ¢s vonatkoztatÀsi pontokat jelentenek, amelye-
ket vÀlaszthatunk, elfogadhatunk vagy elutasÁthatunk. Az irodalomkritika az aktuÀlis
irodalmi befogadÀs mintÀja, amelyet ¢ppÃgy frusztrÀl az irodalomtudomÀnyoknak
valÂ megfelelni akarÀs, mint azoknak negligÀlÀsa. A kritikÀnak ¢s a tudomÀnynak mÀs
a funkciÂja, mÀs a helye a kultÃrÀban. A kritika nyilvÀnos term¢szet¢ben k´zelebb Àll
a filozÂfiÀhoz, mint a tudomÀnyhoz (mint ahogy kiv¢teles esetekben k´zelebb Àllhat
a prÂza müv¢szet¢hez, mint a tudomÀnyhoz). Helyes, ha az irodalomkritikus alaposan
tÀj¢kozÂdik az irodalomtudomÀnyokban, mint ahogy irodalom- ¢s kritikat´rt¢neti tu-
datossÀga is kÁvÀnatos, de ezek eredm¢nyeit ¢s fûk¢pp nyelv¢t k´zvetlen¡l aligha al-
kalmazhatja a maga müfajÀban; m¢g akkor sem, ha az ilyen irÀnyÃ kÁs¢rletek torzsz¡-
lem¢nyei ä zsurnÀltudomÀny kritikai mezben ä nem ritkÀk. A kritika filozofikus ter-
m¢szete abban mutatkozik meg, hogy nem a tudomÀny felfedez¢seiben, hanem k´z-
vetlen¡l az ¢letismeret elm¢lyÁt¢s¢ben ¢rdekelt. Kev¢sb¢ a megismer¢sben, mint in-
kÀbb a rÀismer¢sben ¢s rÀismertet¢sben. A kritika ez¢rt ä sz´ges ellent¢tben a tudo-
mÀnnyal ä soha nem vonatkoztathat el az irodalmi mü k´znapi eszt¢tikai tapasz-
talatÀtÂl, sût sz¢lesebb ä mivel a politikai ¢s morÀlis befolyÀst is magÀba foglalÂ ä k´z-
napi retorikai tapasztalatÀtÂl sem, mert a müalkotÀsnak az olvasÂra tett hatÀsÀt, az
olvasÂ jelent¢skeres¢s¢t ¢s ¢rtelemadÀsÀt szimulÀlja ¢s mutatja be. A tudomÀny ¢s a
kritika ethosza k¡l´nb´zû. A kritikus k´zszereplû voltÀbÂl k´vetkezik, hogy nemcsak
annak van jelentûs¢ge, amirûl besz¢l, hanem annak is, amirûl hallgat.

A kritika nem redukÀlhatja szisztematikusan a tÀrgyÀt, nem zÀrkÂzhat el annak kul-
turÀlis kontextusÀtÂl ¢s ¢let´sszef¡gg¢seitûl, nem szorÁtkozhat szoros olvasatra. Az,
hogy àa k´zvetlen ¢lvezeten kÁv¡l most egyben Át¢let¡nket is felkeltik a müalkotÀsokÊ,
annak k´vetkezm¢nye, hogy cs´kkent a müvek àk´zvetlen valÂsÀgig¢nyeÊ, belesz´-
v´tts¢ge az ¢letbe. çm a kritika ä persze a jÂ kritika, amely ¢ppoly ritka, mint a jÂ
tudomÀny, a jÂ politika vagy a jÂ filozÂfia ä v¢grehajtja azt, aminek hiÀnyak¢ppen ke-
letkezett. K´zvetlen¡l ¢s nyilvÀnosan megmutatja az olvasÂt, amint olvas, ¢s ezzel
visszasz´vi az olvasmÀnyt az ¢letbe.
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Susan Sontag

AZ °RTELMEZ°S ELLEN
Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa

àA tartalom olyasmi, mint amikor villÀm-
f¢nyn¢l megpillantunk valamit. Valami
igen aprÂcskÀt ä a tartalom mindig igen
aprÂcska.Ê

(Willem de Kooning ä 
egy interjÃban)

àCsak igen sek¢lyes emberek nem Át¢lnek a
lÀtszat utÀn. A vilÀg titka a lÀthatÂban,
nem a lÀthatatlanban rejlik.Ê

(Oscar Wilde ä egy level¢ben)

1

Az emberis¢g elûsz´r f´ltehetûen a mÀgikus rÀolvasÀs formÀjÀban talÀlkozott a müv¢-
szettel: egy rÁtus egyik kell¢kek¢nt. (LÀsd p¢ldÀul a lascaux-i, altamirai, niaux-i, La
Pasiega-i barlangrajzokat.) Az elsû müv¢szetelm¢let, a g´r´g filozÂfusok¢, Ãgy v¢leke-
dett, hogy a müv¢szet mim¢zis, a valÂsÀg utÀnzata.

Ez az a pont, ahol f´lbukkan a k¢rd¢s, miben is rejlik valÂjÀban a müv¢szet ¢rt¢ke.
Ha ugyanis a müv¢szetet mim¢zisnek tekintj¡k, ́ nk¢nt adÂdik a k¢rd¢s, voltak¢ppen
mi sz¡ks¢g a valÂsÀg mÀsolÀsÀra.

PlatÂn, aki elûsz´r fogalmazta meg ezt az elm¢letet, a jelek szerint Ãgy v¢lekedett,
hogy a müv¢szet ¢rt¢ke igencsak k¢tes. Mivel az egyszerü, anyagi tÀrgyakat ́ nmaguk-
ban is utÀnzatoknak, transzcendens formÀk vagy szerkezetek mÀsolatÀnak tekintette,
vilÀgos, hogy akÀrmilyen nagyszerü k¢pet fessen is egy müv¢sz, mondjuk, egy ÀgyrÂl,
ez mÀr csak az àutÀnzat utÀnzataÊ. PlatÂn szem¢ben a müv¢szet sem nem k¡l´n´seb-
ben hasznos (v¢gt¢re is az ÀgyrÂl k¢sz¡lt festm¢ny nem alkalmas rÀ, hogy aludjunk
benne), sem nem igaz a szÂ szoros ¢rtelm¢ben. Azok az ¢rvek, amelyeket Arisztotel¢sz
hoz f´l a müv¢szet v¢delm¢ben, nem igazÀn alkalmasak arra, hogy megcÀfoljÀk PlatÂn
n¢zet¢t, miszerint minden müv¢szet valamif¢le gondosan kimunkÀlt trompe l'oeil, k´-
vetkez¢sk¢pp hazugsÀg. PlatÂntÂl elt¢rûen azonban Arisztotel¢sz korÀntsem v¢li Ãgy,
hogy a müv¢szet haszontalan. Ha hazugsÀg, ha nem, a müv¢szet ¢rt¢ke Arisztotel¢sz
szerint abban rejlik, hogy gyÂgyhatÀsa van. Vagyis olyasf¢lek¢ppen hasznos, mint va-
lami gyÂgyszer: f´l¢breszti benn¡nk a vesz¢lyes ¢rz¢seket, hogy egyÃttal meg is tisz-
tÁtson tûl¡k.

Mivel PlatÂn ¢s Arisztotel¢sz mim¢zisnek tekinti a müv¢szetet, magÀtÂl ¢rtetûdû,
hogy Ãgy v¢lik, minden müv¢szet ÀbrÀzolÂ jellegü. çm a mim¢ziselm¢let hÁveinek
nem sz¡ks¢ges f´lt¢tlen¡l szemet hunyniuk a f´l´tt a t¢ny f´l´tt, hogy l¢tezik deko-
ratÁv ¢s absztrakt müv¢szet is. Az a t¢ves elk¢pzel¢s, hogy a müv¢szet sz¡ks¢gk¢ppen
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realisztikus, mÂdosÁthatÂ vagy akÀr elvethetû an¢lk¡l, hogy tÃll¢pn¢nk a mim¢zisel-
m¢let megszabta k¢rd¢sk´r hatÀrÀn.

Az a helyzet, hogy mi itt Nyugaton m¢g mindig azok k´z´tt a hatÀrok k´z´tt fo-
gadjuk be a müv¢szetet ¢s gondolkodunk rÂla, amelyeket m¢g a g´r´g´k jel´ltek ki
szÀmunkra: vagyis mim¢zisnek vagy ÀbrÀzolÀsnak tekintj¡k. Ez az elm¢let a ludas ab-
ban, hogy tÃl az egyedi müalkotÀsokon maga a müv¢szet vÀlt problematikussÀ, az szo-
rul v¢delemre. °s e v¢delem sorÀn sz¡letik meg az a furcsa elk¢pzel¢s, miszerint van
valami, amit àformÀnakÊ szoktunk nevezni, ¢s ez elvÀlaszthatÂ attÂl a valamitûl, amit
àtartalomnakÊ hÁvunk, csakÃgy, mint az a jÂ szÀnd¢kÃ t´rekv¢s, amely a tartalmat te-
kinti l¢nyegesnek ¢s a formÀt mÀsodlagosnak.

M¢g manapsÀg is, amikor a legt´bb müv¢sz ¢s kritikus elvetette azt a gondolatot,
hogy a müv¢szet l¢nyege a k¡lsû valÂsÀg ÀbrÀzolÀsa, ¢s ehelyett azt valljÀk, hogy c¢lja
az ´nkifejez¢s, a mim¢ziselm¢let legfûbb gondolatai tovÀbb ¢lnek. AkÀr k¢pnek (a va-
lÂsÀg k¢p¢nek) tekintj¡k, akÀr megnyilatkozÀsnak (amelyben a müv¢sz ¢nje nyilvÀnul
meg), m¢g mindig a tartalom az elsûdleges szÀmunkra. Lehet, hogy idûk´zben meg-
vÀltozott, kev¢sb¢ ÀbrÀzolÂ jellegü, kev¢sb¢ vilÀgos ¢s realisztikus. De m¢g mindig azt
f´lt¢telezz¡k, hogy egy müalkotÀs azonos a tartalmÀval. Vagy ahogyan t´bbnyire ma-
napsÀg megfogalmazzÀk, egy müalkotÀs attÂl müalkotÀs, hogy mond valamit. (àX. itt
azt mondja...Ê, àX. itt azt akarja mondani...Ê, àX. ezzel azt ÀllÁtotta...Ê stb. stb.)

2

Soha t´bb¢ nem t¢rhet vissza az elm¢letek elûtti, elveszett ÀrtatlansÀg ideje, amikor a
müv¢szetnek m¢g meg sem fordult a fej¢ben, hogy sz¡ks¢ges lenne igazolnia sajÀt
l¢t¢t, amikor m¢g senki nem k¢rdezte, mit mond egy müalkotÀs, mert mindenki tudta
(vagy tudni v¢lte), hogy a müalkotÀs mit tesz. MostantÂl fogva viszont mindaddig,
amÁg ember ¢l a f´ld´n, nem szabadulhatunk attÂl a f´ladattÂl, hogy ¢rveket keres-
s¡nk a müv¢szet v¢delm¢ben. N¢zetelt¢r¢s¡nk legf´ljebb ezeknek az ¢rveknek egyik
vagy mÀsik fajtÀjÀval lehet. Ami azt illeti, k´teless¢g¡nk, hogy f´lszÀmoljuk a müv¢szet
v¢delm¢nek ¢s igazolÀsÀnak azokat a formÀit, amelyek a jelenkori sz¡ks¢gletek ¢s gya-
korlat szÀmÀra tÃlsÀgosan neh¢zkesnek, ¢rtetlennek vagy ¢rz¢ketlennek bizonyultak.

°s pontosan ezek k´z¢ tartozik manapsÀg magÀnak a tartalomnak a fogalma is. BÀr-
milyen szerepet t´lt´tt is be a mÃltban, ma mÀr csak akadÀly, f´l´sleges nyüg, a nyÀrs-
polgÀri megk´zelÁt¢s kifinomultabb vagy nem is olyan kifinomult formÀja.

BÀr jÂ n¢hÀny müv¢szeti Àg legÃjabb kori fejlûd¢se egyre inkÀbb arra ́ szt´n´z ben-
n¡nket, hogy elvess¡k àa müalkotÀs azonos a tartalmÀvalÊ gondolatÀt, az m¢gis elk¢-
pesztû m¢rt¢kben megûrizte egyeduralmÀt. V¢lem¢nyem szerint ennek az az oka,
hogy ez a gondolat manapsÀg a müv¢szet egy bizonyosfajta megk´zelÁt¢s¢nek ÀlruhÀ-
jÀban ¢l tovÀbb, amely kit¢phetetlen¡l meggy´keresedett azoknak az embereknek a
gondolkodÀsÀban, akik a müv¢szetet komolyan veszik. A tartalom eszm¢j¢nek tÃl-
hangsÃlyozÀsa azzal jÀr, hogy l¢pten-nyomon szembetalÀlkozunk az ¢rtelmez¢s ´r´k,
soha nem befejezett f´ladatÀval. Illetve az a szokÀsunk, hogy a müalkotÀsokhoz az ¢r-
telmez¢s szÀnd¢kÀval k´zeled¡nk, tartja ¢letben azt az elk¢pzel¢st, hogy l¢tezik olyas-
mi, mint egy müalkotÀs tartalma.
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3

Az ¢rtelmez¢s szÂt term¢szetesen nem abban a legtÀgabb ¢rtelm¢ben hasznÀlom itt,
amelyben p¢ldÀul Nietzsche hasznÀlta, amikor (helyesen) megjegyezte: àNincsenek t¢-
nyek, csak ¢rtelmez¢sek.Ê °rtelmez¢sen ¢n olyan tudatos gondolkodÀsi müveletet ¢rtek,
amelyet bizonyos szabÀlyrendszernek megfelelûen alkalmazunk.

Ha a müv¢szetre alkalmazzuk, az ¢rtelmez¢s azt jelenti, hogy a teljes müalkotÀsbÂl ki-
emelj¡k elemeinek egy tetszûleges halmazÀt (X.-t, Y.-t, Z.-t ¢s Ágy tovÀbb). Az ¢rtelmez¢s
gyakorlatilag fordÁtÀst jelent. àHÀt nem napnÀl vilÀgosabb ä k¢rdi az ¢rtelmezû ä, hogy
X. valÂjÀban A., illetve A.-t jelenti? Hogy Y. voltak¢ppen B.? Hogy Z. igazÀbÂl C.?Ê

Hogyan jellemezhetn¢nk azt a helyzetet, amely erre a furcsa vÀllalkozÀsra, a sz´veg
ÀtalakÁtÀsÀra ´szt´k¢l benn¡nket? A vÀlaszhoz a t´rt¢nelembûl kell anyagot merÁte-
n¡nk. Az ¢rtelmez¢ssel elûsz´r a k¢sû Âkori kultÃrÀban talÀlkozunk, amikor a mÁtosz
hatalmÀt ¢s hitel¢t mÀr alÀÀsta a vilÀgnak az a fajta àrealisztikusÊ szeml¢lete, amelynek
a tudomÀnyos f´lvilÀgosodÀs korszakai szoktak tÀpot adni. Amint egyszer f´ltett¡k azt
a k¢rd¢st, amely nem szünik meg zaklatni a posztmitikus gondolkodÀst ä azt a k¢rd¢st,
hogy hely¢nvalÂk-e a vallÀsos szimbÂlumok ä, t´bb¢ nem tudjuk elfogadni a r¢gi sz´-
vegeket a maguk ûsi formÀjÀban. Ez¢rt volt sz¡ks¢g az ¢rtelmez¢sre: hogy ́ sszeb¢kÁtse
a r¢gi sz´vegeket a àmodernÊ k´vetelm¢nyekkel. így t´rt¢nt, hogy a sztoikusoknak,
akik Ãgy v¢lekedtek, hogy az istenek k´telesek erk´lcs´sen viselkedni, siker¡lt puszta
allegÂriÀvÀ szelÁdÁteni¡k Zeusz hÀzassÀgt´r¢seit ¢s a t´bbi f¢ktelen hom¢roszi isten vi-
selt dolgait. V¢lem¢ny¡k szerint amikor Hom¢rosz arrÂl Árt, hogyan szürte ´ssze a
levet a fûisten L¢tÂval, voltak¢ppen hatalom ¢s b´lcsess¢g nÀszÀra kÁvÀnt utalni. Ale-
xandriai PhilÂn is hasonlÂ szellemben igyekezett az Âsz´vets¢gi t´rt¢netek szÂ szerinti
jelent¢s¢re fÀtylat borÁtani ¢s spirituÀlis, jelk¢pes t´rt¢n¢sekk¢nt ¢rtelmezni ûket. Az
EgyiptombÂl valÂ menek¡l¢s, a negyvenesztendei bolyongÀs a sivatagban, majd az
íg¢ret F´ldj¢re valÂ meg¢rkez¢s PhilÂn szerint voltak¢ppen az egy¢ni l¢lek f´lszaba-
dulÀsÀnak, megprÂbÀltatÀsainak ¢s v¢gsû ¡dv´ss¢g¢nek allegÂriÀja. TehÀt valahÀny-
szor a szÂ szerinti sz´veg nincs t´bb¢ ́ sszhangban a (k¢sûbbi) olvasÂk ig¢nyeivel, Âha-
tatlanul megjelenik az ¢rtelmez¢s, ¢s megprÂbÀlja ezt az ́ sszhangot visszaÀllÁtani. Ab-
ban a helyzetben jelentkezik tehÀt, amikor valami okbÂl egy sz´veget nem tudunk
t´bb¢ elfogadni, de nem Àll mÂdunkban elvetni sem. Az ¢rtelmez¢s k¢t legyet ¡t egy
csapÀsra: megûrzi szÀmunkra a r¢gi sz´veget, amelyet tÃlsÀgosan ¢rt¢kesnek tartunk
ahhoz, hogy megtagadjuk, ¢s ugyanakkor felÃjÁtja. Az ¢rtelmezû tehÀt megvÀltoztatja
a sz´veget an¢lk¡l, hogy t¢nylegesen t´r´lne belûle vagy ÃjraÁrnÀ. Ezt azonban nem
Àll mÂdjÀban beismerni, ehelyett azt ÀllÁtja, hogy û csak ¢rthetûbb¢ teszi szÀmunkra
azÀltal, hogy f´ltÀrja valÂdi jelent¢s¢t. BÀrmennyire megvÀltoztatjÀk is az ¢rtelmezûk
a sz´veget (gondoljunk csak p¢ldÀul arra, hogy a rabbinisztikus vagy kereszt¢ny iro-
dalomban hogyan siker¡lt àspirituÀlisÊ ¢rtelmet tulajdonÁtani egy olyan nyilvÀnvalÂan
erotikus sz´vegnek, mint amilyen az °NEKEK °NEKE!), k¢nytelenek k´tni az ebet a
karÂhoz, hogy semmi egyebet nem tettek, mind´ssze f´ltÀrtÀk annak addig is megl¢-
vû, m¢lyebb jelent¢s¢t.

Az ¢rtelmez¢snek az a fajtÀja azonban, amelyet napjainkban szokÀs gyakorolni, m¢g
enn¢l is bonyolultabb. Az ¢rtelmez¢s irÀnti mai lelkesed¢s¡nk m´g´tt ugyanis t´bb-
nyire nem a bajkeverû sz´veg irÀnti kegyelet rejlik (bÀr ez a kegyelet is lehet gyakran
az ellenszenv ÀlcÀja), hanem nyÁlt ellens¢gess¢g, leplezetlen megvet¢s mindenfajta lÀt-
szat irÀnt. Az ¢rtelmez¢s r¢gi fajtÀja cs´k´ny´s volt ugyan, de tiszteletteljes: tev¢keny-
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s¢ge abban mer¡lt ki, hogy Ãjabb jelent¢st emelt a szÂ szerinti jelent¢s f´l¢. Az ¢rtel-
mez¢s modern formÀja leÀs a mü m¢lys¢geibe, mik´zben siker¡l lerombolnia magÀt
a müvet. Lehatol a sz´veg àalÀÊ, hogy ott megtalÀlja azt a àm¢lyebbÊ sz´veget, amely
szerinte voltak¢ppen a valÂdi. A k¢t leg¡nnepeltebb ¢s legnagyobb hatÀsÃ modern
tan, a marxizmus ¢s a freudizmus voltak¢ppen nem egyebek, mint gondosan kidol-
gozott hermeneutikai rendszerek, erûszakos, se istent, se embert nem ismerû ¢rtel-
mez¢si elm¢letek. Minden megfigyelhetû jelens¢g zÀrÂjelbe ker¡l, ¢s ä Freud elneve-
z¢s¢t hasznÀlva ä manifeszt tartalomnak minûs¡l. MÀrpedig ezt a manifeszt tartalmat
elûbb alaposan meg kell vizsgÀlnunk, majd f¢lre kell s´p´rn¡nk ahhoz, hogy megta-
lÀljuk alatta a valÂdi jelent¢st ä a latens tartalmat. Marx szem¢ben a tÀrsadalom ¢let¢nek
esem¢nyei (p¢ldÀul a forradalmak ¢s a hÀborÃk) mind´ssze az ¢rtelmez¢s szÀmÀra
kÁnÀlnak anyagot, akÀrcsak Freud szerint az egy¢ni ¢let esem¢nyei (a neurotikus t¡-
netek ¢s a nyelvbotlÀsok) vagy a sz´vegek (p¢ldÀul egy Àlom vagy egy müalkotÀs).
Marx ¢s Freud szerint ezek az esem¢nyek csak lÀtszÂlag ¢rthetûk. ValÂjÀban mindad-
dig semmit nem ¢rt¡nk belûl¡k, amÁg meg nem kÁs¢relj¡k ¢rtelmezni ûket. Ahhoz,
hogy valamit meg¢rts¡nk, ¢rtelmezn¡nk kell ezt a bizonyos jelens¢get, ez pedig annyit
jelent, hogy Ãjrafogalmazzuk, vagyis l¢nyeg¢ben valami mÀssal helyettesÁtj¡k.

Az ¢rtelmez¢s tehÀt nem ´n¢rt¢k (mint sokan f´lt¢telezik), nem a k¢pess¢gek idût-
len birodalmÀban lakozÂ elme müveleteinek egyike. Az ¢rtelmez¢st magÀt is ¢rt¢kel-
n¡nk kell, el kell helyezn¡nk az emberi tudat t´rt¢neti f´lfogÀsÀban. Bizonyosfajta
kulturÀlis k´rnyezetben az ¢rtelmez¢snek f´lszabadÁtÂ hatÀsa lehet: segÁthet benne,
hogy Ãj szemmel n¢zz¡nk a vilÀgra, Àt¢rt¢kelj¡k a halott mÃltat, vagy hogy megsza-
baduljunk tûle. MÀs kulturÀlis k´rnyezetben viszont reakciÂs, arcÀtlan, gyÀva ¢s foj-
togatÂ lehet.

4

MÀrpedig ma ¢ppen ilyen idûket ¢l¡nk, amikor az ¢rtelmez¢snek fûk¢nt ez a vissza-
hÃzÂ, fojtogatÂ oldala mutatkozik meg. AkÀrcsak a kipufogÂgÀz vagy a gyÀrak f¡stje,
amely beszennyezi a vÀrosok levegûj¢t, manapsÀg a müv¢szet ¢rtelmez¢s¢nek kigû-
z´lg¢se is megm¢rgezi ¢rz¢keinket. Egy olyan kultÃrÀban, amely immÀr idûtlen idûk
Âta attÂl szenved, hogy az intellektus tÃlburjÀnzott benne az energia ¢s az ¢rz¢ki k¢-
pess¢gek rovÀsÀra, az ¢rtelmez¢s az intellektus bosszÃja a müv¢szettel szemben.

°s m¢g enn¢l is t´bb: az intellektus bosszÃja a vilÀggal szemben. Amikor ¢rtelmez-
z¡k, ezzel elszeg¢nyÁtj¡k ¢s ellaposÁtjuk a vilÀgot ä annak ¢rdek¢ben, hogy hely¢be
¡ltethess¡k a àjelent¢sekÊ Àrny¢kvilÀgÀt. Az ¢rtelmez¢s tÀrgya nem a vilÀg, hanem ez
a vilÀg. (Mintha bizony volna mÀsik is...)

MÀrpedig a vilÀg, a mi vilÀgunk mÀr en¢lk¡l is el¢gg¢ ellaposodott ¢s elszeg¢nye-
dett. Semmi sz¡ks¢g¡nk rÀ, hogy a puszta mÀsolataival kÁnÀljanak benn¡nket, ahe-
lyett, hogy megtanulnÀnk Ãjra k´zvetlen¡l megtapasztalni mindazt, ami a mi¢nk.

5

Az ¢rtelmez¢s manapsÀg legt´bb esetben nyÀrspolgÀri tÃlbuzgÂsÀgot jelent, amely
k¢ptelen rÀ, hogy elfogadjon egy müalkotÀst Ãgy, ahogy van. A valÂdi müv¢szet
ugyanis nyugtalanÁtÂ. Ha viszont siker¡lt a tartalmÀra redukÀlnunk, majd ezt a tartal-
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mat ¢rtelmezn¡nk, ezzel kihÃztuk a m¢regfogÀt: az ¢rtelmezett müv¢szet k¢nyelmes
¢s k´nnyen kezelhetû.

Az ¢rtelmez¢snek ez a nyÀrspolgÀrisÀga sokkal erûteljesebben megmutatkozik az
irodalomban, mint bÀrmely mÀs müv¢szetben. Az irodalomkritikusok ¢vtizedek Âta
azt tekintik legfûbb feladatuknak, hogy lefordÁtsÀk egy-egy vers, szÁndarab, reg¢ny
vagy novella elemeit valami mÀsra. N¢ha magukat az ÁrÂkat is annyira megr¢mÁti tu-
lajdon müv¢szet¡k nyers ereje, hogy ûk maguk illesztik bele a müv¡kbe ä igaz, kiss¢
sz¢gyenlûsen ¢s ironikusan, ami legalÀbb jÂ Ázl¢sre vall ä a vilÀgos, egy¢rtelmü ¢rtel-
mez¢s¢t. P¢ldÀul Thomas Mann is ezek k´z¢ a tÃlsÀgosan szolgÀlatk¢sz szerzûk k´z¢
tartozott. Ha azonban az ÁrÂ makacskodik, a kritikus k¢szs¢ggel elv¢gzi helyette a fel-
adatot.

Kafka ¢letmüv¢re p¢ldÀul az ÀdÀz ¢rtelmezûk hÀrom k¡l´nb´zû csapata is rÀvetette
magÀt. Azok, akik KafkÀt politikai allegÂriak¢nt olvassÀk, olyan esettanulmÀnyoknak
tekintik müveit, amelyek a modern b¡rokrÀcia ¢s v¢gsû leszÀrmazottja, a totalitÀrius
Àllam okozta frusztrÀciÂt ¢s t¢bolyt ÀbrÀzoljÀk. Azok szÀmÀra, akik pszichoanalitikus
allegÂriÀnak tekintik, minden sora az apjÀtÂl valÂ retteg¢srûl, kasztrÀciÂs szorongÀ-
sÀrÂl, tulajdon impotenciÀjÀrÂl Àrulkodik, ¢s arrÂl, hogy valÂsÀggal rabja volt az Àl-
mainak. Akik viszont vallÀsi allegÂriÀt v¢lnek lÀtni Kafka müveiben, vÀltig ÀllÁtjÀk,
hogy K., A KAST°LY fûhûse voltak¢ppen a mennybe szeretne bejutni, hogy A PER Josef
K.-ja a kiszÀmÁthatatlan ¢s titokzatos isteni igazsÀgszolgÀltatÀs Át¢lûsz¢ke el¢ ker¡l...
Egy mÀsik ¢letmü, amelyre Ãgy gyülnek az ¢rtelmezûk, mint darazsak a m¢zre, Sa-
muel Beckett¢. Beckett finom, ¢rz¢keny drÀmÀit, amelyek fûszereplûje a vilÀgtÂl
visszavonult tudat ä a l¢nyeg¢re redukÀlt, magÀba zÀrt tudat, amely gyakran jelenik
meg mozgÀsk¢ptelen testben ä, Ãgy olvassÀk, mintha az ¢rtelemtûl vagy Istentûl el-
idegenedett, modern ember helyzet¢rûl szÂlnÀnak, vagy pszichopatolÂgiai allegÂriÀk
volnÀnak.

Proust, Joyce, Faulkner, Rilke, Lawrence, Gide... az ember nem gyûzi sorolni, olyan
hosszÃ azoknak a szerzûknek a listÀja, akik müv¢re valÂsÀggal rÀk¢rgesedtek az ¢rtel-
mez¢sek k¡l´nf¢le r¢tegei. Nem Àrt azonban, ha ¢szrevessz¡k: az ¢rtelmez¢s nem
pusztÀn az a hÂdolat, amellyel a k´z¢pszerüs¢g adÂzik a zseninek. Sokkal inkÀbb an-
nak a modern mÂdja, hogy valamit meg¢rts¡nk, ¢s Ágy jÂ ¢s rossz müvekre egyarÀnt
alkalmazhatÂ. Amikor Elia Kazan k´zz¢tette azokat a jegyzeteit, amelyeket A VçGY
VILLAMOSA szÁnpadra ÀllÁtÀsa sorÀn vetett papÁrra, egy¢rtelmüen kider¡lt: ahhoz,
hogy a darabot megrendezhesse, Kazannak elûbb rÀ kellett d´bbennie, hogy Stanley
Kowalski voltak¢ppen azt az ¢rz¢ki, bosszÃszomjas barbarizmust jelk¢pezi, amely el-
nyel¢ssel fenyegeti kultÃrÀnkat, mÁg Blanche DuBois maga a nyugati civilizÀciÂ, k´l-
t¢szet, m¢rt¢ktartÂ ´lt´zk´d¢s, tompÁtott vilÀgÁtÀs, kifinomult ¢rz¢sek ¢s mÀs hason-
lÂk, bÀr mÀr k¢ts¢gkÁv¡l kiss¢ elhasznÀlÂdott Àllapotban. Tennessee Williams erûteljes
l¢lektani melodrÀmÀja v¢gre ¢rthetûv¢ vÀlt: kider¡lt, hogy szÂl valamirûl, nevezetesen
a nyugati civilizÀciÂ alkonyÀrÂl. ögy lÀtszik, ha megmaradt volna egyszerü szÁndarab-
nak, amely pusztÀn egy Stanley Kowalski nevü jÂk¢pü ¢s brutÀlis pasasrÂl, valamint
egy Blanche DuBois nevü hervadÂ, jobb napokat lÀtott sz¢ps¢grûl szÂl, nemigen tud-
nÀnk mit kezdeni vele.
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Mit sem szÀmÁt, kÁvÀnja-e egy müv¢sz, hogy ¢rtelmezz¢k a müv¢t vagy sem. Megeshet,
hogy Tennessee Williams is Ãgy v¢lekedik, hogy A VçGY VILLAMOSA csakugyan arrÂl
szÂl, amirûl Kazan szerint szÂl. Lehets¢ges, hogy amikor Cocteau megÁrta A K¹LTý
V°R°-t ¢s az ORPHEUS-t, csakugyan ott jÀrtak a fej¢ben mindazok a bonyolult olvasa-
tok, amelyeket a kritikusok belelÀttak ezekbe a filmekbe, az ´sszes freudi szimbÂlum
¢s tÀrsadalomkritika... çm ezek a müvek nem attÂl jÂk, amit àmondanakÊ. °ppen el-
lenkezûleg, Williams darabjai ¢s Cocteau filmjei pontosan abban a m¢rt¢kben rosszul
megoldottak, hamisak, kiagyaltak ¢s nem meggyûzûk, amilyen m¢rt¢kben tÀpot ad-
nak az eff¢le nagyk¢pü ¢rtelmez¢seknek.

Mint a vel¡k k¢sz¡lt interjÃkbÂl kider¡l, Resnais ¢s Robbe-Grillet tudatosan alakÁ-
totta Ãgy a TAVALY MARIENBADBAN-t, hogy t´bbf¢lek¢ppen is lehessen ¢rtelmezni. De
az¢rt helyesebb, ha ellenÀllunk a kÁs¢rt¢snek, hogy ¢rtelmezni prÂbÀljuk. A MARIEN-
BAD a hatÀsÀt k¢pei tiszta, lefordÁthatatlan, ¢rz¢ki k´zvetlens¢g¢nek k´sz´nheti, ¢s an-
nak, hogy szigorÃ, bÀr szükre szabott megoldÀsokat kÁnÀl a mozgÂfilm müfajÀnak bi-
zonyos probl¢mÀira.

Megeshet az is, hogy Ingmar Bergman csakugyan fallikus szimbÂlumnak szÀnta azt
a tankot, amely CSEND cÁmü filmj¢ben v¢gigd¡b´r´g a kihalt ¢jszakai utcÀn. De ha
Ágy van, el¢g bolond volt. (àNe bÁzz a mesemondÂban, bÁzz a mes¢ben!Ê ä tanÀcsolta Law-
rence.) Ha a tankot egyszerüen mint nyers erûvel f´lruhÀzott objektumot tekintj¡k,
k´zvetlen k¢pi megfelelûj¢t azoknak a titokzatos, hirtelen, veszedelmes esem¢nyek-
nek, amelyek a szÀllodÀban lejÀtszÂdnak, ez a jelenet az eg¢sz film legmegd´bbentûbb
pillanata. Azok, akik azonnal a freudi fogalmak utÀn kapkodnak, hogy ¢rtelmezz¢k,
csak azt ÀruljÀk el, hogy k¢ptelenek reagÀlni arra, ami ott van az orruk elûtt a film-
vÀsznon.

Az a helyzet, hogy az ¢rtelmez¢snek ez a fajtÀja minden esetben arrÂl Àrulkodik,
hogy az ¢rtelmezû (tudatosan vagy tudattalanul) el¢gedetlen azzal a bizonyos müal-
kotÀssal, ¢s jobb szeretn¢ valami mÀssal f´lcser¢lni.

Az ¢rtelmez¢s, amely azon a rendkÁv¡l k¢ts¢ges elm¢leten nyugszik, miszerint a mü-
alkotÀs tartalomdarabkÀkbÂl Àll ´ssze, erûszakot tesz a müv¢szeten. HasznÀlati tÀrgyat
csinÀl belûle, amely alkalmas rÀ, hogy nyugodtan elhelyezz¡k gondolkodÀsunk kate-
gÂriarendszer¢nek valamelyik fiÂkjÀban.

7

Az ¢rtelmez¢snek persze nem siker¡l mindig fel¡lkerekednie. Ami azt illeti, a mai mü-
v¢szet egy jelentûs r¢sz¢t Ãgy is tekinthetj¡k, hogy az ¢rtelmez¢s elûl valÂ menek¡l¢s
szÀnd¢kÀval sz¡letett. Hogy lerÀzza magÀrÂl az ¢rtelmez¢st, a müv¢szet parÂdiÀvÀ vÀl-
hat. Vagy absztrakttÀ. Vagy (àegyszerüenÊ) dekoratÁvvÀ. Vagy mindenest¡l kÁv¡l ke-
r¡lhet a müv¢szet ter¡let¢n.

ögy lÀtom, a modern fest¢szetre k¡l´n´sk¢ppen jellemzû az a szÀnd¢k, hogy el-
menek¡lj´n az ¢rtelmez¢s elûl. Az absztrakt fest¢szet voltak¢ppen azzal kÁs¢rletezik,
hogy ne legyen, a szÂ k´znapi ¢rtelm¢ben, tartalma: mÀrpedig ahol nincs tartalom,
ott nincs keresnivalÂja az ¢rtelmez¢snek. A pop-art ¢ppen ellent¢tes eszk´z´kkel ¢ri
el ugyanezt az eredm¢nyt: olyan k¢zenfekvû, olyan àminden az, amiÊ tartalommal dol-
gozik, hogy v¢gezet¡l ¢ppolyan ¢rtelmezhetetlenn¢ vÀlik, mint az absztrakt.
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A modern k´lt¢szet java r¢sz¢nek is, a francia k´lt¢szet nagy kÁs¢rleteitûl kezdve
(idetartozik a t¢vesen szimbolizmusnak nevezett mozgalom is), siker¡lt kiszabadulnia
az ¢rtelmez¢s vasmarkÀbÂl, amikor be¢pÁtette a k´ltem¢nyekbe a cs´ndet, ¢s igyeke-
zett visszaÀllÁtani a szÂ mÀgiÀjÀnak hatalmÀt. A legÃjabb fordulat a mai k´ltûi Ázl¢sben
ä az a fordulat, amelyik letaszÁtotta trÂnjÀrÂl Eliotot, ¢s magasba emelte Poundot ä
szint¢n arra vall, hogy k´ltûk ¢s olvasÂik t¡relmetlen¡l elfordultak a k´lt¢szetben a
tartalomtÂl a szÂ r¢gi ¢rtelm¢ben, mert az a fanatikus ¢rtelmezûk hordÀit szabadÁtotta
rÀ a modern versre.

°n term¢szetesen elsûsorban az amerikai helyzetrûl besz¢lek. Az ¢rtelmez¢s itt el-
sûsorban azokban a müv¢szeti Àgakban dÃl a leghevesebben, amelyekben gy´nge ¢s
elhanyagolhatÂ volt az avantgarde hatÀsa: a reg¢nyben ¢s a drÀmÀban. A legt´bb ame-
rikai reg¢ny- ¢s drÀmaÁrÂ valÂjÀban vagy ÃjsÀgÁrÂ, vagy mükedvelû szociolÂgus ¢s
pszicholÂgus. Ezek a szerzûk a programzene irodalmi megfelelûj¢t müvelik. °s a re-
g¢ny- ¢s drÀmaformÀt olyan elnagyoltan, g¢piesen ¢s minden ́ tlet hÁjÀn alkalmazzÀk,
hogy m¢g olyankor is feltünûen kilÀtszik a tartalom lÂlÀba, amikor v¢letlen¡l nem
puszta informÀlÀs vagy hÁrk´zl¢s a c¢ljuk. Mindaddig, ameddig a reg¢ny ¢s a szÁnda-
rab (legalÀbbis AmerikÀban) a k´lt¢szettûl, fest¢szettûl ¢s zen¢tûl elt¢rûen semmi ¢r-
deklûd¢st nem mutat az irÀnt, hogy kiaknÀzza a formÀjÀban rejlû vÀltoztatÀsi lehetû-
s¢geket, ezek a müv¢szeti Àgak tovÀbbra is az ¢rtelmezûk szabad pr¢dÀi maradnak.

çm a programszerü avantgardizmus ä amely elsûsorban annyit jelent, hogy a mü-
v¢sz a formÀval kÁs¢rletezik a tartalom rovÀsÀra ä nem az egyetlen v¢dekez¢s az ellen,
hogy a müv¢szetet megfertûzze az ¢rtelmez¢s. LegalÀbbis rem¢lem, hogy nem. Mert
ha igen, ez annyit jelentene, hogy a müv¢szet megÀllÀs n¢lk¡l k¢nytelen elûremene-
k¡lni. (RÀadÀsul ¢letben tartja tartalomnak ¢s formÀnak azt a fajta megk¡l´nb´ztet¢-
s¢t is, amely v¢gsû soron csak illÃziÂ.) Eszm¢nyi esetben Ãgy lehetne leginkÀbb kifogni
a szelet az ¢rtelmezûk vitorlÀjÀbÂl, ha olyan müvek sz¡letn¢nek, amelyek f´lszÁne
olyan tiszta ¢s egys¢ges, amelyek sodrÀsa olyan erûs, ¢rzelmi megszÂlÁtÂereje olyan
k´zvetlen, hogy ez a müalkotÀs... megmaradhat egyszerüen annak, ami. Van-e ma-
napsÀg lehetûs¢g erre? Azt hiszem, igen: a filmmüv¢szetben p¢ldÀul nemritkÀn talÀl-
kozunk ilyen alkotÀsokkal. °ppen ez¢rt a film a legelevenebb, legizgalmasabb ¢s leg-
fontosabb müv¢szeti Àg a jelen pillanatban. TalÀn Ãgy tudjuk legjobban megÀllapÁtani,
mennyire eleven egy bizonyos müv¢szeti Àg egy adott pillanatban, ha megn¢zz¡k, mi-
lyen tÀg teret enged a müv¢sznek arra, hogy sÃlyos bakl´v¢seket k´vessen el, mik´z-
ben alkotÀsa m¢g mindig jÂ marad. P¢ldÀul Bergman n¢hÀny filmje ä bÀr teli vannak
zsÃfolva mindenf¢le lapos m¢ly¢rtelmüs¢gekkel a modern l¢lekrûl, miÀltal mÀgnes-
k¢nt vonzzÀk az ¢rtelmezûket ä m¢giscsak diadalmaskodik rendezûj¡k nagyk¢pü
szÀnd¢kai felett. Az öRVACSORA ¢s a CSEND k¢peinek sz¢ps¢g¢vel ¢s vizuÀlis kifino-
multsÀgÀval szem¡nk elûtt alakÁtja Àt valami mÀssÀ a t´rt¢netek ä ¢s a dialÂgusok egy
r¢sz¢nek ä s¡letlen pszeudo-intellektualizmusÀt. (A diszharmÂnia e figyelemre m¢ltÂ
fajtÀjÀra a legjobb p¢ldÀt D. W. Griffith müveiben talÀlhatjuk.) A jÂ filmekben mindig
van valami k´zvetlens¢g, amely teljesen ki´li belûl¡nk az ¢rtelmez¢s inger¢t. JÂ n¢-
hÀny r¢gi hollywoodi filmnek, p¢ldÀul Cukor, Walsh, Hawks ¢s egy sor mÀs rendezû
filmjeinek megvan ez a f´lszabadÁtÂ, szimbÂlumellenes tulajdonsÀga, csakÃgy, mint
az Ãj eurÂpai rendezûk legjobb munkÀinak ä ilyen p¢ldÀul Truffaut filmjei k´z¡l a
LýJETEK A ZONGORISTçRA! ¢s a JULES °S JIM, Godard KIFULLADçSIG-ja ¢s °LI AZ °LE-
T°T-je, Antonioni A KALAND-ja ¢s Olmi A JEGYESEK-je.

Ha a filmmüv¢szetet mindeddig nem rohantÀk m¢g le az ¢rtelmezûk, ez jÂr¢szt
egyszerüen annak k´sz´nhetû, hogy a film mint müv¢szet m¢g annyira Ãj, mÀsr¢szt



annak a szerencs¢s v¢letlennek, hogy a filmet olyan hosszÃ ideig egyszerüen mozinak
tekintett¢k, vagyis inkÀbb a t´meg-, mint a magas kultÃra r¢sz¢nek, Ágy azutÀn a leg-
t´bb m¢ly elm¢jü kritikus b¢k¢n hagyta. RÀadÀsul egy filmben mindig van valami mÀs
is a tartalmÀn kÁv¡l, amit megragadhatnak azok, akik elemezni szeretn¢k. A film szÂtÀra
ugyanis, a reg¢ny¢vel ellent¢tben, formÀkbÂl Àll ä kameramozgÀsoknak, vÀgÀsoknak
¢s a keret kompozÁciÂjÀnak megfoghatÂ, bonyolult ¢s szavakba foglalhatÂ mÂdszerei-
bûl, mivel a film ezekbûl ¢p¡l f´l.

8

De akkor mif¢le kritikÀra vagy kommentÀrra van sz¡ks¢ge napjaink müv¢szet¢nek?
KorÀntsem akarom ugyanis azt ÀllÁtani, hogy a müalkotÀsok fogalmilag megk´zelÁt-
hetetlenek, hogy ne lehetne leÁrni vagy k´r¡lÁrni ûket. Mert lehet. Csak az a k¢rd¢s,
hogyan. Milyen lenne az a kritika, amelyik szolgÀlnÀ a müv¢szetet, nem pedig a hely¢t
bitorolnÀ?

Elsûsorban is arra lenne sz¡ks¢g, hogy a kritika t´bb figyelmet fordÁtson a müvek
formÀjÀra. Ha a tartalom tÃlhangsÃlyozÀsa az ¢rtelmez¢s arroganciÀjÀhoz vezet, a forma
hosszasabb ¢s r¢szletesebb leÁrÀsa annak elhallgattatÀsÀhoz. Arra van sz¡ks¢g, hogy
kidolgozzuk azt az inkÀbb leÁrÂ, semmint elûÁrÂ jellegü nyelvet, amelyen a formÀkrÂl
besz¢lni lehet.* A kritika legjobb fajtÀja, amellyel csak igen ritkÀn talÀlkozunk, az, ame-
lyik a tartalommal kapcsolatos megfontolÀsokat f´loldja a forma elemz¢s¢ben. N¢-
hÀny ilyen kritika, amelyik hamarjÀban eszembe jut a film, a drÀma, illetûleg a fest¢-
szet ter¡let¢rûl: Erwin Panofsky tanulmÀnya, A MOZGñK°P STíLUSA °S K¹ZEGE, North-
rop Frye essz¢je, A DRçMAI MþFAJOK çTTEKINT°SE, valamint Pierre Francastel tanul-
mÀnya, az EGY PLASZTIKAI T°R MEGSEMMISíT°SE. Roland Barthes RACINE-RñL cÁmü
k´nyve ¢s k¢t Robbe-Grillet-tanulmÀnya jÂl p¢ldÀzza, milyen eredm¢nyeket ¢rhet el
a formaelemz¢s egyetlen szerzû munkÀira alkalmazva. (Ugyanebbe a tÁpusba tartoz-
nak Erich Auerbach MIMESIS cÁmü essz¢k´tet¢nek legjobb darabjai, p¢ldÀul az ODºSZ-
SZEUSZ SEBHELYE cÁmü.) Hogy mik¢nt lehet a formaelemz¢st egyidejüleg müfajra ¢s
szerzûre is alkalmazni, erre jÂ p¢lda Walter Banjamin A MESEMONDñ. GONDOLATOK
NYIKOLAJ LESZKOV MþV°RýL cÁmü tanulmÀnya.

°ppilyen ¢rt¢kesek lenn¢nek azok a kritikÀk, amelyek valÂban pontos, ¢les szemü,
szeretetteljes leÁrÀst kÁnÀlnÀnak egy müalkotÀs megjelen¢si formÀjÀrÂl. Ez a f´ladat
azonban m¢g a formaelemz¢sn¢l is nehezebbnek tünik. Manny Faber filmkritikÀit,
Dorothy Van Ghent DICKENS VILçGA: KILçTçS A TODGERS-HçZBñL cÁmü tanulmÀnyÀt
¢s Randall Jarrell Whitman-essz¢it emlÁthetem, mint n¢hÀny ritka p¢ldÀjÀt annak a
kritikatÁpusnak, amelyre gondolok. Ezek az essz¢k a müalkotÀs ¢rz¢ki f´lszÁn¢t mu-
tatjÀk be an¢lk¡l, hogy elm¢leteikkel ´sszemaszatolnÀk.
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* Az egyik neh¢zs¢g, amellyel ennek sorÀn szembetalÀlkozunk, hogy a formÀt mindig valami t¢rbelinek te-
kintj¡k (a g´r´g´k formÀval kapcsolatos metaforÀi is valamennyien a t¢r k¡ĺ nf¢le k¢pzeteiben gy´kereznek).
Ez¢rt van az, hogy sokkal k´nnyebben talÀlunk szavakat a t¢rbeli, mint az idûbeli müv¢szetek formai jegyeinek
leÁrÀsÀra. Az idûbeli müv¢szetek k´z¡l term¢szetesen a drÀma a kiv¢tel, talÀn az¢rt, mert a drÀma olyan narratÁv
(vagyis idûbeli) forma, amely ugyanakkor vizuÀlisan ¢s k¢pszerüen is megvalÂsul a szÁnpadon. Nem rendelke-
z¡nk viszont egyelûre semmif¢le po¢tikÀval a reg¢ny szÀmÀra, semmif¢le vilÀgos fogalommal a narrÀciÂ lehet-
s¢ges formÀirÂl. TalÀn ezen a ter¡leten is a filmkritika fogja meghozni az Àtt´r¢st, mivel a filmek elsûdlegesen
vizuÀlis formÀk ugyan, ugyanakkor az irodalomnak is egyik alosztÀlyÀt k¢pezik.
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Az Àttetszûs¢g a legmagasabb rendü, leginkÀbb f´lszabadÁtÂ hatÀsÃ ¢rt¢k a mai müv¢-
szetben ä ¢s a kritikÀban nem kev¢sb¢. Az Àttetszûs¢g annyit jelent, hogy a magÀnvalÂ
dolognak a sugÀrzÀsÀt ¢rz¢kelj¡k, a tÀrgy¢t, amely az, ami, ¢s nem t´bb. Ebben Àll
p¢ldÀul Bresson ¢s Ozu filmjeinek ¢s Renoir A JçT°KSZABçLY-Ànak nagysÀga.

Valaha, hajdanÀban (mondjuk, Dante szÀmÀra) m¢g forradalmian Ãj ¢s kreatÁv l¢-
p¢snek tünhetett, hogy valaki olyan müalkotÀsokat hozzon l¢tre, amelyeket egyszerre
sok szinten lehet befogadni. Ma azonban mÀr nem az. Az ilyen müalkotÀs ma nem
tesz egyebet, mint Ãjabb p¢ldÀt szolgÀltat arra a redundanciÀra, amelytûl a modern
¢let minden ter¡let¢n annyit szenved¡nk.

Valaha, hajdanÀban (egy olyan idûszakban, amikor a magas müv¢szet alkotÀsai rit-
kasÀgszÀmba mentek) m¢g forradalmian Ãj ¢s kreatÁv l¢p¢snek tünhetett, amikor va-
laki hozzÀlÀtott, hogy elemezzen egy müalkotÀst. Ma viszont mÀr nem az. Ha valamire
biztosan nincs sz¡ks¢g¡nk manapsÀg, hÀt arra, hogy a müv¢szetet megprÂbÀljuk m¢g
inkÀbb f´loldani a gondolkodÀsban vagy (ami m¢g rosszabb) a kultÃrÀban.

Az ¢rtelmez¢s a müalkotÀs keltette ¢rz¢ki benyomÀst adottnak tekinti, ¢s azzal fog-
lalkozik, ami ezen tÃl kezdûdik. Ma azonban t´bb¢ nem vehetj¡k adottnak a müalko-
tÀs ¢rz¢ki oldalÀt. Gondoljunk csak p¢ldÀul a müvek sokszorosÁthatÂsÀgÀra, ami mind-
nyÀjunk szÀmÀra hozzÀf¢rhetûv¢ teszi ûket, tetej¢ben arra a rengeteg egymÀssal harc-
ban ÀllÂ Ázre, szagra ¢s lÀtvÀnyra, amellyel nagyvÀrosi k´rnyezet¡nk folyamatosan
bombÀzza ¢rz¢keinket. A mi kultÃrÀnk a tÃltermel¢sen, a bûs¢g zavarÀn alapszik: en-
nek k´vetkezt¢ben ¢rz¢keink ÀllandÂan veszÁtenek ¢less¢g¡kbûl. A modern ¢let ́ sszes
k´r¡lm¢nye ä az anyagi javak bûs¢g¢tûl a puszta zsÃfoltsÀgig ä ´sszeesk¡szik annak
¢rdek¢ben, hogy eltompÁtsa ¢rz¢ki k¢pess¢geinket. MÀrpedig amikor a kritikus f´l-
m¢ri, mi a kritika voltak¢ppeni f´ladata, ezt ¢rz¢keink ¢s k¢pess¢geink mai ÀllapotÀ-
nak f¢ny¢ben kell tennie (nem pedig annak alapjÀn, amilyenek ezek egy mÀsik kor-
szakban voltak).

Most az a legfontosabb, hogy visszanyerj¡k ¢rz¢keink egykori ¢less¢g¢t. Meg kell
tanulnunk t´bbet lÀtni, t´bbet hallani, t´bbet ¢rezni.

Nem az a f´ladatunk, hogy a lehetû legt´bb tartalmat fedezz¡k f´l egy adott mü-
alkotÀsban, m¢g kev¢sb¢ az, hogy t´bb tartalmat pr¢selj¡nk ki belûle, mint amennyi
benne van. Nem, a mi f´ladatunk az, hogy visszaszorÁtsuk a tartalmat az ût megilletû
helyre, hogy k¢pesek legy¡nk ism¢t magÀt a dolgot lÀtni.

A müv¢szettel kapcsolatos bÀrmif¢le kommentÀrnak ma az a f´ladata, hogy a mü-
alkotÀsokat ä ¢s hasonlÂk¢ppen tulajdon benyomÀsainkat ä valÂsÀgosabbÀ tegye szÀ-
munkra, nem pedig az, hogy kev¢sb¢ valÂsÀgossÀ. A kritikÀnak azt kell megmutatnia,
mik¢nt van az, ami van, nem pedig azt kell k´z´lnie vel¡nk, mit jelent.
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Hermeneutika helyett a müv¢szet erotikÀjÀra van sz¡ks¢g¡nk.

1964

424 ã Susan Sontag: Az ¢rtelmez¢s ellen



NOVELLAPçLYçZAT

Hazai Attila

REZSý K°RD°SE

àAbban ugyanis, hogy az emÂciÂk Àllapo-
tÀba a l¢lek betegs¢ge r¢v¢n jutunk, min-
denki egyet¢rt. A k¢rd¢s azonban az, hogy
hogyan mozog ¢s hogyan mozgat a l¢lek ä
mÀrpedig ez a k¢rd¢s vÀlasz n¢lk¡l ma-
rad.Ê

(PoszeidÂnosz: AZ EMñCIñKRñL)

Rezsû reggel f¢l h¢tkor kelt, friss volt ¢s szomorÃ. Nem vallotta be magÀnak, hogy û
voltak¢ppen egy szomorÃ vagy, mondjuk inkÀbb Ágy, szomorkÀs ember. Nem akarta
ezt t¢nyk¢nt elfogadni, ez¢rt szinte minden reggel Ãgy ¢lte Àt szomorÃsÀgÀt, mint va-
lami kellemetlen meglepet¢st.

A keddek ¢s szerdÀk, ezek az egyformÀn sz¡rke szabadnapjai hoztÀk ki belûle leg-
inkÀbb a melankolikus Àllapotot, mivel a h¢t t´bbi napjÀn az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi
K´nyvtÀrban dolgozott. Ott emberek k´z´tt lehetett, s volt szÀmos feladata is. A k´nyv-
tÀrban ¡ld´g¢lve sokkal gyorsabban telt az idû, mint a KirÀly utcai f¢lig berendezett
lakÀsÀban.

Rezsû kis¢tÀlt a konyhÀba, fûz´tt egy teÀt, elfogyasztott egy birsalmalekvÀrral meg-
kent zs´ml¢t, majd bement a nappaliba. Lefek¡dt a kerevetre, ¢s ´tven fel¡l¢st v¢g-
zett. A l¢gz¢s¢t lelassÁtotta a tornagyakorlat k´zben, s mikor a dohÀnyzÂasztala el¢ ¡lt,
m¢g inkÀbb lelassÁtotta. Behunyta a szem¢t, ¢s szÀmolni kezdte a l¢legzetv¢teleit. Har-
mincat l¢legzett Ágy, mik´zben Ãjabb tÁz perc szivÀrgott el savanykÀs ¢let¢bûl. Kinyi-
totta egyik kedvelt k´nyv¢t, ¢s olvasni kezdett:

àElûsz´r azt kell esz¡nkbe venn¡nk, hogy az ¢rtelemmel rendelkezû ¢lûl¢ny ter-
m¢szet¢n¢l fogva k´veti ¢rtelme ÃtmutatÀsÀt, ¢s annak vezet¢se szerint cselekszik.
Gyakran m¢gis mÀsk¢nt vez¢reltetik az ¢lûl¢ny valami fel¢ vagy el valamitûl, Ãgy, hogy
t´bbnyire nem is hallgat az ¢rtelm¢re, mik´zben egyfajta heves mozgÀs üzi ût tova.Ê*

Rezsû feln¢zett a k´nyvbûl a t¢v¢ mellett ÀllÂ ¢bresztûÂrÀra. F¢l kilenc volt. Elgon-
dolkodott a napjÀn. Fogalma sem volt, mit fog csinÀlni.

A nap ¢lesen s¡t´tt a szemk´zti hÀz falÀra ¢s ablakaira. Rezsû ablakÀnak a sarkÀn
is betüz´tt a f¢ny. Arra gondolt, le k¢ne menni az utcÀra. JÂ lenne a napf¢nyben s¢tÀlni
egyet, m¢g ha nincs is hova menni. Csak Ãgy, a mozgÀs ¢s a n¢zelûd¢s szÀnd¢kÀval
s¢tÀlni, felszÀllni a trolibuszra, esetleg bemenni egy k´nyvesboltba. Rezsû kiitta mara-
d¢k teÀjÀt, felvette a cipûj¢t, ¢s elindult.

425

* Khr¡szipposz: AZ EMñCIñKRñL.
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Trolibusszal utazott a Kossuth t¢rig, ott leszÀllt, les¢tÀlt a Duna-partra, ¢s elgyalo-
golt a LÀnchÁd k´zel¢ben l¢vû padokig. N¢gy pad Àllt ott egymÀstÂl egyenlû tÀvolsÀg-
ra. A mÀsodikon egy szerelmespÀr ¡lt. Rezsû le¡lt a hÁdtÂl tÀvolabbi negyedik padra.
A napf¢ny fel¢ fordÁtotta az arcÀt. Lehunyta a szem¢t, ¢s ism¢t a l¢legzetv¢tel¢t kezdte
figyelni. A levegûnek nem volt rossz illata, enyh¢n fÃjt a sz¢l, ¢rezni lehetett a vÁz ¢des-
k¢s szagÀt. Arra gondolt, az¢rt jÂ itt a folyÂ mellett ¡lni, jÂ, hogy s¡t a nap. Kinyitotta
a szem¢t, ¢s a budai oldalon futkosÂ autÂkat, teherautÂkat kezdte figyelni. A legt´bb
autÂ feh¢r szÁnü volt, de k¢kbûl ¢s pirosbÂl is el¢g sok volt.

Rezsû nemsokÀra oldalra fordult a padon, ¢s meglepûdve ¢szlelte, hogy egy barna
hajÃ lÀny ¡l mellette. Nem lÀtta, mikor ¡lt oda a lÀny, aki most a szem¢be n¢zett. ä JÂ
dolog itt a napon ¡ld´g¢lni ä mondta Rezsû.

ä °n is nagyon szeretem. Nem ¢rtem, hogy a hajl¢ktalanok mi¢rt az aluljÀrÂban
vannak, mi¢rt nem j´nnek ki a napf¢nyre ¢s ¡lnek le mondjuk erre a padra ä mondta
a lÀny.

ä Az¢rt itt nagyon rossz is tud lenni, ha nem s¡t a nap. Az aluljÀrÂban pedig nincs
sz¢l, mindig egy kicsit melegebb van, az mÀr majdnem olyan, mintha otthon lenne az
ember ä mondta Rezsû.

ä °n nem szeretem az aluljÀrÂkat ä mondta a lÀny. ä Ha olyan helyre megyek, ahovÀ
lehet busszal is menni, akkor inkÀbb busszal megyek, mint metrÂval.

ä A villamos is nagyon jÂ ä mondta Rezsû.
ä Igen ä mondta a lÀny. ä Nekem a kettes ¢s a tizenkilences a k¢t kedvenc villa-

mosom.
ä SzÂval neked kedvenced is van ä mondta Rezsû, ¢s k´zben a budai vÀrat n¢zegette.

A lÀny nem szÂlt t´bbet. Rezsû azon gondolkodott, mit k¢rdezhetne m¢g tûle. Le-
hunyta a szem¢t, ¢s arcÀt Ãjra a nap fel¢ tartotta.

ä °s van kedvenc szÁned is? ä k¢rdezte Rezsû.
ä Nem tudom. TalÀn a fekete ä mondta a lÀny.
ä A fekete az nem szÁn ä mondta Rezsû. ä Nem sokat ¢rtek a fizikÀhoz, de van egy

ilyen, hogy a fekete meg a feh¢r az nem szÁn, mert csak visszaveri vagy elnyeli a f¢nyt.
ä Akkor talÀn a barna ä mondta a lÀny.
ä °s a piros? ä k¢rdezte Rezsû.
ä A piros is lehet sz¢p. De van k´zepesen sz¢p piros ¢s ronda piros is ä mondta a

lÀny elgondolkodva. ä °s ugyanez van a rÂzsaszÁnnel is ä tette hozzÀ.
Rezsûnek tetszett, ahogy a lÀny vÀlaszolgatott. Kinyitotta a szem¢t, ¢s Ãjra egy pil-

lantÀst kÁvÀnt vetni a mellette ¡lû lÀnyra, hogy megvizsgÀlja az arcÀt ¢s a ruhÀzatÀt. A
lÀny azonban mÀr nem ¡lt ott. El¢g messzire s¢tÀlt a rakparton.

Rezsû papÁr zsebkendût vett elû a kabÀtja zseb¢bûl, ¢s kifÃjta az orrÀt. M¢g n¢hÀny
percig napf¡rdûz´tt, aztÀn felkelt a padrÂl, ¢s elindult a DeÀk t¢r irÀnyÀba. Az embe-
reket, az autÂkat, kirakatokat n¢zte. çtgyalogolt a Bajcsy-Zsilinszky Ãt zebrÀjÀn, ¢s be-
ment a sarkon ÀllÂ antikvÀriumba.

A filozÂfiapolchoz l¢pett, leguggolt, ¢s a k´nyvcÁmeket kezdte b´ng¢szni. Nemso-
kÀra ¢szrevette az otthoni k´nyv¢nek egy p¢ldÀnyÀt a polc k´zep¢n. Az ismerûs k´nyv-
h´z nyÃlt. Felegyenesedett vele, ¢s belelapozott.

PoszeidÂnosz sorait kezdte olvasni, egy kicsit elûbbrûl, mint d¢lelûtt.
àKhr¡szipposz e t¢tel¢vel kapcsolatban elûsz´r is a k´vetkezû neh¢zs¢get vethetn¢

f´l az ember: hogyan lehets¢ges az, hogy a b´lcsek, akik valamennyi erk´lcsi jÂt a leg-
magasabb rendü ¢s f´l¡lmÃlhatatlan javaknak tartjÀk, nem ker¡lnek az emÂciÂk ¢b-



resztette mozgÀs ÀllapotÀba, sem midûn vÀgyakoznak az ilyen javak utÀn, sem midûn
annak ´rvendeznek, hogy reÀjuk talÀltak.Ê

ä Mi olyat mondott Khr¡szipposz, ami ezzel ellenkezik? ä k¢rdezte magÀban Rezsû,
¢s Ãjra elolvasta Khr¡szipposz ÁrÀsÀt a k´nyvben. Hosszasan t´prengett, v¢g¡l kij´tt
a boltbÂl. V¢gigment az AndrÀssy Ãton az Oktogon irÀnyÀba.

Azt kÁvÀnta, bÀrcsak az egyik utcasarkon Ãjra talÀlkozna az ismeretlen lÀnnyal. Az
¢let azonban ilyen k¢nyes ¡gyekben teljesen kiszÀmÁthatatlan. Rezsû komÂtosan gya-
logolt. M¢g mindig nem j´tt rÀ, mire gondolhatott PoszeidÂnosz, ¢s arra sem, meny-
nyiben vonatkozik ez rÀ, vagy milyen kihatÀssal van az û sorsÀra mindaz, amit a b´lcs
mondott.

K¢nyelmes tempÂban l¢pdelt, folyamatosan ezen gondolkodott, ¢s egy ideje mÀr
nem szÀmlÀlta a l¢gz¢s¢t. A Liszt Ferenc t¢r k´zel¢ben beÀllt a cukrÀszda elûtt vÀrakozÂ
sorba, ¢s vett magÀnak k¢t gombÂc vanÁliafagylaltot.

Boda B¢ni

ELHçRíTñ SZONETT

Isten hozott? Nem, inkÀbb Isten Àldjon!
Alig hinn¢m, hogy l¢ny¡nk ´sszeforr.
¹n sz¢lsûs¢ges, mint egy meteor,
¢n szolid k´z¢p¢rt¢kekre vÀgyom.

A f´lgerjedt ¢g villogvÀnyai,
annak ´r¡l´k, hogyha elker¡lnek.
JÂ, sz¢p utÀna szivÀrvÀnylani...
De jobb nekem a k´znap, mint az ¡nnep.

Parazsat? Hogyne, a szivaromon.
Ittl¢temnek honnan vette nesz¢t?
Ha voln¢k tÀn szilÀrdabb ÀllagÃ...

Nekem ne viharozz¢k, angyalom!
Nem Âhajtan¢k szÀllni szanasz¢t,
mint a sz¢tt¡sszentett szivarhamu.

Boda B¢ni: ElhÀrÁtÂ szonett ã 427
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TÂth Judit

A HALçL °JI DALA
R¢z PÀlnak

Hideg a t¢li ¢jszaka,
szÃr az ûrbÂd¢k sz¢nszaga,
Ãgy reszketsz, mint a f¢lsz maga.
AlÀhull Krisztus h¢t szava.

Legjobb, ha futva m¢sz haza,
k¡l´n´sen, ha van hova.
ºlt´dben fagysz meg, ostoba,
sz¢tt¢p a sz¢lv¢sz ostroma.

JÂ, akinek van otthona,
valami Àgy meg egy szoba,
elbÃjnÀl mÀr akÀrhova,
mert annyi minden v¢sz oda.

A t¡sk¢k ¢s a Golgota
n¢lk¡l meg nem szÂlal soha
a hÃsv¢t hüs harangszava.
A fagybÂl l¢lek szÀll tova.

Az alkohol jÂ iskola,
akinek nem jutott soha
lÀnyok kihÁvÂ mosolya,
se Àgy, se hÀz, se Golgota,

Ágy nincstelen Ãszik tova.
°s a vÀros kÂrboncnoka
n¢zi, hol akadt el szava,
szÀmsor jelzi, honn¢t hova.

Ez a halÀlok ¢vszaka,
mert t¢l van ¢s mert ¢jszaka,
hisz a nyomor ¢ji dala
a semmibûl szÀll sehova.

Szük utcÀkban a v¢r szaga,
kutyÀk, verekedûk zaja
cserepeken gurul tova.
Ki kinek kiÀltott oda?

MÀs nem szÀll, mint az ¢jszaka
halÀlt hozÂ s´t¢t szava.



FIGYELý

ERñSZ °S THANATOSZ
PçRBESZ°DE

SomlyÂ Gy´rgy: T́ r¢svonalak
Seneca, 1997. 100 oldal, 780 Ft

àMert egy tûrûl fakad erotika ¢s halÀl.Ê
(Georges Bataille)

(A fÀk aranykeze)
Az oktÂberi kora ûszben ¢rtem meg, mi lehet
valÂjÀban a k¡l´nbs¢g a tavaszi megÃjulÂ ¢s
az ûszi ¢rett, halÀlk´zeli szerelemszimbolika
k´z´tt. A tavaszi k¢pletes ereje a megÃjulÀs-
ban van, a folytathatÂsÀg rem¢ny¢ben, a ki-
teljesed¢sbe vetett hitben, vagyis az idûben,
hogy van m¢g. A nappal hosszabbodÀsa, a
(k¡l)vilÀg szÁnesed¢se, a fÀk levelei, a r¡gye-
z¢s, a f´ld szaga, a k´nnyü esûk illata, a nûk
´lt´zk´d¢se mind a tavasz jelens¢gei. Mind-
ezt persze csak most lÀtom Ágy, gondolok
vissza, kora ûsszel, s elcsodÀlkozom, hogy eb-
ben a melankolikus f¢nyben szinte tavaszi
erûvel tombol a Szerelem. A tÂparton vonul-
nak a pÀrocskÀk, megk¢rdûjelezve ¢vszakhoz
k´t´tt elmÃlÀskoncepciÂmat. AztÀn tovÀbb
¡cs´r´gve a padon, ¢rezve ¢s m¢g ki¢lvezve
a gyenge napf¢ny utolsÂ erej¢t, rÀ kell j´n-
n´m, hogy a lÀtszat m´g´tt nagyon is k¢ts¢g-
beesett kapaszkodÀs lehet ez a mÀsik ember-
be, szerelm¢be ¢s szeretet¢be, pontosan az
idûhiÀny miatt, mivel ûsszel vÀlik leginkÀbb
lÀtvÀnyossÀ az idû mÃlÀsa, esetlegess¢g ¢s
rendszeress¢g, p¢ldÀul a falevelek hullÀsÀ-
ban. Persze sohasem tudtam ´nmagam szÀ-
mÀra sem kimerÁtûen megfogalmazni, mi¢rt
az ûsz a kedvenc ¢vszakom. Egyszerüen csak
¢vrûl ¢vre tapasztalom, hogy a nyÀr utÀn el-
j´n az ¢n idûm. Az ûszintes¢g ideje vagy bi-
rodalma, vagyis az ÁrÀs¢, s mindig is ilyenkor
tudtam legjobban dolgozni, s mintha utoljÀra
tenn¢m, mindig belefogok egy-egy nagyobb
l¢legzetü munkÀba.

Most ¢ppen SomlyÂ Gy´rgy legutolsÂ k´-
tete tünt aktualizÀlhatÂ feladatnak, mivel az

alÀbbiakban leÁrt hangulatot sugalljÀk ä Àtt¢-
teleken, formai jÀt¢kokon kereszt¡l ä versei.
A szerelem, a szerelem akarÀsa ¢s a halÀlf¢-
lelem k´zti hatÀrsÀvban mozognak ezek a
verssz´vegek. Egyik pillanatban kicsÃfolva a
halÀlt, egy mÀsikban pedig elfogadva elker¡l-
hetetlens¢g¢t ä s mindezt a szerelmi jÀt¢k, az
erotika teszi SomlyÂ szÀmÀra elviselhetûv¢.
Az û szeml¢let¢t is, mint mexikÂi barÀtjÀ¢t,
az erotika ¢s a halÀl duÀlis felfogÀsa jellemzi:
àAz erotika a teljes ¢let megtapasztalÀsa, mert k¢z-
zelfoghatÂ eg¢szk¢nt jelenik meg, ¢s mi is teljes l¢-
ny¡nkkel hatolunk bel¢, az erotika egyszersmind az
¡res ¢let is, az ´nmagÀt lÀtÂ, az ´nmagÀt megjele-
nÁtû ¢let. UtÀnzÀs ¢s ´nalkotÀs, alkotÀs ¢s ´nutÀn-
zÀs. TotÀlis tapasztalÀs, Àm sosem lesz teljes, mert
¢pp az a l¢nyege, hogy mindig egyfajta tÃlvilÀg.Ê
(Octavio Paz.) Ez¢rt is, ennek nyÁlt(abb) vÀl-
lalÀsÀ¢rt ¢rzem ûszint¢bbnek az eddigiekn¢l,
a SomlyÂ-versek szokÀsos intellektuÀlis t´ltete
ellen¢re testk´zelibbnek, maszkjait pedig va-
lÂsÀgosabbnak az eddig ismertekn¢l, ugyan-
akkor vÀltozatlanul kitünû technikÀval meg-
Árt versjÀt¢kait komolyabbaknak, alkalmi ver-
seit egyszerübbeknek ugyan, de m¢lyebbek-
nek is, ¢s aktuÀlisabbaknak.

Az °sben nemr¢g, a VISSZAN°Zý rovatban
megjelent SomlyÂ Gy´rgynek egy ÁrÀsa Kosz-
tolÀnyi k¢t ûszi vers¢rûl, a V¹R¹S HERVADçS-
rÂl s az ýSZI REGGELI-rûl. Ezt az ´sszehason-
lÁtÂ elemz¢st Ágy kezdi SomlyÂ: àAz emberi l¢-
tez¢s mindenkori legnagyobb alternatÁvÀja ¢s a k´l-
t¢szet lokÀlis, szinte t¢r n¢lk¡li kis filolÂgiai vagy
m¢g inkÀbb ¢rtelmez¢si k¢rd¢se semmiben sem ha-
sonlÁt egymÀsra, m¢g kev¢sb¢ m¢rhetû egymÀssal.
Csak ¢ppen a maguk hely¢n nem lehet ´ssze nem
kapcsolni ûket. Ha az egyik benne foglaltatik a mÀ-
sikban, akÀr a borostyÀnban egy milliÂ¢ves lepke.Ê
SomlyÂ KosztolÀnyit elemzû ÁrÀsa megerûsÁ-
tett, hogy jÂ nyomon jÀrok, ¢rtekezû prÂzÀ-
ban is olyan t¢mÀhoz nyÃl, mely szÀmÀra na-
gyon fontossÀ vÀlt, àl¢tk¢rd¢ss¢Ê. SomlyÂ
nagy ¢rz¢kenys¢ggel besz¢l ifjÃkori mestere
ä apja legjobb barÀtja ä ûszi, halÀlk´zeli ver-
seirûl, pontosabban k¢t sort, illetve t´red¢ket
emel egymÀs mell¢, mintegy ´nmagÀra felel-
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tetve Àltaluk KosztolÀnyit: àOly jÂ nem ¢lni?Ê ä
àJobb volna ¢lni. çmde tÃl a fÀk mÀr / aranyke-
z¡kkel intenek nekem.Ê Ehhez az elemz¢s¢hez
k¢sûbb kieg¢szÁt¢st ragasztott SomlyÂ, mely-
ben szem¢lyes ¢lm¢nyeit is az olvasÂ el¢ tÀrja,
szint¢n az °sben. KosztolÀnyi ¢s apja, SomlyÂ
ZoltÀn halÀla kapcsÀn elm¢lkedik: àMÀr az û
halÀluk se borzongat. Csak a verseik. MÀr a ma-
gam¢ se. Ahogy ¢vezredes ÀlmÀbÂl felriadva, a mÀ-
sik oldalÀra fordul a k´lt¢szet, egy mÀsik Àlomba
fordul Àt, ahol mÀr a fÀk sem Ïaranykez¡kkel in-
tenek nekemÎ. Csak meglegyintenek, azzal a sz¢-
gyenkez¢ssel, hogy Áme mÀr egy negyedszÀzaddal
tÃll¢ptem az û ¢letkorukon.Ê SomlyÂ sorai a b´l-
csess¢g jegy¢ben ÁrÂdtak, ahogy ugyanez
¢rezhetû ´regkori k´ltem¢nyein is. P¢ldÀul a
k´tet egyik legszebb vers¢ben, az ýSZV°GI
NAP ä ýSR°GI HçRFA cÁmüben:

àA sz¢lzilÀlta idegszÀlakat
Egyenk¢nt simogatja sz¢t a nap
FelhangoljÀk ¢rz¢keny ujjai
MÀr csak a szf¢rÀk csendj¢t hallaniÊ

(Intermezzo: ErÂsz ¢s Thanatosz)
A mÀr id¢zett tanulmÀnyÀban, az EROTIKUS
TöLVILçG-ban Árja Octavio Paz, hogy szerinte
az erotika tÀrsadalmi funkciÂt t´lt be, mert
a àmÀsikÊ n¢lk¡l nincs erotika, mivelhogy
nincs t¡k´r. Georges Bataille hasonlÂan gon-
dolkodik, de mÀs megk´zelÁt¢sbûl (ERñSZ
K¹NNYEI). Az û v¢lem¢nye szerint az embert
az erotika, az erotikÀja k¡l´nb´zteti meg az
ÀllattÂl. Az erotikÀt pedig k¢t tiltÀs ä a szexu-
alitÀs ¢s a halÀl ä ÀthÀgÀsak¢nt ¢rtelmezi. NÀ-
la az erotika a vallÀs r¢sze, bÀr tudja, hogy
mÀra az erotika szakrÀlis jelleg¢t elvesztve
tisztÀtalannÀ vÀlt. Bataille ¢rtelmez¢s¢ben a
szakralitÀs dualitÀsa a tiltott ¢s az ÀthÀgandÂ
egy¡ttes¢bûl fakad, amely fesz¡lts¢g nem
oldhatÂ fel intellektuÀlisan, csupÀn tapasz-
talatilag. Michel Foucault szÀmÀra pedig ez a
paziäbataille-i erotika ä t´rt¢netileg (A SZEXU-
ALITçS T¹RT°NETE) ä csak az egyik verziÂja
lenne a szexualitÀssal kapcsolatos igazsÀg
megteremt¢s¢nek. Ezt a tudÀst Foucault KÁ-
nÀra, JapÀnra, RÂmÀra, az arab tÀrsadal-
makra gondolva ars eroticÀnak nevezi, ahol
àaz igazsÀgot magÀbÂl a gy´ny´rbûl, a gyakor-
latk¢nt felfogott ¢s ¢lm¢nyk¢nt meg¢lt gy´ny´rbûl
vezetik leÊ. A mai civilizÀciÂnak azonban mÀr
nincs ars eroticÀja ä àlegalÀbbis elsû pillantÀs-

raÊ ä, mondja Foucault, viszont elûsz´r tett
szert a szexualitÀs tudomÀnyÀra (scientia sexu-
alis), azaz a szexualitÀs igazsÀgÀt hatalom- ¢s
tudÀsformÀhoz rendeli. Ez szÀmomra a sze-
xuÀlis forradalom k´r¡lÁrÀsa, amit direkt
mÂdon George Steiner Ágy fogalmazott meg
EROS AND IDIOM cÁmü munkÀjÀban: àA hu-
szadik szÀzadi besz¢dben, irodalomban ¢s grafikai
ÀbrÀzolÀsban jelentkezû ÏszexuÀlis forradalomÎ
v¢gsû fokon talÀn az ¢rt¢kek egy sokkal m¢lyebb
transzformÀciÂjÀban gy´kerezik. Mik´zben kifel¢
mozdulunk a nyugati t´rt¢nelem polgÀri fÀzisÀbÂl,
talÀn az egy¢nnek, az identitÀsnak mint a magÀn-
¢let tartÂs aktusÀnak jellege ¢s a halÀl t¢ny¢hez valÂ
viszonya vÀltozik alapvetûen.Ê

Szerintem SomlyÂ az egyetlen lehets¢ges
megoldÀst vÀlasztotta ars poeticak¢nt, az ars
erotica eszm¢ny¢t emelve k´lt¢szet¢be (talÀn
erre ä a müv¢szetben megl¢vû ä kibÃvÂra
utalhatott Foucault is). NÀla az ¢rezhetû àsa-
jÀtÊ halÀl(k´zeli) ¢lm¢nye ä ahogy àa halÀl t¢-
ny¢hez valÂ viszonyaÊ az ¢let¢n ¢s Ágy a mü-
veken kereszt¡l is vÀltozik ä valÂban bele-
jÀtszhat szexualitÀsÀba, ami a verseit egyre
erotikusabbÀ, ´nc¢lÃbbÀ, gy´ny´rrel ¢s fÀj-
dalommal teljesebb¢, telÁtettebb¢ teszi.

(HalÀlk´zeli boldogsÀg)
NagyjÀbÂl ä ¢s leszükÁtve a lehetû legegysze-
rübb megfogalmazÀsra ä azt mondhatjuk,
hogy alapvetûen k¢tfajta k´ltûtÁpus, k´ltûi al-
kat l¢tezik. Az egyik, amelyik a sajÀt ¢nj¢bûl
tÀplÀlkozik, s a vilÀg csak kivÀltja belûle a t¢-
mÀkat, az ¢rzelmeket, az ÁrnivalÂkat, akin¢l
a k´lt¢szet ¢s valÂsÀg egybevÀg, ¢let ¢s mü
k´z´tt nem hÃzhatÂ ¢les hatÀr, vagy ¢ppen
´sszefolyik a kettû. A mÀsik ennek ellentettje,
a tudÂs (tudatos) k´ltû, akinek az ¢lete ¢rdek-
telen, s nem ´nmagÀra, hanem a vilÀgra kÁ-
vÀncsi (illetve azon kereszt¡l keresi ´nma-
gÀt), a megismer¢s kiel¢gÁthetetlen vÀgya
hajtja, aki szÀmÀra a k´lt¢szet intellektuÀlis-
szellemi ¢lm¢nyt okoz, s aki szÀmÀra a meg-
ismer¢s nemcsak metafizikai probl¢ma, ha-
nem nyelvi is, hogy feltÀrhassa a vilÀg rejtett
´sszef¡gg¢seit.

SomlyÂ Gy´rgy jÂl ismeri mindk¢t vÀlto-
zatot, hiszen maga is a tudÂs k´ltûk sorÀba
tartozik, s szÀmos tanulmÀnya, kritikÀja ¢s
fordÁtÀsa bizonyÁtja a mÀsik tÁpushoz k´tûdû
empÀtiÀjÀt, amely azonban mindig sajÀt k´l-
tûi gyakorlatÀbÂl fakad. Szentkuthy MiklÂs-

430 ã Figyelû



Figyelû ã 431

rÂl Árott egyik tanulmÀnyÀban ¢rtekezik kri-
tikusi szempontjÀrÂl, mely szerint àa kritika
empÀtiÀjÀnak (ami n¢lk¡l szÀmomra nincs kritika)
egyik krit¢riuma mindig az, hogy magunk¢vÀ te-
gy¡k (persze a magunk mÂdjÀn) a kritika tÀrgyÀ-
nak irÀlyÀt, amely egyben az irÀnyt is megszabja:
kijel´li a megk´zelÁt¢s legr´videbb ÃtjÀtÊ. ¹ssze-
cseng ez sajÀt elk¢pzel¢semmel is, miszerint
àlegt´bbsz´r a hozzÀm k´zelieket k´rny¢keztem meg
mint kritikusÊ, igaz, SomlyÂ Gy´rgy az ¢letre
¢rti, ¢n pedig a müvekre gondolok, esetleg
azzal a paradoxonnal kieg¢szÁtve, hogy àsok-
szor [...] a legtÀvolabbit ¢reztem magamhoz legk´-
zelebbnekÊ.

R¢z PÀl emlÁti a Szentkuthyval folytatott
àvideobesz¢lget¢sÊ-ben, hogy Thomas Mann
szerint hÀromf¢le kritika l¢tezik az ÁrÂ szem-
pontjÀbÂl. àAz elsû: amelyik kevesebbet vesz ¢szre
a mübûl, mint amennyit maga az ÁrÂ tud, a mÀso-
dik: ami k´r¡lbel¡l annyit, mint amennyit az ÁrÂ
tudott sajÀt müv¢rûl, ¢s a harmadik: az igazi, ami-
kor t´bbet fedez fel, mint amennyit maga az ÁrÂ tu-
dott a müv¢rûl.Ê V¢lem¢nyem szerint SomlyÂ
Gy´rgy maga is mindig a harmadik aspektust
igyekszik megvalÂsÁtani, ebben rejlik a Som-
lyÂ-ÁrÀsok ereje, hogy bele tud helyezkedni
elemzettje bûr¢be, an¢lk¡l, hogy apollÂni in-
tellektuÀlis-szakmai f´l¢ny¢t marsz¡aszi meg-
alÀztatÀsra hasznÀlnÀ.

Ehhez a tudÀshoz azonban a T¹R°SVONA-
LAK k´tet tanÃsÀga szerint olyan tapasztalat
kapcsolÂdik, amirûl ¢ppen Szentkuthy kap-
csÀn besz¢lt, hogy àa 80. ¢v¡kh´z k´zeledû vagy
azt Àtl¢pû nagyemberekÊ arca mindinkÀbb azo-
nosul hûseik, maszkjaik arcÀval, az Àlarcuk
valÂsÀgos arccÀ alakul. (KorÀbban ennek a
tanulsÀgnak a jegy¢ben sz¡lettek Ronsard-
imitÀciÂi.) E tanulmÀnyÀban szem¢lyes eml¢-
keire hagyatkozva s azokbÂl ÀltalÀnosÁtva Árja
SomlyÂ: àCsak az lehet boldog, aki a halÀlhoz k´-
zel ¢rzi magÀt boldognak.Ê Ez az aforisztikus,
antik b´lcsess¢gü mondat Szentkuthynak ar-
ra a kijelent¢s¢re reflektÀl, melyben halÀla
elûtt k¢t nappal, minden Àtmenet n¢lk¡l,
SomlyÂ Gy´rggyel pezsgûzgetve kijelenti:
àmost boldog vagyokÊ. SomlyÂ kifejti ebben az
utolsÂ talÀlkozÀst meg´r´kÁtû tanulmÀnyban,
hogy Szentkuthy ¢letmüve ¢ppen az ellenke-
zûj¢rûl lÀtszik szÂlni. E kettûss¢g ig¢zete, bol-
dogsÀg ¢s boldogtalansÀg, erotika ¢s halÀl Àl-
landÂ k¢pzete, szembenÀllÀsa ¢s egymÀsba
oldÂdÀsa ä minden mÀs felszÁni k¡l´nb´zû-
s¢g ellen¢re ä m¢lyen ´sszek´ti szeml¢let-

mÂdjukat. A T¹R°SVONALAK k´tetben van is
egy Szentkuthy-mottÂ, melyet sajÀt lÀbjegy-
zete szerint utÂlag illesztett a vers elej¢re,
mert szavai àelûzm¢nyezikÊ a vers k¢peit. A
MADRIGçL (4) cÁmü vers mottÂja tehÀt Ágy
kezdûdik: àögy ¢ltem a boldogtalansÀg k´zep¢n,
mint szeretûm k´ld´ke a hasÀn...Ê S valÂban a nûi
k´ld´k Àll e SomlyÂ-vers k´z¢ppontjÀban,
melyet eg¢szen addig nem r¢szesÁtett figyel-
m¢ben a k´ltû, mÁg a nû minden egyes por-
cikÀjÀt fel nem t¢rk¢pezte, pÀros rÁmmel ¢s
rendkÁv¡l plasztikusan le nem Árta, konkr¢t
szexuÀlis kalandot sejtetve. A k´ld´k´t v¢g¡l
kezdet ¢s v¢g k´zti centrumk¢nt ¢rz¢kelte,
szexus ¢s halÀl k¢pzet¢t ´sszecsomÂzva:

 àde nem lÀttam a k´ld´k¢t
a minden l¢t elûtti l¢t
borostyÀnba zÀrt kezdet¢t
 s mÁg nem lÀttam a k´ld´k¢t
nekem nyugalmat mÀr a vak
halÀl sem adÊ

Ugyanakkor persze f¢lre¢rt¢s lenne, vagy
legalÀbbis tÃlsÀgosan egyszerü ¢rtelmez¢s, ha
valÂban egy konkr¢t szexuÀlis ¢lm¢ny leÁrÀ-
sÀt v¢ln¢nk e vers hÀtter¢ben. SomlyÂ sokkal
tudatosabb enn¢l, mindig tudja, mit mi¢rt
csinÀl, s pontosan tisztÀban van annak hatÀ-
sÀval is. így az elsû ciklus p¢ldÀul ´t darab
sorszÀmozott, hasonlÂ t¢mÀjÃ madrigÀlt tar-
talmaz, a cikluson bel¡l tematikusan elhe-
lyezve, oly mÂdon, hogy az elsû homÀlyos
k¢rd¢s¢re, rem¢nyked¢s¢re az utolsÂ adja
meg a lemondÂ vÀlaszt utolsÂ sorÀval egy
szÂban: à(hijÀba)Ê. SomlyÂ mÀr a hetvenes
¢vekben felhÁvta Domokos MÀtyÀs figyelm¢t
egy besz¢lget¢s sorÀn, hogy àegyetlen vers sem
sz¡letik egy ¢lm¢nybûlÊ. Azaz a vers az adott,
megfelelû pillanatban a k´ltû ´sszes ¢lm¢ny¢t
magÀban foglalja, m¢gis rendkÁv¡l fontos a
àpillanatÊ, hiszen valami¢rt-valamivel elûhÁv-
ta ezeket az ¢lm¢nyeket.

Vas IstvÀn Árja eml¢kezetes ¢s sokat hivat-
kozott 1968-as EGY NAIV K¹LTý cÁmü tanul-
mÀnyÀban, hogy SomlyÂt a àgondolati k´lt¢-
szetÊ, a àf´l¢nyes intellektusÊ, a àmagabiztos for-
mamüv¢szetÊ, a àmagÀtÂl ¢rtetûdû k´ltûi anyagul
szolgÀlÂ müvelts¢gÊ jellemzi, ami a mai napig
¢rv¢nyes. àIntellektuÀlis k´ltûÊ, ha mÀr osztÀ-
lyozni kell, mondja Vas, de van egy nagyon
¢rz¢keny megÀllapÁtÀsa, mely erre a k´tetre
szerintem m¢g ¢rv¢nyesebb, mint akkor: à°s



eg¢sz ¢rett formamüv¢szet¢nek legnagyobb vÁvmÀ-
nya, hogy nem ismer Ãgynevezett k¢nyes t¢mÀt.Ê
Majd felsorol n¢hÀny verset p¢ldak¢ppen:
CIRKUSZ, A DíVA HALçLA, PSALMUS EROTICUS,
CSAK A B°KE, HALçLHíR, MESE A 28. NAPRñL
ä àamely az û kivÁvott formai egyensÃlya n¢lk¡l az
obszcenitÀs vagy az ÃjsÀgszenzÀciÂ hatÀrÀt sÃrol-
nÀÊ. Ma ezek a versek, Ãjraolvasva, szerelem-
rûl ¢s halÀlrÂl, nem tünnek annyira frivol-
nak. Pl.: àahol vÀr mindnyÀjunkra a szerelem ¢s
´regs¢g / rÃtsÀgÀban is sz¢p emberi sorsaÊ. Ehhez
k¢pest a mai SomlyÂ-lÁra jÂval plasztikusabb.
Az utolsÂ madrigÀlbÂl id¢zve:

 àMi van a bugyijÀba
K¢k szilva magvavÀlva
A hamvas sz¢p pinÀja
M¢gis mÀsnak kinÀljaÊ

(HasonlÂ jelens¢g megfigyelhetû Lator LÀsz-
lÂ k´lt¢szet¢ben is, korÀbbi, term¢szetbe foj-
tott erotikÀja ´regkorÀra felszabadult, s jÂ
n¢hÀny, tûle szokatlanul frivol verset publi-
kÀlt ¢s vett fel ´sszes versei k´z¢.) SomlyÂnÀl
azonban ÀllandÂ àduÀlis parafrÀzisÊ-rÂl van
szÂ, mint egyik verscÁm¢ben mondja, egy-
r¢szt, mivel àkÁs¢rletezû k´ltûÊ-nek tartja magÀt,
Ágy nyitott minden Ãj dologra, mÀsr¢szt a k´l-
t¢szet szerepe az û felfogÀsÀban a hagyomÀny
folytatÀsa, azaz tovÀbbÁrÀsa. Minden bi-
zonnyal egyet¢rtene Vas IstvÀn elfogult sza-
vaival a MAGYAR ERATO bevezetûj¢ben: àTalÀn
nem magyar elfogultsÀg a mi szerelmi lÁrÀnkbÂl ki-
hallani a l¢gszomjas sÂvÀrgÀst, de egyÃttal a vilÀg-
mindens¢ggel valÂ ¢rintkez¢snek olyan felszabadu-
lÂ, diadalmas l¢legzetv¢tel¢t, amilyennel aligha ta-
lÀlkozunk mÀs nemzetek irodalmÀban.Ê De a k´-
vetkezû pillanatban mÀr ä mÀsik ¢nj¢nek
kozmopolita szeml¢let¢bûl eredûen ä SomlyÂ
nyilvÀn szÀmos p¢ldÀval cÀfolnÀ ezt a kijelen-
t¢st. ValÂszÁnüleg a provanszÀl trubadÃrk´l-
t¢szet p¢ldÀjÀval hozakodna elû, ahol a nû
maga a szerelem fogalmÀval azonos. Michel
Deguy ä akinek SomlyÂ az elsû ciklust szen-
teli (vagy neki is), francia barÀtja, akitûl egy
k´tetnyi verset lefordÁtott, akivel a neves Po-
¢sie folyÂirat szerkesztûs¢g¢ben egy¡tt dolgo-
zik ä szint¢n sokat merÁt ultramodern k´lt¢-
szet¢hez a trubadÃrhagyomÀnyokbÂl (ahogy
SomlyÂ e ciklusa is). Ars poeticÀja sokban ro-
kon SomlyÂ ars eroticÀjÀval: àA k´lt¢szet akÀr a
szerelem mindent a jelekre bÁz...Ê ä Árja Deguy

NINCSENEK MEGSZçMLçLVA A NAPOK cÁmü
vers¢ben (SomlyÂ fordÁtÀsÀban). De SomlyÂt
nem el¢gÁti-el¢gÁtette ki az àudvarlÂ szere-
lemÊ rem¢nytelen vÀgyakozÀsa, kirÀndulÀso-
kat tett az antik szerelmi k´lt¢szet birodalmÀ-
ba is fordÁtÂk¢nt, ahol a kereszt¢nys¢ggel
szemben a szerelem ¢s szexualitÀs nem vÀ-
lasztÂdik ä szabÀlyok Àltal ä sz¢t. Ezek a for-
dÁtÀsi kÁs¢rletek nyilvÀn k´lt¢szettechnikai
gyakorlatok is egyben, melyek t¢mÀjuknÀl
fogva k¡l´n´sen SomlyÂ kedv¢re valÂk. Phi-
lod¢mosz derüs, erotikus ¢letszeml¢let¢t jÀt¢-
kos k´nnyeds¢ggel, ugyanakkor diszticho-
nokban adja vissza müfordÁtÀsÀban. Egy n¢v-
telen g´r´g k´ltû vers¢t igen ¢rz¢kenyen, fi-
noman: àMelletted citerÀs lÀny, tenn¢k ¢n is,
ahogy te, / fognÀm f´nt lÀgyan, penditen¢m k´ze-
p¡tt.Ê

Persze a Vas IstvÀn-i elfogultsÀggal a ma-
gyar k´lt¢szet szerelem¢lm¢ny¢t hamar Àt-
forgathatnÀnk a halÀlvÀgy ugyanilyen retori-
kai megfogalmazÀsÀba. P¢ldÀul, hogy a ma-
gyar k´ltûi l¢lek k¡l´n´sen vonzÂdik s von-
zÂdott r¢gen is a halÀl t¢mÀjÀhoz, el¢g csak
az elsû nyelveml¢k¡nkre, a HALOTTI BESZ°D-
re, vagy az elsû magyar nyelvü versre, az
ñMAGYAR MçRIA-SIRALOM-ra gondolni, hogy
ne mindjÀrt a romantikus ànemzethalÀlÊ-vÁ-
ziÂval kezdj¡k. çltalÀnosÁthatnÀnk Ãgy is
ezek utÀn, hogy a magyar k´lt¢szet k¡l´n´-
sen fog¢kony a szerelem ¢s halÀl t¢mÀjÀra, ez
azonban nem lenne igaz. Octavio Paz ¢ppen
arra figyelmeztet, miszerint a k´lt¢szet legÀl-
talÀnosabb feladata, hogy az embert szembe-
sÁtse a legnagyobb igazsÀgokkal: a szerelem-
mel ¢s a halÀllal. àA francia k´lt¢szet ¢s nyelv
mÀig gyakran aknÀzza ki szerelem ¢s halÀl, l'amour
¢s la mort szoros hangzÀsbeli rokonsÀgÀtÊ ä olva-
som Szigeti CsabÀnÀl is, a trubadÃrk´lt¢szet
magyar szak¢rtûj¢n¢l. Vannak az¢rt nek¡nk
is k´ltûink, akik patetikusan vÀllaltÀk, hogy
eml¢keztetnek ezekre a àlegnagyobb igazsÀ-
gokraÊ, p¢ldÀul Ady Endre. SomlyÂ viszont
nem ilyen szÀnd¢kkal k´zeledik a vershez, az
olvasÂhoz. JÂval Âvatosabb enn¢l, indi-
rekt mÂdon, Ady maszkjÀt hasznÀlja fel a
MYLITTA-DALOK ciklusban, azaz szÀnd¢kosan
nem a L¢da- vagy Csinszka-ciklusokat paraf-
razeÀlja, hanem Ady egyik alkalmi szerel-
m¢nek kopott f¢nyü nev¢t emeli cikluscÁm-
m¢. Elmond egy r´vid-alkalmi szerelmi t´r-
t¢netet, hasonlÂt a madrigÀlokban t´red¢ke-
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sen mÀr felvÀzoltakhoz, amibûl kider¡l, hogy
valÂszÁnüleg ez a ciklus sem egyetlen ¢lm¢ny-
bûl rakÂdott ´ssze, noha el¢gg¢ konkr¢tnak
tünik.

(A k´zvetÁtû eml¢kezet)
A müv¢szi alkotÀsfolyamatot, az ihlet eksztÀ-
zisÀt mint intuitÁv Àllapotot mindig a szere-
lem ¢lm¢ny¢hez hasonlÁtottÀk mÀr a helle-
nisztikus korban is. A müv¢szi ´r´k kiel¢g¡-
letlens¢get, a t´k¢letes mü megvalÂsÁtÀsÀnak
hiÀnyÀt pedig a halÀl¢lm¢nyhez, paradox
mÂdon, mert ez a kudarc¢lm¢ny mindig
Ãjabb müvek megsz¡l¢s¢re ´szt´nzi az alko-
tÂt. ErÂsz ¢s Thanatosz pÀrbesz¢de m¢gis ak-
kor indul meg hitelesen, teljes sÃllyal, ha az
idûs k´ltû t¢nylegesen szerelembe esik, mert
olyankor valÂban a legszebb-legmegrÀzÂbb
po¢ziseket produkÀlhatja e dialÂgus. SomlyÂ
Gy´rgy kedvenc francia p¢ldak¢p¢t, Ron-
sard-t korÀbbi k´teteibûl jÂl ismerj¡k. Mos-
tani k´tet¢ben pedig a korav¢n-nagybeteg
Adyt parafrazeÀlja hasonlÂ indÁttatÀsbÂl, a
versesk´nyv legerotikusabb-legk¢ts¢gbeeset-
tebb ciklusÀban. A mottÂ, amely SomlyÂnÀl
mindig kulcsfontossÀgÃ, elÀrulja sajÀt vers¢-
ben elrejtett-eltitkolt ¢rz¢seit is:

àýsz¡lû erdûk retteg¢se,
GyÀsza van a szÁvemben, Mylitta,
°s sz¢ps¢ge ¢s elszÀntsÀga,
LegdÃsabb szÁneit most virÁtja...Ê

Ady ýSZºLý ERDýK RETTEG°SE cÁmü id¢zett
vers¢nek utolsÂ k¢t sorÀt visszakeresve a
somlyÂi t¢ma csaknem bataille-i megfogal-
mazÀsÀhoz jutunk ism¢t:

àA Szerelem, az igazi,
Oly szomsz¢dos a komor HalÀllal.Ê

SomlyÂ ciklusa azonban m¢giscsak alkalmi
marad, nem tud tÃlemelkedni a k´tet eg¢-
sz¢n, belesimul abba, ugyanannak a t¢mÀnak
egy mÀsik, szem¢lyesebb aspektusak¢nt. S
ahogy Ady ¢lete utolsÂ szakaszÀban a jÀt¢kkal
(JçT°K, JçT°K, JçT°K) prÂbÀlja feloldani ¢let
¢s halÀl dialektikÀjÀt, vagy ahogy KosztolÀnyi
halÀlosan komoly ¢letjÀt¢kai (AKARSZ-E JçT-
SZANI) felhozhatÂk pÀrhuzamk¢nt, Ãgy Som-
lyÂ Gy´rgy mÀssÀga is egy¢rtelmü sajÀt in-
tellektuÀlis-intertextuÀlis jÀt¢kaiban. A tuda-

tossÀg jelek¢nt a mÀsodik ciklus cÁme ezt a
JçT°K-ot vÀllalja direkt mÂdon, tehÀt id¢-
zûjelbe t¢ve e szÂt. A versek az el-elhallgatÂ,
t´red¢kess¢gre t´rekvû Aranyt imitÀljÀk, az
ýSZIK°K b´lcs szikÀrsÀgÀt. A k´z¢leti t¢-
mÀjÃ harmadik ciklus ä a cÁmben Ritszosz,
SomlyÂ Àltal is fordÁtott mai g´r´g k´ltû
leghÁresebb, PAPíRSZELETEK k´tetcÁm¢re is
utalva ä, a NEM-AKAD°MIAI PAPíRSZELETEK fa-
nyar irÂniÀval, idûnk¢nt tÃlsÀgosan alkalmi
jelleggel folytatnÀ a àJçT°KOKÊ b´lcs szikÀr-
sÀgÀt, de az ilyen formÀban mÀr nem folytat-
hatÂ, Ágy legt´bbsz´r tÃlzottan konkr¢ttÀ vÀl-
nak versei.

¹sszess¢g¢ben tehÀt az eg¢sz k´tet meg-
prÂbÀl jÀt¢kos k´nnyeds¢ggel, pontosabban
a jÀt¢k k´nnyeds¢g¢vel fel¡lemelkedni a tha-
natoszi mitolÂgia s´t¢t Àrnyain. Ehhez a k´ltû
legt´bbsz´r ErÂszt hÁvja, az û segÁts¢g¢vel
prÂbÀl feleselni a HalÀllal, s amikor ErÂsz, a
VÀgy nem megid¢zhetû, egyed¡l marad a
mÃltjÀval, az eml¢keivel, egyre t´bbsz´r id¢-
zûdik fel gyerekkora a versekben. Maga a k´-
tet is ä nyilvÀn szimbolikusan-szÀnd¢kosan ä
a sz¡let¢s pillanatÀnak felid¢z¢s¢vel kezdû-
dik, a SZºLET°SNAPI SEXTINç-val. ögy gon-
dolom, az ember akkor eml¢kezik vissza erre
a pillanatra ilyen (hang)sÃllyal ¢s Árott formÀ-
ban is, amikor mÀr tÀvol van tûle. àAz idû a
benn¡nk l¢vû tÀvolsÀgÊ ä mondja SomlyÂ for-
dÁtÀsÀban Val¢ry.

A k´tet remek kompozÁciÂs k¢szs¢ggel a
SEXTINA-KETTýS-sel zÀrul, amely versforma-
k¢nt is rendkÁv¡l ritka a magyar k´lt¢szetben
(We´res ¡d¡lûgondnoka ¢s Kemenes G¢fin
rÂzsafÀja emlÁthetû), azzal a kis jÀt¢kos n¡-
ansszal àmegsp¢kelveÊ, hogy a sestinÀt Som-
lyÂ k´vetkezetesen sextinÀnak Árja. NyitÂ-
vers-sestinÀjÀban az ûssestinÀhoz nyÃlt vissza
SomlyÂ, az Arnaut Daniel-f¢le verziÂhoz,
nem v¢letlen¡l ajÀnlva tehÀt Pierre Lartigue-
nek e müvet, a vilÀg egyik jelenlegi legkivÀ-
lÂbb sestinaszak¢rtûj¢nek (aki k¡l´nszÀmot
szerkesztett A SESTINçRñL az action po¢tique
folyÂiratban, s tûle szÀrmazik az a mondÀs is,
hogy àa sestina egy NautilusÊ). A mÀsik sestina,
az¢rt kettûs, mert k¢t sestina hosszÃsÀgÃ (a
sestina k´telezûen 6x6 sor hosszÃsÀgÃ + a
tornada, a nyÃlvÀny), k¢t vers montÀzsa te-
hÀt. Mellesleg szerintem destruÀlt sestina,
vagy inkÀbb Àlsestina, imitÀciÂ, mely teljesen
alÀrendeltetett a t¢mÀnak:

Figyelû ã 433



à(°n vÀllaltam hogy vÀllalom e sorra
Sort e feled¢s sz¡lte Ãjdon-Ãjat
Ahogy borzongva egymÀshoz simulnak
S egy a mÀst messzirûl is Àtkarolja
Mint k´z´s g´rcsbe rÀndulnak az ujjak
Ha f¢rfim¢retet vesz nûi forma)Ê

SzÀmomra ez a zÀrÂvers ErÂsz ¢s Thanatosz
valÂdi pÀrbesz¢de (tipogrÀfiailag is ¢rz¢kel-
tetve: a pÀros versszakok mindig beljebb
szedve ¢s zÀrÂjelben), s a t¢mÀhoz hüen n¢-
hÀny versszak utÀn ´sszezavarva a szÂlamo-
kat, Ágy is jelezve: erotika ¢s halÀl egy tûrûl fakad.

JÀsz Attila

 K°T BíRçLAT 
EGY K¹NYVRýL

GyurgyÀk JÀnos: Szerkesztûk ¢s szerzûk k¢zik´nyve
Osiris, 1997. 544 oldal, 1980 Ft

I

EML°KMþ VAGY M°RF¹LDKý?

A sz´vegek megformÀlÀsÀnak kultÃrÀnk¢nt
vÀltozÂan igen furcsa szabÀlyai vannak. P¢l-
dÀul ÀtkozÂdni vagy kÀromkodni neh¢z Ãgy,
hogy isteneket vagy ´rd´g´ket, poklot ¢s be-
tegs¢get, a c¢lszem¢ly felmenûinek nemi
szerv¢t ne emlÁts¡k ä s rÀadÀsul ezen emlÁt¢-
sek ker¡l¢s¢nek is hallatlanul bonyolultak a
szabÀlyai. Egy esk¡ megfogalmazÀsÀnak, k¡-
l´nb´zû szakrÀlis velejÀrÂkkal, ugyanÃgy szi-
gorÃ szabÀlyai voltak, mint Ãjabban egy szer-
zûd¢s megÁrÀsÀnak. A zsidÂ hagyomÀnyban
¢s az erre ¢pÁtû vallÀsokban a szent k´nyvek-
nek b betüvel kellett kezdûdni¡k (ñTESTA-
MENTUM: br¢sisz ä àkezdetbenÊ, öJTESTAMEN-
TUM: biblosz ä àk´nyvÊ, KORçN: biszmillÀh àIs-
ten [Allah] nev¢benÊ). Bizonyos varÀzsig¢k,
jogi sz´vegek, k´ltem¢nyek ä eg¢szen elt¢rû
kultÃrÀkban, korokban, mennyis¢gben ä
versben kellett k¢sz¡ljenek. A normatÁv sz´-
vegmegformÀlÀs ig¢nye tehÀt nem az ÁrÀsbe-
lis¢gen alapulÂ kultÃrÀk elûjoga, hanem eg¢-
szen elemi k´vetelm¢ny.

GyurgyÀk JÀnos k´nyve egy ÁrÀsbelis¢gen
alapulÂ, nagy k´nyvkultÃrÀval rendelkezû
hagyomÀny, egy talÀn mindig is kimondottan
ezoterikus, mÀra halÂdÂ szakma ä m¢gpedig
a szerkesztûi ä c¢hes szabÀlyainak ´sszegez¢-
se. Annak ellen¢re, hogy ezt a szakmÀt az
ÁrÀsbelis¢g teremtette meg, a c¢hes szabÀlyok
ä legalÀbbis a kifinomultabbak, de gyakran a
legelemibbek is ä mostanÀig elsûsorban szÀj-
hagyomÀny, az ´regeknek a fiatalokat p¢ldÀ-
san kioktatÂ gyakorlata ÃtjÀn, illetve k¢zbe
adott, nem publikus kisnyomtatvÀnyok, a
GyurgyÀk Àltal is emlÁtett àstÁluslapokÊ (9.)
r¢v¢n terjedtek.

RendkÁv¡l neh¢z jellemezni az 1990-es
¢vek kiadÂinak szerkesztûi gyakorlatÀt, szÁn-
vonalÀt. (TanulsÀgos a csÃcson ÀllÂk vallomÀ-
sa: GyurgyÀk, 1994, Mihalicz, 1997.) Nyil-
vÀnvalÂan van egy kontinuum ä sok finom
fokozattal ä a nagyon ig¢nyes k´nyvszerkesz-
t¢s ¢s a t´k¢letesen szerkesztetlen kiadÀs k´-
z´tt, s l¢teznek szakad¢kszerü, az Àtmenete-
ket megt´rû, ezeket a legdrasztikusabban
sz¢tdarabolÂ kapcsolatok is, p¢ldÀul a nagy-
ipari mÂdon dolgozÂ Lapics¢k ¢s a szerkesz-
tûk¢nt, sût egyÀltalÀn k´nyvesk¢nt is a csÃ-
cson jegyzett Bart IstvÀn k´z´tt (Mihalicz,
1997: 178). A szÁnvonalas magyar k´nyv mÀ-
ra ÀltalÀban ¢s tipikusan alapÁtvÀnyi term¢k,
az alapÁtvÀny pedig a befolyÀsolÀsnak k´r-
m´nfontabb ¢s Àtt¢telesebb mÂdja, mint a
manifeszt cenzÃra.

A rendszervÀltÀs idej¢n elpusztult magyar
k´nyvkultÃra romjain ¢p¡lû ûrtornyok egyi-
ke az Osiris. GyurgyÀknÀl f¢nyesebb pÀlyÀt
kevesen futottak be az utÂbbi ¢vtizedek ma-
gyar k´nyves vilÀgÀban: û ennek az egyik leg-
nagyobb (talÀn n¢hÀny fûÀllÀsÃt, àeb¢djegye-
setÊ is foglalkoztatÂ) magyar kiadÂnak az
igazgatÂja.

A szÂbeli hagyomÀnyozÀs egy¢bk¢nt tür-
hetûen mük´dû gyakorlatÀval szemben a
szerzû vette a bÀtorsÀgot, ¢s az Osiris àk¢zira-
tos belsû szabÀlyzatÀbÂlÊ (14.) felÀllÁtotta àa kÀ-
nontÊ. MunkÀja sorÀn sok mindenben tÀ-
maszkodhatott elûzm¢nyekre, az Ãton m¢gis
û ment elûsz´r v¢gig. Neki k´sz´nhetj¡k,
hogy a k¢zik´nyvek polcÀrÂl leemelhetj¡k àa
GyurgyÀkotÊ, ¢s fel¡thetj¡k a k¢rd¢ses he-
lyen, ha valamit nem tudunk. çm tÃlzÀs talÀn
az egy¢ni tapasztalatokat, heterog¢n forrÀ-
sokbÂl leszürt tanulsÀgokat ´r´k ¢rv¢nyü
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normak¢nt ÀllÁtani be. P¢ldÀul k´nyv¢ben
¢ppÃgy szabÀlyk¢nt fogalmazza meg azt a
senki Àltal meg nem k¢rdûjelezhetû igazsÀ-
got, hogy a petit betüfokozat nyolc pont
(298ä299., 455.), mint azt a nagyon is sajÀtos
gyakorlatot, hogy a bibliogrÀfiÀban a kiadÂ
helye utÀn az ¢vszÀm j´jj´n, s erre k´vetkez-
zen a kiadÂ neve (mint ahogy ebben a k´nyv-
ben ÀltalÀban, az ¢vszÀmkiemelû bibliogrÀ-
fiÀtÂl eltekintve).

A cÁmvÀlasztÀst Ágy indokolja a szerzû:
àK´nyvemnek k¢t cÁmzettje van [...]: a szerzûk (k¡-
l´n´sen a pÀlyÀjukat most kezdû fiatalok, valamint
az egyetemistÀk, fûiskolÀsok) ¢s a szerkesztûk.Ê A
cÁmzettekre pedig ä az egyetemi ¢s fûiskolai
oktatÂgÀrdÀval kar´ltve ä az a neh¢z, de ne-
mes feladat hÀrul, hogy tanulÂ ifjÃsÀgunkkal
¢s egyÀltalÀn a potenciÀlis szerzûkkel belÀt-
tassÀk v¢gre: àCsak a konvenciÂk elfogadÀsa az
egyetlen kiÃt.Ê Rajtuk mÃlik tehÀt, hogy kiala-
kul-e hazÀnkban is àa formai k¢rd¢seket illetûenÊ
az ÀhÁtott konszenzus (11.). A szerzû szerint
a normak´vet¢s az (egyetlen) ¢sszerü magatar-
tÀs. Az Àltala alkotott kÀnont m¢gsem tartja
k´telezû erejünek. çm ÂriÀsi t¢ved¢s volna
mindebben szer¢nys¢get vagy nagylelküs¢-
get gyanÁtani. Ne Àltassuk magunkat: a zsi-
nÂrm¢rt¢k¡l szÀnt k¢zik´nyveket t´bbnyire
nem szer¢nys¢gbûl, hanem jÂ ¢rtelemben
vett becsvÀgytÂl hajtva ÁrjÀk hosszÃ ¢vekig, ¢s
nem vall nagylelküs¢gre, ha valaki arrÂl
mond le, amit nem Àll hatalmÀban megtenni.

ValÂszÁnütlen, hogy egyes folyÂiratok,
szerkesztûk feladjÀk azt a gyakorlatukat,
hogy a kapit¤lchent a szerzû vagy a mücÁm
kiemel¢s¢re tartjÀk-e fenn, a bibliogrÀfiai
adatokat lÀbjegyzetben vagy a mü v¢g¢n k¡-
l´n irodalomjegyz¢kben k´zlik-e. Minden-
esetre a t´bbf¢le megoldÀs sokszÁnüs¢get ad-
hat, a k¡l´nb´zû folyÂiratoknak, k¡l´nb´zû
kiadÂk term¢keinek sajÀtos hangulata van.
Egyetemes szabvÀnyra tehÀt ä ellent¢tben
GyurgyÀk felt¢telez¢s¢vel ä talÀn nincs is
ig¢ny. A k´nyv talÀn bizonyos m¢rt¢kig pa-
radigma lesz, de a legk¡l´nb´zûbb kiadvÀ-
nyok ig¢nyes szerkesztûi egyr¢szt a sajÀt ma-
guk Àltal idÀig is k´vetett, az Osiris¢tûl elt¢rû
gyakorlatot fogjÀk folytatni, mÀsr¢szt pedig
az Ãjonnan szÁnre l¢pûk is ä sajÀt szerkesztûi
arculatuk megformÀlÀsa ¢rdek¢ben ä igye-
keznek majd tÀvolsÀgot tartani az Osiris vagy
GyurgyÀk normÀitÂl.

A szerzû Àltal benyÃjtott müveket a szer-
kesztû vagy visszautasÁtja, vagy a maga mÂd-
jÀn megszerkeszti. Nincs harmadik Ãt. E lo-
gikai ¢s tapasztalati ´sszef¡gg¢st, egyben sor-
rendet a mü cÁme ä SZERKESZTýK °S SZERZýK
K°ZIK¹NYVE ä nem t¡kr´zi hÁven. A àszer-
zûkÊ feltehetûen az¢rt szerepelnek a cÁmben,
hogy Àt¢rezz¢k: ¢rintettek. CÁmzettk¢nt gon-
dosan Àt kell tanulmÀnyozniuk a müvet,
hogy megtanuljanak v¢gre tisztess¢ges lÀb-
jegyzeteket ¢s ¢vszÀmkiemelû irodalom-
jegyz¢ket k¢szÁteni. A THE CHICAGO MANUAL
OF STYLE-ra ¢s az amerikai kiadÂi gyakor-
latra hivatkozÂ ostorpattogtatÀstÂl (10.) talÀn
megszeppennek, igyekeznek megfelelni a k´-
vetelm¢nyeknek. Azzal is szembes¡lhetnek,
hogy ha nem àThomas Mann- vagy Proust-for-
mÀtumÃ ÁrÂkÊ (10.) ä amit persze ûk is tudnak
ä, akkor nem javÁthatnak bele minduntalan
a levonatba. A megf¢lemlÁtett szerzûnek
azonban egy kivÀlÂ tulajdonsÀga is van: (´sz-
sze)barÀtkozhat a szerkesztûvel. GyurgyÀk JÀ-
nos Ágy vall errûl: àA k´nyvkiadÀs egyik nagy pa-
radoxona, hogy ez az alapvetûen konfliktusos vi-
szony szokott ¢letreszÂlÂ, nagy barÀtsÀgokat terem-
teni szerzû ¢s kiadÂja [nem szerkesztûje ä sic!]
k´z´tt. Ennek bizonyÁtÀsÀra el¢g [sic!], ha elolvas-
suk Kner Imre ¢s F¡lep Lajos levelez¢s¢t.Ê (207.)

GyurgyÀk azok k´z¢ tartozhat, akik a leg-
jobban tudjÀk, hogy a mai magyar kiadÂi
gyakorlatban az egy¢bk¢nt is kiszolgÀltatott
szerzû az utÂbbi idûkben p¢ldÀtlanul le¢rt¢-
kelûd´tt, a k´lts¢gvet¢sekben a szerzûi dÁjak
ÀltalÀban a legutolsÂ helyen szerepelnek. °rt-
hetû tehÀt, hogy nem Àrulja el egyetlen szer-
zûnek sem azt, amire valÂban kÁvÀncsi: ho-
gyan lehet (szerzûk¢nt, s nem barÀtk¢nt) ke-
v¢sb¢ megalÀzÂ honorÀriumot, egy-k¢t tisz-
teletp¢ldÀnnyal t´bbet kicsikarni a konok ki-
adÂtÂl.

Az àoperettbeliÊ, tipikus szerkesztû k¢pe
´sszetett. Egyr¢szt ¢rzelmileg semleges (talÀn
szÀnandÂ), unalmas alak, aki egy homÀlyos
(rÀadÀsul poros) szobÀban k¢ziratok f´l´tt
g´rnyed. MÀsr¢szt pedig k¢rlelhetetlen cen-
zor (a k¢ziratot ÀtjavÁthatja, gÃnyos kommen-
tÀrok kÁs¢ret¢ben ´r´kre visszaadhatja) vagy
bûkezü (egyÀltalÀn fizets¢get kieszk´zlû) me-
c¢nÀs: mindenk¢ppen ¢rzelmileg megmoz-
gatÂ (rettegett, utÀlt vagy szeretett) figura. A
szerkesztûi szereptÁpusok megrajzolÀsa nem
tartozik talÀn egyetlen ÁrÀsbelis¢gben sem a
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leghÀlÀsabb ÁrÂi t¢mÀk k´z¢, nÀlunk minden-
esetre halhatatlan Pap KÀrolynak OsvÀtrÂl ¢s
Mikesrûl Árt pÀros nekrolÂgja (1930/1978).

A k¢ziratnak szÀmos alkotÂr¢sze van vagy
lehet. Sokszor m¢gsem Àll mÀsbÂl, mint cÁm-
bûl ¢s fûsz´vegbûl. Ilyen gyarlÂ, fogyat¢kos
k¢zirat lehetett annak idej¢n M¢sz´ly MiklÂs
FILM-je is. Sehol egy Àrva jegyzet, formÀs
k´rdiagram vagy szÀlkÀs grafikon, semmi,
csak magyar mondatok egyhangÃ egymÀs-
utÀnja. A sz¢pprÂzÀt gyakran csak bekezd¢-
sek, fejezetek tagoljÀk. Meglepû tehÀt, hogy
a k¢zik´nyv a sz´veggel, sz´veggondozÀssal
rendkÁv¡l mostohÀn bÀnik. Mind´ssze annyit
tudhatunk meg, hogy a (szerzûi) k¢ziratnak
egyik alapk´vetelm¢nye a nyelvhelyess¢g. A
szerteÀgazÂ k¢rd¢sk´rnek szentelt egyetlen,
szükszavÃ bekezd¢s (222.) az egys¢gesÁt¢s
fontossÀgÀt emeli ki, az idegen szavak in-
dokolatlan hasznÀlatÀ¢rt korhol, ¢s a henye
szÂism¢tl¢sek kigyomlÀlÀsÀt szorgalmazza. A
SZERKESZT°S cÁmü fejezetben m¢g arrÂl is ¢r-
tes¡l¡nk, hogy a szerkesztû àa sz´veg egys¢g¢-
¢rt, a tartalomnak megfelelû logikus elrendez¢s¢¢rt
¢s tagolÀsÀ¢rt felelÊ (250.). çm ez m¢g arra sem
el¢g, hogy a szerkesztûinasok figyelm¢t fel-
hÁvja arra, milyen fontos dologrÂl van szÂ.
MegkockÀztathatjuk azt az ÀllÁtÀst, hogy a
nyelvhelyess¢gi k¢rd¢sek talÀn m¢g a formai
egys¢gesÁt¢s Ãtvesztûiben valÂ eligazodÀsnÀl
is elûbbre valÂk. Nyelv¡nk persze ¢l ¢s virul,
egyk¢nt fittyet hÀny a nyelvûr´kre ¢s az egy-
s¢gesÁtûkre.

àA GyurgyÀkotÊ OsvÀtra vÀrva olvastuk.
Holott felfigyelhett¡nk volna az ajÀnlÀsra ä
àMisztÂtfalusi Kis MiklÂs ¢s Kner Imre eml¢k¢nekÊ
(szigorÃan a 7. oldalon) ä, amely t´bbet
mond, mint a cÁm.

GyurgyÀk k´nyve tehÀt nem elsûsorban a
szerzûk ¢s szerkesztûk, hanem a k´nyvk¢szÁ-
t¢s vagy -csinÀlÀs k¢zik´nyve. Azt sem rÂhat-
juk fel ä s ez az eff¢le kiadvÀnyok term¢szetes
sajÀtja ä, hogy ¢ppÃgy nem lehet megtanulni
belûle szerezni ¢s szerkeszteni, mint ahogy az
autÂszerel¢s mesterfogÀsait vagy a hÀtrahÃ-
zÂs cseleket sem lehet megtanulni k¢zik´ny-
vekbûl, ÃtmutatÂkbÂl, gondosan illusztrÀlt
kiadvÀnyokbÂl. Aki szerkeszt¢ssel foglalko-
zik, okvetlen, bÀtran hasznÀlja ezt a k¢zi-
k´nyvet is, sût bizonyos fejezeteit normak¢nt
is elfogadhatjuk. A maga teljess¢g¢ben azon-
ban nem tekinthetj¡k zsinÂrm¢rt¢knek, mert

a szakma ´regjeinek egy-egy, a k´tetben
megfogalmazottÂl elt¢rû, akÀr csak szÂban
k´z´lt v¢lem¢nye tovÀbbra is maradandÂ ¢r-
t¢k marad.

A szerkesztûi szakma egy¢bk¢nt ä csak-
nem minden mÀs mesters¢ghez hasonlÂan ä
folytonos ÀtalakulÀsban van, aminek okai
eg¢szen elt¢rûk lehetnek. M¢g a legjÀmbo-
rabb szerkesztûnek is ä koronk¢nt, helyze-
tenk¢nt persze elt¢rû m¢rt¢kben ä meg kell
felelnie bizonyos ideolÂgiai, àcenzoriÊ k´ve-
telm¢nyeknek. A szÁnes sz´vegkiemelûk
(àtextmarkerekÊ, àtextlinerekÊ) megjelen¢se
a szerkeszt¢s ¢s dokumentÀlÀs sokf¢le mÂdo-
zatÀt forradalmasÁtotta. Korunkban a techni-
kai kihÁvÀsok leg¢rdekesebbike ä belÀthatat-
lan tÀvlatokkal ä nyilvÀnvalÂan a k¡l´nb´zû
szÀmÁtÂg¢pes rendszerekhez valÂ alkalmaz-
kodÀs. Ugyanakkor a szerkesztûi szakmÀnak
mindig is jellemzûje volt bizonyos archaizÀ-
lÀs. P¢ldÀul eg¢szen ûsi k´nyvt´rt¢neti ha-
gyomÀnyokig visszavezethetû az a gyakorlat,
hogy a lap szÂt is hasznÀlhatjuk oldal helyett.
UgyanÁgy archaizÀlÀs lehet bizonyos betütÁ-
pusokban, szerkesztûi stÁlusokban a latin et
r´vidÁt¢s¢re az & ¢s az &. Nem tudhatjuk vi-
szont elûre, hogy a hallatlanul tÀg, sokszÁnü
hagyomÀnybÂl mi lehet m¢g egyszer nagyon
fontos. JÂ p¢lda erre, hogy a betütÁpusok
sokf¢les¢g¢nek a szÀmÁtÂg¢pes korban is Âri-
Àsi jelentûs¢ge van (Hofstadter, 1986).

GyurgyÀk k´nyv¢ben ki-ki talÀlhat eg¢-
szen vÀratlan irÀnybÂl ¢rkezû kellemes meg-
lepet¢seket. MegtalÀlhatÂ benne p¢ldÀul a
XX. szÀzad talÀn legnagyobb tipogrÀfusa,
Jan Tschichold magyarul megjelent cikkei-
nek jegyz¢ke (319.), sok sz¢p illusztrÀciÂ, p¢l-
dÀs tipogrÀfiai megoldÀs (de nem p¢ldÀul a
g´r´g betük eset¢ben, 328.). A szerzû episz-
temolÂgiai hÀttere az Ãjkori nyugati gondol-
kodÀs egy igen tiszteletrem¢ltÂ vonulata,
mely egyben az Osiris kiadÂi strat¢giÀjÀt is
meghatÀrozza. NyilvÀn ennek k´sz´nhet¡nk
egy r´vid, de frappÀns eszmefuttatÀst az
´sszetett k¢zzel t¢rdelû, a k´nyvet a kez¢ben
tartÂ ¢s a k¢pernyûre meredû ember fejlû-
d¢st´rt¢net¢rûl (19.). Itt tegy¡k hozzÀ: a szÀj-
hagyomÀnyozÀstÂl az ÁrÀsbelis¢gig, majd a
k¢pernyûig vezetû Ãton ä a deszakralizÀlÂdÀs
mellett ä az emberi szemnek a v¢gletekig valÂ
kihasznÀlÀsa a fû motÁvum.

Term¢keny vitÀk ´szt´nzûi lehetnek
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GyurgyÀk ÀllÀsfoglalÀsai az olyan k¢rd¢sek-
rûl, mint hogy mi is a belÁv (àA k´nyv kinyom-
tatott ¢s ´sszehordott Áveinek ´sszess¢geÊ, 455. vagy
àa nyomtatott k´nyv 16 oldalbÂl ÀllÂ ´sszehajtoga-
tott egys¢ge az elsû ¢s utolsÂ Áv k´z´ttÊ), bizonyos
r´vidÁt¢seket szigorÃan csak nagybetüvel (ver-
zÀllal) kell-e Árni (502.; p¢ldÀul SzU ¢s SZU).

A k¢zik´nyveknek ÀltalÀban sajÀtsÀguk,
hogy sok hasznos ¢s szÀmos t´k¢letesen feles-
leges informÀciÂt, adatot tartalmaznak. Min-
denesetre ä kell, nem kell ä k´nyv¡nk ba-
rokkos bûs¢gben ¢s sokf¢les¢gben, k¡l´nb´-
zû szÁnvonalon ad tÀblÀzatokat k¡l´nf¢le be-
tütÁpusokrÂl ¢s -fokozatokrÂl, Àb¢c¢krûl, nap-
tÀrrendszerekrûl (GyurgyÀknÀl alaposabb
p¢ldÀul Kudlek, 1988), m¢retekrûl ¢s m¢rt¢-
kekrûl, mindezeket pedig t¢mÀjukban ¢s
szÁnvonalukban is vegyes bibliogrÀfiÀk eg¢-
szÁtik ki.

KizÀrÂlag szakmai szempontbÂl izgal-
masak a r´vidÁt¢sek, amelyek hasznÀlata
sz¢pirodalmi sz´vegekben nem is nagyon
szokÀs. Egyelûre a Szerencseker¢k vagy vala-
mely hasonlÂ kvÁzmüsor legbÀrgyÃbb k¢rd¢-
sei k´z¢ sem ker¡lhetne be, hogy a db a darab
(482.), a pu. a pÀlyaudvar r´vidÁt¢se (496.).
K¡l´n ¢rdekess¢g p¢ldÀul a VB (ma csak vi-
lÀgbajnoksÀg, rÀadÀsul kisbetüvel ÁrandÂ, egy-
kor v¢grehajtÂ bizottsÀg is) ¢s vb. (ma csak vas-
beton, egykor v¢grehajtÂ bizottsÀg is; GyurgyÀk
csak az utÂbbit ismeri, 501., KulcsÀr ¹d´n
m¢g mindkettût, 1973: 223). Gyermeknyelvi
adal¢k, s r¢szben a r´vidÁt¢sjegyz¢kbe valÂ
felv¢telt is tÀmogatja: e sorok junior szerzû-
j¢nek kisebbik fia, Kicsi Sebû, szigorÃan a vil-
lamosb¢rlet r´vidÁt¢s¢nek ¢rtelmezi. A db ¢s a
pu. ä figyelj¡nk a pontra! ä megoldÀsÀt azon-
ban elsûs elemistak¢nt is tudja. (Igaz, a pon-
tok kitev¢s¢nek m¢g nem tulajdonÁt kellû je-
lentûs¢get.)

A k¢zik´nyv t´bb Ázben is kipelleng¢rezi a
tÃlkapÀsokat, illetve a jÂ Ázl¢s ¢s a szakmai tÀ-
j¢kozatlansÀg okozta sokat markolÀst. Ez¢rt
meglepû, milyen sokszor emlÁti a k¡l´nb´zû
bibliogrÀfiai, jegyzetk¢szÁt¢si mÂdozatok p¢l-
dÀik¢nt (¢s nem csak a szakbibliogrÀfiÀk sü-
rüj¢ben) a valÂban kivÀlÂ k´nyveket megje-
lentetû Osiris kiadvÀnyait. A 127. ¢s 148. la-
pon p¢ldÀul, az irodalomjegyz¢kek vÀlfajai-
val ismerkedve n¢gyszer is szerepel a kiadÂ
neve. Arra eml¢keztet ez, mint amikor a sz¢p
fiatal tanÀrnû, Kati n¢ni a n¢vszÂi ÀllÁtmÀnyt

tanÁtva, a àKati sz¢pÊ mondatot Árja fel a tÀb-
lÀra.

Az sem illendû, hogy a szeml¢ltet¢sre ki-
vÀlasztott p¢ldÀkkal a szerzû t´bbnyire abbÂl
ad ÁzelÁtût, hogy kiket-miket kedvel, lektorai,
tanÀcsadÂi (felsorolÀsuk a 4. ¢s 15ä16. olda-
lon) mit ajÀnlottak neki. (Itt a szakbibliogrÀ-
fiÀkban ä hogy csak eg¢szen k¢zenfekvû p¢l-
dÀkat emlÁts¡nk ä, a 411. oldalrÂl hiÀnyzik
p¢ldÀul Szerdahelyi, 1995, a 406. vagy 408.
oldalrÂl Temesi, 1980.)

GyurgyÀk k´nyve tehÀt mÀr csak az¢rt se
legyen ä a sajÀt kiadÂjÀn kÁv¡l ä kÀnon, mert
kimondottan technikai preferenciÀin tÃl he-
lyenk¢nt szem¢lyes elfogÂdottsÀga is kifeje-
z¢sre jut. A magyar k´nyvkultÃra viszont
v¢gnapjaira kivÀlÂ ´sszegez¢st kapott, sokat
tanulhatunk belûle, sokat fogjuk hasznÀlni. A
legnagyobb v¢tek azonban az volna, ha egye-
temes szabÀlyokkal, bizonyos kanonizÀlÀsok-
kal a szerkesztûi szakmÀt megfosztanÀnk
azoktÂl a sz¢ps¢geitûl, amelyek a t´bbf¢le,
egyedi, ´nÀllÂ megoldÀs hasznÀlatÀban, a
r´gt´nz¢sekben, a folyamatos tanulÀsban rej-
lettek.
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Erûs fogadalmat teszek: egyetlenegyszer sem
Árom le, hogy àGutenberg-galaxisÊ, m¢g ke-
v¢sb¢ azt, hogy v¢ge van. Ezzel tÃljutottam
az elsû, legnehezebb mondaton...

Aki e sorokat olvassa, bizonyÀra elismeri,
hogy egy Ãjsz¡l´tt k´nyv csodÀlatos dolog.
Csak sajnos lassan minden àcsodaÊ hÀrom
napig tart... vagy az¢rt, mert sz¢tesik, vagy
az¢rt, mert slendriÀnsÀga oly m¢rt¢kü, hogy
kedv¡nket szegi. Pedig a hagyomÀnyos
k´nyv nem tÀvozott m¢g el k´r¡nkbûl, ¢s ha
el nem üzz¡k, egyhamar nem is fog. A szÀ-
mÁtÂg¢phez lÀncolt ember az Àgyba m¢g a
sz¢p, megszokott papÁrk´nyvvel bÃjik. De
hÀt milyen ez a àsz¢pÊ, megszokott k´nyv?
Mintha slamposabb volna, mintha elvesztette
volna belsû tartÀsÀt, mintha szerzûi, alkotÂi
nem ¡gyeln¢nek el¢gg¢ k¡llem¢re, szerkesz-
t¢s¢nek szakszerüs¢g¢re.

GyurgyÀk JÀnos egyszerüen megel¢gelte a
ànek¡nk Ágy is jÂÊ hervasztÂ gyakorlatÀt, ¢s
nagy lend¡lettel hozzÀlÀtott, hogy k¡lf´ldi
p¢ldÀkat k´vetve l¢trehozzon egy magyar se-
g¢deszk´zt, irÀnyadÂ kalauzt. MunkÀja oly-
annyira jÂl siker¡lt, hogy elnyerte az 1997-es
¢v legszebb k´nyveinek rendezett nemes ver-
seny k¢t dÁjÀt is. Amolyan pozitÁv, fordÁtott Àl-
latorvosi lÂk¢nt a k´tet ´nmagÀn mutatja be,
hogy mit hogyan kell csinÀlni, hogy v¢gered-
m¢nyk¢nt egy sz¢p ¢s kellemes k¡lsejü, Àtte-
kinthetû, szakmailag korrekt müvet tarthas-
sunk kez¡nkben.

A k´nyvmüv¢szet avatott mesterei, Kner
Imre, Haiman Gy´rgy, SzÀntÂ Tibor gaz-
dag irodalmat hagytak rÀnk, de mind ez ide-
ig hiÀnyzott a szerkesztûk ¢s szerzûk egy¡tt-
mük´d¢s¢n alapulÂ, a technika legÃjabb
eredm¢nyeit is szem elûtt tartÂ szakszerü k¢-
zik´nyv.

àA k´nyvtÀrosok, akik a v¢gsû formÀval, a ki-
nyomtatott k´nyvvel talÀlkoznak, ¢rz¢kelik csak
igazÀn, mennyire zürzavaros a helyzet ma Magyar-
orszÀgonÊ ä Árja szerzûnk az elûszÂban. Telje-
sen igaza van, Ágy a szem¢lyes ¢rintetts¢g
okÀn vÀllaltam a recenzens szerep¢t, hogy
mint gyakorlÂ k´nyvtÀros erûsÁtsem azt az
akaratot, amely v¢gre igyekszik rendet te-
remteni a k´nyvk¢szÁt¢s hÀza tÀjÀn.

A szakk´nyv komoly dolog, m¢g inkÀbb az
a k¢zik´nyv. Nem ismer mell¢besz¢l¢st, l¢-
nyegret´rû, ¢s fontossÀgtudatot Àraszt. Rit-

kÀn van zamata, lend¡lete, ¢s nem Àrulkodik
szerzûj¢rûl. Eset¡nkben ez mÀsk¢nt van. Na-
gyon erûs szem¢lyess¢g lengi Àt a k´tetet, ¢r-
zûdik a szerzû indulata ¢s egyben elt´k¢lt
szÀnd¢ka, hogy ha lassan is, de precedensek
sorÀval bizonyÁtsa a goethei sor igazÀt: àki na-
gyot akar, szokj¢k fegyelemre...Ê.

K¡l´n´s ¢rz¢s k¢zbe venni egy k´nyvet,
amelyrûl nemcsak azt lehet tudni, hogy Ma-
gyarorszÀgon m¢g nem jelent meg hozzÀ ha-
sonlÂ, hanem azt is sejthetj¡k, hogy egyha-
mar valÂszÁnüleg nem is fogja k´vetni mÀsik,
hiszen a hagyomÀnyos k´nyvk¢szÁt¢s minden
fontos mozzanatÀt Àttekinti, minden fÀzisÀ-
ban hasznÀlhatÂ ¢s hasznÀlandÂ. VÀrhatÂ vi-
szont ugyanennek a münek, az elj´vendû,
ma m¢g csak nem is sejthetû vÀltozÀsokhoz
igazodÂ àjav., bûv., Àtdolg.Ê kiadÀsa.

A k¢zik´nyv kettûs ¢rtelmü elnevez¢s, egy-
felûl àk¢zbe vehetûÊ, ha eligazÁtÀsra van sz¡k-
s¢g, mÀsfelûl k¢zen foghatÂ, igazi vademe-
cum. SzikÀr, t¢nyszerü ismeretek mellett
ugyanis etikai magatartÀst is k´zvetÁt, de nem
tagadja meg olvasÂitÂl a hasznosÁthatÂ ta-
pasztalatokat sem. GyurgyÀk JÀnos nem csu-
pÀn k´nyvh´z ¢rtû mesterember, hanem az
egyik legjobban prosperÀlÂ, mÀr a piacgaz-
dasÀg t´rv¢nye szerint mük´dû kiadÂ igazga-
tÂja is. TudÀsa gyakorlatias, ¡gyszeretete bi-
zonyÁtott. K´nyv¢nek nemcsak szerzûje, de
egyben felelûs kiadÂja is, a felelûs szÂ eredeti,
nemes ¢rtelm¢ben.

A k´tet ÃjdonsÀga abban rejlik, hogy an-
golszÀsz p¢ldÀt k´vetve egyszerre szÂl min-
den k´nyvk¢szÁtûh´z, nem rangsorolja a sze-
repeket. Az ÁrÂtÂl a szerkesztûig, a korrektor-
tÂl a nyomdai szedûig, a papÁr kivÀlasztÂjÀtÂl
a k´nyvk´tûig mindenki megtalÀlja a k´tet-
ben a neki szÂlÂ ismereteket, tanÀcsokat.
Mindenki felelûs ugyanis az¢rt, hogy a sz´-
veg minden Áz¢ben megfeleljen az ¢rthetû-
s¢g, az Àttekinthetûs¢g ¢s a szakmai tisztess¢g
k´vetelm¢nyeinek. A szerzûk ¢s a k´zremü-
k´dûk k´teless¢ge a vilÀgos fogalmazÀs, a for-
rÀsmegjel´l¢ssel ellÀtott hivatkozÀs, a pontos
id¢z¢s, rajtuk mÃlik a jegyzetek korrekts¢ge,
a fordÁtÀs hiteless¢ge, az illusztrÀciÂk szÁnvo-
nala. A szerkesztûk, müszaki szerkesztûk fel-
adata mindezek ellenûrz¢se, eszt¢tikus elren-
dez¢se ¢s az egys¢ges eljÀrÀsok biztosÁtÀsa.
SzÀmos lehetûs¢ge van ugyanis a k´nyvk¢szÁ-
tûnek arra, hogy a k´zlendûket eljuttassa
az ¢rintettekhez, az olvasÂkhoz, de ezek k´-



z¡l ki kell vÀlasztania a müfajnak, a kiadvÀny
jelleg¢nek megfelelûbbet, ¢s azt kell az
eg¢sz k´nyvben egys¢gesen ¢rv¢nyesÁtenie.
A k´nyv fogantatÀsa, kihordÀsa szuver¢n
szellemi munka, ¢letre hÁvÀsa azonban mes-
terek kez¢ben van, ¢s a mesters¢geknek sza-
bÀlyaik vannak, betartandÂ, ¢sszerü szabÀlya-
ik. Szerzûnk ezeket rendezte az Àltala leg-
jobbnak tartott logika szerint.

Ha rajtam mÃlna, fejezeteket tenn¢k k´-
telezûv¢, mÀr az ÀltalÀnos iskola felsû tagoza-
tÀban is, de elsûsorban a k´z¢piskolÀkban ¢s
egyetemeken. A k´nyvtÀros ugyanis annak is
megmondhatÂja, hogy milyen m¢lys¢ges
meglepet¢s t¡kr´zûdik bizonyos tovÀbbtanu-
lÂk arcÀn, amikor a feltett k¢rd¢sekre egy¡tt
keresve a vÀlaszt megismerkednek a muta-
tÂk, a bibliogrÀfiÀk, a jegyzetek, a f¡ggel¢kek
fogalmÀval, hasznÀlatuk mÂdjÀval, eligazÁtÂ
szerep¡kkel. A k´telezû olvasmÀny¢rt ¢rkezû
egyetemistÀk nagy r¢sze nem tud k¡l´nbs¢-
get tenni ´nÀllÂ k´nyv, fejezet vagy folyÂirat-
cikk k´z´tt. K´nyv¡nket tehÀt nevezn¢m az
olvasÂ k¢zik´nyv¢nek is, hiszen k´z¡l¡k is
csak kevesen tudjÀk, hogy mennyi ¢s milyen
fontos informÀciÂt hordoznak a cÁmlapok,
copyrightoldalak, mit jelent az ISBN szÀm,
hogy a k´nyv kiadÀst´rt¢nete maga is infor-
mÀciÂ.

°s jÂ, ha tudjÀk, hogy az impresszum n¢l-
k¡l megjelenû k´nyv m´g´tt mindig valami
sandasÀg rejlik.

A k´tet elsû r¢sze megismertet a k´nyv
mint tÀrgy szerkezet¢vel, alkotÂelemeivel, a
fûsz´veget megelûzû ¢s k´vetû jÀrul¢kok sze-
rep¢vel, egyszersmind ´tleteket ¢s tanÀcsokat
ad, szokÀsokat ismertet mindeme r¢szek il-
leszt¢s¢t, elhelyez¢s¢t, szerkeszt¢s¢t illetûen.
Az ajÀnlÀs, a mottÂ, a k´sz´netnyilvÀnÁtÀs
mind-mind meghatÀrozott illemszabÀly sze-
rint ker¡l a hely¢re. Vannak k´telezû szabÀ-
lyok: pontos leÁrÀst kapunk a k´nyv azonosÁ-
tÀsÀhoz, k´nyvtÀri feldolgozÀsÀhoz elenged-
hetetlen¡l sz¡ks¢ges adatok felt¡ntet¢s¢nek
gyakorlatÀrÂl. Vannak szabÀlyok, amelyeket
a racionalitÀs, az ¢rthetûs¢g, az Àttekinthetû-
s¢g parancsa sz¡l, de vannak eszt¢tikai ¢s eti-
kai aranyszabÀlyok is.

A k¢zik´nyv egyik legfontosabb ¡zenete
az olvasÂ tisztelete. Az û kedv¢¢rt kell ponto-
san id¢zni, a tartalomjegyz¢kben valÂdi ol-
dalszÀmot felt¡ntetni, ragaszkodni a logikai

tisztasÀghoz, a nyelvhelyess¢ghez. Az û ked-
v¢¢rt kell eredeti gondolatokat k´z´lni, k´z-
¢rthetûnek ¢s megbÁzhatÂnak lenni. Az id¢-
zeteket az û kedv¢¢rt kell a forrÀs megjel´l¢-
se mellett id¢zûjelbe tenni. (Mellesleg most
azt is megtudhatjuk, hogy ez utÂbbihoz hÀ-
rom lehetûs¢g van, Ãgymint: f¢lid¢zûjel ' ',
lÃdlÀb Ï Î ¢s macskak´r´m à Ê), term¢-
szetesen szigorÃ hierarchiÀban.

A jegyzetek, hivatkozÀsok, irodalomjegy-
z¢kek, bibliogrÀfiÀk szakszerü ´sszeÀllÁtÀsa
k´telezû k´vetelm¢ny, de hogy milyen for-
mÀban, az eligazÁtÀs melyik mÂdjÀt vÀlasztva
illeszkedik a sz´veghez, arrÂl a szerkesztû
d´nt. Fontos, hogy a vÀlasztott gyakorlat k´-
vetkezetes legyen ¢s el¢rje c¢ljÀt. A k¢zik´nyv
szÀmos p¢ldÀval, illusztrÀciÂval ¢s tipogrÀfiai
ajÀnlÀsokkal segÁti a legmegfelelûbb eljÀrÀs
kivÀlasztÀsÀt.

A tÀrgyszerü ismeretek felsorolÀsÀt hite-
less¢ teszi a szerzû szem¢lyes hangja, ajÀnlÀ-
sainak udvariassÀga, megengedû, m¢rlegelû
stÁlusa. A kiadÂrÂl, a szerkesztûs¢gi munkÀrÂl
szÂlÂ oldalak pedig kifejezetten izgalmasak,
mert szerzûnk nem sajnÀlja sajÀt tapasz-
talatait, szem¢lyes v¢lem¢ny¢t megosztani ol-
vasÂival. ¹tleteket ad ahhoz, hogy egy-egy
mü l¢trej´tt¢t hogyan lehet alapÁtvÀnyi tÀmo-
gatÀsokkal segÁteni, hol ¢s milyen lehetûs¢-
gek Àllnak a kiadÂk rendelkez¢s¢re. Adatai
frissek ¢s pontosak, bele¢rtve a cÁmeket, te-
lefonszÀmokat is.

Arra is vannak ´tletei, hogy mik¢nt kell
egy k¢ziratot visszaadni, akÀr v¢glegesen,
akÀr ÀtdolgozÀsra, an¢lk¡l, hogy a szerzût
megs¢rten¢nk.

(Ez a felt¢tlen¡l dics¢rendû szem¢lyess¢g
okozza viszont n¢ha a gondolatok sz¢tt´rede-
zetts¢g¢t. A szÀraznak indulÂ szakmai fejeze-
teket meg-megszakÁtja egy kis àerrûl jut
eszembeÊ ¢lm¢ny, ¢s olyan tanÀcsok, javasla-
tok ker¡lnek Ãjra elû, melyeket szerzûnk mÀr
korÀbban megfogalmazott, vagy amelyek bû-
vebb kifejt¢s¢re majd egy k¢sûbbi fejezet hi-
vatott.)

A k¢zik´nyv mÀsodik r¢sze a k¢zirat ÃtjÀt
k´veti, leadÀstÂl a nyomdÀig. K¡l´nbs¢g van
a szerzûi, a kiadÂi ¢s nyomdai k¢zirat k´z´tt.

A SZERZýI K°ZIRAT ALAPK¹VETELM°NYEI
cÁmü fejezet egyike volna a felsûoktatÀsban
kijel´lt k´telezû olvasmÀnyoknak. Intelmei
ugyanis a leendû szerzûknek is szÂlnak, azok-
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nak, akik a szakdolgozat megÁrÀsÀnak stresz-
szes heteiben talÀlkoznak elûsz´r az ÁrÀsbeli-
s¢g mondhatatlan neh¢zs¢geivel.

MegtalÀlhatÂk a korrektorok munkÀjÀval
kapcsolatos szabÀlyok, a hagyomÀnyos kor-
rektÃrajelek felsorolÀsa, amelyek ismerete
mindenki szÀmÀra hasznos, m¢g akkor is, ha
a szÀmÁtÂg¢p elterjed¢s¢vel a javÁtÀsi lehetû-
s¢gek ¢s ezÀltal a szokÀsok is nagym¢rt¢kben
megvÀltoztak. Megtudhatjuk, hogy mi a kor-
rektÃrafordulÂ, ami egyben biztosÁt¢ka is an-
nak, hogy a k¢zirat vÀndorlÀsa sorÀn elûbb-
utÂbb megsz¡letik a v¢gsû, ig¢nyes forma, de
nem mindegy, hogy hÀny ember energiÀja
kopik a hosszadalmas folyamatban.

Szerzûnk gyakran utal arra, hogy a hagyo-
mÀnyos eljÀrÀsokat alapjaiban megvÀltoztatta
a szÀmÁtÂg¢p elterjed¢se. SzÀmos r¢gi eljÀrÀs,
p¢ldÀul a k¢zi szed¢s ismertet¢s¢re mÀr sort
sem kerÁt, hiszen ezt a munkafolyamatot va-
lÂban kivÀltotta a szÀmÁtÂg¢p, de k¡l´n kit¢r
a lemezen is leadhatÂ k¢zirat k¢szÁt¢s¢nek
szabÀlyaira. A mü eg¢sz¢n makacsul ¢rzûdik
azonban, hogy nincs az a technikai forrada-
lom, amely a hagyomÀnyos k´nyvk¢szÁt¢st ki-
szorÁtanÀ, m¢g kev¢sb¢ olyan, amely k¢t-
s¢gbe vonnÀ, hogy ¢ppen a hagyomÀnyos
k´nyvnek kell mÁvesnek, ig¢nyesnek ¢s tisz-
tess¢gesnek lennie. A szÀmÁtÂg¢ppel k¢sz¡lt
rettenetes sz´vegek korÀban roppant ¡dÁtû-
nek ¢s biztatÂnak ¢rezz¡k, hogy egy szak-
k´nyv szÂt ejt az egy sorba ker¡lû ideÀlis be-
tüszÀmrÂl, az elvÀlasztÀs szabÀlyairÂl, a be-
kezd¢sek, kimenetek, szÂk´z´k eszt¢tikÀjÀ-
rÂl, az ÁrÀsjelek hasznÀlatÀnak rendj¢rûl.

K¡l´n fejezet foglalkozik a müszaki szer-
keszt¢s kulisszatitkaival, aranyszabÀlyaival, a
munkamenet leÁrÀsÀval. A szÀmÁtÂg¢p jelen-
l¢te ebbe a munkafolyamatba is beleszÂlt, a
müszaki szerkesztû k´zelebb ker¡lt a k´nyv-
h´z, hat¢konyabban vehet r¢szt a tervez¢s fo-
lyamatÀban, annak ¢rdek¢ben, hogy min¢l
jobban kifejezze a szerzû szÀnd¢kÀt.

A SZERKESZTýK °S SZERZýK K°ZIK¹NYVE
egyben pÂtolja a mÀr r¢gen elavult àk´nyv-
tÀrosok k¢zik´nyv¢Ê-t is. SzÂ esik ugyanis a
bibliogrÀfiai leÁrÀsrÂl csakÃgy, mint a bibliog-
rÀfiÀk tÁpusairÂl. Megismerkedhet¡nk a pe-
riodikÀk cikkeinek bibliogrÀfiai leÁrÀsÀval.
¹sszefoglalÀst kapunk az angolszÀsz, francia,
n¢met nyelvter¡leteken elterjedt szokÀsok-
rÂl, az alfabetikus besorolÀs szabÀlyairÂl.

Ismereteink megkoronÀzÀsak¢nt, ahogy

az jÂl szerkesztett k´nyvh´z illik, ajÀnlott iro-
dalomjegyz¢k k´vetkezik. (A szabvÀnyok,
amelyek szerepelnek a jegyz¢kben, jÂr¢szt el-
avultak, de a k´nyv a hasznÀlhatÂ r¢szek àÀt-
ment¢s¢velÊ ÁrÂdott.)

A f¡ggel¢k valÂsÀgos tÀrhÀza a hasznos
tudnivalÂknak, ¢s aranybÀnya a tÀj¢koztatÂ
k´nyvtÀros szÀmÀra is. Amit eddig szÀmos le-
xikon k¢zbev¢tel¢vel lehetett csak ´sszeszed-
ni, az itt mind egy¡tt talÀlhatÂ: a kiadÀs va-
lamennyi fÀzisÀban elûfordulÂ hibalehetûs¢-
gek felsorolÀsÀtÂl az ÀtszÀmÁtÀsi tÀblÀzatokig.
K¡l´n fejezet foglalkozik a k¡lf´ldi Àb¢c¢k ¢s
ÀtÁrÀsok gyakorlatÀval, a naptÀri rendszerek-
kel, a m¢rt¢kegys¢gekkel.

A k´tet utolsÂ harmada k¡l´n´sen izgal-
mas olvasmÀny a gyakorlÂ k´nyvtÀros szÀmÀ-
ra. A SZERZýK °S SZERKESZTýK SEG°DK¹NYVEI
cÁmü fejezet azokat a jelentûs k¢zik´nyveket
¢s seg¢dleteket tartalmazza, amelyeket egy
tisztess¢gesen tÀj¢kozÂdni akarÂ alkotÂ ¢s
k´nyvk¢szÁtû mester nem ker¡lhet meg. He-
lyet kapott a felsorolÀsban sok fontos szÂtÀr,
magyar ¢s k¡lf´ldi lexikon, enciklop¢dia,
adat-, n¢v- ¢s cÁmtÀr, a magyar nemzeti bib-
liogrÀfia teljes rendszere, k¡lf´ldi mÀsodfokÃ
bibliogrÀfiÀk, kiadÂi jegyz¢kek, periodika-le-
lûhelyek, valamint k¡l´n fejezetben az egyes
tudomÀnyÀgak klasszikusnak mondhatÂ alap-
vet¢sei. K´zel harminc´t ¢ve jelent meg ma-
gyarul utoljÀra bibliogrÀfiai kalauz, Szentmi-
hÀlyi JÀnosäV¢rtesy MiklÂs öTMUTATñ A TU-
DOMçNYOS MUNKA HAZAI °S NEMZETK¹ZI IRO-
DALMçBA cÁmü müve. Szinte ugyanennyi ide-
je vÀrjuk az Ãjabb kiadÀsok megjelen¢s¢t, de
nem tagadhatom el azt a f¢lelmemet, hogy
ezzel mÀr elk¢st¡nk. A c¢l vilÀgos, szerzûnk
szeretn¢ egy¡tt lÀtni mindazokat a müveket,
amelyek meghatÀrozÂk egy tudomÀnyÀg fej-
lûd¢s¢ben. Csakhogy a bibliogrÀfiai kalauzok
r¢gen, nyugodalmasabb idûkben sz¡lettek.
Akkor a szakk´nyv szakk´nyv maradt ¢vtize-
dekig, ¢s eg¢sz lexikonok ÁrÂdtak a napi po-
litika jegy¢ben, mert az is ´r´knek tünt. Ta-
lÀn ¢ppen az Osiris KiadÂ igazgatÂjÀt kellene
megk¢rdezni, hÀny olyan mü kiadÀsÀn dol-
goznak, illetve kiadÀsÀnak gondolatÀval fog-
lalkoznak, amely nem hiÀnyozhat egy ilyen
bibliogrÀfiÀbÂl...

Ha a k¢zik´nyv nem tesz mÀst, mint felso-
rolja azokat a szakk´nyvtÀrakat, ahol a szer-
zûk ¢s a k´nyv elk¢szÁt¢s¢re megbÁzÀst adÂ
szerkesztûk elm¢ly¡lhetnek egy-egy tudo-



mÀnyÀg irodalmÀban, periodikÀiban ¢s adat-
bÀzisaiban, akkor mÀr sokat tett. A szakiro-
dalmi kalauzok szerepe mÀra Àt¢rt¢kelûd´tt.
Az internet segÁts¢g¢vel ma mÀr egy otthon
¡lû szerzû minden neh¢zs¢g n¢lk¡l betekint-
het szinte minden nagyk´nyvtÀr katalÂgusÀ-
ba. Az anyaggyüjt¢s, a vÀlogatÀs, a vÀlasztÀs
¢s a d´nt¢s fÀradsÀgÀt nem spÂrolhatja meg
senki. °ppen el¢g az a korrekt ismeretanyag,
amit a k´tet tartalmaz, kÀr megterhelni Âha-
tatlanul szubjektÁv, nagy tÀmadÀsi fel¡letet
adÂ felsorolÀssal.

A k¢zik´nyvet az elûfordulÂ szakkifejez¢-
sek felsorolÀsa zÀrja, kieg¢szÁtve a k´nyvki-
adÀsban hasznÀlt n¢gynyelvü r´vidÁt¢sjegy-
z¢kkel ¢s tÀrgymutatÂval.

BÀr a k´tet v¢g¢n, a szakszerü, vagyis a
leÁrtakhoz messzemenûen alkalmazkodÂ ko-
lofonban nem szerepel a p¢ldÀnyszÀm (ezt
az adatot ma mÀr csak igen ritkÀn k´z´lj¡k
ä Ágy a szerzû), m¢gis tudhatÂ, hogy az utol-
sÂ p¢ldÀnyig elfogyott, ¢s mire ezek a sorok
megjelennek, utÀnnyomÀsa is elk¢sz¡l, sût
vÀrhatÂan el is fogy. TisztÀban vagyok vele,
hogy ez itt nem a reklÀm, hanem a recenziÂ
helye, m¢gsem titkolhatom el a t¢ny felett
¢rzett ûszinte ´r´m´met.

Havas Katalin k´zk´nyvtÀros

A MAGYAR JAUSS

Hans Robert Jauss: RecepciÂelm¢let ä eszt¢tikai
tapasztalat ä irodalmi hermeneutika.
Irodalomelm¢leti tanulmÀnyok
VÀlogatta, szerkesztette ¢s az utÂszÂt Árta
KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn. FordÁtotta BernÀth Csilla,
Bonyhai GÀbor, Katona Gergely, KirÀly Edit,
KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn, MolnÀr GÀbor TamÀs
Osiris, 1997. 454 oldal, 1280 Ft

V¢gre itt a magyar Jauss, de semmi okunk
az ´r´mre. A k´tet gyalÀzatos kiadÀsban,
szerkesztetlen¡l jelent meg, m¢ltatlanul a
nagy n¢met tudÂshoz. A k´vetkezûkben kizÀ-
rÂlag a magyar edÁciÂrÂl fogok beszÀmolni,
tehÀt nem t¢rek ki arra, mit jelent Jauss a
mai irodalomelm¢letben, hogyan ¢s mi¢rt fo-

gadtÀk be oly lelkesen MagyarorszÀgon stb.
stb. ä a tÀrgyban tÀj¢kozÂdni vÀgyÂ olvasÂ ki-
vÀlÂ magyar nyelvü k´teteket bÃvÀrolhat, min-
denekelûtt a Jelenkor KiadÂ sorozatÀt (AZ
IRODALOM ELM°LETEI. Szerkesztette Thomka
BeÀta ä remek¡l!) ¢s BÂkay Antal alapos k¢-
zik´nyv¢t (IRODALOMTUDOMçNY A MODERN
°S A POSZTMODERN KORBAN. Osiris, 1997). °s
ha eltekint¡nk attÂl az idegesÁtû modoros-
sÀgÀtÂl, hogy tem¢rdek szÂt id¢zûjelbe tesz,
a most szûnyegre ker¡lû k´tet (a tovÀbbiak-
ban: KULCS) korrekt utÂszava is haszonnal
forgathatÂ.

Persze ´r¡ltem volna, ha az utÂszÂban
KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn arra is kit¢r, milyen el-
vek vezett¢k a vÀlogatÀsban, milyen szerkesz-
tûi elgondolÀsokkal gondozta a sz´veget. Er-
re azonban nem ker¡lt sor, talÀn az¢rt nem,
mert a szerkesztûnek semmif¢le elgondolÀsa
nem volt arrÂl, hogyan kell k´zreadni egy
tudomÀnyos sz´veget. A vÀlogatÀs kev¢sb¢
problematikus. NyilvÀnvalÂan szerencs¢sebb
lett volna, ha nem bomlik meg Jauss magiszt-
rÀlis nagy müv¢nek (AESTHETISCHE ERFAH-
RUNG UND LITERARISCHE HERMENEUTIK.
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1982)
az egys¢ge, ¢s a k´tet teljes terjedelm¢ben ke-
r¡l a magyar olvasÂ asztalÀra. De belÀtom,
hogy az eg¢sz mü lefordÁtÀsa, kiadÀsa jelen-
leg meghaladja k´nyvkiadÂink szellemi ¢s
anyagi teherbÁrÂ k¢pess¢g¢t. A nagy k´nyv-
bûl n¢gy r¢szlet ker¡lt bele a KULCS-ba, fon-
tos szakaszok term¢szetesen. KÀr, hogy kima-
radt p¢ldÀul a WERTHER-t ¢s Rousseau öJ
H°LOïSE-Àt egy¡tt elemzû ragyogÂ tanul-
mÀny, a magyar olvasÂ e müveket ¢s a ben-
n¡k megjelenû probl¢mÀkat sokkal jobban
ismeri, mint a KULCS-ban taglalt Iphigenia-
drÀmÀkat Goethe ¢s Racine tollÀbÂl. A
KULCS szerkezete Àtgondolt, jÂl tagolt, arÀ-
nyos; ¢rezhetû, hogy a szerkesztûnek van el-
gondolÀsa Jauss ¢letmüv¢nek fejlûd¢s¢rûl,
legfontosabb k¢rd¢seirûl. Viszont enn¢l t´bb
jÂ sajnos nem mondhatÂ el a k´tetrûl, ami
nagy baj, ha belegondolunk, hogy a k´zelj´-
vûben feltehetûleg nemigen lesz alkalom a
hibÀk kijavÁtÀsÀra, netÀn egy Ãjabb Jauss-k´-
tet lefordÁtÀsÀra.

Jauss k¢ts¢gkÁv¡l nem volt olyan müv¢sze
a n¢met nyelvnek, mint p¢ldÀul Walter Ben-
jamin, de stÁlusa szÀraznak vagy szÁntelennek
sem mondhatÂ, szabatos, pontos tudo-
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mÀnyos nyelven Árt. °ppen ez¢rt nem k¡l´-
n´sebben neh¢z magyarÁtani. A fordÁtÂk Àl-
talÀban sz¢p munkÀt v¢geztek, k´z¡l¡k Ber-
nÀth Csilla, Bonyhai GÀbor ¢s KirÀly Edit Àt-
¡ltet¢seit emeln¢m ki. A leglelem¢nyesebben
BernÀth CsillÀnak siker¡lt megtalÀlnia az
ideillû magyar nyelvet. Nem tapad vadul a
sz´veghez, a LITERATURGESCHICHTE-tanul-
mÀny legelej¢n Jauss k¢t mondatÀbÂl bÀtran
egyet csinÀl, ¢s egy¢b szabadossÀgokat is
megenged magÀnak ä nagyon helyesen,
mert mindezt a g´rd¡l¢kenys¢g, az olvasha-
tÂsÀg ¢rdek¢ben teszi, mindenekelûtt arra t´-
rekszik, hogy magyar sz´veget adjon az olva-
sÂ kez¢be. Nem Ágy KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn, aki
bizonyÀra jÂl olvas n¢met¡l, de (ahogy ez ko-
rÀbban mÀr sajÀt tanulmÀnyaibÂl is kider¡lt)
nem igazÀn jÂl Ár magyarul. NyersfordÁtÀso-
kat k¢szÁt mintegy, ez¢rt az û sz´vegei a leg-
rÀgÂsabbak, a legnehezebben olvashatÂk. Aki
megn¢zi A RECEPCIñ ELM°LETE cÁmü tanul-
mÀny utolsÂ bekezd¢s¢t, ¢rteni fogja, mire
gondolok.

Azt Ártam, a k´tet nem ismer szerkesztûi,
sz´vegk´zl¢si elveket. çm gondos tanul-
mÀnyozÀs utÀn rÀj´v¡nk, hogy m¢gis volt va-
lamilyen vez¢rfonal, m¢gpedig igen egysze-
rü: a KULCS a korÀbban magyarul mÀr meg-
jelent ÁrÀsokat vÀltoztatÀs n¢lk¡l k´zli, abban
a formÀban, ahogy egykor megjelentek. En-
nek kÁnos k´vetkezm¢nyei vannak. A legrosz-
szabbul Jauss egyik legalapvetûbb tanulmÀ-
nya jÀrt, a LITERATURGESCHICHTE ALS PRO-
VOKATION DER LITERATURWISSENSCHAFT. Mi-
vel a sz´veg 1980-ban mÀr megjelent a Heli-
kon cÁmü folyÂiratban, a KULCS ezt a sz´veget
k´zli. Ez azonban gyÀszos eredm¢nyt hoz. Az
egykori magyar publikÀciÂbÂl ugyanis kima-
radt k¢t fejezet, amelyekben Jauss a marxis-
ta, illetve az orosz formalista irodalomeszt¢-
tika alapos bÁrÀlatÀt adja. Az m¢g csak ¢rthe-
tû, hogy 1980-ban, a szocializmus f¢nykorÀ-
ban mi¢rt kellett megcsonkÁtani a sz´veget.
A Helikon szerkesztûi be is valljÀk, hogy Jauss
cikk¢t àn¢mi r´vidÁt¢sselÊ k´zlik. çm a KULCS
m¢g ezt is megtakarÁtja, ohne weiteres Àtveszi
a Helikon sz´veg¢t. EgyszÂval kimaradt a ta-
nulmÀny III. ¢s IV. r¢sze, a n¢met kiadÀsban
a 154ä167. oldalakon talÀlhatÂ sz´veg (LITE-
RATURGESCHICHTE ALS PROVOKATION. Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 1980). Ennek to-
vÀbbi folyomÀnyai is vannak. Mivel 1980-ban
a Jauss Àltal hivatkozott szakirodalombÂl

m¢g szÀmos sz´veg nem jelent meg magya-
rul, az egykori lÀbjegyzetekben ilyesmik Àll-
nak: Gadamer: WAHRHEIT UND METHODE.
T¡bingen, 1960. BÀr, mint ismeretes, Gada-
mer fûmüve mÀr r¢gÂta magyarul is rendel-
kez¢sre Àll (Gondolat, 1984), a KULCS igno-
rÀlja ezt a fontos t¢nyt. A KULCS egy¢bk¢nt
is ÀltalÀnosnak nevezhetû, abszurd ¢s a ma-
gyar kiadÀsi tradÁciÂval sz´ges ellent¢tben Àl-
lÂ eljÀrÀsa, hogy a jegyzetanyagban nem k´z-
li, van-e magyar fordÁtÀsa a hivatkozott sz´-
vegnek. SzÀmtalan p¢ldÀt hozhatn¢k erre,
el¢gedj¡nk meg n¢hÀnnyal: Walter Benja-
min: ANGELUS NOVUS, Helikon, 1980; Ador-
noäHorkheimer: A FELVILçGOSODçS DIALEK-
TIKçJA, GondolatäAtlantisz, 1990; Thomas
Kuhn: A TUDOMçNYOS FORRADALMAK SZERKE-
ZETE, Gondolat, 1984; WellekäWarren: AZ
IRODALOM ELM°LETE, Gondolat, 1972; Ro-
man Ingarden: AZ IRODALMI MþALKOTçS,
Gondolat, 1977 ä mindezek a k´nyvek mÀr
r¢gen olvashatÂk magyarul, a KULCS ennek
ellen¢re csak a n¢met bibliogrÀfiai adatokat
adja meg. (N¢ha feleszm¢l, a n¢met k´nyv¢-
szeti adat utÀn odabiggyeszti a magyar fordÁ-
tÂ nev¢t, de a magyar bibliogrÀfiai adatokat
mÀr nem Árja le. Feladat: keress¡nk vissza
egy id¢zetet Hegel ESZT°TIKç-jÀnak majd-
nem ezeroldalas magyar kiadÀsÀbÂl! LÀsd:
KULCS 174. oldal, 40. lÀbjegyzet.) A legk¢t-
s¢gbeejtûbb e nemben: azt sem tudhatjuk
pontosan, hogy Gustave Flaubert MADAME
BOVARY cÁmü reg¢nye megjelent-e magyarul
vagy sem, a KULCS 80. oldalÀn olvashatÂ egy
magyar nyelvü r¢szlet a reg¢nybûl, de nem
der¡l ki, hogy a n¢met, francia sz´veg, netÀn
Ambrus ZoltÀn, PÂr Judit vagy a legt´bbsz´r
citÀlt Gyergyai Albert egyik (hiszen t´bbsz´r
is kijavÁtotta a sz´veget) magyar vÀltozata
volt-e a forrÀs. (Jauss az id¢zett kiadÀsban az
eredeti francia sz´veget adja meg. A magam
BOVARYN°-kiadÀsÀban ä EurÂpa, 1966 ä a
KULCS sz´veg¢hez hasonlÂ, de azzal nem tel-
jesen azonos sz´veg Àll.) De Ãgy tünik, KulcsÀr-
SzabÂ ZoltÀn m¢g a sajÀt àszerkeszt¢s¢benÊ
(eln¢z¢st az id¢zûjel¢rt...) megjelent k´tetet
sem olvasta el nyomdÀba adÀs elûtt. A 117.
oldalon l¢vû lÀbjegyzet Ágy szÂl: àItt az IRO-
DALOMT¹RT°NET MINT AZ IRODALOMTUDO-
MçNY PROVOKçCIñJA [magyarul megjelent: He-
likon, 1980, 1ä2. sz. 8ä39. p. FordÁtotta BernÀth
Csilla ä A szerk.] cÁmü... etc.Ê Nos, kicsoda itt
àA szerk.Ê? Rem¢lem, nem KulcsÀr-SzabÂ Zol-



tÀn, mert akkor azt kellett volna Árnia: Jauss
emlÁtett tanulmÀnyÀt lÀsd jelen k´tetben a
36ä84. oldalon. Csak arra gondolhatunk,
hogy Vit¢z IldikÂt rejti a r´vidÁt¢s, ugyanis û
szerkesztette azt a k´tetet, amelyben a szÂban
forgÂ Goethe-elemz¢s korÀbban megjelent.
Ugyanis a 216. oldal Ãgy hivatkozik a jegyzet
egy THEORIE DER REZEPTION cÁmü elûadÀsra,
mintha e k´tet nem A RECEPCIñ ELM°LETE cÁ-
mü elûadÀssal kezdûdne. Megint a mÀr is-
mert mÂdszer: vegy¡k Àt a r¢gebbi sz´veg-
k´zl¢seket vÀltoztatÀs n¢lk¡l, ¢s ne t´rûdj¡nk
az ezzel jÀrÂ fejlem¢nyekkel! Biztos vagyok
benne, hogy KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn nem gon-
dolta Àt ezt a KULCS-ot. M¢g egy p¢lda: a k´-
tet v¢g¢n k´zli Jauss level¢t Paul de Manhez,
amelyben rengeteg angol nyelvü id¢zet talÀl-
hatÂ a nagy amerikai dekonstrukciÂstÂl. A
fordÁtÂ ä t´rt¢netesen KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn
ä nem sokat bÁbelûdik az angol sz´vegekkel,
eredeti formÀban adja azokat. °s mint szer-
kesztû m¢g csak egy lÀbjegyzetet sem szentel
annak a t¢nynek, hogy az a sz´veg, amelybûl
Jauss oly bûs¢gesen id¢z angolul, vagyis Paul
de Man bevezetûje Jauss amerikai k´tet¢hez,
ott talÀlhatÂ a KULCS f¡ggel¢k¢ben (407ä
430. oldal), k´zvetlen¡l a Jauss-lev¢l utÀn,
term¢szetesen magyarul, MolnÀr GÀbor Ta-
mÀs f´l´tt¢bb gyarlÂ fordÁtÀsÀban! A KULCS
egy¢bk¢nt is meglehetûsen nagyvonalÃ a te-
kintetben, hogy mit fordÁt le ¢s mit hagy meg
eredetiben. Jauss Baudelaire SPLEEN cÁmü
vers¢t hosszan elemzi. Egyet¢rtek azzal a
d´nt¢ssel, hogy Babits MihÀly klasszikus, Àm
az eredetitûl nagyban elt¢rû Àt¡ltet¢se alkal-
matlan arra, hogy Jauss elemz¢s¢nek alapja
lehessen. De a szerkesztû m¢g csak nyersfor-
dÁtÀst sem ad a versbûl. Ez k¢ptelens¢g.

Nem folytatom. Nem vagyok egy Sipu-
lusz, ¢s egy¢bk¢nt sincs kedvem v¢gigsilabi-
zÀlni a k´tetet ¢s ingyen elv¢gezni azt a mun-
kÀt, amelyet a szerkesztû honorÀrium¢rt nem
v¢gzett el. Csak a legkirÁvÂbb eseteket citÀl-
tam elû, ¢s nem szÂnoki tÃlzÀs, ha azt ÀllÁtom,
hogy oldalakon Àt folytathatnÀm. çm a leg-
k¡l´n´sebb az, hogy a torzsz¡l´ttet ¢ppen az
a kiadÂ hozta vilÀgra, amely az elmÃlt ¢vek-
ben remek k´tetek eg¢sz sorÀval emelte a
magyar tudomÀnyos k´nyvkiadÀs szÁnvona-
lÀt, ¢s amelynek GyurgyÀk JÀnos az igazga-
tÂja, a kivÀlÂ szakember, mellesleg egy sok hi-
bÀt tartalmazÂ, m¢gis alapvetûen fontos ki-

adÀstechnikai k¢zik´nyv szerzûje. Az igazga-
tÂ Ãr ä erre m¢rget venn¢k ä bizonyosan
nem lÀtta a k¢ziratot, mert ha lÀtta volna, eb-
ben a formÀban nem engedte volna nyom-
dÀba vinni.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

REHABILITçCIñ ä
K°RDýJELLEL

Robert Schumann: N¢gy szimfÂnia
EurÂpai Kamarazenekar, 
vez¢nyel Nikolaus Harnoncourt
Teldec 1996

ImmÀr sok ¢ve joggal ÀllÁthatjuk: Nikolaus
Harnoncourt karmesteri pÀlyaÁve k¢t egy-
mÀssal pÀrhuzamosan haladÂ szÀlon teljese-
dik ki. A b¢csi Concentus Musicus alapÁtÂja,
a nagy osztrÀk historikus tev¢kenys¢g¢nek
egyik fel¢t a mindenre kiterjedû hiteless¢g
ig¢ny¢nek szellem¢ben fogant (vagyis az elû-
adÂ-apparÀtus ter¢n is autentikus) hangver-
senyek, szÁnpadi produkciÂk ¢s hanglemezek
alkotjÀk, mÁg munkÀinak mÀsik hÀnyada egy
b´lcs ¢s term¢keny kompromisszum eredm¢-
nye. TudÀsÀt ¢s elûadÂmüv¢szi szuggesztivi-
tÀsÀt Harnoncourt nem kizÀrÂlag r¢gi hang-
szeres muzsikusgÀrda ¢l¢n gy¡m´lcs´zteti:
rendszeresen vez¢nyli EurÂpa nagy àkom-
merszÊ szimfonikus zenekarait, a drezdai
Staatskapell¢t, az amszterdami Concertge-
bouw-t, a Berlini ¢s B¢csi Filharmonikusokat
is. Olyan muzsikusk´z´ss¢geket tehÀt, me-
lyeknek tagjai nem letünt korok instrumen-
tumainak kÂpiÀjÀn jÀtszanak, s nem a filolÂ-
giai ig¢nyess¢gü kottaolvasÀs szenved¢lyes el-
k´telezettjei. Mi t´bb: Harnoncourt reperto-
ÀrjÀt is r¢g kiterjesztette a barokkon-klasszi-
kÀn tÃli stÁluster¡letekre.

Nincs itt ellentmondÀs? ä teszi fel a k¢r-
d¢st n¢mely zenehallgatÂ. V¢gt¢re is a histo-
rikus elûadÂpraxisnak csak eredeti hangszer-
apparÀtus k´zeg¢ben lehet hitele, ami pedig
a klasszika utÀni korszakok zen¢it illeti, azok
¢rtelmez¢s¢ben semmi keresnivalÂja az olyan
elveknek, melyek szerint Bachot, Mozartot
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olvassa a t´rt¢neti hüs¢gre t´rekvû elûadÀs.
Mit adhat Schumann-nak Harnoncourt?... A
n¢gy szimfÂnia felv¢tele ä mik´zben erûs,
gazdag ¢s ihletett interpretÀciÂ ¢lm¢ny¢t
nyÃjtja ä vÀlaszt kÁnÀl a felid¢zett k¢rd¢sek-
re-k¢telyekre is.

Karmester ¢s zenekar egy¡ttmük´d¢se
egy ¢vtizedre tekint vissza: Harnoncourt
1986-ban a B¢csi ºnnepi Heteken vez¢nyel-
te elûsz´r az EurÂpai Kamarazenekart, a
kontinens tucatnyi orszÀgÀnak fiataljaibÂl vÀ-
logatott f¢lszÀz muzsikus rotÀciÂs egy¡ttes¢t.
MÀra a k´z´s munkÀt egy sor felv¢tel doku-
mentÀlja: Beethoven ´sszes szimfÂniÀja, MIS-
SA SOLEMNIS-e, HEGEDþVERSENY-e (Gidon
Kremer szÂlÂjÀval), PROM°THEUSZ TEREMT-
M°NYEI cÁmü balettje ¢s FIDELIñ-ja, Mozart
N°GY SZIMFñNIç-ja (no. 38ä41) ¢s KONCERT-
çRIçI Edita GruberovÀval, Schubert szimfÂ-
niÀi, Mendelssohn 4. SZIMFñNIç-ja, HEBRI-
DçK-NYITçNY-a, SZ°P MELUZINç-ja ¢s SZENT-
IVçN°JI çLOM-kÁs¢rûzen¢je, valamint a jelen
Schumann-sorozat, melynek a szimfÂniÀkon
kÁv¡l tagja a ZONGORA- ¢s a HEGEDþVERSENY
is, elûbbi Martha Argerich, utÂbbi ism¢t Gi-
don Kremer k´zremük´d¢s¢vel.

Mielûtt Harnoncourt Schumann-interp-
retÀciÂjÀrÂl esn¢k szÂ, illû vÀlaszolni egy k¢r-
d¢sre. Van-e (lehet-e egyÀltalÀn) sajÀt arca
egy olyan szimfonikus egy¡ttesnek, mely hi-
Àba mük´dik alapÁtÀsa, 1981 Âta immÀr ti-
zenhat esztendeje, hiÀba t´lt ¢vente hat hÂ-
napot prÂbÀkkal, turn¢kkal ¢s hanglemezfel-
v¢telekkel, a tagcser¢k miatt egyvalamit m¢g-
iscsak n¢lk¡l´z: azt a relatÁv ÀllandÂsÀgot,
amely egy zenekar egys¢ges müv¢szi kisugÀr-
zÀsÀnak zÀloga. Nem ÀllÁtanÀm, ha nem ta-
pasztaltam volna hangversenykritikusk¢nt a
zenekar koncertjein: az EurÂpai Kamaraze-
nekar mint kollektÁva is egy¢nis¢g, s felismer-
hetûv¢ egyÀltalÀn nem csak a pultok m´g´tt
¡lû ifjak hangszeres virtuozitÀsa teszi. Ez sem
lebecs¡lendû, Àm talÀn m¢gis fontosabb va-
lami mÀs: az az alighanem kizÀrÂlag fiatalon
birtokolhatÂ romlatlan lelkesed¢s, mely m¢g
nem ismeri a rutint, a àszolgÀlatÊ nyüg¢t, s
mely a karmestert valÂban mesternek tekinti,
feln¢z rÀ, ¢s tüzbe megy ¢rte. K¢sûbb e hit
hamvÀt let´rli az idû: a muzsikus zenei filisz-
terr¢ csontosodik, s m¢g ha a vilÀg legkivÀ-
lÂbb zenekarÀba ker¡l is, elûbb-utÂbb azon
kapja magÀt, hogy szakszervezetben k¡zd a

szolgÀlatszÀm cs´kkent¢s¢¢rt, s prÂba v¢g¢n
dallam k´zep¢n sem restelli letenni a hang-
szert. Itt, az EurÂpai Kamarazenekarban,
ahogy mondani szokÀs, m¢g mÀsrÂl szÂl a
t´rt¢net, s ez bizony hallatszik: koncerten, le-
mezen egyarÀnt.

Vissza eredeti k¢rd¢s¡nkh´z: mit kapnak
a Schumann-szimfÂniÀk Nikolaus Harnon-
court-tÂl? A kritikus helyzet¢t nehezÁti az a
mostanÀban terjedû szokÀs, melynek szelle-
m¢ben a lemeztÀrsasÀgok ä ´nn´n illet¢kes-
s¢g¡k hatÀrait kiterjesztve ä olykor Ãgy v¢lik,
helyes, ha nemcsak a felv¢telt, de annak bÁ-
rÀlatÀt is maguk k¢szÁttetik el, azt mindjÀrt a
lemezhez mell¢kelve. A Schumann-szimfÂ-
niÀk CD-kiadÀsÀt kÁs¢rû f¡zet nem egyszerü-
en a müvek ismertet¢s¢t tartalmazza, s nem-
csak Harnoncourt elûadÂi d´nt¢seinek hÀt-
ter¢t tÀrja fel, de a sz´vegbe beleszûtt ¢rt¢ke-
lû mondatokkal l¢pten-nyomon m¢ltat, sût
dicsûÁt. Nem tehettem egyebet: igyekvû re-
cenzensk¢nt betürûl betüre elolvastam a f¡-
zetet, s mivel tÃlnyomÂ r¢sz¢vel egyet¢rtek, n¢-
ha k¢nytelen leszek tartalmÀt ism¢telni. M¢g
szerencse, mondatja az irÂnia, hogy az egyet-
¢rt¢s m¢gsem teljes...

Hogy Harnoncourt rehabilitÀlni kÁvÀnja
Schumann szimfÂniÀit, azt a k¢t CD hallga-
tÂja alighanem akkor is ¢szrevenn¢, ha ez a
kÁs¢rûf¡zetben nem szerepelne ä de szerepel,
nagyon is hatÀrozottan. Azzal az untig ism¢-
telt (Àm meggyûzûen soha senki Àltal alÀ nem
tÀmasztott) sztereotÁpiÀval, mely szerint a
Schumann-szimfÂniÀk hangszerel¢se à¡gyet-
len, zenekarszerütlen, elnagyoltÊ, Harnon-
court nem kevesebbet szegez szembe, mint
azt, hogy Schumann nemcsak zenekari mü-
veit komponÀlva gondolkozott abszolÃt
egy¢rtelmüen zenekarban, de m¢g zongora-
müveibe is a zenekar szÁneit, hangzÀsait Àl-
modta bele. (Az igazsÀghoz hozzÀtartozik,
hogy a zenekari Schumann-term¢st le¢rt¢ke-
lû t¢veszm¢k terjeszt¢s¢ben sokÀig a legtekin-
t¢lyesebb szakemberek n¢melyike is r¢szt
vett. Egyetlen p¢lda: àFurtw¤ngler szereti Schu-
mannt, ¢s igaza van, mert a n¢met romantika nagy
mester¢t szeretn¡nk kell m¢g zenekari müv¢szet¢nek
fogyat¢kos, szeg¢nyes k´nt´s¢ben isÊ ä TÂth Ala-
dÀr-kritikar¢szlet 1936-bÂl.) A bevezetûben
emlÁtett k¢rd¢sre (mit kapnak a Schumann-
szimfÂniÀk Harnoncourt-tÂl?) adhatÂ elsû le-
hets¢ges vÀlasz a hiteles kottasz´veg fel¢ kell
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irÀnyÁtsa a figyelmet. NyilvÀn sokan gondol-
jÀk: a Schumann-szimfÂniÀk a maguk alig
mÀsf¢l ¢vszÀzados mÃltjÀval fel sem vetnek
eff¢le probl¢mÀt ä e müvekrûl mindent tu-
dunk, s vel¡k kapcsolatban minden rendel-
kez¢s¡nkre Àll, amit csak tudnunk kell, s ami-
re csak sz¡ks¢g¡nk lehet. Hogy mennyire
nem Ágy van, s hogy a praxis mit koptatott a
hiteles zeneszerzûi sz´vegen, vagy ¢pp mi-
lyen fedûr¢tegekkel takarta azt el, arra utal
nyugtalanÁtÂan Otto Klemperer egy monda-
ta 1960-bÂl: àMahler egyszer azt mondta nekem,
az û retusai csupÀn szÀmÀra ¢rv¢nyesek, û vÀllalja
a felelûss¢get ¢rt¡k. Ma a n¢gy Schumann-szimfÂ-
niÀt az û vÀltoztatÀsaival az Universal Edition ki-
adÀsÀban bÀrki megvehetiÊ (GEMISCHTES ºBER
MAHLER). Ez az aprÂ jelz¢s ä nem is oly r¢g-
rûl ä egymagÀban elegendû lehet ahhoz,
hogy meg¢rts¡k: mily sokat adhat Harnon-
court reneszÀnsz, barokk ¢s klasszikus mes-
terek autogrÀfjain ¢s kritikai kiadÀsain edzett
hiteless¢gig¢nye a Schumann-szimfÂniÀk elû-
adÂi gyakorlatÀnak. NB.: maga a schumanni
szeml¢let is meghaladta e t¢ren sajÀt korÀnak
nagyvonalÃ ÀtlagÀt: àtekintsd pimaszsÀgnak jÂ
zeneszerzûk müvein akÀrmit is vÀltoztatni, azokbÂl
elhagyni vagy ¢ppen ÃjmÂdi cifrasÀgokkal bel¢j¡k
kontÀrkodniÊ ä olvassuk a ZENEI HçZI- °S °LET-
SZABçLYOK-ban (Keszi Imre fordÁtÀsa).

Az im¢nti k¢rd¢sre adhatÂ mÀsodik vÀlasz
mÀr a k¢t CD konkr¢t ¢lm¢nyeinek egyike:
sok korÀbbi megszÂlaltatÀs plakÀtszerüen
sz¢les, t´mbszerüen tagolatlan hangzÀsa he-
lyett az harnoncourt-i koncepciÂ egyik leg-
fontosabb hozama az ÀllandÂ, ¢rz¢keny r¢te-
gezetts¢g. Ennek az ´sszhatÀsnak a megterem-
t¢s¢ben az EurÂpai Kamarazenekar adottsÀ-
gai a karmester keze alÀ dolgoznak: kis l¢t-
szÀm, m¢g a nagy tuttikban is a szokottnÀl
mozg¢konyabb egy¡ttes, melynek megszÂla-
lÀsa rÀcs- vagy hÀlÂszerübb a mamut-apparÀ-
tusok¢nÀl, ugyanakkor erûben, szonoritÀs-
ban megÀllja a hely¢t mellett¡k, hiszen a mu-
zsikusok telt, gazdag, koncentrÀlt (egyszÂval:
minûs¢gi) hangon jÀtszanak. Alighanem e
helyt illû leÁrni: a minûs¢gi hangzÀs¢lm¢nyt
a n¢gy Schumann-szimfÂnia felv¢tel¢nek ese-
t¢ben kivÀltk¢pp ¢rt¢kess¢ teszi, hogy ¢lû
hangverseny eredm¢nye.

A n¢gy szimfÂnia mindegyik¢nek harnon-
court-i megfogalmazÀsÀn v´r´s fonÀlk¢nt v¢-
gighÃzÂdÂ k´z´s elvnek ¢rzem a fokozÀsok
(s ÀltalÀban a kisebb l¢pt¢kü zenei folyama-

tok fel¢pÁt¢se), a dinamikai kidolgozÀs ¢s a
tempÂv¢telek ter¢n megnyilvÀnulÂ, szavak
n¢lk¡li ÀllÀsfoglalÀst. A Schumann-szimfÂni-
Àk elûadÀsÀban ä talÀn a TAVASZI-t kiv¢ve ä
szokÀs a formÀknak, fûk¢nt a gyors t¢telek
formÀjÀnak magaslati pontjain az eksztatikus
hangulatig eljutni, ezzel is tovÀbb ¢ltetve
(nem ¢pp teljesen jogtalanul) az egzaltÀlt ze-
neszerzûrûl a k´ztudatban kialakult k¢pzetet.
Ami azt illeti, a müvek adnak is alkalmat ef-
f¢le felsûfokokra, kivÀltk¢pp a RAJNAI SZIM-
FñNIA r¢zfÃvÂs mÀmora vagy a NEGYEDIK in-
dulatai. Figyelemre m¢ltÂ a takar¢kossÀg,
mellyel Harnoncourt az ilyen pillanatokat
adagolja: a fegyelem egyr¢szt nem sz¡rk¢bb
´sszk¢pet eredm¢nyez, hanem a gÀtak k´z¢
szorÁtott energia szuggesztivitÀsÀt fokozza, ¢s
az elûadÀsok tartÀsÀt ac¢lozza, mÀsr¢szt ezen
a k´zegen bel¡l valÂban kiv¢teles erûvel ¢rv¢-
nyes¡l a szuperlatÁvusz: a MçSODIK SZIMFñ-
NIA finÀl¢jÀnak frenetikus befejez¢se (a tim-
pani csodÀlatosan individualizÀlt megszÂlalÀ-
sÀval) vagy a NEGYEDIK scherzÂja a maga d¢-
moni sodrÀval. M¢r¢seket nem v¢geztem, de
benyomÀsom az, hogy Harnoncourt tempÂ-
v¢telei nem a szÀzadelû nagy n¢met karmes-
tereinek ´r´ks¢g¢t dolgozzÀk fel ä ÀltalÀban
frissebbek, mozg¢konyabbak.

Szint¢n a teljes szimfÂniasorozat elûadÀsÀ-
nak k´z´s nevezûje a k¡l´nlegesen ¢letteli,
pezsgûn energiagazdag ritmika. Nem lehet
nem gondolni arra, hogy ezeket a gumilab-
daszerüen pattanÂ, rugalmasan feszes, c¢lra-
t´rû ritmusokat igenis a historikus gyakorlat-
bÂl hozza magÀval a karmester; hogy tehÀt
itt, a romantika megszÂlaltatÀsÀnak ter¡let¢n
is van mit kamatoztatni a barokk ¢s klasszikus
Auff¡hrungspraxis hozamÀbÂl (hiszen ez utÂb-
binak a modern elûadÂ-müv¢szet eg¢sz¢re
gyakorolt egyik legfûbb jÂt¢tem¢nye a r¢sz-
ben nyÃlÂssÀ vÀlt, r¢szben elmerevedett rit-
mika ¢letre galvanizÀlÀsa volt). Micsoda in-
dulati t´ltet rejlik az ELSý SZIMFñNIA scher-
zÂjÀnak minden ¡temsÃlyra szinte rÀzuhanÂ
sforzatÂiban! S mennyire egy teljes t¢tel profil-
jÀt vetÁti el¢nk a MçSODIK SZIMFñNIA nyitÂt¢-
tel¢nek gyors fûr¢sz¢ben a t¢ma Ãgynevezett
gyenge (vagy àrosszÊ) ¡temr¢szre (schlechter
Taktteil) esû akcentusÀnak ¢rv¢nyesÁt¢se! Har-
noncourt mer¢sz hangsÃlyainak (kell-e mon-
dani, hogy ezek is a historikus elûadÂ-gya-
korlat eszk´ztÀrÀbÂl szÀrmaznak?) ¢rt¢kes
vonÀsa, hogy nem pusztÀn indulati elemek ¢s



zsigeri ¢lvezet tÀrgyai-eszk´zei, de a mü¢rtel-
mezû intellektust is szolgÀljÀk: tagolnak ¢s el-
igazÁtanak, arÀnyokat ¢s megfelel¢seket fed-
nek fel ä a r´vid tÀvÃ forma¢rtelmez¢s pon-
tos müszerei. A ritmus- ¢s hangsÃlyp¢ldÀkat
a n¢gy szimfÂnia valamennyi gyors t¢tel¢re
hivatkozva lehetne sorolni: aligha tÃlzÀs az a
megÀllapÁtÀs, mely szerint jelen felv¢telen e
kettû erûsebben hatÀrozza meg a zen¢l¢s eg¢-
sz¢t, mint dallam ¢s tÂnus.

K¡l´n bekezd¢st ¢rdemel hÀrom lassÃ t¢-
tel. °lvezet helyett csalÂdottan hallgattam az
ELSý SZIMFñNIA LarghettÂjÀt. E t¢tel vonÂs
textÃrÀja az egy ¡temen bel¡l lehets¢ges leg-
nagyobbtÂl az eg¢szen aprÂig rendkÁv¡l dif-
ferenciÀlt ritmus¢rt¢kek szimultÀnjÀt vonul-
tatja fel ä borul¢kony rendszer ez, melynek,
Ãgy lÀtszik, nem tesz jÂt az az agogika, melyet
Harnoncourt itt alkalmaz: az ´sszhatÀs nem
a szabadon l¢legzû, bensûs¢ges ¢nekl¢s¢, a fi-
gyelmet inkÀbb a nem egy¡tt jÀtszÂ muzsiku-
sok z´tyk´lûd¢se vonja magÀra. M¢lyen meg-
ragadÂ viszont, ahogyan a MçSODIK SZIMFñ-
NIA Adagio espressivo harmadik t¢tel¢nek
szenvedû karaktere kibontakozik: a barokk
allÃziÂ (MUSIKALISCHES OPFER) Harnon-
court-nÀl a legjobb kezekbe ker¡l, a formÀlÀs
tÀgas, ¢rv¢nyesÁti a sz´v¢smÂd magasrendü
polifÂniÀjÀt ä itt ¢s most a t¢tel harmadik
harmadÀban megjelenû fugato is t´bb szer-
kezeti elemn¢l: magatartÀs. V¢g¡l a RAJNAI
SZIMFñNIA nevezetes negyedik t¢tel¢rûl, a fi-
nÀl¢ prelÃdiumÀrÂl: a kritikus sok¢rt nem
adta volna, ha nem tud a t¢tellel kapcsolat-
ban emlegetett k´ltûi programrÂl (¢rseki be-
iktatÀs a k´lni dÂmban), de Ãgy ¢rzi, Har-
noncourt elûadÀsÀnak szakrÀlis atmoszf¢rÀjÀ-
bÂl ¢s m¢ltÂsÀgÀbÂl alighanem akkor is a
PARSIFAL processziÂzen¢i fel¢ elûremutatÂ
hangulatot ¢s hangv¢telt hallott volna ki.
Hogy mindez valÂban egy zenet´rt¢neti pa-
rajelens¢g ¢rz¢keny megvilÀgÁtÀsa vagy csu-
pÀn szubjektÁv hallgatÂi ¢lm¢ny, mindegy. A
l¢nyeg az interpretÀciÂ hitele ¢s ereje ä a sz¢p-
s¢g lÀzm¢rûje, a hÀtgerinc ¢l¢nk borzongÀssal
jelez.

A beszÀmolÂ v¢g¢re kell ker¡lj´n a cÁm-
ben emlÁtett k¢rdûjel. Ismeretes, hogy a NE-
GYEDIK SZIMFñNIA elsû vÀltozata 1841-ben az
ELSý SZIMFñNIç-t k´veti. A mü ebben az alak-
jÀban sikertelen maradt, ez¢rt dolgozta Àt
Schumann tÁz ¢v mÃltÀn. A Fassung letzter

Hand elve alapjÀn ez utÂbbit, az 1851-est tart-
juk Schumann NEGYEDIK SZIMFñNIç-jÀnak.
Nem az a visszÀs, hogy Harnoncourt lemezre
vette az ûsvÀltozatot (jelen kiadvÀny ugyanis
azt tartalmazza), hanem hogy a cÁm¢vel az
´sszes szimfÂniÀra utalÂ THE SYMPHONIES fel-
iratÃ kiadvÀny azt ¢s csak azt kÁnÀlja a hallga-
tÂnak. Harnoncourt ¢rvel¢s¢vel szemben
¢pp sajÀt logikÀja alkalmazhatÂ ellen¢rvk¢nt:
mikor Brahmsra hivatkozva a korai vÀltoza-
tot Át¢li jobbnak (Brahms a k¢sûbbit àtÃl´lt´z-
tetettnekÊ tartotta), azt is hangoztatja, hogy
mindk¢t müalakot ´nÀllÂ kompozÁciÂnak tekin-
ti. Ha azonban Ágy van ä s mi¢rt ne fogad-
hatnÀnk el ezt a gondolatmenetet ä, akkor a
k¢tlemezes albumot a teljess¢g kedv¢¢rt hÀ-
romlemezess¢ kellett volna bûvÁteni, megje-
lentetve rajta az utolsÂ k¢zjegy Àltal hitelesÁ-
tett vÀltozatot is ä mÀsk¡l´nben a sorozat hi-
Ànyos. Ismerv¢n Harnoncourt n¢pszerüs¢g¢t
¢s egy effajta album szenzÀciÂ¢rt¢k¢t, aligha
hihetû, hogy a k¢tf¢le vÀltozat megjelentet¢se
¢rt¢kesÁt¢si probl¢mÀkat okozott volna. (A
korrekts¢g kedv¢¢rt illû hivatkoznom arra,
hogy ezt az ¢szrev¢telt nem elsûk¢nt teszem:
A NEGYEDIK SZIMFñNIç-val kapcsolatos d´n-
t¢st Malina JÀnos bÁrÀlta a Muzsika 1997/2.
szÀmÀnak hanglemezrovatÀban. Csatlakoz-
vÀn az elûttem szÂlÂhoz, meg kell ism¢teljem
az ¢szrev¢telt ä a kiadvÀny l¢nyegi probl¢mÀ-
jÀrÂl van szÂ, emlÁt¢se semmilyen kritikÀbÂl
nem maradhat ki.) Az ¢rem mÀsik oldala: ¢rt-
hetû az is, mit lÀt Harnoncourt ¢rt¢kesnek,
mit szeret a NEGYEDIK SZIMFñNIA korai vÀl-
tozatÀban: az elûadÀs a maga zabolÀtlansÀgÀ-
val ¢s olykor nyerses¢g¢vel, a mÀsik hÀrom
szimfÂniÀban tapasztalt tempÂ´konÂmiÀtÂl
ezÃttal elt¢rû iramÀval azokat a f¢s¡letlens¢-
geket hagyja ¢rv¢nyes¡lni, sût erûsÁti fel, me-
lyek a maguk mÂdjÀn nagyon is vonzÂk. An-
nÀl izgalmasabb lehetett volna egymÀs tÀrsa-
sÀgÀban k¢tf¢le vÀltozat s ä nyilvÀn ä k¢tf¢le
elûadÀs.

Csengery KristÂf
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BEVEZETý ARNULF RAINER
KIçLLíTçSçHOZ

 

Mücsarnok

Akik itt ´sszej´tt¡nk, valamennyien tudjuk,
hogy Rainer a vilÀg kiemelkedû kortÀrs mü-
v¢szeinek egyike. A progresszÁv magyar mü-
v¢szeti ¢let r¢sztvevûi k´r¡lbel¡l a hetvenes
¢vek eleje Âta figyelik munkÀssÀgÀt. Csopor-
tos kiÀllÁtÀsokon t´bbsz´r szerepelt mÀr Bu-
dapesten is, ¢s ¢vek Âta ´t nagyon erûs ¢s
megrendÁtû halottimaszk-Àtfest¢se lÀthatÂ a
Ludwig MÃzeumban. Legt´bben m¢gis elsû-
sorban reprodukciÂkrÂl ismerik Rainer k¢-
peit, ¢s sokak szÀmÀra ez a meghatÀrozÂ.
Most ez a r¢gÂta esed¢kes, itthoni k´zegben
rendezett ´nÀllÂ kiÀllÁtÀs ha viszonylag kicsi
is, sokkal t´bb, mint egy akÀrmilyen bûs¢ges
szerepl¢s akÀrmilyen tematikus vagy nem te-
matikus kontextusban, akÀrhol a vilÀgban.
R¢gi hÁveit ¢s a fiatalokat egyarÀnt szinte
k¢nyszerÁti a Rainer attitüdj¢be valÂ m¢lyebb
betekint¢sre.

Rainer müv¢szet¢nek alaposabb megis-
mer¢se ma ¢ppoly aktuÀlis, mint r¢gen lett
volna, ugyanis kezdetei Âta nem cs´kkenû in-
tenzitÀssal a müv¢szi munka l¢nyeg¢t fogal-
mazza meg a maga indulatos nyelv¢n. Tud-
va, hogy barÀti k´r´mben ÀltalÀban tisztelik
Rainer munkÀjÀt, t´bbeket megk¢rdeztem,
mi az, amit kedvelnek benne. A vÀlaszok:
hosszÃ, konzekvens ellenz¢ki magatartÀs, a
komor telÁtetts¢g eszt¢tikÀjÀnak szeretete,
m´g´ttes dolgok meg¢rz¢se, a k¢pek Àllan-
dÂ javÁtÀsÀnak koncepciÂjÀn valÂ elragadta-
tÀs. T́ bben ä t¢vesen ä Ãgy gondoltÀk, hogy
Rainer testbesz¢de valahogy a MagyarorszÀ-
gon mÀr a hatvanas ¢vek k´zep¢n ismert b¢-
csi akcionizmushoz tartozik. MÀsodik k¢rd¢-
semre, hogy vajon mit jelent Rainer Àtfest¢si
gesztusa, vÀltozatosabb vÀlaszokat kaptam:
provokÀciÂ (p¢ldÀul, amikor befestett arccal
kiment az utcÀra), samanisztikus megsemmi-
sÁt¢s, mÀniÀkus autodestrukciÂ, ikonroncso-
lÀs, a r¢tegek k´z´tti àWahlverwandschaftÊ,
erûviszony.

Az itt kitett katalÂgusban olvashatÂ okos
elûszÂhoz k¢pest nem tudok Ãjat mondani.
Ebben az osztrÀk sz¡rreÀlis-expresszÁv mü-
v¢szet t´rt¢neti-tÀrsadalmi talajÀrÂl, Rainer

szellemi ¢s szakmai elûdeirûl van szÂ. Fûleg:
nem tudok szebbet mondani Rainernek az
egyes mücsoportokhoz Árt, ugyancsak a kata-
lÂgusban k´z´lt ¢s a falra is kitüz´tt kom-
mentÀrjainÀl. Alkalmi k´zvetÁtûk¢nt most
azonban kiemeln¢k egy-k¢t dolgot, amire ta-
lÀn jÂl rÀ¢reztem, ¢s amit a gazdag Rainer-
irodalom igazolni lÀtszott.

A hÀborÃ utÀn ä n¢mi k¢s¢ssel Magyaror-
szÀgon is ä a sz¡rrealizmus ¢s az expresszivi-
tÀs vilÀgk¢pe volt az, ami a korÀbbiakbÂl foly-
tathatÂ volt, ami a müv¢szeti megÃjulÀst, az
Ãj lÀtÀst, az ûszintes¢get, sût a müv¢szet sz¡-
zess¢g¢t elnyerhetûv¢ tette. Rainer leÁrja,
hogy 1948-ban elvitte a mappÀjÀt tele sz¡r-
realista rajzokkal PÀrizsba Andr¢ Breton-
nak, a sz¡rrealizmus pÀpÀjÀnak. Ahogy Árja,
csalÂdott a ki¡resedett ¢s mÀr csak a mÃltbÂl
¢lû mozgalmÀrokban. Wieland Schmiedtûl*
tudom, aki a napokban Pesten jÀrt, hogy
Rainer akkor, ott talÀlkozott Pollock ¢s a PÀ-
rizsban ¢lû absztraktok, Riopelle, Wols, Mi-
chaux, Hartung k¢peivel. Ott j´tt rÀ, hogy a
àsz¡rrealista bestiÀriumotÊ, a tudatelûtti Àlla-
potot kivetÁtû pszichikai automatizmuson tÃl
van egy mÀsik, m¢lyebb alkotÂmÂd, amely a
tudattalanbÂl transz ¢s/vagy koncentrÀciÂ Ãt-
jÀn hoz fel egyszerü ¢rz¢kleteket. Ezek nem
olyan alakzatok, amelyek a mindennapi vi-
lÀggal ´sszekapcsolhatÂk, hanem fabulÀlÀs-
mentes, k¡l´n k¢pi ¢letet hoznak l¢tre.

Pollock Ãgy int¢zte a festm¢nyek k¢sz¡l¢-
s¢nek technikÀjÀt, hogy àbeker¡lhessen a k¢-
peibeÊ. Rainer egy idû utÀn megtalÀlta azt a
mÂdot, ahogy egy mÀsik vilÀgban elmer¡l-
het, ¢s felhozhatja onnan az azzal folytatott
dialÂgus nyomait. Ter¡lete elûbb a monoch-
rom-informel sajÀtosan rajzos, szÀlkÀs mÂdja
lett, ekkor m¢g teljesen tiszta, geometrikus,
kism¢retü arÀnytanulmÀnyokat is festett, az-
tÀn a figurativitÀst elfedte az informel gesz-
tusokkal, ezek voltak az elsû nagy Àtfest¢sek.
A semmivel ker¡lt szembe, ¢s ez megszaba-
dÁtotta ût a festûgesztusok konvenciÂitÂl ¢s
akaratlagossÀgaitÂl. Nem Àllt ezzel egyed¡l
B¢csben, a negyvenes-´tvenes ¢vek osztrÀk
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* Schmied osztrÀk szÀrmazÀsÃ müv¢szett´rt¢n¢sz,
jelenleg a m¡ncheni k¢pzûmüv¢szeti akad¢miÀn
professzor, a sz¡rrealizmus szak¢rtûje. A hÀborÃ
utÀni ¢vekben B¢csben ¢lt, a müv¢szeti esem¢nyek
tanÃja volt.



festûi k´z´tt t´bben is voltak, akik az abszt-
rakciÂnak ezt a sz¡rrealizmushoz kapcsolÂdÂ
expresszÁv ÃtjÀt jÀrtÀk: Hollegha, Mickl,
Fruhmann. (Az irodalomban ekkor volt aktÁv
a dadaizmusra visszatekintû ÁrÂk B¢csi Cso-
portja.) Abban viszont egyed¡l Àllt, hogy a
k¢sûbbiekben egyesÁtette a figurativitÀst ¢s az
absztrakciÂt a maga teremtette fotÂs ready-
made-ek felhasznÀlÀsÀval. Ezzel tÃl is l¢pett
az ismert kategÂriÀkon.

A sz¡rrealizmus programja nemcsak a
müv¢szet müvis¢g¢t tagadta, a tapasztalat to-
talitÀsÀt hirdette, hanem a nagy, alkotÂ sze-
m¢lyis¢g mÁtoszÀt is lebontotta: a müv¢sz le-
gyen m¢diuma a mü l¢trej´tt¢nek. Rainer
nem a Max Ernst-i jÀt¢kos ¢rtelemben valÂ-
sÁtja meg az indirekt fest¢st. Kremsben nem-
r¢g megrendezett retrospektÁv kiÀllÁtÀsÀnak
cÁme abgrundtiefe perspektiefe, kis humorral fü-
szerezett szÂtorzÁtÀs, csak komolysÀgÀban le-
fordÁthatÂ: k´r¡lbel¡l Ágy: a szakad¢k perspek-
tÁvÀja.

Rainer harminc ¢ve nem vesz¢lytelen
identifikÀciÂs, megismerû m¢lyrep¡l¢seket
folytat a sajÀt l¢nye s´t¢t szakad¢kaiba. Azt a
mÀsik vilÀgot kutatja, ami az Àlmokban, f¢-
lelmekben, k¡l´nb´zû l¢tÀllapotokban min-
den emberben megjelenik, de amellyel bÀnni
kevesen tudnak. Ezt keresi fel elûbb az ´n-
magÀrÂl k¢szÁtett Ãn. arcfintorokban ¢s azok-
ban a fotÂkban is, amelyek halotti maszkok-
rÂl k¢sz¡ltek, de ezeket firtatja a Krisztust Àb-
rÀzolÂ ikonok reprÂiban is ¢s Van Gogh,
Rembrandt vagy Goya k¢pmÀsaiban. Ezek az
û Vergiliusai, vezetûi az Àtfest¢s Àltal valÂ be-
lehelyezked¢s kalandjÀban.

Hogy valami vidÀmabbat is emlÁtsek: ami-
kor a hetvenes ¢vek v¢ge fel¢ egy fest¢s-
re hajlandÂ csimpÀnz ecsetvonÀsait mÀsolta
mozdulatrÂl mozdulatra (az errûl k¢sz¡lt do-
kumentumfilmet az osztrÀk tv bemutatta), ak-
kor is a racionÀlison tÃli, a kontrollÀlatlan le-
hetûs¢gekbe igyekezett behatolni.

Az Àtfest¢s mint ´nÀllÂsult plasztikai nyelv
nem destrukciÂ, hanem a t¢ved¢sek kijavÁtÀ-
sa, a langyossÀgok intenzÁvv¢ t¢tele, a bûbe-
sz¢düs¢g lefed¢se. Az itt lÀthatÂ müvek nagy
r¢sze portr¢-, illetve mozdulatÀtfest¢s. A pÀ-
lyaudvari fotÂautomatÀval k¢sz¡lt elsû, ¢jsza-
kai ´narck¢peken is lÀthatÂ mÀr, hogy a mi-
mikai Àllapot nem kifel¢ fordul, nem elûad
valamit, hanem szinte csodÀlkozva, fÀjdalma-

san adja Àt magÀt egy mÀsik, belsû vilÀg meg-
¢l¢s¢nek. Rainer k¡l´nb´zû mÂdokon k¢sz¡l
fel ezekre a koncentrÀlt Àllapotokra. Az û fo-
tÂi is tartalmaznak redundÀns elemeket, me-
lyek az intenzitÀs rovÀsÀra mennek. Rainer a
mÀsodik, Ãjra¢lû-rajzolÂ fÀzisban nemcsak
felerûsÁti, de Àt is Árja a f¢nyk¢pet. A lapokon
valÂ munkÀlkodÀst mindaddig folytatja,
amÁg a k¢p ´nmagÀban nem nyugszik, telÁ-
tetts¢g¢ben csendess¢, teljesen zÀrttÀ nem
lesz. A k¡l´nb´zû gesztusokban l¢nyeg¢ben
mindig ugyanarrÂl van szÂ.

Maurer DÂra

VITA
 

    A MçSODIK    
LEGBOLDOGTALANABB

MAGYAR KRITIKUS

BÀn ZoltÀn AndrÀs Hazai-kritikÀjÀhoz

Ez az Ady-f¢le t´rp¢z¢s, hÀt mit is mondjak.
Ha az embernek olyan nagyon hatÀrozott
sztenderdjei vannak a nagysÀg megÁt¢l¢s¢re,
¢s hisz abban, hogy ezek helyesek, akkor mi-
nek annyira ÀgÀlni. Ha meg nem hisz, akkor
vagy ´nmagÀt erûsÁtgeti, ¢s, ugyebÀr, mi mÀ-
s¢rt erûsÁtgetn¢, mint hogy sat´bbi; vagy pe-
dig (Ãgy) tudja, hogy a sztenderdek, puhÀn
fogalmazva, igen k¡l´nb´zûk tudnak lenni.

BÀn ZoltÀn AndrÀs (BZA) kritikÀja viszont
rÀtesz m¢g egy lapÀttal a megvet¢sre, s ezÀltal
megsokszorozza mindazokat a dilemmÀkat,
amelyeket felvet. àHazai Attila talÀn nem is ¢r-
demli meg, hogy ilyen nagyÀgyÃval felelj¡nk nekiÊ
ä Árja. Ugyan a nagy-nagy nagysÀg kifejezet-
ten àa t´rp¢ketÊ fikÀzza, de van, aki m¢g eh-
hez is t´rpe... À, nem, ez mÀr teolÂgiai prob-
l¢ma lenne.

BocsÀnatot k¢rek a k´zhely¢rt, de muszÀj:
az a homÀlyos ¢s bonyolult dolog, amit ha-
nyag eleganciÀval àkultÃrÀnkÊ-nak szoktunk
nevezni, egyre erûteljesebben ¢s egyre gyor-
sabban vÀltozik, illetve egyre t´bb pÀrhuza-
mos ä ¢s gyakran egymÀssal ´sszeegyeztethe-
tetlen ä, nevezz¡k Ágy, diszkurzust termel ki
¢s Ãjra. °s egyre nyilvÀnvalÂbb, hogy egyre
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kevesebb es¢ly van arra, hogy a k¡l´nb´zû
diszkurzusok, m¢g a viszonylag szük ter¡le-
teken is, ´sszeegyeztethetûk legyenek, egyet-
len homolÂg rendszerbe foglalhatÂk legye-
nek. Az à¢rtelmezûi k´z´ss¢gekÊ (Fish) kiterjed¢-
se vagy, ha Ãgy tetszik, az àÁzl¢sÁt¢letek empiri-
kus ÀltalÀnossÀgaÊ (Kant) egyre cs´kken, ami-
nek k´vetkezt¢ben egyre lÀthatÂbbÀ vÀlik,
hogy a magÀt univerzÀlisnak t¢telezû karte-
ziÀnus cogitatio vagy t¢vpercepciÂn alapul,
vagy a diszkurzÁv agonisztika egy hagyomÀ-
nyosabb retorikÀjÃ vÀltozata.

BZA ÁrÀsÀt pedig teljesen ez uralja. R´g-
t´n a nyitÂ mondat eleje: àAz immÀr a harma-
dik k´tet¢re is kiadÂt talÀlt Hazai Attila...Ê A re-
torizÀlÀs nem rossz, sz¢p kis gonosz fel¡t¢s ä
a s¢rt¢s müv¢szet, Borges is megmondta. De
az¢rt alaposabb lehetne. Van, ugye, az az
alapvicc, hogy az ¡rge megy a sztrÀdÀn, ¢s
hallgatja a rÀdiÂt, amely ¢ppen drÀmai han-
gon jelenti be, hogy vigyÀzat, a sztrÀdÀn egy
ÀmokfutÂ szembehajt a forgalommal, mire az
¡rge: àMi az, hogy egy?!Ê TehÀt Cser¢pfalvi,
JAK, Balassi. Ezek adtÀk ki Hazai hÀrom
k´nyv¢t. Ezek tehÀt mind marhÀk. Biztos va-
gyok benne azonban, hogy mÀsok is kiadnÀk.
Ezek is marhÀk. De nekem is tetszik olykor,
amit Hazai csinÀl, sût olykor nagyon tetszik,
¢s sok ismerûs´mnek is, szakembereknek ¢s
embereknek egyarÀnt. Egy¢bk¢nt hajlamos
vagyok magamat lemarhÀzni, de az¢rt itt in-
kÀbb elbizonytalanodom. A(z, ism¢tlem,
egy¢bk¢nt sz¢p) nyitÂ mondat eleje ott prob-
lematikus, hogy univerzÀlis szubjektumk¢nt
dilettÀnsozik. (Dilettare = gy´ny´rk´dni.)
(SzÀmomra ä az irodalomban ä a àprofiÊ leg-
alÀbb olyan gyanÃsan cseng.) ögysem tudjuk
elker¡lni az ÀltalÀnosÁtÂ kijelent¢seket ä àaz
fantasztikusan jÂ k´nyvÊ, àaz egy szar k´ltûÊ
stb., mondogatjuk gyakran, ¢s mi¢rt ne ä, de
n¢ha nem Àrt reflektÀlni a szituÀciÂra, amely
folyamatosan nevets¢gess¢ teszi az eff¢le ho-
mÀlyos (¢s univerzalitÀsra hajlamos) szubjek-
tumk¢nt valÂ megnyilatkozÀsokat. (Hajlik
ugyanis arra, hogy az implicite hozzÀcsatolt
hatÀrozÂt a àszerintemÊ felûl az àobjektÁveÊ
irÀnyÀba tolja.)

A probl¢ma mÀr GaraczinÀl kezdûdik. °s
az Ãn. àfuture shockÊ-nÀl (A&H Toffler). Ha a
NINCS ALVçS!-ban (a BZA Àltal igen hasonlÂ
stÁlusban ¢s fog¢konysÀggal lezavart müben)

àfelzÃg az ELEKTROMOS TEMET°SÊ, akkor
ez bizonyos, fûk¢nt idûsebb olvasÂknÀl meg-
lehetûsen ¡res szintagma maradhat, mÀs, fû-
k¢nt fiatalabb emberek szÀmÀra pedig na-
gyon is sokat jelenthet, talÀn t´bbet, mint
BZA-nak egy Ady-verscÁm emlÁt¢se. S ha
ilyenbûl sok van ä ¢s sok van ä, akkor a fo-
lyamatos ¢s egyre sÃlyosbodÂ ¢rtelmez¢si de-
ficit k´nnyen frusztrÀciÂba vagy megvetû
ignoranciÀba sodorhatja a kritikust. Ha BZA-
nak ä rÀadÀsul alapvetûen realizmuselvü el-
vÀrÀshorizonttal ä Hazai pÀrbesz¢deirûl csak
a àhajmeresztûen primitÁv dialÂgustechnikaÊ kife-
jez¢s jut esz¢be, akkor kezdek elbizonytala-
nodni, hogy û melyik orszÀgban, illetve ¢vti-
zedben ¢l.

TÃl szembesz´kû, hogy a szÀzad elsû fel¢-
ben sz¡letettek k´z¡l ÃgyszÂlvÀn senki nincs,
aki (nagyra/valamelyest) ¢rt¢keln¢ azt, ami
GaraczitÂl àlefel¢Ê t´rt¢nik a magyar iroda-
lomban ä hogy ne tekints¡k a probl¢mÀt ge-
nerÀciÂs jellegünek. Az ¢rtetlens¢g elsûsor-
ban k´z´mb´ss¢gben ¢s hallgatÀsban nyilat-
kozik meg, s ha m¢gsem, akkor eleve elt´k¢lt
ellens¢gess¢gben (eee). BZA jelen ÁrÀsa nem
az elsû p¢ldÀt nyÃjtja erre.

Az eee ¢rvel¢se gyakran t´r¢keny. Nem is,
ez tÃl sz¢p szÂ. InkÀbb: csÃnya. P¢ldÀul: àHa-
zai k¢pes akÀr hÀromszÀzszor is leÁrni, hogy Ïmond-
taÎ, netÀn ÏvÀlaszoltaÎ, amivel k¢ts¢gkÁv¡l egy ide-
ÀljÀt, Raymond Carvert k´veti, csakhogy az ame-
rikai ÁrÂnÀl k´vetkezetes a takar¢kos hangszerel¢s.
Hazai viszont teljesen esetlegesen alkalmazza ezt az
eljÀrÀst.Ê Ahogyan a àmondtaÊ eset¢ben, Ãgy
sok mÀs vonatkozÀsban is, Hazai egyÀltalÀn
nem esetlegesen, hanem vask´vetkezetess¢g-
gel alkalmaz eljÀrÀsokat. Hogy ezek nem
pont a Carver¢i, abban semmi kivetnivalÂt
nem talÀlok. (°s... most akkor a àmondtaÊ
monotÂniÀjÀnak megÀllapÁtÀsÀbÂl hogyan is
k´vetkezett az àesetlegess¢gÊ vÀdja?)

Azt nem tudhatom, hogy BZA mi¢rt talÀl-
ta olyan mulatsÀgosnak a àszeretkez¢sÊ Àltala
id¢zett leÁrÀsÀt (Hazai eset¢ben egy¢bk¢nt
nekem is az egyik legfûbb probl¢mÀm, hogy
nem tudom analitikusan megragadni, mi¢rt
talÀlom gyakran ellenÀllhatatlanul mulatsÀ-
gosnak stÁlusÀt), de biztos, hogy nem àa nyelvi
sutasÀgokÊ miatt. Hogyan nem lett volna àsu-
taÊ, ha p¢niszt Ár vagy ha faszt? HÁmtag? Fal-
losz? P´cs? F¡tyi, dÀkÂ, brÀner? Bel¢helyezte
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f¢rfiassÀgÀt? KoitÀlt, kopulÀlt? KinyÁlt az Âlaj-
tÂ? Elûvette a m¢teres k¢kerest? BelÂgatta a
kobrÀt? Vagy hÀzas¢letet ¢lt? AttÂl f¢lek,
BZA-t a àszeretkez¢sÊ nem stilizÀlt leÁrÀsa za-
varja (¢rdekli). MegerûsÁti ezt az a t¢ny, hogy
meg¡tk´zik ama bizonyos àr¢gi nagy igaz-
sÀgÊ-on (tudniillik, hogy àaz eg¢sz vilÀg be-
kaphatja a fasztÊ): jelentûs¢gteljesnek Át¢li, de
nem tud vele mit kezdeni. Alighanem a szer-
zûi intenciÂt prÂbÀlja kibetüzni, ¢s szubverzÁv
szÀnd¢kÃ gesztusk¢nt olvassa ezt a àr¢gi nagy
igazsÀgÊ-ot, ¢s az rÂla a v¢lem¢nye, hogy ä
stÁlszerüen fogalmazva ä kurvÀra nem szub-
verzÁv. Ebben t´bb mint valÂszÁnü, hogy iga-
za van, csak azt tenn¢m hozzÀ, hogy az ¢n
olvasatomban a narrÀtor, ha lehet, ezt m¢g
inkÀbb Ágy tudja. °s innen kezd ¢rdekes len-
ni a àr¢gi nagy igazsÀgÊ megosztÀsÀnak ÁrÀs-
aktusa.

Nem osztozhatom BZA-sal abb¢li ¢lm¢-
ny¢ben, hogy a SZEKERES FEJFçJçSA cÁmü be-
t¢tt´rt¢net àcsak a legnagyobb erûfeszÁt¢sselÊ ol-
vashatÂ v¢gig. Az Àltala hiÀnyolt àszenzuali-
tÀsÊ e kisreg¢nyk¢nt is kezelhetû müben ¢pp-
Ãgy, mint az alapsz´vegben nyomasztÂan je-
lenvalÂ, ¢s Hazai ´sszes eddigi produkciÂjÀ-
nak mÀr-mÀr àmikrorealistaÊ alapossÀga n¢-
zetem szerint tobzÂdÂan szenzuÀlis. BZA szÀ-
momra legmegd´bbentûbb ¢szrev¢tele, hogy
àolyan sivÀran absztrakt ez az eg¢szÊ. A sivÀr-
sÀggal ä bizonyos megszorÁtÀsokkal ä  egyet-
¢rtek, de hogy absztrakt lenne ez a kizÀrÂlag
igen akkurÀtus leÁrÀsokat, nem tÃl magas-
r´ptü pÀrbesz¢deket, nem tÃl sz´vev¢nyes
sz¡zs¢t tartalmazÂ k´nyv, ez a minden sorÀ-
ban ¢rz¢ki prÂza, azt nem tudom Ãgy ¢rteni,
hogy meg¢rtsem.

àMocskolvÀn magukat szegyig, / koholt k¢pekkel
¢s szeszekkel / mÁmeljen mÀmort mindegyikÊ; a
speed azonban egy egyszerü gyorsÁtÂszer (te-
hÀt ¢ppen nem àkÀbÁtÂÊszer), alapja amfeta-
min, amely a szervezet bizonyos term¢szetes
gÀtlÂ folyamatait gÀtolja le (àdoppingÊ), na-
gyobb mennyis¢gben el¢gg¢ megvÀltoztatja a
tudatÀllapotot, viszont egyÀltalÀn nem hallu-
cinog¢n, nem a àk´ltûi k¢pzeletÊ, az àalkotÂi
fantÀziaÊ ¢s egy¢b sz¢p dolgok prot¢zise, szÂ-
val semmi HajnÂczy, Borroughs, CsÀth, De
Quincey, ¢s ha BZA azt vÀrta, hogy Naconxi-
panban hullani fog a hÂ, ¢s lehetûleg na-
rancsszÁnü, ¢s lehetûleg f´lfel¢, akkor nem
speedes sz´veget kellett volna olvasnia. Fel-

hÁvnÀm a figyelmet a narratÁva esem¢nyei ¢s
a narrÀlt esem¢nyek k´z´tti k¡l´nbs¢gre,
csakÃgy, mint a szerzû ¢s a narrÀtor k¡l´nb-
s¢g¢re. Ez utÂbbit Ferinek hÁvjÀk ¢s nem Ha-
zai AttilÀnak, ¢s a narrÀciÂ szerint a SZEKERES
FEJFçJçSA nem l¢tezû sz´veg, ami l¢nyeges az
eg¢sz mü szempontjÀbÂl, ha eee-nkbûl kifo-
lyÂlag nem k´vetj¡k el azt a nagyon durva
hibÀt, hogy amikor a szerzû nekik¢sz¡l ¢s be-
jelenti, hogy most tess¢k jÂl figyelni, mert
most fogja megmondani az eszmei mondani-
valÂt, ¢s ez mind semmi, de t¢nyleg meg is
mondja, ¢s az egy ekkora ÀllatsÀg, amekkora,
akkor ezt el is hissz¡k neki. Ha pÀrhuzamba
ÀllÁtjuk a SZEKERES FEJFçJçSç-t mint el nem
k¢sz¡lt müvet azzal a àmüvelÊ, amellyel egy
hosszasan ¢s aprÂl¢kosan leÁrt jelenet v¢g¢n
szembes¡l¡nk ä ahol is a narrÀtor az eb¡l
szerzett speeddel alaposan felp´rgeti magÀt,
¢s Ãgy ¢rzi, hallatlanul nagy müv¢sz, kirob-
banÂan term¢keny, ¢s mindenben zseni, ¢s
neki¡l egy papÁrnak, bevonalkÀzza, hiszen
zen¢t szerez, de a kotta term¢szetesen k¢p-
zûmüv¢szeti alkotÀs is lesz, k´zben intenzÁven
t¢v¢t n¢z, idegen nyelven, ¢s bonyolult me-
moriterfeladatokat v¢gez szimultÀn, majd az
excesszÁv kognitÁv/alkotÀsi lÀz elmÃltÀval ¢sz-
reveszi, hogy a papÁr, az ´r´k alkotÀsok ma-
t¢riÀja, amelyen ÂrÀkig dolgozott, egyetlen
tagolatlan fekete fel¡let, egy eszelûsen boly-
hosra satÁrozott fekete fel¡let ä, akkor mini-
mum egy fokkal bonyolultabbÀ vÀlik a bet¢t-
darab funkciÂjÀnak ¢rtelmez¢se is.

BZA sz´vege t´bb ponton azt sejteti, hogy
szerzûje maga is egy kicsivel t´bbet sejt a tÀr-
gyalt mürûl, mint amennyit ¢ppoly kev¢ss¢
argumentÀlt, mint amennyire hatÀrozott t¢-
zisei expressis verbis ÀllÁtanak. A narrÀtor
àtanulsÀgaitÊ àparodisztikusÊ-nak nevezi (k¢r-
d¢s: mi¢rt nem megy tovÀbb ezen a vona-
lon?). Megjegyzi, hogy esetleg àez a formÀtlan
hablatyolÀs felfoghatÂ ironikusan isÊ (k¢rd¢s:
ua.). S mindez hogyan egyeztethetû ´ssze az-
zal ä amiben szint¢n hajlok az egyet¢rt¢sre ä,
hogy itt bizonyos tekintetben à¢gbekiÀltÂan na-
iv szerzûrûl van szÂ, akinek reflektÀlatlan ´ntudat-
lansÀgÀban van valami lefegyverzûÊ. HozzÀten-
n¢m azonban, hogy ez inkÀbb a narrÀtorra
Àll, ¢s arra sem egy¢rtelmüen. MÀr az is k¢r-
d¢s, hogy ez a narrÀtori naivitÀs nem a szer-
zûi rafin¢riÀnak egy vÀlfaja-e, de az egy¡gyü
elmebetegnek azt a vÁziÂjÀt, amelyet BZA fest
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el¢nk Hazai-Ferirûl, semmik¢ppen sem tart-
hatom tarthatÂnak, m¢g akkor sem, ha a Ha-
zai-sz´vegek szignifikÀciÂja az ÀtlagosnÀl k¢t-
s¢gkÁv¡l jÂval erûsebben pszichotizÀlt. TehÀt
ha mÀr textusanamn¢zisben utazunk: inkÀbb
bonyolultabb pszichÂzisra, mint egyszerü
szellemi fogyat¢kossÀgra alludÀln¢k. A pa-
togrÀfiÀk ¢rtelmez¢s¢rûl meg csak annyit: az,
hogy a mi alapvetûen neurotikus kÂdunk az
uralkodÂ (szimbolikus vÁrus), az egy dolog. A
meg¢rt¢s ¢s az igazsÀg az meg egy (k¢t) ä ez-
zel szorosan ´sszef¡ggû, de az¢rt m¢giscsak
ä mÀsik dolog. Az irÂnia, a àbohÂckodÀsÊ, àh¡-
ly¢sked¢sÊ, àblûdliÊ, àszatÁraÊ jelenl¢te, amit BZA
alternatÁv ¢rtelmez¢si opciÂk¢nt felvet, sze-
rintem egy¢rtelmü, de semmik¢pp sem ab-
ban az ¢rtelemben, hogy az eg¢sz mü egyetlen,
a fenti jelzûi bûvÁtm¢nyekkel ellÀthatÂ gesztus
lenne. AnnÀl bizonyosan ´sszetettebb, r¢teg-
zettebb ¢s gazdagabb ä m¢gpedig viszonylag
sokf¢le olvasÂ szÀmÀra.

ArrÂl szerettem volna lehetûleg min¢l t´b-
bet megtudni, mi¢rt biztos BZA benne, hogy
àHazai Attila hamarosan beker¡l az Ãjundok
kÀnonbaÊ, de sajnos ezt sem fejti ki. T´bb-
sz´r´sen k´vetkezetlennek lÀtom, hogy e k¢t-
s¢gkÁv¡l megvetûen emlegetett kÀnon jelzûje
az àÃjundokÊ, mely, ha nem t¢vedek, a nagy-
nagy Ady Endre à´nelnevez¢seÊ egy Ka-
rinthy-parÂdiÀban. S ha a parÂdia jÂ (mÀr-
pedig szerintem nagyon jÂ), akkor ebben a
àMi vagyunk az öj UndokakÊ sorban (csak mel-
l¢kesen: a T¹RPE-FEJþEK cÁmü versben) àtÃl-
determinÀltÊ (Freud) mÂdon tÀrul fel az (iro-
dalmi) ¢rt¢kek viszonylagossÀga ¢s ambiva-
lenciÀja.

Ha nem ismertem volna Hazai sz´vegeit,
akkor BZA a d´bbenetes dilettantizmus à´n-
maguk¢rt besz¢lûÊ exemplumaik¢nt citÀlt
id¢zeteivel valÂszÁnüleg felkeltette volna ¢r-
deklûd¢semet irÀntuk, ¢s semmik¢pp sem ä
BZA minden igyekezete ellen¢re sem ä meg-
botrÀnkozÀsomat. Ez azt a sz¢p eml¢ket id¢z-
te fel bennem, midûn a nyolcvanas ¢vek ele-
j¢n, amikor Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche, Heidegger stb. müveihez igen-
igen neh¢z volt hozzÀf¢rni, Ãgy olvastam AZ
°SZ TRñNFOSZTçSç-t, az Àltalam egy¢bk¢nt se
tÃl sokra tartott LukÀcs Gy´rgy ¢letmüv¢nek
egyik m¢lypontjÀt, hogy az id¢zûjeleket ke-
restem benne. Szerencs¢re el¢g sokat ¢s ä ezt
mindenk¢pp ¢rdem¢¡l kell betudnunk ä

el¢g jÂkat id¢zett az emlegetett Âundok àpre-
fasisztaÊ szerzûktûl, Ãgyhogy ¢rdemes volt ol-
vasni, m¢g ha a szerzû esetleg nem is eg¢szen
Ágy k¢pzelte kivÀltani olvasÂi el¢gedetts¢g¢t.
BZA ÁrÀsÀnak egy lehets¢ges tanulsÀga ez: az
id¢zettek nyilvÀnvalÂan annyira tÀvol Àllnak
a recenziÂ szellemis¢g¢tûl, hogy a recenzens
semmif¢le dialÂgusban nem rem¢nykedhet,
¢s valÂszÁnüleg nem is akar. Aki osztozik eb-
ben a megbotrÀnkozÂs ¢rz¡letben, azt nem
kellett meggyûzni; aki felfigyel az id¢zetek
nem eg¢szen a recenziÂ szellemis¢g¢ben fo-
gant besz¢dmÂdjÀra ¢s eszt¢tikÀjÀra, azt nem
siker¡lhetett meggyûzni; de ami a fû, hogy
aki bizonytalankodik, azt ez a sz´veg biztos,
hogy se prÂ, se kontra nem tudta meggyûzni.
Mert az ÁrÀsnak az ´v¢tûl elt¢rû szellemi-
s¢ggel, besz¢dmÂddal, eszt¢tikÀval szembeni
intoleranciÀja, eee-je m¢g az emlÁtett LukÀcs-
mü¢t is fel¡lmÃlja, ¢s ez nagyon lÀtszik. De
semmi baj. JÂl van ez Ágy. Egy valamivel ter-
m¢kenyebb meg¢rt¢si kÁs¢rlet ¢s sikeresebb
kommunikÀciÂ ¢rdek¢ben viszont, ha ez ¢r-
dek, talÀn azt javasolnÀm BZA-nak, hogy
prÂbÀlja meg sajÀt maga ¢s mindannyiunk
szÀmÀra tisztÀzni, kik-mik alkotjÀk àaz Ãjun-
dok kÀnontÊ, milyen a besz¢dmÂdjuk, az isme-
retelm¢let¡k, az eszt¢tikÀjuk, ¢s mif¢le ÀdÀz
erû akadÀlyozhatja ûket abban, hogy (f)elis-
merj¢k, hogy marhÀk, dilettÀnsok, unalma-
sak ¢s t´rp¢k mind.

Farkas Zsolt

 

  REFLEXIñ BçN ZOLTçN 
ANDRçS àA LEGBOLDOGABB

MAGYAR íRñÊ CíMþ
CIKK°RE

(Holmi, 1998. I., 120ä122. o.)

Azt ä akarva, nem akarva ä el kell ismernem,
hogy BÀn kritikÀja jÂval olvasmÀnyosabb,
szÂrakoztatÂbb, humorosabb, mint annak
tÀrgya, Hazai Attila barÀtom BUDAPESTI SKI-
ZO cÁmü k´nyve.

TovÀbbÀ meg¢rtem a kritikust, hogy nincs
kedve fellÀciÂs komplikÀciÂkhoz. De: 1. Sze-
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rintem nincs àÃjundok kÀnonÊ. Azaz Hazai,
ha esetleg ¢l is ifjÃ szÁvekben, azok olyan ol-
vasÂ fiatalok szÁvei, akiknek a jelzett izomban
ott dobog m¢g a MikszÀth, MÂricz, KosztolÀ-
nyi, Karinthy, Sz¢p Ernû, EsterhÀzy, NÀdas,
Kardos G. etc. magyar ÁrÂk müvei irÀnt ¢r-
zett hev¡let (àirÀnt ¢rzett hev¡letÊ ä ilyeneket
Ár a suta tollÃ ÃjsÀgÁrÂ zavarÀban, amikor
sz¢pirodalmi mü kapcsÀn prÂbÀlja olvasÂi v¢-
lem¢ny¢t megfogalmazni). SzÂval, ha az àÃj-
undok kÀnonÊ egy speciÀlis, a fiatal olvasÂkra
jellemzû sznobsÀgra utal, akkor ez, azt hi-
szem, t¢ved¢s, legfeljebb talÀn az igaz, hogy
jobban drukkolunk kortÀrsainknak, mint te-
szem azt BÀn.

2. Amikor Hazai reg¢ny¢t elûsz´r lapozgat-
tam, ûszinte lelkesed¢s füt´tt, olyasmiket
mondogattam azoknak, akikkel ´sszefutot-
tam, hogy àez a legjobb reg¢ny id¢nÊ. (Ilyes-
miket mondogattak egy¢birÀnt az idû tÀjt
apÀmkorÃ barÀtaim ZÀvada reg¢ny¢rûl, mi-
utÀn elolvastÀk.)

AzutÀn elolvastam a BUDAPESTI SKIZñ-t.
Sajnos nem igazÀn jÂ reg¢ny, sajnos tele

van ism¢tlûd¢sekkel.
De az nem igaz, hogy nem t´rt¢nik benne

semmi, mert ¢ppen hogy a semmi t´rt¢nik
benne, az aktÁv semmi, ¢s ä bÀr lehet, hogy
ez v¢rciki ä ez igen jellemzû e sorok ÁrÂja, At-
tila (Feri) ¢s barÀtaink egyes ¢letciklusaira.

Meglehet, ez ¢rdektelen sokaknak, nekem
¢rdekes.

A naiv stÁlus pedig n¢ha igenis bÀjos, szim-
patikus, s talÀn BÀn is Ágy gondolnÀ, ha ez a
novellÀnyi tartalmÃ ÁrÀs nem egy reg¢nyen Àt
h´mp´ly´gne, hanem kellûen meghÃzta vol-
na egy szerkesztû. (Az impresszum szerint
egy¢birÀnt Ruttkay HelgÀnak hÁvjÀk a szer-
kesztût. Nem ismerem, de a neve alapjÀn
gy´ny´rü lÀnynak k¢pzelem. Mi¢rt nem lÀt-
szik a k´nyv´n a keze munkÀja?)

BÀn ÁrÀsa Àrnyalatlan, gonosz. °s ez akkor
sem helyes, ha ilyen jÂl Ár.

Petri LukÀcs çdÀm
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