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OrbÀn OttÂ

HIMNUSZ ARRA AZ IDýRE AMIKOR
V°GLEG KIFOGY AZ °SZ°RVEKBýL

mert ¢let ¢let ¢let ¢let ¢let
fûnixmadÀr halÂ porodbÂl ¢led
csak ¢led ¢led ¢led ¢led ¢led
amÁg lehet amÁg m¢g ¢let ¢led
bÀr fogvacogva fÀzol f¢lve f¢led
amÁg lehet amÁg m¢g ¢let ¢led
csak ¢led ¢led ¢led ¢led ¢led
f´ltÀmadÀsra ha nem kell nem cser¢led
mert ¢let ¢let ¢let ¢let ¢let

NÀdasdy çdÀm

VALAMI HARMñNIA

Elengedni magam, hullÀmzani,
az k¢ne, picik¢ket fodrozÂdni,
se teljes csendben, se aktÁv viharban;
l´kd´ssenek hÀtulrÂl ¢s el´lrûl,
mint ser¢ny molekulÀk folyad¢kban;
jaj, meg ne fagyjak, ha elengedem
magam, tartson ´r´k egyenletes
mozgÀsban, hûfokon valami tenger.

TANYA

N¢hÀny fa, hunyorÁtani a napba
reggel nagyon korÀn, mikor a szemembe tolakszik,
ember sehol, v¢gtelen zaj, a sz¢l, a vÁz
zaja, Àllatok r´f´g¢se, spaletta nyikorog,
fûzhetn¢k krumplit, vagy egy jÂ levest,
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a kemenc¢t begyÃjthatnÀm elûre,
darabolhatn¢k-hÀmozhatn¢k birset,
bokrok, tocsogÂ vÁzfolyÀs, kocsinyomok,
dÃdolgatok, egy napig ugyanazt,
n¢ha egy-k¢t indokolatlan taktus
hosszÀra ki is eresztem a hangomat,
fûzn¢k kÀv¢t, teÀt, ember sehol.

A SZOKATLANT

KÁvÀnom-e valÂban a szokatlant?
A g´rbe Àgyat, felhasÁtott paplant,
rÃt tÀvozÀst ¢s rosszkor ¢rkez¢st,
arany lavÂrt ¢s torkomon a k¢st?
Vadul sz¢tbomlÂ, fagyos tÀrsasÀgot,
a hajtÂkÀmra tüz´tt Àrva szÀmot,
Ãjabb lakÀst, padlÂtalan szobÀt,
t¡k´rbûl visszan¢zû hÂdpofÀt?
Pukkadt gumit, bes¡lt hengerfejet,
f¢rfi mell¢bûl csordulÂ tejet,
ûsh¡llûk v¢konybûrü szÀrnyait,
liturgiÀba torkollÂ bakit?
KÁvÀnom-e, hogy ezek j´jjenek,
hogy n¢vnapomra jelmezt ´ltsenek,
hogy perzsaszûnyegbe csavarjanak,
¢s hopp, a fej¡k f´l¢ tartsanak?

BIRTOKOS °S BIRTOK

SzÀz ¢ve lakom itt, a mellemen
mint stigma lÀtszik a vizes helyis¢gek
ÀtlÂsan lerakott kockak´ve
(egy barna, egy feh¢r); a tenyerem
f´lvette az erk¢lykilincs alakjÀt
(nem mük´dik a zÀr, a hosszÃ pÀlca
r¢g nem tovÀbbÁtja a forgatÂerût
a f´nti ¢s a lenti karmocskÀhoz ä
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egy pezsgûs¡veg tartja a hely¢n
a k¡lsû ajtÂt, sz¢lesebb a rendes
¡vegn¢l, talÀn Mumm vagy Fran§ois?);
a fejtetûm lapos a sz´rnyü sÃlytÂl,
amit a spejz f´l´tti kispadlÀson
(ahol egy eg¢sz zsidÂ csalÀd tudna
ellenni sz¡ks¢g eset¢n) ûrizgetek:
homÀlyos szÀrmazÀsÃ lapokat,
ilyenekkel, hogy àMeghalt Ady EndreÊ;
¢s gurtniszerüek az ereim,
Ãgy t¡remkednek ki a k¢zfejembûl,
ahogy a sarokszoba rolÂjÀnak d´gl´tt
hÃzÂjÀbÂl (àPick Ede, BudapestÊ)
a rojtos, szÀlavesztû heveder.

SZONETT A SZºZESS°GRýL

Nagyon vÀgytam mindig a sz¡zess¢gre,
a fesz¡lt, vÀrakozÂ nemtudÀsra,
hogy retardÀlt legyek, hogy bÀrki lÀssa:
m¢g nyitott vagyok az egy¡gyü sz¢pre;

nyitott ajtÂ, amelyen sosem l¢p be
a tudÀs (meg az a sok ronda tÀrsa);
hogy ¢rdeklûdve bÀmulhassak mÀsra,
de senkiben ne vegyek semmit ¢szre.

Mert kiskoromtÂl okos ¢s beteg
voltam, belÀttam mindenki m´g¢ ä
olyan, aki zsigerbûl ¢rti meg,

amirûl ¢rzi: bÀr ne ¢rten¢.
Mint ki sokadmagÀval hentereg,
¢s nem tudja mÀr, melyik az ´v¢.
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Tornai JÂzsef

HOLDFOGYATKOZçS

F¢lperces ûr¡let¢rt

Minden nap f´lmegyek a kerti kisteraszra
ismered ott j´tt¢l le egyszer
a betonl¢pcsûn hozzÀm
k¢toldalt olajfÀk dÁszbokrok
narancssÀrga bogyÂf¡rt´kkel hajnalban
feketerigÂk lakmÀroznak rajtuk
fejjel lefel¢ lÂgva a füre a k¢t nagy
f¡gefa ejti le idûnk¢nt ´tujjÃ level¢t
gy¡m´lcs¢t ilyenkor ûsszel Ãgy
megyek f´l mintha ¢s csakugyan
ott vÀrsz rÀm a borzas s´v¢nnyel
meg az olajfa vÁzszintes Àgaival egy¡tt
legalÀbbis addig az egy percig
amÁg lÀbam a l¢pcsû fokain ¢s a lomboktÂl
nem lÀtom persze minden ¡res de mondom
van egy percem vagy inkÀbb egy f¢l percem
hogy elszenvedjem a viszontlÀtÀs ûr¡let¢t

Egy csillag-ÀbrÀs nû

Ma ¢jjel Ãjra sÁrtam mert mintha
megk´zelÁtetted volna az Àgyamat
a tibetiek azt mondjÀk a k´ztes
l¢tbûl hazalÀtogathatnak
a testbûl-kiszakadt lelkek
tehÀt valamikor te is idesuhanhatsz
hozzÀm s mi¢rt ne talÀn
¢rtem s ha mÀst nem is f´lfoghatnÀm
az ¢rzelmeidet esetleg panaszkodnÀl
nem tudom de egy szellem
mindig ijesztû persze csak akkor
ha egy ilyen vÀratlan ¢jszakÀn kider¡l
hogy m¢gis van l¢tezik
sût valahogy jelet is ad
szeg¢ny m¢g testben-l¢legzûnek
aki hideg verejt¢kben Ãszva-reszketve
is boldogan ¢rzi hogy bûr¢hez
egy csillag-ÀbrÀs nû t´rleszkedik
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Nemes Nagy çgnes

FILOZñFIA °S Jñ MODOR

Nem szeretem ¢n ezt a szeg¢ny Hamvas B¢lÀt. Fene tudja, mi¢rt. Egy csomÂ minden-
f¢le van benne ä vagy kellene, hogy benne legyen ä, ami miatt ¢rdeklûdn¢k irÀnta,
vagy rokonszenvezn¢k vele. S valahÀnyszor elkezdem, visszahûk´l´k. P¢ldÀul: Jas-
perst id¢zve ezt a mondatot olvasom egy tanulmÀnyÀban: àEmberi ´nmagam ÀtvilÀ-
gÁtÀsai a nagy filozÂfusoknÀl, mint p¢lda talÀlhatÂ meg.Ê Ennek a mondatnak a k´-
vetkezû n¢hÀny ¢rtelme lehet:

1. Emberi ´nmagunk ÀtvilÀgÁtÀsÀra a nagy filozÂfusok müveiben szÀmos p¢lda ta-
lÀlhatÂ.

2. A nagy filozÂfusok szÀmunkra is p¢ldaadÂan vilÀgÁtjÀk Àt ´nmagukat.
3. Az ¢n (sikeres) ´nÀtvilÀgÁtÀsomat a nagy filozÂfusok p¢ldak¢nt hasznÀltÀk fel.
FolytathatnÀm, de nem folytatom, hiszen nem ironizÀlni akarok. Ez a hÀrom àmeg-

fejt¢sÊ mindenesetre evidens, ¢s àvilÀgosanÊ benne van a mondatban.
Meg kell vallanom: ¢n az ilyesmitûl csalÀnki¡t¢st kapok. Ha ¢n, àezoterikusÊ lÁrai

k´ltû l¢temre, ilyen homÀlyosan fogalmazn¢k tÀrgyamhoz k¢pest ä leharapnÀm a
nyelvemet. Ehhez viszonyÁtva minden verssoromban PÂsa bÀcsi vagyok.

Mi¢rt van ez? TalÀn Jaspers ilyen? AnnÀl rosszabb mindkettûj¡kre n¢zve. Vagy
Hamvas nem tud n¢met¡l? Vagy magyarul nem tud? Vagy Árni nem tud? Vagy ä Uram
bocsÀ'! ä gondolkozni nem?

Az¢rt viselem el olyan nehezen Hamvast, mert homÀlyos dolgokrÂl homÀlyosan Ár.
Pedig ¢ppen azokrÂl kell a legvilÀgosabban Árni. Nincs idûm Jasperst olvasni, nincs
idûm àÀtn¢zni a modern filozÂfiÀtÊ. A fene egye meg, hogy ilyen interpretÀtorai van-
nak! ä Ott van p¢ldÀul MÀtrai, az °lm¢ny ¢s müvel. Nem k¢telkedem benne, hogy û
sem eredeti filozÂfus. De legalÀbb azt Árja, amit Árni akar, s azt akarja Árni, amit gondol.
Gondol ¢s nem sejt, alÁt, ¢rez, elvet¢lve a gondolatot valahol a nyÃltagya k´rny¢k¢n.
ä UtÀlom ennek a Hamvas-f¢le ÁrÀsmÂdnak a gûz´s, lÁrai f¢lhomÀlyÀt, utÀlom a gyanÃs
pÀtoszÀt. UtÀlom a k´lt¢szetet ä kiv¢ve a k´lt¢szetben.

Hiszem, hogy az individuum v¢g¡l is ineffabile. De hova lenn¢nk, ha olyan hamar
abbahagynÀnk a rÂla valÂ besz¢dnek m¢g a kÁs¢rlet¢t is? Hisz ¢ppen az egzisztenciÀl-
filozÂfusok Árnak ´ssze ´tezer k´tetet az egzisztenciÀrÂl, àami egyÀltalÀn el sem gon-
dolhatÂÊ.

Ez az ÁrÀsmodor f¢lig sz¡letett gondolatok burka. Nem lehet azt ÀllÁtani, hogy az
ÁrÂ bonyolultan fejezi ki magÀt. Nem. Az ÁrÂ sokszor egyÀltalÀn nem fejezi ¢s nem fe-
jezheti ki magÀt, hiszen nem sz¡lte meg a gondolatot, amit kifejezhetne. KÀprÀza-
tos udvariatlansÀggal a voltak¢ppeni mü l¢trehozÀsÀt az olvasÂra hÀrÁtja. Ez¢rt rossz
modor.

A bÀnatos sz´vegbûl reflektorf¢nnyel vÀgnak ki a Nietzsche-id¢zetek. ögy lÀtszik,
azokat m¢g fordÁtÀssal sem lehet t´nkretenni. ParadoxiÀjuk mÀr csak az a konzervÀlÂ
sÂ, ami frissen tartja a gondolatot, ¢s ugyanakkor (talÀn szerzûj¡k ellen¢re) meg´li a
filozÂfus-nagyk¢püs¢g bacilusait.

JÂ, olvassunk Nietzsch¢t. Az jÂ modorÃ ä hiszen k´ltû.
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Vezekl¢s

Nem tetszik, amit tegnap este Ártam. Van benne valami szellemess¢g, ¢s az mindig
gyanÃs. Nem mintha nem volna igazam. Igazam van, csak korlÀtolt az igazsÀgom.
Nem HamvasrÂl meg a filozÂfiai stÁlusÀrÂl van itt szÂ, hanem szem¢lyem kettûss¢g¢rûl.
K´ltû vagyok, tehÀt a kimondhatatlan, kimondatlan vagy nehezen kimondhatÂ dol-
gok bÀnyÀsza. Sokan ¢rthetetlennek neveznek. VÀllalom ezt a vÀdat, mert nagyr¢szt
az irodalompolitikÀnak ¢s az ÀltalÀnos müvelûd¢si helyzetnek tulajdonÁtom, t¢rhez ¢s
idûh´z k´t´ttnek tartom. Majd elmÃlik ä rem¢nykedem ä, hiszen ez verseim prÂbÀja
is. (Nem mintha nem volnÀnak homÀlyos, kivÀlÂ k´ltûk.) De ugyanakkor van bennem
valami, ami irtÂzik minden homÀlytÂl. We´res Sanyi nekem sokszor gyanÃs ä Vas Pista
meg lapos. SuhogÂ ¢s bizonytalan dolgok k´zt ¢lek, az angyalok valÂban itt csellen-
genek a szobÀmban, hinnem kell benn¡k, mert ûk, csakis ûk tesznek k´ltûv¢. S ez egy-
szerre ´r´m ¢s szomorÃsÀg. ¹r´m, mert kivÀlasztottsÀg ¢s vigasz ä szomorÃsÀg, mert
kiszolgÀltatottsÀg. Olyasmire tettem az ¢letemet, ami nincs hatalmamban; û tart ha-
talmÀban engem. PlÀne mostanÀban, mikor halÀlosan f¢lek, hogy elvesztem a tehet-
s¢gemet. Vagy mÀr elvesztettem. Mi lesz velem, ha az angyalok is elhagynak?

Rettentû ig¢nyem volna magyarÀzatra, ¢rtelemre. Az angyalok azt magyarÀztÀk
meg nekem, hogy nincs ilyesmi, de van vigasz. Mi lesz, ha abbahagyjÀk a vigasztalÀst
is? Olyan ez, mint a szerelem: àmesszirûl, mint a gy¢mÀnt, k´zelrûl, mint a k´nnyÊ.

àMegÀllni a v¢gtelenbenÊ ä mondja Nietzsche. AztÀn, de hit n¢lk¡l? Nem hiszek,
de Ãgy ¢lek, mintha hinn¢k. Nem ¢rtek semmit, de sz¡ntelen f´lhÀborÁt a vilÀg ¢rtel-
metlens¢ge. HÁd vagyok, amely mindk¢t partjÀt elvesztette. Nincs is semmi ¢rtelme
mÀs, csak az Ávelû mozdulata.

Lengyel BalÀzs

JEGYZETEK NEMES NAGY çGNES
íRçSçHOZ

Nemes Nagy çgnesnak ez a k¢ziratban megtalÀlt ¢s most kiadott ÁrÀsa nem arrÂl szÂl,
amirûl a cÁme alapjÀn gondolni lehetne. IgazÀban nem a filozÂfiai jÂ modorrÂl s k¡-
l´n´sen nem Hamvas B¢lÀrÂl besz¢l, bÀr t¢ny, hogy a nyolcvanas ¢vekben valaki Ham-
vasra vonatkozÂ eml¢kez¢st k¢rt tûle, s ez¢rt olvasott bele Hamvasba. çm Nemes Nagy
çgnes ÁrÀsÀban szÂ van ugyan Hamvas B¢la k´zl¢smÂdjÀrÂl, pontosabban annak
egyetlen jellegzetess¢g¢rûl, de a negatÁv ÀllÁtÀst visszavonva Nemes Nagy çgnes saj-
nÀlatosnak tartja, hogy egyÀltalÀban Át¢lkezni kezdett. Hamvas B¢la t´bb ¢vtizedes
(halÀlÀig tartÂ) ÁrÂi t´nkret¢tele utÀn m¢g akkor is m¢ltÀnytalannak tartja, hogy Ham-
vas gondolkodÀsÀrÂl besz¢ljen, ha nem csupÀn stilÀris megjegyz¢srûl, hanem tûle ide-
gen, misztikusan filozofikus ÀllÀspontrÂl volna szÂ.

çm Nemes Nagy çgnes nem Hamvast, hanem ́ nmagÀt prÂbÀlta karakterizÀlni itt.
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Lengyel BalÀzs: Jegyzetek Nemes Nagy çgnes ÁrÀsÀhoz ã 461

Azt tapogatta szellemi eszk´zeivel, alkotÀsl¢lektani prÂbÀival, hogy meddig, mennyire
k¢pes magÀban ¢rv¢nyess¢get, bizonyossÀgot, vilÀgossÀgot teremteni. Dehogyis gon-
dolt û tÃlfüt´tt ¢szhitre, bÀrmi tÃldimenzionÀlt ideolÂgiÀra ä mellesleg jÂl tudta, hogy
az ideolÂgia mindig is hatalomra t´r, ha ¢szhÁvû, ha misztikus. CsupÀn az a t´rekv¢s
¢lteti, hogy ami logikai belÀtÀssal, tudatunknÀl szükebb nyelvi k¢pess¢g¡nkkel meg-
vilÀgosÁthatÂ, azt vilÀgosÁtsuk meg. GondolkodÀsÀnak az az alapja, amit BabitstÂl szo-
kott id¢zni, az ¹R¹KK°K °G A FELHýK M¹G¹TT cÁmü vallomÀsbÂl: à...hiszek az ¢szben,
hogy ameddig ¢r, hüs¢ges szolgÀja annak a Valaminek, amit el nem ¢r...Ê Semmi t´bbre nem
gondol itt Nemes Nagy çgnes, mint hogy amÁg mÂdunkban van a nyelv n¢mileg kor-
lÀtozott logikai, szemantikai rendszer¢n bel¡l tisztÀzni gondolatainkat, c¢lszerü azokat
lehetûleg vilÀgossÀ tenni. Hamvas B¢la id¢zett mondatÀnak egy¢rtelmüv¢ t¢tele, sze-
mantikai tisztÀzÀsa esetleges p¢lda csupÀn. Igazi c¢lja, mint mondtam, mÀs, sajÀt le-
hetûs¢g¢nek, az alkotÀs l¢lektani ¢rv¢nyess¢g¢nek Ãj ¢s Ãj megk¢rdûjelez¢se. Az, hogy
mük¢nt mi ¢s mikor ¢rv¢nyes. Minden vilÀgos ¢szig¢nye mellett ä ez aztÀn igazÀn he-
vesen ¢lt benne ä, mint hangsÃlyozta, suhogÂ ¢s bizonytalan dolgok k´z´tt ¢l. Ugye
furcsa, ellent¢tes ́ njellemz¢s ez? à...az angyalok valÂban itt csellengenek a szobÀmban, hin-
nem kell benn¡k, mert ûk, csakis ûk tesznek k´ltûv¢.Ê °s m¢g hozzÀteszi: àez egyszerre ´r´m ¢s
szomorÃsÀg... kivÀlasztottsÀg ¢s kiszolgÀltatottsÀgÊ. ögy lehet valaki k´ltû, ha jelen van a
fellobbantÂ, irracionalitÀst is ¢rintû k¢pess¢ge, belsû lÀtomÀsa, ¢s megprÂbÀlja azt a
nyelv esetlegess¢ge ¢s lelem¢nyei Àltal l¢trehozni. így lesz a versbûl k´lt¢szet. T́ bb-
nyire Ãj kifejez¢smÂd, amely a szokvÀnyokhoz k¢pest idegen, olykor ¢rthetetlen, majd
idûvel k´ztudott ¢s evidens. HÀny furcsa fogalma, szÂ´sszet¢tele, mennyi idegen-is-
meretlen jelk¢pekkel teli tartalma, k¢pzete van Adynak vagy JÂzsef AttilÀnak, amelyek
n¢hÀny ¢vtizeddel ezelûtt elk¢pesztûk voltak, ma pedig k´znyelvi fordulatok.

Nemes Nagy çgnes kedve ellen¢re k¢nytelen az àangyalokraÊ bÁzni magÀt. °s ezek
nem is annyira jelk¢pes angyalok, mint a k´ltûi l¢trehozÀs felvillantÂ nagy pillanatai.
Ha megtalÀlja, ezt talÀlja meg. Belûl¡k szÀrmazik tehets¢g¢nek bizonyossÀga ¢s alko-
tÂl¢t¢nek bizonytalansÀga egyszerre. A t´bbi, a napi l¢t nem mÀs, mint szellem¢nek,
esz¢nek ¡gyes, okos vagy talpraesett mük´d¢se csupÀn.

E kettûss¢g term¢szetes k¡l´nbs¢g¢re szabad talÀn egy-egy jellemzû, mÀr-mÀr
anekdotikus p¢ldÀt mondanom.

Amikor KassÀk Lajos meghalt (nemcsak becs¡lt¡k szÁjas, nagyszabÀsÃ egy¢nis¢g¢t,
hanem minden Ázl¢sbeli k¡l´nb´zûs¢g mellett szerett¡k is), ́ zvegye Nemes Nagy çg-
nest k¢rte fel, hogy besz¢ljen a temet¢s¢n. MÀr ahogy illik, û term¢szetesen elk¢szÁtette
ÁrÀsban, amit mondani akart. Akkor mellette egyszerre megszÂlalt a telefon. Acz¢l
Gy´rgy hÁvta fel, ¢s megnyerû udvariassÀggal, de egy¢rtelmü cenzurÀlis c¢lzattal k¢r-
te, hogy az elk¢sz¡lt besz¢det szeretn¢ elolvasni.

ä Hogyhogy ä vÀlaszolt neki Nemes Nagy çgnes ä, maga nem akar ott lenni a te-
met¢sen?

ä Dehogynem ä Ágy Acz¢l. ä Term¢szetesen ott leszek.
ä HÀt akkor jÂ, majd ott meg tudja hallgatni ä zÀrta le egy¢rtelmüen s egyben ud-

varias tÂnusban a besz¢lget¢st Nemes Nagy çgnes.
Egy mÀsik k´znapi t¢ny, ami magatartÀsÀra rÀvallott, szint¢n jellegzetes.
Amikor 1982-ben a Munka °rdemrend arany fokozatÀt hatvan¢vesen megkapta,

a dÁszes kit¡ntetûdokumentum mellett volt egy csekk is. K¢sûbb, mÀr Nemes Nagy
çgnes halÀla utÀn kezembe ker¡lt a kit¡ntet¢s. °s ott volt mellette a bevÀltatlan csekk.
Hogy szÀntszÀnd¢kkal vagy feled¢kenys¢gbûl nem vÀltotta be, nem tudom. Pedig nem
vetette fel a p¢nz.



VilÀgos, ugye, hogy a k´znapi magatartÀshoz k¢pest, bÀrmilyen magasrendü is, a
vers mük´d¢se eleve mÀs. Ahogy Nemes Nagy çgnes a SZñ °S SZñTLANSçG cÁmü
essz¢k´tet¢ben mondja, a vers hÁrhozÂ, csatÀbÂl j´n, a tudattalan terep¢rûl (60. oldal).
°s azt is mondja k´nyv¢nek elûzû oldalÀn: àa vers ¢s l¢trehozÀsa keskeny Ãt a tudÀs ¢s a
nem tudÀs k´z´tt, labilis egyensÃly k¢t zuhanÀs k´z´ttÊ. NemhiÀba Árta ebben a v¢g¡l is ´n-
magÀra vonatkozÂ VEZEKL°S-ben: àNem ¢rtek semmit, de sz¡ntelen f´lhÀborÁt a vilÀg ¢rtel-
metlens¢ge. HÁd vagyok, amely mindk¢t partjÀt elvesztette. Nincs is semmi ¢rtelme mÀs, csak az
Ávelû mozdulata.Ê

Hogy ez mennyire alapgondolata, elmondja ´sszegyüjt´tt verseinek (f¡ggel¢kbe tett)
1962-ben kelt n¢gysorosa:

à°jjel kezem f´ltartottam,
az ¢gre HozzÀd nyÃjtottam,
mi lesz Helyetted, k¢rdeztem,
s Te mondtad, hogy a mozdulat.Ê

°s hogy mit gondolt azokrÂl a k´ltûv¢ tevû angyalokrÂl, elmondja A LOVAK °S AZ
ANGYALOK cÁmü vers legszem¢lyesebb befejez¢se:

àCsak Àllnak ¢s nincs semmi mÀs,
csak lÀtvÀny ¢s csak lÀtomÀs,
csak lÀb, csak szÀrny ä az Ãt, az ¢g,
benn¡k lakik a messzes¢g ä

oly tÀvol vannak, oly k´zel.
TalÀn ûk mÀr nem hagynak el.Ê

Ethan Canin*

BçTORSZçG °S ZERELEM
BarabÀs AndrÀs fordÁtÀsa

1973-ban, amikor a csalÀdunkban minden megvÀltozott, a bÀtyÀm, Clive januÀrban
elindult a Shaker Heights-i (Ohio Àllam) William Taft GimnÀzium matematikaverse-
ny¢n. A versenyt a tornateremben tartottÀk. Clive ¢s a d´ntû mÀsik hÀrom r¢sztvevûje
f¢m ÁrÂasztalnÀl ¡lt, az ÁrÂasztalokat a terem k´zep¢re festett Taft-tigris-embl¢ma k´r¢
rendezt¢k el. MÁg ûk a k¢rd¢sek f´l´tt kotlottak, ¢n a sz¡leinkkel a deszkatrib¡n´n
¡ltem, ¢s Clive-ot n¢ztem.
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A sz¡lûk ragaszkodtak hozzÀ, hogy elj´jjek. Clive legjobb barÀtja, Elliot is vel¡nk
volt, ¢s anya k¢r¢s¢re a trib¡n tizedik sorÀba ¡lt¡nk ä mert el¢g k´zel volt ahhoz, hogy
lÀssuk, mik¢nt halad Clive a feladatokkal, de el¢g magasan ahhoz, hogy ne vegyen
¢szre benn¡nket, ha felpillant a dolgozatÀbÂl. A lÀbÀval ÀllandÂan ki-be csÃszkÀlt a
szandÀljÀban, akÀrcsak anya, aki visszafojtott l¢legzettel ¡lt mellettem. N¢zt¡k, ho-
gyan telik meg Clive elûtt a papÁr csinos grafikonokkal, egyenletekkel, de csak a à+Ê
¢s az à=Ê jeleket lÀttuk tisztÀn. TÁz sorral alattunk Sandra Sorento, Clive barÀtnûje
¡lt az elsû padon, egyed¡l, elûrehajolva, ¢s le nem vette szem¢t a bÀtyÀmrÂl. AnyÀm
tekintete rÀ-rÀt¢vedt SandrÀra, aztÀn vissza Clive-ra. M¢g ilyen messzirûl is biztosan
¢reztem, hogy a bÀtyÀm jÂl halad a feladatokkal. K¢tszer olyan gyorsan oldotta meg
a p¢ldÀkat, mint a baljÀn ¡lû srÀc, ¢s csak egyetlenegyszer kellett radÁroznia, ¢pp, mi-
elûtt beadta a dolgozatÀt.

AzutÀn fels¢tÀlt, ¢s le¡lt k´z¢nk a trib¡nre, pÀr pillanat mÃlva pedig SandrÀt lÀttam
odaballagni a csaphoz. ögy tett, mintha ivott volna, majd û is felmÀszott mell¢nk. Clive
egy szÂt sem szÂlt hozzÀ, Ãgyhogy megprÂbÀltam a kettûnk nev¢ben rÀmosolyogni.
Sandra bÀgyadt mosolyt k¡ld´tt vissza. UtÀna fogta magÀt, ¢s odaÀllt Clive mell¢, aki
az egyik feladatot magyarÀzta a sz¡lûknek. Ez Àllt elmaszatolÂdva, lila indigÂval az
Àt¡tûpapÁr k´zep¢n:

Gavin ¢s Nigel is letesz az asztalra t¢tnek egy dollÀrt. UtÀna mind a ketten
borÁt¢koljÀk a licitj¡ket. Amikor kinyitjÀk a k¢t borÁt¢kot, az¢ a k¢t dollÀr, aki
t´bbet licitÀlt, egyÃttal ki kell fizetnie a kevesebbet licitÀlÂnak a kisebbik licit
´sszeg¢t. Ha mindketten ugyanannyit licitÀlnak, Gavin ¢s Nigel megosztoz-
nak a t¢ten. Mennyit licitÀljon Gavin?

Anya sz¢lesen mosolygott. Elliot f¡ttyentett, ¢s a fej¢t csÂvÀlta. Sandra meg¢rintette
Clive vÀllÀt. °n a papÁrra meredtem, ¢s egy darabig Ãgy tettem, mintha a fejemet t´r-
n¢m, bÀr azt sem ¢rtettem, mi a k¢rd¢s. Apa az ´l¢be tette a papÁrt, ¢s Ágy szÂlt:

ä Ez a napnÀl is vilÀgosabb, kedves Watson.
Majd a lÀbÀval dobolva ¢s a f¡l¢t vakarÀszva elkezdte kit´lteni ¢s ÀthÃzni a feladat-

lap ÀbrÀit, mÁg f¢lÂrÀval k¢sûbb megszÂlalt a csengû, ¢s a versenyzûknek be kellett
adniuk a dolgozatukat.

Amikor kihirdett¢k Clive gyûzelm¢t, anya megk¢rdezte tûle, hol akarja meg¡nne-
pelni az esem¢nyt. A Plymouth kombi hÀtsÂ ¡l¢s¢rûl Clive mintha olyasmit d¡nny´-
g´tt volna (de nem ¢rtettem tisztÀn): àÀdzsban, pÀrnÀk kh´ztÊ. Elliot vigyorgott.

ä Tess¢k, ¢desem? ä k¢rdezte anya.
Clive megism¢telte, amit mondott, Elliot elfojtott egy r´h´g¢st, v¢g¡l Sandra szÂlalt

meg:
ä Nem mehetn¢nk a PalacsintakuckÂba, Mrs. Messerman?

Kezdettûl fogva gyanakodtunk, hogy valami nem stimmel Clive-val, de a gyanakvÀ-
sunkat, k¡l´n´sen akkoriban, elaltatta a bÀtyÀm ragyogÂ sikere. Clive ritkÀn nyitotta
ki a szÀjÀt, ¢s ha megszÂlalt, akkor is olyan szavakat hasznÀlt, mint allotropizmus vagy
inkunÀbulum. Aznap d¢lutÀn, amikor hÀrom ÂrÀval a vacsoravend¢gek ¢rkez¢se elûtt
anya elektromos turmixg¢pe kipurcant, Clive kiszedett egy darab drÂtot apa r¢gi r´-
vidhullÀmÃ rÀdiÂjÀbÂl, ¢s azzal meg a vasalÂval valahogyan megjavÁtotta, aztÀn a
àcseppfolyÂsÁt, vegyÁt, ´sszezÃz, p¢pesÁt, turmixolÊ szavakat mormolva jÀrkÀlt fel-alÀ.
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JÂ ideig nem hagyta abba, Ãgy dÃdolgatta, mintha gitÀrfutamot ism¢telgetett volna a
hangszer hÃrjain ä àûr´l, reszel, aprÁtÊ ä, m¢g akkor sem hagyta abba, amikor Throck-
morton Street-i szomsz¢dainkkal, Goldman¢kkal ¢s CubanÂ¢kkal mÀr k´r¡l¡lt¡k az
asztalt. Clive nem vette ¢szre, hogy mennyire fesz¢lyezi az eg¢sz tÀrsasÀgot, Ãgyhogy
amikor anya kihÁvott, hogy segÁtsek bevinni a levest, arra is megk¢rt, szÂljak Clive-nak,
vegye mÀr ¢szre magÀt.

R¢gen egy-egy vacsoravend¢gs¢g csendes esem¢ny volt nÀlunk, Clive ¢s ¢n csak a
l¢pcsû tetej¢rûl hallgattuk a felnûtteket, de most mÀr mi is egy¡tt ¡lt¡nk a vend¢gek-
kel. Letelepedt¡nk az asztalhoz, ¢s r¢szt kellett venn¡nk a besz¢lget¢sben. Mielûtt
anya feltÀlalta az elsû fogÀst, mindannyian megfogtuk egymÀs kez¢t, behunytuk a sze-
m¡nket, ¢s a b¢k¢¢rt imÀdkoztunk. Ilyenkor a fej¡nket is le kellett hajtanunk, de az-
nap este ¢szrevettem, hogy apa Mrs. CubanÂt n¢zi, k´zben m¢g rÀm is kacsintott.
Visszakacsintottam. ApÀnak volt egy nyugalmazott tenger¢sz barÀtja, Byzantian ka-
pitÀny, aki KaliforniÀban bortermelû lett, ¢s nek¡nk is mindig k¡ld´tt a borÀbÂl, ¢s
amikor a Goldman meg a Cubano hÀzaspÀr befejezte az imÀdsÀgot, apa elûvette a
kapitÀny legutÂbbi ¡zenet¢t, ¢s felolvasta. àA cirfandli epekedû el¢giÀja ä mondta
szÀnd¢kosan m¢ly hangon ä, a szûlû szinte emberi vÀgyakozÀsa.Ê Kuncogva t´lt´tt.
AztÀn, amÁg Goldman¢k ¢s CubanÂ¢k nevetve f´lemelt¢k a poharukat, ¢s hÀtradûltek
a sz¢ken, ¢n elmes¢ltem, hogy a barÀtom, Billy DeSalz ugyanazt a szerelmes levelet
k¡ldte el hÀrom lÀnynak hÀrom k¡l´nb´zû iskolÀba. Mr. Cubano ÃjbÂl harsÀnyan fel-
nevetett, a feles¢ge, akit rendkÁv¡l sz¢pnek talÀltam, rÀ is n¢zett. Folytattam a t´rt¢-
netet: de aztÀn kider¡lt, hogy a hÀrom lÀny ugyanabba a templomba jÀr! Most Mrs.
CubanÂbÂl t´rt ki a nevet¢s, ¢s a t´rt¢net is v¢gleges alakot ´lt´tt a fejemben. K¢zbe
vettem az almal¢s poharamat, behajoltam az asztal f´l¢, ¢s hÃztam, hÃztam a t´rt¢-
netet, mint a r¢test¢sztÀt, k´zben lÀzasan kerestem azt a fordulatot, amivel befejezhet-
n¢m. Hol a Goldman, hol a Cubano hÀzaspÀr fel¢ fordultam, nagy n¢ha a bÀtyÀmhoz,
aki szÂtlanul ette a s¡ltet.

K¢sûbb, amikor mÀr mindenki hazament, anya le¡lt az Àgyam sz¢l¢re, ¢s Clive-rÂl
k¢rdezûsk´d´tt. Azt tudakolta, mi¢rt nem szÂl soha egy szÂt sem a vacsorÀnÀl, meg
hogy a lÀnyok a Taft suliban mit szÂlnak egy olyan srÀchoz, aki tudja, mi¢rt lehet a
csillÀmk´vet diÂdÀnak hasznÀlni; aztÀn hogy Clive ¢s Elliot a suliban is hasznÀljÀk-e
azt az ¢rthetetlen nyelvet. UtÀna a halÀnt¢kÀra tette a kez¢t, ¢s azt k¢rte, szorozzam
meg a 3768-at (ez a hÀzszÀmunk a Throckmorton Streeten) 216-tal (ez az irÀnyÁtÂszÀ-
munk).

ä Fejben nem megy, igaz? ä k¢rdezte, ¢s felhÃzta a szem´ld´k¢t, mintha nem lett
volna eleve k¢ptelens¢g, hogy elv¢gezzem fejben a szorzÀst. ä Ugye nem normÀlis do-
log, ha valaki papÁr ¢s ceruza n¢lk¡l ´ssze tudja szorozni? ä Anya f¢lrebillentette a
fej¢t, Ãgy n¢zett rÀm, ¢s amikor nemet intettem, elmosolyodott.

ä Mama, amit Billy DeSalzrÂl mes¢ltem, annak a nagy r¢sz¢t csak kitalÀltam.
Eln¢zû mosoly jelent meg az arcÀn.
ä De te legalÀbb becs¡letes angol nyelven besz¢lgetsz a lÀnyokkal.
Nem arrÂl van szÂ, hogy Clive rossz gyerek lett volna vagy vesz¢lyes; plÀne nem

volt gonosztevû ä egyszerüen csak nem tudott Ãgy viselkedni, mint a t´bbi gyerek.
Harmadik gimnÀziumban az egyetemi pÀlyaalkalmassÀgi felm¢rûn k¢tszer is szÀzszÀ-
zal¢kos tesztet Árt, az utolsÂ ¢vben viszont, amikor mÀr beszÀmÁtott a felv¢telibe, Mr.
Sherwood szÂlt nek¡nk, hogy k¢tszer huszon´t szÀzal¢kot produkÀlt.
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ä Ahhoz t¢nyleg hihetetlen intelligencia kell, hogy valaki minden k¢rd¢sre rossz vÀ-
laszt Árjon be ä magyarÀzta aznap este Clive apÀnak, aki a konyhÀban Àllt, ¢s a felv¢teli
tesztek borÁt¢kjÀval csapkodta az asztalt. Akkorra a sz¡lûk mÀr hozzÀszoktak az isko-
laigazgatÂ telefonhÁvÀsaihoz. M¢g abban az ¢vben t´rt¢nt, hogy Clive mozdulatlanul,
sÁrva Àllt sorban az iskolÀban hamburger¢rt, mik´zben k´r¡l´tte a rengeteg diÀk bÃ-
csÃzkodott egymÀstÂl.

MÀsnap este, amikor Michelangelo Piet¥jÀnak mÀsolatÀt k¢szÁtettem alabÀstromgipsz-
bûl a t´rt¢nelemÂrÀra, f´lfedeztem Clive titkÀt. A pinc¢ben ´nt´ttem ki a szobrocskÀt
egy furn¢rlemezre, apa pingpongasztala m´g´tt (az °vezredek müv¢szet¢bûl vettem a
mintÀt), ¢s ahogy felpillantottam, pici f¢nysugarat vettem ¢szre a hütûg¢p doboza m´-
g´tt, a kazÀn mellett. Amikor megint felpillantottam, a f¢ny mÀr kialudt. BenedvesÁ-
tettem MÀria ruhÀjÀnak hajlatait, azzal odamentem a sarokba, hÀtrahÃztam a dobozt,
¢s a m´g´tte l¢vû szük helyen egy tÀbori Àgyat, egy gyertyÀt ¢s a villanyvezet¢krûl lÂgÂ
akasztÂkon n¢hÀny nûi ruhadarabot talÀltam. A r¢gi t¢v¢nk doboza megmozdult, ¢s
Sandra Sorento l¢pett ki m´g¡le.

ä Csitt! ä suttogta.
Ott Àllt elûttem r´vid, sÀrga, hÀtul megk´tûs trikÂban meg f´ldig ¢rû barna szok-

nyÀban, amely t¢rdben szük volt, a bokÀjÀnÀl pedig kisz¢lesedett, mintha Sandra sellû
lett volna. A trikÂ szabadon hagyta mÀrvÀnysima hasÀt. Tudtam, hogy nÀluk odahaza
Àll a bÀl.

ä HÀt, kis pofÀm ä szÂlt hozzÀm ä, most mÀr tudod. ä Azzal le¡lt a tÀbori Àgyra.
ä Lest¢l? ä k¢rdeztem.
ä Egy kicsit.
ä Nem csinÀltam semmi marhasÀgot, ugye?
ä ç, dehogy.
ä Mert n¢ha csinÀlok.
ä Most nem csinÀltÀl ä mosolygott rÀm. ä Jaj, annyira helyes vagy! ä mondta egy

idû utÀn. ä Annyira komoly! ä Megfogta a f¡lbevalÂjÀt, elûsz´r az egyiket, aztÀn a mÀ-
sikat. Majd Ágy szÂlt: ä ºlj ide, ´csi ä ¢s od¢bb csÃszott az Àgyon. Halkabbra fogta a
hangjÀt: ä Az a helyzet, hogy muszÀj volt idek´lt´zn´m. Nem volt mÀs vÀlasztÀsom.

BÂlintottam.
ä Hallgatlak ä mondtam Ãgy, ahogy Clive-tÂl tanultam. Sandra rÀm n¢zett.
ä Figyelsz, ugye?
BÂlintottam. Sandra szoknyÀja t¢rdben mÀr kikopott, ¢s eszembe jutott, hogy a sz¡-

lei elvÀltak.
ä Figyelj csak, elÀrulok neked egy titkot ä szÂlt Sandra, hÀtrasimÁtotta a hajÀt, aztÀn

hagyta megint elûrehullani. ä Tetszel nekem, ´csi. ä RÀm mosolygott. ä Ez a titok.
Most lett k´zt¡nk egy ilyen kapcsolat, mert t´bbet tudsz rÂlam, mint bÀrki mÀs hinn¢.

ä Hozhatok neked kajÀt, Sandra.
Sandra nagyot fÃjt.
ä Akkor Àllati jÂ fej lenn¢l, tudsz rÂla? ä FelÀllt, r¢st nyitott a bepÀrÀsodott kis ab-

lakon, kirÀzott egy szÀl Virginia Slims cigarettÀt a dobozÀbÂl, ¢s rÀgyÃjtott. ä BÀrcsak
Clive is ilyen jÂ fej lenne, mint te. ä A cigarettÀt az ablakpÀrkÀnyon ÀllÂ hamutartÂra
rakta, hogy a f¡st kiszÀlljon az udvarra. ä De sz¢p is lenne.

ä Nem vagyok ¢n olyan jÂ fej.
ä Dehogyisnem.
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ä HÀt, lehet.
Megint a kez¢be vette a cigarettÀt.
ä Hadd k¢rdezzek valamit ä mondta, ¢s kifÃjta a f¡st´t. ä Nem ¢rzed n¢ha, hogy

ElliottÂl a falra mÀszol?
ä °n?
Sandra k´r¡ln¢zett.
ä Mi¢rt, van itt valaki mÀs is?
ä HÀt, nem is tudom. Engem nem nagyon zavar. Csak n¢ha.
ä Mert ¢n h¡ly¢t kapok tûle.
ä T¢nyleg?
ä Hajaj. Clive sokkal, sokkal nagyobb koponya nÀla. Clive zseni, Elliot meg minden,

csak az nem. ä Eltünûd´tt. ä Azt hiszem, tudok egy jÂ szÂt Elliotra.
ä Hallgatlak.
SzÁvott egyet a cigarettÀbÂl, ¢s odakÁnÀlta nekem.
ä Mellesleg ä mondta, ¢s kifÃjta a f¡st´t ä Clive szÂlt neked rÂlunk?
ögy tettem, mintha let¡dûzn¢m a f¡st´t.
ä Kirûl?
ä HÀt rÂla meg rÂlam.
ä Nem.
ä T¢nyleg nem?
KifÃjtam a f¡st´t.
ä T¢nyleg.
ä Ugye nem Àrulsz el apÀd¢knak?
ä Az holtbiztos.
ä JÂ, akkor elmondom neked. ä A szemembe n¢zett. AzutÀn kifÃjt egy f¡stkarikÀt,

¢s amikor a karika a feje f´l¢ emelkedett, a karika k´zep¢be belefÃjt egy kisebb, kacs-
karingÂs f¡stpamacsot. ä Clive szeretûje vagyok ä suttogta. A f¡stkarikÀk mint kis tej-
utak tekeregtek a plafon fel¢. ä Nagy titok, de most mÀr tudod.

Abban az ¢vben v¢get ¢rt a vietnami hÀborÃ, lemondott Spiro Agnew aleln´k, ¢s az
indiÀnok elfoglaltÀk Wounded Knee-t. Abban az ¢vben hosszÃ sorok kÁgyÂztak a ben-
zinkutak elûtt, ¢s Henry Kissinger elnyerte a Nobel-b¢kedÁjat. Abban az ¢vben a sz¡-
leink elhagytÀk a vallÀsukat, Jackie Stewart mÀsodszor nyerte meg a Formaä1-es vi-
lÀgbajnoksÀgot, legalizÀltÀk a terhess¢gmegszakÁtÀst, ¢s apa trap¢znadrÀgot hordott
meg lila nyakkendût. Abban az ¢vben a bÀtyÀm a sajÀt maga kitalÀlta nyelven besz¢lt,
egyik versenyt nyerte a mÀsik utÀn, ¢s lassan tÀvolodni kezdett a csalÀdtÂl, annyira,
hogy mÀr attÂl f¢lt¡nk, egy nap teljesen elvÀlik tûl¡nk, mint ÀgtÂl a lev¢l.

A sz¡leink kv¢kerek lettek. Apa chicagÂi konzervatÁv zsidÂ csalÀdbÂl szÀrmazott,
anya ûsei cionista gazdÀlkodÂk voltak, akik a Negev-sivatagbÂl vÀndoroltak ki Cleve-
landbe, de most hetente k¢tszer a kv¢ker k´r ´sszej´veteleit lÀtogattÀk. Abban az ¢v-
ben a sz¡lûket alaposan prÂbÀra tette, hogy alkalmazkodniuk kellett a sokf¢le vÀlto-
zÀshoz. OtthonrÂl szeml¢lve n¢ha Ãgy lÀtszott, hogy a vilÀg pÀr ¢v alatt teljesen Àtala-
kult. Clive-ot ¢s engem eltiltottak a t¢v¢n¢z¢stûl ä a hÁradÂt kiv¢ve ä, ¢s egy nyÀri este,
amikor a b¢kemenetrûl haza¢rve a sz¡lûk azt lÀttÀk, hogy a Mannix krimisorozatot
bÀmuljuk, mindkettûnket bevittek kocsival a belvÀrosba, ¢s ott Clive-nak ki kellett
szÀllnia, ¢s oda kellett adnia a t¢v¢nket egy cs´vesnek az egyik kapualjban.
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AttÂl fogva a rÀdiÂban hallgattuk a hÁreket. Az ¢v nem sok jÂt hozott. A k¢t N¢met-
orszÀgot f´lvett¢k az ENSZ-be. Izraelt megtÀmadta SzÁria ¢s Egyiptom. George McGo-
vern, aki¢rt a sz¡leink hÀzrÂl hÀzra jÀrva korteskedtek, kizÀrÂlag Massachusettsben
tudott gyûzni. PÀrizsban hosszasan vitatkoztak arrÂl, milyen alakÃ asztal mell¢ ¡ljenek
le a b¢ketÀrgyalÀsokon. A tÀrgyalÀsok elsû napjÀn az iskolÀnk egyik szakmunkÀstanu-
lÂja, Vincent Jump Ãgy vÀgta pofon Clive-ot, hogy v¢rzett a f¡le, ¢s anya, aki ott tar-
totta Vietnam t¢rk¢p¢t a f¢s¡lk´dûasztalÀn, ÀthÁvta hozzÀnk Vincentet egy b¢kekon-
ferenciÀra. Ez volt a harmadik eset, hogy Clive-ot megvert¢k, ¢s anya a v¢g¢re akart
jÀrni a dolognak. Clive ¢s Vincent a t¢glalap alakÃ konyhaasztalnÀl foglaltak helyet,
egy-egy pohÀr grapefruitl¢ ¢s egy tÀl korpÀs perec tÀrsasÀgÀban. Anya ¢s Mrs. Jump
a nappalibÂl n¢zt¢k a fiÃkat.

ä K¢ptelen vagyok rÀj´nni, mivel hÃzza fel a t´bbieket ä mondta aznap este anya
az Àgyam sz¢l¢n ¡lve. ä Mi¢rt nem tudjÀk elviselni AmerikÀban, ha egy fiÃ nagyon
okos?

Anya soha nem vÀlt teljesen amerikaivÀ. H¢tv¢g¢ken, hÂna alatt a feltekercselt Nixon-
ellenes plakÀtokkal, beÀllt a hosszÃ sorba, hogy a t´bbi aktivistÀval tÀvolsÀgi buszra
szÀlljon, ¢s Columbusba utazzon a b¢kemenetekre, de amikor v¢gre megj´tt a busz,
jÂl hÀtba vÀgta az elûtte ÀllÂ t¡ntetût, hogy mozduljon mÀr meg. Anya mindig k´nnyen
elsÁrta magÀt. Erk´lcs´s ¢s makacs nû volt, aki m¢lyen Àt¢rezte a vilÀg gondjait. Egyszer
a füszeresn¢l borzasztÂan lehordott egy egyenruhÀs katonÀt, elmondta svindlernek
meg ganefnek, ¢s riadtan vettem ¢szre, hogy h¢ber akcentussal kiabÀl. Az ÃjsÀgÀrus-
stand m´g¢ bÃjva n¢ztem, hogyan pislog anyÀra a szeg¢ny katona.

A bÀtyÀmat ¢s engem odaadÂan szeretett. A sz¡lûi ¢rtekezleteken meg az ABC-Àru-
hÀzban, amikor sorban Àllt a p¢nztÀrnÀl, m¢g idegeneknek is az ¢n k¢t kis zsenimnek
mondott benn¡nket. Ehhez m¢g akkor is ragaszkodott, amikor p¢ldÀul rÂlam mÀr
kider¡lt az igazsÀg. Tudtommal mi voltunk az egyetlen testv¢rpÀr, akik nem ismert¡k
a Partridge csalÀd cÁmü t¢v¢sorozat t´rt¢net¢t, viszont meg tudtuk k¡l´nb´ztetni Kam-
bodzsÀt LaosztÂl. Mindk¢t f¡rdûszobÀnkban voltak k´nyvespolcok, ami engem na-
gyon zavart, rÀadÀsul Clive-nak ¢s nekem is hetente el kellett olvasnunk legalÀbb egy
folyÂiratot. °n a U. S. News & World Reportot vÀlasztottam, ¢s szombat reggelenk¢nt
bÃzacsÁraev¢s k´zben megbesz¢ltem anyÀval az olvasottakat, mÁg û ä legalÀbbis most
Ágy lÀtom ä megprÂbÀlt rÀvezetni, mennyire elfogult a tudÂsÁtÀs. Clive a High Timest
olvasta, amiben sok vÁzvezet¢k- meg v¢c¢papÁr-hirdet¢s volt, meg szakcikkek a hÀzi-
lagos vadkendertermeszt¢srûl. A bÀtyÀm kiemelte a lap k´zep¢rûl a k¢peket, melyek
hasist´mb´ket mutattak, vagy kÀbÁtÂ hatÀsÃ gombÀt kockÀra vÀgva, tÀny¢ron. A k¢-
peket az ÁrÂasztalfiÂkjÀban tartotta, a gitÀrpengetûi, a marihuÀnÀs cigarettÀkhoz valÂ
szipkÀi ¢s a f¢m´ngyÃjtÂ-gyüjtem¢nye mellett. Anya elûfizetett neki a Scientific Ameri-
canre, ¢s n¢ha a heverûn ¡ld´g¢lve eln¢zegette, ahogy Clive olvassa a folyÂiratot. A
bÀtyÀm egyes cikkekn¢l n¢ha elmosolyodott, s a k´vetkezû pillanatban anya is. SzÁve-
sebben mondta a bÀtyÀmrÂl, hogy àagyasÊ, ahelyett, hogy àokosÊ, amitûl Clive intel-
ligenciÀja inkÀbb kin´v¢snek hatott, mint valami daganat, ami egyszer m¢g kÀrt tehet
a szervezet¢ben.

Azon a h¢ten megprÂbÀltam elfeledkezni a pinc¢ben tanyÀzÂ SandrÀrÂl, de sz¡ntele-
n¡l kÁnzott a vÀgy, hogy elmondjam, amit tudok. Nehogy v¢letlen¡l elszÂljam magam,
inkÀbb elmes¢ltem anyÀnak, hogy nemr¢g vettem egy ¡veg whiskyt a szicÁliai füsze-
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restûl a Hangya sz´vetkezet piacÀn; apÀnak meg Kelly Reedrûl adtam elû, akivel csÂ-
kolÂztam egy Cadillac De Ville hÀtsÂ bûr¡l¢s¢n (Billy DeSalz sz¡leinek garÀzsÀbÂl k´-
t´tt¡k el a kocsit valamelyik este); Billy az elsû ¡l¢sen ¡lt, a feje elûrebiccent, mint egy
igazi sofûr¢, ¢s m¢g aznap este kiment¡nk a m¢szkûbÀnya k´r¡li sz¢les, kivilÀgÁtatlan
Ãtra, hogy megtanuljuk faroltatni az autÂt; Clive-nak felsoroltam, mi mindent csÂrtam
abban a f¢l¢vben, fûleg csokit meg s´rt, h¢be-hÂba egy-egy lemezt. De ami igazÀn b´k-
te a csûr´met, amit csak a legnagyobb erûfeszÁt¢s ÀrÀn siker¡lt nem elkottyantanom,
az a felfedez¢sem volt, hogy megtalÀltam a f¡lbevalÂs barÀtnûj¢t, aki a pinc¢nkben
rejtûzk´dik.

InkÀbb megprÂbÀltam Clive-ot szÂra bÁrni. ý persze vilÀg¢let¢ben eltitkolta a dol-
gait, sosem besz¢lt meg mÀssal semmit, most m¢gis mindent megtettem, hogy vallo-
mÀstevû hangulatba ringassam. Neh¢z volt. Sosem szokott mes¢lni, se a nagyok hÀzi-
bulijairÂl, se a zenekarokrÂl, akikkel a barÀtai garÀzsaiban jÀtszott; sohasem kaptam
tûle olyan tanÀcsot, amilyet az idûsebb fiv¢rek adnak az ´ccs¡knek a lÀnyokrÂl, a di-
vatrÂl vagy a kokt¢lokrÂl. Azon a h¢ten minden este Clive-val egy¡tt mosogattam el
a szennyes ed¢nyt, minden este ott Àllt mellettem a csapott vÀllÀval; a kifordÁtott lÀb-
fej¢vel valami ritmust dobolt, ¢s egyetlen szÂ n¢lk¡l t´r´lgetett; ¢n a mosogatÂ f´l¢
g´rnyedtem mellette, ¢s ¢reztem, mint egy finom radar, a kettûnk k´z´tt l¢tezû isme-
rûs k´nnyeds¢get, ¢s azt akartam, hogy az ¢rz¢s Àtmosson benn¡nket, ¢s Clive meg-
szÂlaljon. De ût az ¢rz¢s csak hallgatÀsra sarkallta. K¢t tÀl k´z´tt a t¢rd¢t az eny¢mnek
tÀmasztotta, ¢s gitÀrakkordokat fogott le a konyharuhÀn, de meg se nyikkant; ezen-
k´zben ¢n Ãjra belenyÃltam a gûz´lgû mosogatÂvÁzbe, ¢s belekezdtem egy f¢lig igaz
t´rt¢netbe arrÂl, hogy a haverjaim tÀvcs´vet vittek fel a tornaterem tetej¢re, ¢s a zu-
hanyozÂ melletti lÀny´lt´zû egyetlen ÀtlÀtszÂ ¡vegü ablakÀra c¢loztak vele, vagy arrÂl,
hogyan csaltunk a feleletvÀlasztÂs m¢rtandolgozatban Ãgy, hogy a matekteremben a
lÀbunkat mindig a megfelelû szÁnü padlÂcsemp¢re raktuk. Mes¢ltem, ¢s Clive szem¢-
be n¢ztem; mes¢ltem, ¢s kin¢ztem az ablakon; de bÀrmit csinÀltam is, bÀrmennyit be-
sz¢ltem vagy hallgattam, nem siker¡lt kiszednem belûle semmit SandrÀrÂl.

ä Szeretû ä mondtam halkan magam el¢ a mosogatÂnÀl Àllva. °reztem, hogy mel-
lettem Clive most is ugyanÃgy tekergeti a tagjait, ¢s bÂlogat. Clive Sandra krapekja,
Sandra meg a bÀtyÀm csaja ä ez rendben is volna, de azt a szÂt, hogy szeretû, m¢g so-
hasem hallottam ¢lûbesz¢dben, ¢s korÀbban el sem tudtam k¢pzelni, hogy a sz¡leim,
a bÀtyÀm vagy bÀrmelyik ismerûs´m hasznÀlja. Most meg Ãgy tünt, mintha mind-
annyian folyton ezt a szÂt mondogatnÀk. Addig folyattam a meleg vizet, mÁg bepÀrÀ-
sodott a konyhaablak. AzutÀn megint kimondtam: szeretû, kiss¢ franciÀsan raccsolva,
de Clive meg se rezd¡lt.

Vacsora utÀn eln¢ztem, hogy apa kÀv¢zik, anya a konyhai munkalapra tÀmaszko-
dik, Clive rostos almal¢t t´lt, de semmi sem tudta elterelni a figyelmemet ä ettûl csak
k¡l´nlegesebbnek lÀttam a titkomat. A mellkasom megduzzadt, mint egy l¢ghajÂ, ¢s
nagyon kikÁvÀnkozott belûlem a mondÂkÀm. Clive egy almÀs pit¢t piszkÀlt; majdnem
elmondtam neki, hogy tudom. Anya a Friend's Newst olvasta a heverûn, neki is majd-
nem megmondtam. Apa hÀtrament a dolgozÂszobÀjÀba, hogy Àtn¢zze a szÀmlÀkat. A
sz¡lûk j´ttek-mentek, tett¢k a dolgukat, esz¡kbe se jutott, hogy Sandra ott bujkÀl a
pinc¢ben ä ahogy a test is megfeledkezik arrÂl, hogy dobog benne a szÁv.

V¢g¡l k¢sû este bementem apa dolgozÂszobÀjÀba, ¢s elhÁvtam pingpongozni.
ä Egyszerüen csak kedvem van jÀtszani ä magyarÀztam.
Leballagtunk a pinc¢be, apa becsavarta a villanyk´rt¢t, kivette az ¡tûket egy b´-
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d´nbûl, ahol mÀr hÂnapok Âta t¢tlen¡l hevertek, ¢s a nadrÀgszÀrÀba t´r´lte ûket. A
pingpongasztalt a pulÂvere ujjÀval tisztÁtotta le.

ä Nem ¢rtem, mi ¡t´tt bel¢d, kismatrÂz ä veregette meg a vÀllamat ä, de komolyan
mondom, nagyon ´r¡l´k, hogy jÀtszani hÁvtÀl.

Most megint majdnem elszÂltam magam. Nyitott tenyeremben pihent a labda, a
kazÀn pattogÀsÀt meg a plafon nyikorgÀsÀt hallgattam; fent anya jÀrkÀlt a konyhÀban.

ä Szerva itt!
Nyesett szervÀt ¡t´ttem, apa azonnal kem¢nyen lecsapta a sarokba. A labda bement

a l¢pcsû alÀ, ¢n hoztam vissza.
ä Egy null ä mondtam. ä Szerinted mi van Clive-val? ä k¢rdeztem.
ä Null egy, kismatrÂz. Hogyhogy mi van vele?
ä Csak Ãgy. Olyan furcsÀn viselkedik mostanÀban.
ä Akarsz rÂla mes¢lni valamit?
ä Nem, csak gondoltam, szÂlok. ä Megint felmutattam a tenyeremben a labdÀt. ä

Megy a szerva!
Apa felnevetett, ¢s megint ugyanoda ¡t´tte be a po¢nt.
ä K´sz, kismatrÂz ä ¢s megint lecsapta a labdÀt a fonÀkom mellett.
ä °s Elliothoz mit szÂlsz?
ä Rendes srÀc, nem? Mi¢rt k¢rded? Van vele valami, amit tudnom k¢ne?
AmÁg szervÀltam, apa a szemembe n¢zett, be is csaptam az adogatÀssal.
ä ç, nem, csak Ãgy mondtam. HÀrom egy.
ä Egy hÀrom.
ä °s Sandra? ä k¢rdeztem.
ä Mi van vele?
VÀrtam egy kicsit.
ä Mi a v¢lem¢nyed rÂla?
Apa behajlÁtott t¢rddel vÀrta a szervÀmat, az ¡tût tollszÀrfogÀssal tartotta, ahogy a

kÁnai versenyzûktûl lÀtta. Hallottam, hogy a hütûszekr¢ny doboza m´g´tt megnyikor-
dul Sandra tÀbori Àgya.

ä Clive most vele jÀr, de majd kin´vi.
Apa be¡t´tte a po¢nt, ¢s azutÀn csak a l¢legz¢se meg a kazÀn gyÃjtÂlÀngjÀnak zize-

g¢se hallatszott a pinc¢ben.
ä Ebben ¢n nem vagyok olyan biztos ä mondtam. Apa nevetett. ä Szerintem Sandra

nagyon jÂl n¢z ki.
ä Gondolod, William? ä apa a fej¢t csÂvÀlta. ä Lehet, hogy igazad van, de Ãgy lÀtom,

az û sz¢ps¢ge olcsÂ sz¢ps¢g. Nem tart sokÀ. Ebben biztos lehetsz, kismatrÂz. Szerva
itt!

Egy pillanatig nem szÂltam, aztÀn hangosan annyit mondtam:
ä BocsÀnatot k¢rek.
ä BocsÀnatot? AztÀn mi¢rt? ä k¢rdezte apa.

Valamelyik d¢lutÀn, amikor elmentem Clive szobÀja elûtt, hideg huzatot ¢reztem az
ajtaja alÂl. A kopogtatÀsomra nem vÀlaszolt senki, ¢s ahogy benyitottam, Clive ¢s Elliot
a sz¢lesre tÀrt ablak pÀrkÀnyÀn ¡lt. Ing ¢s nadrÀg nem volt rajtuk, keresztbe vetett
lÀbbal trÂnoltak az alsÂnemüj¡kben, mint az indiÀnok, arccal a behavazott udvar fel¢.
ºres tekintettel bÀmultak, ¢s egyik¡k se mozdult, amikor bel¢ptem. J¢gcsapok lÂgtak
az ereszrûl.
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ä BocsÀnat ä szÂlaltam meg. ä Iz¢, ´´´, ºlû Bika?
Elliot rÀm n¢zett, majd ÃjbÂl ki az ablakon.
ä Ez egy ilyen fizikai kÁs¢rlet?
ä Psszt! ä intett le Clive, ¢s tovÀbbra se moccant.
ä Ja, ¢rtem mÀr. HibernÀljÀtok magatokat.
Elliot f´lemelte a kez¢t ¢s megvizsgÀlta. MÀr sÀrgÀsfeh¢r volt, mintha a v¢r v¢gk¢pp

kiment volna belûle. çtlÀtszottak ́ sszehÃzÂdÂ inai. Elliot visszaejtette a kez¢t az ́ l¢be;
olyat koppant, mintha fÀbÂl lett volna.

K¢sûbb elmes¢lt¢k, hogy bizonyos szerzetesek gyakorlatÀt prÂbÀltÀk ki, akik, ahogy
Clive mondta, nagyon fegyelmezetten ¢lnek. K¢pesek Ágy ¡lni a himalÀjai t¢lben, rez-
zen¢stelen¡l, ruha n¢lk¡l, amÁg halÀlra nem fagynak.

Clive titkos besz¢de pÀr szÂval kezdûd´tt. Egyik este, amikor a sz¡lûk elmentek ha-
zulrÂl, bementem a szobÀjÀba, ahol Elliottal Jimi Hendrix-motÁvumokat prÂbÀlgattak
gitÀrozni, maximumra ÀllÁtott hangerûvel. Sandra az Àgyon fek¡dt, ¢s a tenyer¢t n¢-
zegette. Clive gitÀrszÂlÂba kezdett, a tekintet¢t a plafonra szegezte, ¢s mindig grima-
szokat vÀgott, ha a gitÀr nyakÀn bonyolult ujjrenddel kellett lefognia a hÃrokat. Ami-
kor a leg¢lesebb tremolÂkat csiholta ki a k´nyvespolcon ÀllÂ hangfalakbÂl, ´sszeszo-
rÁtotta az ajkÀt. V¢kony arca m¢g v¢konyabb lett a zene okozta elragadtatÀstÂl, a haja
tÀncolt a vÀllÀn. Hogy ne hulljon a szem¢be, Clive kendût k´t´tt a homlokÀra, mint
maga Jimi Hendrix. Elliot hÀtradûlve Àllt, faarccal pengette a basszusakkordokat.
Csak k¢sûbb tünt fel nekem, hogy minden basszusgitÀros ebben a pÂzban jÀtszik.

ä Clive! ä szÂltam hozzÀ az ajtÂbÂl. Sandra abbahagyta a tenyere n¢zeget¢s¢t. ä
Clive, nem tudnÀtok egy kicsit lehalkÁtani?

Beljebb l¢ptem, de csak Sandra n¢zett rÀm.
ä Clive, leck¢t kell Árnom. ä A gitÀr elhallgatott, n¢hÀny ¡temmel k¢sûbb a basszus-

gitÀr is. ä Nem jÀtszhatnÀtok egy kicsit halkabban?
Clive meg¢rintette Elliot nyakÀt.
ä à°jdesn zeretiÊ ä mondta (ha jÂl eml¢kszem), ¢s mind a ketten elnevett¢k magukat.

Majd Elliot hozzÀtette:
ä àM¢jzÊ ä ¢s Ãjra nevettek.
Sandra vÀllat vont. RÀn¢ztem.
ä °n se ¢rtem ä olvastam le a szÀjÀrÂl.
Hamarosan egyre t´bbet hasznÀltÀk az ismeretlen nyelvet (amelyrûl akkor m¢g

nem tudtam, hogy a magyar), az iskolÀban, az autÂnkban ¢s a telefonban is; a k¡l´n´s
szavak ûskûkori sziklÀkk¢nt bukkantak fel angol besz¢lget¢s¡k k´zben. àKirÀjiÊ ä
mondtÀk, meg àzen¢jjÊ, meg àbirrkahusÊ. Egyszer a Taft GimnÀzium zuhanyozÂjÀban
hallottam, hogy k¢t szakmunkÀstanulÂ srÀc a vÁz alatt Àllva Clive-rÂl besz¢lget.

ä Az a Messerman gyerek ä mondta az egyik, mik´zben franciakulccsal nyitotta ki
a melegcsapot ä, az egy zseni. M¢g egy Ãj nyelvet is kitalÀlt.

Amikor elmes¢ltem anyÀnak, ´sszerÀncolta a homlokÀt.
ä Szerinted Ágy viselkedik egy zseni? ä k¢rdezte mÀsnap d¢lutÀn, ¢s f´lemelte Clive

matracÀt. Egy Âpiumpipa ¢s egy ¡veg vazelin gurult ki a padlÂra. ä így kezdi a napot
egy Einstein? ä suttogta anya, ¢s kinyitotta a zsalut. Az ¢les f¢nyre v¢gre Clive is
´sszerezzent, ¢s hunyorogva nyitotta ki a szem¢t.

ä àEdzs pertz mulvoÊ ä mondta.
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VÀrtam, amÁg bÁrtam, majd k¢t nap mÃlva lementem a pinc¢be, ¢s finoman kopog-
tattam a hütûszekr¢ny dobozÀn.

ä SzÀmÁtottam rÀ, hogy j´ssz ä mondta Sandra.
ä Hoztam pÀr k´rt¢t.
ä ñ, Vilmos k´rte Williamtûl.
ä IgazÀbÂl Alexander.
ä Nagy SÀndor, HÂdÁtÂ Vilmos...
Sandra elnevette magÀt, aztÀn ¢n is, bÀr nem ¢rtettem, min nevet¡nk. Elûszedtem

a zsebembûl a gy¡m´lcs´t, ¢s kiraktam az ablakpÀrkÀnyra. Sandra kirÀzott egy szÀl
Virginia Slimst a dobozÀbÂl.

ä SzÂval, William...
°reztem, hogy elv´r´s´d´m.
ä Ne haragudj az¢rt, amit apa mondott, Sandra. Azt hittem, viccesebb lesz.
ä Nem lett.
ä Tudom.
Egy pillanatra behunyta a szem¢t, aztÀn ÃjbÂl kinyitotta, ¢s rÀm n¢zett.
ä Semmi baj. ä Majd hozzÀtette: ä ApÀd nem ¢rti, hogyan szeretj¡k egymÀst. ä Mo-

solygott. ä Na, mondjad.
ä Mit mondjak?
Sandra hozzÀm hajolt, az ujjaival a csuklÂmon dobolt.
ä Mondd csak meg.
ä Van m¢g fenn k´rte, hozhatok t´bbet is.
ä Nem ezt akartam hallani.
ä Nem is az¢rt mondtam.
ä Viszont tudom, mit akarsz mondani. VÀrom, hogy kimondd. ä Csak n¢zett, n¢zett

rÀm, ¢s mosolygott. ä A ves¢dbe lÀtok!
ä Clive a vÀrosi d´ntût is megnyeri.
ä HÀt ez sem az, amit vÀrtam.
ä Ha akarnÀ, Ohio Àllam bajnoksÀgÀt is meg tudnÀ nyerni.
ä William!
ä De hÀt mit akarsz hallani tûlem?
Sandra elfordult, ¢s kin¢zett az ablakon a bejÀrati l¢pcsûfeljÀrÂ alatti pÂkhÀlÂs be-

nyÁlÂba.
ä T¢nyleg Ãgy gondolod, hogy nagyon jÂl n¢zek ki?

Sz¡leink igyekeztek l¢p¢st tartani a korszak vÀltozÀsaival. A II. vilÀghÀborÃ alatt apÀt
a Ticonderoga rep¡lûg¢p-anyahajÂra vez¢nyelt¢k a Csendes-ÂceÀnon, de most, egy este
Clive-ot meg engem kivitt a Carnegie hÁdra, ¢s egy¡tt beledobÀltuk a r¢gi hÀborÃs
kokÀrdÀit a Cuyahoga folyÂba. KorÀbban apa az eb¢dlûben dolgozott a biztosÁtÀsi k´t-
v¢nyekkel, de most, hogy nem volt mÀr televÁziÂnk, bek´lt´z´tt a k´tv¢nyekkel a hÀz
v¢g¢ben levû kis lyukba, s k´zben a Clevelandi Szimfonikusokat hallgatta rÀdiÂn. Anya
nem akart t´bb biztosÁtÀsi ürlapot lÀtni a nappaliban. A kis szekr¢nyben, amin azelûtt
a t¢v¢ Àllt, volt egy szÀmkombinÀciÂs zÀrral nyithatÂ fekete ac¢ldoboz, abban tartotta
apa az ´sszes ¡gyfele kartonjÀt; ¢s nem is egyszer, amikor anya elment hazulrÂl, be-
vitt engem magÀval, megkocogtatta a doboz oldalÀt, ¢s a lelkemre k´t´tte: el ne fe-
lejtsem, hogy ez itt a mi hÀzunk, a mi csalÀdunk, hogy a mi¢nk itt minden ä ¢s hogy
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mindez hÃsz ¢v munkÀjÀnak az eredm¢nye. 1973-ban folyton csak a biztosÁtÀsokrÂl
tudott besz¢lni.

ä Az embereknek egyszerüen sz¡ks¢g¡k van a gondoskodÀsra! ä mondta aznap
este, ¢s a barkÂjÀt vakargatta. Megint a Cubano hÀzaspÀrral ¡lt¡nk a konyhÀban. çt-
j´ttek meg¡nnepelni Clive gyûzelm¢t a Taft GimnÀzium matekverseny¢n, meg azt,
hogy benevez a vÀrosi d´ntûre is. ä A biztosÁtÀs elsûsorban szolgÀltatÀs, amit a c¢g nyÃjt,
¢s csak mÀsodsorban nyeres¢g¢rdekelts¢gü vÀllalkozÀs.

ä Mi¢rt hazudsz az eg¢sz csalÀd elûtt? ä szÂlalt meg vÀratlanul Clive.
Anya feln¢zett a Caesar-salÀtÀs tÀny¢rjÀbÂl.
ä Igaza van, Simon ä mondta ä, mindannyian tudjuk, mi folyik a hÀtt¢rben az ipa-

ri-katonai komplexumban.
Apa letette a villÀt.
ä Mondd meg, miÂta, pontosan melyik naptÂl fogva tartozik egy biztosÁtÀsi ¡gyn´k

az ipari-katonai komplexumhoz?
A sz¡leink k´z´tt mÀr korÀbban is lezajlott ez a vita. Most CubanÂ¢k meredtek a

tÀny¢rjukra. Az asztal tÃloldalÀn Clive motyogott: àûr´l, reszel, aprÁt, cseppfolyÂsÁtÊ.
V¢g¡l apa elmosolyodott.
ä Ringli! ä csapott a combjÀra, ¢s a villÀjÀt beleb´kte a salÀtÀba.
ä Rose, ez isteni! ä Àradozott Mrs. Cubano.
ä Csak egy Caesar-salÀta ä mondta anya.
ä Egy doboz ringli, ha jÂl tudom, egy dollÀr hatvan ä mondta apa. K´rbepillantott,

¢s Ãgy tett, mintha nagyon meg volna lepûdve. ä Nagyon sz¢pen k´sz´n´m, ¢ljen a
m¢lyen tisztelt biztosÁtÂtÀrsasÀg.

Mrs. Cubano nevetett. Anya felÀllt.
ä Ehett¡k volna ¡resen is a salÀtÀt.
ä ögy van ä vetette oda Clive.
ä Mit mondtÀl, fiatalember?
Clive rÀm n¢zett, ¢s bÂlintott.
ä Vagy a megoldÀst, vagy a k¢rd¢st, apu ä vÀlaszoltam, ¢s a vÀllammal a bÀtyÀm fel¢

b´ktem.
ä Vagy feloldÂdtam a megoldÀsban ä vetette oda Clive.
Apa egy darabig m¢regette Clive-ot, v¢g¡l Ágy szÂlt:
ä A biztosÁtÀs c¢lja az Àtlagember v¢delme.
ä A biztosÁtÂk c¢lja, hogy min¢l nagyobb nyeres¢get vÀgjanak zsebre ä mondta anya.
CubanÂ¢k egymÀsra n¢ztek. Apa felÀllt az asztaltÂl, az ablakhoz ment, ¢s kin¢zett

az udvarra. Clive valami motÁvumot dÃdolt, ¢s a jobb kez¢vel a levegût pengette hozzÀ.
Anya mindenki poharÀba limonÀd¢t t´lt´tt, aztÀn megint le¡lt, kisimÁtotta a nadrÀg-
koszt¡mj¢t, ¢s rendezte az arcvonÀsait.

ä Clive ä szÂlalt meg v¢g¡l ä, William azt mondja, nagyon meg vannak veled el¢-
gedve az iskolÀban.

ä Figyelem, figyelem! ä emelte f´l limonÀd¢s poharÀt Mrs. Cubano. ä °ljen a
bajnok!

ä Azt is hallottam, hogy egypÀr fiÃ szerint zseni vagy ä folytatta anya.
ä MÀrpedig maguk k´z´tt azonnal felismerik ä tÂdÁtotta Mrs. Cubano.
ä Zakson ä mondta Clive.
ä ögy mondjuk, sag schon ä javÁtotta ki apa.
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ä Csak szakmunkÀsk¢pzûs´k voltak, anya ä mondtam. VÀrtam egy ¡temet. ä Min-
den relatÁv.

ä Ez aztÀn egyÀltalÀn nem relatÁv ä vÀgott bele anya. ä Az ¢n k¢t kis zsenim ä suttogta,
¢s rÀnk mosolygott. K´r¡ln¢ztem, hogy CubanÂ¢k is meghallottÀk-e.

ä Williamrûl senki nem mondott semmit ä jegyezte meg a bÀtyÀm.
ä Clive, ez¢rt most sz¢pen bocsÀnatot k¢rsz az ´cs¢dtûl.
ä Bocs, William.
Anya kis pr¢dikÀciÂhoz k¢sz¡lt. KarjÀval k´rbemutatott a konyhÀn, a szeme

k´nnyezett.
ä A zseniben egy szÀzal¢k a tehets¢g, kilencvenkilenc szÀzal¢k a verÁt¢kes munka.
ä P¢ldÀul Thomas Edison ä mondta apa. Visszafordult az ablaktÂl, anyÀra n¢zett,

aztÀn az asztalhoz l¢pett, ¢s a kez¢t anya lÀbÀra tette. ä A zsenik feltalÀlnak dolgokat ä
mondta, ¢s kihalÀszott egy ringlit a salÀtÀjÀbÂl. A villÀjÀn tartotta az asztal f´l´tt. ä Ez
a l¢nyeg. A zseni nemcsak jÂl megtanult valamit, hanem szem¡gyre veszi a vilÀgot,
ahogyan milliÂ mÀsik pasas, de û m¢gis Ãjat lÀt benne.

ä Vagy nû ä szÃrta k´zbe Mrs. Cubano.
ä Vagy nû ä hagyta rÀ apa.
ä A zseninek Ãjra fel kell fedeznie a vilÀgot ä mondta anya.
ä ögy van ä felelte Clive ä, ez¢rt nem lehet a zsenit tanÁtani.
ä çlljon meg a menet! EgyÀltalÀn nem errûl van szÂ ä mondta Mrs. Cubano.
ä A zsenik ugyanÃgy tanulnak, mint a t´bbiek, fiatalember ä szÂlt Mr. Cubano, aki

John Deere-traktorokkal ¡gyn´k´lt.
ä Zakson ä mondta Clive.
ä Ez mit jelent? ä k¢rdezte anya.
ä àDiznÂÊ ä mondta a bÀtyÀm.
Anya rÀm n¢zett.
ä °s ez mit jelent?
ä Finom a salÀta, anya.
ä K´sz´n´m sz¢pen, William. UtÀna makarÂnizunk. ä Anya egy pillanatra elgon-

dolkodott. ä BÀr tovÀbbra is ÀllÁtom, hogy ringli n¢lk¡l is meglett¡nk volna.
ä A ringli az agy tÀplÀl¢ka ä mondta Clive.
ä De hÀt az a helyzet, hogy nem voltunk meg. MÀrmint ringli n¢lk¡l ä jegyezte

meg apa.
ä Mi az, hogy àaz agy tÀplÀl¢kaÊ? ä k¢rdeztem.
ä Az, amibûl te m¢g sohasem ett¢l, kis´cs¢m ä felelte Clive, ¢s rÀm kacsintott.

Abban az ¢vben jÀrtunk elûsz´r ugyanabba az iskolÀba a bÀtyÀmmal. ýsszel anya f¢l-
rehÁvott.

ä Te meg Clive nagyon k¡l´nb´zt´k egymÀstÂl ä mondta a f¡rdûszobÀban, mik´z-
ben pÂlÂkat batikoltunk. ä Nem is baj, ha nem veszel mindenben r¢szt, amiben Clive
igen. ä BemÀrtott egy trikÂt egy nagy lavÂrba, amelyben sÀrga fest¢k Àllt.

ä Ezt hogy ¢rted?
ä Clive nem h¢tk´znapi gyerek. Szeretn¢m, ha ezt te is tudnÀd. Biztos, hogy az

iskolÀban mÀsmilyen barÀtaid lesznek, mint neki. A bÀtyÀd n¢ha fura dolgokat csinÀl.
ä P¢ldÀul mit?
ä Ide m¢g tehetn¢nk egy kis v´r´set ä mondta anya. ä Szerinted?
Anya kifacsarta a sÀrgÀt a pÂlÂbÂl.
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ä P¢ldÀul mit? ä k¢rdeztem.
ä Jaj, hÀt olyasmit, amire nem vagyunk b¡szk¢k. Amiket te sohasem csinÀlnÀl. Tu-

dod jÂl, mire gondolok.
ä Nem ¢n.
Megt´lt´tt¡k a f¡rdûkÀdat, ¢s f´l¢ teregett¡k az ´sszecsomÂzott pÂlÂkat. K´zben

anya fest¢ket ´nt´tt a lavÂrba. N¢ztem, ahogy a sÀrga l¢ lecs´p´g a pÂlÂkrÂl, ¢s sz¢t-
terjed a vÁzben.

ä A bÀtyÀd meg te nagyon k¡l´nb´zûk vagytok ä mondta anya halkan. ä Ennyi az
eg¢sz.

öjabb pÂlÂt k´t´ztem ´ssze.
ä Nekem egy csomÂ barÀtom szokott csÂrni a boltban ä mondtam, hÀttal anyÀnak.

ä Billy DeSalzot egyszer el is kaptÀk.

Cleveland vÀros matematikaverseny¢t februÀrban tartottÀk. A sz¡leink SandrÀt ¢s en-
gem is be¡ltettek a kocsiba, Ãgy ment¡nk el megn¢zni Clive-ot a vÀrosi k´nyvtÀrban.
A helyis¢g tÃl szüknek bizonyult a sok n¢zû szÀmÀra, Ágy hÀt müanyag zsÀmolyokon
kellett kuporognunk egy alagsori ÀtjÀrÂban. Egy kis ablakos, f¢mbûl k¢sz¡lt ajtÂ m´-
g´tt dolgozott Clive ¢s hat mÀsik versenyzû egy nagy tÀrgyalÂasztalnÀl. Anya a kis ab-
lakon kukucskÀlt be, mÁg egyszer kinyÁlt az ajtÂ, ¢s a versenyvezetû tanÀr szÂlt hozzÀ
n¢hÀny szÂt. Akkor anya visszatelepedett a zsÀmolyra apa mell¢.

ä Minek van az az ablak, ha egyszer tilos ben¢zni? ä m¢ltatlankodott. SandrÀra n¢-
zett, meg rÀm. ä Ti meg mi¢rt nem mentek el egy kicsit k´r¡ln¢zni? ä szÂlt SandrÀhoz.

SandrÀval bejÀrtuk a k´nyvtÀr alagsorÀt. Kicsi, dohos szobÀkat lÀttunk, mindegyik-
ben f¢masztal ¢s ´sszecsukhatÂ sz¢kek, amilyeneken Clive meg az ellenfelei is ¡ltek.
N¢melyik szobÀban nem is lÀttunk k´nyvet, mÀsok viszont zsÃfolÀsig voltak k´tetek-
kel. Sandra bement egy szobÀba, amely tele volt unalmasan egyforma, z´ld k´t¢sü
k´nyvekkel. °n utÀna. Egy k´nyvet n¢zegetett a polcon, ¢n egy mÀsikat n¢zegettem.
Vastag k´tet volt, a cÁme A folyad¢k-gÀz ÀllapotvÀltozÀsok termodinamikÀja, Árta Walter Y.
Chang. Leemeltem, ¢s belekukkantottam.

A szoba sarkÀbÂl ¢reztem Sandra virÀgillatÃ parf¡mj¢t. V¢giglapoztam a k´nyvet
ä nem is nyomtatva volt, csak ÁrÂg¢ppel k¢sz¡lt, a k´t¢sn¢l sz¢les margÂval, s az oldal-
szÀmot a lap tetej¢n betükkel ÁrtÀk ki ä viszont a sz´vegbûl egy mukkot sem ¢rtettem.
Volt olyan oldal, ahol csak k¢t-hÀrom mondat szerepelt, a t´bbi mind egyenlet volt,
tele olyan jelekkel, amilyeneket azelûtt soha nem lÀttam. Sandra sÂhajtott.

ä Hüha, ´regem ä szÂlalt meg, ¢s Ãjabb illathullÀm ¢rte el az orromat. ä K¢pzeld
el, milyen lehet most Clive-nak odaÀt ä suttogta ä, csupa ilyen dolgot kell Árnia.

ä Sandra, lÀtok ¢n itt hibÀs egyenleteket is.
ä Mi?
ä N¢hÀny szÀmÁtÀs nem stimmel.
ä Ne h¡ly¢skedj.
ä Pedig t¢nyleg.
ä Nehogy azzal gyere, hogy te is ¢rted ezt az eg¢szet.
Becsuktam a k´nyvet.
ä Nem olyan bonyolult, legalÀbbis annak, aki ismeri az egyenleteket.
Sandra rÀm mosolygott, becsukta a kez¢ben levû k´nyvet, majd sokÀig n¢zegetett.
ä Az ¢n k¢t kis zsenim ä mondta v¢g¡l. Felnevetett, ¢s eltünt a folyosÂn.
VÀrtam egy percet, majd utÀnaindultam. Az ÀtjÀrÂban senkit sem lÀttam, Ãgyhogy

Àtmentem rajta, ¢s c¢ltudatosan bel¢ptem mindegyik szobÀba, k´r¡ln¢ztem, majd to-
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vÀbbÀlltam. A v¢g¢n, amikor a fûfolyosÂhoz k´zeledtem, oda, amelynek a v¢g¢n a sz¡-
lûk vÀrakoztak ¢s Clive dolgozott, az elûttem l¢vû szobÀban kialudt a villany.

ä Kis zsenim! ä suttogta Sandra bentrûl.
BekukucskÀltam.
ä Tess¢k?
ä Gyere be.
ä Hol vagy?
ä Csukd be az ajtÂt. LÀtsz?
ä Itt t´ks´t¢t van, Sandra.
ä °n lÀtlak, William.
Csak meresztettem a szemem a s´t¢tben.
ä Keress meg, William.
Elûrel¢ptem, elk¢pzeltem, hol Àllhat a hosszÃ asztal, s megprÂbÀltam kivenni a sz¢-

kek halvÀny k´rvonalait.
ä Csak azt mondtam, Sandra, hogy talÀltam egypÀr kisebb hibÀt az egyenletekben.

Semmi k¡l´n´s. Biztos sajtÂhibÀk.
ä T¢nyleg Ãgy gondolod, hogy nagyon jÂl n¢zek ki?
Megfogtam az asztal lapjÀt.
ä Igen.
ä Mennyire jÂl?
ä Nagyon ä mondtam. ä çllatira.
ä De hÀt nem is lÀtsz.
ä Nem szÀmÁt.
ä Nem is ¢rtetted azt a k´nyvet, William.
ä De ¢rtettem. ä M¢g egyet l¢ptem elûre. ä JÂ, igazad van. Nem ¢rtettem, csak Ãgy

tettem. M¢g gondolni is utÀlok rÀ.
ä Mire?
ä Az egyenletekre. Amiken Clive t´ri a fej¢t.
Sandra cs´ndben volt egy pillanatig.
ä MÀskor is hazudtÀl mÀr nekem?
ä P¢ldÀul mikor?
Nem felelt.
ä P¢ldÀul hogy jÂl n¢zel-e ki?
ä Aha.
Oldalra tapogatÂztam, a falat keresve.
ä HÀt arrÂl nem. Isten ments.
Cs´nd volt, vÀrtam, hogy a szemem v¢gre megszokja a s´t¢tet.
ä JÂ helyen kereslek?
ä Meleg, meleg.
ä Az asztal alÀ bÃjtÀl, igaz?
ä Nem. Hideg, kis zsenim. Most jobb; meleg.
ä F´lmÀsztÀl a k´nyvespolcra.
Sandra kuncogott.
ä °s mi az, amire szÁvesen gondolsz?
ä Biztos az S betün¢l vagy.
ä Meleg, meleg. ForrÂ!
A fal fel¢ hÃzÂdtam a s´t¢tben, a kezemet kinyÃjtottam magam el¢. Amikor el¢rtem
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a k´nyvespolcot, kitapogattam a keresztl¢c¢t, belekapaszkodtam, ¢s hallgattam Sand-
ra halk l¢legz¢s¢t ¢pp f´l´ttem, kiss¢ balra. Mint a pÀrduc a fÀn. Majd azt mondtam:

ä RÀd szeretek gondolni, Sandra.
Gyors mozgÀst hallottam, ¢s hogy Sandra puhÀn lesz´kken a szûnyegre, majd az

ajtÂ nyikordulÀsÀt.
Amikor megtalÀltam SandrÀt, mÀr Clive-val ¢s a sz¡lûkkel ¡lt, ¢s egy¡tt vÀrtÀk,

hogy a t´bbi versenyzû befejezze a dolgozatÀt. Sandra t¢rde hozzÀ¢rt Clive-¢hoz. Clive
¢pp azt mes¢lte, hogy a k¢t h¢t mÃlva esed¢kes Cuyahoga megyei versenyen k´z´ns¢g
is lesz, ¢s a n¢zûk k´z´tt is sz¢tosztjÀk majd a feladatokat.

ä Elmegy¡nk megn¢zni ä mondtam SandrÀra sandÁtva.
ä William majd kiszÃrja a hibÀkat ä mondta Sandra.
ä A megyei verseny smafu ä folytatta Clive ä, engem az ohiÂi d´ntû izgat. Ott mÀr

Sheshevsky is indul.
ä °s ki az a Sheshevsky? ä k¢rdezte anya.
ä Semmi k¡l´n´s, csak egy marhÀra gÂgyis krapek ä felelt a bÀtyÀm.
ä Az apja fizikaprofesszor ä tettem hozzÀ. ä A hapsi meg ÀllÁtÂlag zseni.
ä Akkor mÀr ketten vagytok ä mondta Sandra.
ä HÀrman ä szÂlt k´zbe anya.
Clive k´r¡ln¢zett.
ä Sheshevskyvel nem lesz k´nnyü, de a d´ntûig nem talÀlkozunk.
ä Felt¢ve, hogy neked is siker¡l bejutnod ä jegyezte meg apa.
Anya ¢s Sandra nevetett. Clive is, ¢s v¢g¡l ¢n is.
ä Felt¢ve ä mondta Clive.

MÀsnap, amikor j´ttem haza az iskolÀbÂl, Eric Clapton szÂlt a nappali hangfalaibÂl,
Clive pedig Ágy besz¢lt: àSkacok, ezt kagylÂzzÀtok le!Ê ApÀval egy¡tt ¡lt a heverûn,
Mr. ¢s Mrs. Cubano a fotelokban foglalt helyet. Clive lehunyta a szem¢t, hÀtradûlt a
dÁszpÀrnÀkra, ¢s nagyokat bÂlogatott. Apa el´l ¡lt, a pÀrnÀk mellett, ¢s û is bÂlogatott.
Amikor a szÀm v¢get ¢rt, Clive felÀllt, hogy elzÀrja a magnÂt.

ä RÀszoktatom az ´reg harcosokat Eric Claptonra ä mondta.
ä Nem rossz ä vette Àt a szÂt Mr. Cubano ä, sok Ãjszerü van benne.
Clive rÀmosolygott.
ä El tetszik k¢nyeztetni, Mr. Cubano.
ä T¢nyleg nem rossz ä mondta apa. ä Az akkordok a r¢giek, de a dallam Ãjszerü.
ä Csak ¢n is szeretn¢m megtanÁtani nektek, amit ¢n tudok, apa.
ä Nagyon helyes, fiatalember, nagyon helyes ä apa a bÀtyÀmra kacsintott. ä Az az

igazsÀg, hogy valÂban Ãgy tünik, tudsz mÀr egyet s mÀst. ä CubanÂ¢k bÂlintottak. ä
No mÀrmost ä fordult fel¢m apa ä, mi¢rt nem hallgatjuk meg a k´vetkezû szÀmot
egy¡tt? William, gyere, ¡lj ide mell¢m. Rose ä kiabÀlt a konyha irÀnyÀba ä, Rose, gyere
be, hallgasd meg te is! ä Apa lehunyta a szem¢t, ¢n pedig mell¢ ¡ltem. Olyan k´zel
bÃjtam hozzÀ, amennyire csak tudtam.

ä Apu ä sÃgtam neki ä, holnap k¡ldik el a bizonyÁtvÀnyomat.
Apa, an¢lk¡l, hogy kinyitotta volna a szem¢t, visszasÃgta:
ä MÀr ma meg¢rkezett, kismatrÂz.
Bej´tt anya, ¢s Clive elindÁtotta a magnÂt. V¢gighallgattuk a Bell Bottom Bluest meg

a LaylÀt. Apa n¢ha bÂlogatott hozzÀ ä a szem¢t tovÀbbra sem nyitotta ki ä, Mr. Cubano
a lÀbÀval ¡t´tte a taktust, Mrs. Cubano elûre-hÀtra csoszogott a lÀbÀval, anya meg a
fotelbÂl n¢zett ki az ablakon Àt az udvarra. A szalag v¢get ¢rt, ¢s a magnÂ kikapcsolt.



ä Na? ä k¢rdezte Clive.
ä A mÀsodik szÀm t¢nyleg jÂ volt ä mondta apa.
ä ñ, jeee ä mondta halkan Mr. Cubano.
ä JÂl van, haverok ä Clive a b¢ke jel¢t mutatta a kez¢vel. ä HÀt te, anyu?
Anya visszafordÁtotta rÀnk a tekintet¢t.
ä Nekem sajÀt Ázl¢sem ¢s ¢rt¢keim vannak.
ä àBirrkahusÊ ä mondta Clive.
ä Tess¢k?
ä °desem ä szÂlt oda apa anyÀnak ä, ez a zene vesz k´r¡l benn¡nket, ez a j´vû. ä

FelÀllt, ¢s Àtkarolta anyÀt. ä Semmi baj, ha egy kicsit megismerj¡k.
Anya megint rÀn¢zett.
ä Azt hallgatsz, amit akarsz, Simon ä majd Clive-hoz fordult. ä Mit is mondtÀl, fia-

talember?
ä àNadzs a hûs¢jg maÊ ä felelte Clive.
ä Hogyan, drÀgÀm?
ä àNadzson melegem van.Ê
Mindenki hallgatott. V¢g¡l Mrs. Cubano szÂlalt meg:
ä MagyarÀzd el nek¡nk, hogyan oldottad meg azt a licitÀlÂs p¢ldÀt, Clive. Elsûre

nagyon bonyolultnak tünt.
ä Nem kell besz¢lnie, ha nem akar, drÀgÀm ä jegyezte meg Mr. Cubano.
ä De igen ä mondta apa.
ä àDzser¡nk.Ê
ä Aranyom ä mondta anya ä, CubanÂ¢k nem ¢rtik, mit besz¢lsz.
Clive CubanÂ¢kra n¢zett.
ä BocsÀnatot k¢rek ä majd hozzÀm fordult. ä àDzser¡nkÊ ä mondta megint, mintha

¢rtettem volna.
Les¡t´ttem a szemem. Anya vÀratlanul elsÁrta magÀt mellettem, ¢s amikor megint

feln¢ztem, lÀttam, hogy apa a heverû v¢g¢ben hÀtrafeszÁti a vÀllÀt, mint r¢gen, mielûtt
meg¡t´tt benn¡nket. De aztÀn megint leeresztette. Behunyta a szem¢t n¢hÀny mÀ-
sodpercre, s amikor kinyitotta, megpaskolta anya k´ny´k¢t, ¢s a Cubano hÀzaspÀrhoz
fordult.

ä HÀt nem fantasztikus, mire k¢pesek ezek a mai gyerekek? Mindent Ãjra kitalÀl-
nak. Clive p¢ldÀul egy nyelvet talÀlt ki.

ä Nek¡nk is tanÁts meg egy-k¢t szÂt, jÂ? ä k¢rte Mrs. Cubano, aki megker¡lte a
fotelt, hogy anya vÀllÀra tehesse a kez¢t.

Este, vacsora utÀn hÀtramentem apa dolgozÂszobÀjÀba. Most nem a Clevelandi Szim-
fonikusokat hallgatta, hanem egy URH-adÂ popzenei müsorÀt. °pp a d¢lutÀni kÁvÀn-
sÀgmüsor ment, amikor bel¢ptem. Le¡ltem apÀval szemben, az ÁrÂasztala sarkÀra.
LÀttam, hogy a szÀmlakupacok mellett ott hever kinyitva a bizonyÁtvÀnyom is.

ä No, hogy tetszik ez a zene? ä k¢rdezte apa.
ä Nem rossz.
ä ögy lÀtom, Clive eg¢szen bele van bolondulva.
BÂlintottam.
ä Apa, el¢g vacakul siker¡lt ez a f¢l¢vem.
ä Ne szÁvd mellre, kismatrÂz. Csak lazÀn. ä Apa megszorÁtotta az ´v¢t, majd Ágy

szÂlt: ä HÀt, tudod, a bÀtyÀd dolgai ä amiket müvel, meg a zene, meg az a nyelv ä,
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szÂval, azt akarom mondani, ezt az eg¢szet Ãgy fogd fel, hogy Clive egyszerüen prÂ-
bÀlgatja meg¢rteni az ¢let¢t. ä Apa kikukkantott az ablakon CubanÂ¢k szemben l¢vû
hÀzÀra, ahol elaludt a villany a f´ldszinten, ¢s meggyulladt a l¢pcsûfeljÀrÂban. ä °rted,
amit mondok?

ä Igen.
ä Tudtam, hogy meg¢rted. ä Apa megvakargatta a barkÂjÀt. ä Nem arrÂl van szÂ,

hogy amiket csinÀl, az rossz. Ha valamikor majd te is ilyesmiket akarsz csinÀlni, hÀt
tûlem aztÀn nyugodtan.

ä T¢nyleg?
ä Persze. Tudod, az ¢n nemzed¢kem sokat tanulhat m¢g a ti¢dtûl. ä Apa kicsatolta

az ´v¢t, egy lyukkal lazÀbbra vette, ¢s ÃjbÂl becsatolta. A szoba sarkÀba ment, zsebre
vÀgta a kez¢t, kihÃzta, majd a szemk´zti sarokba ment Àt. AztÀn visszaÀllt mell¢m, ¢s
n¢zegett¡k magunkat az ablak¡vegben. ä ¹tven¢ves f¢rfi lila nyakkendûben ä mondta
v¢g¡l. ä N¢zz meg, William, ez az apÀd.

Az egyik sÀrga-feh¢r batikolt pÂlÂm volt rajtam, az ablakban olyan tojÀsnak lÀtszott,
aminek sz¢tfolyt a sÀrgÀja. N´vesztettem a hajamat, azt akartam, hogy a vÀllamat verje.

ä Ide n¢zz, apa, ez a fiad.
Csukott szÀjjal nevetett.
ä Milyen istenadta, pompÀs teremt¢s az ember ä mondta, ¢s vÀllon bokszolt. Megint

nevetett. ä Az ´reged biztosÁtÀsokkal hÀzal, meg tudsz valaha is bocsÀtani neki?
ä MÀr meg is bocsÀtottam, kapitÀny.
Elmosolyodott.
ä °n is, kismatrÂz.
Szemben felkapcsoltÀk a lÀmpÀt CubanÂ¢k emeleti hÀlÂszobÀjÀban. AztÀn Mrs. Cu-

bano jelent meg az ablakban, bordÂ est¢lyiben. çtn¢zett hozzÀnk apa dolgozÂszobÀ-
jÀba, integetett, aztÀn behÃzta a zsalut. Egy mühold halvÀny f¢nye kÃszott Àt az ¢gen,
aztÀn, amikor levettem rÂla a szemem, lÀttam, hogy apa engem n¢z az ablak¡vegben.

ä JÂl jegyezd meg, William ä mondta nagy sokÀra ä, hogy az osztÀlyzatok nem je-
lentenek az ¢gvilÀgon semmit. Ezt egy ¢letre jegyezd meg. B¡szke vagyok rÀd, hogy
nem izgatod magad miattuk.

ä Mi¢rt, te igen?
ä Ugyan, az osztÀlyzatok csak k¡lsû megerûsÁt¢sei olyasvalaminek, amit Ãgyis ma-

gadnak kellene csinÀlnod. ä A vÀllamra tette a kez¢t. ä Egyet¢rt¡nk, kismatrÂz?
ä Egyet¢rt¡nk, kapitÀny.
A mühold tÃljutott a zeniten, ¢s az ¢gbolt tÃlsÂ v¢g¢n k¢sz¡lt eltünni.
ä Persze hogy mi lesz szÀz ¢v mÃlva... ä mondta. Levette a kez¢t a vÀllamrÂl, ¢s

k´zelebb hajolt az ablakhoz, de most sajÀt magÀt n¢zte benne. ä Te jÂ ¢g! ä suttogta.
ä A szÁvem m¢lye v¢rezett ¢rted, szeg¢ny ´reg, s ûsz fûd¢rt, mely hÂvihartÂl deres.

ä Az¢rt nem kell elkeseredned.
Apa megint beletÃrt a hajamba.
ä Samuel Taylor Coleridge ä mondta. ä Na lÀtod, ez az, ami fontos, William. Nem a

bizonyÁtvÀnyod.

A Cuyahoga megyei d´ntût Àprilisban rendezt¢k az Oberlin iskola nagyterm¢ben. A
hÀrom ter¡leti gyûztes egy szÁnpadon ¡lve rÀgta Àt magÀt a feladatokon. A mÀsik k¢t
versenyzû nyakkendût ¢s zakÂt viselt, az egyiknek kapedli volt a hajÀhoz tüzve. Clive
kiv´r´s´d´tt szemmel ¡lt, a fej¢n bûr hajlek´tû szalag, ¢s szokÀsa szerint a lÀbÀt hol
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kivette a szandÀljÀbÂl, hol meg bedugta. A mÀsik k¢t fiÃ az ÁrÂasztalÀra g´rnyedve
irkÀlta a szÀmÁtÀsait, ek´zben Clive k´rbejÀratta a tekintet¢t, igazgatta a szandÀljÀt,
n¢ha odafirkantott valamit a papÁrjÀra, azutÀn megint feln¢zett, ¢s tovÀbb gondolko-
dott. Clive matektanÀrja, Mr. Woodless is a n¢zûk k´z´tt foglalt helyet Mr. Sherwood-
dal, CubanÂ¢kkal, Elliottal ¢s SandrÀval egyetemben. Sandra mellettem ¡lt. A ver-
senyzûk minden feladat utÀn kaptak egy kis sz¡netet, mialatt az elûzû feladat sz´veg¢t
sz¢tosztottÀk a n¢zûk k´z´tt.

Mr. Cubano ¢leset f¡ttyentett, amikor a k´rbeadott elsû feladatot megpillantotta.
OdanyÃjtotta a stencilezett paksam¢tÀt anyÀnak, aki rÀn¢zett, de nem emelt le belûle
egyet sem, majd tovÀbbadta Mr. Woodlessnek, aki elvett egyet. °n is eltettem egyet:

Tizenk¢t p¢nz¢rm¢bûl az egyik hamis ä vagy k´nnyebb, vagy nehezebb a t´b-
bin¢l. A mÀsik tizenegy mind azonos sÃlyÃ. K¢tserpenyûs karos m¢rleggel,
legfeljebb hÀrom m¢r¢st v¢grehajtva ÀllapÁtsd meg, melyik ¢rme hamis.

Mellettem SandrÀnak ´ssze volt kulcsolva a keze. A kez¢t n¢ztem, ¢s a szÁnpadon ¡lû
bÀtyÀmra gondoltam, hogy kergethetik egymÀst a fej¢ben az ´tletek, a lehetûs¢gek,
hogyan hatolnak egyre m¢lyebbre l¢ny¢nek azon a titkos ter¡let¢n, ahovÀ szÀmunkra
nincs bel¢p¢s. Clive szeme megrebbent, aztÀn behunyta, ¢s ¢n mÀr lÀttam, hogy tudja
a vÀlaszt. Kinyitotta a szem¢t, leÁrt valamit a papÁrra. Sandra sz¢tvÀlasztotta a kez¢t.

A d¢lutÀn v¢g¢n a versenybÁrÂk ¢rt¢kelt¢k a megoldÀsokat, mÁg a k´z´ns¢g a te-
remben lûd´rg´tt, ¡dÁtût szopogatva. MegprÂbÀltam besz¢lgetni SandrÀval egy Doo-
bie Brothers-koncertrûl, amit Billy DeSalz hallott, s persze Ãgy tettem, mintha ¢n is
ott lettem volna, de Sandra nem figyelt rÀm. V¢g¡l megszÂlalt egy csengû, s mind-
annyian visszament¡nk a nagyterembe, hogy meghallgassuk az iskolaigazgatÂt, aki
elmondta: egy matematikaversenyen az igazi gyûztes mindig az egyre csiszolÂdÂ elme,
meg az eg¢sz orszÀg, meg a tudÀs szeretete, ma azonban, a jelen versenyen, csupa
hibÀtlan megoldÀssal Clive Messerman lett az elsû.

MÀsnap d¢lutÀn megt´mtem k´rt¢vel a zsebeimet, ¢s kopogtattam a hütûszekr¢ny
dobozÀn, de nem Sandra, hanem Elliot nyitotta ki. A hÀta m´g´tt, Sandra ÀgyÀn a
bÀtyÀm ¡lt, kez¢ben a politechnikaÂrÀn k¢szÁtett plexipalack, tele f¡sttel. A palacknak
a marihuÀnÀs cigaretta szagÀt kellett magÀba zÀrnia.

ä Nocsak, nocsak ä mondta Clive. ä MiÂta tudsz a rejtekhelyrûl?
ä Nyugi, nem mondtam el senkinek.
ä àSzerrvuszÊ ä mondta Elliot.
ä Mi¢rt, ki volt ideges? ä k¢rdezte Clive.
ä Apu azt mondja, az û nemzed¢ke sokat tanulhat m¢g a mi¢nktûl ä megprÂbÀltam

beljebb menni egy-k¢t l¢p¢st, hogy le¡lhessek mell¢j¡k ä, komolyan ezt mondta.
Clive bÂlintott. BenyÃlt kigombolt inge alÀ, elûhÃzott egy marihuÀnÀs cigarettÀt,

¢s becsÃsztatta a v¢g¢t a palackba. MeggyÃjtotta egy ´ngyÃjtÂval, ¢s megvizsgÀlta; a
f¡st megt´lt´tte a palackot, de nem sz´k´tt ki a szobÀba. A bÀtyÀm f´lemelte, hogy a
f¢nyben is megn¢zze.

ä Mint egy tartÀly ä mondta.
ä Mint egy krokodil valaga ä mondta Elliot.
ä Csak az¢rt j´ttem, srÀcok, hogy egy kis kajÀt hozzak SandrÀnak.
Elliot felnevetett.
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ä A vadÀllatok etet¢se szigorÃan tilos.
Clive bÂlintott, elûrehajolt, ¢s m¢lyet szÁvott a palackbÂl. ögy kiment belûle a f¡st,

mintha l¢g¡res t¢r keletkezett volna.
ä °s mit mondott m¢g apu? ä k¢rdezte reszelûs hangon.
Elgondolkoztam.
ä Hogy szerinte te egyszerüen csak prÂbÀlgatod meg¢rteni az ¢letet. ä Clive neve-

tett, s k´zben kis f¡stgomolyok j´ttek ki az orrÀn. MegprÂbÀlta az ablak fel¢ irÀnyÁtani
a f¡st´t. ä Hallgatlak ä tettem hozzÀ.

Elliot kez¢be vette a palackot, megvÀrta, hogy Ãjra felgyülj´n benne a f¡st, szip-
pantott belûle, ¢s Ágy szÂlt Clive-hoz:

ä Igaza van a faterodnak. JÂl mondja William. Be kell vezetn¡nk az ûs´ket ezekbe
a dolgokba. Ha nem ismernek valamit, nek¡nk kell megmutatnunk. Szerintem ez csak
rajtunk mÃlik.

Clive megrÀzta a fej¢t.
ä Tudod, mi mÃlik rajtunk...
Elliot a kezembe nyomta a palackot. ögy tettem, mintha szÁvtam volna belûle. A

f¡st´t a szÀjamban tartottam, nem t¡dûztem le.
ä Ki kell kupÀlnunk ûket ä mondta Elliot.
ä Fogd csak meg, William ä k¢rte a bÀtyÀm.
Fent kinyÁlt a hÀtsÂ ajtÂ, ¢s amÁg Clive ¢s Elliot kin¢zett a l¢pcsûfeljÀrÂ alatti ablakon,

gyorsan kifÃjtam a f¡st´t.
ä Nektek ÀllÁtÂlag sajÀt szÂtÀratok van.
ä HÀt ezt kitûl hallottad? ä k¢rdezte Elliot.
ä A suliban mondtÀk.
ä àKipihenni magamatÊ ä mondta Clive.
ä HÀt m¢g nincs k¢sz teljesen, William. ä Elliot a Jefferson Airplane egyik gyors

motÁvumÀt dÃdolta. ä De sz¢pen haladunk. MÀr Árjuk. ä Megint odanyÃjtotta a pa-
lackot. Kicsit slukkoltam belûle.

ä Egy eg¢sz szÂtÀrat?
ä M¢g sz¢p.
ä °s hÀnyan ÁrjÀtok?
ä Ne dumÀljatok ä szÂlt k´zbe Clive. ä TartsÀtok a f¡st´t magatokban.
Elliot megint a bÀtyÀmra n¢zett.
ä Csak rajtunk mÃlik, hogy megtanÁtsuk ûket.
ä Semmi sem mÃlik rajtunk ä jelentette ki a bÀtyÀm.

Hajnalok hajnalÀn arra ¢bredtem, hogy Sandra ¡l az Àgyam v¢g¢ben.
ä Nyugi, tigrismacska ä suttogta.
ä MiÂta vagy itt?
Sandra a takarÂra tette a kez¢t, ¢pp a bokÀm f´l´tt.
ä Nem r¢gen. T¢ged n¢ztelek.
ä Horkoltam?
ä ögy alszol, mint egy angyal.
ä Clive szerint horkolok.
ä Pedig nem.
Visszadûltem. Sandra dÃdolt valamit.
ä William ä suttogta ä, elÀrultÀl a sz¡leidnek?
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ä Dehogyis.
ä Biztos?
ä HalÀlbiztos.
ä Azt hiszem, anyÀd m¢gis tudja. Nagyon Ãgy n¢z rÀm.
ä Sandra, az teljess¢ggel lehetetlen, hogy anya tudjon rÂlad.
Elmosolyodott a holdf¢nyben. AztÀn hallottam, hogy egyik cipûje a mÀsik utÀn le-

pottyan az Àgyam elûtti rongyszûnyegre.
ä Ugye megmondtam, hogy a ves¢dbe lÀtok.
ä Mirûl besz¢lsz? ä k¢rdeztem.
ä Errûl. Tudtam, hogy bek´vetkezik. ä Mosolyogtam. Sandra gyorsan mell¢m fe-

k¡dt a takarÂra. KarjÀval Àt´lelte a mellkasomat. ä Nagyon ¢des tûled, hogy nem
mondtad el nekik.

ä K´sz.
ä Olyan a szagod, mint a bÀtyÀdnak.
ä Dehogy.
ä De igen.
ä JÂ, de nekem volt elûbb.
Sandra kuncogott, aztÀn hallgattunk. SokÀig fek¡dt ott a holdf¢nyben f¡rdû falat

bÀmulva ¢s, ha jÂl sejtem, a l¢legz¢semet hallgatva, mÁg v¢gre gyorsan fel¢m fordÁtotta
a fej¢t, ¢s szÀjon csÂkolt. Majd megint elfordult.

ä Komolyan mondom ä szÂlalt meg ä, ez isteni volt.
Egy darabig tünûdtem, majd megfordultam, ¢s visszacsÂkoltam, erûsebben, ¢s to-

vÀbbi n¢hÀny pillanat eltelt¢vel a kezemmel Àt mertem fogni a vÀllÀt. N¢ha Âhatatla-
nul az eszembe villant, hogyan fogom elmes¢lni az eg¢szet Billy DeSalznak, amikor
talÀlkozunk: TisztÀra narancsillata volt, ¢s az ajka lÀgy, mint a kr¢msajt. Sandra v¢g¡l el-
hÃzÂdott.

ä Ne ä sÃgta, ¢s behunyta a szem¢t ä, m¢g ne, William. Ne rontsuk el.
Amikor elment, f´lkeltem, ¢s bementem a f¡rdûszobÀba. Az Àlom teljesen kiment

a szemembûl. Fogat mostam Clive Ultra Brite fogkr¢mj¢vel, ¢s sz¢tkentem egy teny¢r-
nyit a borotvÀlkozÂhabjÀbÂl az arcomon. Kinyitottam a meleg vizes csapot, le´blÁtet-
tem a bÀtyÀm borotvÀjÀt, aztÀn f´l-le hÃzgÀltam az arcomon finom, de hatÀrozott moz-
dulatokkal. A t¡kr´t belepte a pÀra, mire ¢n egy kis tiszta foltot t´r´ltem a k´zep¢re,
¢s ebben a foltban megprÂbÀltam olyannak lÀtni magamat, amilyennek Sandra sze-
m¢ben lÀtszottam. àCsÂk, szÁvem ä mondtam halkan, ¢s elûredûltem az Ãjra kicsapÂdÂ
pÀrafelhûben ä, engedd meg, hogy bemutatkozzam. Ariel Sheshevsky vagyok.Ê

Aznap elkezdtem kutatni Clive szÂtÀra utÀn. K´r¡ln¢ztem a szobÀjÀban, a pinc¢ben,
a hÀtsÂ kertben; majd a bÀtyÀm jellem¢t m¢rlegre t¢ve eg¢szen valÂszÁnütlen helyeken
is kutakodtam, p¢ldÀul a nappaliban a k´nyvespolc k´zep¢n vagy a konyhakredenc-
ben az ez¡sttÀl alatt. AztÀn eszembe jutott, a szÂtÀrnak hÀtha a formÀja rendhagyÂ s
nem a bÃvÂhelye. P¢ldÀul gyufÀsdoboznak van ÀlcÀzva, vagy mondjuk magnÂszalagra
vett¢k fel. çtf¢s¡ltem Clive tÀrcÀjÀt is. A gyÂgyszeres szekr¢ny¡nkben kiszÂrtam az
´sszes vitamindrazs¢t az ¡veg¢bûl. A bÀtyÀm ÁrÂasztalÀban Àtkutattam az ́ sszes mari-
huÀnÀs szipkÀt, ́ ngyÃjtÂt ¢s cigarettadobozt, a gitÀrpengetûit, a hÀzi n´v¢nytermesz-
t¢srûl szÂlÂ ÃjsÀgkivÀgÀsokat ¢s folyÂiratokat, meg a politechnikÀn k¢szÁtett f¡stpa-
lackjait ¢s vÁzipipÀit. A k´nyvespolca m´g¡l kiszabadÁtottam egy borÁt¢kot tele Sand-
rÀtÂl kapott szerelmes versekkel ä mindet Shakespeare-bûl mÀsolta ki a g´rcs´s k¢z-
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ÁrÀsÀval. öj egy se volt k´zt¡k, a r¢gieket meg mÀr sokszor olvastam. Az Ãj nyelv egyet-
len nyoma egy ceruzÀval Árott szakadt cetli volt a versek k´z¢ keveredve. àBor, barÀtsÀg,
bÀrkiÊ volt az egyik oldalÀra Árva, a mÀsikra pedig kalligrafikus k¢zÁrÀssal: àMeg kell
tanÁtanunk ûket arra, amit nem tudnak.Ê

Egy Àprilisi vasÀrnap d¢lelûtt Clive Columbusban megnyerte a nyugat-ohiÂi d´ntût.
Onnan mÀr Ohio Àllam verseny¢re jutott tovÀbb. A k¢sei eb¢d bÀrÀnycomb volt, a
kedvence, azutÀn apa f´lment vele gyakorolni a tr¡kk´sebb feladatokat. °n mosogat-
tam ¢s t´r´lgettem, utÀna le¡ltem a nappaliban m¢rtant tanulni. Amikor mÀr nem
bÁrtam tovÀbb lent maradni, ¢n is f´lmentem hozzÀjuk.

Az ablakpÀrkÀnyon ¡ltek, egy feladatgyüjtem¢ny volt nyitva k´z´tt¡k, apa ¢pp n¢-
zett valamit az ablak sarkÀban. Bel¢ptem, ¢s a torkomat k´sz´r¡ltem.

ä Csak a keretet n¢zegetem, William ä mondta apa, ¢s rÀm emelte a szem¢t. ä Neked
is feltünt mÀr? Rengeteg aprÂ r¢szbûl Àll.

Megn¢ztem.
ä GratulÀlok, Clive ä fordultam a bÀtyÀmhoz. ä Elt´r´lgettem helyetted.
ä K´sz, William.
ä Tanultam pÀr szÂt Clive-tÂl ä ÃjsÀgolta apa. ä àAggleg¢jnyÊ ä mondta. °n csak bÀ-

multam rÀ.
Clive bÂlintott.
ä àSzerrvusz.Ê
ä àçllatÊ ä skandÀlta apa, meg hogy ä àbÀjos, birrkahus, diznÂÊ. ä Megint kin¢zett az

ablakon.
Clive rÀm kacsintott.
ä ¹csik¢m ä sÃgta ä, az ´reg most szÁvott egy kis f¡vet.
ä Nem eg¢szen ¢rtem, mit k¢ne ¢reznem ettûl a marihuÀnÀtÂl, William ä mondta apa.
ä KiprÂbÀltad?
ä Ki ¢n, kismatrÂz. ä Apa Clive-ra kacsintott. ä Reszkess, Sheshevsky! ä kiÀltotta,

aztÀn elfordult az ablaktÂl, ¢s vÀllat vont. ä Roham! Indulj! ä N¢ha nem bÀntam volna,
ha apa egy kicsit mÀsmilyen ember.

ä Ratatata! ä mondta a bÀtyÀm.
Clive hÀtranyÃlt a vÁzipipÀjÀ¢rt, ¢s a kezembe adta. Az ´ngyÃjtÂ v¢g¢vel meg¡t´-

gette a tartÀlyt, majd t¡zet adott, amikor megszÁvtam a pipÀt. A f¡st´t a szÀmban tar-
tottam, aztÀn Ãgy tettem, mintha let¡dûzn¢m. Addig tartottam bent, amÁg csak bÁr-
tam, aztÀn lassan-lassan kifÃjtam, majd Ãjabbat szippantottam. V¢g¡l odaÀlltam az
ablakpÀrkÀnyhoz, apa a vÀllamra tette a kez¢t, kinyÃjtott lÀbÀt pedig Clive lÀbszÀrÀn
nyugtatta. Egy darabig az ablakkeretet n¢zegett¡k, apa az ujjaival ¡t´tte a taktust a
motÁvumokhoz, amiket Clive dÃdolt.

ä °rdekes ä szÂlalt meg apa ä, nem is szÁvtad le, William.
ä Dehogynem ä tiltakoztam.
ä Sose szÁvja le ä mondta Clive.

Vacsora k´zben apa Ãjabb ¡veg bort bontott ki Byzantian kapitÀny k¡ldem¢ny¢bûl.
A kÁs¢rûlev¢lben, amelyet felolvasott, miutÀn t´lt´tt anyÀnak ¢s sajÀt magÀnak, a ka-
pitÀny elbesz¢lte szûlû¡ltetv¢ny¢nek t´rt¢net¢t. Szûlûje k¡l´nleges ¢ghajlatot ¢s talajt
ig¢nyelt, ami csak k¢t helyen l¢tezik a vilÀgon. àEmiatt k´lt´ztem ide ä Árta ä, ¢ppen
az ilyen szÁnü termûf´ld¢rt. Az ember tÃl sok ¢vet t´lt el a hajÂn, ¢s el is felejti a nûk
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meg a bor Áz¢t.Ê De a lev¢l v¢g¢n nem az Àllt, hogy à¡dv´zlettelÊ vagy àszeretettelÊ,
hanem az, hogy àA f´ldben lelj¡k meg a rejtett forrÀstÊ. Apa megism¢telte a mondatot,
kih´rpintette a poharÀt, aztÀn a kredencbûl kivett egy poharat Clive-nak. T´lt´tt bele,
azutÀn magÀnak is.

ä HÀt akkor... a bajnokra! °s a rejtett fodrÀszra!
ä ForrÀs ä javÁtotta ki anya.
Apa rÀm kacsintott, megint kiitta a borÀt, Ãjra t´lt´tt, ¢s Ãgy tett, mintha ellenûrizn¢

a lev¢l sz´veg¢t.
ä Igazad van, drÀgÀm ä mondta. ä HiÀba ä most a sz¢k¢n hÀtradûlve nagyot ÀsÁ-

tott ä, a feles¢gemnek igaza van, nekem meg mÀr csak egy gyerekem maradt.
Mindannyian hallgattunk. Anya t´rte meg a csendet.
ä Ezt meg hogy ¢rted, Simon?
ä HÀt szÂval nem is tudom ä felelte apa. A bort ´bl´gette a szÀjÀban. ä Engem is

meglepett, amit mondtam. Csak Ãgy kibukott belûlem. ä Lenyelte a bort, Clive-ra,
majd rÀm mosolygott, ¢s Ãjra ivott. ä TÃl sok ¢vet t´lt´ttem el a hajÂn, azt hiszem.

ä Simon, te berÃgtÀl ä jelentette ki anya.
ä Igen, ¢n is azt hiszem ä mondta apa.
A szavai este m¢g sokÀig foglalkoztattak. A nappaliban k¡zd´ttem a matekleck¢vel,

amikor hirtelen bel¢m nyilallt: Clive-rÂl besz¢lt, nem rÂlam. MÀrmint hogy Clive-ot
tartotta az egyetlen gyerek¢nek, ¢s nem engem. GitÀrozÀst hallottam az emeletrûl, a
mosogatÂg¢p z´rg¢s¢t a konyhÀbÂl ¢s a Clevelandi Szimfonikusok jÀt¢kÀt apa dolgo-
zÂszobÀjÀbÂl. Eg¢sz ¢letemben Ãgy ¢reztem, hogy valami nem stimmel a bÀtyÀmmal,
hogy van benne valami vesz¢lyes vagy sz¢gyenteljes, ¢s hogy a sz¡leim meg ¢n arra
sz´vetkezt¡nk, hogy helyrehozzuk a bajt ä most azonban, a heverûn hasalva a nap-
paliban, most elûsz´r ¢reztem Ãgy, hogy ez fordÁtva van, hogy nem ût, hanem engem
szeretnek kev¢sb¢, hogy Clive tartÂzkodÂan elhÀrÁtja a szeretet¡ket, ¢n meg lihegve
k¡zd´k ¢rte.

Valami bonyolult ÀramlÀstani feladat k´zep¢n tartottam, mÀr t´bbsz´r is elolvastam
a sz´veg¢t. HÀtralapoztam a megoldÀsi ´tlettÀrhoz, ¢s gyors pillantÀst vetettem egy
folyami tutaj sematikus rajzÀra, majd visszalapoztam, ¢s tovÀbb szÀmolgattam. A hÀ-
zunk elûtt egy srÀc az utcÀbÂl, Mario Ceref csÂkolÂzott egy lÀnnyal a lÀmpaoszlop t´-
v¢ben; a kez¢t v¢gigjÀratta a lÀny csÁpûj¢n. PÀr hete Clive megmutatta, hogyan kell
az ilyen tÁpusÃ feladatokat megoldani ä neki ´szt´n´s volt a matematikatudÀsa, akÀr-
csak apÀnak ä, ¢s hirtelen bÀnat szorÁtotta ´ssze a szÁvemet. De siker¡lt a bÀnatot
szÀmüzn´m. Az emeletrûl hallottam Clive l¢pteit a l¢pcsûfokokon, aztÀn hogy kinyÁlik
az ablaka, majd a lÀba koppanÀsÀt, amikor az ablakpÀrkÀnyra ¡lve a hÀz falÀba verte.
KibÀmultam az ablakon, ¢s vÀrtam, mikor esik le marihuÀnÀs cigarettÀjÀnak a hamuja
az orrom elûtt a füre. Az utcÀn a lÀny n¢hÀny l¢p¢st hÀtrÀlt, emiatt Mario Ceref Ãgy
tett, mintha a lÀmpaoszloppal csÂkolÂzna.

HÀtramentem, ¢s bekopogtam apÀhoz.
ä °n vagyok az, kapitÀny.
HÀtradûlve ¡lt az ÁrÂasztalÀnÀl. Amikor bel¢ptem, elveszÁtette az egyensÃlyÀt, ¢s

majdnem hanyatt esett. VisszasegÁtettem, a szoba sarkÀba mentem, ¢s az ablakon Àt a
bejÀrati l¢pcsûfeljÀrÂt n¢ztem. A rÀdiÂ megint a popzen¢t sugÀrzÂ URH-adÂra volt
ÀllÁtva.

ä No, mi az, kismatrÂz? ä hangzott n¢hÀny mÀsodperc mÃlva.
ä T´krendes volt, amit a mÃltkor az osztÀlyzatokrÂl mondtÀl.
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ä Rem¢ltem, hogy Ágy gondolod.
A s´t¢t ablakban a t¡k´rk¢p¢t n¢ztem, ahogy ́ sszerÀncolta meg kisimÁtotta az ajkÀt

m´g´ttem, aztÀn gondolatokba mer¡lve a fej¢t rÀzta.
ä Apa ä k¢rdeztem gyorsan ä, mit szÂlnÀl, ha hirtelen bajba ker¡ln¢k?
ä Mif¢le bajba?
Egy darabig hallgattam.
ä Nagy bajba.
HunyorÁtott, egy idûre elgondolkodott.
ä Nem fogsz bajba ker¡lni, kismatrÂz.
ä Honnan tudod?
Apa a homlokÀt rÀncolta.
ä Hogy honnan tudom? Tudom ¢s k¢sz ä felÀllt, s mell¢m l¢pett az ablakhoz. ä A

jellemed a sorsod ä mondta, s k´zben az udvart n¢zte. ä Ezt nem ¢n talÀltam ki, hanem
H¢rakleitosz, k¢tezer ¢vvel ezelûtt.

ä °s ha megvÀltozna a jellemem?
Nevetett.
ä De nem fog megvÀltozni. °pp ez a l¢nyeg.
A rÀdiÂban a lemezlovas bemondta a pontos idût, ¢s a Walk on the Wild Side cÁmü

szÀmot tette f´l. ApÀval az ablaknÀl Àlltunk, ¢s a kertet n¢zt¡k. Aznap nem s¡t´tt a
hold. A CubanÂ¢k hÀzÀbÂl kiszürûdû f¢nyben figyelt¡k, hogy az udvarukbÂl egy mo-
sÂmedve ott terem a hÀtsÂ kerÁt¢s¡nk tetej¢n, kicsit kapaszkodik, hogy visszanyerje
az egyensÃlyÀt, majd szaporÀn leszalad a gyep¡nkre, mint egy kis bundÀs gombÂc.
Odaballagott a szemetestartÀlyunkhoz.

ä Ez igen ä csettintett apa ä, kifinomult Ázl¢se van. Szereti a ringlit.
ä °ljen a m¢lyen tisztelt biztosÁtÂtÀrsasÀg.
Apa ́ sszeborzolta a hajamat, ¢s mÀris jobban ¢reztem magam. A mosÂmedve a sze-

metes zÀrjÀt piszkÀlta a mancsÀval, elûre-hÀtra ¡t´gette, aztÀn feladta a k¡zdelmet, ¢s
visszamÀszott CubanÂ¢k udvarÀba. Apa elzÀrta a rÀdiÂt.

ä Ez a sok kis Àllat mind tudja a dolgÀt ä mondta.
ä Milyen istenadta, pompÀs teremt¢s az ember.
Apa elmosolyodott. CubanÂ¢ktÂl szemetesv´dr´k cs´r´mp´l¢s¢t hallottuk, kigyÃl-

tak a reflektorok, a mosÂmedve villÀmgyorsan eltünt a kocsifelhajtÂnÀl. A k´vetkezû
pillanatban Mrs. Cubano jelent meg f¡rdûk´penyben, mire apa azonnal leoltotta a
lÀmpÀt.

ä Psszt! ä suttogta.
Csak Àlltunk az ablakban. Szemben Mrs. Cubano ́ sszeszedte a szemetet, ¢s bedobta

a v´d´rbe. A lehelete meglÀtszott a levegûben, ´ssze is hÃzta magÀn a f¡rdûk´penyt.
AztÀn le¡lt a l¢pcsûfeljÀrÂ korlÀtjÀra, ¢s rÀgyÃjtott. CigarettÀzÀs k´zben az eget k¢m-
lelte, majd k´r¡ln¢zett, megrÀzta a fej¢t, Ãgy, hogy a haja sz¢tter¡lt a hÀtÀn, a kez¢t
pedig a f¡rdûk´peny ´v¢re tette.

ä Nyisd ki ä suttogtam.
Apa rÀm mosolygott.
ä Ne moccanj, kismatrÂz. K¡l´nben oda a titkos megfigyelûÀllÀs.
Mrs. Cubano a hÀzunk irÀnyÀba fordÁtotta a fej¢t.
ä Csak ¢szrev¢tlen¡l, kapitÀny!
Olyan mozdulatlanok maradtunk, mint a galagonyabokor sz¢lcsendben. Kis idû
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mÃlva Mrs. Cubano felÀllt, megint szorosabbra hÃzta a k´peny¢t, ÀthajÁtotta a ciga-
rettacsikket a mi udvarunkba, ¢s visszas¢tÀlt a hÀzÀba.

ä Haj, haj ä mondta apa. Megint bekapcsolta a rÀdiÂt. A Bad, Bad Leroy Brown ment.
ä Tudod, kapitÀny, Clive-ot ez nem ¢rdekelte volna.
ä Mi?
ä HÀt amit most lÀttunk.
Apa barackot nyomott a fejemre.
ä Clive nem tenger¢sz.
ä Pontosan ä mondtam. Szemben, CubanÂ¢k konyhÀjÀban felgyÃjtottÀk a villanyt.

ä Apu, te milyen voltÀl gimisnek?
ä Hogy milyen voltam ¢n?
ä Te voltÀl a suli r¢me? Vagy izgatott, hogy milyen jegyeid lesznek?
ä Akkoriban hÀborÃ volt, William. ä Apa az ÁrÂasztalÀhoz l¢pett, elûvette a kulcs-

tartÂjÀt, f´ldobta a levegûbe, ¢s elkapta. ä M¢rtanÂrÀn a bombÀk r´ppÀlyÀjÀt vett¡k.
Igen, igyekeztem jÂ jegyeket szerezni, William. AztÀn elmentem a hÀborÃba.

ä OkoskodÀs n¢lk¡l is lehet okosnak lenni.
Apa bÂlintott.
ä Clive! William! ä Anya hÁvott. ä Gyertek! K¢sz a s¡ti!
Az ajtÂhoz l¢ptem, apa nem mozdult. A rÀdiÂt visszaÀllÁtotta a komolyzenei csator-

nÀra, ¢s kin¢zett az ablakon. A mosÂmedve ism¢t megjelent CubanÂ¢k kocsifelhajtÂ-
jÀnÀl.

ä Te tenger¢sz vagy, kismatrÂz ä mondta apa. ä Miattad egyÀltalÀn nem kell ag-
gÂdnunk.

A rÀdiÂban felhangzott a zene, a mosÂmedve pedig visszamÀszott CubanÂ¢k hÀzÀ-
nak bejÀratÀhoz.

ä Tudod, ki a zeneszerzû? ä k¢rdezte apa.
ä Beethoven? Nem, nem, vÀrj csak... Haydn?
ä Nem, Albinoni. Figyelj csak! Hallod, milyen szenved¢lyesen jÀtszanak a csellÂk?

ä F´lerûsÁtette a zen¢t, ¢s amikor a vonÂsok crescendÂt jÀtszottak, behunyta a szem¢t.
ä Apu, ¢n elcsÂrtam egypÀr dolgot.
Erre megint kinyitotta a szem¢t.
ä Aha. Azt hiszem, ¢rtelek ä mutatott ki az ablakon. ä LÀtod innen a l¢pcsûfeljÀrÂt,

William?
ä Igen.
ä Ez a l¢pcsûfeljÀrÂ ezerhatszÀz dollÀromba ker¡lt.
ä Tudom, kapitÀny.
ä °s mit gondolsz, honnan volt rÀ p¢nzem?
A biztosÁtÀsi k´tv¢nyek fel¢ b´ktem.
ä Onnan.
Apa komoly k¢pet vÀgott.
ä Akkor viszont azt is jÂ, ha tudod, hogy amit az osztÀlyzatokrÂl mondtam, az nem

stimmel. A jegyeid legalÀbb olyan fontosak, mint bÀrmi mÀs. ä Megint a fej¢t ingatta.
ä Ha ÀllÀst akarsz valahol, a fûn´k csak az osztÀlyzataid alapjÀn tud megÁt¢lni t¢ged.
De hÀt ezt te is tudod, William, nem igaz? Hogy ami jÂ, az jÂ. Hogy mindig a nyikorgÂ
kereket kell elsûnek megolajozni. °s azt is bizonyÀra tudod, hogy ez a zürzavaros idû-
szak is elmÃlik egyszer.
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Azon a h¢ten bek´sz´nt´tt a tavasz, ¢s vasÀrnap Clive elhÁvott f¡r´dni a bÀnyatÂba.
ý, Sandra, Elliot meg ¢n Âvatosan ÀtcsÃsztunk a drÂtkerÁt¢s alatt, ¢s egy gyalog-
´sv¢nyen lement¡nk a vÁzhez. Az ́ sv¢nyt borÁtÂ finom kûport a sz¢l felkavarta, amitûl
valÂszÁnütlen, opÀlosz´ld szÁne lett. Sziklat´mb´k Àlltak a parton meg a sek¢ly vÁzben.
Clive, Elliot meg ¢n der¢kig levetkûzt¡nk, ¢s ledûlt¡nk a sziklÀkra. Sandra is levette
a pÂlÂjÀt, ¢s feh¢r bikinij¢ben Clive ¢s k´ztem heveredett le. Elliot kicsomagolt n¢gy
szelet r¢patortÀt, ¢s k´rbeadta. Megettem a szeletemet, ¢s visszafek¡dtem.

Clive magasra tartotta az ´v¢t, ¢s vizsgÀlgatta a napf¢nyben.
ä Elliot s¡t´tte ä mondta.
Elismerûen bÂlintottam Elliot fel¢.
ä JÂ lett ä mondtam.
ä àKivÀjlÂ gommbaÊ ä mondta Clive.
ä àSz¢jpenÊ ä mondta Elliot.
Megint bÂlintottam, ¢s elmosolyodtam. A vÁz szÁn¢t figyeltem, nem fodrozÂdik-e

egy arra ÃszÂ haltÂl, bÀr szinte bizonyosnak lÀtszott, hogy ilyen vÁzben semmilyen Àllat
nem ¢l meg. Bedobtam egy kavicsot.

ä K´sz, hogy elhÁvtatok, srÀcok.
ä MagÀtÂl ¢rtetûdik, ´csk´s.
Megint visszadûltem a sziklÀra. PÀr perc mÃlva Clive odaj´tt mell¢m, ¢s megn¢zte

az arcomat.
ä àSzerrvuszÊ ä mondta, ¢s mosolygott. ä Ez egy k´sz´n¢s. ä A vÀllamra tette a kez¢t.

ä àSzerrvuszÊ ä ism¢telte meg.
ä àSzerrvusz.Ê
ä Hogy ¢rzed magad, ´csik¢m?
ä çllati jÂl.
ä MegtalÀltad a szÂtÀrunkat, igaz?
ä Nem ¢n. Nem is kerestem.
ä Ugye megmondtam ä szÂlt k´zbe Elliot.
Clive f¡rk¢szve n¢zett rÀm.
ä àDzser¡nkÊ ä mondta, ¢s megint engem m¢regetett.
Elliot rÀn¢zett.
ä H¢! ä kiÀltotta ä Menj¡nk be a vÁzbe!
ä MegmÀrtÂzhatunk ä mondta Clive, majd SandrÀra mutatott, aki elaludt. ä JÂl

lestrapÀltad ä sÃgta.
Elliot elvigyorodott.
ä A vadÀllatok sokat zabÀlnak ä mondta.
A fiÃk ledobtÀk marad¢k ruhÀjukat, s mire felÀlltam a helyemrûl, mÀr mind a ketten

mellig voltak a z´ldesfeh¢r vÁzben, kifr´csk´lt¢k a vizet a parti sziklÀra, aztÀn fejeseket
ugrottak a vÁzben ÀllÂ sziklÀkrÂl a m¢lybe. ºltem, ¢s figyeltem ûket, amikor hirtelen
´sszezavarodott a lelkem, mintha v¢kony takarÂt borÁtottak volna rÀm, ami alÂl nem
lÀtni tisztÀn semmit. M¢g egy darabig megprÂbÀltam csak a fiÃkra figyelni, azutÀn
megint ledûltem a sziklÀra. Odalestem a vÁz felett ä rÀm se hederÁtettek. Mellettem
Sandra horkolt. àCsipkerÂzsikaÊ, suttogtam magas hangon, aztÀn, egy oktÀvval m¢-
lyebben: àSzerrvusz.Ê Sandra meg se moccant. F´ln¢ztem az ¢gre, ¢s minden¡tt Sand-
rÀval kapcsolatos k¢peket lÀttam. De nem tudtam megmoccantani ûket Ãgy, ahogy û
tudta egymÀsnak fÃjni a f¡stkarikÀkat a bÃvÂhely¢n, vagy ahogy a szÁvemre tette a
kez¢t az Àgyamban.

Megint Clive-ot ¢s Elliotot kezdtem n¢zni. Benn a m¢lyben vÁzibirkÂzÀsba kezdtek,
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lenyomtÀk egymÀst, ¢s k¡zd´ttek, hogy a felszÁnen levegût vehessenek. Sz¢tvÀltak, az-
tÀn egyszerre alÀmer¡ltek, ¢n meg a parton vÀrtam, hogy felbukkanjanak a felkavart
z´ld vÁzben. De nem bukkantak fel. Fel¡ltem. V¢g¡l egy szikla sz¢l¢n¢l megjelent El-
liot. Egy pillanattal k¢sûbb Clive is elûbukkant. ögy rÀzta a fej¢t, mint egy kutya; a
vÁz, amit lerÀzott magÀrÂl, szivÀrvÀnyosan csillogott. Hihetetlen¡l ¢lesen lÀttam benne
a szivÀrvÀny szÁneit, az indigÂk¢ket ¢s az ibolyÀt, ahogy sz¢tspriccelt a fej¢rûl. A fiÃk
lefr´csk´lt¢k egymÀst, s megint kis drÀgak´vek csillogÀsÀt lÀttam. AztÀn eltüntek a
drÀgak´vek. A k¢t fiÃ megint a vÁz alÀ bukott. Figyeltem, ahogy a vÁz felszÁne meg-
nyugszik ¢s kisimul, ¡vegess¢ vÀlik, v¢g¡l ism¢t kirobban a k´zepe.

Felj´ttek a vÁz alÂl, ¢s megÀlltak a parton. ögy tettem, mintha aludn¢k, ¢s amikor
Àrny¢kot ¢reztem az arcomra telepedni, kinyitottam a szemem. Clive Àllt f´l´ttem.

ä àSzerrvuszÊ ä k´sz´nt.
ä àSzerrvusz.Ê
ä Hogy ¢rzed magad, ´csik¢m?
ä çllati jÂl.
N¢zett rÀm, az arcÀn ragyogtak a rÀszÀradt, opÀlos ¡led¢kcsÁkok.
ä Nem megmondtam, àbÀjosÊ, hogy tÃl sokÀig s¡t´tted? ä fordult Elliothoz.
Belet´r¡lk´ztek az ing¡kbe, k´zben a sajÀt nyelv¡k´n sugdostak egymÀsnak n¢-

hÀny szÂt; ¢n csukott szemmel f¡leltem. Sandra m¢g mindig aludt, csak egy-egy pil-
lanatra t¢rt magÀhoz, amikor Àtfordult a mÀsik oldalÀra. Hallottam, hogy Clive ¢s El-
liot kifacsarjÀk a hajukbÂl a vizet, mindkettû kifekszik a sziklÀjÀra, vÁzbe dobott kavi-
csok toccsannak lassan, egyenletesen, Clive pedig egy Eric Clapton-futamot dÃdol k¢t
dobÀs k´z´tt. BÀgyadt tompasÀg vett erût rajtam. Az elalvÀsom elûtti pillanatokban
tisztÀn hallottam a bÀnyatÂ k´r¡li leghalkabb hangot is ä a kis hullÀmok csobogÀsÀt,
a bÀtyÀm dÃdolÀsÀt, a melegben megcsusszanÂ sziklÀk reccsen¢s¢t ¢s a vÁzbe hullÂ ka-
vicsok hangjÀt. Sandra alig-alig horkolt. Amikor fel¢bredtem, mÀr eltünt a nap a lÀt-
hatÀron.

Eltünt Clive, Elliot ¢s Sandra is. FelÀlltam, kid´rzs´ltem az Àlmot a szemembûl, ¢s
v¢gigm¢rtem a s´t¢t szÁnüre fordult vizet. A tavat sz¢l borzolta, a sz¢ll´k¢sek mint ala-
csonyan szÀllÂ madÀrrajok suhantak v¢gig rajta. A vÁz sz¢l¢hez ballagtam, ¢s k´r¡l-
n¢ztem. A ruhÀjukat is magukkal vitt¢k. Esteledett, ¢s ¢n beleborzongtam a csalÂdÀs-
ba. Kûdarabokat dobÀltam a vÁzbe, egyiket a mÀsik utÀn, figyeltem, hogyan vÀlnak
feket¢v¢ a sz¡rk¢s vÁzfodrok.

ä A zseni gondolkodik ä szÂlalt meg m´g´ttem Sandra. Megfordultam: ott Àllt a
pÂlÂjÀban meg a bikinialsÂjÀban. Mosolygott. ä S¢tÀltam egyet, de a fiÃk elmentek.

ä HovÀ?
ä JÂ k¢rd¢s. ä K´zelebb l¢pett hozzÀm, ¢s ¢szrevettem, hogy a pÂlÂja teljesen Àt-

Àzott. ä VÀrtam rÀd.
ä Gondolom.
Sandra felmÀszott egy lapos szikladarabra, ¢s megveregette a helyet maga mellett.

Oda¡ltem.
ä Mondd csak ä k¢rdezte ä, mit fogsz rÂlam gondolni tÁz ¢v mÃlva?
ä TÁz ¢v mÃlva? 1983-ban?
ä Sssssss.
Sandra a csÁpûmre csÃsztatta a kez¢t, aztÀn az ´vemre, s abban a pillanatban tud-

tam, olyan hatÀrra ¢rkeztem, amelyet m¢g sohasem l¢ptem Àt. AztÀn Àtl¢ptem. Igye-
keztem mindent jÂl az eszembe v¢sni, hogy majd elmes¢lhessem Billy DeSalznak. °s
igyekeztem Ãgy lehÃzni Sandra lÀbÀrÂl a bikini bugyijÀt, hogy ne nagyon vegye ¢szre.



Ekkor fogta magÀt, megcsÂkolt, ¢s hipp-hopp, levette a pÂlÂjÀt meg a bikinije felsû-
r¢sz¢t. A melle ugrÀlt a f¢lhomÀlyban; ¢n fel¡ltem, ¢s megcsÂkoltam mind a kettût.
Mint k¢t meleg sÀrgadinnye ä fogom majd mondani Billynek. Sandra lerÀzta a lÀbszÀrÀn
a bikini nadrÀgjÀt, ¢s felrÃgta a levegûbe. A bikini mellett¡nk, a kavicson ¢rt f´ldet.
Lassan meg¢rintettem Sandra hasÀt. A bûre, mint a tejszÁn. LehÃztam az ingemet, f´l-
Àlltam, levettem az ÃszÂnadrÀgomat, ¢s amikor Sandra Ãjra lefek¡dt, ́ sszerÀndultam,
¢s gyorsan megn¢ztem magamnak, hogy majd le tudjam Árni a lÀtvÀnyt. AzutÀn mell¢
fek¡dtem.

A h¢tv¢g¢n Columbusban Clive-nak Ariel Sheshevskyvel kellett megm¢rkûznie Ohio
Àllam matematikabajnoksÀgÀnak d´ntûj¢ben. Ariel t´r¢keny, hosszÃ hajÃ fiÃ volt, bûr
hajlek´tû pÀntot viselt, ¢s gunyorosak voltak az arcvonÀsai. Amint megpillantottam,
tudtam, hogy kem¢ny ellenf¢l lesz. °ppolyan benyomÀst keltett, mint Clive. Mind a
ketten hibÀtlanul oldottÀk meg az ´sszes feladatot, ¢s bÀr az ohiÂi alkormÀnyzÂ neve-
tett a szÁnpadon, amikor a verseny v¢g¢n, kez¢ben a bronzplakettal bejelentette, hogy
a bÀtyÀmnak ¢s Arielnek valami Ãton-mÂdon el kell felezni¡k a dÁjat, anya ezalatt lep-
lezetlen¡l zokogott. A k´vetkezû pillanatban Mrs. Cubano is rÀkezdte, v¢g¡l a mellet-
tem ¡lû Sandra is elsÁrta magÀt. K´nnyei kis ´sv¢nyeket nyitottak az arcÀra kent csil-
logÂ sminkben.

ä Ugyan mÀr, csak egy matekverseny ä mondtam.
Ezek a sminkben utat t´rû k´nnycseppek jutottak az eszembe, amikor este anya

mellett Àlltam a konyhÀban. A kr¢met keverte a gyûzelmi s¡tem¢nyhez.
ä Sandra a pinc¢ben lakik ä mondtam.
Anya keze megÀllt.
ä A fiÃk mindig meg¢rik a p¢nz¡ket.
Odal¢ptem el¢.
ä Vagyis eg¢sz ¢vben ott lakott. Nem jÀr haza. A sz¡lei nem is tudjÀk, hol van. Nem

izgatja ûket. A kazÀn m´g¢ bÃjt.
ä Szeg¢nyk¢m.
ä Anya, a mi kazÀnunk m´g¢!
BelenyÃlt a kanÀllal a tÀlba, megkeverte a kr¢met, ¢s a kezembe adta a kanalat, jÂ

kr¢mesen.
ä Kicsi fiam, nem gondolod, hogy mÀr ¢szrevettem?
ä °szrevetted?
ä HÀt persze. Nem vagyok ¢n kirakati prÂbababa, akÀrmit gondoljon is apÀd.

Egy¢bk¢nt meg eg¢sz romantikus, nem?
ä Apa is tudja?
ä ý nem. °s szerintem ne is mondd meg neki.
Le¡ltem, anya folytatta a kever¢st.
ä Szeretn¢k k¢rdezni tûled valamit ä szÂlalt meg v¢g¡l, de nem n¢zett f´l a tÀlbÂl.

ä A barÀtnûje, ugye?
ä Clive-¢?
ä Igen.
ä ögy ¢rted, hogy kizÀrÂlagosan?
ä Igen, igen. Egy¡tt jÀrnak, nem?
ä HÀÀÀt, nem is tudom. Azt hiszem. ä Majd hozzÀtettem: ä Igen.
ä Sejtettem. Tûlem nyugodtan itt lakhat, ha akar.
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Este, amikor szemben Àlltam apÀval a pinc¢ben, a kezemben pingpong¡tûvel, hirtelen
rÀj´ttem, Sandra csak az¢rt kedves hozzÀm, hogy el ne Àruljam. Ma mÀr nem Ágy gon-
dolom ä azt hiszem, jÂval bonyolultabb enn¢l az eg¢sz ä, de akkor este, az ¢l¢nkz´ldre
festett pingpongasztalnÀl Àllva biztos voltam benne.

ä Szerva itt ä szÂltam Àt apÀnak.
Apa gyeng¢n fogadta a szervÀt, magasan feladta a labdÀt a tenyeresemre, ¢n pedig

elûrehajolva lecsaptam. Az ¡t¢sem tÃl erûs volt, a labda tÃlszÀllt az asztalon, v¢gigpat-
togott a betonpadlÂn, ¢s besurrant a hütûszekr¢ny dobozÀnak r¢s¢n, egyenest Sandra
rejtekhely¢re. Apa letette az ¡tût, ¢s utÀnament.

N¢ha Ãgy ¢rzem: ha 1973 tavasza tÁz ¢vvel k¢sûbb k´sz´nt be, tÀn m¢g ma is b¢k¢-
ben ¢l¡nk, ugyanÃgy, mint addig. Az ¢vek sorÀn a bÀtyÀmbÂl fizikaprofesszor lett az
egyetemen, sût d¢kÀn, ¢n meg ÃjsÀgÁrÂ lettem, a legutÂbb pedig a Boston Globe szer-
kesztûje. Tavaly, amikor a szabadsÀgom alatt a Cape Cod-i st¢gen s¢tÀltam, k¢t magas
jÀromcsontÃ, pirospozsgÀs, k´z¢pkorÃ nûvel talÀlkoztam, ¢s ahogy elhaladtam mel-
lett¡k, hallottam, hogy az egyik àszervuszÊ-szal k´sz´n a mÀsiknak. MegÀlltam, hogy
megk¢rdezzem, milyen nyelven besz¢lnek. A szemembe sz´kû k´nnyek miatt biztosan
azt hitt¢k, hogy ¢n is gagyogok egy kicsit magyarul. Nem volt k´nnyü megmagyarÀz-
nom, hogy egy kukkot se tudok. Aznap d¢lutÀn addig jÀrtam a k´nyvesboltokat, mÁg
v¢gre talÀltam egy magyar szÂtÀrt, aztÀn eg¢sz ¢jszaka azt lapozgattam.

De mÀr tÃl k¢sûn. Felnûttk¢nt a bÀtyÀm meg ¢n gyeng¢d ¢s bajtÀrsias viszonyba
ker¡lt¡nk egymÀssal, mint a katonÀk a k´z´sen megvÁvott csata utÀn, s v¢g¡l odÀig
fejlûdt¡nk, hogy mÀr csaknem Ãgy besz¢lgett¡nk, ahogyan mindig is szerettem volna.
MÀs-mÀs vÀrosban laktunk, de amikor ́ sszeakadtunk, mindig olyan k´nnyed, felhût-
len volt a l¢gk´r k´r¡l´tt¡nk, amilyet az ¢gvilÀgon senkivel sem ¢reztem. HÀlaadÀskor
meg p¢szachkor, amikor ́ ssze´lelkezt¡nk a k¡sz´b´m´n, hosszÃ mÀsodpercekig nem
engedtem el, ¢s beszÁvtam k¡l´nleges szagÀt ä azt a szagot, amelyet azÂta, mint annak
idej¢n Sandra, ¢n is ¢szrevettem az inggall¢rjaimon ä, s mÁg a feles¢gem elûj´tt, hogy
¡dv´z´lje a bÀtyÀm szeretûj¢t (ezt a szÂt azÂta megtanultam hasznÀlni), Clive àszer-
vuszÊ-t sÃgott a f¡lembe. BÀr akkor is ez volt az egyetlen, amit ismertem az û sajÀt
szÂkincs¢bûl, az¢rt mindig visszasÃgtam neki.

1973-ban annyira gyorsan vÀltozott minden, hogy csak csodÀlni tudom a sz¡lein-
ket, akik megprÂbÀltÀk a l¢p¢st tartani. JÂindulatÃak voltak, igyekeztek a lehetû leg-
t´bbet eltürni ä egyszerre csak egy felfordulÀst ä, s Ãgy v¢lem, igen neh¢z volt szÀ-
mukra ez az idûszak, elsûsorban apÀnak. Amikor a pingponglabdÀt keresve f¢lretolta
a hütûszekr¢ny dobozÀt, apa a bÀtyÀmat ¢s Elliotot talÀlta m´g´tte. Ott aludtak az Àgy-
nemü tetej¢n meztelen¡l, ´ssze´lelkezve Sandra ÀgyÀn. Egy pillanatra minden moz-
dulatlannÀ vÀlt. AztÀn Clive ¢s Elliot vadul rÀngatni kezdt¢k a takarÂkat. De a bÀtyÀm
hamarosan lehiggadt, kisvÀrtatva Elliot is, mindketten kiegyenesedtek, rendezt¢k az
arcvonÀsaikat, mÁg nyÀrsat nyelve ¡ltek szemben vel¡nk, fegyelmezett nyugalomban,
ahogy a fagyhalÀlra elszÀnt szerzetesek.

ä àBÀtorszÀgÊ ä mondta a bÀtyÀm.
ä àZerelemÊ ä vÀgta rÀ Elliot.
Apa karja megvillant, Clive hÀtrarep¡lt az ¡t¢s erej¢tûl, Ãgy, hogy a fal adta neki a

mÀsikat. VÀlla t´r´tt szÀrnyk¢nt fityegett, amikor ´sszeroskadt. Elliot Àtkarolta a t¢r-
d¢t. Clive megrÀzta a fej¢t, a szÀja elnyÁlt, ¢s fel¢m fordult, aki a pingpong¡tût markolÂ
apa hÀta m´g´tt Àlltam. V¢r szivÀrgott le a nyelv¢n. Apa a bal kez¢ben tartotta a sajÀt
jobbjÀt. Fentrûl anya kiabÀlt:
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ä Clive! William! Vacsora! MakarÂnizunk!
Akkor apa gyorsan t¢rdre ereszkedett, ¢s bÀr a csalÀdunkban tudomÀsom szerint

soha senki nem imÀdkozott azelûtt, û most elmondott egy imÀt. Elûrehajolt, a kez¢t
´sszetette az ÀdÀmcsutkÀja elûtt, behunyta a szem¢t, ott t¢rdelt az ́ sszehajtogatott ta-
karÂn; majd bÀtyÀm, a zseni, a kÀbszerezû, a nyelvben bujkÀlÂ, a buzi bÀtyÀm is elûre-
hajolt, de û nem tette ´ssze a kez¢t. Csak lehorgasztotta a fej¢t, ebben k´vette Elliot
is, ¢s a bÂlogatÀsukon lÀttam, hogy sÁrnak. RÀj´ttem ä mintha m¢lys¢ges vallÀsi ¢lm¢ny
¢rt volna ä, hogy gy´keres vÀltozÀs Àllt be a csalÀdunkban, ¢s d´ntû fordulat a bÀtyÀm
¢let¢ben. De hiÀba t¢rdeltem le ¢s tettem le az ¡tûmet, nem j´ttek a k´nnyek. Csak
arra tudtam gondolni, hogy most kezdûdik az ¢n f´lemelked¢sem. Olyan hosszÃ idûn
Àt vettem biztosra, hogy valami t´rt¢nni fog Clive-val, hogy v¢g¡l bek´vetkezett. Hogy
mi¢rt volt az esem¢ny elker¡lhetetlen, az f¢lig-meddig ma is titok elûttem, mert tÃl-
haladt azon a hatÀron, ahol m¢g besz¢lni tudtam volna rÂla. De v¢gre most, ahogy
lehorgasztottam a fejemet, rÀismertem a lelkem legm¢ly¢n hullÀmzÂ kÁs¢rteties kÁvÀn-
sÀgra; ¢s emiatt alakult Ãgy a helyzet ä tizen´t ¢vvel k¢sûbb a manhattani Columbia
KÂrhÀz f¡lledt kÂrterm¢ben (ahovÀ orvosi tanÀcsra r´gt´n az ¢jszakai g¢ppel ¢rkez-
tem, hogy m¢g elbÃcsÃzhassak a bÀtyÀmtÂl) ä, hogy csak sÁrtam ¢s sÁrtam ¢s sÁrtam.

Bartis Attila

     BOHUMIL, AVAGY     
A KENY°RMORZSçK T¹RT°NETE

...aztÀn kilencszÀzhÃszban nagyapÀm rÀparancsolt a prÁmÀsra, hogy addig hÃzza neki
a Himnuszt, amÁg a romÀnok sz¢t nem l´vik a kocsmÀjÀt. Persze nem lett az eg¢sz
sz¢tl´v¢sbûl semmi, mert a romÀnok elakadtak a fût¢ren. Ott kÁnlÂdtak szerencs¢t-
lenek a Kossuth-szoborral, prÂbÀltÀk led´nteni, de hiÀnyzott m¢g belûl¡k a rutin, na
meg az¢rt oda is volt az ÀllÁtva rendesen, szÂval esz¡kbe nem jutott az OroszlÀnt sz¢t-
lûni. NagyapÀm pedig csak vÀrta a sort¡zet, hÃzatta a Himnuszt, ¢s minden balsors-
akitr¢gent¢pn¢l rÂtt egy strigulÀt a keny¢rszelûvel a pultra, de olyan fÀjdalmasan,
mintha az ereit vÀgnÀ ¢ppen.

Mind´ssze k¢t balsors hiÀnyzott az ezerbûl, amikor Balogh PistÀnak kigyulladt a
nagybûgûje. Elûbb csak finoman f¡st´lt, mint egy szivarv¢g, tudja, azokon a kis r¢se-
ken, ott a pallÂ mellett, mondom, eleinte nem is t´rûd´tt vele senki, hanem aztÀn a
k´vetkezû jÂkedvvelbûs¢¢¢ggeln¢l az eg¢sz hangszer lÀngra lobbant Balogh Pista sza-
kÀllÀval egy¡tt. El tudja maga ezt k¢pzelni? Nem, mi! Maguk fel¢ biztos nem jÀrja az
ilyen. Kohinoor ceruza, neh¢zipar, exports´r, ugye? JÂl mondom? De nÀlunk ez Ágy
megy, mÀr miÂta. A balsorsnÀl csak f¡st´lget sunyin a bûgûnk, aztÀn amikor a jÂkedv-
hez ¢r¡nk, egyszeriben kigyullad m¢g a szûr is a pofÀnkon.

Akkor mÀr ifjabb SÀrdy Gereben volt a cimbalmos, akinek egy esztendûvel azelûtt
talÀlat ¢rte az apjÀt, nem maradt az ́ regbûl egy staniclira valÂ sem, azt mes¢lt¢k, szÂval
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a kis Gereben meg´r´k´lte a cimbalmot, ¢s beÀllt az apja hely¢re, ami nem volt ÀldÀs,
pedig igazÀn tudott a fiÃ zen¢lni. Csak hÀt nehezen viselte a gyerek a kocsmÀt, s mi-
helyt jobb lett a hangulat, û mÀris zÀrta magÀra a budiajtÂt, onnan hallgatta, mint
szakadnak el a hÃrok Sebke hentesmester jÀt¢kÀtÂl.

Ennek a Sebk¢nek volt ugyanis egy k¢se, amit valami negyvennyolcas kard peng¢-
j¢bûl k¢szÁtett, Ágy aztÀn benne volt abban a k¢sben az eg¢sz magyar szabadsÀg szelle-
me. Sebke pedig n¢ha bemutatta, hogy mit is tud egy ilyen szellem, ha hagyjÀk kibon-
takozni. Sorba rakott hÀrom s´r´skorsÂt az asztalon Ãgy, hogy a f¡lek pÀrhuzamosan
Àlljanak, olyan alagÃtf¢les¢get csinÀlt a korsÂf¡lekbûl, aztÀn megÀllt ettûl az ¢pÁtm¢ny-
tûl pontosan ́ t l¢p¢sre. Ha a l¢gy csak piszkÁtott, m¢g azt is meg lehetett hallani abban
a csendben, higgye el. Mint a templomban. °s ott Àllt ez a mÀzsÀs, gy´ny´rü ember
ebben a csendben, mozdulatlanul, levegût nem vett, a szÁve nem dobogott, hanem
minden¢vel figyelt, aztÀn egy hirtelen mozdulattal elûkapta k¢s¢t a csizmaszÀrbÂl, s
mÀr rep¡lt is a penge, s¡vÁtve, mint a nyÁl, Àt e korsÂf¡lekbûl eszkÀbÀlt alagÃton, eg¢sz
az ajtÂf¢lfÀig, amibe belefÃrÂdott. Nem ¢lt ember a vÀrosban, aki egyszer is hallotta
volna, hogy a k¢s a korsÂkhoz koccant. °rti? Sebke volt ennek a nemzetnek a gy¢-
mÀntja, a Kohinoorja, csak ki kellett volna bÀnyÀszni, fel kellett volna fedezni.

Egyszer ParÀdi IgnÀc, az albÁrÂ mondta is neki, hogy menjen ki AmerikÀba, ottan
egy esztendû alatt annyit kereshetne ezzel a mutatvÀnnyal, amennyibûl az eg¢sz vÀ-
gÂhidat megvehetn¢. Sebke viszont ¢rz¢keny l¢lek volt, mint a b´ll¢rek ÀltalÀban. ýt
ne protezsÀlja bohÂcnak egy ParÀdi, mondta, mert tudja û, mik¢nt kell az ilyen gya-
lÀzatos ferencjÂska-szakÀllakat lenyÃzni, mint ami az albÁrÂ Ãr pofÀjÀn kinûtt a nagy
hazaÀrulÀstÂl.

Ismeri a ferencjÂska-szakÀllat, nem? Olyan pajeszf¢le, amit mostanÀban a buszso-
fûr´k viselnek. Ismernie kell, hiszen maguknÀl is volt ferencjÂska. Na, ilyen szakÀlla
volt szeg¢ny ParÀdinak. Egy huncut szûrszÀl se bÃjt ki az ÀllÀn, pedig kenegette magÀt
mindenf¢le szeszekkel meg kr¢mekkel. Kossuthot akart n´veszteni ferencjÂskÀbÂl, de
az Àlla csÂr¢ maradt halÀlÀig. SzÂval Sebk¢nek, akiben benne rekedt a magyar sza-
badsÀg szelleme, minden oka megvolt, hogy ki ne Àllhassa az albÁrÂ ÀbrÀzatÀt.

Nos, ott tartottam, hogy beleÀllt a k¢s az ajtÂf¢lfÀba. Ez volt a jel. Mihelyt a penge
koppant, Balogh PistÀ¢k hÃzni kezdt¢k Sebke nÂtÀjÀt, azt, hogy VÀsÀrhelyi kocsmÀ-
ban ecet ¢g a lÀmpÀban. A kis Gereben ekkor mÀr bent ¡lt a budin, onnan hallgatta
a hentes virtuÂz cimbalomjÀt¢kÀt, ¢s felsÁrt, ahÀnyszor elszakadt egy g-hÃr, mert azt
volt a legnehezebb beszerezni.

De nem is ezt akartam mondani, hanem hogy amikor Balogh Pista bûgûje kigyul-
ladt, akkor a kis SÀrdy ¢let¢ben elûsz´r nem menek¡lt be a budiba, hanem hûsiesen
mind a tÁz liter pÀlinkÀt, ami a pulton volt, rÀlocsolta a bûgûre. Nem akÀrmilyen pÀ-
linkÀt m¢rtek itt, Ãgyhogy a f¢l OroszlÀn le¢gett, m¢g mielûtt a romÀnok sz¢tlûhett¢k
volna. ñrÀkba tellett, amÁg eloltottÀk a t¡zet, mert az asszonyok k´r¡lÀlltÀk az ¢p¡letet,
¢s nem akartÀk a tüzoltÂkat odaereszteni. Az a rengeteg nû, aki percekkel elûbb m¢g
a Kossuth szobrÀt siratta a fût¢ren, az most mind idesereglett a lÀngokban gy´ny´r-
k´dni. JÂszerivel csak a padlÂkû meg az udvaron ÀllÂ gesztenyefa maradt ¢pen. Ez¢rt
kellett aztÀn nagyapÀmnak valakivel tÀrsulnia.

Akkora volt az a gesztenyefa, hogy m¢g a Maros partjÀrÂl is lÀtni lehetett. K¢sz ¢let-
vesz¢ly volt szeptemberben ide ki¡lni, de m¢gse jutott esz¢be senkinek, hogy baj az,
ha gesztenye hull az ember fej¢re meg a korsÂjÀba. Ez volt a legszebb, a szeptember
meg a tavasz v¢ge, amikor belepte a gesztenyevirÀg a s´rhabot. Csakhogy, mondom,
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a f¢l OroszlÀn le¢gett, ¢s nagyapÀm muszÀjbÂl tÀrsult valakivel, nevezetesen Ruzics-
kÀval, Ruzicska Tiborral, aki Beszterc¢rûl j´tt ide.

BuzgÂ ember volt ez, nem ¢rte be a csÂr¢ asztallal, hanem hozta is mÀr a nyitÀs
utÀni elsû h¢ten a feh¢r abroszokat meg a kispÀrnÀt a sz¢kekre, a mÀsodik h¢ten pedig
c¢g¢rt csinÀltatott, ¢s akkor a vend¢gek mÀr kezdtek is elmaradozni. °rti, ugye? SzÀz
¢ve jÀr ide a n¢p, az egyiknek van sajÀt sz¢ke, a mÀsiknak sajÀt pohara, mint otthon,
¢s akkor idej´n egy Ruzicska Beszterc¢rûl, ¢s kiÁrja, hogy Kisvend¢glû.

Nos, j´n be nagyapÀm egy reggel gyanÃtlanul, ez a Ruzicska pedig itt Àll az udvaron
baltÀval a kez¢ben, ¢s ¢ppen vÀgja ki a gesztenyefÀt. Nem kell majd az avart s´p´rni,
mondja. Meg hogy a hely¢n m¢g egy asztal pont elf¢r. °s akkor nagyapÀm megk¢r-
dezte, odaadnÀ-e neki a baltÀt egy pillanatra, ami¢rt Ruzicska Ãr hÀlÀs volt, mert mÀr
el¢gg¢ elfÀradt. NagyapÀm pedig igen pontos kezü ember l¢v¢n Ãgy csapott oda a
baltÀval, hogy RuzicskÀt a barkÂja m¢g ¢ppen elvÀlassza a nagyon gyors halÀltÂl, de
a bal f¡le az¢rt leessen. Moccanni nem mert t´bb¢ szeg¢ny ember, ott Àllt cimpa n¢lk¡l,
¢s n¢zte, mik¢nt segÁtenek az elsû vend¢gek a gesztenyefÀt alÀdÃcolni, mert senkinek
nem lett volna jÂ, ha rÀborul az ¢p¡letre. Nehogy azt higgye, hogy lincshangulat volt,
mert nem volt lincshangulat, de amint befejezt¢k a dÃcolÀst, sz¢pen nekiÀlltak, ¢s
´sszecsomagoltÀk az abroszokat meg kispÀrnÀkat, a sors pedig Ãgy hozta, hogy Ru-
zicska mÀr a d¢li vonatot el¢rte.

De mondok mÀst. Tudja maga, mi t´rt¢nt azzal a gesztenyefÀval negyvenkilencben?
Na? Semmi? Csak azt ne mondja, hogy nem volt maguknÀl negyvenkilenc. Bizony.
çllamosÁtottÀk. AztÀn egy sz¢p nap j´tt valaki a tanÀcstÂl, ¢s azt mondta, hogy itt m¢g
egy asztal pont elf¢rne. °rti? Pedig hol volt akkor mÀr Ruzicska? NagyapÀm viszont
megragadta a telep¡l¢sfejlesztû elvtÀrs gall¢rjÀt, ¢s r´viden elmagyarÀzta neki, hogy
û itt Ãjabban ugyan csak egy Àllamilag alkalmazott v¢c¢s bÀcsi, de talÀn ¢pp ez¢rt nincs
vesztenivalÂja. °s hajdan û mÀr lecsapta valakinek a f¡l¢t kisbaltÀval, ami¢rt az illetû
megprÂbÀlta ezt a gesztenyefÀt macerÀlni.

Nos, este mÀr j´ttek is az ́ reg¢rt, nem autÂval, hanem gyalog, hiszen csak ide vitt¢k
a szomsz¢d utcÀba, ¢s mi tudtuk, hogy t´bb¢ sose lÀtjuk az ¢letben. Hallott ilyenrûl,
nem? Hogy valakit elvisznek, aztÀn f¡ty¡lnek visszahozni. Ennek akkor ¢ppen divatja
volt, Ãgyhogy mi sÁrtunk, nagyapÀm pedig r´h´g´tt. Megbolondult, azt hitt¡k. Hogy
RomÀnia ¢s a n¢pi demokrÀcia egyszerre mÀr sok neki.

°jf¢lkor ism¢t verik az ajtÂt, apÀm elbÃcsÃzik tûl¡nk, mielûtt kinyitnÀ, tudjuk, vi-
szik ût is. HÀt nagyapÀm Àll a verandÀn, itthon felejtette a kulcsÀt, azt mondja, meg
hogy reggelre legyen a fekete ´lt´nye elûk¢szÁtve, mert a politikai helyzet Ãgy alakult,
hogy holnaptÂl û a fûpinc¢r. Ezt k¢pzelje el. Ehhez k¢pest Krisztus keny¢rszaporÁtÀsa
vÀsÀri mutatvÀnynak szÀmÁtott. ä HÀt ti engem bolondnak n¢ztek? ä k¢rdezte, ¢s elû-
vette a zseb¢bûl egy feljelent¢s indigÂs mÀsolatÀt. R´viden az Àllt benne, hogy az aes-
culus hippocastanum gyÂgyn´v¢ny, az a hippocastanum pedig k¡l´n´sen gyÂgyn´-
v¢ny, amelyiket maga Avram Iancu ¡ltetett m¢g negyvennyolcban a romÀn nemzet
dicsûs¢g¢re. Valamint, hogy a tanÀcseln´k elvtÀrs tervgazdasÀg cÁm¢n most eme fÀt
k¢sz¡l kivÀgatni, s nem sz¡ks¢geltetik nagy fantÀzia ahhoz, hogy felfedezz¡k terv¢ben
a nemzetgyalÀzÀs rejtett szÀnd¢kÀt. ä MegemlÁtettem nekik, hogy a hajnali vonattal
indul ez a lev¢l Bukarestbe, ha ma v¢letlen¡l nem alszom itthon, Ãgyhogy gyalog men-
t¡nk, de kocsival siett¡nk haza, nehogy lek¢ssem a vacsorÀt ä mondta az ´reg. ä °s
kin¢l van az elsû p¢ldÀny? ä k¢rdezte apÀm. ä Kit´r´ltem vele a seggem, fiam. Jegyezd
meg, hogy annyi feljelent¢st Árhatsz, amennyit akarsz, de mindegyiknek a budi a pos-
talÀdÀja.
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Ezt mondta. JÂ, mi? Hogy Ãgy mÀszunk ki a szarbÂl, ahogy tudunk, amÁg mÀst nem
rÀngatunk bele. HÀt nem volt igaza? Na szÂval. Bej´n mÀsnap reggel az ́ reg az Orosz-
lÀnba frissen vasalt ´lt´nyben, gyanÃtlanul, ÀldomÀst iszik a megmaradt t´rzsvend¢-
gekkel a fûpinc¢rs¢g¢re, megy a munka rendesen, Àm d¢lutÀn kider¡l, hogy a tanÀcs-
eln´k elvtÀrsat sem ejtett¢k a feje tetej¢re. Ezt hallgassa. Egyszer csak besereglik a kert-
helyis¢gbe vagy ´tven kisiskolÀs, ¢s mondjÀk, hogy ûk j´ttek gyÂgyn´v¢nyt gyüjteni.
°s mÀris nekilÀtnak, szedik a geszteny¢t, bemÀsznak az asztalok alÀ, borogatjÀk a s´-
r´skorsÂkat, meg munkadalokat ¢nekelnek. A tanÁtÂ n¢ni pedig odamegy a pulthoz,
¢s rendel nagyapÀmtÂl ´tven ¡dÁtût. Hogyhogy nincs? HÀt milyen vend¢glÀtÂ-ipari
egys¢g ez? °s addig rinyÀlt a feh¢rn¢p, hogy Ágy a j´vendû munkÀsosztÀly meg Ãgy a
bontakozÂ gyermeki l¢lek, amÁg az ´reg Àt nem ment a szemk´zti cukrÀszdÀba mÀl-
nasz´rp¢rt, amit aztÀn a fr´ccsh´z valÂ szÂdÀval hÁgÁtott a k´lyk´knek, k´zben meg
ker¡lgette a hÀnyinger. A tanÁtÂ n¢ni az osztÀlyp¢nzbûl fizetett, ¢s mondta, hogy jÂ a
term¢s, maradt m¢g gesztenye bûven, meg hogy legyen mÀsnap s¡tem¢ny is, lehetû-
leg kr¢mes, mert az a kedvence.

A t´bbit mÀr el tudja k¢pzelni. Egy h¢t mÃlva ott Àllt nagyapÀm a tanÀcseln´k elûtt,
¢s k¢rv¢nyezte, hogy a hajdani OroszlÀn, Ãjabban VadÀsz kisvend¢glû udvarÀn ÀllÂ
gesztenyefÀt tÀvolÁtsÀk el, mivel a nevezett n´v¢ny bÀrmely pillanatban rÀborulhat az
¢p¡letre. ä Nocsak, hÀt mi t´rt¢nt, hogy kivÀgatnÀ az elvtÀrs a nemzeti flÂra b¡szke-
s¢g¢t? ä k¢rdezte a tanÀcseln´k, ¢s Ãgy ´r¡lt diadalÀnak, hogy r´gt´n meg is kÁnÀlta
nagyapÀmat szivarral abbÂl a szÀllÁtmÀnybÂl, amelyet elûzû ¢jjel foglaltak le Stefanek
Valter b¢lyegkereskedû lakÀsÀn.

Nem volt ez k¡l´n´sebben jelentûs t¢tel, n¢gy szÀl kiszÀradt havannÀt tartalmazott
mind´ssze, Àm az ¢vekig gondosan megûrz´tt Magyar KirÀlyi DohÀny J´ved¢k fel-
iratÃ zÀrjegy sokat elÀrult gazdÀjÀrÂl. A magyar: hat hÂnap, plusz a kirÀlyi: szint¢n
hat hÂnap, aztÀn egy kicsit elmerengett az ¡gy¢sz, ¢s a pluszt kijavÁtotta szorra, ami
ugye mÀr harminchat, ¢s nem tizenkettû. Szeg¢ny Stefanek meg Ágy is hÀlÀlkodhatott
a JÂistennek, ami¢rt elûrelÀtÂ volt, ¢s amÁg rÀt´rt¢k az ajtÂt, a Felvid¢k Visszat¢r meg
Erd¢ly Visszat¢r postatiszta sorozatait megette.

Nos, p´f¢kelt¢k a havannÀt, aztÀn Stefanek hÀzipÀlinkÀja is elûker¡lt, ¢s az ´t´dik
k´r utÀn a tanÀcseln´k pertuzni akart, mert milyen tanÀcseln´k az, aki nem pertuzik
a n¢ppel. ä Nagy ́ tlet volt ez a tanÁtÂnû, mi? ä mondta nagyapÀmnak. ä Ha rÀm bÁznÀk
majd a kollektivizÀlÀst, egy hÂnap alatt v¢gezn¢k az eg¢sszel. Csak ellÀtogat falura egy
ilyen csinos tan¡gyi kÀder, ¢s r´gt´n nem kell a paraszt fej¢t kÀlyhÀba dugni. A csen-
gûfrÀsz meg a pofozÂg¢p mind mell¢kvÀgÀny. Klimaxos pedagÂgusnûkkel van a kom-
munizmusig vezetû legr´videbb Ãt kik´vezve; ez az ¢n jelszavam. ä R¢mesen b¡szke
volt, ami¢rt lek´r´zte MakarenkÂt. ä SzÂval kitiltatja a kisiskolÀsokat a kocsmÀmbÂl
vagy sem? ä k¢rdezte nagyapÀm. ä Egyezz¡nk ki ä mondta a tanÀcseln´k. ä Fûpinc¢r
lesz m¢g az unokÀja is, de levÀgatjuk a gesztenyefa koronÀjÀnak fel¢t. TÁz m¢ter f´l´tt
nincs gesztenyefa, rendben? ä Csak azt Àrulja el v¢gre, mi baja azzal a fÀval? ä Nekem
semmi. De s´t¢t a sÂgorom¢k eb¢dlûje.

NagyapÀm k¢rt egy nap gondolkodÀsi idût, hazaj´tt, megk¢rdezte, akarok-e majd
fûpinc¢r lenni, ¢n pedig azt mondtam, hogy akarok. ögyhogy pÀr nap mÃlva meg-
¢rkezett a kocsmÀba a megyei fakitermel¢si vÀllalat igazgatÂja, k¢t fûm¢rn´k, egy sta-
tikus a feles¢g¢vel, az adminisztrÀciÂs osztÀly vezetûje a kutyÀjÀval, egy pÀrtbizalmi a
vÀllalattÂl meg egy pÀrtbizalmit ellenûrzû pÀrtbizalmi a pÀrttÂl, plusz k¢t favÀgÂ,
¢s amÁg a nyolc vezetû beosztÀsÃ meg a kutya elfogyasztottÀk a v´r´sborban pÀrolt
szarvasgerincet, amihez mÀr elûzû nap lek¡ldt¢k az alapanyagot az Àllatkertbûl, addig



kint a k¢t favÀgÂ munkÀhoz lÀtott, ¢s Ãgy leborotvÀlta tÁz m¢ter magasan a hippocas-
tanumot, mint focipÀlyÀn a gyepet.

AztÀn az t´rt¢nt, hogy egy munkabaleset k´vetkezt¢ben meg¡r¡lt Stefanek Valter
b¢lyegkereskedû cellÀja, a klimaxos pedagÂgusnû pedig kiegyengette a tanÀcseln´k
ÃtjÀt eddig a cellÀig, mert az az¢rt m¢giscsak sok, hogy adjuk a puszikat, Ág¢rgetj¡k a
füt-fÀt, aztÀn meg nincs vÀltozÀs az iskola vezetûs¢g¢ben, viszont van monarchista r´p-
iratgyüjtem¢ny a parketta alatt. JÂ, mi? Az igazgatÂbÂl pedig lett statikus, az egyik
fûm¢rn´kbûl vÀllalati pÀrtbizalmi, a vÀllalati pÀrtbizalmibÂl favÀgÂ, az adminisztrÀciÂs
osztÀly vezetûj¢bûl Àllatkert¢sz, az egyik favÀgÂbÂl k´zponti pÀrtbizalmi, a mÀsik fa-
vÀgÂbÂl tanÀcseln´k, ¢s akkor a kutyÀrÂl m¢g egy szÂt se szÂltam. A l¢nyeg az, hogy
csupÀn favÀgÂbÂl lett eggyel kevesebb, û viszont mÀr tûbûl vÀgta ki a gesztenyefÀt,
mert abban a lakÀsban ott fent mÀr nem a r¢gi tanÀcseln´k sÂgora, hanem az Ãj ta-
nÀcseln´k szeretûje lakott, aki pedig imÀdta, ha van rÀlÀtÀsa a dolgokra.

M¢g szerencse, hogy az ́ reg ekkor mÀr nem ¢lt. Mert nem egyszerüen ki lett vÀgva
az a gesztenyefa, hanem meg lett alÀzva, el lett bÀnva vele, mint egy osztÀlyellens¢ggel.
Maga is tudja, hogy mit jelent, ha pÀrtbizalmibÂl csinÀlnak erdûd´ntût. Hogy az mihez
¢rt? Egy ilyen ember igazÀbÂl csak ÀlfavÀgÂ, be¢pÁtett favÀgÂ, spion, aki f¡lel az erdû-
ben, aztÀn besÃgja a reketty¢st.

Hogy miben halt meg az ́ reg? Na, figyeljen. De igyunk m¢g egy korsÂval, fizetem.
ä înc¦ dou¦ halb¦, domnu «ef! ä SzÂval az az ¢vszÀzad legszebb halÀla volt. Sokan m¢g
¢vek mÃlva is kijÀrtak a sÁrjÀhoz irigykedni. Azzal kezdûd´tt, hogy ´tvenegyben bele-
szeretett az ́ reg a galambokba. Egyszer csak kezdett elt¡nedezni itthonrÂl, aztÀn meg-
tudtuk, hogy a VÀrtemplomhoz jÀr galambokat etetni. De nemcsak Ãgy egyszerüen,
hanem fel a toronyba, ¢rti? Minden este ´sszeszedte a konyhÀn a szÀraz keny¢rmor-
zsÀt, bele ¡gyesen egy stanicliba, aztÀn... Most meg mi baja? Mi az, hogy inkÀbb hagy-
jam abba? Mi az, hogy nem ¢rdeklik a galambok? De hiszen maga akarta, hogy elme-
s¢ljem! H¢! Itt a s´re, j´jj´n vissza! Nekem mindegy, nekem van mÀs t´rt¢netem is!
H¢, maga csehszlovÀk, ha akarja, mes¢lek inkÀbb a pÀrttitkÀrrÂl! Vagy bÀrmirûl! Ki-
nek mes¢ljek, ha nem magÀnak? A kurva ¢letbe, m¢g ne menjen el!

T¢rey JÀnos

F¹L

HintÀsleg¢nyhez m¢ltÂ tr¢fa.
A kis csib¢sz a legmagasabb
fordulatszÀmra kapcsolja a ringlispÁlt,
¢s mint aki jÂl v¢gezte dolgÀt,
a s´rsÀtorba vonul adomÀzni.
Nincsen lelkifurdalÀsa. HÀnyadjÀra
lend¡lt tÃl a korlÀt vonalÀn a sz¢kem,
ez¡stvasÀrnapon mi¢rt ¡l´k benne egy szÀl magam?
Mikor t¢r vissza erûs kezü uram, a leng¢scsillapÁtÂ?

494 ã T¢rey JÀnos: Versek



T¢rey JÀnos: Versek ã 495

Mi¢rt nem k¢pzelhetem m¢gsem f¢rfinak?
F´ll¢legzem. Rosszull¢tem csupÀn r´vidzÀrlat jellegü.
A legjobb m¢gis toronymagasan.
Elûszeretettel k´ny´k´l´k ki a kilÀtÂk lûr¢sein,
¢s f´lismerem a f´ldi szÂrÀsban a tÀboromat.
Hogyha huzamosabb ideig nem posztolhatok f´nt,
ki¡tnek a bûr´m´n az elvonÀsi t¡netek.
Toronymagasan tanyÀzik az Etalon,
akit nem egyszer, nem k¢tszer hÁvtam k¢zfogÂra.
Bedugul a f¡lem, de ajz a magaslati mÀmor.
Az aszfaltpr¢rin adÂalany a cÁmem.
HungarocellforgÀcsokon taposok, ha l¢pek,
szerzûd¢s k´telez a titoktartÀsra,
nem fecseghetem ki a c¢gem bel¡gyeit.
Dologidû van, m¢rgezem a munkahelyi l¢gk´rt.
AtyavilÀg, a tompa f´ldszint, f´lmagasodni: k¢nyszer,
vilÀgcsÃfja-f´ldszint, hÀzmesterlakÀsok fûzel¢kszaga.
Toronymagasba hÀgok, jÂember, mert kedves az ¢letem.
Legyen, mi lesz, a puszta, f´nti l¢g.

BUDAIAK

Tartok a hegyi emberektûl.
SzomorÃ, de Buda n¢pe kimarad
a legendÀriumbÂl, sosem lesznek ûk a àc¢lcsoportomÊ.
Magas lovukon, h¢tv¢gi duhajsÀgukon vilÀg¢letemben
mosolyogtam. Mi a keleti oldalon egyenletesen teljesÁt¡nk,
nÀlunk egyfolytÀban fûmüsoridû van:
a g¢p mellett, a dobogÂkon, az asztal k´r¡l ¢s a nyoszolyÀn.
RÀhajolok a budai koncra, jÂllakom ingyen,
k´nnyü fr´ccsel ´blÁtem le a zsÁros falatot.
Elkaparom a marad¢kot, tudom, mi a kutyak´teless¢g.
Picit borsos a men¡ ¢s geil a publikum,
gyerekszÀjt´rt¢netekkel mÃlatjÀk az idût
a Mancika-ruhÀs v¢nlÀnyok.
M¢rt¢kkel burkolok, ¢s mielûtt f´lp¡ffedn¢k
a desszertektûl, bizony Isten visszak¡ld´m
a mÂcsingos lÀvatÀlat a RemÁzben.
AztÀn Àtverekszem magam urambÀtyÀm¢k sorfalÀn.

(Legf´ljebb LÀgymÀnyost dÁjazom a nyugati oldalon.
Nekem valahogy mindig bezzeg-ker¡let volt.
Nyelviskola-negyed, ide jÀrtam intenzÁv franciÀra.



A k´rt¢ri sarokhÀzak szÁne, vanÁlia, puncs ¢s karamell.
Huzatos garzonok, fûÃri alb¢rletek pasztell nappalikkal.
Kedvenc villamosaim a hÂban, 47-es ¢s 49-es.)

Mondd csak, barÀtocskÀm, te hovÀ hamuzol?
L¢tszÀmunk le¢p¡l, mire kint megvilÀgosul a lejtû.
Megmondtam, nem Âhajtok tagja lenni a keretnek.
Nem vagyok a duci hÀzinyulatok, budaiak.
¹r´k´s tag a konyhaellenz¢kben,
eln¢zem, mi mindenbûl lesz
hajnaltÀjban hamutartÂ.

NOVELLAPçLYçZAT

B¢k¢s PÀl

FORMA 1.

(MTI) àSzoborrombolÂt fogott el a rendûrs¢g. Tegnap a
Mücsarnok kortÀrs müv¢szeti seregszeml¢j¢n F. P. Bol-
dizsÀr nyilvÀnvalÂan elûre megfontolt szÀnd¢kkal egy
kalapÀccsal megprÂbÀlta sz¢tzÃzni Keszszely Annie szob-
rÀszmüv¢sznû Forma 1. cÁmü alkotÀsÀt. A rongÀlÂt a biz-
tonsÀgi ûr´k megf¢kezt¢k, a bronzszoborban nem esett
kÀr. A tetten ¢rt mütÀrgyrombolÂ nem volt hajlandÂ f´l-
fedni indokait. Jelenleg vizsgÀlati fogsÀgban vÀrja a ha-
tÂsÀgi elmeorvosi vizsgÀlatot.Ê

JÃlius 1.
Napi jelent¢s

Az ¡gyeleti idûszak nyugalmasan telt.
F. P. BoldizsÀr ûrizetes (4. cella) seg¢deszk´z´ket k¢rt vallomÀst¢tel¢hez. K¢r¢s¢t tel-
jesÁtettem.

Egy¢b emlÁt¢sre m¢ltÂ esem¢ny nem t´rt¢nt.
Torma Csaba

szds.
Mell¢klet: a fentebb emlÁtett ûrizetes vallomÀsa.

*
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F¢my Pl¢h BoldizsÀrnak hÁvnak. Annak idej¢n a seregben sokat szÂrakoztak a nevem-
mel, k¡l´n´sen egy JeszenÀk nevü ûrmester, aki el¢g szem¢t alak volt. Ezt persze egyÀl-
talÀn nem a fegyveres test¡letek irÀnti ellenszenvem miatt mondom. Egy¢bk¢nt is,
m¢g a N¢phadseregben t´rt¢nt. °s csak mell¢kesen jegyzem meg, mert most nem
rÂlam van szÂ. Illetve... Csak r¢szben.

R¢gÂta k¢sz¡l´k rÀ, hogy elmondjam, mi t´rt¢nt ¢s mik¢nt. A sors k¡l´n´s fintora,
hogy ¢ppen ebben a cellÀban ¢rkezett el az alkalom. De ha mÀr el¢rkezett, akkor ki-
hasznÀlom, ¢s nem titkolok semmit.

Ahhoz azonban, hogy vallomÀsom ¢rtelmezhetû legyen, n¢hÀny szÂt kell szÂlnom
magamrÂl.

K¢zmüvescsalÀdba sz¡lettem, apÀm cirokseprükkel ¢s kef¢kkel foglalkozott. °n
magam eredetileg az ´tv´sszakmÀt tanultam ki, ¢s k´zvetlen¡l tanulmÀnyaim v¢gez-
t¢vel türhetû, legalÀbbis tisztess¢ges elûmenetelt Ág¢rû ÀllÀst kaptam a P¢nzverd¢ben.
ValÂszÁnüleg ¢letem v¢g¢ig ott maradok, ¢s a biztosnak tekinthetû Àllami ÀllÀsbÂl me-
gyek nyugdÁjba, ha bele nem keveredem a Karancsäçrvai-¡gybe, melynek gyanÃsÁ-
tottjai annak idej¢n ugyanebben az ¢p¡letben vÀrtÀk a tÀrgyalÀst. Nyugodtan utÀna-
n¢zhetnek az irattÀrban! Tudniillik a periratok napnÀl vilÀgosabban igazoljÀk, hogy
¢nnekem mÀkszemnyi r¢szem se volt az ¢rmever¢skor keletkezû nemesf¢mforgÀcs il-
legÀlis ¢rt¢kesÁt¢s¢re l¢trej´tt bünsz´vetkezet mük´d¢s¢ben. A per v¢gezt¢vel fedd-
hetetlens¢gi bizonyÁtvÀnyt is kaptam! °s m¢gis, tapasztalnom kellett, hogy akire a gya-
nÃ Àrny¢ka egyszer rÀvet¡l, annak t´bb¢ nincs maradÀsa. Csak az elsû le¢pÁt¢sre vÀr-
tak, ¢s a lÀbam sem ¢rte a f´ldet.

Ott Àlltam szÂ szerint az utcÀn. °n soha egyetlen forintot meg nem takarÁtottam.
TalÀn mert reggeltûl estig mindig p¢nzhegyek k´z´tt jÀrkÀltam, ¢s eszembe se jutott,
hogy valaha is kifogyhatok belûle. Amit kerestem, mindig az utolsÂ fill¢rig elk´lt´ttem.

Hetekig csak t¢blÀboltam, moziba meg diszkÂba jÀrtam, amÁg volt mibûl, azutÀn
otthon gubbasztottam. V¢g¡l egy r¢gi iskolatÀrsam bevitt a numizmatikÀba, hogy prÂ-
bÀljak szerencs¢t. Az ¢rm¢ket illetûen igazÀn nem voltam kezdû. Ez a volt osztÀlytÀr-
sam ´sszehozott n¢hÀny nagymenûvel, akik kez¡kben tartottÀk a piacot, ¢s merem
ÀllÁtani, hogy hamarosan az egyik legkivÀlÂbb szak¢rtûk¢nt ¢s ¡zletk´tûk¢nt emleget-
tek numizmatikai k´r´kben. Fûleg çrpÀd-hÀziakban utaztam, de a bizÀnci vonalon is
voltak sikereim. Akkor meg belekeveredtem a SzenthelyiäIzsÀk-¡gybe. T´k¢letesen
Àrtatlan voltam. Errûl most nem kÁvÀnok t´bbet mondani, mert el¢g egyetlen pillantÀs
a per dosszi¢iba. Nekem semmi k´z´m se volt a teljes çrpÀd-hÀzi sorozatok k¡lf´ldre
csemp¢sz¢s¢hez. F´l is mentettek, ¢s ha ig¢nyeltem volna, biztosan Ãjra megkapom a
feddhetetlens¢gi bizonyÁtvÀnyt, de ekkor mÀr f´l´slegesnek talÀltam, hogy ilyesmi¢rt
folyamodjam. Ugyanis semmif¢le hatÂsÀgi igazolÀs nem szerezhette vissza az elveszÁ-
tett bizalmat ä a numizmatak´r´k kivetettek magukbÂl, mert aki ilyesmibe keveredik,
az ÀllÁtÂlag balszerencs¢t hoz. MÀrpedig a babona ellen hiÀba golyÂzzuk a k¢m¢nyt.
A nevem gÃny tÀrgyÀvÀ vÀlt: F¢my Pl¢h BoldizsÀrra legf´ljebb ha pl¢hp¢nzt lehet bÁz-
ni. IgazÀn Âcska vicc. LegalÀbbis szerintem. Egyszer a margitszigeti CasinÂban balh¢-
ba keveredtem egy eff¢le kiszÂlÀs miatt, elû is ÀllÁtottak, csakhogy a tanÃk igazoltÀk,
hogy nem ¢n kezdtem. így azutÀn szabadon engedtek. VÀdemel¢s sem t´rt¢nt.

Egy szÂ, mint szÀz, ¡ggyel-bajjal, m¢lyen Àron alul tÃladtam egy v¢letlens¢gbûl nÀ-
lam rekedt II. AndrÀs-f¢le d¢nÀron, ¢s az ÀrÀbÂl eltengûdtem valahogy egy darabig.
Egyszer ¢s mindenkorra v¢geztem ezzel a vilÀggal.

Fogalmam sem volt, mihez kezdjek, lûd´r´gtem, nem tudtam mivel agyon¡tni az
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idût, ¢s hiÀba ragyogott k´r´ttem a tavasz, borÃsabbnÀl borÃsabb gondolatok gy´-
t´rtek.

Egy d¢lelûtt belvÀrosi t´rzshelyemen, az çfonya presszÂban k´lt´ttem II. AndrÀs
marad¢kÀt, amikor ¢letem hirtelen Ãjabb fordulatot vett. A pult sarkÀn egy t¢v¢ Àllt,
valami d¢lelûtti vegyessalÀta ment. Elûbb vÁzilabdÀzÂk cs¢pelt¢k egymÀst, aztÀn a
p¢nz¡gyminiszter esk¡d´z´tt ¢gre-f´ldre ä erre talÀn oda is figyeltem volna, de a Zsu-
zsika, a p¢nztÀros kisasszony ¢ppen eltakarta a k¢pernyût, ¢s mire od¢bbÀllt, mÀr egy
fiatal riporter t¢blÀbolt egy kiÀllÁtÀson, ¢s ¢ppen a kiÀllÁtÂ müv¢sznû orra alÀ nyomta
a mikrofont. Magas volt a müv¢sznû, r´vid münarancsv´r´s hajjal, abbÂl a tÃl sovÀny
fajtÀbÂl, aki minden kalÂriÀt szÀmon tart, ¢s ha v¢tkezik, ¢s lenyom egy minyont, hÀ-
rom napig ÀsvÀnyvÁzzel vezekel. Azt mondta kerekre tÀgÁtott szemmel meg kerekre
formÀlt szÀjjal, hogy a term¢szetn¢l t´k¢letesebbet müv¢sz nem alkothat, az emberi
testn¢l t´k¢letesebbet pedig maga a term¢szet sem tud! NahÀt. Folytatta, de akkor a
Zsuzsika megint a k¢pernyû el¢ Àllt, ¢s blokkolt. Mire od¢bb hÃzÂdott, a münarancs
eltünt, ¢s egy mÀsik riporter Àcsorgott egy disznÂÂl elûtt: egy svÀjcisapkÀs, fogatlan
gazda esk¡d´z´tt, hogy ilyen felvÀsÀrlÀsi Àrak mellett û inkÀbb le´li a malacokat.

Mindez biztosan nyomtalanul belemosÂdik az unalmas d¢lelûttbe, ha alig n¢hÀny
perccel a riport utÀn be nem l¢p az çfonya ajtajÀn a müv¢sznû, akit az im¢nt a k¢p-
ernyûn lÀttam.

°letnagysÀgban m¢g feltünûbb volt a mesters¢ges sovÀnysÀg, bÀr a miniszoknya jÂt
tett az ´sszhatÀsnak; a lÀba, az elsûrangÃ volt. K¡l´n´sen mikor a pulthoz telepedve
keresztbe vetette, ¢s a napf¢ny a harisnyÀjÀt is narancssÀrgÀra festette.

Nem tudom, mi ¡t´tt bel¢m, mert hÀt annyira az¢rt nem tetszett, ¢n mindig az
olyan nûket kedveltem, akiken ä ahogy mondani szokÀs ä van mit fogni. °s m¢gis.
TalÀn a k¢pernyûrûl rÀsugÀrzÂ hÁrn¢v tette vagy mi ä jÂl lÀttam, hogy a presszÂ ke-
v¢ske vend¢ge mind ût n¢zi ä, esetleg az unalom vagy a bÃskomor hangulat, ami na-
pok Âta kÁs¢rt. El¢g az hozzÀ, hogy a pulthoz l¢ptem, mell¢ tÀmaszkodtam, Ãgy ren-
deltem a k´vetkezû s´rt, amit a Zsuzsika minden tovÀbbi n¢lk¡l kihozott volna az asz-
talomhoz is. MÁg az ¡vegre vÀrtam, a nûh´z fordultam, jÂl megbÀmultam a narancs-
szÁnü combokat, ¢s elismerûen bÂlogattam.

ä Nincsen a term¢szetn¢l t´k¢letesebb.
Elûsz´r meglepûd´tt, azutÀn a televÁziÂra pillantott, kapcsolt, ¢s nevetett. Hihetet-

len, hogy mennyi foga volt. Mintha k¢t sorban helyezkedtek volna el egymÀs m´g´tt,
sût talÀn tele volt vel¡k az eg¢sz szÀjpadlÀsa, mint a cÀpÀknak.

ä Aha! A d¢lelûtti müsor!? ä °s nevetett tovÀbb, sût kacagott is, tele lett vele az eszp-
resszÂ, ¢s meg¢desedett az çfonya savanykÀs levegûje.

NyÁltan, mÀr-mÀr szem¢rmetlen¡l vizsgÀlgatott, feltünûbben, mint ¢n ût az elûbb,
szinte Ãgy ¢reztem, hogy le kell s¡tn´m a szemem. Nem titkolta, hogy megtetszettem
neki, ¢s ezen talÀn meglepûdhet az, aki most lÀt engem, itt a fogdÀban, de akkoriban
m¢g sokkal jÂk¢pübb ¢s jobban ´lt´z´tt voltam, mint manapsÀg; ha nem is f¢rfisz¢p-
s¢g, de olyasvalaki, akihez a nûk ÀltalÀban vonzÂdnak, ¢s a modorom is meg¡t´tte a
m¢rc¢t, hiszen a numizmatika megkÁvÀnta, hogy olykor a legjobb k´r´kben forogjak.

Egy kicsit tette magÀt, hogy oda¡lj´n-e hozzÀm, de csak Ãgy tess¢k-lÀss¢k, rÀadÀsul
a Zsuzsika bÀtorÁtÂan ¢s rÀbesz¢lûen jelezte, hogy odahozza az asztalhoz az italt, nekem
pedig cinkosan intett a hosszÃ, fekete, ragasztott szempillÀjÀval. Nagy kerÁtû volt ez a
Zsuzsika.

A münarancs lekÀszÀlÂdott a bÀrsz¢krûl, ¢s ¢ppen odahajtogatta magÀt a presszÂ-
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asztalhoz, amikor eszembe jutott, hogy be sem mutatkoztam. Udvariasan meghajol-
tam, ahogyan kell. A szeme sem rebbent a nevem hallatÀn, ¡lt¢bûl nyÃjtotta a kez¢t:

ä Keszszely Annie.
Az û paradicsomlev¢re fizettem ki a II. AndrÀsom marad¢kÀt.
Egy Âra mÃlva a kiÀllÁtÀsÀn voltunk. MÁg û a tulajdonossal tÀrgyalt, ¢n mü¢rtû po-

fÀval Àcsorogtam a gal¢riÀban.
Kezeket ÀllÁtott ki. LegalÀbb harmincat. Semmi mÀst. MüanyagbÂl ´nt´tte vala-

mennyit. TarkÀk voltak, term¢szetellenes, szemrontÂ müanyagszÁnekben vibrÀltak. Az
aprÂ, egyensz¡rke talapzatokra r´gzÁtett ¢letnagysÀgÃ kezek k¡l´nb´zû pÂzokban
meredeztek. Az egyik a mennyezetre mutatott, a k´vetkezû ´k´lbe szorÁtva, a harma-
dik h¡velykujja a f´ld fel¢ b´k´tt, megint mÀsik a gyûzelem vagy ¢ppen a felszarvazÀs
jel¢t mutatta.

A gal¢riÀban rajtunk kÁv¡l nem volt egy l¢lek sem.
Annie mell¢m l¢pett, v¢gigpillantott a kiÀllÁtÀson. AzutÀn felszisszent, ¢s kicser¢lt

egy lila meg egy v´r´s kezet.
F¢lrehajtott fejjel vizsgÀlgattam az Ãj sorrendet.
ä Az elûbb jobb volt. A piros a sÀrga mellett talÀn...
ä Ez a siketn¢ma Àb¢c¢! Az F utÀn ott is a G j´n!
ä Ja-ja. Persze-persze.
Annie fel¢m nyÃjtotta a baljÀt. °reztem, itt a pillanat, ¢s megfogtam. De û jobbjÀval

lehÀntotta kezemet, ¢s az ujjait szaporÀn mozgatta az orrom elûtt.
ä Na? Ismerûs?
ä Persze!
KiszÀmÁtott, rÀmenûs kac¢rsÀggal rÀzta r´vid münarancs s´r¢ny¢t, ¢s Ãjra lÀttam

a tengernyi cÀpafogat.
ä Micsoda munka volt ki´nteni ezt a kezet?! El tudod k¢pzelni?
Ugyan, hogy tudtam volna elk¢pzelni? De az¢rt sÂhajtva bÂlogattam. Erre û azt

mondta:
ä Na, most mÀr megfoghatod, ha akarod.
Nem szeretn¢m ezt a vallomÀst intim r¢szletekkel terhelni, legalÀbbis olyanokkal,

amik Annie test¢re vonatkoznak, mert persze a sajÀt testemre vonatkozÂkat Ãgyse ke-
r¡lhetem ki, ¢s nem is akarom, mert hÀt ¢ppen ez a vallomÀsom l¢nyege.

°s itt az alkalom, hogy megk´sz´njem a Budapesti Rendûr-fûkapitÀnysÀg illet¢-
keseinek, hogy a vallomÀsomhoz sz¡ks¢ges ÁrÂg¢pet, papÁrt meg a Magyar Nyelv °r-
telmezû K¢ziszÂtÀrÀt, SzinonimaszÂtÀrÀt ¢s SzlengszÂtÀrÀt rendelkez¢semre bocsÀtot-
tÀk. Ezekre az¢rt volt sz¡ks¢gem, hogy megtalÀljam a megfelelû szÂt. MÀrmint hogy
milyen n¢vvel illetem majd azt, amirûl szÂ van. Vagy lesz. Eln¢z¢st k¢rek, ami¢rt egy
ilyen vallomÀsban ezzel a mell¢kes aprÂsÀggal hozakodom elû, de a n¢v fontos, mint
ezt a magam bûr¢n is megtapasztaltam, ¢s ez a dolog nem olyan egyszerü Àm, mint
amilyennek elsû pillantÀsra lÀtszik. MegprÂbÀltam felid¢zni mindazt, amit eddigi ¢le-
temben ebben a t¢mak´rben hallottam, Àb¢c¢rendbe szedtem valamennyit, azutÀn
Àtlapoztam a szÂtÀrakat, ¢s kieg¢szÁtettem a listÀt. M¢gsem jutottam sokra.

A legk´z´ns¢gesebb szÂt, ami mindenkinek elsûk¢nt jut esz¢be, le sem Árom, nem
szÂlva a m¢g trÀgÀrabbakrÂl. A àp¢niszÊ, esetleg àhÁmvesszûÊ tÃlsÀgosan szakmai, a
àdÀkÂÊ l¢ha, a àf¢lszemü fûhadnagyÊ mesterk¢lt, hÀt m¢g az olyanok, mint àlomposÊ,
àdurungÊ, àtÃrÂ rudiÊ, à¢desgy´k¢rÊ, àbûr´s virsliÊ, àsv¢dkifliÊ, ànyeles tojÀsÊ ä sorra
elvetettem mind. Mindennek megvan a maga helye, ¢s ezek nem vallomÀsba valÂk.
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Persze ki tudnÀ megmondani, mi valÂ egy vallomÀsba? A v¢g¢n m¢g rÀfanyalodom a
tÃlsÀgosan is ÀltalÀnos, se Áze, se büze àfarokÊ-ra. Nem mondom, hogy hibÀtlan. Kiss¢
talÀn se hÃs, se hal. M¢g meggondolom.

Jobb, ha visszat¢rek az esem¢nyekre.
Keszszely Annie egy tetût¢rben lakott. Hatalmas Àgya volt, teljesen kit´lt´tte a hÀ-

lÂszobÀt. A lakÀs fennmaradÂ r¢sze egy teakonyhÀbÂl Àllt, meg egy ÂriÀsi, k¢t oldalÀn
csupa ¡veg falÃ müterembûl. Elûsz´r a hÀlÂszobÀt ismertem meg.

MÀr jeleztem, a r¢szleteket nem emlÁtem, de annyit talÀn m¢gis k¢nytelen vagyok,
hogy Annie nem mindennapi nû volt. El¢g tapasztalatot gyüjt´ttem ahhoz, hogy ezt
nyugodtan kijelenthessem. A numizmatika bizonyos Àgai ugyanis ´sszefonÂdnak az
¢jszakai ¢lettel, ¢s ha az çrpÀd-hÀziak Ãgy kÁvÀntÀk, forgolÂdtam a bÀrok ¢s lokÀlok
vilÀgÀban is, ott pedig ritka pillangÂkkal ker¡l kapcsolatba a numizmata. Na, az Annie
mindezeket fel¡lmÃlta. Amikor k´r¡lbel¡l egyÂrÀnyi torna utÀn kimer¡lten elnyÃl-
tam a se eleje, se v¢ge Àgyon, biztatÂan megpaskolta a vÀllam, ¢s szÀrazon azt mondta:
ä íg¢retes kezdet.

Az¢rt nem volt mindig ilyen tartÂzkodÂ. K¢sûbb megtudtam, tud û ajnÀrozni ¢s
d¢delgetni is, ott ¢s Ãgy, ahol ¢s ahogy azt a f¢rfi leginkÀbb kÁvÀnja.

NÀla ragadtam. Be kellett lÀtnom, hogy egyszerüen nincsen hovÀ ¢s mi¢rt mennem.
SajÀt lakÀsom nem volt soha, amit b¢reltem, nem tudtam fizetni. Elhoztam a legjobb
darabjaimat, a kiszolgÀlt cuccot otthagytam; molyosodjon a tulajnak. A biztonsÀg ked-
v¢¢rt m¢g egyszer v¢gigkotortam a k¡sz´b alatti r¢st, ahol korÀbban az çrpÀd-hÀzi-
akat tartottam ä de hiÀba. M¢g egy III. B¢la-f¢le r¢zd¢nÀrt sem talÀltam, pedig az ¢rte
a legkevesebbet a piacon.

Amikor a k¢t bûr´nd´t letettem a müteremben, Annie nem k¢rdezett semmit. Nem
mondhatnÀm, hogy repesett, azt sem, hogy ellenezte. TalÀn egyszerüen csak tudomÀ-
sul vette. R´gt´n munkÀra fogott. ý parancsolt, ¢n engedelmeskedtem, f´l sem me-
r¡lt, hogy mÀsk¢nt is lehetne; a szeretûje voltam, ¢s/vagy az alb¢rlûje, mindenesetre
tartoztam neki, ¢s t´rlesztettem, ahogyan tudtam.

Most egyszeriben igen nagy hasznÀt vettem a tudÀsnak, amit ´tv´sk¢nt szereztem.
Annie ugyanis Àt akart t¢rni a bronzra, mert ä mint û mondta ä klasszikus, ́ r´k anyag!
°n meg az iskolÀban tanultam az ́ nt¢st. F´lkerestem r¢gi tanÀromat, egy ́ reg Âbudai
mestert, ¢s vettem tûle n¢hÀny leck¢t ä tulajdonk¢ppen csak Ãgy lekuporodtam a sa-
rokba, figyeltem, mit csinÀl, û meg ́ r¡lt, hogy van kihez besz¢lnie. AzutÀn Annie mü-
term¢nek sarkÀban berendeztem valami mühelyf¢l¢t: az elektromos kemence aprÂ
tÀrgyaknak, kisplasztikÀknak megfelelt ä v¢g¡l is nem harangot akartunk ´nteni. De
az¢rt ki kellett k´vezni az eg¢sz sarkot ä majd' belegebedtem, mÁg felcipeltem az ´t´-
dikre a tüzÀllÂ samott-t¢glÀkat.

Kezdetben botladoztam, a formÀt rosszul k¢szÁtettem, az ´ntv¢nyek elrepedtek ä
Ãjra kellett kezdeni mindent k¢tszeres-hÀromszoros munkÀval ä aztÀn belej´ttem. Kis-
tÀny¢rnyi f¢ldombormüves ¢rm¢ket ´nt´ttem hiba n¢lk¡l. °s egyre jobban ¢lveztem.

Na, aztÀn elj´tt az este, amikor Annie az Àgyban szÂba hozta, amirûl annak idej¢n
a televÁziÂban besz¢lt. BÀr s´t¢tben fek¡dt¡nk, de mintha lÀttam volna a k¢pernyûn
a kerekre formÀlt szem¢vel-szÀjÀval a tarka kezek k´z´tt. Olyan ¢des volt, mint soha.
Azt duruzsolta a f¡lembe, hogy a term¢szetn¢l t´k¢letesebbet müv¢sz nem alkothat,
az emberi testn¢l t´k¢letesebbet pedig maga a term¢szet sem tud. Na. Hanyatt fek¡d-
tem, û meg v¢gigjÀratta ujjÀt a testemen. FÀradt voltam az eg¢sz napi kemencehûs¢g-
tûl, de Annie cirÂgatÀsÀnak ellenÀllni nem lehetett. Minden hajam szÀla f´lmeredt, ¢s
nem csak a hajam. Annie kuncogott, szelÁden megfogott, ¢s v¢gigsimÁtott.



ä Ez igen! ä susogta. ä HibÀtlan. ä °s Âvatosan megmarkolta. ä AkÀr a bronz.
A hÁzelg¢se persze jÂlesett, de az¢rt meg is lepett; inkÀbb c¢ltudatosnak ismertem,

mint gy´ng¢dnek.
ä Mit szÂlnÀl, ha meg´r´kÁten¢nk?
ä Mit?
ä Mit, na mit? ä kuncogott Annie. ä A f¢rfiassÀgot. ä ñvatosan meghintÀztatta. ä

Amin¢l t´k¢letesebbet müv¢sz nem alkothat. LÀthatnÀd bronzban! Talapzaton!
SzÂtlanul hÀtat fordÁtottam, egy perc alatt lelohadtam, ¢s mÀr aludtam is.
A k´vetkezû h¢ten Annie mÀsrÂl sem besz¢lt, mint a Pompeji falain talÀlt fallosz-

festm¢nyekrûl, az afrikai term¢kenys¢gistenekrûl meg arrÂl ä Âvatosan, de f¢lre¢rt-
hetetlen¡l ä, hogy tulajdonk¢ppen àtartozomÊ neki. Egyre mÀniÀkusabban hajtogat-
ta, hogy mit kell csinÀlnom; a kÂsza ́ tlet a szemem lÀttÀra hÁzott r´geszm¢v¢. °rtettem
¢n a szÂbÂl: vagy beadom a derekam, vagy szedhetem a sÀtorfÀmat.

HÀrom nap mÃlva mezÁtelen¡l fek¡dtem a müterem k´zep¢n, ¢s Annie nekik¢sz¡lt
a mintav¢telnek. Az elk¢pzel¢s egyszerü volt. Beken egy kivÀlÂ tulajdonsÀgokkal ren-
delkezû, algatartalmÃ fogÀszati anyaggal, amely megv¢di a bûrt ¢s a szûrzetet, aztÀn
a gipsz k´vetkezik, ¢s amint megszilÀrdult, a feladat tulajdonk¢ppen v¢get is ¢r ä csak
¢p bûrrel ki kell vonulnom a formÀbÂl. Az ¡reget ki´ntj¡k viasszal, a gipszet eltÀvo-
lÁtjuk, a viaszt k´r¡lragasztjuk agyaggal, v¢g¡l az ûsi viaszveszejt¢ses mÂdszerrel ki-
´ntj¡k az ¢lethü bronzot.

Amilyen magÀtÂl ¢rtetûdû volt a terv, olyan v¢rverejt¢kes a megvalÂsÁtÀs. Ami ter-
m¢szetes az Àgyban, eg¢szen k¢ptelen a padlÂn fekve, f´l´ttem az ugrÀsra k¢szen vÀ-
rakozÂ Annie-val, aki tenyer¢n nagy adag algazsel¢t hintÀztatott. A v´r´ssÀrga haj meg
a kocsonyÀs anyag hidegz´ldje mÀr csak a szÁnhatÀs r¢v¢n is elkedvetlenÁtett, nem be-
sz¢lve az egy¢b k´r¡lm¢nyekrûl.

HÀrom napon Àt prÂbÀlkoztunk. Annie lÀgy tojÀssal etetett, ginzengteÀval itatott,
cirÂgatott, bec¢zett, ¢s pÀrnÀt tett a fejem alÀ, hogy a padlÂrÂl is lÀssam a pornÂt a
videÂn. A hÀrom nap alatt hÀrom ¢vet ́ regedtem. Azt hiszem, akkor kezdtem ûsz¡lni.

K´zbevetûleg szeretn¢k k´sz´netet mondani a fogda ¡gyeletes tisztj¢nek, Torma
szÀzados Ãrnak. A szolgÀlatos ûrmester ugyanis megtagadta k¢r¢semet, hogy Ãjabb
papÁrlapokat kaphassak, ¢s rÀm mordult: fogjam r´videbbre, ne Árjak reg¢nyt. Eszem-
ben sincsen. De hogy a vallomÀsomat annak rendje ¢s mÂdja szerint megtehessem,
¢s az illet¢kesek minden k´r¡lm¢ny figyelembev¢tel¢vel hozhassÀk meg d´nt¢s¡ket,
pontosan el kell besz¢lnem, mi t´rt¢nt. Ha Torma szÀzados Ãr v¢letlen¡l nem f¡lta-
nÃja a r´vid pÀrbesz¢dnek, ¢s nem bÁrÀlja fel¡l beosztottjÀt, most erre nem nyÁlna
mÂdom.

IgazsÀg szerint nem is eml¢kszem a pillanatra, amikor v¢gre siker¡lt. Csak Annie
sikkantÀsÀra: ä Na v¢gre!!!

A mintav¢tel utÀn olyan fÀradt voltam, mintha Àttoltam volna a Gell¢rthegyet Pest-
re. Most aztÀn ¢n k´vetkeztem. Reszkettem, hogy hibÀt v¢tek, ¢s valahogyan megs¢r-
tem a gipszformÀt ä nem tudtam volna Ãjra szemben¢zni a zsel¢vel.

AztÀn Ãjabb k¢t nap, ¢s Âvatosan szedegettem az agyagdarabkÀkat a hülû ́ ntv¢ny-
rûl. Annie sÀpadozva k´vette minden mozdulatomat. Amikor az utolsÂ agyagdarabka
is a f´ldre hullt, hÀtral¢ptem.

Ott Àlltam elûttem.
A bronz hibÀtlan volt, sima, f¢nyes. Nincs mit szer¢nykedni: mestermunka. Egy

arasznyi t´k¢ly.
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Annie k´rbejÀrta, azutÀn Àt´lelt. Csak ennyit mondott: ä Forma 1.!
Teljes huszonn¢gy ÂrÀt aludtam.
Annie soha t´bb¢ nem lett az eny¢m. Nem rajta mÃlt. BÀr ki tudja. Nem kezdem¢-

nyezett, de nem is zÀrkÂzott el. K´z´mb´s maradt. °n pedig rem¢nytelen¡l megb¢-
nultam. Mintha az ¢leterû k´lt´z´tt volna ki belûlem, Àt a szoborba, ¢n meg maradtam
kongva, ¡resen. K¢ts¢gbeesetten igyekeztem sarkallni magam, de hiÀba.

Annie alig-alig jÀrt haza, az Ãj kiÀllÁtÀsÀt szervezte, de ha megj´tt, sem igen szÂlt
hozzÀm. °jszakÀnk¢nt Ãgy fek¡dt¡nk egymÀs mellett, mint k¢t cirokseprü, ¢s ha egy-
szer-egyszer fel¢ fordultam is, r´gt´n lÀtni v¢ltem a kez¢ben a z´ld algazsel¢t. Szinte
rÀm se n¢zett, tÀrgynak tekintett, ¢s ha Âvatosan k¢rdûre vontam, akkor odavÀgta:
kvittek vagyunk, nem? R¢szletekbe nem bocsÀtkozott, m¢gis ¢rz¢keltette: mindent
megkapott tûlem, amit akart, ´r¡ljek, ha megtür, enn¢l t´bbre nem szÀmÁthatok.

AzutÀn mÀr erre sem szÀmÁthattam. Egy nyÀrv¢gi reggelen elmentem dolgaimat
int¢zni ¢s bevÀsÀrolni ä hiszen ¢n vezettem a hÀztartÀst. K¢sû d¢lutÀn hazat¢rtem, ¢s
az ajtÂn c¢dulÀt talÀltam. àCucc a hÀzmestern¢l. Minden jÂt. Annie.Ê A kulcsom nem
illett a zÀrba.

A csipÀs hÀzmester a f´ldszinten odaadta a bûr´nd´met. Azt mondta, Annie kicse-
r¢ltette a zÀrat, a kulcsokat magÀval vitte, mert egy idûre elutazik, ¢s rÀbÁzta a bûr´n-
d´t: ûrizze, amÁg j´nnek ¢rte.

A l¢pcsûhÀzban toporogtam, ¢ppÃgy, mint amikor ¢rkeztem, ¢s nem tudtam, mihez
kezdjek. Egyik kezemben a bûr´nd, mÀsikban a bevÀsÀrlÂszatyor keny¢rrel ¢s leves-
z´lds¢ggel. ElbotorkÀltam.

Ettûl kezdve semmi sem siker¡lt. öjra megprÂbÀltam a numizmatikÀt, de senkinek
sem kellettem. M¢g mindig beÀrny¢kolt a szerencs¢tlen SzenthelyiäIzsÀk-¡gy. (Ism¢-
telten k¢rem, hogy tekintsenek bele az aktÀkba, nehogy a mostani eset elbÁrÀlÀsÀnÀl
valami k´d´s mÃltbeli eml¢k vessen rÀm rossz f¢nyt!)

Parkokban hÃzÂdtam meg. Azzal Àltattam magam, hogy csak addig, amÁg helyze-
tem jobbra fordul, de aztÀn gyanakodni kezdtem: talÀn nem fordul jobbra soha t´bb¢.
TalÀn v¢gleg elfordÁtotta tûlem pattanÀsos arcÀt a szerencse.

Egy ideig a VÀrosligetben laktam. N¢hÀnyszor megprÂbÀltam visszat¢rni Annie la-
kÀsÀra, csakhogy idûk´zben a kapuzÀrat is kicser¢lt¢k, a l¢pcsûhÀzig sem jutottam,
nemhogy a lakÀsig. A telefon hosszan kicsengett, sem emberi, sem g¢phang nem vÀ-
laszolt.

V¢letlen¡l pillantottam meg a nev¢t egy plakÀton. A kiÀllÁtÀsÀt a VÀrosliget egyik
pavilonjÀban hirdett¢k nagy csinnadrattÀval, megnyitÂt mond: a polgÀrmester helyet-
tese ¢s egy Kossuth-dÁjas szobrÀsz. Eg¢sz nap k¢sz¡ltem, sz´kûkÃtban mosakodtam,
¢s egy trafikbÂl loptam peng¢t ¢s borotvahabot, hogy rendbe hozzam magam. Sajnos
mell¢nyÃltam, a mÀrkÀs holmi dezodor volt, ¢s nem borotvahab, de az¢rt Ágy is meg-
prÂbÀltam rendbe hozni magam: megborotvÀlkoztam a dezodorral. V¢resre nyÃztam
a k¢pem, ¢s szaglottam, mint egy drog¢ria. Viszont nem izzadtam.

K¢sve ¢rkeztem, a pavilon mÀr zsÃfolÀsig telt. Csak az ajtÂig jutottam, ott k¢t kopasz
bunkÂ Àllta utamat, talÀn a polgÀrmester-helyettes gorillÀi. Nem jutottam be. Csak
messzirûl lÀttam Annie-t ä kiv´r´sl´tt a t´megbûl.

Egy h¢ttel k¢sûbb egy sz¡rke est¢n Ãjra arra kÂboroltam.
A pavilon mÀr zÀrva. Kevesen jÀrtak arra. A hÀtsÂ ablaknÀl talÀltam n¢hÀny lÀdÀt,

egymÀsra raktam ûket, ¢s felkapaszkodtam az ablakig. Amikor megszoktam a homÀlyt,
fel tudtam m¢rni az eg¢sz kiÀllÁtÀst. KizÀrÂlag ¢nbelûlem Àllt. K´z¢pen a v´r´s mÀr-

502 ã B¢k¢s PÀl: Forma 1.



vÀnytalapzaton meredezett a bronzom, amit a sajÀt kezemmel magam ´nt´ttem. K´-
r´tte csigavonalban mÀsolatok. LegalÀbb egy tucatnyi. Forma ¢s m¢ret azonos, az
anyaga mindnek mÀs: sÀrga- ¢s v´r´sr¢z, f¢nyes krÂmac¢l, zsÁrkû ¢s mÀrvÀny, szÁnes
müanyag, pr¢selt papÁr. A csigavonalba rendezett mÀsolatok f´lvezett¢k a lÀtogatÂt a
k´z¢pre helyezett eredetihez, az ́ r´k ¢s klasszikus anyaghoz ä ahogyan Annie mondta
egykor.

H¡ledezve lÂgtam az ablakban, Ãgy bÀmultam ́ nmagam meredezû sokszorosÁtvÀ-
nyait, mÁg csak az egyik lÀda megbillent, ¢s lezuhantam. SÀntÁtva igyekeztem a tÃlol-
dalra, a bejÀrathoz. A masszÁv t´lgyfa kapuk zÀrva, de a bejÀratra felkasÁroztÀk a kiÀl-
lÁtÀs kritikÀit. F¢nyk¢pes beszÀmolÂk voltak, a fotÂkon Annie, szÁnesben ¢s fekete-fe-
h¢rben, pengesovÀny arcÀn diadal. A cÁmek: V¢gre botrÀny! Amit m¢g nem lÀtott a Liget.
A klasszicitÀs diszkr¢t bÀja. Az ûserû. A Sz¢ps¢g ¢s a Sz´rnyeteg.Itt megtorpantam. Annie a
sz¢ps¢g, ¢s a szobor a sz´rnyeteg, vagy fordÁtva?

Elolvastam Annie egyik interjÃjÀt. Azt mondta, hogy a term¢szetn¢l t´k¢letesebbet
müv¢sz nem alkothat, az emberi testn¢l t´k¢letesebbet pedig maga a term¢szet sem
tud. Na m¢g. A riporter a cikk v¢g¢n megjegyezte, hogy a fiatal szobrÀsznemzed¢k
legnagyobb tehets¢g¢t ez a kiÀllÁtÀs indÁtotta el a meg¢rdemelt vilÀghÁr fel¢, hiszen
mÀris meghÁvÀst kapott a pÀrizsi ûszi tÀrlatra, ¢s a New York-i Modern Müv¢szetek
MÃzeumÀnak bizottsÀga bevÀlogatta a K´z¢p-EurÂpa jelen idûben cÁmü reprezentatÁv ki-
ÀllÁtÀsra.

OrdÁtoztam, ¢s az ajtÂt d´ngettem. Az ott bent ¢n vagyok! °n! AdjÀk ide nekem
magamat! Kerestem egy k´vet, belevÀgtam a kapuba. Az ûr nem mert elûbÃjni, viszont
kihÁvta rÀm az URH-t. °pp csak meg tudtam pattanni.

çtÀlltam a guberÀlÀsra. Egy ideig a k´rÃti zsebtolvajok Àltal elemelt ¢s a mell¢kutcÀk
kukÀiba hajigÀlt retik¡l´ket kerestem, de kider¡lt, hogy a piac mÀr fel van osztva, sem-
mi es¢lyem. Akkor ¡vegeket gyüjt´ttem, de az semmire sem volt el¢g. V¢g¡l a szÁnes-
f¢mre szakosodtam ä abban legalÀbb volt szakismeretem.

Kik´lt´ztem a vÀrossz¢li szoborparkba. Ott nyugalom volt, ¢s vonzott a rengeteg
bronz. Egy darabig a Gyûzelem Nemtûj¢nek talapzatÀban laktam, a bal lÀb alatt. Tu-
lajdonk¢ppen szÀraz, kellemes hely lett volna, csak a zsÃfoltsÀgot nem bÁrtam. R´vi-
desen kihalt valaki a B¢kegalamb alÂl, ¢s ¢n Àthurcolkodtam. Ez nagyjÀbÂl megfelelt,
eltekintve attÂl, hogy egy hihetetlen¡l b¡d´s pasas volt a szomsz¢dom, bizonyos VÀ-
gÂka SzilÀrd, azelûtt valami vegyi ¡zemben dolgozott, ¢s mintha most, ́ regs¢g¢re adta
volna ki magÀbÂl az ¢lete sorÀn bel¢szÁvÂdott szagokat. Viszont ÃjsÀggal takarÂdzott,
Ãgyhogy sosem voltam olvasnivalÂ hÁjÀn.

VÀgÂka mellkasÀrÂl emeltem le azt a lapot is, ami Keszszely Annie a magyar mü-
v¢szet t´rt¢net¢ben pÀratlan sikereirûl Árt. VÀsÀrolt tûle minden valamirevalÂ mÃze-
um. A cikkbûl kider¡lt, hogy sorra eladja a k¡l´nb´zû anyagokbÂl k¢sz¡lt vÀltozato-
kat, csak az eredetit, a bronzot nem. Megtudtam, hogy a àhÃszcentis forradalomÊ ä
egy kritikus hÁvta Ágy ä ott Àll Amszterdamban, New Yorkban, M¡nchenben, Sydney-
ben, Londonban, megeml¢kezett rÂla a New York Times, a Le Monde ¢s a Frankfurter
Allgemeine Zeitung, m¢ltatÀsokat Árnak rÂla, hol mer¢sz megÃjulÀsnak nevezik, hol
meg botrÀnyos humbugnak pocskondiÀzzÀk, de û, vagyis ¢n, Àllja, vagyis Àlljuk a hÁr-
n¢v viharÀt. °s a szobor tovÀbbmenetel; meghÂdÁtotta a konzervatÁv Latin-AmerikÀt,
Buenos Airesben t¡ntettek ellene, RiÂban elloptÀk, ¢s csillagÀszati ́ sszeget fizetett ¢rte
a biztosÁtÂ ä ¢s feltünt az elsû hamisÁtvÀny is.

VisszaterÁtettem az ÃjsÀgot VÀgÂkÀra, elfÃjtam a temetûi m¢csest, ¢s Àlmatlanul
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hÀnykolÂdtam a vackomon. Annie-ra gondoltam, aki ilyen szem¢rmetlen¡l ¢keskedik
a mÀs tollÀval. Biztos, hogy mÀr az elsû pillanatban ez forgott a fej¢ben. TÃl k´nnyü
volt a dolgom annak idej¢n az çfonyÀban. MÀr ott is csak ezt akarta ä ´ntûmintÀt ke-
resett. A münarancsra meg a z´ld algazsel¢re gondoltam, ¢s ´k´lbe szorult a kezem.

KÁnlÂdva forgolÂdtam VÀgÂka szÃrÂs vegyszagÀban. M¢rhetetlen irigys¢g fogott
el. Nem bÁrtam elviselni a gondolatot, hogy mÁg egy darabom ilyen sz¢d¡letes karriert
fut be, nagyvilÀgi ¢letet ¢l, k´rbeparÀd¢zza a f´ldgolyÂt, elegÀns megnyitÂkon feszÁt
peckesen, parf¡millatÃ h´lgykoszorÃban ÀlldogÀl, pezsgûspoharak csilingelnek k´-
r´tte, ¢s tarka bl´ff´k r´pk´dnek müv¢szet ¢s a term¢szet viszonyÀrÂl, ¢n itt tengûd´m
a B¢kegalamb alatt.

BosszÃt esk¡dtem.
VÀrtam az alkalmat. Az alkalom akkor adÂdott, amikor Annie hazat¢rt diadal-

ÃtjÀrÂl, ¢s a Mücsarnokban megnyÁlt a kortÀrs müv¢szeti kiÀllÁtÀs, melyen a bronzot,
a Forma 1.-et ÀllÁtotta ki, az utolsÂt, az egyetlen eredetit. Aminek ¢n vagyok az erede-
tije. °n. °n. °n.

A t´bbit mÀr tudjÀk. TalÀn csak annyiban t¢vednek az ÃjsÀgok, hogy nem kalapÀcs-
csal ¢rkeztem a Mücsarnokba, hanem a B¢kegalamb egyik tollÀval, amit egy¢bk¢nt
szÁnesf¢m-¢rt¢kesÁt¢s c¢ljÀbÂl vÀlasztottam le a szÀrnyÀrÂl.

Amint bel¢ptem a Mücsarnokba, kiszÃrtak a biztonsÀgiak. Nem volt neh¢z: a ron-
gyaim kirÁttak a k´rnyezetbûl. Alig emeltem magasba a tollat, letepertek.

Most, hogy e vallomÀs v¢g¢re ¢rtem, csak annyit mondhatok: hÀlÀs vagyok a sors-
nak, hogy alkalmat kaptam rÀ. Elmondhatatlanul megk´nnyebb¡ltem. M¢g egyszer
k´sz´n´m Torma szÀzados Ãr szÁves segÁts¢g¢t.

K¢rem az illet¢keseket, m¢rlegeljenek minden k´r¡lm¢nyt belÀtÀsuk szerint.
Befejez¢s¡l szeretn¢m hozzÀfüzni: nem bÀntam meg, amit tettem. De azt sem bÀ-

nom, hogy a bronzom megÃszta. Sût. Most mÀr ́ r¡l´k neki. LegalÀbb egy t´red¢kem
¢lvezheti a nagyvilÀgi ¢let gazdag, szÁnes forgatagÀt, ami nekem nem jutott osztÀlyr¢-
sz¡l. Pedig ¢n is szerettem volna lÀtni New Yorkot, Sydneyt, Londont. Eddig nem
siker¡lt, ¢s hiÀba is ÀltatnÀm magam azzal, hogy eztÀn majd igen. Mi¢rt nem ¢n ma-
gam, mi¢rt nem a fejem, a felsûtestem utazott be ´t f´ldr¢szt diadalmasan, mi¢rt al-
testem egy t´red¢k¢nek jutott a dicsûs¢g?! De hÀt... ha Ãgy vessz¡k: û az ¢n k´vetem
a nagyvilÀgban.

EzenkÁv¡l... neh¢z az ilyet leÁrni... ¢s talÀn nem is tartozik e vallomÀshoz, de... mind-
annyian a halhatatlansÀgra vÀgyunk. Arra, hogy kijÀtsszuk az elmÃlÀst. °s... ¢n mÀr
r¢gen nem leszek, amikor û m¢g mindig ott Àll a vilÀg mÃzeumaiban. AkÀrhogyan is,
de Ágy lenyomatot hagyok magam utÀn. Megmaradok, ha t´red¢kben is. LegalÀbb
egy darabom bizonyosan tÃl¢l engem.

Tisztelettel:
F¢my Pl¢h BoldizsÀr

ûrizetes
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NOVELLAPçLYçZAT

Podmaniczky SzilÀrd

A SçTçNFAJZAT

S´t¢t ¢jszaka volt, a lehetû legs´t¢tebb, m¢gis lÀtszott, elborul az ¢g. A felhûk oly se-
besen vontÀk be az eget, hogy egy pillanatra megsz¢d¡ltem a farakÀson, mint mikor
anyÀm utoljÀra kevert le csengûfrÀszt egy k¢t¢rtelmü hazugsÀg¢rt. Akkor nem esett,
most sem akart, mintha nem is felhûk, hanem l¢giesen puffadt ¢lûl¢nyek hÃznÀnak
el a fejem f´l´tt, amely f´l¢ elûbb egy hasÀbfÀt tartottam ernyû¡l, ¢s amikor borjÃszem
nagysÀgÃ cs´ppekben m¢gis nekieredt az esû, ledobtam a f´ldre, mert esû ellen annyit
¢rt, mint villÀmlÀskor fümagot ropogtatni. Meleg, viharos sz¢l fÃjt, de mire ´sszekÂ-
colhatta volna a hajam, elÀzott, gyûzk´dn´m kellett magamat, hogy ez bizony a hajam.
MÀs a helyemben mÀr r¢g beiszkolt volna egy ereszet vagy fa alÀ, hogy ott csapja agyon
a villÀm, de ha akar, gondoltam, itt a farakÀson is agyoncsaphat, nincs sz¡ks¢g ahhoz
¢lû fÀra vagy ereszetre.

Sz¡rk¢sk¢k pocsolyavÁz sistergett k´r¡l´ttem, a villÀmok egymÀst ¢rve fÃrÂdtak a
talajba, d¡b´rg´tt, mint egy pokolgyÀr, a torkomban a dobhÀrtyÀmat ¢reztem, a ke-
zemben mÀsik, ellent¢tes kezem, a szemem rezegve lÀtta a szemh¢jamrÂl le´mlû zu-
hatagon kereszt¡l az istÀllÂ lid¢rcesre meszelt oldalfalÀt, a vertvÀlyog lakÂhÀzat. A lek-
vÀrfûzû csalÀd hÀromnapos id¢nymunkÀra fogadott, s most mind a dunyhÀja tollaza-
tÀval ´lelkezve reszket, talpukrÂl hideg verejt¢k csorog a szalmazsÀkra, s mind azon
t´ri a fej¢t, mit v¢thetett, milyen bün¢rt kell megfizetnie, ha a villÀm iszonyÃt rÀndÁtva
rajta lesÃjt rÀ, s hasÀra olvasztja a dunyha tollazatÀt.

Itt mindenki f¢l valami¢rt, ûk Ãgy mondjÀk, istenf¢lû emberek, mintha elÀtkozva,
egy ismeretlen bün b´rt´n¢ben t´lten¢k ¢letfogytig tartÂ b¡ntet¢s¡ket, amit ideig-
ÂrÀig, amÁg dolgoznak, elfelejtenek, de amint nem csinÀlnak semmit, f¢lelm¡k f´lerû-
s´dik, s bÀrmi, ami mozdulatlansÀgra Át¢li ûket, a v¢gsû b¡ntet¢s k´zeledt¢t jelzi, ez¢rt
inkÀbb ÀllandÂan, megÀllÀs n¢lk¡l dolgoznak, hogy est¢re, mikor mÀr a petrÂleum
vagy a gyertya lÀngja mellett is elfÀrad a szem¡k, magukat hullÀra dolgozva t¢rjenek
az Àgyba, hogy ott azonnal elnyomja ûket az Àlom, ne ¢rezz¢k t¢tlens¢gnek a pihen¢st.

Itt mindenki Ãgy v¢lte, hogy anyÀm ¢s apÀm k´z´s erûvel ́ lt¢k magukat a mocsÀr-
ba, mert rÀj´ttek, mekkora bünt k´vettek el azzal, hogy engem vilÀgra hoztak, itt min-
denki azt gondolta, hogy sÀtÀnfajzat vagyok, ami¢rt mÀr csecsemûkoromban kiss¢ ko-
ros volt az arcom, s ha a sz¡leim nagy n¢ha elvittek templomba, a pap kez¢ben resz-
ketni kezdett a kereszt, a gyomra ́ kl´mnyire szorult, ¢s elfogta a szapora. ögy gyül´lt
mindenki, ¢s annyira kÁvÀnta a pusztulÀsomat, hogy a nagyobb ¡nnepeken ´sszeve-
rûdû t´megben k¢jes jÀratokon haladt szÀjrÂl szÀjra, hogy ki mik¢nt m¢szÀrolt le Àl-
mÀban, vetett v¢get ¢letemnek; a legk¡l´nb´zûbb kegyetlens¢gekre ragadtatta ûket
amÃgy mozdulatlan fantÀziÀjuk, de aztÀn a gyÂnÂf¡lke rost¢lyÀn Àt mind elmes¢lt¢k
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a papnak, aki a feloldozÀst k´vetûen egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy szÀrnya-
kat adjon annak az elk¢pzel¢s¢nek, miszerint egy sÀtÀnfajzat elpusztÁtÀsa egyk´nnyen
bünbocsÀnatot ¢rdemlû sz¡ks¢ges rossz.

Ha apÀm nem lett volna a k´rny¢k hÁrhedten legerûsebb embere, a n¢gy¢ves kort
sem ¢rem meg; ha bement a kocsmÀba, a s´rbûl kiszÀllt a sz¢nsav, a fr´ccsben kett¢vÀlt
a szÂda ¢s a bor, s aki legnagyobb erûlk´d¢se ellen¢re is a szem¢be n¢zett, azonnal
fizetett ¢s elpÀrolgott. Mindez csak azÂta volt Ágy, hogy engem sÀtÀnfajzattÀ kiÀltottak,
s bennem v¢gre megtalÀltÀk Àtkozottul nyomorult ¢let¡k okÀt. AnyÀm sokszor ma-
gyarÀzta, mi¢rt gyül´lnek benn¡nket ennyire, de ¢n inkÀbb d¡h´s lettem, mint oko-
sabb, ¢s aprÂ bosszÃkkal nehezÁtettem azoknak az ¢let¢t, akik a mi¢nket nehezÁtett¢k,
Àm ez csak olajk¢nt ´ml´tt a lÀngok k´z¢, s ha mÀr anyÀm nem bÁrta c¢rnÀval meg-
veszekedett bajkever¢semet, leakasztott n¢hÀny csengûfrÀszt fiatalon idûs arcomra, de
azon nyomban meg is bÀnta, magÀhoz ´lelt vagy hozta ¢dess¢gnek a szilvalekvÀrt.

ApÀm legelûbb a papot gyûzk´dte, hogy vegyen be a kereszts¢gbe, hogy az majd
talÀn enyh¡l¢st hoz rÀm ¢s a rajtam kit´lt´tt gyül´letre, de a pap megmakacsolta ma-
gÀt, ¢s azt mondta, hogy egy sÀtÀnfajzatot ÀlruhÀban ereszteni a bÀrÀnyok k´z¢
rosszabb, mint ha nincs rajta Àlruha. Tudtommal apÀm soha nem vert meg papot;
talÀn mÀst sem, el¢g volt neki, hogy megteheti. AnyÀm ¢s apÀm szint¢n istenf¢lû em-
berek voltak, de nem Ãgy, ahogy a t´bbi, ûk nem f¢lt¢k az Istent, ¢s nem riadtak vissza
attÂl sem, hogy esti imÀik k´zben elmosolyodjanak.

Azon a napon, amikor mÀsok szÀmÀra nyomtalanul eltüntek, az ́ sszes szilvalekvÀrt
kint talÀltam a konyhaasztalon, ¢s mindhiÀba magyarÀztÀk azzal nyomtalan eltün¢s¡-
ket, hogy a miattam ¢rzett büntudattÂl vez¢relve, k´z´s erûvel ´lt¢k magukat a mo-
csÀrba, ¢n tudtam, hogy ez k¢ptelens¢g; apÀm ki nem Àllhatta a mocsÀrgÀz szagÀt, s
ezek utÀn Ãgy k¢pzeltem, ha egyszer m¢gis ´nkez¢vel vetne v¢get ¢let¢nek, akkor is
inkÀbb az illatos rÂzsalugas tartÂoszlopÀt vÀlasztja, mint a mocsarat. Egyed¡l marad-
tam, Àm minduntalan, amikor a rÂzsalugasra t¢vedt a tekintetem, megnyugodtam,
¢s biztosat ¢reztem afelûl, hogy apÀm¢k egy tÀvoli, ismeretlen faluba vÀndoroltak; tud-
tÀk, ha magukkal visznek, ugyanez a gyül´let temet majd maga alÀ mindannyiunkat,
mint itt, ahol alig tÁz¢vesen egymagam maradtam ´rd´gi ÀbrÀzatom miatt.

ApÀm minden bizonnyal azt is tudta, hogy vagy elpusztÁtanak ¢s mind´r´kre meg-
szabadulnak tûlem, ¢s simÀra gerebly¢zik sÁrhantomat is, ¢s t´bb r¢tegben besÂzzÀk
a mellkasomra lapÀtolt f´ldet, hogy m¢g csak n´v¢ny se sarjadjon elmÀllÂ testem anya-
gÀbÂl, vagy, gondolhatta apÀm anyÀm k´nnyeit itatva, az irÀntam ¢rzett f¢lelemmel
´tv´z´tt gyül´letben nagyobb r¢sz a f¢lelem, s a velem valÂ bÀrminemü kapcsolattÂl
visszariadva ¢letben hagynak, de kegyetlen¡l megkÁnoznak majd, s ha valÂban ¢letre
sz¡lettem, ¢s nem a sÀtÀn f´ldi helytartÂjÀnak ä mert ¢reztem, n¢ha apÀm is elbizony-
talanodott ä, akkor elrendezem a dolgokat, s ha el¢g m¢lyen maradtak eml¢kezetem-
ben, megkeresem ûket, vagy megkeresem a nekem valÂ rÂzsalugast.

A vihar nem csendes¡lt, zuhogott, b´mb´lt ¢s szakadt, bÀr ¢n mÀr nem hallottam
semmit, a fel-felvillanÂ kÃtkÀva perem¢n jÀrtattam a szemem, s prÂbÀltam meg¢rteni,
mi¢rt ugranak olyan sürün emberek a kÃtba, fejjel ugranak-e vagy talppal, sikÁtva?
De itt a sÁksÀgon nyilvÀn ez az egyetlen lehetûs¢g, hogy valaki a m¢lybe vesse magÀt,
ez a legegyszerübb, mert levethetn¢k magukat a hÀztetûrûl vagy egy jegenyenyÀrrÂl,
csakhogy oda nem tudnak f´lmÀszni, marad a kÃt szÁvszorÁtÂ, hüs m¢lye vagy mÀr
egyenesen a temetû g¢meskÃtja, ott helyben. Innen senki nem utazott m¢g a hegyek-
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be, hogy sziklÀkat megmÀszva, ki¢hezve ¢s elcsigÀzva a m¢lybe vesse magÀt. Marad
kiÃtnak a kÃt, de legf´ljebb a padlÀson egy szÀlgerenda.

Ha a munkÀba m¢g be is fogadnak, mert megesik a szÁv¡k, vagy a f¢lelem ezt dik-
tÀlja nekik, szÀllÀst soha nem fognak adni, mindig az udvaron alszom, csÁpûsebb t¢len
az istÀllÂban, de inkÀbb az udvaron, k´zel a kÃthoz ledobnak egy pokrÂcot, hÀtha ¢jjel
belevetem magam, Ágy gondoljÀk az û fej¡kkel, majd nem tudok aludni a szenved¢s-
tûl, a megalÀzÀstÂl, ¢s jobb hÁjÀn a kÃtba vetem magam. InkÀbb f´lÀldozzÀk ez¢rt a
kutat, inkÀbb ¢let¡k v¢g¢ig abbÂl a kÃtbÂl isznak, amelyikbe belefulladtam, csak mÀr
fulladn¢k bele. Pedig mostanÀban nem csinÀlok semmit ellen¡kre, b¢k¢sen tür´k
mindennap.

MiÂta sz¢tvert¢k a hÀzunkat, nem alszom otthon. K¡l´n´s, hogy k¢t ¢ven Àt csak
egyetlen alkalommal nem aludtam otthon, ¢s akkor vert¢k sz¢t a hÀzat. AmÁg otthon
voltam, nem mertek bej´nni. De akkor ¢jjel leittam magam murciborral egy sz¢na-
boglyÀt villÀzva, ¢s ott is aludtam. Mire haza¢rtem, a hÀz mÀr darabokban Àllt. Csoda,
hogy nem gyÃjtottÀk f´l, nem ¢rtem, mi¢rt nem, ha mÀr eddig elmentek, mehettek
volna tovÀbb is. A rendûrmester Ãgysem ÀllÁtotta volna elû a tetteseket fogolyk¢nt va-
lami gyanÃ miatt. ý is gyül´lt tiszta szÁv¢bûl. LeginkÀbb r¢szegen szeretett kergetni a
pisztolyÀval. T´vest¡l t¢pi ki a csalÀdfÀmat, Ág¢rte ¡v´ltve, sz¢tl´v´m a t´keidet, de
soha nem bÁrt elkapni, egyszerüen elbÃjtam, û pedig szaladgÀlt a fût¢r bokrai k´z´tt,
mint egy idegen f´ldre t¢vedt barbÀr vakond.

MÀr hajnalodott, mikorra el¡lt a vihar, vÁz borÁtott mindent, a sz¡rke k´dt´mb´k
m´g¡l n¢ha elûbillent egy-egy tÀvoli tÀrgy: taliga, szek¢r, a gÂr¢ l¢cei k´zt Ãgy Àlltak
ki a kukoricacs´vek, mintha ezekkel az aprÂ szÀrnyakkal akarna felemelkedni, majd
elrep¡lni az a faszerkezet, amelynek aljÀt v´r´s t¢glÀbÂl neh¢z disznÂÂllÀ alakÁtotta a
helyi elk¢pzel¢s. A levegû olyan nyirkos volt, hogy csak pÀr m¢terre lÀttam; a hÀz pe-
rem¢rûl kifutÂ t¢glaÃt nem ¢rte el a kaput. Egy homokbuckÀn sz¢traktam a tüzifÀt,
hogy a d¢lelûtti nap mielûbb kiszÀrÁtsa, s talÀn Ãgy d¢l k´r¡l begyÃjthassak a pokoli
nagy r¢z¡st alatt, amibûl ¡resen is a szilvalekvÀr illata Àradt.

A cefrezÃzÂ falÀnak dûlve Ãgy tettem, mintha aludn¢k, amikor a gazda hosszÃ botjÀval
tÀvolrÂl megkocogtatta a vÀllamat. Egy idû Âta mindig Ãgy teszek, mintha aludn¢k,
reggel ne talÀljon rÀm nyitott szemmel senki, senki ne gondolkodjon azon, hogy miÂta
lehetek ¢bren, s amiÂta ¢bren vagyok, mit csinÀltam. Ezzel minden, ¢jszaka t´rt¢nt
sz´rnyüs¢g vagy gaztett alÂl kivonhattam magam, mert lÀtszott, milyen m¢lyen alszom
¢s milyen pihenten ¢bredek, aki pedig gaztettet vagy sz´rnyüs¢get k´vet el ¢jszaka,
az nem ¢bredhet m¢ly ÀlombÂl pihenten, gondoltÀk. Nappal pedig szemmel tarthat-
tak, soha nem maradtam egyed¡l, mindig Ãgy int¢ztem, hogy szemmel is tarthassa-
nak, hogy valaki mindig lÀsson, csak a tisztÀlkodÀst ¢s az ¡rÁt¢st v¢geztem egyed¡l,
mindkettût r´vid ideig. Csak akkor besz¢ltem, ha k¢rdeztek, de ha k¢rdeztek, minden
esetben vÀlaszoltam. MegszoktÀk, hogy nem k¢rdezek semmit, ez¢rt ha akartak tûlem
valamit, k´z´lt¢k. °n nem k´z´ltem semmit, tettem a dolgomat, amire megk¢rtek, s
ha m¢g eleinte olyat k¢rtek is, amirûl azt gondoltÀk, nem bÁrom megcsinÀlni, leszoktak
rÂla, mert megcsinÀltam. Az az egy szerencs¢m, hogy szÂban soha nem k¢rt¢k, ugorjak
a kÃtba, mert akkor talÀn prÂbÀra tett¢k volna a t¡relmemet. De ha r¢szegen vagy
mÀsokat szÂrakoztatva, netÀn asszonyoknak szelet csapva azt k¢rt¢k, csobbanjak bele
a trÀgyal¢be, megtettem, belevetettem magam, abban bÁzva, hogy a trÀgyal¢ aljÀn nem
felejtettek gerebly¢t. De hamarosan beteltek az eff¢le szÂrakozÀssal, s miutÀn lÀttÀk,
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hogy magamtÂl nem vetem magam a trÀgyal¢be, hogy ez engem nem szÂrakoztat, ¢s
ûket sem akarom ezzel k¢retlen¡l szÂrakoztatni, jobbnak talÀltÀk, ha dolgoztatnak, ¢s
belÀttÀk, semmilyen szÂrakozÀst nem nyÃjt nekik, ha bÀrmit megteszek, ¢s nem fa-
nyalgok bÀrmit megtenni. Term¢szetesen minden¡tt kiprÂbÀltÀk, hogy Ãgy van-e,
hogy k¢r¢s¡kre bÀrmit megteszek, s miutÀn ez viszonylag egyszerüen bebizonyoso-
dott, egyre kev¢sb¢ szÂrakoztattÀk magukat velem. Azon nem tudtak eligazodni, hogy
mif¢le szerzet vagyok; milyen ember az, aki szÂ n¢lk¡l mindenre kaphatÂ. De az¢rt
azt lÀttÀk ä mert el¢rtem ä, hogy teljesen Àrtalmatlan vagyok, egy Àrtalmatlan sÀtÀn-
fajzat, amelyik ugyan k¡lsej¢t tekintve teljess¢ggel sÀtÀnfajzat, de soha nem tesz olyas-
mit, amit egy sÀtÀnfajzattÂl elvÀrni. Azt mondtÀk, sÀtÀnfajzat vagyok, egy idû utÀn in-
dulat n¢lk¡l szÂlÁtottak Ágy, ez lett a nevem, bÀr valÂjÀban mÀr nem tartottak sÀtÀnfaj-
zatnak, Àm a nevem mind´r´kre arra eml¢keztette ûket, hogy sÀtÀnfajzatk¢nt j´ttem
a vilÀgra, s valahol a lelkem legm¢ly¢n nyilvÀn az is vagyok, m¢g ha egyetlen pillanatig
sem vÀltom be a nevemhez füz´tt rem¢nyeket.

A korombeli ¢s kisebb gyermekeket a nevem elmagyarÀzÀsÀval vagy p¢ldak¢nt be-
mutatott, irÀntam ¢rzett megvet¢ssel tartottÀk tûlem tÀvol, s ha valamelyik m¢gis k´-
zeledni prÂbÀlt, azt elvert¢k, majd a legk´zelebbi gyÂnÀson bevallattÀk vele, s a pap
t´bb tucat miatyÀnkkal eloldozta ût a hozzÀm valÂ k´zeled¢s kÁs¢rt¢s¢tûl. De ha m¢g
ez sem hasznÀlt, kisebb gyomorbÀntalmakat okozÂ ¢telt etettek a gyerekkel, amitûl
legalÀbb f¢l napon Àt szenvedett, s ekkor mÀr belÀtta, nem k´zeledhet egy fertûzû,
m¢ly b¢lkÁnokat okozÂ sÀtÀnfajzathoz. A nagyobb gyermekek alattomos kegyetlens¢ge
¢s a perverz gazdaasszonyok mocskos jÀt¢kai k¢t k¡l´nb´zû mÂdon ûr´lt¢k az idegei-
met, de azzal, hogy minduntalan tÃljÀrtam az esz¡k´n, legtitkosabb ´szt´neik isme-
rûje lettem, Àm hiÀba volt e tudÀs fedez¢ke, arrÂl nem is Àlmodhattam, hogy valaha
Ãjra iskolÀba jÀrjak, s torz ÀbrÀzatom b¢lyeg¢t f´lcser¢ljem az iskolÀzottsÀg adta biz-
tonsÀgra.

ögy tizenegy k´r¡l az elterÁtett tüzifa felsû r¢tege megszÀradt, az ¢jszakai viharra ¢s
a hajnali k´dgomolyagra mÀr csak a m¢lyebb bakancsnyomokban ¢s patalenyoma-
tokban ́ sszegyült s tizenegyre langyosra melegedett Àttetszû pocsolyÀk eml¢keztettek.
°jszaka ¢s hajnalban mindent birtokba vett az ûserû: az ûssz¢l, az ûsesû, az ûsmenny-
d´rg¢s, de tizenegyre f´lszÁvÂdott mindez, ¢s oly k´nnyed¢n folytatÂdhatott a szilva-
lekvÀrfûz¢s, mintha legalÀbbis k¢t k¡l´nb´zû ¢letet ¢lne egyszerre az ember, k¢t egy-
mÀst teljess¢ggel kizÀrÂ ¢letet, de mindkettût ¢li, aztÀn mindkettûbe belehal a maga
mÂdjÀn.

Az este kimagozott ¢s f´lcukrozott szilvÀt az ¡stbe hordtam, elûbb n¢hÀny aprÂ fÀval
kis t¡zet raktam, majd mind vaskosabb darabokkal f´lerûsÁtettem. A bel¡l nedves fa
kisebb lÀngon ¢s hosszabban ¢gett, ami azt is jelentette, hogy ma m¢g lassÃbb keve-
r¢ssel sem fogom odakapatni a lekvÀrt. A gazda kezembe nyomta a hatalmas, szürû-
fejes fakanalat, ¢s meghagyta, egyetlen legyet sem akar talÀlni a lekvÀrban, amivel kora
estig k¢sz¡ljek el, mert kora este a tanÁtÂ vÀr a parÂkiÀn. Ha nincs a szÀmban szilva-
mag, most az egyszer biztosan legalÀbb egy k¢rd¢ssel kik¢rdezem a gazdÀt, de a gazda
gyül´lte, ha valaki magot szopogat, azt mondta, hogy aki magjÀt hÃsa n¢lk¡l tartja a
szÀjÀban, az az ´rd´ggel cimborÀl, ¢s elûbb-utÂbb a kÃtba veti magÀt, mert a magtÂl
elmegy az esze. AztÀn azt is meghagyta, legyen hely¢n az eszem ¢s tisztess¢gem, ha a
tanÁtÂ el¢ Àllok, mert az a hÁr jÀrja, hogy az ¢jszakai vihartÂl megmÀmorosodott, ¢s
k¢ptelens¢gek sorÀt hajtja v¢gre reggel Âta, s ami a legk¢ptelenebb, hogy velem, a
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sÀtÀnfajzattal akar talÀlkozni a parÂkiÀn, velem, akivel jÂszer¢vel mindenki csak Ãgy
talÀlkozik, hogy kez¢ben ¢rzi a b´ll¢rk¢s hideg markolatÀt.

A hÁrtûl izgatott lettem ¢s d¡h´s, istentelen f¢lelem ragadott magÀval, nem tudtam
elk¢pzelni, mit akar tûlem a tanÁtÂ a parÂkiÀn, amit sürü, magas bokrok ́ leltek k´r¡l,
s az a hÁr jÀrta, ott rontja meg sorra v¢gzûs diÀkjait, Ágy kapnak v¢gbizonyÁtvÀnyt, ezzel
pecs¢teli meg ¢retts¢g¡ket. ElhatÀroztam, mostantÂl kezdve nem tür´m a megalÀzta-
tÀst, ¢s azt is elhatÀroztam szent akarattal, magammal viszem az ÀcskapocsbÂl k´sz´-
r¡lt k¢semet, ¢s ha rÀm t´r a tanÁtÂ, kiher¢lem, mint egy macskÀt, aminek es¢lyt sem
adnak a menek¡l¢sre, fejjel lefel¢ belenyomjÀk a csizmaszÀrba, s a gazda lÀbbüz¢ben
fuldokolva ´r´kre elveszÁti f¢rfiÃi mivoltÀt.

D¡h´mtûl mÀr d¢lre elfÀradtam, b¡d´sen izzadtam, kavartam az ¢desen levedzû
lekvÀrt, ¢s kapkodtam f´l¡le a felszÀllÂ melegben megsz¢d¡lt legyeket. AnyÀmra ¢s
apÀmra gondoltam, az asztalon ¢dess¢g¡l hagyott szilvalekvÀrokra, k¢ts¢gbees¢semre
¢s a k¢ts¢gbees¢stûl hamarosan rÀm borulÂ lusta, akkori fÀradtsÀgra, amelyhez ha-
sonlÂt nem ¢reztem: szabad ¢s gyenge voltam, mint aki megtudja, van tÃlvilÀg.

A lekvÀr kifûtte a lev¢t, sürüs´dni kezdett, lomha f¢lg´mb´k domborultak a szÁn¢n,
majd vÀratlanul elpukkantak. Kiss¢ sz¢ttÃrtam a vibrÀlÂ parazsat, visszÀbb fogtam a
pokol t¡z¢t a mennyei lekvÀr alatt, az ¢lesre szopott magot a tüzbe k´ptem, a nyelvem
megkem¢nyedett, mint egy megszikkadt agyagdarab. A r¢z¡st k´zep¢n ÀthÃztam a
szürûfejes fakanalat, hogy lÀssam, kilÀtszik-e az ¡st alja, mert akkor bebûr´s´d¢sig be-
¡vegelhetem, amikor egyszerre a hÀz elûtt a gazda ¢s a gazdaasszony halk, de gyors
szavai cser¢ltek gazdÀt. RÂlam, a tanÁtÂrÂl ¢s az ¢jszakai viharrÂl besz¢ltek. HÀtat for-
dÁtottam nekik, a fakanÀlba kapaszkodva f¡leltem.

Mire megfûtt a szilvalekvÀr, megtudtam mindent, de m¢g azt is, amit nem akartam,
amit csak az ¢n eszem pakolt hozzÀ v¢delmemre.

A tanÁtÂ oly istenf¢lû ember volt, hogy csak a parÂkiÀn merte magÀ¢vÀ tenni v¢gzûs
n´vend¢keit, hogy aztÀn az azonnali gyÂnÀssal teljes legyen a v¢gkiel¢g¡l¢s, s mÀsnap
megtisztulva l¢pjen a borb¢ly mühely¢be, hogy a tablÂk¢pre k¢sz¡lve megigazÁttassa
az olykor ÂriÀsira nyÁlÂ orrcimpÀja alatt hÃzÂdÂ ritkÀs, v¢kony szÀlÃ bajszÀt, amirûl
elragadtatÀssal besz¢ltek a kÀposztamellü, v¢gzûs diÀklÀnyok. A tanÁtÂ tette a dolgÀt,
de a lelke nem ¢p¡lt f´l a gyÂnÀsoktÂl; egyetlen alkalmat sem szalasztott el, hogy ha
csak aprÂp¢nzt is, de valamit mindig csÃsztasson a templomi perselybe nagy nyilvÀ-
nossÀg elûtt, s az v¢gk¢pp tiszteletet ¢bresztett minden istenf¢lûben, hogy mÀr f´lÀl-
lÁttatta sÁrk´v¢t, a neve alatt bizonytalanul szabadon hagyva halÀlozÀsi dÀtumÀt.

A tanÁtÂ Ãgy f¢lt a halÀltÂl, ahogy t¢li hajnalon nedves malacok reszketnek az Âlban.
F¢lt, mert azt az ¢letet ¢lte, ami nem az ´v¢ volt, sehogyan sem tudta levetkûzni vagy
legalÀbb a maga javÀra fordÁtani perverz szokÀsait. De akkor, a viharos hajnalon, ami-
kor a sistergû tÂcsÀk f´l´tt a farakÀson ¡ltem, teljesen megûsz¡lt. °jszaka û sem aludt
a vihar alatt, ahogyan senkinek nem csukÂdott Àlomra a szeme, de û legalÀbb ¢jjeli
verejt¢k¢re gyors reggeli s¢tÀjÀn igazolÀst kapott, s valamik¢pp emberibb lett angyali
ÀbrÀzata. Egy villÀm lesÃjtott frissen ÀllÁtott sÁrk´v¢re: k´z¢pen hasÁtotta kett¢, elvÀlt
egymÀstÂl kereszt- ¢s vezet¢kn¢v, alatta sz¡let¢s¢nek ¢s ¡resen hagyott halÀlozÀsÀnak
ideje. Sz¢tesett. Ha eddig nem tudta volna, most mÀr biztos lehetett afelûl, hogy Isten
a fogai k´z´tt szorongatja. MondtÀk, lerogyott a f´ldre a sÁrkû elûtt, ́ sszekulcsolt k¢z-
zel kÁnlÂdva k´ny´rg´tt, aztÀn elcsendes¡lt, mint akiben beÀllt a sÃlyos b¢ke. Azt
mondtÀk, gondolkodott. Lehet. D¢lre, amikor a harangban megkondult a f¢m, mÀr
vilÀgosan tudta, mit kell tennie. ¹sszes nyomorult ¢s sajÀt magÀra szabott büne alÂl
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Ãgy akart feloldozÀst, hogy engem kora este a parÂkiÀra rendel, s a pap jelenl¢t¢ben
ä aki a gyÂnÀsi titok adta felsûbbs¢g habzÂ fodrai k´zt f¡rd´tt ä elmondja, hogy engem,
a sÀtÀnfajzatot, ´r´kbe fogad.

ögy Àlltam a parÂkia bokrai t´v¢ben, a pap ¢s a tanÁtÂ alûtt, mint egy isten, akinek
´rd´gi ÀbrÀzata m´g´tt gy´ny´rü, v¢get nem ¢rû hÂes¢s temet mindent maga alÀ. Az
egyik szem¢bûl a mÀsik¢ba n¢ztem, k¢t teljesen egyforma szempÀr g´mb´ly´d´tt
el¢m, ahogyan ikertestv¢rek n¢znek egymÀsra, Ãgy vÀrtÀk, hogy f´lfogjam, mit jelent
szÀmomra a tanÁtÂ k¢r¢se. Nem gondolkodtam, csak Ãgy tettem, ahogyan a hajnali
m¢ly alvÀst is betanultam, mert lekvÀrfûz¢s k´zben mÀr mindenrûl ¢rtes¡ltem a gaz-
dÀtÂl ¢s a gazdaasszonytÂl, s volt idûm m¢rlegre tenni, ´r´kbe adjam-e magam egy
megt¢rûf¢lben l¢vû perverz tanÁtÂhoz, aki nyilvÀn nem csel¢dk¢nt, hanem ifjÃ tanÁt-
vÀnyak¢nt kezel majd, vagy maradjak ́ rd´gi ÀbrÀzatomat gûz´lve a szilvalekvÀros ¡st-
n¢l, amely anyÀm illatÀra eml¢keztet, amÁg illatanyagÀt el nem zÀrja elûlem a felszÁn¢n
kioldÂdÂ v¢kony bûrr¢teg.

Megfogtam a pap jobb, a tanÁtÂ bal karjÀt, s ekk¢ppen ́ sszek´tve megk¢rtem ûket,
j´jjenek ki velem a temetûbe, hogy lÀthassam a kett¢hasÁtott sÁrk´vet, amibûl kiolva-
som, amit kell. Hidegen ¢s szamÀrszerüen bÂlintottak, mint akik csak megigazÁtjÀk
magukon a hÀmot, s alig ´t perc telhetett az alkonyi v¢rv´r´sben ¢s sÀrgÀban ÃszÂ
temetûig, amikor megpillanthattam a sÁrk´vet, ¢s mondtam a tanÁtÂnak a pap aszpikos
szem¢nek rezzen¢s¢vel kÁs¢rve, igen ´r´kbe adom magam... Mert lÀttam, a sÁrk´v´n
nincs isteni k¢z nyoma, csak valami irdatlanul erûs ember kez¢¢, aki ha bement a kocs-
mÀba, vigyÀzzba Àllt a fr´ccs a r¢szegek gyomrÀban, s ha kiment vizelni a kocsma hÀtsÂ
udvarÀra, dolgav¢gezt¢vel magÀhoz ´lelte a rÂzsalugast.

Kun çrpÀd

EGY H°T HçZASSçG

Legyen vilÀgossÀg, suttogtÀk egymÀs f¡l¢be
¢s belepirultak. A tanÀcson
pukkadoztak a nevet¢stûl a szertartÀs alatt.
°s buli lett, hozta RÂzsi a bigmekeket.
A tÀncolÂ t´megben kapkodta lÀbait
az çgi¢k vizslÀja. Kriszta a telefon
mell¢ Àjult bÃcsÃzÀskor.
Fekete teÀsk¢szlet, mixer, t´r¡lk´zûk,
t´bb rend Àgynemü, sz¡lûk, nagysz¡lûk.
így lett este ¢s lett reggel: elsû nap.
Legyen hosszÃ, d¢lutÀni morgÀs altban,
legyen ¢jf¢l utÀni, kurta sÁrÀs szoprÀnban,
mondta a f¢rfi. Gyül´ljem a szellent¢sedet,
de imÀdjam reggeli szÀjszagod.
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°s zivataros hÂnapokba telt a mÀsodik nap.
AztÀn ¢szre sem vett¢k a harmadik meg a
negyedik nap elmÃltÀt, ¢pp csak az akvÀriumban
fÀtyolosodott el a vÁz, ¢s vettek egy
tulipÀnos szekr¢nyt a TüzoltÂ utcÀban.
Legyen utazÀs, mondta a nû. S mÁg
kalapokat prÂbÀlt, homlokÀnÀl mint
pillangÂk kergett¢k egymÀst az ¢vszakok.
T¢rdig ¢rû arabokkal fotÂztatta magÀt
egy piramis t´v¢ben, hazalÀtogatÂ szfinx volt.
Nemzetet sz¡lû sz´rny. Akkor volt a legszebb.
MÃltak a napok szÀmolatlanul, az ´t´dik
Pompejiben talÀlta ûket, egy grÀnÀtalmÀ¢rt
hajoltak le, amely m¢g Augustus alatt
lepottyant a fÀrÂl, csak k´zben kit´rt a VezÃv.
Legyen tûled gyermekem, mondta a nû,
csak lÀny ne, mert meg´r´kli nagy kerek fejed.
Legyen, bÂlogatott a f¢rfi nagy kerek fej¢vel.
Ne legyen, szamÀr, egyensÃlyozott
spiccesen a nû a f¡rdûszobam¢rlegen,
amely a hatodik napot mutatta.
Legy¡nk v¢ns¢ges v¢nek, mondta a f¢rfi,
ûsz szakÀllam kerÁtse k´rbe hetvenh¢tszer
a csalÀdot a f¢nyk¢p¢szkamera elûtt
pÂzolÀskor. °s lettek egyre
fiatalabbak, Ãjra ivar¢r¢sen innen
Àrny¢ktalan hÂnaljjal, nemi szervvel
pÀrnacsatÀt vÁvtak lefekv¢s elûtt.
Mi lehetne, ami m¢g nem volt, n¢ztek ´ssze,
k´zben telt a hetedik, az utolsÂ napuk.
Legyen vilÀgossÀg, ism¢telgett¢k halkan.
°s lebegtek hÂnapokat a gy´ng¢d s´t¢tben
az Àgy f´l´tt, holt asztronautapÀr
a Mars ¢s a V¢nusz k´z¢ kivetve.
CsaljÀl meg, mondta a f¢rfi.
°s Ãgy lett. VirÀgnyelven besz¢lt a nû.
Azt mondta, rÂzsa, azaz: mÀr nem kÁvÀnlak,
azt mondta, jÀcint, azaz: m¢g nem is ¢ltem,
azt mondta, gy´ngyvirÀg, azaz: v¢ge van.
Pipacs, tulipÀn. Nem gondoltak rÀ
t´bb¢, ¢s lehullt a pÀvatoll,
amely a nagyszobai t¡k´rh´z volt betüzve.
Menj¡nk orvoshoz, bÁrÂhoz, jÂshoz, paphoz,
menj¡nk anyÀmhoz, anyÀdhoz, mondtÀk.
Az Ãton l¢p¢srûl l¢p¢sre felejtett¢k egymÀst,
v¢g¡l talÀlkoztak valakivel,
aki szÂtlanul s¢tÀltatta arra
a kis- ¢s nagymutatÂt. Letelt a h¢t.



K¹NNYCSAP

MegtalÀltad a k´nnycsapot, ahonn¢t
a kamasz ´sszeszorÁtott fogakkal elszaladt
a legutolsÂ ver¢s utÀn, a legelsû karÂra
ott maradt, ¡vege az apai szÁj
csatjÀtÂl darabokra t´rt. MegtalÀltad
a k´nnycsapot, de nem tudod kinyitni.
Csapkodod a csÂtÀnyokat a zuhanyzÂban.
Egyetlen rozsdÀs k´nnycsepp a szempillÀdon.
Egyetlen hold s¡t a Palais Royal sz´kûkÃtja felett.
Ketten fekszenek melletted, a Szüz ¢s az IndiÀnnû,
de neked a harmadik hiÀnyzik.
M¢rt nem ¢rzel semmit, nikotinszagÃ lovag?
àNagy fÀjdalmat ¢rzek. Aki mÀr nem szeret,
a harmadik maszkokat felt¢ve lÀtogat,
csatos szÁj kez¢ben, elvezet a k´nnycsapig.Ê

NOVELLAPçLYçZAT

Marton TamÀs

A LOVAKAT BET¹RIK, UGYE?

D¢lelûtt volt, nagyon hideg, vakÁtÂ nap. Maga elûtt egy cserepes virÀgot tartva egy
tizen¢ves lÀny ugrott le a buszrÂl a k¡lvÀrosi szociÀlis otthon elûtt. Piros kabÀtban volt,
szûke sz´ghaja dÃsan omlott a vÀllÀra csÃcsos sapkÀja alÂl (ilyet viselt minden lÀny
abban az ¢vben). Egy pillanatra megÀllt a t¡sk¢s s´v¢ny mellett, amellyel a vÀros ¢ke-
sÁtette az otthont, aztÀn lassan tovÀbbment a feh¢rre mÀzolt t¢gla¢p¡let fel¢, amely
Ãgy ragyogott a t¢li verûf¢nyben, mint egy ÂriÀsi j¢gt´mb. Amint t¢tovÀn f´lfel¢ l¢p-
delt a l¢pcsûn, az aprÂ cserepet egyik kez¢bûl a mÀsikba csÃsztatgatta, aztÀn le kellett
tennie, hogy levegye egyujjas kesztyüj¢t ¢s kinyissa a sÃlyos ajtÂt.

ä A cserk¢sztÀborbÂl j´ttem... meg kell lÀtogatnom egy ´reg n¢nit ä mondta a nû-
nek, aki feh¢r k´penyben, feh¢r nadrÀgban, feh¢r bokazokniban ¢s feh¢r klumpÀban
fÀzÂsan g´rnyedt az asztal f´l¢, r´vidre nyÁrt haja ¢gnek meredt a feje tetej¢n. Mariann
nem Àrulta el a nûnek, hogy ez a lÀtogatÀs legalÀbb hÀrom pontot jelent szÀmÀra a
pontversenyen.
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ä Ismerûs´d valamelyik lakÂnk? ä k¢rdezte az ÀpolÂnû. Egyik szem´ld´k¢t felvon-
va, f¢rfiasan besz¢lt.

ä Valamelyik ́ reg n¢ni? Nem, de... nem szÀmÁt, akÀrmelyik megteszi ä hebegte Ma-
riann. Szabad kez¢vel a f¡le m´g¢ türte f¡rtjeit, mintha a fizika hÀzi feladatnak gy¡r-
kûzne neki.

Az ÀpolÂnû rÀndÁtott egyet a vÀllÀn. ä Sz¢p multiflora cinerariÀt hoztÀl ä jegyezte meg
g¢piesen, mik´zben v¢gigd¡b´rg´tt a folyosÂn, hogy kiszÃrjon valakit.

R¢gi, hepehupÀs linÂleum borÁtotta a padlÂt, Mariann Ãgy l¢pdelt, mintha hullÀ-
mokon jÀrna, de az ÀpolÂnû nem zavartatta magÀt. A folyosÂn olyan szag volt, mint
valami müszer belsej¢ben. N¢ma csend uralkodott a hÀzban, mÁg hirtelen az egyik
ajtÂ m´g´tt egy idûs h´lgy b¢get¢sre eml¢keztetû hangon meg nem k´sz´r¡lte a tor-
kÀt. Ez d´nt¢sre bÁrta a nûv¢rt. Abbahagyta a menetel¢st, elûbb kinyÃjtotta a karjÀt,
behajlÁtotta a k´ny´k¢t, majd csÁpûbûl elûrehajolt, hogy szem¡gyre vegye csuklÂjÀra
szÁjazott karÂrÀjÀt, aztÀn k¢t erûteljeset koppantott az ajtÂn.

ä Mindegyik szobÀban kettû van ä vetette hÀtra a nûv¢r a vÀlla f´l´tt.
ä K¢t micsoda? ä k¢rdezte Mariann gondolkodÀs n¢lk¡l. A b¢get¢sszerü hang mÀr-

mÀr megfutamodÀsra k¢sztette.
Egy idûs nû nyitotta lassÃ, darabos mozdulattal az ajtÂt, ¢s amikor megpillantotta

a nûv¢rt, furcsa mosolya v¢szjÂslÂ fintorrÀ torzult az arcÀn. A nûv¢r erûs, t¡relmetlen
karja elfordÁtotta Mariannt, aki egy mÀsik idûs h´lgy profiljÀt pillantotta meg, û m¢g
´regebb lehetett, a takarÂ alÂl szinte ki sem domborodva fek¡dt az ÀgyÀn, a fej¢n hÀ-
lÂsapka, a paplan Àllig f´lhÃzva.

ä LÀtogatÂ ä harsogta a nûv¢r, ¢s a k´vetkezû pillanatban mÀr a folyosÂn masÁrozott.
Mariann torka elszorult, k¢t k¢zzel fogta a cserepes virÀgot. Az idûs nû, tovÀbbra

is rettenetes mosolyÀval az arcÀn (amely az ¡dv´zl¢s mosolya volt), vÀrt... TalÀn szÂlt
is valamit. Az Àgyban fekvû idûs h´lgy biztosan nem szÂlt semmit, nem is n¢zett oda.

Mariann hirtelen egy madÀrkarmot pillantott meg a levegûben, fel¢je kapott, ¢s
feh¢r sapkÀjÀt lerÀntotta a fej¢rûl. Ugyanabban a pillanatban egy mÀsik karom hÃzta
befel¢ a szoba k´zep¢re, majd a k´vetkezû szemvillanÀsban az ajtÂ bezÀrult m´g´tte.

ä Az ¢n kis, az ¢n kis, ¢n kis... ä mondta az idûs nû mellette topogva.
Mariann k´r¡lbarikÀdozva Àllt egy Àgy, egy mosdÂÀllvÀny ¢s egy sz¢k k´z´tt; az

aprÂcska szobÀba tÃlontÃl sok bÃtort zsÃfoltak. Mindenbûl nedvess¢gszag Àradt, m¢g
a puszta padlÂbÂl is. A fonott sz¢k tÀmlÀjÀba kapaszkodott, az is nyirkosnak tünt, ¢s
igen rozoga volt. A szÁve egyre lassabban vert, a keze egyre hidegebb lett, nem hallotta,
az idûs h´lgyek szÂltak-e egyÀltalÀn hozzÀ. Nem lÀtta ûket el¢g tisztÀn. Milyen s´t¢t
volt! A f¡gg´ny behÃzva, az egyetlen ajtÂ csukva. Mariann a plafont bÀmulta. Olyan
volt, mintha fogsÀgba esett volna egy rablÂtanyÀn... ¢s hamarosan meg´ln¢k.

ä Hogy a mi kislÀnyunk legy¢l, ugye az¢rt j´tt¢l? ä k¢rdezte az elsû rablÂ. AztÀn
valamit kikaptak Mariann kez¢bûl ä a cserepes virÀgot. Addig a cserepet tartva Àlldo-
gÀlt hatÀrozatlanul.

ä Sz¢p virÀgok ä mondta az idûs nû.
Ekkor az idûs h´lgy az Àgyban megk´sz´r¡lte a torkÀt, ¢s Ágy szÂlt: ä Nem sz¢pek.

ä K´zben nem n¢zett fel, de a hangja hatÀrozottan sÁpolt.
Mariann hirtelen a sz¢k el¢ l¢pett, ¢s lerogyott rÀ.
ä Sz¢p virÀgok ä hangsÃlyozta az elsû idûs nû. ä Sz¢ps¢ges, sz¢p, sz¢p...
Mariann azt kÁvÀnta, bÀrcsak visszakaphatnÀ a cserepet egy pillanatra ä elfelejtette

megn¢zni a n´v¢nyt, mielûtt elvett¢k tûle. Milyen lehetett?
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ä Büzgaz ä mondta a mÀsik ´reg h´lgy ¢lesen. A homloka feh¢ren domborodott,
a szeme piros volt, mint egy birkÀ¢. Most Mariannra irÀnyÁtotta tekintet¢t. A hangja
megint elfÀtyolosodott: ä Ki vagy? ä b¢gette.

Meglepet¢s¢re Mariann nem eml¢kezett a sajÀt nev¢re. ä Cserk¢szlÀny vagyok ä
mondta v¢g¡l.

ä VigyÀzz a bogarakkal ä mondta az idûs h´lgy birkahangon, nem szÂlva senkihez
konkr¢tan.

ä A mÃlt hÂnapban is jÀrt nÀlunk egy ä mondta az elsû nû. Egy birka vagy egy bogÀr?
ä tünûd´tt Mariann Àlmatagon, sz¢k¢be kapaszkodva.

ä Dehogy jÀrt! ä kiÀltotta a mÀsik h´lgy.
ä Dehogynem. Felolvasott a BibliÀbÂl, nagyon ¢lvezt¡k! ä s¡v´lt´tte az elsû.
ä Ki ¢lvezte! ä mondta az Àgyban fekvû h´lgy. A szÀja vÀratlanul kicsi lett ¢s szomorÃ,

mint valami kis Àllat¢.
ä Mi ¢lvezt¡k ä erûsk´d´tt a mÀsik. ä Te ¢lvezted, ¢n ¢lveztem.
ä Mi mind ¢lvezt¡k ä mondta Mariann ´ntudatlanul.
Az elsû nû ¢pp befejezte a müveletet: a cserepes virÀgot eg¢szen magasan helyezte

el, a ruhÀsszekr¢ny tetej¢n, ahol alig lehetett lentrûl lÀtni. Mariann eltünûd´tt, hogy
a csudÀba tudta odatenni, hogy a csudÀba ¢rt fel olyan magasra.

ä Nem szabad az ´reg Annus n¢nire figyelni ä mondta az elsû h´lgy a lÀnynak. ä
Ma nincs jÂl.

ä BefognÀd a szÀd? ä szÂlt a birkahangÃ az ÀgybÂl. ä JÂl vagyok.
ä Mes¢lhetn¢k rÂlad!
ä Csak egy pillanatig maradhatok... t¢nyleg, csak egy pillanatig ä vÀgta k´zbe Ma-

riann. A padlÂt bÀmulta, ¢s arra gondolt, ha rosszul lenne, biztosan kiengedn¢k inn¢t.
Az elsû nû k´r¡lm¢nyesen le¡lt egy hintasz¢kre ä m¢g egy bÃtordarab! ä, ¢s hin-

tÀzni kezdett. Egyik keze csontos ujjaival egy kopott brosstüt tapogatott a mell¢n.
ä Milyen az iskola? ä k¢rdezte.
ä Nem tudom... ä vÀlaszolta Mariann. PrÂbÀlt gondolkodni, de k¢ptelen volt.
ä A virÀgok gy´ny´rüek ä sÂhajtotta az idûs nû. ögy tünt, mintha egyre gyorsabban

hintÀzna. Mariann nem ¢rtette, hogy hintÀzhat valaki ilyen gyorsan.
ä RondÀk! ä jelentette ki az Àgyban fekvû h´lgy.
ä Ha virÀgot is hozunk... ä kezdte Mariann, aztÀn elhallgatott. Majdnem elÀrulta,

hogy ha a cserk¢szek virÀgot is visznek a szociÀlis otthonba, akkor arra a lÀtogatÀsra
m¢g egy plusz pont j´n, ha pedig BibliÀt is visznek magukkal, ¢s felolvasnak az idûs
h´lgyeknek, az duplÀn szÀmÁt. Az idûs nû egy¢bk¢nt nem figyelt: hintÀzott, ¢s a mÀ-
sikat n¢zte, aki meg ûrÀ bÀmult.

ä Szeg¢ny Annus n¢ni nincs jÂl. GyÂgyszert kell szednie, lÀtod? ä mondta horgas
ujjÀt az ¢jjeliszekr¢nyen sorakozÂ fiolÀkra irÀnyÁtva. Olyan magasra hintÀztatta magÀt,
hogy a sz¡rke mamuszba bÃjtatott lÀba elemelkedett a padlÂrÂl, mint egy kisgyerek¢.

ä Nem vagyok betegebb, mint te ä szÂlt a hang az ÀgybÂl.
ä Jaj, dehogynem!
ä Csak t´bb eszem van, mint neked, ez minden.
ä °pp az ellenkezûj¢t besz¢li, amikor ti idej´tt´k ä mondta az elsû idûs nû vÀratlan

bizalmaskodÀssal. Egyetlen toppantÀssal megÀllÁtotta a hintasz¢ket, ¢s Mariann fel¢
hajolt. A karja elûrelend¡lt, mint egy petÃnialev¢l.

ä Elhallgass, te, elhallgass! ä kiÀltott rÀ a mÀsik.
Mariann mereven hÀtradûlt a sz¢kben.
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ä Amikor akkora lÀny voltam, mint te, iskolÀba jÀrtam meg minden ä k´z´lte ugyan-
azon a bizalmaskodÂ, rosszmÀjÃ hangon. ä Nem itt, egy mÀsik vÀrosban...

ä Csitt, te! ä kezdett rÀ a beteg h´lgy. ä Nem jÀrtÀl te soha iskolÀba. Soha, soha!
Nem voltÀl te soha semmi, csak itt. Sosem sz¡lett¢l meg! Nem tudsz te semmit. ºres
a fejed, ¡res a szÁved, a kezed, ¡res az az Âsdi fekete ersz¢nyed, m¢g azt a vacak kis
dobozt is ¡resen hoztad, megmutattad nekem. M¢gis fecsegsz, fecsegsz, fecsegsz, fe-
csegsz, fecsegsz csak egyfolytÀban, amÁg bele nem bolondulok! Ki vagy te? Te idegen,
te j´ttment! HÀt nem tudod, hogy j´ttment vagy? Tehetik ezt egy emberrel: idek¡l-
denek egy idegent, hogy fecsegjen, hintÀzzon ¢s megûrjÁtsen a locsogÀsÀval? Hogy
vÀrjÀk el, hogy kibÁrjam ezt nap mint nap, ¢jjel-nappal, szakadatlanul ugyanabban a
szobÀban egy rettenetes ´regasszonnyal... mind´r´kre?

Mariann lÀtta, hogy a fekvû ´regasszony csillogÂ szeme fel¢je fordul. Ez az ´reg-
asszony k¢ts¢gbeesett ¢s szÀmÁtÂ tekintettel f¡rk¢szi ût. AprÂ ajka hirtelen kinyÁlt, f¢l-
k´r alakban müfogsor ¢s müÁny villant elû.

ä Gyere ide, mondani akarok valamit! ä suttogta elhalÂ hangon. ä Gyere ide! ä Ma-
riann reszketett, a szÁve majdnem megÀllt.

ä Ugyan, Annus, Annus ä mondta az elsû nû. ä Ez nem illû. Tudod, mi a baj Annus
n¢nivel ma? ä ý is Mariannra n¢zett, egyik szemh¢ja lejjebb lÂgott a mÀsiknÀl.

ä Mi a baj? ä ism¢telte a gyerek butÀn. ä Mi a baj vele?
ä HÀt d¡h´ng, mert ma van a sz¡let¢snapja! ä mondta az elsû nû, ¢s megint hintÀzni

kezdett, el¢gedetten maga el¢ g¡gy´gve, mivel megvÀlaszolta az ´nmagÀnak feladott
rejtv¢nyt.

ä Nem igaz, nem igaz! ä rikÀcsolta a beteg az ÀgybÂl. ä Nem ma van a sz¡le-
t¢snapom, senki sem tudja, mikor van, egyed¡l ¢n, ¢s l¢gy szÁves, hallgass el, ne szÂlj
egy szÂt sem, vagy t¢nyleg megbolondulok! ä Megint Mariann fel¢ fordÁtotta a tekin-
tet¢t, ¢s lÀgy, fÀtyolos hangon rebegte: ä Amikor a legrosszabb j´n, cs´ngethetek ezzel
a nûv¢rnek. ä Egyik kez¢t elûhÃzta a takarÂ alÂl ä v¢kony, Àttetszû k¢z, hatalmas fekete
foltok ä, ¢s reszketû ujjÀval egy kapcsolÂra mutatott a fiolÀk k´z´tt.

ä HÀny ¢ves? ä k¢rdezte Mariann hangtalanul. Most teljesen k´zelrûl lÀthatta az
idûs h´lgyet, ¢s hirtelen minden oldalrÂl, mintha ÀlmodnÀ. Egy pillanatra eltünûd´tt
az idûs h´lgy´n, mintha nem volna mÀs tünûdnivalÂ a vilÀgon. Elûsz´r t´rt¢nt vele
ilyesmi.

ä Azt nem mondom meg!
A pÀrnÀn nyugvÂ aprÂ arc, amely f´l¢ Mariann hajolt, lassan elmer¡lt. Gyenge,

szipogÂ hang hallatszott. Olyan volt, mint egy kisbÀrÀny sirÀnkozÀsa. Mariann eg¢szen
k´zel hajolt, dÃs szûke haja elûrelÂgott.

ä SÁr! ä fordult f¢nyes, ¢gû arccal az elsû idûs nûh´z.
ä HÀt ez Annus! ä mondta az idûs nû gonoszkodva. Mariann f´lugrott, ¢s az ajtÂ

fel¢ indult. A madÀrkarom mÀsodszor is majdnem meg¢rintette a hajÀt, de nem volt
el¢g gyors. A kislÀny f´lvette a sapkÀjÀt.

ä HÀt ez egy igazi lÀtogatÀs volt ä mondta az idûs nû k´vetve Mariannt v¢gig a fo-
lyosÂn. AztÀn hirtelen hÀtulrÂl megragadta a gyereket ¢les karmaival. SzÀnalmas, ma-
gas hangon sirÀnkozni kezdett: ä Jaj, kislÀnyom, nincs egy kis p¢nzed, amit megoszt-
hatnÀl egy szeg¢ny ´regasszonnyal, akinek semmije sincs? Nincs semmink az ¢gadta
vilÀgon! Csak egy kis s¡tem¢nyrevalÂt, kislÀnyom, csak pÀr forintot... ä Mariann ki-
t¢pte magÀt az ´reg karmok szorÁtÀsÀbÂl, vissza sem pillantva futott v¢gig a folyosÂn,
m¢g az ÀpolÂnûre sem n¢zett rÀ. A nûv¢r a szokÀsos mozdulatsor utÀn ellenûrizte az
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idût, majd g¢piesen feltette a k¢rd¢st, amelyet minden lÀtogatÂnak feltesznek: ä Nem
marad nÀlunk eb¢dre? ä Mariann nem vÀlaszolt. A sÃlyos ajtÂnak fesz¡lt, ¢s kint ter-
mett a fagyos levegûn, futott le a l¢pcsûn.

A t¡sk¢s s´v¢ny mellett lehajolt, ¢s f¡rg¢n, ¢szrev¢tlen¡l elûkapott egy piros almÀt,
amit m¢g befel¢ menet rejtett oda.

Szûke haja, piros kabÀtja, meztelen t¢rde szinte vilÀgÁtott a napf¢nyben, amint az
utcÀn cs´r´mp´lve ¢rkezû busz fel¢ rohant.

ä VÀrjon! ä kiÀltotta. °s mint valami vez¢nyszÂra, a busz csikorogva megÀllt.
ý f´lugrott, ¢s nagyot harapott az almÀbÂl.

NOVELLAPçLYçZAT

LES BèTARDS

àI went to the woods because I wished to live
deliberately, to front only the essential facts
of life and see if I could not learn what it had
to teach.Ê

(Henry David Thoreau)

Az Indiai-ÂceÀn f´l´tt lenyugvÂ nap az egyik legcsodÀlatosabb lÀtvÀny, amelyben va-
laha r¢szes¡ltem. N¢zni a t¡zesen alÀszÀllÂ ¢gitestet, amint az eget fantasztikus, folyton
vÀltozÂ f¢nyjÀt¢kkÀ vÀltoztatja: touchant et profond ä exploring the farthest Indies.

Sokszor lÀttam ezt a jelens¢get. Szinte minden este ott ¡ltem azon a kedves helyen
a parton, arccal a tenger fel¢. Meg voltam rÂla gyûzûdve, ha siker¡l el¢gg¢ elcsende-
sednem, meghallhatom azt az elhalÂ, mÀr-mÀr hallhatatlan szisszen¢st, amikor a nap
legalsÂ pereme meg¢rinti a tÀvoli vizeket.

Ez az este m¢gis mÀsk¢pp alakult. A napnak ezt a r¢sz¢t rendszerint egyed¡l t´l-
t´ttem, de ma valaki Ãgy d´nt´tt, hogy mell¢m szegûdik. çtvÀgott a v¢gtelennek lÀtszÂ
f´venyen, ¢s csendben le¡lt mell¢m. Nem tudom, mekkora utat tehetett meg, vagy
mennyi ideig tartott, hogy el¢rje ezt a helyet. Azt sem tudom, mi a neve, vagy egyÀl-
talÀn van-e neve. ögy gondoltam, àkutyÀÊ-nak hÁvom majd, mivel az volt.

Hogy û kutya, ¢n pedig ember vagyok, arÀnyÀban jelent¢ktelen megfigyel¢snek
tünt ahhoz k¢pest, amit szeml¢lt¡nk. MiutÀn udvariasan egymÀsra pillantottunk, in
lieu of verbal greeting, cs´ndben ¡lt¡nk, ¢s az eget n¢zt¡k, amint az f¢ny- ¢s szÁnszim-
fÂniÀjÀt jÀtszotta.

TalÀn f¢l Âra telhetett el, ¢s mÀr be is s´t¢tedett. A kutya m¢g mindig mellettem
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¡lt, a tenger fel¢ n¢zett. BÀr ¢jszaka volt, a hold ¢s a csillagok f¢ny¢n¢l tisztÀn lÀthat-
tam. VilÀgosbarna korcs volt, Ãgy f¢l m¢ter magas vÀllban, a feje labradorforma. Nyil-
vÀnvalÂan ki volt ¢hezve, ¢s orvosi kezel¢sre szorult. Gennyes seb tÀtongott az oldalÀn,
biztosan valami ellÀtatlan sebes¡l¢s k´vetkezm¢nye, amelyet egy mÀsik kutya vagy em-
ber okozott. Az ilyet nevezik r¡hes d´gnek. T´bb ezer hasonlÂ kutya ¢l szerte IndiÀ-
ban, ahol az embereknek nincs mit enni¡k, ez¢rt ezek az Àllatok k¢nytelenek gondos-
kodni (Ãgy-ahogy) ´nmagukrÂl.

Ma sem tudom, mi¢rt szegûd´tt mell¢m. Nem kunyerÀlt ¢lelmet, m¢g ha sz¡ks¢ge
lehetett is rÀ. A szeme mintha azt mondta volna: ä I am content with your companionship
for this short time. Ott ¡ltem hÀt vele, mÁgnem ideje lett tÀvoznom, ¢s sz¢tvÀltunk.

MÀsnap szokÀs szerint forrÂ, pÀrÀs nap volt. A pÀrÀs levegû mindenf¢le bakt¢rium
melegÀgya. Egy kisebb vÀgÀsbÂl vagy horzsolÀsbÂl is nagy baj lehet megfelelû kezel¢s
n¢lk¡l. Ez¢rt amikor ¢szrevettem, hogy a szandÀlom bûrszÁja f´ld´rzs´lte a bûrt a lÀb-
ujjamon, azonnal egy patikÀba siettem. Az indiai patika zavarba hozÂ hely: telis-tele
k¡l´nb´zû orszÀgokbÂl szÀrmazÂ gyÂgyszerekkel ¢s mÀsutt tiltott hazai orvossÀgokkal
¢s àszerekkelÊ.

Mondtam a patikusnak, hogy vÀgÀsra-horzsolÀsra valÂ antibiotic ointmentre van
sz¡ks¢gem. Elûszedett egy kisebb, francia sz´veggel teleÁrt dobozt. Felt¢telezve, hogy
¢rti a dolgÀt, megvettem a gyÂgyszert, ¢s tÀvoztam.

K¢sûbb vettem egy kis harapnivalÂt, ¢s visszat¢rtem a partra. Felfedeztem egy nyil-
vÀnos vÁzcsapot, ¢s a k´zel¢ben telepedtem le, hogy lemoshassam a lÀbam, mielûtt az
ointment ¢s a g¢zk´t¢s felhasznÀlÀsÀhoz fogn¢k.

Amikor kinyitottam a dobozt, angol nyelvü hasznÀlati utasÁtÀst talÀltam: àFor vete-
rinary use onlyÊ ä ez Àllt rajta, majd felsoroltÀk, mi mindenre valÂ a szer, de a lÀbammal
kapcsolatban egy szÂ sem. Ebben a pillanatban f´ltekintettem, ¢s meglÀttam elûzû esti
lÀtogatÂmat, neh¢zkesen vÀgott Àt a felforrÂsodott f´venyen. NapvilÀgnÀl sokkal rosz-
szabbul n¢zett ki, a hûs¢g ¢s a legyek gy´t´rt¢k. KÁvÀncsi voltam, vajon odaj´n-e hoz-
zÀm. ä Hey, dog ä kiÀltottam, ä come here. Yes, that's it, over here, c'mon boy. ä Amint meg-
hallotta, hogy ût szÂlÁtom, elindult fel¢m. Bon chien. El¢g szokatlan viselked¢s egy olyan
ÀllattÂl, akit ker¡lnek az emberek, de û csak j´tt, ¢s le¡lt a testem vetette aprÂ Àrny¢kban.

°tellel kÁnÀltam. Megette. Itallal kÁnÀltam. Megitta. AztÀn azon kaptam magam,
hogy az oldalÀn tÀtongÂ sebet vizsgÀlom. Emiatt volt beteg, ¢s nem tudott megk¡zdeni
a fajtÀjabeliekkel az ¢lelem¢rt. Pontosan egyik eset a listÀn! Igen! Ez az. A vÀsÀrolt
ointment nem nekem kellett.

AztÀn hogy mi t´rt¢nt, neh¢z meg¢rteni. Ez a f¢lig-meddig vadÀllat hagyta, hogy
lemossam ¢s bek´t´zzem a s¢r¡l¢s¢t. Nem morgott, nem mutatott f¢lelmet, hanem
ott Àllt nyugodtan, amÁg megtettem, amit sz¡ks¢ges volt, pedig biztosan fÀjdalmat oko-
zott neki. Befejeztem a k´t¢s r´gzÁt¢s¢t, lÀgyan megveregettem a fej¢t, ¢s kijelentet-
tem: ä There, you're all done. I expect you'll have that off in two minutes. ä T¢vedtem. M¢g
egyszer feln¢zett rÀm, ¢s elindult abba az irÀnyba, amerrûl j´tt, feltehetûleg, hogy Àr-
nyas helyet keressen, ahol lefekhet.

T´bbet sosem lÀttam. BÀr hallottam a t´bbi eurÂpait rÂla besz¢lni: àEgy pasas ellÀtta
azt a f¢ld´g sÀrga korcsot, mÀr semmi baja. Kellemetlenkedik, mint a t´bbi bitang.Ê

Nem tudom, mi¢rt ¡lt mell¢m az elsû ¢jszakÀn. Nem tudom, a patikus mi¢rt t¢ve-
dett, hiszen olyan sok mÀs eurÂpainak volt sz¡ks¢ge gyÂgyszerre hasonlÂ esetekben.
Nem tudom, mi¢rt volt a parton a d¢li verûf¢nyben, amikor a f´veny tÃl forrÂ volt
ahhoz, hogy jÀrni lehessen rajta, de ott volt.
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Mindeme lÀtszÂlag jelent¢ktelen esem¢nyek k´vetkezt¢ben tovÀbb ¢lhetett, amikor
a halÀl, Ãgy tünt, k¡sz´b´n Àll. Nem lÀtok benne semmi szÀnd¢kot, de tudom, hogy
lennie kell. Amikor oda¡lt mell¢m a parton azon az ¢jszakÀn, ¢reztem, hogy a l¢t¢nek
oka van, ¢s ez ¢ppolyan fontos, mint a sajÀtom. °s m¢g ha nem ¢rtem is ezeket az
okokat, vagy tudom, mif¢l¢k, ugyanolyan kitapinthatÂk, mint az Indiai-ÂceÀn f´l´tt
lenyugvÂ nap, ¢s ugyanolyan fontosak, mint a hatalmas plan¢tÀk jÀrÀsa.

GyanÁtom, û t´bbet tud ezekrûl a dolgokrÂl. Mindk¢t talÀlkozÀsunk alkalmÀval ¢n
lepûdtem meg, nem û.

The truth arrives disguised; therein the sorrow lies.

Koltai GÀbor

LOVAGKOR V°GE

àNos, az a nap,
amikor a lovak
oldaln¢zetbe felsorakoznak.

MegÀllunk itt,
sorba mind,
szobor lovagrend,
sisaklev¢ve,
s a lovak mind el¡getnek.

°s el¡getnek
harapÂs lovaink
egy tÀvoli csatat¢rre,
mi Àllunk sisaklev¢ve,
lovagkor v¢ge.Ê

(Berem¢nyi G¢za)

1

MondjÀk, amikor az ́ reg La Mancha-i hidalgÂ mÀr a halÀlos ÀgyÀn fek¡dt, Isten nagy
kegyelemben r¢szeltette, s û vilÀgos elm¢vel Ágy szÂlt a k´r¡l´tte ÀllÂkhoz: àJÂ uraim,
tudtukra kell adnom, hogy ¢n mÀr nem Don Quijote de la Mancha vagyok, hanem Alonso Qui-
jano, akit ennek elûtte jÂnak neveztek tisztess¢ges ¢let¢¢rt. Ellens¢g¢v¢ lettem AmadÁs de GaulÀ-
nak, s szÀmomra mÀr gyül´letesek a kÂbor lovagsÀgrÂl szÂlÂ Ãtsz¢li t´rt¢netek.Ê

Az ´reg hidalgÂ utolsÂ szavaival csatlakozott ahhoz a n¢pes tÀborhoz, amely ellen
eg¢sz ¢let¢ben k¡zd´tt; azokhoz, akik szerint kÂbor lovagok nem l¢teznek, ¢s soha
nem is l¢teztek. çllÀspontja ¢rthetû; vÀndorlÀsai sorÀn azt tapasztalta, hogy a t´rv¢-
nyek, amelyekben hitt, nem mük´dnek, s ezt rajta kÁv¡l (talÀn egy elm¢s, ÀmbÀtor
egy¡gyü kecskepÀsztor kiv¢tel¢vel) mindenki belÀtja. A csodÀk ¢s romÀncok vilÀga
´sszeomlott, ha ugyan l¢tezett, s hely¢t egy jÂzanabb vilÀg foglalta el a maga nem ke-
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v¢sb¢ sajÀtos t´rv¢nyeivel. Alonso QuijanÂn nem k¢rhetû szÀmon, hogy halÀla elûtt
valamely megfoghatÂ vilÀghoz kÁvÀnt tartozni.

De ki eml¢kszik Alonso QuijanÂra? S ä legy¡nk ûszint¢k ä ki eml¢kszik AmadÁs de Gau-
lÀra vagy Bernardo del CarpiÂra? Pedig k¢ts¢g sem f¢rhet hozzÀ, hûs lovagok voltak.

Don Quijot¢t viszont (bÀrmit szÂljon is az ´reg hidalgÂ) nem felejtett¢k el. Tagja
annak a sok lovagot szÀmlÀlÂ rendnek, amely oldaln¢zetben mÀr felsorakozott a k¢t
vilÀg k´zti mezsgy¢n. Sisakjuk k¢zben, a rost¢ly felcsapva. Egyik¡k-mÀsikuk felkapasz-
kodik rozzant Rocinant¢ja hÀtÀra, ¢s kalandra indul, mert isten tudja, m¢gsem lehet
´r´kk¢ oldaln¢zetben felsorakozva ÀlldogÀlni. Errûl a lovagrendrûl lesz szÂ.

2

Cervantes ¢s Shakespeare ugyanabban az ¢vben halt meg. Tekints¡k ezt v¢letlennek,
azt pedig, hogy mindketten ellentmondÀsos, de legalÀbbis ¢rz¢keny viszonyban voltak
a romÀncokkal, Árjuk a kor szÀmlÀjÀra. A reneszÀnsz talÀn leginkÀbb neuralgikus pont-
ja az lehetett, mik¢nt viszonyuljon a k´z¢pkor mÀr meghaladott eszm¢nyeihez ¢s stÁ-
lusjegyeihez. A csodÀkat, a szerelmek beteljes¡l¢s¢nek Ág¢ret¢t, az isteni gondvisel¢st,
egyszÂval mindazt, ami a lovagi kultÃrÀval egy¡tt jÀrt, m¢gsem lehetett egyszerre f¢l-
retenni. A reneszÀnsz szerzûk hol nosztalgiÀval, hol irÂniÀval, hol megvet¢ssel Ártak a
lovagi romÀncokrÂl. Egy biztos tehÀt: nem tudtak szabadulni tûl¡k.

Tekints¡k v¢letlennek azt is, hogy Shakespeare TROILUS °S CRESSIDç-ja mind´ssze
k¢t ¢vvel a DON QUIJOTE utÀn jelent meg. A tovÀbbiakrÂl viszont aligha ÀllÁthatjuk,
hogy nem t´bbek k¡l´n´s egybees¢sn¢l.

Mindk¢t ÁrÀs a lovagi eszm¢nyek ki¡r¡l¢s¢t mutatja meg egy olyan vilÀgban, ame-
lyet mÀr mÀs t´rv¢nyek uralnak. Mindk¢t müben olyan f¢rfiak szerepelnek, akik Ãgy
besz¢lnek, mint a lovagok, Ãgy harcolnak, mint a lovagok, ¢s Ãgy szeretnek, mint a
lovagok, emiatt nevets¢gess¢ vÀlnak, mindent elveszÁtenek, ¢s k¢tszeres sÃllyal szakad
rÀjuk mindaz, amit a valÂs vilÀgban nem voltak hajlandÂk tudomÀsul venni. Troilus
¢s Don Quijote azokat a ki nem mondott t´rv¢nyeket k´veti, amelyek szerint a hÀborÃ
¢s a pÀrbaj becs¡letbeli ¡gy, a szeretûk idûvel egymÀsra talÀlnak, a lovagok nem csap-
jÀk be egymÀst, ¢s olyasf¢le fogalmakat emlegetnek, mint àbarÀtsÀgÊ, àhûsiess¢gÊ,
àhelytÀllÀsÊ vagy àszerelemÊ. Mindezt olyan k´rnyezetben, amely nevet rajtuk, s ame-
lyen az olvasÂnak is muszÀj nevetnie, mert ha embereknek s nem karikatÃrÀknak te-
kinti ûket, megr¢m¡l tûl¡k.

Mindk¢t mü a romantika anakronizmusÀrÂl szÂl. Az anakronizmus hûseit, a àszobor
lovagrendÊ k¢t lovagjÀt mindk¢t müben felszippantja a vilÀg, s ez mindenfajta katarzist
megakadÀlyoz. Mindk¢t mü csupa àelm¢s ¢s mulatsÀgosÊ epizÂdbÂl Àll, az egyik pi-
kareszk reg¢ny, a mÀsik vÁgjÀt¢k, a romÀncok ¢s lovagt´rt¢netek parÂdiÀi. A tr¢fÀk
m´g´tt azonban nosztalgia ¢s vilÀgfÀjdalom hÃzÂdik. Egy fiatal fiÃ ¢s egy ´regember
vilÀgfÀjdalma.

A k¢t ÁrÀs k´z´s, emblematikus pillanata, amikor Troilus a lovagi tradÁciÂk szerint
szertartÀsos udvariassÀggal Diomedes v¢delm¢re bÁzza h´lgy¢t. Diomedest azonban,
akinek hasonlÂ stÁlusban kellene vÀlaszolnia, bosszantja a szÀmon k¢rû hang, nem
megy bele a jÀt¢kba, s puszta ellenkez¢sbûl kilÀtÀsba helyezi, hogy nem k´veti a szo-
kÀst. Troilus szÂ szerint toporz¢kolni kezd, s ezzel a lovagt´rt¢netek legjellemzûbb ce-
remÂniÀjÀnak be is fellegzett. (Don Quijote is t¡relm¢t vesztve ûrj´ng, valahÀnyszor
kacifÀntos besz¢de ä amelyen k¢tszÀz ¢vvel korÀbban senki nem akadt volna f´nn ä
hatÀs n¢lk¡l marad.)
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Cervantes ¢s Shakespeare (ha az elûbbi v¢giggondoltan, az utÂbbi spontÀn mÂdon
s kiss¢ szertelen¡l is) mindv¢gig ezt a mÂdszert k´veti. Shakespeare n¢ha eg¢szen pro-
fÀn mÂdon. Elmondatja Hectorral mindazt, amit a lovagi t´rv¢nyek diktÀlnak: àHa
tehÀt Hel¢na a spÀrtai / KirÀly feles¢ge ä s tudjuk, hogy az ä, / Term¢szetes ¢s nemzetk´zi jog /
K´veteli, hogy kiadjuk; a bünben / MegÀtalkodni nem cs´kkenti, de / N´veli a bünt.Ê A tiszta
igazsÀg szempontjÀbÂl ez Hector v¢lem¢nye. Egyszerü, becs¡letes besz¢d. MÀr-mÀr
romantikusan tisztess¢ges, m¢gis minden olvasÂ ¢s n¢zû szÀmÀra logikusnak tünik.
EzutÀn Hector minden hangnemvÀltÀs n¢lk¡l hozzÀteszi: àMindamellett, bÀtor v¢reim,
¢n is / Mell¢tek Àllok: tartsuk meg Hel¢nÀt.Ê KÁnos pillanat: a GrÀl-lovag citÀlja ¢s magya-
rÀzza a t´rv¢nyt, azutÀn vÀllat von, ¢s megszegi.

Ez a technika mindk¢t müben nyomon k´vethetû (hisz a trÂjai hÀborÃ hûsei lova-
goknak szÀmÁtottak, Don Quijote is folyvÀst hivatkozik rÀjuk). Pandarus kertj¢ben a
szerelmi lugasra ismer¡nk, Ajax ¢s Hector birkÂzÀsÀban a nyilvÀnos bajvÁvÀs, sût a
lovagi torna persziflÀzsÀra, s a komolyan nem vett Cassandra szem¢ly¢ben m¢g a ro-
mÀncok jÂsnûje is feltünik. çm mindez nem k¡l´n´sebben l¢nyeges. Ami sokkal fon-
tosabb, annak az ¢rz¢snek az ÀllandÂ felbukkanÀsa, hogy valami visszahozhatatlanul el-
mÃlt. Az a kor, amikor a halÀlnak ¢s a bosszÃnak, a barÀtsÀgnak ¢s a szerelemnek szer-
tartÀsa, pompÀja ¢s m¢ltÂsÀga, mi t´bb, jelent¢se volt, mÀr a mÃlt¢. Most a halÀl mocs-
kos ¢s felesleges, a bosszÃ beteljesÁthetetlen, mert f¢lÃton elfelejtik, a barÀtsÀg ¢s a sze-
relem pedig nem teljes¡lhet be ä legfeljebb kerÁtû segÁts¢g¢vel kiel¢g¡l, ¢s hamar meg-
gyalÀzÂdik.

Don Quijote tudja mindezt. T´rt¢net¢nek legmeghatÂbb pillanata, amikor f¢lig
vakhittel, f¢lig rem¢nykedve elmes¢li SanchÂnak programjÀt: elûbb hÁrnevet szerez
mint kÂbor lovag, legyûzi BrocabÃnÂ ÂriÀst, ¢s feloldja a varÀzs alÂl Perzsia mameluk-
jÀt, majd a kirÀly udvarÀhoz siet, aki term¢szetesen felismeri fegyverzet¢rûl ¢s pajzsÀ-
rÂl, majd Ágy szÂl: àNosza, udvaromnak valamennyi lovagja, menjetek ¢s fogadjÀtok a lovag-
sÀgnak amott k´zelÁtû virÀgjÀt!Ê A hercegnû, aki a vilÀg legf´ld´ntÃlibb sz¢ps¢ge, a lo-
vagra pillant, a lovag ûrÀ, s szÁv¡k egy szempillantÀs alatt a szerelem kÁnjÀval telik meg.
Innen aztÀn okvetlen¡l a palota nagyterm¢be kÁs¢rik a lovagot, ahol bÁborpalÀstot ad-
nak rÀ. Vacsora k´zben titkon rÀkacsint majd a kirÀlylÀnyra, s az ûrÀ, Àm ekkor rÃt
t´rpe l¢p majd a csarnokba, s kihirdeti a feladatot, amelyet egy r¢gi b´lcs ÃtmutatÀsai
alapjÀn a vilÀg elsû lovagjÀnak kell v¢ghezvinnie. A kirÀly felt¢tlen parancsot Àd a jelen
l¢vû lovagoknak, hogy tegyenek prÂbÀt, de egy sem hajlandÂ rÀ, egyed¡l a vend¢g-
lovag; m¢g aznap ¢jjel elbÃcsÃzik hÀt a kirÀlylÀnytÂl annak rÂzsalugasÀban, de nem
tud elaludni, s mÀsnap korÀn reggel Ãtra kel. (Ekkor a hercegnû mÀr okvetlen¡l gyen-
g¢lkedik.) A lovag szÀmos vÀrost bevesz, diadalmaskodik a csatÀkban, ¢s visszat¢r, de
a kirÀly nem akarja hozzÀadni lÀnyÀt, minthogy nem tudja rÂla, kicsoda, a hercegnû
mindennek ellen¢re (nûrablÀs vagy bÀrmi mÀs Ãton) nej¢v¢ lesz, amit az atya v¢gsû
soron nagy szerencs¢nek tart, hiszen ez a bizonyos lovag csakis hûs kirÀly gyermeke
lehet. Ennyi a t´rt¢net. V¢gsû soron csak kirÀly utÀn kell n¢zi, vonja le Don Quijote
a v¢gk´vetkeztet¢st.

Az elbesz¢l¢s vagy inkÀbb vÀgyÀlom l¢nyege term¢szetesen nem az, hogy a tucat-
lovagreg¢ny szinopszisÀt parodizÀlja. A beteljes¡l¢s utÀni sÂvÀrgÀs, a hit, hogy mindez
Ágy szokott t´rt¢nni, a àfelt¢tlenÊ, àokvetlen¡lÊ ¢s àterm¢szetesenÊ szavak folytonos is-
m¢tlûd¢se az, ami meghatÂvÀ teszi a t´rt¢netet. S term¢szetesen elkeserÁtûv¢ ä mert
valami elromlott. Az elbesz¢l¢s magÀban hordja a nosztalgiÀt, s egyÃttal azt, hogy ma-
napsÀg nem Ágy zajlanak a dolgok.

àA mai korban a legt´bb lovagon inkÀbb a selyem meg a bÀrsony suhog, s drÀga sz´vetekbe
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´lt´znek, ahelyett, hogy pÀnc¢llal ́ vezn¢k magukat. Ma mÀr a lovagok nem hÀlnak a szabadban,
a levegû¢g minden zordonsÀgÀnak kit¢ve, tetûtûl talpig fegyverben; ma mÀr nincsen, aki lÀbÀt
ki sem v¢ve a kengyelbûl, lÀndzsÀjÀra tÀmaszkodva, legfûbb gondjÀnak ismerje, hogy meglopja az
Àlmot, mint a hajdani kÂbor lovagok cselekedtek; ma mÀr nincs egyetlenegy sem, aki egyik erdûbûl
ki-, a mÀsik vadonba berontana, onnan megint a viharzÂ ¢s hÀborgÂ tenger kopÀr ¢s elhagyott
partjÀra sietne, ahol kis csÂnakot talÀl, evezû, vitorla, Àrboc ¢s minden k´t¢lzet n¢lk¡l... s mÀr
hÀromezer m¢rf´ldnyire van onn¢t, ahol hajÂra szÀllt, s a tÀvoli, ismeretlen f´ld´n partra sz´kve
olyan dolgok t´rt¢nnek vele, hogy m¢ltÂk a f´ljegyz¢sre. De manapsÀg a renyhes¢g diadalmaskodik
a ser¢nys¢gen, a t¢tlens¢g a buzgalmon, az elm¢let a gyakorlaton a fegyverforgatÀs ter¢n.Ê

Ezt is Don Quijote mondja. A bolondsÀg m´g´tt megmutatkozik a lehetû legszikÀ-
rabb jÂzansÀg, a k¢pzelg¢sek m´g´tt a kiÀbrÀndult valÂsÀgtudat, ¢s persze leleplezi
magÀt Cervantes is, aki azt hangoztatja, hogy temetni j´tt a lovagreg¢nyt, m¢gis min-
den sorÀbÂl Àrad az elvÀgyÂdÀs.

A teljess¢g kedv¢¢rt k¢pzelj¡k el Troilus t´rt¢net¢t is, ahogy û k¢pzeln¢ el, s ahogy
Don Quijote szÀjÀbÂl hallanÀnk. Lovagunk talÀlkÀt k¢r a lÀnytÂl, aki sokÀig szabÂdik,
valÂjÀban jÀtszik vele, de v¢g¡l okvetlen¡l odaadja magÀt, miutÀn Troilus egy trÂjaiä
g´r´g bajvÁvÀsban bizonyÁtja hûsies kiÀllÀsÀt szerelme mellett. çm a g´r´g´k gonosz
tÀbornokai, ¢l¡k´n az ÀrmÀnyos Diomedesszel, szemet vetnek a bÀjos CressidÀra, ¢s
egy korÀbbi fogolycsere ¡r¡gy¢n sajÀt tÀborukba kÁs¢rik. SokÀig ostromoljÀk, a lÀny
term¢szetesen ellenÀll, de csakis (¢s felt¢tlen¡l) szerelmi zÀlogÀbÂl, Troilus kendûj¢bûl
merÁt erût. A fiÃ persze idûvel kiszabadÁtja, v¢res, Àmde nemes bosszÃt Àll mindazo-
kon, akik k´zeled¢s¡kkel zaklattÀk, ¢s nincs mÀs hÀtra, mint hogy a mindent eld´ntû
trÂjaiäg´r´g csatÀban szÀmos sebbel ¢s gyûzelemmel t¡ntesse ki magÀt. Ekkor v¢gre
nû¡l veheti CressidÀt, aki er¢nyess¢g¢vel ¢s tisztasÀgÀval, maga pedig becs¡let¢vel ¢s
t´retlen hit¢vel Árja be magÀt a lovagi t´rt¢nelembe.

3

Don Quijote ûr¡lts¢g¢hez visszat¢rve felt¢tlen¡l id¢zn¡nk kell n¢hÀny pontot: à...°pp-
Ágy el¢g nekem is gondolnom ¢s hinnem, hogy Aldonza Lorenzo sz¢p ¢s tiszteletre m¢ltÂ; ami pedig
szÀrmazÀsÀt illeti, azzal keveset t´rûd´m, mert senki sem akarja valami rangra emelni, ¢n pedig
azt k¢pzelem felûle, hogy û a vilÀg legelsû hercegasszonya... EgyszÂval, ¢n azt k¢pzelem, hogy
amit mondok, valÂban Ãgy is van, marad¢ktalanul, s sz¢ps¢g¢t, mindenkit fel¡lmÃlÂ t´k¢letess¢g¢t
olyannak festem k¢pzeletemben, amilyennek Âhajtom.Ê A MambrÁn sisakja k´r¡li vitÀt a k´-
vetkezûk¢ppen zÀrja le: à°ppen azt, amit te borb¢lytÀny¢rnak tartasz, ¢n MambrÁn sisakjÀnak
lÀtom, mÀs pedig megint mÀsnak fogja mondani.Ê Amikor pedig szem¢re vetik, hogy valÂ-
jÀban egyszer sem talÀlkozott Dulcinea kisasszonnyal, Ágy vÀlaszol: àCsak az Isten tudja,
van-e a vilÀgon Dulcinea vagy nincs, puszta fantom-e vagy sem; s ez nem is olyan t¢ny, amirûl
sz¡ks¢ges volna az utolsÂ porcikÀig bizonyossÀgot szerezni. Az ¢n imÀdottam sem ¢nbennem fo-
gamzott, sem ¢n nem sz¡ltem, de az¢rt olyannak lÀtom, amilyennek lennie kell.Ê

Amint lÀtjuk, a fenti id¢zetek azt tÀmasztjÀk alÀ, hogy Don Quijote minden lÀtszat
ellen¢re k¢t lÀbbal Àll a valÂsÀg talajÀn. Harmadik megjegyz¢se rÀadÀsul arrÂl Àrul-
kodik, hogy ez a v¢n hidalgÂ m¢giscsak sokat tud a szerelemrûl, s a l¢nyeg¢t (mert
hiszen enn¢l fontosabbat aligha mondhatunk e tÀrgyban) minden romÀncnÀl egysze-
rübben ¢s jÂzanabbul fogalmazza meg.

Vagy ¢ppen ez: àMondja csak, lehet-e nagyobb gy´ny´rüs¢g, mint ha, mondjuk, egy nagy
szuroktavat lÀtnÀnk itt magunk elûtt, egyre forr ¢s kavarog, s benne kereszt¡l-kasul kÁgyÂk, gyÁkok
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s mÀs rettenetes ¢s vad sz´rnyetegek ÃszkÀlnak, de a tÂ k´zep¢rûl egyszerre m¢labÃs hang zend¡l,
s ezt mondja...Ê ä ¢s Ágy tovÀbb, a helyszÁnbûl Ãjabb t´rt¢net kerekedik, mik´zben az
egyetlen l¢nyeges informÀciÂ, amit Don Quijote ad nek¡nk, term¢szetesen az, hogy
a helyszÁnen nincs szuroktÂ kÁgyÂkkal ¢s gyÁkokkal, a tÂbÂl pedig (helyesebben abbÂl,
ami a hely¢n van) nem zend¡l m¢labÃs hang. Nem is olyan ostoba ez a lovag.

Annak felismer¢se, hogy egy vilÀg t´rv¢nyei mÀr nincsenek ¢rv¢nyben, a jelenlegi
t´rv¢nyeihez pedig nem sok kedv¡nk van, nem kis terhet rÂ az emberre. Az ilyen
emberekbûl meg azokbÂl, akik m¢g csak fel sem ismerik, hogy anakronisztikus figurÀk
(mint Troilus), egyszÂval belûl¡k Àll a àszobor lovagrendÊ, amely a k¢t vilÀg k´zti mezs-
gy¢n kÂborol. Don Quijote sz¡rke ¢s poros orszÀgÃton vÀndorol, ¢s kaland utÀn sÂ-
vÀrog. àEz mÀr a Kaland?Ê ä k¢rdezi tûle Sancho, amikor a szekeret makacsul szek¢rnek
s az ́ szv¢rhajcsÀrokat makacsul ́ szv¢rhajcsÀrnak lÀtja, vagy ¢pp az inger¡lt hajcsÀrok
ût pÀholjÀk el gazdÀja helyett. (A k¢rd¢s MicimackÂ Âvatos puhatolÂzÀsait juttatja
esz¡nkbe.) Don Quijot¢val ellent¢tben Troilusban fel sem mer¡l, hogy a hÀborÃt mÀs-
k¢nt kellene lÀtni, mint bÀtor lovagok m¢rkûz¢s¢t becs¡let¡k s a lovagi hagyomÀnyok
v¢delm¢ben, vagy hogy szerelme (a Szerelem) egyetlen percig is vesz¢lyben forog:
àMegfizetem a g´r´g ûrs´ket, / S f´lkereslek ¢jszakaÊ ä mondja CressidÀnak elvÀlÀsuk reg-
gel¢n. Troilus sokkal inkÀbb hasonlÁt a Don Quijot¢rÂl kialakult k¢pre, mint maga Don
Quijote, û ugyanis teljes eg¢sz¢ben a lovagkor fogalmaiban gondolkodik: szerelmi zÀ-
logban, keszkenûben, bajvÁvÀsban... Csak hÀt a valÂsÀg mÀsk¢pp van. A Lovag ´ssze-
omlÀsa, becs¡letes kirÀlyfibÂl acsargÂ mizantrÂppÀ vÀlÀsa, akÀrcsak a Hercegnû elkur-
vulÀsa ugyanolyan k¢ts¢gbeejtûen szÀraz, szikkadt szÀjÁzt hagy az olvasÂban, mint Don
Quijote megt¢r¢se halÀlos ÀgyÀn. M¢g a nosztalgiÀzÀs is pusztulÀsra Át¢ltetett.

Mi lett a vilÀgbÂl? A DON QUIJOT°-ban a vilÀg hatalmas erdûs¢gk¢nt jelenik meg,
amelyben boldogtalan szerelmesek ¢s ´ngyilkossÀgra k¢sz¡lû pÀsztorok kÂborolnak.
Igazi tragico-comico-pÀsztori vilÀg. T´bb hely¡tt az ardennes-i erdûre eml¢keztet (e
pÀsztort´rt¢netek, akÀr az AHOGY TETSZIK, kiv¢tel n¢lk¡l a lehetû legrosszabb befe-
jez¢s k¡sz´b¢n torpannak meg, ¢s csodÀval hatÀros mÂdon ¢rnek boldog v¢get). Car-
denio t´rt¢net¢nek egy pontja t´k¢letesen ÀbrÀzolja àa lovagkor v¢geÊ-szindrÂmÀt:
az erûszakkal hÀzassÀgra k¢nyszerÁtett Lucinda esk¡t tesz szeretûj¢nek, hogy a pap
k¢rd¢s¢re nem boldogÁtÂ igennel, de tûrd´f¢ssel vÀlaszol majd. Az esk¡vûn felhangzik
a k¢rd¢s... ¢s a lÀny term¢szetesen sÀpadtan, habozva, de igennel felel. Ebben a kis
t´rt¢netben benne van a TROILUS °S CRESSIDA szereplûinek ´sszes v¢res esk¡v¢se, a
szerelmi ¢s bosszÃfogadkozÀsok. A kev¢ss¢ romantikus lelkü Sancho is a gazdag Ca-
machÂnak adnÀ a kisemmizett Basilio Àltal ÀhÁtott leÀnyt, Camacho szakÀcsai ugyanis
tyÃkhÃslevessel vend¢gelik meg az arra t¢vedûket.

Az elvÀrÀsok persze teljesÁthetetlenek. Meg kell ¢rten¡nk MarcelÀt, a kegyetlen
pÀsztorlÀnykÀt is, aki egyetlen leg¢nybe sem szeretett bele azok k´z¡l, akik miatta let-
tek ´ngyilkosok, vagy bolyonganak f¢lûr¡lten az erdûben. JÂzan korban ¢l¡nk, tud-
juk, hogy a h´lgyek nem felt¢tlen¡l vesztik el a fej¡ket pusztÀn attÂl, hogy valaki be-
l¢j¡k szeretett. A f¢rfiak sem. De a lovagreg¢nyek egy olyan vilÀg fikciÂjÀt adjÀk, ahol
mindez nem elk¢pzelhetetlen, s azok, akik a àszobor lovagrendhezÊ tartoznak, akÀr
c¢lt is ¢rhetnek.

Don Quijote vilÀgÀnak legriasztÂbb t¡net¢vel akkor talÀlkozunk, amikor a falu bor-
b¢lya ¢s pl¢bÀnosa szabÀlyos k´nyv¢get¢st rendez. A pap a k´vetkezû ajÀnlatot teszi,
mihelyt az utolsÂ k´nyvet is a mÀglyÀra dobta: àHa a tisztelt tÀrsasÀg ÂhajtanÀ, most mind-
jÀrt elmondan¢k egyet s mÀst, hogyan kellene a lovagreg¢nyeket Árni, hogy jÂk kegyenek, sût talÀn
m¢g hasznosak is.Ê HÀtborzongatÂ pillanat. A kor t¡kre ¢s foglalatja.
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A TROILUS °S CRESSIDç-nak egyetlen olyan szereplûje van, aki mindv¢gig tudatÀban
van annak, hogy a vilÀg nem jÂ, de az emberek determinÀlta v¢gzet feltarthatÂ, ha
csupÀn idûlegesen is. Ez a szereplû Pandarus, a jÂlelkü tr¢facsinÀlÂ, aki az¢rt boronÀlja
´ssze a szerelmeseket, hogy legalÀbb egyetlen ¢jszakÀjuk legyen ebben a kegyetlen
vilÀgban, amely elûbb-utÂbb elpusztÁtja vagy megrontja ûket. Pandarus a maga szem-
pontjÀbÂl jogosan vÀr hÀlÀt TroilustÂl, ami¢rt segÁtett neki ´sszehozni egy ¢jszakÀt az
imÀdott leÀnnyal, aki egy ÀrulÂ trÂjai lÀnya, s nemsokÀra nyilvÀn visszaker¡l apjÀhoz.
Vagy ha nem, akkor Troilus esik el a csatÀban. Vagy egyszerüen csak romlottak lesznek
ebben a feje tetej¢re Àllt vilÀgban. Pandarus megszÀllottan hisz abban, hogy jÂt tesz,
hogy û, a sokat meg¢lt nagybÀcsi a fiatal szerelmesek bÀstyÀja, segÁtûje ¢s v¢delmezûje.
S amikor a csatÀba indulÂ Troilus ezt vÀgja hozzÀ: àEl, kerÁtû! lakÀj! Bün mocska, szennye,
amÁg ¢lsz, rÀd, s ´r´kk¢ a nevedre!Ê ä û csak b¢nultan, semmit sem ¢rtve, elveszetten Àll
a zürzavarban; csak jÂt akart, de ezek a fiatalok mindent elrontanak, s û mÀr soha,
soha nem lesz k¢pes meg¢rteni ezt a vilÀgot. Az utolsÂ jelenetben fulladva, nyavalyÀira
panaszkodva l¢p be; eddig sosem besz¢lt magÀrÂl, csak tr¢fÀlkozott, szervezett, duru-
zsolt mindenki f¡l¢be, ¢s maga volt a tobzÂdÂ vitalitÀs. Most ellenben a halÀlÀt jÂsolja.

Hogy mi¢rt volt sz¡ks¢g Pandarus szerep¢nek r¢szletesebb kifejt¢s¢re, az a DON
QUIJOTE egyik bekezd¢s¢bûl r´gt´n magyarÀzatot nyer. A lovag sorban megk¢rdezi
a gÀlyÀra indulÂ rabokat, mit k´vettek el. K¡l´n´sen egy sz¡rke szakÀllÃ v¢nember
ragadja meg a figyelm¢t.

àAmi a kerÁtûs¢get illeti ä mondta a jÂk¢pü ´reg ä, azt nem tagadhatom. °n azonban azt
gondoltam, senkinek nem teszek ezzel rosszat, csak az volt a szÀnd¢kom, hogy a vilÀg ́ rvendezz¢k,
s b¢k¢ben ¢s nyugalomban ¢ljen minden civakodÀs ¢s gy´trûd¢s n¢lk¡l. De ez a jÂ szÀnd¢k mit se
hasznÀlt, s most mÀr mennem kell oda, ahonnan t´bb¢ sohasem fogok visszat¢rni, mert nagyon
rÀm sÃlyosodtak az ¢vek, ¢s a hÂlyagbaj egy percig sem hÀgy nyugodnom. ä EzutÀn sÁrva fakadt.Ê

A r¢szlet nem ig¢nyel magyarÀzatot. K¡l´nben nemcsak Pandarus t´rt¢net¢t zÀrja
le, de rÁmel a La Mancha-i pl¢bÀnos ajÀnlatÀra is (aki okÁtana minket, hogyan kell jÂ
¢s hasznos lovagreg¢nyeket Árni). Ezt a v¢n kerÁtût v¢lhetûleg azok Át¢lt¢k el, akik
hasonlÂ sorsot szÀnnak a lovagreg¢nyeknek, mint a pl¢bÀnos, esetleg mÀr az ûÀltala
szerkesztett ¢s cenzÃrÀzott k´nyveken nûttek fel.

5

Amikor Don Quijote Beltenebros lovag szerelmi ´ngy´tr¢s¢t kÁvÀnja utÀnozni, e c¢l-
bÂl pedig (mint tervezi) levetkezik, ugrÀndozik, bukfencet vet, ¢rthetetlen dolgokat
rikoltozik, ¢s t´bbsz´r a sziklÀnak rohan majd, komikus hatÀst kelt mindezzel, miutÀn
egy mÀsik ember fÀjdalomkit´r¢s¢t akarja reprodukÀlni. Tudja, hogy az ûrj´ngû lo-
vagok kora lejÀrt, m¢gis az ¡res formÀhoz fordul, ¢s beismeri, hogy nem tud Belte-
nebros lovag mÂdszer¢n¢l jobbat; noha nem tekintheti sajÀtjÀnak, sajÀtja talÀn a kÂbor
lovagok rendj¢nek.

A megÀllapÁtÀs azonban, akÀrcsak a k¢pzelt s valÂs Dulcinea viszonyÀnak t´k¢letes
l¢nyegtelens¢g¢re valÂ rÀmutatÀs, alapvetû igazsÀgot rejt magÀban; annak felismer¢-
s¢t, hogy a boldogtalan (vagy boldog) szerelmes rÁtusai korrÂl korra megegyeznek, s
¢ppens¢ggel nem az¢rt, mert nem tudnak Ãjat kitalÀlni, hanem mert a boldogtalan
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l¢lek valÂban k¢ptelen mÀsk¢pp utat talÀlni fÀjdalma kit´r¢s¢nek, mint az ûrj´ngû
szerelmes szerep¢be helyezkedve tombolni. Don Quijote tombolÀsa (amelynek nem
v¢letlen¡l nincsen tanÃja) nem egyszerü szerelmi szenvelg¢s, hanem az alaktalan,
megfogalmazatlan, behatÀrolhatatlan fÀjdalom ¢s k¢ts¢gbees¢s kit´r¢se. Olyan, mint
valami vad tÀnc, ¢s Cervantes szem¢rmesen csupÀn a rÀ valÂ k¢sz¡lûd¢st ¢s az utÀna
k´vetkezû pillanatokat Árja le (ami nem elhanyagolhatÂ k´r¡lm¢ny, figyelembe v¢ve
Cervantes kÁnos pontossÀgÀt ¢s bûbesz¢düs¢g¢t). Ebbûl akÀr a szerzûre n¢zve is le-
vonhatunk k´vetkeztet¢seket.

Don Quijote k¢pzeletbe menek¡l¢s¢nek tudatossÀga, fantaziÀlÀsainak jÂzansÀga
csak egyik aspektusa annak, ahogy a reg¢ny a k¢pzelet ¢s realitÀs k¢rd¢s¢vel eljÀtszik.
Az olvasÂ ¢ppen hogy megszokja az à¢bren ÀlmodÀsÊ keret¢t (nem Àll tÀvol CalderÂn
vÁziÂjÀtÂl), amikor kitÀrul a keret, s Don Quijote ¢s Sancho Panza egyszeriben reg¢ny-
hûs´kk¢ vÀlnak. KommentÀlni kezdik sajÀt nyomtatott alakjukat, vitÀznak azzal, aho-
gyan ÀbrÀzoltÀk ûket. Mindez t´bb ¢rtelmez¢si lehetûs¢get vet fel, de az egyik k¢ts¢g-
kÁv¡l az, hogy Don Quijote a sajÀt szeme lÀttÀra indul meg a k¢pzett¢, fikciÂvÀ vÀlÀs
ÃtjÀn. Ily mÂdon û maga szolgÀltat bizonyÁt¢kot arra n¢zv¢st, hogy kÂbor lovagok va-
lÂban nem l¢teznek, legfeljebb a lovagreg¢nyÁrÂk k¢pzelet¢ben. çm ez nem t´bb annak
puszta beismer¢s¢n¢l, hogy Don Quijote, akÀrcsak a àszobor lovagrendÊ t´bbi tagja, k¢t
vilÀg polgÀra.

Don Quijote egyetlen c¢lja, hogy halhatatlannÀ vÀljon (az à¢bren ÀlmodÀsÊ k¢sûbbi
mestere, Homburg hercege ugyanezt fogalmazza meg). Ebben az sem akadÀlyozza
meg, ha egy-egy hûstette nem t´bb jÂl siker¡lt hazugsÀgnÀl; mÀsfajta jÂzansÀgrÂl Àrul-
kodik, amikor Sancho f¡l¢be sÃgja a Clavileno-kaland v¢gezt¢vel: àHa azt akarod, hogy
elhiggy¢k, amit az ¢gben lÀttÀl, azt kÁvÀnom, hogy te is elhidd, amit ¢n lÀttam a Montesinos bar-
langban.Ê °s Don Quijote meg is szerzi a halhatatlansÀgot; a mÀsodik r¢sz egy¢brûl
sem szÂl, mint az ostoba jÀt¢kokrÂl ¢s ugratÀsokrÂl, melyeket ranjongÂi üznek vele.
Csakhogy a jÀt¢kok kiv¢tel n¢lk¡l Don Quijote megdicsû¡l¢s¢rûl szÂlnak; mikor a bÃs-
k¢pü lovag Ãgy poroszkÀl v¢gig Barcelona kik´tûj¢n, hogy hÀtÀra valaki àEz Don Qui-
joteÊ feliratÃ c¢dulÀt ragaszt, s Ágy l¢pten-nyomon àfelt¢tlen hÁveiÊ szÂlÁtjÀk meg, volta-
k¢ppen v¢get ¢r Cervantes t´rt¢nete. Nem az a fontos pillanat, amikor halÀlos ÀgyÀn
Don Quijote eladja a mÀr megszerzett halhatatlansÀgot, hanem ez a barcelonai s¢ta-
lovaglÀs, a rajongÂkkal, akik leborulnak a lovag elûtt, hÀta m´g´tt pedig ujjal muto-
gatnak rÀ. Don Quijote lovagi apoteÂzisÀnak ¢s leleplezûd¢s¢nek e kettûs t¡kre a re-
g¢ny ¢s a kor legfontosabb, emblematikus pillanata. A megdicsû¡l¢s ¢s a v¢gk¢pp ne-
vets¢gess¢ vÀlÀs pillanata.

6

A reneszÀnsz szikÀr jÂzansÀga r¢g eltünt, sokak szerint ism¢t a csodÀk korÀban ¢l¡nk.
A n¢pes szobor lovagrend viszont m¢g most is ott vÀrakozik tÀvoli csatater¢n, fittyet
hÀnyva az ¢vszÀzadoknak, s v¢lhetûen mÁg vilÀg a vilÀg, sok tagot fog szÀmlÀlni. Nem
neh¢z ûket felismerni; rem¢nytelen¡l romantikusak, bÁznak benne, hogy n¢hÀny sz¢l-
malom hely¢n ÂriÀsokat talÀlnak, s amikor villamosra szÀllnak vagy k´z¢rtbe mennek,
nem tartjÀk lehetetlennek, hogy kalanddÀ fog vÀlni. Makacsul ism¢telgetett ´nbiza-
lom jellemzû rÀjuk, jelszavuk, hogy a vÀgy sorsa a beteljes¡l¢s, amelynek hiÀnya nem
mÃlÂ nyugtalansÀggal sÃjtja ûket. Sokat jÀrnak moziba, szeretik a r¢gi filmeket. Egyre
tÀvolabb ker¡lnek DulcineÀjuktÂl, s ha a romÀncok t´rv¢nyeit nem lÀtjÀk mük´dni
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(tehÀt varÀzslÂk mesterked¢s¢re sem gyanakodhatnak), egy idûre megzavarodnak.
N¢hÀnyan a vilÀg szÀmlÀjÀra ÁrjÀk a dolgot; ilyenkor tetszelegnek ́ nn´n erûfeszÁt¢seik
heroizmusÀban, de az¢rt elgondolkodnak, ¢rdemes-e tovÀbbra is a szobor lovagrend-
hez tartozniuk. ¹t-hat balul ki¡t´tt kaland utÀn (legalÀbb kalanddÀ vÀltak!) a legt´b-
ben arra hajlanak, hogy nem.

De ki eml¢kszik Alonso QuijanÂra?

Tengelyi LÀszlÂ

°LETT¹RT°NET °S ¹NAZONOSSçG

T´rt¢netek sz´vik Àt az idût, amelyben ¢l¡nk. Hely¡nket a vilÀgban, m¢g mielûtt ma-
gunkra eszm¢ln¢nk ä sût talÀn nem tÃlzÀs azt ÀllÁtani: m¢g mielûtt megsz¡letn¢nk ä,
csalÀdi elbesz¢l¢sek jel´lik ki. A rÀnk hagyomÀnyozott t´rt¢netekhez azutÀn hozzÀ-
tessz¡k a magunk ÀllandÂan vÀltozÂ, nyugvÂpontra m¢g halÀlunkkal sem jutÂ t´rt¢-
net¢t. Ami kÁv¡lrûl ¢r benn¡nket, ¢s amit magunk tesz¡nk, amit gondolunk, k¢pze-
l¡nk ¢s tapasztalunk, amitûl f¢l¡nk ¢s amit rem¢l¡nk, elmondjuk magunkrÂl, ¢s el-
mondjuk egymÀsrÂl, elmondjuk Ãjra ¢s elmondjuk mÀsk¢nt. Elbesz¢l¢seink vissza-
visszat¢rnek a mÀr elmondottakra, ¢s ism¢t el´lrûl kezdik: Ágy prÂbÀljÀk k´r¡lven-
ni ¢s befogni az elsz´kû t´rt¢n¢seket. Amit tudatosan elhallgatunk, ¢s amit ´ntudat-
lanul elhÀrÁtunk magunktÂl, a mÀr elmondottak ¢s m¢g elmondandÂk Àrny¢kÀban
hÃzÂdik meg.

Itt azonban r´gt´n f´lmer¡l egy k¢rd¢s. Thomas Mann A VARçZSHEGY-ben elt´p-
reng azon, hogy vajon àelbesz¢lhetû-e az idûÊ. Egy àidûreg¢nyÊ ä Zeitroman (a magyar for-
dÁtÀsban az àidûrajzÊ kifejez¢s szerepel) ä veti fel ezzel nem csupÀn minden idûreg¢ny,
hanem egyszersmind minden ¢lett´rt¢net alapk¢rd¢s¢t.

Az a àhermetikus varÀzslatÊ, amely a sz´veg szerint az elbesz¢l¢s sajÀtja, lehetûv¢ teszi
a reg¢ny szÀmÀra, hogy ironikus jÀt¢kot üzz´n ezzel a k¢rd¢ssel. A mü vÀlaszk¢nt olyan
kifejez¢st kÁnÀl, amely azt sugallja, hogy az ¢lett´rt¢netet titokzatos egys¢g hatja Àt.
Ez a kifejez¢s Ágy hangzik: sors.

A sorsot Hans Castorp emlÁti Mynheer Peeperkornnal folytatott nagy besz¢lget¢-
s¢ben. Jelentûs¢gteljes mÂdon teszi ezt: elûsz´r elejti a szÂt, majd visszat¢r rÀ, jelzi,
hogy m¢g mindig ez jÀr az esz¢ben, de azutÀn ism¢t mÀsrÂl kezd besz¢lni. V¢g¡l azon-
ban m¢giscsak megmagyarÀzza, hogy mire is gondolt, amikor a àsorsÊ szÂt emlÁtette:
àClawdia kedv¢¢rt, Settembrini Ãrral dacolva, az ¢rtelemelleness¢g elv¢nek, a betegs¢g zseniÀlis
elv¢nek a szolgÀlatÀba szegûdtem, hiszen talÀn mÀr elûbb is, r¢gebbrûl is azt szolgÀltam, ¢s idefenn
maradtam...Ê à...hiszen talÀn mÀr elûbb is, r¢gebbrûl isÊ: ezek a szavak mutatjÀk a legvilÀ-
gosabban, mit is kell itt àsorsonÊ ¢rten¡nk. Ez a kifejez¢s az ¢letnek olyan rejtett egy´n-
tetüs¢get tulajdonÁt, amelyre magunk is d´bbenettel eszm¢l¡nk rÀ.

Nem k¢ts¢ges, hogy a sors gondolata vÀlaszt kÁnÀl minden idûreg¢ny alapk¢rd¢s¢-
re, amely minden ¢lett´rt¢net alapk¢rd¢se is egyben: nem lehet ugyan àelbesz¢lni az
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idût, magÀt az idût, csak az idût ´nmagÀban v¢veÊ, Àmde nagyon is el lehet besz¢lni a sorssÀ
sz´vûdû idût.

Ez a vÀlasz azonban az ironikus jÀt¢k r¢sze marad. Mit gondolhatunk Hans Castorp
sorsÀrÂl, ha egyszer a reg¢ny befejezû soraibÂl azt tudjuk meg, hogy hiÀba szolgÀlta
àtalÀn mÀr elûbb is, r¢gebbrûl isÊ a betegs¢g àzseniÀlis elv¢tÊ, v¢g¡l is m¢gsem marad oda-
fenn?

A Faustus-reg¢nyben Thomas Mann az elsû vilÀghÀborÃ kit´r¢se idûszakÀnak jel-
lemz¢s¢re hasznÀlja fel a àsorsÊ ä a magyar fordÁtÀsban àv¢gzetÊ ä kifejez¢st. Serenus
Zeitblom szÀjÀba adja a szÂt, aki a mÀsodik vilÀghÀborÃ felûl visszatekintve szÀmol be
arrÂl, ami¢rt sok ¢vvel azelûtt maga is lelkesedett; Ãjra ¢s mÀsk¢nt mondja azt, ami
akkor elhangzott. Az egykor mÀmorosan kimondott szÂ utÂlag àûsi, pogÀny hangnakÊ,
àtragikus zenedrÀmai, mitologikus motÁvumnakÊ minûs¡l. Ez el¢g ahhoz, hogy a sors fo-
galmÀra ÃgyszÂlvÀn k´ltûi Àrny¢k vet¡lj´n.

°rte a sorsot gondolkodÂi megb¢lyegz¢s is: nem jelent¢ktelenebb filozÂfus minûsÁ-
tette àjogtalanul bitorolt fogalomnakÊ, mint Kant.1 BÀrmennyire term¢szetesen hangzik
is, ha azt mondjuk, hogy az idû csak sorssÀ sz´vûdve besz¢lhetû el, m¢gis f¢lrevezetû
ez a kijelent¢s, mert Ãgy t¡nteti f´l a dolgot, mintha titokzatos egys¢gnek ¢s rejtett
egy´ntetüs¢gnek bukkanhatnÀnk nyomÀra ott, ahol valÂjÀban k¡l´nnemü ́ sszetevûk ha-
tÀsÀt, sût egymÀssal szembeszeg¡lû t¢nyezûk ´ssze¡tk´z¢s¢t ¢rhetj¡k tetten.

K¡l´nnemü ́ sszetevûkrûl kell itt szÂt ejten¡nk, hiszen gondoljuk csak meg, micso-
da k¢t¢rtelmüs¢g lappang az ¢lett´rt¢net fogalmÀnak m¢ly¢n: ¢rthetj¡k rajta a meg¢lt,
eleven ¢letvalÂsÀgot, de ¢rthetj¡k rajta ¢let¡nk elmondott ä avagy elmondhatÂ ä t´rt¢-
net¢t is.

Diltheyn¢l, aki elsûk¢nt fogalmazta meg àaz ¢let ´sszef¡gg¢s¢nekÊ k¢rd¢s¢t, az ¢rtel-
mez¢snek ez a k¢t Ãtja m¢g nem vÀlt sz¢t egymÀstÂl.2 Az û vizsgÀlÂdÀsaiban az ¢let
´sszef¡gg¢s¢nek fogalmÀra ¢pp az a feladat hÀrult, hogy olyan k¡l´nnemü fogalma-
kat, mint elevens¢g ¢s jelent¢s, erû ¢s ¢rtelem, egy egys¢gbe foglaljon.3 A fenomenolÂgia
ellenben habozÀs n¢lk¡l az ¢rtelmez¢s elsû ÃtjÀt vÀlasztotta. Az ¢lett´rt¢net ebben a
megk´zelÁt¢sben olyan meg¢lt, Àm egyszersmind eleve ¢rtelmet is hordozÂ idûeg¢sznek
szÀmÁtott, amely n¢lk¡l elbesz¢lt t´rt¢netekrûl szÂ sem eshetett volna. Ennek a kÁs¢r-
letnek k´sz´nhetj¡k az ¢lett´rt¢netnek azt a fogalmÀt, amelyet Husserln¢l talÀlunk,
¢s egyszersmind a t´rt¢netis¢gnek azt az elk¢pzel¢s¢t is, amelyet Heidegger vÀzolt fel
a L°T °S IDý-ben.

Az ¢rtelmez¢s mÀsik ÃtjÀt a ànarratÁv identitÀsÊ Ãjabb keletü elm¢lete jÀrja. Hogy
kik is vagyunk, ¢let¡nk t´rt¢net¢bûl der¡l ki ä ez a gondolat fejezûdik ki az emlÁtett elm¢-
letben. Ezt az elk¢pzel¢st elûsz´r Alasdair MacIntyre fogalmazta meg.4 Paul Ricoeur
idû ¢s elbesz¢l¢s kapcsolatÀt kutatva eredetileg MacIntyre-tûl f¡ggetlen¡l jutott el hoz-
zÀ Ãjra.5 Kettûj¡k k´vetûi k´z´tt olyan kiemelkedû gondolkodÂkat talÀlunk, mint Da-
vid Carr6 ¢s Charles Taylor.7

Ez a gondolat jÂ kiindulÂpontul szolgÀlhat ahhoz, hogy megkÁs¢relj¡nk szÀmot vet-
ni az ¢lett´rt¢net fogalmÀnak ama k¢t¢rtelmüs¢g¢vel, amelyrûl az im¢nt szÂ esett. Ki
fog der¡lni azonban, hogy ez a k¢t¢rtelmüs¢g olyan neh¢zs¢gek forrÀsa, amelyekkel
a narratÁv identitÀs elm¢lete nem k¢pes megbirkÂzni. Ez a kritikai felismer¢s azt k´-
veteli, hogy visszautat talÀljunk az ¢lett´rt¢net fenomenolÂgiai elemz¢s¢hez. çm ha
nem kÁvÀnunk a sors àjogtalanul bitoroltÊ fogalmÀnak hasznÀlatÀhoz folyamodni,
k¢nytelenek lesz¡nk e megk´zelÁt¢smÂd egy gy´keresen megÃjÁtott vÀltozatÀra tÀ-
maszkodni.
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I. ¹nazonossÀg mint elbesz¢lt ¢lett´rt¢net

A narratÁv identitÀs elm¢lete k¢t fû ÀllÁtÀs k´r¢ rendezûdik. Az elsû Ágy hangzik: Sze-
m¢lyes azonossÀgunk ä helyesebben: ´nazonossÀgunk ä ¢lett´rt¢net¡nk egys¢g¢ben Àll. A mÀso-
dik fû ÀllÁtÀs ehhez azt teszi hozzÀ, hogy ¢lett´rt¢net¡nk egys¢ge ugyanolyan jellegü, mint
az elbesz¢lt t´rt¢netek egys¢ge.

Ha e t¢telek m¢lyebb ¢rtelm¢t kutatjuk, ¢rdemes az elm¢letnek azt az alakjÀt alapul
venn¡nk, amely Ricoeur munkÀibÂl rajzolÂdik ki.8 °lett´rt¢net ¢s ´nazonossÀg
´sszekapcsolÀsa ebben a vÀltozatban kettûs c¢lt szolgÀl.

Az elsû c¢l ´nazonossÀg ¢s dologi azonossÀg k¡l´nvÀlasztÀsa. Ricoeur olyan k´vetel-
m¢nynek igyekszik megfelelni, amelyet a korai fenomenolÂgusok ä Husserl, Scheler,
Heidegger ä ÀllÁtottak fel. Ez a k´vetelm¢ny megkÁvÀnja, hogy ¢n¡nk ´nazonossÀgÀt
¢lesen elhatÀroljuk a vÀltozÀsok k´zepette megûrzûdû dolgok szubsztanciÀlis azonos-
sÀgÀtÂl.9 Hogy a dolgok ´nmagukkal azonosak maradnak, az olyan t¢ny, amelyet mi
ÀllapÁtunk meg rÂluk. Ha rendûr´k vagy bÁrÀk vagyunk, akkor munkak´ri k´teles-
s¢geink k´z¢ fog tartozni, hogy embertÀrsaink àszem¢lyazonossÀgÀtÊ hasonlÂ mÂdon
tisztÀzzuk. Az azonosÁtÀs ez esetben olyan eljÀrÀsra ¢p¡l, amelyet a k¡lsû szeml¢lû Àl-
lÀspontjÀra helyezkedve v¢gz¡nk el. Ezzel a szeml¢letmÂddal azonban nem sokra me-
gy¡nk, ha azt az azonossÀgot igyeksz¡nk ¢rtelmezni, amelyet ´nmagunknak tulajdonÁ-
tunk. Hiszen itt az azonossÀg nyilvÀnvalÂan olyan viszony, amelyre nem kÁv¡lrûl te-
kint¡nk, hanem amelyben mi magunk viszonyulunk ´nmagunkhoz. A àszem¢lyes azo-
nossÀgÊ filozÂfiai fogalmÀban, amely Locke Âta meggy´keresedett, ez a k¢tf¢le szem-
l¢letmÂd ´sszekeveredik egymÀssal. Ez indokolja az à´nazonossÀgÊ kifejez¢s beveze-
t¢s¢t. A k¡l´nbs¢get Ricoeur latin eredetü szavakkal ¢rz¢kelteti. SzembeÀllÁtja egymÀs-
sal az idem ¢s ipse ¢rtelm¢ben vett azonossÀgot. A szembeÀllÁtÀs ¢rtelme Ágy r´gzÁthetû:
´nmagunk maradhatunk an¢lk¡l is, hogy ugyanazok maradnÀnk, mint akik voltunk; az
´nazonossÀg (ips¢it¢) nem kÁvÀnja meg azt, amit a franciÀban a m¨met¢ kifejez¢ssel je-
l´lhet¡nk meg, nem ig¢nyli tehÀt, hogy l¢ny¡nknek legyen valamif¢le magva, amely
minden vÀltozÀs k´zepette megûrzûdik; nem vonÀsaink ÀllandÂsÀga, jellem¡nk szi-
lÀrdsÀga ¢s nem is meggyûzûd¢seink vÀltozatlansÀga teszi, hogy ´nmagunk mara-
dunk, hanem hogy minden ÀtalakulÀs, amelyen ¢let¡nk sorÀn kereszt¡lmegy¡nk,
egyetlen egys¢ges t´rt¢net keretei k´z´tt elbesz¢lhetû. Ezt jelenti az a kijelent¢s, hogy
az ipszeitÀs nem mÀs, mint narratÁv identitÀs.

SzolgÀl azonban az elm¢let Ricoeurn¢l egy tovÀbbi c¢lt is. Ez a c¢l ´nazonossÀg ¢s
mÀssÀg ´sszekapcsolÀsa. Olyan k´vetelm¢nynek igyekszik Ricoeur ezÀltal eleget tenni,
amely L¢vinastÂl szÀrmazik: megkÁs¢rli megmutatni, hogy mik¢nt fonÂdik bele ́ nazonos-
sÀgunkba a mÀssÀg.10 Erre utal Ricoeur egyik alapvetû munkÀjÀnak cÁme is: SOI-MêME
COMME UN AUTRE, vagyis: ¹NMAGUNK MINT MçSIK.

Nem neh¢z belÀtni, hogy ́ nazonossÀgunkat mÀris elhatÀroltuk a dolgokra jellemzû
szubsztanciÀlis azonossÀgtÂl, mihelyt ¢lett´rt¢net¡nk egys¢g¢re alapozÂdÂ ¢rtelme-
z¢st adunk rÂla. íg¢retes nekiindulÀsnak tekinthetû a narratÁv identitÀs elm¢lete a mÀ-
sodik emlÁtett c¢lkitüz¢s szempontjÀbÂl is. Hiszen egy ¢lett´rt¢net egys¢ge nyilvÀnva-
lÂan megtüri a mÀssÀgot: semmik¢pp sem zÀrja ki a mÀssÀ vÀlÀst, ¢s egyenesen felt¢-
telezi a mÀsokhoz füzûdû kapcsolatok eg¢sz sokasÀgÀt.

Az ¢lett´rt¢net fogalmÀnak k¢t¢rtelmüs¢ge folytÀn azonban olyan neh¢zs¢g tÀmad,
amely megosztja az elm¢let hÁveit. A k¢rd¢s Ágy vetûdik fel: vajon tekinthetj¡k-e ¢le-
t¡nk elbesz¢lt t´rt¢net¢t ́ nazonossÀgunk hordozÂjÀnak, vagy pedig ennek hÀtter¢ben
m¢giscsak fel kell t¢telezn¡nk a meg¢lt ¢letvalÂsÀg idûeg¢sz¢t mint sorsot?



Ricoeur vÀlasza lÀtszÂlag semmi k¢ts¢get sem hagy maga utÀn. így hangzik: àAz
¢letet ama t´rt¢nettel avagy t´rt¢netekkel tekintj¡k azonos ¢rtelmünek, amelyet, illetve amelyeket
elmondunk rÂla.Ê11 ValÂjÀban azonban korÀntsem ilyen egysÁkÃ az az elk¢pzel¢s, ame-
lyet kialakÁt. Kider¡l ez abbÂl a vitÀbÂl, amelyet SOI-MêME COMME UN AUTRE cÁmü
munkÀjÀban MacIntyre-rel folytat.

Az AFTER VIRTUE cÁmü k´nyvben MacIntyre arra az ÀllÀspontra helyezkedett, hogy
a cselekedet ¢s kivÀltk¢pp az ¢let eg¢sze nem vÀlhatn¢k elbesz¢l¢s tÀrgyÀvÀ, ha nem
volna eleve Ãgy felfoghatÂ, mint enacted narrative: az ¢let szÁnpadÀn szÁnre vitt t´rt¢-
net.12 Ez a gondolat szembefordulÀst jelez a t´rt¢netÁrÀsnak azzal a megk´zelÁt¢smÂd-
jÀval, amelyet Hayden White ¢s Louis O. Mink dolgozott ki. àStories are not lived but
toldÊ ä foglalta t¢telbe Mink e megk´zelÁt¢smÂd alapelv¢t. MacIntyre ellent¢tellel vÀ-
laszol: àStories are lived before they are told.Ê13

Ezzel a felfogÀssal, mint maga MacIntyre is vilÀgosan lÀtja,14 eg¢sz sor ellenvet¢s
szegezhetû szembe, amelyek mind ¢lett´rt¢net ¢s elbesz¢l¢s szerkezeti k¡l´nb´zûs¢-
g¢re utalnak. (1) Az elbesz¢lt t´rt¢neteknek szerzûik vannak; de vajon szerzûi va-
gyunk-e ¢lett´rt¢net¡nknek? (2) Az elbesz¢lt t´rt¢netek elkezdûdnek ¢s befejezûd-
nek; vajon ¢lett´rt¢net¡nk is hasonlÂ zÀrtsÀgot mutatna? Ez a sz¡let¢s ¢s a halÀl t¢nye
ellen¢re nagyon is k¢ts¢ges, hiszen eml¢kezet¡nkben mÀr a korai gyermekkor is ho-
mÀlyba v¢sz, halÀlunk pedig csak a benn¡nket tÃl¢lûk elbesz¢l¢seiben vÀlik ¢lett´rt¢-
net¡nk befejez¢s¢v¢. (3) Vajon nem lehet-e tovÀbbÀ egyetlen ¢lett´rt¢net t´bb hiteles
elbesz¢l¢s tÀrgya? (4) MÀsfelûl: az elbesz¢l¢s tÀrggyÀ tehet egyetlen ¢lett´rt¢netet; de
vajon l¢tezik-e egyetlen ¢lett´rt¢net a valÂsÀgban? Nem fonÂdnak-e ´ssze egymÀssal
az ¢lett´rt¢netek a legaprÂbb r¢szletekig? (5) V¢g¡l m¢g egy utolsÂ ellenvet¢s: az el-
besz¢l¢s mindig utÂlagos, visszatekintû, mÃltra irÀnyulÂ; de nem tanulhattuk-e meg
Sartre-tÂl ¢s Heideggertûl ä ha tapasztalatainkbÂl nem tudtuk volna eleve ä, hogy va-
lÂsÀgos ¢lett´rt¢net¡nk sorÀn elsûdlegesen j´vûbeli lehetûs¢geinkbûl kiindulva ¢rtel-
mezz¡k ´nmagunkat?

Mint Ricoeur is elismeri, MacIntyre nemcsak tisztÀban van ezekkel az ellenvet¢sek-
kel, de meg is tud felelni rÀjuk. çlljanak itt szemben k¢rd¢sekkel k¢rd¢sek: (1) °let-
t´rt¢net¡nknek ä t¢nyleges valÂja szerint ä nyilvÀnvalÂan nem vagyunk szerzûi, de
ami ¢lett´rt¢net¡nk jelent¢s¢t, ¢rtelm¢t illeti, nem kell-e magunkat m¢giscsak leg-
alÀbbis àtÀrsszerzûnekÊ tekinten¡nk?15 (2) Nem vessz¡k-e hasznÀt ¢lett´rt¢net¡nk fel-
¢pÁt¢s¢ben az elbesz¢lû formÀk zÀrtsÀgÀnak, amikor p¢ldÀul Ãj kezdem¢nyez¢seink
sÃlyÀt igyeksz¡nk megadni, vagy amikor sz¡ks¢gk¢ppen ideiglenes c¢lkitüz¢seink n¢-
melyik¢t megkÁs¢relj¡k v¢g¢rv¢nyesen r´gzÁteni? (3) Nem n¢lk¡l´zhetetlen sajÀtos-
sÀga-e az ¢lett´rt¢net¡nkre jellemzû egys¢g kialakulÀsÀnak az a t¢ny, hogy mindig
t´bb hitelesnek elismerhetû t´rt¢netet tudunk elmondani magunkrÂl, s ennek meg-
felelûen t´bbf¢le lehetûs¢get tartunk nyitva magunk elûtt? (4) Nem segÁtenek-e eliga-
zodni az egymÀssal ´sszefonÂdÂ ¢lett´rt¢netek sz´ved¢k¢ben az elbesz¢l¢s olyan ûs-
r¢gen meghonosodott formÀi, mint az egymÀsba ¢kelûdû t´rt¢netek? (5) S v¢g¡l: va-
jon nem mozognak-e a t´rt¢netÁrÂi ¢s irodalmi elbesz¢l¢sek ¢ppÃgy àtapasztalati t¢rÊ
¢s àvÀrakozÀsi horizontÊ kettûs dimenziÂjÀban, akÀrcsak a valÂsÀgos ¢lett´rt¢netek? Hi-
szen utÂlagossÀguk ¢s visszatekintû jelleg¡k nem a szereplûk perspektÁvÀjÀt t¡kr´zi,
hanem csupÀn azt a n¢zûpontot, amelyet àaz elbesz¢l¢s hangjaÊ ig¢nyel magÀnak.

Ezek a vÀlaszok vilÀgosan mutatjÀk, hogy meg¢lt ¢lett´rt¢net ¢s elbesz¢lûi t´rt¢-
netmondÀs k´z´tt nincs Àthidalhatatlan szakad¢k. Milyen k´vetkeztet¢st kell azonban
levonnunk ebbûl a megÀllapÁtÀsbÂl? Ezen a ponton vÀlnak sz¢t a vizsgÀlt elm¢let k¢p-
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viselûinek Ãtjai. MacIntyre abban a t¢nyben, hogy meg¢lt ¢lett´rt¢net ¢s elbesz¢lûi
t´rt¢netmondÀs k´z´tt nincs kib¢kÁthetetlen ellent¢t, a szÁnre vitt t´rt¢netek gondo-
latÀnak bizonyÁt¢kÀt lÀtja. Ricoeur mÀs k´vetkeztet¢st von le ebbûl a t¢nybûl: azt ÀllÁtja,
hogy az elbesz¢lûi t´rt¢netmondÀs szerkezeti alkotÂelemeit alkalmazzuk az ¢letvalÂsÀg-
ra, ¢s hozzÀteszi, hogy ¢ppen ez¢rt az ¢lett´rt¢net àmesesz´v¢s ¢s eleven tapasztalat bom-
l¢kony elegyek¢ntÊ foghatÂ fel.16 így û ä MacIntyre-rel ellent¢tben ä nem k¢nyszer¡l rej-
tett egy´ntetüs¢get felt¢telezni ott, ahol valÂjÀban k¡l´nnemü t¢nyezûk egy¡ttmük´-
d¢s¢rûl van szÂ.

K¢ts¢gkÁv¡l Àrnyaltabb ez a felfogÀs, mint a szÁnre vitt t´rt¢netek elm¢lete, ahhoz
azonban m¢gsem el¢gg¢ k´r¡ltekintû, hogy ne ¡tk´zn¢k Ãjabb neh¢zs¢gbe. Hiszen
m¢giscsak k¢rd¢s, vajon elfogadhatÂ-e egy olyan elm¢let, amely ´nazonossÀgunkat
r´vid Ãton àmesesz´v¢s ¢s eleven tapasztalat boml¢kony elegy¢nekÊ nyilvÀnÁtja. M¢g ha f´l-
tessz¡k is, hogy a t´rt¢netmondÀs szerkezeti elemei meg¢lt ¢letvalÂsÀgunk alakÁtÂ t¢-
nyezûiv¢ vÀlhatnak, azt aligha ÀllÁthatjuk, hogy ´nazonossÀgunk elbesz¢lûi tev¢keny-
s¢g¡nk puszta term¢ke volna. Maga Ricoeur figyelmeztet rÀ, hogy amikor sajÀt ¢le-
t¡nkbûl t´rt¢neteket mondunk el, ezÀltal àazt a narratÁv identitÀst, amely benn¡nket alkot,
nem kÁv¡lrûl magunkra erûltetni, hanem felfedezni igyeksz¡nkÊ.17 NyilvÀnvalÂ azonban,
hogy felfedezni csak azt lehet, ami valamik¢pp mÀr megvan. Vajon nem az a k´vetkez-
tet¢s adÂdik-e ebbûl, hogy ´nazonossÀgunk alapjÀt m¢gsem az elbesz¢lt ¢lett´rt¢net
egys¢g¢ben, hanem a meg¢lt ¢letvalÂsÀg idûszerkezet¢ben kell keresn¡nk?

Ez a neh¢zs¢g arra ´szt´n´zhet benn¡nket, hogy a narratÁv identitÀs elm¢let¢tûl
visszautat keress¡nk a fenomenolÂgiÀhoz.

II. °lett´rt¢net ¢s ¢rtelemk¢pzûd¢s

Ha ¢lett´rt¢net ¢s ́ nazonossÀg kapcsolatÀt kutatjuk, meggondolÀsainkhoz a fenome-
nolÂgia megteremtûinek munkÀiban fontos tÀmpontokra bukkanhatunk. Husserl a
KARTEZIçNUS MEDITçCIñK-ban felÀllÁt k¢t olyan t¢telt, amelyek eg¢sz k¢sûi filozÂfiÀjÀt
az e tÀrgyra vonatkozÂ vizsgÀlÂdÀsok k´r¢be utaljÀk. Az elsû t¢tel azt ÀllÁtja, hogy a
fenomenolÂgia nem mÀs, mint az ¢n ´nkonstitÃciÂjÀnak elm¢lete; a mÀsodik t¢tel pedig azt
mondja ki, hogy az ¢n ÃgyszÂlvÀn egy àt´rt¢netÊ egys¢gek¢nt konstituÀlÂdik.18 K¢ziratos fel-
jegyz¢seiben Husserl magÀt az à¢lett´rt¢netÊ szÂt is hasznÀlja ä m¢g ha csak id¢zûjel-
ben is.19 K¢sûi gondolkodÀsÀban Ágy t¢teles ´sszef¡gg¢s rajzolÂdik ki ´nkonstitÃciÂ ¢s
¢lett´rt¢net k´z´tt. Heidegger a L°T °S IDý-ben Diltheynek àaz ¢let ´sszef¡gg¢s¢reÊ vo-
natkozÂ k¢rd¢s¢t olyan vizsgÀlÂdÀsokhoz vÀlasztja kiindulÂpontul, amelyek a t´rt¢-
netis¢g ¢s a sors fogalmÀnak tisztÀzÀsÀra irÀnyulnak. Ha ´nazonossÀg ¢s ¢lett´rt¢net
kapcsolatÀt kutatjuk, ezek a vizsgÀlÂdÀsok ugyancsak joggal vonjÀk magukra a figyel-
m¡nket.

M¢gsem volna azonban hely¢nvalÂ, ha akÀr Husserlhez, akÀr Heideggerhez k´z-
vetlen¡l prÂbÀlnÀnk kapcsolÂdni. F´l kell ugyanis figyeln¡nk arra, hogy az idû, amely-
re az ¢lett´rt¢net, illetve a t´rt¢netis¢g Àltaluk kidolgozott ¢rtelmez¢s¢t alapozzÀk,
mindkettûj¡kn¢l szolipszisztikus szerkezetü marad. °rv¢nyes ez a megÀllapÁtÀs Husserlre,
aki az à¢letidûtÊ eleve à´nidûk¢ntÊ (Selbstzeit)20 hatÀrozza meg, ¢s ez¢rt ä mint maga is
felismeri21 ä v¢g¡l is adÂs marad annak magyarÀzatÀval, amit àa mÀsik mÀssÀgÀnakÊ
nevez; de ¢rv¢nyes Heideggerre is, aki elismeri ugyan, hogy l¢tez¢s¡nknek vannak
olyan felt¢telei, amelyeket nem kerÁthet¡nk hatalmunkba, Àmde sorsot csak annak tu-
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lajdonÁt, aki ezeket az uralhatatlan t¢nyezûket is tulajdon ´nazonossÀgÀnak ¢pÁtûele-
meiv¢ tudja vÀltoztatni, kiiktatva ezzel az ¢let¢bûl minden mÀssÀgot ¢s idegens¢get.

Ha tehÀt a narratÁv identitÀs elm¢let¢tûl visszautat keres¡nk a fenomenolÂgiÀhoz,
ez nem Ãgy ¢rtendû, mintha rÀhagyatkozhatnÀnk egy k¢sz ¢s minden r¢szlet¢ben ki-
dolgozott filozÂfiai mÂdszerre. Ellenkezûleg: a feladat itt ¢ppen abban Àll, hogy ma-
gunk teremts¡k meg azokat a gondolati eszk´z´ket, amelyekkel ¢lett´rt¢net ¢s ´n-
azonossÀg kapcsolata feltÀrhatÂ.

Ricoeurt id¢zve egy hely¡tt Ãgy fogalmaztunk, hogy ¢lett´rt¢net¡nknek m¢g tÀrs-
szerzûi sem t¢nyleges valÂjÀt, hanem csupÀn jelent¢s¢t vagy ¢rtelm¢t tekintve vagyunk. Min-
den azon mÃlik azonban, hogy milyen ¢rtelmez¢sben tessz¡k magunk¢vÀ ezt a gon-
dolatot. KÁnÀlkozÂ lehetûs¢g, hogy elbesz¢l¢seinkre Ãgy tekints¡nk, mint amelyek ¢le-
t¡nk esem¢nyeinek ¢rtelmet adnak. Az elbesz¢lûi ¢rtelemadÀsnak ez az elk¢pzel¢se
azonban aligha f¢r ´ssze azzal a mÀr id¢zett felismer¢ssel, hogy ´nazonossÀgunkat
ànem kÁv¡lrûl magunkra erûltetni, hanem felfedezni igyeksz¡nkÊ. °ppily elhamarko-
dott dolog volna ugyanakkor, ha ebbûl a felismer¢sbûl arra k´vetkeztetn¢nk, hogy
m¢giscsak igazat kell adnunk MacIntyre-nek, aki szerint az Àt¢lt ¢letvalÂsÀg maga Ãgy
foghatÂ fel, mint szÁnre vitt t´rt¢net. Az enacted narratives eme gondolata ugyanis csa-
lÂka lÀtszaton alapszik. Ez az elsû, amit be kell lÀtnunk, hogy azutÀn visszat¢rhess¡nk
az ¢rtelemadÀs k¢rd¢s¢hez.

1. Az à´nmagÀt elbesz¢lû ¢letÊ d¢libÀbja
Forduljunk ism¢t Thomas Mannhoz, aki a JñZSEF-reg¢nyben ironikus jÀt¢kba kezd
àaz ́ nmagÀt elbesz¢lû ¢letÊ gondolatÀval. Van-e olyan t´rt¢netmondÂ, aki ne ¢rezn¢ Ãgy,
hogy àmielûtt a t´rt¢net elsû Ázben elbesz¢ltetett volna, ´nmagÀt besz¢lte el ä m¢gpedig olyan
pontossÀggal, amilyennel remekelni csak az ¢let tud, s amit utol¢rni az elbesz¢lûnek nem lehet
rem¢nye ¢s kilÀtÀsaÊ. M¢gsem k¢ts¢ges, hogy t¡n¢keny kÀprÀzatrÂl van itt szÂ csupÀn.
Thomas Mann utalÀsai f¢nyt vetnek arra az Ãtra, amelyen odÀig jutunk, hogy v¢g¡l
is Ágy k¢pzelj¡k a dolgot. °szrevessz¡k, hogy egyazon ¢lett´rt¢netrûl t´bb hiteles el-
besz¢l¢st mondhatunk el. ¹nmagÀban v¢ve ez a megfigyel¢s, mint szÂ esett rÂla, az
ellen szolgÀlhat ¢rvk¢nt, hogy Àt¢lt ¢letvalÂsÀg ¢s elbesz¢lt t´rt¢net k´z¢ egyenlûs¢g-
jelet tegy¡nk. E t¢ny f´l´tt azonban tÃlsÀgosan is k´nnyen elsiklunk, ha az a felismer¢s
k´ti le a figyelm¡nket, hogy a k¡l´nb´zû elbesz¢l¢sek ugyanazt az ¢lett´rt¢netet t´bb¢
vagy kev¢sb¢ àpontosanÊ ä azaz t´bb¢ vagy kev¢sb¢ r¢szletesen ¢s egyszersmind t´bb¢
vagy kev¢sb¢ valÂsÀghüen ä mutathatjÀk be. Ekkor ugyanis az a benyomÀsunk kelet-
kezhet, hogy az elbesz¢lt t´rt¢netek Ãgy viszonyulnak a meg¢lt ¢letvalÂsÀghoz, mintha
az volna az àalapsz´vegÊ, amelyhez ûk maguk csupÀn k´zelÁthetnek. Ez a benyomÀs azon-
ban egy alig ¢szlelhetû, Àm korÀntsem Àrtalmatlan àhatÀrÀtl¢p¢sÊ k´vetkezt¢ben Àll
elû. Egyre pontosabb ¢s pontosabb elbesz¢l¢sek eg¢sz sorÀt k¢pzelj¡k magunk el¢,
hogy azutÀn v¢g¡l azt az ¢letvalÂsÀgot, amely e t´rt¢netekben feltÀrul, azonosnak te-
kints¡k a àlegpontosabbÊ elbesz¢l¢ssel. Olyan lÀtszatnak es¡nk itt Àldozatul, amely
kanti mÂdra elemezhetû: ´nk¢ntelen¡l is az ¢lett´rt¢net alkotÂ elv¢nek ä àkonstitutÁv
princÁpiumÀnakÊ ä t¡ntetj¡k fel azt, ami valÂjÀban szabÀlyozÂ elve ä àregulatÁv princÁpiu-
maÊ ä csupÀn a t´rt¢netmondÀsnak. EzÀltal azt a rejtett egy´ntetüs¢get ¢s titokzatos
egys¢get, amely el¢rhetetlen eszm¢nyk¢pk¢nt lebeg elbesz¢lûi tekintet¡nk elûtt, az
eleven ¢letvalÂsÀg sajÀtjÀnak tekintj¡k. így vÀlik àaz ́ nmagÀt elbesz¢lû ¢letÊ d¢libÀbja
a sorsmetafizika sz¡lûanyjÀvÀ.

Korunk müv¢szete, amely a maga keltette sz¢p lÀtszatrÂl hajlamos az igazsÀg aka-
rÀsÀnak aszk¢zis¢vel lerÀntani a leplet, Ãjra meg Ãjra mÂdot talÀl rÀ, hogy ezt a tudÀst



be¢pÁtse a mübe. Nemcsak Thomas Mannra gondolhatunk, aki az ironikus jÀt¢k esz-
k´z¢vel ¢l, hanem GarcÁa MÀrquezre is, aki, mint annyiszor, ezÃttal is a mÁtoszteremt¢s
lehetûs¢geit igyekszik kiaknÀzni. A SZçZ °V MAGçNY-ban Melchiades szanszkritul, az
anyanyelv¢n, àa pÀros sorokat Augustus csÀszÀr magÀnhasznÀlatÃ titkosÁrÀsÀval, a pÀratla-
nokat pedig a spÀrtai katonasÀg mÂdszer¢vel rejtjelezveÊ, elûre megÁrja a Buendia csalÀd
t´rt¢net¢t, m¢ghozzÀ egy olyan fogÀst alkalmazva, amelyhez k´z´ns¢ges elbesz¢lû
nem folyamodhat: az esem¢nyeket nem az emberek megszokott idûrendj¢ben helyezi
el, hanem Ãgy sürÁti ´ssze egy ¢vszÀzad mindennapos epizÂdjait, hogy àugyanabban a
pillanatban egy¡tt legyen ¢rv¢nyes valamennyiÊ. Parabola ez a sorsrÂl (hasonlÂan ahhoz,
ahogyan KafkÀnÀl parabolÀt talÀlunk a t´rv¢nyrûl): abban az àegy¡ttes ¢rv¢nyess¢gbenÊ,
amelyrûl itt szÂ esik, az ¢letesem¢nyeket rejtett egy´ntetüs¢g¡k ¢s titokzatos ´sszetar-
tozÀsuk a megmÀsÁthatatlansÀg jelleg¢vel ruhÀzza fel, an¢lk¡l, hogy ÀltalÀnos mintÀk is-
m¢tlûd¢seik¢nt ¢s ebbûl fakadÂ sz¡ks¢gszerüs¢g hordozÂik¢nt t¡ntetn¢ fel ûket, s ez-
Àltal elt´r´ln¢ egyszeris¢g¡ket ¢s esetlegess¢g¡ket.

2. Meg¢lt ¢letvalÂsÀg ¢s elbesz¢lt t´rt¢net k¡l´nvÀlasztÀsa
Ha a szÁnre vitt t´rt¢netek MacIntyre-tûl szÀrmazÂ gondolatÀt ¢ppÃgy elvetj¡k, mint
azt a Ricoeur Àltal megfogalmazott elk¢pzel¢st, hogy ´nazonossÀgunk mesesz´v¢s ¢s
eleven tapasztalat boml¢kony elegye volna csupÀn, akkor sÃlyos dilemma el¢ ker¡-
l¡nk: egyr¢szt nem tagadhatjuk, hogy vannak pontosabb ¢s kev¢sb¢ pontos, hitele-
sebb ¢s kev¢sb¢ hiteles t´rt¢netek, hiszen mÀsk¡l´nben szÂ sem eshetn¢k arrÂl, hogy
amikor ¢let¡nkrûl elbesz¢l¢seket mondunk el, ezzel ´nazonossÀgunk felfedez¢s¢re t´-
reksz¡nk; mÀsr¢szt azonban nem tudjuk, mif¢le m¢rce alapjÀn Át¢lhetn¢nk egy t´r-
t¢net pontossÀgÀrÂl vagy hiteless¢g¢rûl, miutÀn ÀtlÀttuk, hogy az eleven ¢letvalÂsÀg
legfeljebb jÀt¢kos irÂniÀval nevezhetû olyan alapsz´vegnek, amelyhez az elbesz¢l¢sek-
nek igazodniuk kellene.

Kiutat akkor talÀlhatunk ebbûl a dilemmÀbÂl, ha feladjuk azt a k¡lsû n¢zûpontot,
amelybûl meg¢lt ¢letvalÂsÀg ¢s elbesz¢lt t´rt¢net viszonyÀt mindeddig szeml¢lt¡k, ¢s
a pontossÀg vagy a hiteless¢g k¢rd¢s¢t Ãgy vizsgÀljuk, ahogyan a magunk ¢lett´rt¢net¢n
bel¡l t¢nylegesen felvetûdik. Ricoeur maga is megteszi a d´ntû l¢p¢st ebbe az irÀnyba,
amikor a pszichoanalitikus terÀpiÀt elemezve Ãgy fogalmaz, hogy ¢lett´rt¢net¡nk
àmegelûzû elbesz¢l¢sek Ãjabb ¢s Ãjabb helyesbÁt¢se r¢v¢nÊ alakul ki.22 A valÂsÀghüs¢g k¢rd¢se
merûben Ãj arculatot ´lt, ha nem in abstracto k¢pzelj¡k magunk el¢ az egy ¢s ugyan-
azon ¢lett´rt¢netre vonatkozÂ elbesz¢l¢sek eg¢sz sorÀt, hanem visszahelyezked¡nk a
magunk ¢lett´rt¢net¢be, ¢s in concreto vessz¡k szem¡gyre azokat a vÀlsÀghelyzeteket,
amelyekben elûzûleg pontosnak ¢s hitelesnek v¢lt t´rt¢netek helyesbÁt¢s¢re k¢ny-
szer¡l¡nk.

Sehol sem vÀlik olyan nyilvÀnvalÂvÀ meg¢lt ¢letvalÂsÀg ¢s elbesz¢lt t´rt¢net szerke-
zeti k¡l´nb´zûs¢ge, mint abban az Àtmeneti Àllapotban, amely egy ilyen vÀlsÀghely-
zetben kialakul. Azok az elt¢r¢sek, amelyekrûl korÀbban mÀr szÂ esett, itt valÂsÀggal
szakad¢kkÀ m¢ly¡lnek. Hogy ezt belÀthassuk, vegy¡k ism¢t szem¡gyre ûket. Az ere-
deti sorrendhez ek´zben nem kell ragaszkodnunk.

Kezdj¡k ezÃttal azzal a k¡l´nbs¢ggel, amelyet korÀbbi Àttekint¢s¡nkben utolsÂk¢nt
emlÁtett¡nk. (5) Az elbesz¢lt t´rt¢netek visszatekintû jellegüek; abban a k´ztes idû-
szakban viszont, amelyben elûzûleg pontosnak ¢s hitelesnek v¢lt t´rt¢netek helyesbÁ-
t¢s¢re szÀnjuk el magunkat, a legaprÂbb mÂdosÁtÀs is addig ismeretlen tÀvlatokat nyit-
hat meg, ¢s valÂsÀggal Ãj kezdetet teremthet. Ez¢rt ebben a kiv¢teles pillanatban
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visszatekintû elbesz¢l¢s ¢s elûretekintû kezdem¢nyez¢s nem ÀllÁthatÂk szembe egy-
mÀssal. (3) Sehol sem vÀlik olyan k¢zzelfoghatÂvÀ az a lehetûs¢g, hogy egy ¢s ugyanazt
az ¢letvalÂsÀgot k¡l´nb´zû elbesz¢l¢sekkel ragadjunk meg, mint ott, ahol t´bb Ãt nyÁ-
lik meg elûtt¡nk. (2) Abban a k´ztes idûszakban, amelyben korÀbban pontosnak ¢s
hitelesnek v¢lt t´rt¢neteink ¢rv¢nyess¢g¢t f´lf¡ggeszteni k¢nyszer¡l¡nk, ´sszezava-
rodnak azok a szÀlak, amelyek ¢lett´rt¢net¡nk kezdet¢ig nyÃlnak vissza, ¢s amelyek
¢lett´rt¢net¡nk v¢ge fel¢ mutatnak elûre. Itt ez¢rt kivÀltk¢pp nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik,
hogy mennyire n¢lk¡l´zi a meg¢lt ¢letvalÂsÀg az elbesz¢lt t´rt¢netekre jellemzû zÀrt-
sÀgot. (4) Egy olyan vÀlsÀghelyzetben, amelyet vizsgÀlunk, egyszerre kider¡l, hogy
azok a t´rt¢netek, amelyekkel ´nazonossÀgunkat ´nmagunk ¢s mÀsok szÀmÀra r´g-
zÁteni prÂbÀltuk, helyreigazÁtÀsra szorulnak. Ekkor, ha csak Àtmenetileg is, de elk´-
vetkezik a meghasonlÀs vagy, mint kev¢sb¢ szokÀsos, de talÀn m¢g kifejezûbb fordu-
lattal mondhatjuk, az ´nhasadÀs pillanata. Hogy a magunk ¢lett´rt¢nete elvÀlasztha-
tatlanul ´sszefonÂdik mÀsok¢val, ¢s hogy ´nazonossÀgunkban kioldhatatlanul bele-
sz´vûdik a mÀssÀg, az sohasem bizonyul annyira f¢lreismerhetetlen t¢nynek, mint ¢p-
pen ebben a pillanatban, amikor megrend¡lt ´n¢rtelmez¢s¡nk ÃjbÂli megszilÀrdÁtÀ-
sÀhoz csak a mÀsokkal fennÀllÂ kapcsolatainktÂl rem¢lhet¡nk tÀmpontot. (1) Abban
a vÀlsÀghelyzetben, amelyet magunk el¢ id¢z¡nk, k¡l´n´s nyomat¢kot kap az a meg-
ÀllapÁtÀs, hogy ¢lett´rt¢net¡nknek m¢g ¢rtelm¢t tekintve is csupÀn àtÀrsszerzûiÊ va-
gyunk. Itt ugyanis az az ¢rtelem, amelyet ¢let¡nkrûl szÂlÂ elbesz¢l¢seinkben tetteink-
nek ¢s a vel¡nk megesett t´rt¢n¢seknek tulajdonÁtottunk, egyszer csak elmer¡l, an¢l-
k¡l, hogy hatalmunkban Àllna ¢let¡nk esem¢nyeit szabadon kieszelt t´rt¢netek r¢v¢n
mÀs ¢rtelemmel f´lruhÀzni. Ha valamif¢le mÀs ¢rtelem felmer¡l, az nem a mi kezde-
m¢nyez¢s¡nkre t´rt¢nik. Tev¢kenys¢g¡nk itt nem terjed tÃl azon, hogy f´lfedezz¡k
a magÀtÂl k¢pzûdû Ãj ¢rtelmet. Ezek a meggondolÀsok arra mutatnak, hogy ¢rtelem-
adÀs ¢s ¢rtelemk¢pzûd¢s k´z´tt k¡l´nbs¢get kell tenn¡nk.

Mielûtt gondolatmenet¡nkben tovÀbbhaladnÀnk, ¢rdemes ezt a k¡l´nbs¢get konk-
r¢t eseteken megvilÀgÁtanunk. Ha p¢ldÀinkat a reg¢nyirodalombÂl vÀlasztjuk, az ol-
vasÂ abban a helyzetben lesz, hogy ellenûrizheti a megÀllapÁtÀsok helyess¢g¢t.

3. A hidegs¢g gûgje ¢s a sz¢pcsinÀlÀs alkÁmiÀja
Serenus Zeitblom a DOKTOR FAUSTUS-ban ismerteti azt a levelet, amelyet Adrian Le-
verk¡hn fiatal ¢let¢nek fordulÂpontjÀn zenetanÀrÀhoz, Wendell Kretschmarhoz in-
t¢z. Kretschmar vÀlaszol, ¢s a lev¢lvÀltÀs eredm¢nyek¢ppen a teolÂgushallgatÂ v¢g¡l
is Ãgy d´nt, hogy felhagy megkezdett tanulmÀnyaival, ¢s zenei pÀlyÀra l¢p. Ez a d´nt¢s
azonban korÀntsem tekinthetû eleve egy¢rtelmünek. Az ¢letvÀlsÀg Adriant arra indÁt-
ja, hogy sÃlyos Át¢letet mondjon ki ´nmagÀrÂl: àAttÂl tartok, kedves barÀtom ¢s mesterem
ä Árja ä, hogy semmirevalÂ fickÂ vagyok, mert nincsen bennem melegs¢g. Az ÁrÀs szerint ugyan
az az Àtkozott, aki se nem meleg, se nem hideg, tehÀt lÀgymeleg. Nos, lÀgymelegnek nem monda-
nÀm magamat, ¢n hatÀrozottan hideg vagyok ä de ́ nmagamrÂl alkotott Át¢letemet szeretn¢m f¡g-
getlenÁteni az ÀldÀst ¢s Àtkot osztÂ hatalomtÂl.Ê A lev¢lÁrÂ elmondja, hogy mi¢rt szegûd´tt
a teolÂgia szolgÀlatÀba: megalÀzkodni, meghajolni kÁvÀnt, hidegs¢g¢nek gûgj¢t akarta
megb¡ntetni. M¢g mindig ez tartja vissza ût most attÂl, hogy hivatÀst vÀltson, ¢s a zene
karjÀba vesse magÀt, mert akibûl hiÀnyzik a melegs¢g ¢s a robusztus naivitÀs, az eleve
alkalmatlan arra, ami a zen¢ben müv¢szi lÀtszatkelt¢s, boszorkÀnysÀg, fekete mÀgia,
tr¡kk, szemf¢nyveszt¢s, alkÁmia, sz¢pcsinÀlÀs. Eml¢ksz¡nk a hÁres leÁrÀsra, amelyben
Adorno, a nagy zeneismerû ä Thomas Mann meglepet¢s¢re ä nem ismerte fel a MES-
TERDALNOKOK harmadik felvonÀsÀnak elûjÀt¢kÀt: à...a csellÂk m¢labÃs, merengû szÂlÂt¢-



mÀt intonÀlnak, amely kifejezûen s jÀmborul b´lcselkedve veti fel a k¢rd¢st, mire valÂk a f´ldi
hÁvsÀgok, mi¢rt hajtjuk, hajszoljuk magunkat ¢s egymÀstÊ ä ¢s Ágy tovÀbb. Leverk¡hn v¢g¡l
Ágy kiÀlt fel: àMi¢rt van az, hogy minden dolog Ãgy tünik fel elûttem, mint ´nmaga parÂdiÀja?
Mi¢rt kell Ãgy ¢reznem, hogy mintha a müv¢szetnek majdnem minden... nem, kiv¢tel n¢lk¡l min-
den eszk´ze ¢s kiprÂbÀlt lehetûs¢ge ma mÀr csak parÂdia l¢trehozÀsÀra volna alkalmas?Ê

Mi a vÀlasz erre a k¢ts¢gbeesett, ´nkÁnzÂ k¢rd¢sre? àK¢nyesked¢s, AdriÊ ä kezdi
Kretschmar, majd vilÀgossÀ teszi, amit Adrian level¢nek olvastÀn mi is ¢rezhett¡nk:
tanÁtvÀnya àolyan tulajdonsÀgokkal akar kibÃjni a müv¢szet alÂl, amelyeket az egyenesen meg-
k´vetelÊ, ¢s ennek szÁve m¢ly¢n maga is tudatÀban van. àA müv¢szetnek ä ÀllÁtja Kretsch-
mar ä ma ¢ppen olyan emberekre van sz¡ks¢ge, amilyen û, igen, ¢ppens¢ggel olyanokra ä ¢s a
mÂka, az ÀrmÀnyos bÃjÂcskÀzÀs az eg¢szben az, hogy ezt maga Adrian is pontosan tudja.Ê

Leverk¡hn szavai nem eg¢szen azt jelentik, amit mondani kÁvÀn vel¡k. Az a t´rt¢-
net, amelybe addigi ¢letÃtjÀt belesürÁti, valÂsÀghü ¢s lelkileg hiteles, gunyoros t´re-
delmess¢g¢ben valÂsÀgos ́ nvallomÀs; m¢gis inkÀbb elleplezi, mintsem feltÀrja az ¢let-
vÀlsÀg kivÀltÂ okait ¢s alakÁtÂ t¢nyezûit. Ha ezek m¢gis ¢rz¢kelhetûv¢ vÀlnak, az csupÀn
annak k´sz´nhetû, hogy a lev¢l ¢rtelme lassank¢nt ´nmaga ellent¢t¢be fordul Àt.
Kretschmarnak k´nnyü dolga van: csak meg kell ragadnia ezt a magÀtÂl visszÀjÀra
fordulÂ ¢rtelmet. A hidegs¢g gûgje k¢ts¢gkÁv¡l alkalmatlannÀ teszi Adriant a sz¢pcsi-
nÀlÀs alkÁmiÀjÀra. De nem sz¡letik-e meg abban a pillanatban, mihelyt egyszer meg-
t´rt a sz¢p lÀtszat varÀzsa, egy szikÀrabb, aszketikusabb, Àm egyszersmind igazabb mü-
v¢szet ig¢nye? S mi mÀsra van sz¡ks¢ge ennek a lÀtszatkelt¢s eszk´zeitûl elfordulÂ mü-
v¢szetnek, mint a hidegs¢g gûgj¢re, amely nem tür tr¡kk´t ¢s szemf¢nyveszt¢st? Vajon
ki tudnÀ jobban mindezt, mint maga a lev¢lÁrÂ? Hely¢nvalÂ tehÀt az Át¢let: aggÀly ¢s
´nkÁnzÀs nem egy¢b itt, mint àk¢nyesked¢sÊ, àmÂkaÊ ¢s àÀrmÀnyos bÃjÂcskÀzÀsÊ. T¢-
ved¢s volna azonban azt hinni, hogy tudatos csalÀsrÂl, rosszhiszemü fondorlatrÂl van
szÂ. Adrian level¢bûl olyan ¢rtelem bontakozik ki, amely eloldÂdik ÁrÂjÀnak mondan-
dÂjÀtÂl, ¢s ´nÀllÂ ¢letre kel. Kretschmarra vÀr a feladat, hogy a sorok k´z´tt megra-
gadja ¢s kimondja ezt a magÀtÂl k¢pzûdû ¢rtelmet, amely nem vezethetû vissza tudatos
¢rtelemadÀsra.

4. àFlÂrenci remekmüÊ
Vajon nem jÀrunk-e el tÃlsÀgosan szükkeblüen, ha mindazt, amit a magÀtÂl megin-
dulÂ ¢rtelemk¢pzûd¢srûl mondunk, csupÀn vÀlsÀghelyzetekre tekintj¡k ¢rv¢nyes-
nek? °rdemes szem¡gyre venn¡nk egy olyan p¢ldÀt, amely ´nk¢nt kÁnÀlja az ÀltalÀ-
nosÁtÀs lehetûs¢g¢t.

Proust leÁrja azokat az alig ¢szlelhetû Àtmeneteket, amelyek Swannt lassank¢nt a
szerelem ¢s a f¢lt¢kenys¢g rabszolgÀjÀvÀ teszik. Az a folyamat, amelyrûl k¢pet kapunk,
olyannyira egys¢ges ¢s feltartÂztathatatlan, hogy vÀlsÀghelyzetek ki sem alakulnak
benne. M¢gis vannak fordulÂpontok a t´rt¢netben. Tudjuk, micsoda jelentûs¢ge van
p¢ldÀul annak, amikor Verdurin¢kn¢l felhangzik a Vinteuil-szonÀta kis dallama. Nem
csek¢lyebb a szerepe annak a hasonlatossÀgnak sem, amelyet Swann Odette ¢s Botti-
celli CipÂrÀja k´z´tt v¢l felfedezni. A Sixtus-kÀpolna freskÂja Ãj ¢rtelemmel telik meg,
ez az Ãj ¢rtelem tovÀbbi tÀmpontra lel a nyelvben, ¢s v¢g¡l Àtterjed Odette testi valÂ-
jÀra, felszÁtva azt a vÀgyat, amelyet a fÀradt arc ¢s a mÀr nem eg¢szen t´k¢letes bûr
nem tudott magÀtÂl felkelteni. àEz a szÂ, hogy ÏflÂrenci müÎ ä olvashatjuk ä igen nagy
szolgÀlatot tett Swann-nak. Megengedte, mint egy varÀzsige, hogy Odette k¢pe egy oly Àlomvi-
lÀgba jusson, ahova eddig m¢g nem volt bejÀrÀsa, ¢s ahol eg¢szen Àtnemes¡lt. S mÁg az a pusztÀn
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testi szeml¢lete, amellyel eddig e nût megk´zelÁtette, szerelm¢t inkÀbb csak gy´ngÁtette, mivel sz¡n-
telen felÃjÁtotta mindazokat a k¢telyeket, amelyeket arca, teste, sz¢ps¢ge minûs¢g¢rûl tÀplÀlt, e k¢-
telyek semmiv¢ tüntek, ez a szerelem megszilÀrdult, mihelyt egy biztos eszt¢tika alapfogalmaira
rakÂdhatott, nem szÂlva arrÂl, hogy csÂk s birtoklÀs ä egy mÀr nem ¢p testtel kapcsolatban ä meg-
lehetûsen term¢szetesnek s k´zepesnek hathatott csak, mÁg Ágy, ha egy mÃzeumi müremek imÀdatÀt
tet¢zt¢k be, szinte term¢szetfelettinek s elbüv´lûnek kellett ¢rzûdnie.Ê ValÂban varÀzsige ez a
szÂ: àflÂrenci remekmüÊ, hiszen Ãj ¢rtelemmel ruhÀz fel egy àmÀr nem ¢p testetÊ, ¢s olyan
vÀgyat sz¡l, amely magÀtÂl nem ¢bredt fel.

5. °rtelemk¢pzûd¢s ¢s ¢rtelemr´gzÁt¢s
P¢ldÀink azt bizonyÁtjÀk, hogy az ¢lett´rt¢net olyan ¢rtelemk¢pzûd¢s szÁntere, amely ural-
hatatlansÀgÀban ¢s ellenûrizhetetlens¢g¢ben gy´keresen k¡l´nb´zik minden ¢rtelemadÀs-
tÂl. K¢ts¢gkÁv¡l nem n¢lk¡l´z minden alapot Ricoeurnek az az ÀllÁtÀsa, hogy az ¢let
àelbesz¢lt t´rt¢netek sz´ved¢keÊ.23 çmde azokban a vÀlsÀghelyzetekben, amelyekben pon-
tosnak ¢s hitelesnek v¢lt t´rt¢neteink helyesbÁt¢s¢re k¢nyszer¡l¡nk, sût az ¢let folyto-
nos menete sorÀn is, valahÀnyszor csak egy k¢p, egy szÂ, egy arc, egy alak vÀratlanul
addig ismeretlen jelent¢sre tesz szert, ez a sz´ved¢k felszakad, ¢s szem¡nk el¢ tÀr egy
rejtetten lejÀtszÂdÂ ¢s k´zvetlen¡l nem befolyÀsolhatÂ folyamatot, amelyben Ãj ¢rte-
lem k¢pzûdik.

Igaz, a k¢pzûdûben l¢vû Ãj ¢rtelmet megkÁs¢relhetj¡k ä ¢s t´bbnyire meg is kÁs¢-
relj¡k ä ism¢t t´rt¢netekbe foglalni s ezÀltal mintegy r´gzÁteni. így prÂbÀljuk azt, ami
uralhatatlan ¢s ellenûrizhetetlen, m¢giscsak hatalmunkba kerÁteni. E t´rekv¢snek k´-
sz´nhetû, hogy ´nazonossÀgunk ÀltalÀban nem rend¡l meg, ¢s ha megrend¡l is, a
vÀlsÀg k´zjÀt¢ka utÀn mÀs alakban Ãjra helyreÀllÁthatÂnak bizonyul. Nincs azonban
biztosÁt¢kunk arra, hogy az ¢rtelemr´gzÁt¢s¢rt tett szakadatlan erûfeszÁt¢seink valaha
is teljes sikerrel jÀrhatnÀnak. Ellenkezûleg: azt tapasztaljuk, hogy az ¢rtelemk¢pzûd¢s
folyamatai minduntalan Ãjra kisiklanak a kez¡nk k´z¡l, helyesbÁtett t´rt¢neteinket
ism¢t megk¢rdûjelezik, ¢s ´nazonossÀgunk szilÀrdnak hitt burkÀt ÃjbÂl felt´rik.

Ez a megfigyel¢s olyan neh¢zs¢g forrÀsa, amelyen a narratÁv identitÀs elm¢lete
egyik vÀltozatÀban sem k¢pes ÃrrÀ lenni. Azok a folyamatok, amelyeket a fenti p¢ldÀk
el¢nk tÀrtak, minden k¢ts¢get kizÀrÂan ellenszeg¡lnek egy olyan leÁrÀsnak, amely àme-
sesz´v¢s ¢s eleven tapasztalat boml¢kony elegyek¢ntÊ kÁvÀnnÀ jellemezni ûket (hiszen egyfelûl
t´rt¢netekben r´gzÁthetûk ugyan, de semmi esetre sem tekinthetûk elbesz¢lûi mese-
sz´v¢s term¢keinek, mÀsfelûl titkos mozgatÂi ugyan a meg¢lt ¢letvalÂsÀgnak, de sem-
mik¢pp sem k´zvetlen tÀrgyai az eleven tapasztalatnak), Àm ¢ppily kev¢ss¢ türik, hogy
az à´nmagÀt elbesz¢lû ¢letÊ gondolatÀnak bizonyÁt¢kait lÀssuk benn¡k (hiszen l¢nye-
g¡kh´z tartozik, hogy valahÀnyszor felbukkannak, az elbesz¢lt t´rt¢netek sz´ved¢ke
nem tovÀbbsz´vûdik, hanem ¢ppens¢ggel felfeslik).

Ebbûl azt a tanulsÀgot szürhetj¡k le, hogy ¢lett´rt¢net ¢s ́ nazonossÀg nem tekinthetûk
azonos ¢rtelmü fogalmaknak. K¢ts¢gtelen t¢ny ugyan, hogy az ¢letnek elmaradha-
tatlan jellemzûje az a vonÀs, amelyet Heidegger a L°T °S IDý n¢met eredetij¢ben
Jemeinigkeit n¢ven emleget: ki-ki csak a maga ¢let¢t ¢lheti. Mi sem csÀbÁtÂbb, mint eb-
bûl ¢lett´rt¢net ¢s ´nazonossÀg elvÀlaszthatatlansÀgÀra k´vetkeztetni. Bizonyos ¢rte-
lemben jogos is ez a k´vetkeztet¢s: a k¢t fogalom k¢ts¢gkÁv¡l ´sszetartozik. Meggon-
dolÀsaink azonban azt bizonyÁtjÀk, hogy az elvÀlaszthatatlansÀg itt nem jelent k¡l´nvÀ-
laszthatatlansÀgot. Ha az ¢lett´rt¢netet magÀtÂl lejÀtszÂdÂ ¢rtelemk¢pzûd¢s szÁnter¢nek
tekintj¡k, az ´nazonossÀgban pedig ama k¡zdelem legfûbb t¢tj¢t lÀtjuk, amely ezen
a szÁnt¢ren az ¢rtelemr´gzÁt¢s¢rt folyik, akkor vilÀgossÀ vÀlik, hogy itt k¢t k¡l´nb´zû do-



logrÂl van szÂ, m¢g ha ez a k¢t k¡l´nb´zû dolog elvÀlaszthatatlanul ´sszetartozik is
egymÀssal.

Ezek a megÀllapÁtÀsok azonban tovÀbbi feladatot rÂnak rÀnk; tisztÀznunk kell, milyen
fogalmi szerkezetbe illeszkedik bele ¢rtelemk¢pzûd¢s ¢s ¢rtelemr´gzÁt¢s kapcsolata.

6. Diakritikai mÂdszer
Thomas Mann megemlÁti, hogy amikor egyszer barÀti tÀrsasÀgban felolvasta Lever-
k¡hn ¢s Kretschmar lev¢lvÀltÀsÀt, a àhegeliÀnusÊ AdornÂt, aki jelen volt az ́ sszej´ve-
telen, e r¢szlet dialektikus jellege ragadta meg. Az elûzûkben magunk is hasznÀltunk
egy kifejez¢st, amely a dialektikus gondolkodÀs hagyomÀnyÀt id¢zhette az olvasÂ em-
l¢kezet¢be: azt mondtuk, hogy Leverk¡hn level¢nek ¢rtelme àaz ellenkezûj¢be fordul
ÀtÊ. Az a leÁrÀs, amelyet ¢rtelemk¢pzûd¢s ¢s ¢rtelemr´gzÁt¢s kapcsolatÀrÂl adtunk, ha-
sonlÂ benyomÀst kelthetett. HozzÀtehetj¡k, hogy ¢letidû ¢s elbesz¢lt t´rt¢net kapcso-
latÀt elemezve Ricoeur is mindv¢gig k´zel marad Hegelhez.

M¢gis f´lmer¡l a k¢rd¢s: vajon filozÂfus mÂdjÀra jÀrnÀnk-e el, ha azokat az ´ssze-
f¡gg¢seket, amelyek elemz¢seink tanÃsÀga szerint ¢rtelemk¢pzûd¢s ¢s ¢rtelemr´gzÁ-
t¢s fogalmÀt egymÀshoz kapcsoljÀk, k¢szen talÀlt gondolati alakzatokba prÂbÀlnÀnk fog-
lalni, merÁts¡k bÀr ûket akÀr a dialektikus gondolkodÀs ́ r´ks¢g¢bûl, akÀr mÀs hagyo-
mÀnybÂl? A szaktudomÀnyokkal ellent¢tben a filozÂfiÀnak nagy valÂszÁnüs¢ggel nem
az a feladata, hogy meglepû felfedez¢sekkel Àlljon elû, hanem hogy ¢let¢rt¢kü tudÀ-
sunk rejtetten megl¢vû elemeit kiszabadÁtsa megalapozatlan hiedelmeink ¢s t¢vesz-
m¢ink ¢rdekekkel Àtszûtt rendszer¢bûl ä avagy, nyersen szÂlva, megtisztÁtsa ûket a masz-
lagoktÂl. De vajon nem ¢pp a legfûbb r¢sz¢t alkotja-e ennek a feladatnak az a t´rekv¢s,
hogy tapasztalatainkat mindeddig ki nem prÂbÀlt, k¢sz s¢mÀkra nem hagyatkozÂ,
nem àegy kulcsra jÀrÂÊ, hanem Ãjonnan megalkotott ¢s differenciÀltan alkalmazott,
esetrûl esetre ÃgyszÂlvÀn kikÁs¢rletezett gondolati alakzatokba rendezz¡k, amelyek t´b-
bet ¢s mÀst tÀrnak fel belûl¡k, mint az ´r´k´lt hagyomÀny sejteni engedn¢?

Ez a t´rekv¢s azt kÁvÀnja, hogy m¢g egyszer Àtgondoljuk, hogyan is jutottunk el
elûbb meg¢lt ¢letvalÂsÀg ¢s elbesz¢lûi mesesz´v¢s, majd ¢rtelemk¢pzûd¢s ¢s ¢rtelem-
r´gzÁt¢s ä illetve, ezzel pÀrhuzamosan, ¢lett´rt¢net ¢s ´nazonossÀg ä k¡l´nvÀlasztÀsÀ-
hoz. Egyik esetben sem in abstracto elemezt¡k k¢t fogalom viszonyÀt, hanem olyan
helyzeteket tartottunk szem elûtt, amelyekben kapcsolatuk in concreto vÀlt elemezhe-
tûv¢. Maguk a vizsgÀlt helyzetek tÀrtÀk el¢nk azokat a jelens¢geket, amelyek f¢nyt de-
rÁtettek az egy¢bk¢nt egymÀssal ´sszetartozÂ fogalmak k¡l´nb´zûs¢g¢re, ¢s Ágy valÂ-
sÀggal megk´vetelt¢k, hogy elt¢phetetlen k´tel¢keik ellen¢re is k¡l´nvÀlasszuk ûket.
Az egymÀssal elvÀlaszthatatlanul ´sszetartozÂ fogalmaknak ez a fajta k¡l´nvÀlasztÀsa
mÀr csak az¢rt sem tekinthetû egyszerüen a dialektikus mÂdszer alkalmazÀsÀnak, mert
nem maradunk meg a puszta fogalmak elemz¢s¢nek k´r¢n bel¡l, hanem olyan ¢let-
helyzetekre hivatkozunk, amelyekben jelens¢gek tÀrulnak fel, ¢s tapasztalatok adÂd-
nak. Ehhez jÀrul tovÀbbÀ, hogy azt a k¡l´nbs¢get, amelyet eljÀrÀsunkkal megragad-
hatÂvÀ tesz¡nk, nyilvÀnvalÂan nincs okunk antinomikus fesz¡lts¢g forrÀsÀnak ä ¢s m¢g
kev¢sb¢ egymÀsba ÀtcsapÂ ellent¢tek vagy valamif¢le ´nmagÀt felem¢sztû ellentmon-
dÀs csÁraalakjÀnak ä tekinteni, hanem inkÀbb olyan differenciÀlis ´sszef¡gg¢st kell lÀt-
nunk benne, amely a nyelvi jelek rendszer¢re ¢s ÀltalÀban a jelent¢shordozÂ kifejez¢-
sek kapcsolatÀra jellemzû. Az utÂbbi megÀllapÁtÀs alapot ad arra a kijelent¢sre, hogy
mÂdszer¡nk nem dialektikus, hanem diakritikai jellegü k¡l´nbs¢get tesz ¢rz¢kelhetûv¢
¢s megragadhatÂvÀ.
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A àdiakritikaiÊ megjel´l¢s a sz¢tvÀlasztÀs, elk¡l´nÁt¢s, megk¡l´nb´ztet¢s g´r´g sza-
vÀra megy vissza. Ha azt az eljÀrÀst, amelyet az elûbbiekben k´vett¡nk, most diakriti-
kai mÂdszernek nevezz¡k el, ezzel olyan kezdem¢nyez¢sekhez kapcsolÂdunk, amelyek
Maurice Merleau-Ponty k¢sûi munkÀiban ´lt´ttek elûsz´r jelz¢sszerü k´rvonalakat,
ha a szerzû korai halÀla miatt mÀr nem bontakozhattak is ki.

Az usage du diacritique eszm¢je24 aligha sz¡lethetett volna meg, ha Merleau-Ponty
nem ismeri fel mÀr igen korÀn Ferdinand de Saussure lingvisztikai ¢s Claude L¢vi-
Strauss etnolÂgiai strukturalizmusÀnak filozÂfiai jelentûs¢g¢t. Hiba volna azonban eb-
bûl arra k´vetkeztetni, hogy aki diakritikai jellegü eljÀrÀst dolgoz ki ¢s alkalmaz, ezzel
mÀris elk´telezi magÀt a strukturalizmus mint filozÂfiai Àramlat mellett. Merleau-
Ponty emlÁti az ¢szlel¢s ¢s az interszubjektivitÀs àdiakritikai rendszer¢tÊ,25 Àm e rend-
szerek strukturÀlis elemz¢s¢n¢l elûbbre valÂnak Át¢li egy olyan k¢rd¢s megvÀlaszolÀ-
sÀt, amelyet kinek-kinek egyes szÀm elsû szem¢lyben kell megfogalmaznia: àmik¢nt ta-
lÀlom egy egyetemes diakritikai rendszerbe belefoglalva magamat?Ê26 Ebben a k¢rd¢sben an-
nak jel¢t lÀthatjuk, hogy az usage du diacritique kifejez¢s Merleau-Ponty k¢sûi gondol-
kodÀsÀban fenomenolÂgiai mÂdszert jel´l.

Ez az ÀllÁtÀs azonban csak akkor Àllja meg a hely¢t, ha a àfenomenolÂgiaÊ kifejez¢st
nem szokvÀnyos jelent¢s¢ben vessz¡k. Abban a szÂhasznÀlatban, amelyet ma is elfo-
gadhatÂnak tekinthet¡nk, ez a megjel´l¢s semmik¢pp sem azt a meggyûzûd¢st fejezi
ki, hogy gondolkodÀsunk fogalmi elemeihez egy-egy ¢rtelmi megfeleltet¢ssel szeml¢-
leti fedezetet rendelhetn¢nk hozzÀ. Ha a szÂt Ágy ¢rten¢nk, a diakritikai mÂdszer nem
volna fenomenolÂgiai eljÀrÀsnak minûsÁthetû. K´nnyen belÀthatjuk ezt, ha meggon-
doljuk, hogy diakritikai jellegü k¡l´nvÀlasztÀsra mindig olyankor ker¡l sor, amikor
k¢t, egymÀssal kezdetben azonosnak v¢lt dolog k¡l´nb´zûs¢g¢re utÂlag f¢ny der¡l.
(Ilyen szerkezetet mutatott az a fenti gondolatmenet¡nk is, amely meg¢lt ¢letvalÂsÀg
¢s elbesz¢lt t´rt¢net megk¡l´nb´ztet¢s¢hez elvezetett.) Ebbûl azonban az k´vetkezik,
hogy a diakritikai jellegü k¡l´nbs¢g mindig csak bizonyos fÀzisk¢s¢ssel, idûeltolÂdÀs-
sal vÀlik ¢rz¢kelhetûv¢, s ez¢rt kimutathatÂnak tekinthetû ugyan, Àmde ä legalÀbbis a
kezdûÀllapotban ä an¢lk¡l, hogy a korai fenomenolÂgia k´vetelm¢nyeinek megfele-
lûen egyszersmind felmutathatÂsÀgot is tulajdonÁthatnÀnk neki.

Ha m¢gis ragaszkodunk ahhoz a kijelent¢shez, hogy a diakritikai mÂdszer fenome-
nolÂgiai jellegü eljÀrÀs, akkor ezzel nem pusztÀn azt kÁvÀnjuk Ãjra hangsÃlyozni, hogy
filozÂfiai meggondolÀsaink sorÀn ki kell l¢pn¡nk a puszta fogalmak elemz¢s¢nek k´-
r¢bûl, ¢s olyan ¢lethelyzeteket kell szem¡gyre venn¡nk, amelyekben jelens¢gek tÀrul-
nak el¢nk, ¢s tapasztalatok adÂdnak. Megk´zelÁt¢s¡nknek nem is csupÀn azt a tovÀbbi
sajÀtossÀgÀt emelj¡k ki ezzel,  hogy vizsgÀlÂdÀsaink ¢rtelem-´sszef¡gg¢sek feltÀrÀsÀra irÀ-
nyulnak. Ez a sajÀtossÀg ugyanis ́ nmagÀban v¢ve m¢g nem ́ sszeegyeztethetetlen az-
zal a korai fenomenolÂgiÀra jellemzû, de Àltalunk elvetett elk¢pzel¢ssel, hogy a vilÀg-
ban fellelhetû ¢rtelem-´sszef¡gg¢sek kizÀrÂlagos forrÀsa ¢rtelemadÂ tev¢kenys¢g¡nk vol-
na. A diakritikai mÂdszer bevezet¢se eleve azt k´veteli, hogy ¢rtelemadÂ tev¢kenys¢-
g¡nk valÂsÀgos teljesÁtm¢nyeinek ¢s nem kev¢sb¢ valÂsÀgos korlÀtainak vizsgÀlatÀt ¢r-
telemk¢pzûd¢s ¢s ¢rtelemr´gzÁt¢s megk¡l´nb´ztet¢s¢re alapozzuk. Ehhez pedig, mint
csakhamar lÀtni fogjuk, nem csupÀn azt kell elismern¡nk, hogy vannak a magÀtÂl le-
jÀtszÂdÂ ¢rtelemk¢pzûd¢snek olyan folyamatai, amelyek kivonjÀk magukat ¢rtelem-
adÂ tev¢kenys¢g¡nk hatÂk´r¢bûl, hanem egyszersmind azt is fel kell t¢telezn¡nk,
hogy a maguktÂl kialakulÂ ¢rtelemk¢pzûdm¢nyeket differenciÀlis ´sszef¡gg¢seik
minden idûpillanatban àdiakritikai rendszerr¢Ê kapcsoljÀk ´ssze. Ha kitartunk amel-
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lett, hogy a diakritikai mÂdszer fenomenolÂgiai eljÀrÀsnak tekinthetû, ezzel minde-
nekelûtt arra kÁvÀnjuk felhÁvni a figyelmet, hogy ezt a diakritikai rendszert nem k¡lsû
n¢zûpontbÂl vessz¡k szem¡gyre, hanem ä Merleau-Ponty id¢zett k¢rd¢s¢t alapul v¢ve
ä azt vizsgÀljuk, hogy mik¢nt talÀljuk e rendszerbe belefoglalva magunkat. Ez a vizs-
gÀlat az¢rt tekinthetû fenomenolÂgiainak, mert egy diakritikai rendszerhez ä ellen-
t¢tben minden strukturÀlis analÁzissel ä egyes szÀm elsû szem¢lyben megfogalmazÂdÂ tapasz-
talatokbÂl kiindulva k´zelÁt.

MÂdszertani megfontolÀsaink legutÂbbi elemei azonban mÀr el¢be vÀgnak a tovÀb-
bi okfejt¢snek. ArrÂl esett szÂ, hogy a maguktÂl kialakulÂ ¢rtelemk¢pzûdm¢nyek min-
den idûpillanatban diakritikai rendszerr¢ szervezûdnek. Most meg kell mutatnunk,
hogyan is t´rt¢nik ez. FenomenolÂgiai megk´zelÁt¢smÂdunk megkÁvÀnja, hogy ek´z-
ben a felmer¡lû ¢rtelemk¢pzûdm¢nyekre olyan n¢zûpontbÂl tekints¡nk, amelybûl
egyes szÀm elsû szem¢lyben megfogalmazÂdÂ tapasztalatok adÂdnak.

7. Megragadott ¢s f¢lreszorÁtott ¢rtelemk¢pzûdm¢nyek
K¢pzelj¡k magunkat olyan k´r¡lm¢nyek k´z¢, amelyek k´zepette Ãj ¢rtelem dereng
fel benn¡nk, mint Adrian Leverk¡hnben, amikor hivatÀst k¢sz¡l vÀltani, vagy Swann-
ban, amikor Botticelli CipÂrÀjÀnak vonÀsait v¢li felfedezni Odette-en. Az Ãj ¢rtelem
vÀratlanul tÀrul fel elûtt¡nk: kereszt¡lhÃzza elûzetes vÀrakozÀsainkat, s ezÀltal ä hacsak
lek¡zdhetetlen ellenÀllÀsba nem ¡tk´zik ä ¢lett´rt¢net¡nkben valÂsÀggal Ãj kezdetet
teremt.

UtÂlag m¢gis k´nnyüszerrel rÀbukkanhatunk az Ãjonnan keletkezû ¢rtelem elûhÁr-
n´keire. (Gondoljunk csak Swann ¢s Odette eset¢re: vajon nem tekinthetû-e a Vin-
teuil-szonÀta kis dallama a àflÂrenci remekmüÊ elûhÁrn´k¢nek? Ami Leverk¡hnt ¢s a ze-
neszerzûi hivatÀst illeti, itt elûjelek eg¢sz sorÀval talÀlkozunk az elemekkel spekulÀlÂ
apa gyanÃs kÁs¢rleteitûl a Kretschmarral folytatott fÃgagyakorlatokig ¢s tovÀbb.) Az
Ãjonnan feltÀrulÂ ¢rtelmet elûhÁrn´kei, elûjelei ¢s elûlegezûd¢sei olyan utalÀs-´ssze-
f¡gg¢sbe ÀgyazzÀk be, amely utÂlag ¢rtelemr´gzÁt¢s tÀmpontjÀul szolgÀlhat. A magÀ-
tÂl k¢pzûdû ¢rtelem azonban az¢rt k¢pes ¢lett´rt¢net¡nkben olykor valÂsÀggal Ãj kez-
detet teremteni, mert abban a pillanatban, amikor felszÁnre t´r, mindig tartalmaz m¢g
olyan ¢rtelemkezdem¢nyeket is, amelyek az utÂbb fellelt utalÀs-´sszef¡gg¢sbe nem
illeszkednek bele, ¢s ez¢rt a visszatekintû ¢rtelemr´gzÁt¢snek v¢g¡l is Àldozatul esnek:
kiszorulnak azokbÂl a mÂdosÁtott t´rt¢netekbûl, amelyekkel a bek´vetkezett fordulat-
rÂl megkÁs¢rl¡nk szÀmot adni magunknak. Az Ágy f¢lresodort, elvetett vagy esetenk¢nt
elfojtott ¢rtelemkezdem¢nyek mindazonÀltal nem tünnek el nyomtalanul; ellenkezû-
leg: nemritkÀn Ãjra felmer¡lnek, ¢s olykor egyenesen sorsszerü jelentûs¢gre tesznek
szert. A nagy ÁrÂ ott kezdûdik, hogy azokat a viszontagsÀgokat is be tudja mutatni,
amelyek a k¢pzûdû ¢rtelemnek ezeket a szigorÃan v¢ve elbesz¢lhetetlen rezd¡l¢seit
¢rik. Tekints¡k a Botticelli-freskÂ p¢ldÀjÀt: t´bb t´rt¢nik itt annÀl, mint hogy Swann
Odette-et àegy mÃzeumi müremek imÀdatÀvalÊ kezdi k´r¡lvenni; egyszersmind Àt´mleszti
a nehezen ¢bredezû szerelmi vÀgyba mindazt a szenved¢lyt, amely addig a fest¢szet-
hez, a munkÀhoz, az alkotÀshoz füzte ût (tudja, hogy Vermeer-tanulmÀnyon dolgo-
zik), ¢s ezzel megfosztja magÀt az utolsÂ mened¢ktûl, ahovÀ visszahÃzÂdhatn¢k a rajta
elhatalmasodÂ ¢rz¢s elûl. Vagy tekints¡k Leverk¡hn level¢t: nem Àllnak-e benne
olyan sorok, amelyek k¢ts¢gess¢ teszik, hogy a zeneszerzûi hivatÀst vÀlasztva egyÀlta-
lÀn szakÁt-e a teolÂgiÀval ä pontosabban azzal, ami ût a teolÂgiÀbÂl egyed¡l ¢rdekelte,
tehÀt a PÀrt¡tûvel ¢s a pÀrt¡t¢ssel, amely, mint a lev¢lben olvashatjuk, àmaga is vallÀsos
cselekedet, minden Istenben vagyon, Istenben t´rt¢nik, kivÀltk¢pp a pÀrt¡t¢s ýelleneÊ? Kretsch-
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mar vÀlaszÀban ez a kifakadÀs visszhangtalanul marad, mi azonban tudjuk, hogy Ad-
rian sorsa valÂsÀggal emblematikus formulÀba sürüs´dik benne.

Az a felismer¢s, hogy Ãj ¢rtelem k¢pzûd¢sekor olyan ¢rtelemrezd¡l¢sek tÀmadnak,
amelyeket az utÂbb lehets¢gess¢ vÀlÂ ¢rtelemr´gzÁt¢s ideiglenesen f¢lreszorÁt, an¢lk¡l,
hogy tovÀbbi hatÀsaiknak ezzel egyszer s mindenkorra elej¢t vehetn¢, fontos k´vet-
keztet¢sek levonÀsÀra ad alapot. Elûsz´r is kijelenthetj¡k, hogy a magÀtÂl felmer¡lû
¢rtelem kibontakozÀsÀt ÀllandÂ t´bbletk¢pzûd¢s kÁs¢ri. R´gt´n hozzÀ kell tenn¡nk azon-
ban, hogy ez a t´bbletk¢pzûd¢s nem annyira k¢sz ¢s kialakult ¢rtelem-´sszetevûk fel-
halmozÂdÀsak¢nt, mint inkÀbb kezdem¢nyszerü, ingatag ¢s hatÀrozatlan ¢rtelemalakzatok
vagy ¢rtelemcsÁrÀk burjÀnzÀsak¢nt foghatÂ fel.27 Harmadszor kimondhatjuk, hogy ezeket
az ¢rtelemkezdem¢nyeket a mindenkori r´gzÁtett ¢rtelemtûl valÂ elt¢r¢seik ¢s egy-
mÀstÂl valÂ k¡l´nbs¢geik minden idûpillanatban diakritikai rendszerr¢ szervezik. V¢g¡l
pedig ä Merleau-Ponty k¢rd¢s¢re vÀlaszolva ä lesz´gezhetj¡k, hogy mi magunk ere-
dendûen az¢rt nem tekinthet¡nk k¡lsû n¢zûpontbÂl e differenciÀlis kapcsolatok
´sszess¢g¢re, ez¢rt talÀljuk tehÀt e diakritikai rendszerbe belefoglalva magunkat, mert
eleve r´gzÁtett ¢rtelem-´sszef¡gg¢sekhez ragaszkodunk, majd amikor ezek feladÀsÀra
vagy mÂdosÁtÀsÀra k¢nyszer¡l¡nk, az ingadozÂ ¢rtelmü k¢pzûdm¢nyek sokasÀgÀbÂl
egyeseket ism¢t kiemel¡nk ¢s megragadunk, mÀsokat pedig f¢lreszorÁtunk ¢s elhÀrÁ-
tunk magunktÂl.

8. ¹nazonossÀg mint sors
Az egyszer f¢lreszorÁtott ¢rtelemkezdem¢nyek, mint mondtuk, Ãjra felmer¡lhetnek,
¢s sorsszerü jelentûs¢gre tehetnek szert. Elfoghat benn¡nket a kÁs¢rt¢s, hogy ezt a ki-
jelent¢st Ãgy ¢rtelmezz¡k, mintha az elvetett, elhÀrÁtott, elfojtott ¢rtelemalakzatok Ãj-
bÂli felmer¡l¢se rejtett egy´ntetüs¢gnek vezetne nyomÀra ott, ahol t¢nylegesen csupÀn
k¡l´nnemü t¢nyezûk kaotikus k¡zdelm¢t ¢szlelj¡k. K¢ts¢gkÁv¡l vannak vÀratlanul
elûÀllÂ ¢rtelemkezdem¢nyek, amelyek felkeltik benn¡nk a hiszen talÀn mÀr elûbb is, r¢-
gebbrûl is ¢rz¢s¢t. Egyszerre az a benyomÀsunk tÀmad, mintha kezdettûl fogva titkos
erûk tereln¢nek benn¡nket egy meghatÀrozott irÀnyba, amely ä Àltalunk alig befo-
lyÀsolhatÂ t´rt¢n¢sek k´zepette is ä legsajÀtabb ´nazonossÀgunk fel¢ mutat, ¢s mint-
ha nek¡nk nem is volna mÀs tennivalÂnk, mint hogy engedj¡k ezeket az erûket t´-
retlen¡l ¢rv¢nyre jutni, ¢s ezÀltal oly sok k¢tely ¢s ingadozÀs utÀn v¢gre megnyugvÀsra
talÀljunk.

Nem neh¢z azonban belÀtnunk, hogy az ´nazonossÀg mint sors emez elk¢pzel¢se
megt¢vesztû k´dk¢p csupÀn. A rejtett egy´ntetüs¢g lÀtszata nyomban eloszlik, mihelyt
tekintetbe vessz¡k, hogy az egyszer mÀr f¢lreszorÁtott, majd ism¢t felmer¡lû ¢rtelem
mindig k¡l´nnemü ¢rtelemk¢pzûdm¢nyeknek egy eg¢sz rendszer¢bûl ä vagy m¢g in-
kÀbb: burjÀnzÂ sokasÀgÀbÂl ä emelkedik ki. Ha Ágy k´zelÁt¡nk a dologhoz, egyszerre
vilÀgossÀ vÀlik, hogy mi¢rt is kell a sorsot Kanttal àjogtalanul bitorolt fogalomnakÊ nyilvÀ-
nÁtanunk. Hiszen gondoljuk csak meg, hogyan is jutunk el ehhez a fogalomhoz. Egy
kezdem¢nyszerü ¢rtelemk¢pzûdm¢ny ism¢tlûd¢s¢re lesz¡nk figyelmesek, ¢s az egye-
z¢sre rÀd´bbenve az azonosnak eme visszat¢r¢s¢ben ´nazonossÀgunk megmÀsÁtha-
tatlan alakjÀt v¢lj¡k felfedezni; ezzel azonban annak, ami kezdem¢nyszerüs¢g¢ben
sz¡ks¢gk¢ppen ingatag, hatÀrozatlan ¢s sokalakÃ, az eleve eld´nt´tts¢g ¢s v¢g¢rv¢-
nyes egy´ntetüs¢g csalÂka lÀtszatÀt k´lcs´n´zz¡k.

Amikor Heidegger a L°T °S IDý-ben a sors fogalmÀt megkÁs¢rli fenomenolÂgiai
alapokra helyezni, k¢tes kimenetelü vÀllalkozÀsba fog. Elker¡lhetetlennek tekinti
ugyan, hogy ittl¢t¡nk v¢gess¢ge folytÀn minduntalan olyan t¢nyezûkkel ¢s t´rt¢n¢-
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sekkel szembes¡lj¡nk, amelyeket nem kerÁthet¡nk marad¢ktalanul hatalmunkba, Àm
m¢gis Ãgy v¢li, hogy ami ¢let¡nkben uralhatatlannak, irÀnyÁthatatlannak ¢s ellen-
ûrizhetetlennek bizonyul, azt sorsk¢nt nem csupÀn viseln¡nk kell, hanem egy-
szersmind teljes elt´k¢lts¢ggel vÀllalhatjuk is, ÃgyszÂlvÀn magunkra vehetj¡k, ¢s ez-
Àltal ÀtvÀltoztathatjuk legsajÀtabb ́ nazonossÀgunk alkotÂelem¢v¢. BÀrmennyire eltÀ-
volodik is Heidegger ezzel az elk¢pzel¢ssel Husserltûl, aki szerint ¢rtelemadÂ tev¢-
kenys¢g¡nknek semmif¢le befolyÀsolhatatlan t¢nyszerüs¢g nem szabhat korlÀtokat,
egy elûfeltev¢sben osztozik vele: az ¢lett´rt¢netet hozzÀ hasonlÂan az ´nazonossÀg ki-
bontakozÀsÀnak terepek¢nt fogja fel. VizsgÀlÂdÀsaink azonban arra mutatnak, hogy ez az
elûfeltev¢s korÀntsem tekinthetû magÀtÂl ¢rtetûdûnek. Amikor megvizsgÀltuk, hogy
mik¢nt talÀljuk megragadott ¢s f¢lreszorÁtott ¢rtelemk¢pzûdm¢nyek àdiakritikai
rendszer¢beÊ eleve belefoglalva magunkat, olyan lÀtÂsz´gre lelt¡nk rÀ, amelybûl mÂ-
dunk nyÁlik elhatÀrolni az ¢lett´rt¢net tÀg tartomÀnyÀn bel¡l a magÀtÂl lejÀtszÂdÂ ¢r-
telemk¢pzûd¢s szÁnter¢t ä mint szorosabban vett àfenomenolÂgiai mezûtÊ ä az ́ nazo-
nossÀg szolgÀlatÀban ÀllÂ ¢rtelemr´gzÁt¢s terep¢tûl. çttekint¢s¡nk egyszersmind arra
is kellû alapot ad, hogy ezt a fenomenolÂgiai mezût ä Husserltûl ¢s Heideggertûl el-
t¢rûen ä ne az ´nkonstitÃciÂ vagy a sorsszerü ´nkifejez¢s terepek¢nt, hanem ¢ppen-
s¢ggel olyan senki f´ldjek¢nt jellemezz¡k, amelyen semmilyen ¢rtelemadÀsra vissza nem
vezethetû, m¢g nyelvileg sem r´gzÁtett ¢s ´nazonossÀgunk szolgÀlatÀba k´zvetlen¡l
nem ÀllÁthatÂ ä mint Merleau-Ponty mondanÀ: àvadÊ28 ä ¢rtelem k¢pzûdik.

9. °rtelemk¢pzûd¢s ¢s sorsesem¢ny
Nem ez az egyetlen mÂdja azonban annak, hogy a magÀtÂl lejÀtszÂdÂ ¢rtelemk¢pzû-
d¢s sorsszerü jelentûs¢g¢rûl besz¢lj¡nk. Figyelj¡nk fel arra, hogy amikor egyszer mÀr
f¢lreszorÁtott ¢rtelem mer¡l fel Ãjra, az ism¢tlûd¢sre d´bbenettel eszm¢l¡nk rÀ. A sors
àjogtalanul bitoroltÊ fogalma azon a feltev¢sen alapszik, hogy ez a d´bbenet a nem vÀrt
egyez¢snek mint az ¢lett´rt¢net¡nkben fellelhetû rejtett egy´ntetüs¢g jel¢nek, ´nazonos-
sÀgunk eme zÀlogÀnak szÂl. Ez a feltev¢s azonban k¢ts¢ges. D´bbenetre itt mÀs okunk
is van. Mint mÀr szÂ esett rÂla, minden Ãj ¢rtelem vÀratlanul ä elûzetes szÀmÁtÀsainkat
kereszt¡lhÃzva ä tÀrul fel. Ez akkor is Ágy van, ha ism¢tlûd¢sre nem ker¡l sor. Vajon
nem ÀllÁthatjuk-e ¢ppen ez¢rt, hogy a d´bbenet az ism¢tlûd¢snek sem sz¡ks¢gk¢ppen
mint az azonos titokzatos visszat¢r¢s¢nek, hanem mint a magÀtÂl lejÀtszÂdÂ ¢rtelemk¢p-
zûd¢s nyilvÀnvalÂ bizonyÁt¢kÀnak szÂl, ¢s nem tehetj¡k-e hozzÀ, hogy ¢lett´rt¢net¡nk
uralhatatlansÀgÀnak ¢s irÀnyÁthatatlansÀgÀnak Ágy keletkezû benyomÀsÀhoz a rejtett
egy´ntetüs¢g hiedelme mÀr inkÀbb csak megnyugtatÀsul tÀrsul?

A sorsszerüs¢gnek k¢t gy´keresen elt¢rû ¢rtelmez¢se vÀlik itt sz¢t egymÀstÂl. Az
elsû sorsot, a mÀsodik csupÀn sorsesem¢nyt emleget. Az elsû abban lÀtja a sors jel¢t, ha
mindazt, ami ¢lett´rt¢net¡nkben a mÀssÀg ¢s idegens¢g jegy¢t viseli magÀn, legsajÀ-
tabb ´nazonossÀgunk kifejezûd¢sek¢nt foghatjuk fel. A mÀsodik ott v¢l sorsesem¢nyt
felfedezni, ahol a magÀtÂl megindulÂ ¢rtelemk¢pzûd¢s hatÀsÀra ́ nazonossÀgunk sz´-
ved¢ke felfeslik, ¢s ennek folyomÀnyak¢nt olyan lehetûs¢g nyÁlik meg elûtt¡nk, amely
az elsajÀtÁtÀs minden igyekezet¢vel a megsz¡ntethetetlen mÀssÀg ¢s idegens¢g erej¢t sze-
gezi szembe, s amely enn¢lfogva egyenesen az ́ nmagunkbÂl valÂ kil¢p¢s ig¢ny¢t tÀmasztja
vel¡nk szemben. A sors fogalma arra az elk¢pzel¢sre ¢p¡l, hogy az ¢lett´rt¢net mint az
´nazonossÀg hordozÂja zÀrt eg¢sz; a àsorsesem¢nyÊ kifejez¢s viszont olyan t´rt¢n¢seket jel´l,
amelyek hatÀsÀra az ´nazonossÀg mint az ¢lett´rt¢net foglalata meghasad ¢s felnyÁlik. A sors,
mint lÀttuk, àjogtalanul bitoroltÊ fogalom; a sorsesem¢ny szÂ ellenben a sorsk¢pzet valÂs
magvÀt hivatott megjel´lni.29
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10. ¹nazonossÀg ¢s egyszeris¢g
Ha visszatekint¡nk arra az Ãtra, amelyet megtett¡nk, megÀllapÁthatjuk, hogy k¢t, egy-
mÀssal szorosan ´sszetartozÂ feladatot v¢gezt¡nk el: egyr¢szt megk¢rdûjelezt¡nk
minden olyan elk¢pzel¢st, amely az ¢lett´rt¢netet az ´nazonossÀggal egyezû ¢rtelmük¢nt
kÁvÀnta kezelni, mÀsr¢szt pedig kÁs¢rletet tett¡nk az ¢rtelem fenomenolÂgiai fogalmÀ-
nak szerkezeti ÀtalakÁtÀsÀra. A diakritikai mÂdszer, amelynek az elûbbi feladat megoldÀ-
sÀt k´sz´nhett¡k, az utÂbb emlÁtett kÁs¢rletben is segÁts¢g¡nkre volt: rÀvezetett k¢t Ãj
gondolati alakzatra, amelyekkel a vizsgÀlt jelens¢gekrûl tagoltabb k¢pet alkothattunk.
Elûbb a magÀtÂl lejÀtszÂdÂ ¢rtelemk¢pzûd¢s szÁnter¢t az ¢lett´rt¢net tÀg tartomÀnyÀn
bel¡l ä az ́ nazonossÀg szolgÀlatÀban ÀllÂ ¢rtelemr´gzÁt¢s terep¢tûl elhatÀrolva ä  senki
f´ldjek¢nt jellemezt¡k, majd a magÀtÂl lejÀtszÂdÂ ¢rtelemk¢pzûd¢s ama folyamatait,
amelyek hatÀsÀra legsajÀtabb ´nazonossÀgunk k´zeg¢ben idegen ig¢nnyel talÀljuk
szembe magunkat, a sorsesem¢ny fogalmÀba sürÁtett¡k. Azokat a vizsgÀlÂdÀsokat, ame-
lyek e k¢t gondolati alakzat k´r¢ rendezûdnek, a diakritikai fenomenolÂgia cÁmszÂ alÀ
foglalhatjuk.

Hogy mik¢nt nyithat ez a megk´zelÁt¢smÂd Ãj utat ama k¢rd¢sek ¢s elm¢leti ne-
h¢zs¢gek vizsgÀlatÀhoz, amelyeket hagyomÀnyosan filozÂfiai probl¢mÀkk¢nt tartunk szÀ-
mon, azt befejez¢s¡l az ´nazonossÀg p¢ldÀjÀn ¢rz¢keltetj¡k.

A diakritikai fenomenolÂgiÀt, mint szÂ esett rÂla, eleve megk¡l´nb´zteti a differen-
ciÀlis ´sszef¡gg¢sek strukturÀlis elemz¢s¢tûl, hogy egyes szÀm elsû szem¢lyben megfogal-
mazÂdÂ tapasztalatokbÂl indul ki. Ne gondoljuk azonban, hogy aki ezt a kiindulÂpontot
vÀlasztja, annak ä mint Claude L¢vi-Strauss v¢li30 ä sz¡ks¢gk¢ppen az ´nazonossÀg
àcsapdÀjÀbaÊ kellene esnie ¢s àa cogito foglyÀvÀÊ kellene vÀlnia, vagy ä mint Michel
Foucault fogalmaz31 ä àa modern filozÂfia antropolÂgiai konfigurÀciÂjaÊ mellett kellene
elk´teleznie magÀt. Az egyes szÀm elsû szem¢ly ugyanis itt ¢ppoly kev¢ss¢ utal egy
meghatÀrozott ¢n k¡l´n´s tulajdonsÀgaira, ¢lm¢nyeire ¢s magatartÀsformÀira, mint
egy filozÂfiai ¢nfogalom ÀltalÀnos jegyeire. A fenomenolÂgia ez¢rt ¢ppÃgy levetheti
magÀrÂl az àemberi, tÃlsÀgosan is emberiÊ egzisztencializmus burkÀt, mint a metafizikai
elûfeltev¢sekkel sÃlyosan megterhelt transzcendentÀlfilozÂfiÀ¢t.

Ami az egyes szÀm elsû szem¢lyben kifejezûdik, nem egy¢b, mint pozicionÀlis diffe-
rencia: az a k¡l´n´s alapt¢ny, hogy amit ki-ki k´z¡l¡nk Ãgy nevez: à´nmagamÊ, azt
mÀsvalaki ¢nj¢vel egyik¡nk sem cser¢lheti fel, m¢g ha t´rt¢netesen minden tekintet-
ben hasonulni tudna is hozzÀ. Nem az¢rt maradunk ´nmagunk, mert k¡l´nleges egy¢nis¢-
g¡nk mindenki mÀstÂl megk¡l´nb´ztet benn¡nket, hanem az¢rt k¡l´nb´z¡nk mindenki mÀstÂl,
m¢g ha egy¢nis¢g¡nk nem mutat is k¡l´nleges vonÀst, mert nem tudunk nem ́ nmagunk maradni.
A k¡l´nbs¢g nem tartalmi tehÀt, hanem helyzeti csupÀn; ez¢rt ´nazonossÀgunk t¢ny¢rûl
¢s mibenl¢t¢rûl a legkev¢sb¢ sem d´nt.

Nem alaptalan ugyan, de m¢gis f¢lrevezetû, mert nem egy¢rtelmü az az ÀllÁtÀs, hogy
´nazonossÀgunkat akkor is megûrizhetj¡k, ha nem maradunk ugyanazok, mint akik vol-
tunk. Ez a kijelent¢s ugyanis abban a pillanatban k¢ts¢gess¢ vÀlik, mihelyt a benn¡n-
ket mÀsoktÂl elvÀlasztÂ k¡l´nbs¢grûl nem helyzeti, hanem tartalmi ¢rtelemben ejt¡nk
szÂt. Nem mehetnek-e kereszt¡l meggyûzûd¢seink, jellembeli sajÀtossÀgaink, szellemi
k¢pess¢geink ¢s testi tulajdonsÀgaink olyan erûteljes ÀtalakulÀsokon, hogy v¢g¡l mÀsok
lesz¡nk, mint akik voltunk? K¢ts¢gkÁv¡l joggal felelhetj¡k: sohasem lesz¡nk annyira mÀ-
sok, hogy ne maradnÀnk ´nmagunk; de ha Ágy felel¡nk, akkor olyan alapt¢nyre hivatko-
zunk, amely semmi esetre sem a benn¡nket mÀsoktÂl elvÀlasztÂ tartalmi k¡l´nbs¢gek-
bûl adÂdik. Az emlÁtett kijelent¢s ez¢rt valÂjÀban csak akkor ÀllnÀ meg a hely¢t, ha
´nazonossÀgunk egyed¡li felt¢tel¢nek a benn¡nket mindenki mÀstÂl elvÀlasztÂ helyzeti
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k¡l´nbs¢get tekinthetn¢nk. Egy olyan elm¢lettel azonban, amely az ´nazonossÀgba
megkÁs¢rli az ¢let eg¢sz tartalmi gazdagsÀgÀt belefoglalni, ez az ¢rtelmez¢s aligha vol-
na ´sszhangba hozhatÂ. Ez¢rt helyesebb Ãgy fogalmaznunk, hogy az emlÁtett helyzeti
k¡l´nbs¢gben nem ́ nazonossÀgunk, hanem inkÀbb egyszeris¢g¡nk ¢s megism¢telhetetlen-
s¢g¡nk v¢gsû alapjÀt fedezhetj¡k fel.

¹nazonossÀg ¢s egyszeris¢g olyan fogalmi k¡l´nvÀlasztÀsÀra nyÁlik itt lehetûs¢g¡nk,
amely jelentûs¢g¢ben fel¢r ¢nalany ¢s ¢ntÀrgy kanti eredetü megk¡l´nb´ztet¢s¢vel ä
an¢lk¡l azonban, hogy egyszersmind jelleg¢ben is rokonÁthatÂ volna vele. ArrÂl az
alapt¢nyrûl, hogy nem tudunk nem ´nmagunk maradni, gondolatmenet¡nk szerint
egy olyan ¢nhelyzetre utalva adhatunk szÀmot, amely ¢n¡nk tartalmi meghatÀrozottsÀ-
gaitÂl f¡ggetlen. Nem mindegy azonban, hogy milyen elk¢pzel¢st alakÁtunk ki a ben-
n¡nket mÀsoktÂl elvÀlasztÂ k¡l´nbs¢gek ama rendszer¢rûl, amelyben ez az ¢nhelyzet
¢rtelmezhetûv¢ vÀlik. Kant azokat a k¡l´nbs¢geket tartja szem elûtt, amelyek alany ¢s
tÀrgy szembeÀllÁtÀsÀbÂl szÀrmaznak. E szembeÀllÁtÀs n¢zûpontjÀbÂl tekintve azonban
¢n ¢s mÀsik kapcsolata ugyanazt a szerkezetet mutatja, mint az ¢n sajÀt magÀhoz valÂ
viszonya. MÀsok szÀmomra ¢ppÃgy adÂdhatnak tÀrgyk¢nt, mint ahogyan ́ nmagamat
is tÀrggyÀ tehetem; ebben azonban ûk ¢ppoly kev¢ss¢ mer¡lnek ki, mint ¢n magam.
Ha igaz rÀm, hogy sohasem pusztÀn ¢ntÀrgy, hanem mindig egyÃttal ¢nalany is vagyok,
¢ppÁgy igaz ez ûrÀjuk is. Ebbûl nyilvÀnvalÂan az a k´vetkeztet¢s fakad, hogy az alanyi
¢nhelyzetben mindenki mÀs osztozik velem. °ppen ez¢rt azonban az az ¢nhelyzet, amelyben
alany mivoltunknÀl fogva talÀljuk magunkat, mint Kant vilÀgosan lÀtja, nem tekint-
hetû egyszeris¢g¡nk ¢s megism¢telhetetlens¢g¡nk alapjÀnak. Ez a k¢p csak akkor vÀl-
tozik meg, ha a benn¡nket mÀsoktÂl elvÀlasztÂ k¡l´nbs¢gek rendszer¢t Ãj n¢zûpont-
bÂl vessz¡k szem¡gyre.

Ehhez kÁnÀlnak vez¢rfonalat azok a gondolati alakzatok, amelyek k´r¢ a diakritikai
fenomenolÂgia szervezûdik. Ha valÂban Ãgy Àll a dolog, hogy tulajdon ¢lett´rt¢net¡nk
tÀg tartomÀnyÀn bel¡l ä az ¢rtelemr´gzÁt¢s mindenkori hatÀrain tÃl ä olyan senki f´ld-
j¢re bukkanunk, amely magÀtÂl megindulÂ ¢rtelemk¢pzûd¢s szÁnter¢¡l szolgÀl, akkor
nem meglepû, ha legsajÀtabb ́ nazonossÀgunk k´zeg¢ben idûrûl idûre az ́ nmagunk-
bÂl valÂ kil¢p¢s olyan ig¢ny¢vel talÀljuk magunkat szembe, amely az elsajÀtÁtÀs minden
igyekezet¢vel a mÀssÀg ¢s az idegens¢g erej¢t szegezi szembe. Amit sorsesem¢nynek ne-
vezt¡nk, sajÀt ¢s idegen eme szembeÀllÁtÀsÀval egyszersmind a benn¡nket mÀsoktÂl el-
vÀlasztÂ k¡l´nbs¢gek rendszer¢t is Ãj megvilÀgÁtÀsba helyezi. E szembeÀllÁtÀs n¢zû-
pontjÀbÂl tekintve ¢n ¢s mÀsik kapcsolata korÀntsem mutatja ugyanazt a szerkezetet,
mint az ¢n ´nmagÀhoz valÂ viszonya. Ez utÂbbi viszony mindig csak az ´nazonossÀg
k¢rd¢s¢t veti fel; az elûbbi kapcsolat viszont nemritkÀn az ́ nmagunkbÂl valÂ kil¢p¢s ig¢ny¢t
tÀmasztja vel¡nk szemben. K¢t k¡l´nb´zû dimenziÂ vÀlik itt sz¢t egymÀstÂl, amelyek
egy¡tt szabjÀk meg a benn¡nket mÀsoktÂl elhatÀrolÂ k¡l´nbs¢gek rendszer¢nek belsû
tagolÂdÀsÀt. Az a sajÀtos ¢nhelyzet, amelyben egyszeris¢g¡nk ¢s megism¢telhetetlen-
s¢g¡nk v¢gsû alapjÀt ismerhetj¡k fel, k¡l´n´s mÂdon nem az ´nazonossÀg keres¢s¢nek,
hanem az ´nmagunkbÂl valÂ kil¢p¢s vel¡nk szemben tÀmadÂ ig¢ny¢nek dimenziÂjÀba illesz-
kedik bele.

BelÀthatjuk ezt, ha olyan folyamatokat id¢z¡nk magunk el¢, amelyekben a magÀtÂl
megindulÂ ¢rtelemk¢pzûd¢s v¢lt ́ nazonossÀgunk megrend¡l¢s¢hez vezet. Az ́ nma-
gunkkal valÂ meghasonlÀs, az ´nhasadÀs eme pillanataiban az ´nmagunkbÂl valÂ ki-
l¢p¢s olyan ig¢ny¢vel talÀljuk szembe magunkat, amely m¢g akkor is az idegens¢g
jegy¢t viseli magÀn, ha nem valaki mÀs k´zvetlen jelenl¢te vÀltja ki benn¡nk. BÀr-
mennyire v¢letlenszerüen tÀmad is ez az ig¢ny vel¡nk szemben, bÀrmennyire rÀcÀ-



fol is minden igyekezet¡nkre, amellyel a sors jel¢t prÂbÀljuk felfedezni benne, visz-
szavonhatatlanul nek¡nk szegezûdik, ¢s f¢lre¢rthetetlen¡l nek¡nk szÂl ä nek¡nk, nem
mÀsnak ä, kijel´lve ezzel szÀmunkra egy olyan ¢nhelyzetet, amely minden esetleges-
s¢ge ellen¢re is felcser¢lhetetlen¡l ¢s megmÀsÁthatatlanul a mi¢nk.

MeggondolÀsaink arra engednek k´vetkeztetni, hogy az ́ nazonossÀg keres¢se egy-
fajta à¢rz¢kcsalÂdÀsonÊ alapszik. ¹nk¢ntelen¡l is azt hissz¡k, hogy egyszeris¢g¡nk ¢s
megism¢telhetetlens¢g¡nk forog kockÀn, valahÀnyszor felfeslik a t´rt¢neteknek az a
sz´ved¢ke, amellyel ´nazonossÀgunkat r´gzÁtj¡k. VizsgÀlÂdÀsaink azonban azt mu-
tatjÀk, hogy helyettesÁthetetlens¢g¡nk v¢gsû forrÀsÀt a legkev¢sb¢ sem azokban az Ãjra
meg Ãjra elmondott t´rt¢netekben kell keresn¡nk, amelyeknek magunk vagyunk a
hûsei, hanem azokban az egyszeri ¢s megism¢telhetetlen sorsesem¢nyekben, amelyek
az ´nmagunkbÂl valÂ kil¢p¢s ig¢ny¢t a megsz¡ntethetetlen mÀssÀg ¢s idegens¢g ere-
j¢vel szegezik nek¡nk.
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Gergely çgnes

TAROKK*

Eml¢k gyÃl. Megy a Bolond, amerre lÀt.
Korong, tûr, kupa, vesszû ä arkÀnumÀt
az elemeknek a MÀgus tudja csak.
K¡sz´b¡k´n a Papnû sÃlyos Àrnyakat

*Helyesen: tarot. A tarokk-kÀrtyÀval jÀtszanak; a tarot-nak vannak arkÀnumai, jÂsjelei. Az arkÀnum kifeje-
z¢st fûk¢nt az alkÁmia, az okkultizmus hasznÀlja. Jelent¢se ebben a versben kisz¢lesedik. A jelek szÀmozva
vannak; a Bolond szÀma lehet 0, lehet 22. A TAROKK teljes eg¢sz¢t, az APU cÁmü vers n¢hÀny r¢szlet¢t Àt-
dolgoztam, illetve kimozdÁtottam a hely¢bûl. A korÀbbi vÀltozatok a Holmi 1993. januÀri, jÃniusi szÀmÀban
jelentek meg. Az APU-nak van egy m¢g korÀbbi vÀltozata is, 1963-bÂl, elsû k´tetem cÁmadÂ verse: AJTñF°L-
FçMON JEL VAGY.



visz Àt; a CsÀszÀrnû lÀbÀnÀl ¢gitestek.
A CsÀszÀr, mint a szabadon eresztett
sas, g´rgeti a vÀltoz¢kony holdat.
A Fûpap kett¢vÀlt Ãt elûtt kulcsot forgat,
keresztÃt, a Szerelmes azonnal ¢l, ha vÀlaszt,
r´ppÀlya kell a KocsihajtÂ kocsijÀnak,
k¢t lÂ, k¢t serpenyû, az IgazsÀg a jÂt s a rosszat
jÂszÁvvel porciÂzza, s a Remete is l¢lekhosszat
jÂfel¢ tartja a lÀmpÀst, mÁg a Sorsker¢k
hol a gyilkos, hol az Àldozat sorsÀba t¢p,
s gy´ng¢n himbÀl a mondat gyilkos ¢s Àldozat
k´z´tt: àAlÀzd megÊ, àAlÀzd meg hÁvsÀgodatÊ,
de csak az Erû feszÁti egyszer sz¢jjel
a dÃvad szÀjÀt, hogy ig¢t tegyen bel¢je,
hogy fejjel lefel¢ az Akasztott is lÀssa,
bünhûd¢s n¢lk¡l a szentnek sincsen boldogulÀsa.
HalÀl. A Tizenharmadik. A sivataghoz szokott lÀbak
feled¢keny, nagy vizekre talÀlnak,
hol majd a M¢rt¢kletess¢g id¢zi fel
a l¢lek levegûj¢t, mely Ãjra m¢rlegel,
s melyet az ¹rd´g fÃj titkos t¡z¢vel ´ssze;
e jelben veszni fogsz, de n¢lk¡le minden k´zhely.
Csak Isten hÀza ¢p¡l, villÀm¡t´tte ¢s
d´rg¢sek rÀzta ¢p¡let, k´zremük´d¢s
n¢lk¡l, az ember ¢s a l¢lek k¢p¢vel teljes Torony,
amely nem k¢rdi t´bb¢, mit hogyan fogalmazol
meg magadnak visszhangzÂ Csillagok alatt, tÀvol
a szfinx cs´ndj¢tûl ¢s a fûnix zajÀtÂl,
mÁg tudatod alÀ fogas-ollÂs l¢nyek hatolnak,
vonzÀsÀban a kapunak, a hÁdnak ¢s a Holdnak,
s virradatra a NaptÂl felbÀtorult szellem
v¢gk¢pp t¡nd´klik majd a halvÀnyulÂ versben.
°s f´lreggeled¢s az UtolsÂ ít¢let,
egybekelnek a holtak s az ¢lûk, akik f¢lnek
(v¢tk¡k a puszta ¢let), f¢nykoszorÃba fogva
az eg¢sz VilÀgegyetem ellÀt a n¢gy sarokra,
sas, ´k´r, oroszlÀn, ember ä arkÀnumÀt
kigyÃjtja az idû: megy a Bolond, amerre lÀt.
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APU

Eml¢ke napszÁnü falakban.
A falak hült helye a Napban.
çrny¢ka nûtt´n-nû. A f¢ny fia.

A temetû nem szerves k¢mia.

A levegûvÀz ¡vegesedik.
A nyirok ¢s a k´d
nem vÀr novemberig.
Ablakok m´g´tt fuldoklik, kinek
nem vÀlt v¢r¢v¢, hogy a falakat
t´bb¢ mÀr senki nem ¢pÁti meg.
A csontok k´z´tt lakÂ tudja, hogy
nem t¡nem¢ny az, ami elforog,
ha szinkÂpÀsan elr¢m¡l a szÁv.

Az eml¢kez¢s nem vegetatÁv.

Az a katonaszÁnü hÀtizsÀk
az asztallapban kitapinthatÂ.
Ha nincs benne diÂfag´rcs,
akkor is lÀthatÂ, hogy a fÀn
v¢gig´ml´tt a tea. Pedig a
termoszban kellett volna maradnia.
A melegnek az alsÂnemüben,
a szÂnak benn, az imak´nyvben.

A k¡sz´brûl v¢gk¢pp nem illan el.

Kil¢p, elindul, mindent magÀval cipel.
Harmincnyolc Àldott f¢rfi¢v.
A sÃlya k´r¡lhatÀrolhatÂ.
TÀrgyak, vonzalmak, tollpehely.
Az idû, mint a sÂ.
A szavannÀn, ´r´k tulajdonÀn
v¢gign¢z napnyugtakor az oroszlÀn.
De azt ûrzi a sÂ mindenkibûl,
amiv¢ utoljÀra lefokoztÀk.

PÀria. így van igazÀn k´zel.
Az ajtÂf¢lfÀn elbarnult a jel.
A rÀcs a gyenge füv´n felvilÀglik,
az °lmunkÀs hÁd Ãjra FerdinÀnd hÁd,
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rossz ¢s rosszabb k´zt, mint erûs gerenda,
ÀtparÀzslik egy Memphis cigaretta,
a Felsûbb °nnek nincs t´bb, ami fÀj.

A falak hült hely¢n DÀvid kirÀly.

Ferdinandy Gy´rgy

SZIMBIñZIS

Nyirkos, sz¡rke nap. BarÀtsÀgtalan. M¢g nem dûlt el, hogy visszaj´n a t¢l, vagy k¢sz¡l
mÀr a tavasz. A vÀros zÃg, d¡b´r´g a m¢lyben, a lÀbam alatt. De itt fent csend ¡l a
tÀjon, temetûh´z illû nagy nyugalom.

Az Àrok partjÀn m¢g hÂ gûz´l´g az avarban. PÀrÀs reggel. Van ebben valami ¡n-
nep¢lyes. Elfelejtettem, hogy milyenek az ¢vszakok. Az m¢g csak hagyjÀn, hogy a nyÀr
vagy az ûsz. De az Àtmenetek kiestek a fejembûl negyven ¢v alatt. A hosszÃ vÀrakozÀ-
sok, amikor olyan nagy a csend, hogy m¢g a bimbÂk pattanÀsÀt is hallani.

A trÂpuson eg¢sz ¢vben egyformÀk a napok. J´nnek-mennek, elhalnak, mint hul-
lÀmok a homokban. Egyik a mÀsik utÀn, f´l´slegesen.

L¢pegetek a nyirkos avarban. MeglÀtogatom apÀmat. A barÀtaimat. Itt vannak
mind, a temetûkert csupasz gesztenyefÀi alatt. Hallgatom a k´d cs´p´g¢s¢t. Minden
ismerûs k´r¡l´ttem: a hÂ illata, a pÀra. A vÀros zÃgÀsa a m¢lyben, ez a sz¡rke f¢lho-
mÀly, se t¢l, se tavasz.

BartÂk sÁreml¢ke is itt Àll. HazahoztÀk, azt mondjÀk, diadalmenetben. Minden Àl-
lomÀson megÀllt a vonat. Ez volt a jel: v¢get ¢rt a szÀmüzet¢s. A negyven¢ves sivatag.

°s lÀm itt vagyok ¢n is. Hazaj´ttem. Engem ugyan nem vÀrtak virÀggal, de velem
is minden ÀllomÀson megÀllt a szem¢lyvonat.

Tudom persze, hogy triviÀlis ez a k¡lvÀrosi s¢ta. ºnnep¢lyess¢ az teszi, hogy negy-
ven ¢ve vÀrom ezt a napot. Vagyis, megint csak, nem a valÂsÀg szÀmÁt, hanem a kÀp-
rÀzat ¢s az ÀbrÀnd, ami a fel¡letekre tapad.

Az ´tvenhÀrmas levisz a Kis Ferenc t¢rrûl a budai garÀzsba. Ez itt ugyan mÀr nem
a Kis Ferenc t¢r, munkÀsk´ltûkrûl ma mÀr nem neveznek el k´ztereket. De az ´tven-
hÀrmas Ãtvonala vÀltozatlan.

Lent, a garÀzs kaptÀrÀban zÃgnak a buszok. Ezt a percet is negyven ¢ve vÀrom.
RÀgyÃjtok, elbÀm¢szkodom.

ä Tess¢k! ä szÂl rÀm a szem¢lyzetis. Velem egykorÃ ember. Nem ismer rÀm, ¢s ¢n
sem ismerem.

Kit´lt´m az Ávet, orvosi vizsgÀlatra k¡ldenek.
ä BeszÀmÁtjÀk? ä k¢rdezem sutÀn.
ä MicsodÀt?
ä HÀt a r¢gi munkaviszonyt.
Beleolvas a papÁrokba, csak most veszi ¢szre.
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ä Kell majd egy hogy is mondjÀk ä morogja. ä Egy hazat¢r¢si nyilatkozat.
Forgatja az adatlapomat.
ä °s k´zben? ä k¢rdezi m¢g.
ä K´zben?
ä ögy ¢rtem: hol dolgozott?
ä AmerikÀban ä felelem.
ä Sofûr?
ä TanÀr.
Ki tudja, mi¢rt, sz¢gyellem magam. M¢g lÀtom, amint a homlokÀra mutat.
ä BeszÀmÁtjÀk! ä szÂl utÀnam. ä Afelûl nyugodt vagyok.

A garÀzsbÂl a kapitÀnysÀgra megyek. A K´rt¢rre mÀr nem j´n be a H°V, villamos
k´zlekedik a Feh¢rvÀri Ãton. A vicinÀlis v¢gÀllomÀsa s´t¢t. Itt volt a Lordok HÀza: a
talponÀllÂ, ahol a pultra borulva aludtak a hajl¢ktalanok. Szemben a Thinsz-cukrÀsz-
da, a T¡nde. Az ´regek mÀr nem ¢lnek. G¢za, a fiÃ, a stockholmi jÀrat ablakÀbÂl n¢zi
a sarokhÀzat, ahol lakott.

Ker¡lgetem Szent Imre herceget. A szobor kez¢ben feket¢re Àzott bronzliliom.
A hatvanegyes v¢gighalad a VillÀnyi Ãton. Ez itt a Feneketlen-tÂ, ez pedig a JÂzsef

Attila. A gimnÀziumom. A MozgÀsterÀpia csupasz fÀi alatt ott ¡l tolÂkocsijÀban apÀm.
VÀrja, hogy visszaj´v´k ¢rte. Hogy meglÀtogatom. HÃsz ¢vet vÀrt rÀm, ¢s ma mÀr
hÃsz ¢ve halott.

Halad tovÀbb velem a villamos.
A Karolina Ãt torkolatÀban fÀbÂl ÀcsoltÀk ´ssze a vasÃti hidat. Itt j´n ki az alagÃtbÂl a

vonat. A fahÁd alatt mindig nagyot rÀntott a szerelv¢ny, nyilvÀn az otromba pill¢rek miatt.
A kapitÀnysÀg a Maros utca elej¢n van. Hatemeletes ¢p¡let, hullik rÂla a vakolat.

A portÀn bÀdogszÀmot kapok. Ezzel engednek ki, amikor elv¢geztem a dolgomat.
ä ötlev¢l! ä szÂl rÀm az alkalmazott, miutÀn kipipÀlta a bejelentûlapomat.
Annak idej¢n alÀ kellett Áratni a szÀllÀsadÂval, ¢s a hÀzbizalmi is lepecs¢telte a be-

jelentûlapot. MÀra mindebbûl csak az illetm¢nyb¢lyeg szertartÀsa maradt.
ä Valami mÀs? ä k¢rdezi az alkalmazott.
Kezembe nyomja a hazatelep¡l¢si ÃtmutatÂt ¢s egy sokszorosÁtott adatlapot.
ä Tess¢k kit´lteni! ä mondja. ä Egy h¢t mÃlva k¢szen lesznek a papÁrok.
Ilyen egyszerü minden. Annak idej¢n letartÂztattak ebben az irodÀban. Kitolon-

coltak, mert nem volt ¢rv¢nyes vÁzumom. Most pedig se szÂ, se besz¢d, a leteleped¢si
enged¢ly, a befogadÂ nyilatkozatok.

A portÀsf¡lke elûtt a rendûr szalutÀl. Visszaadom a bÀdoglapomat. Siker¡lt ez is.
Pehelyk´nnyünek ¢rzem magam.

A V¢rmezûn¢l a felhûk k´z¡l elûbÃjik a nap. KatonÀk lovagolnak k´rbe-k´rbe, a
t¢r m¢lyen lent van, a Krisztina k´rÃt szintje alatt. çcsorgunk a parton nagyanyÀm-
mal. A lovak pr¡szk´lnek, gûz´l´gnek, a friss lÂcitrom csÁpûs, illatos.

Nagyanya nem siettet. ý engem n¢z, ¢n pedig a vÀgtÀzÂ, verejt¢kezû lovakat.
A V¢rmezû szintj¢t k¢sûbb megemelt¢k. A hÀborÃ utÀn ide hordtÀk le a VÀrbÂl a

romokat. A ter¡letet parkosÁtottÀk, ma mÀr hajl¢ktalanok ¢lnek a bokrok alatt.
A D¢li pÀlyaudvar v¢g¢ben volt egy nagy f¢mkorong. Arra ÀllÁtottÀk a be¢rkezû

mozdonyokat. A nagy, szurokfekete masinÀk lef¢keztek a korong k´zep¢n, azutÀn csi-
korogva forogni kezdett a korong. Mielûtt visszaindultak, m¢g egy r´videt f¡ttyentet-
tek a mozdonyok.

Megy¡nk haza. Nagyanya kisszakaszt vÀlt. ºl¡nk az ´tvenkilences villamoson.
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Lassan formÀt ´lt k´r¡l´ttem a lakÀs. A konyha k´zep¢n mÀr van egy asztal. AnyÀm
vilÀgvevûje Àll rajta, egy f¢lmÀzsÀs Orion. Reggel kij´v´k, felteszem a vizet, bekapcso-
lom. Meghallgatom a FalurÀdiÂt, a Duna vÁzÀllÀsÀt ¢s hogy hol mennyit k¢sik a vonat.
Az ablakra mÀr felerûsÁtettem a hûm¢rût. NapjÀban t´bbsz´r megn¢zem: a hûm¢r-
s¢klet soha, m¢g v¢letlen¡l sem ugyanaz.

K´zben felforr a vÁz, megiszom a kÀv¢t. Kezdûdik a nap.
A dolgozÂszobÀm a legotthonosabb. Siettem vele. M¢g a f´ld´n aludtam, de a k´ny-

vek mÀr ott sorakoztak a polcokon. UgyanÃgy, mint negyven ¢ven Àt kint a vilÀgban.
Fent a k´ltûk, alattuk a prÂza, a harmadik sor a lexikonok. M¢g Àlmodni sem tudtam,
amÁg fel nem hÃztam belûl¡k magam k´r¢ a falat.

Legalulra ÀllÁtom a f¢nyk¢palbumokat. Tucatnyi t´m´r dosszi¢, igazi k¢preg¢ny.
Az eg¢sz ¢letem benne van. Nem hiÀnyzik csak a kezdet meg a v¢g. Mint mondtuk: a
Veni sancte ¢s a Te Deum.

A gyerekek k¢p¢t mÀr kikerestem. Itt vannak mind: a pÀrizsi lÀnyom, a hollandus,
a g´r´g ¢s az utolsÂ, a trÂpusi fiam. Fel fogom nagyÁtani ûket, kiakasztom. Berende-
zem a mÃzeumomat. Az asszonyok k¢pe az autÂk ¢s a hÀzak k´zel¢ben, az albumban
marad.

Mielûtt Ãtnak induln¢k, mindennap kiÀllok a kertbe. Hunyorgok, topogok a f¢ny-
ben. El kell d´ntenem, hogy a ballont veszem-e fel vagy a t¢likabÀtomat.

Annak idej¢n megfogadtam, hogy ha egyszer itt leszek Ãjra, gyalog jÀrok majd be
a vÀrosba. Ma reggel a Ferenc JÂzsef hÁd van soron.

Remeg alattam a vasvÀz, lÀgyan, feh¢ren csillog a vÁz felett a nap. Itt rohantam a
t´megben anyÀmmal, amikor 1945 tavaszÀn megnyitottÀk az ideiglenes fahidat. Eg¢sz
reggel a Nagycsarnok Àrny¢kÀban Àcsorogtunk. Sok ezer ember v¢ges-v¢gig a VÀm-
hÀz k´rÃton. Az is egy ilyen t¢li nap volt. AzutÀn, tizenegy Âra fel¢, kis¡t´tt a nap. °s
mi rohantunk k¢z a k¢zben elûre. Szemben vel¡nk Buda felûl egy mÀsik Àradat. Azok,
akik odaÀt rekedtek, amikor felrobbantak a hidak.

AnyÀm sz¢p szûke fiatalasszony. ¹sszeszorÁtja a szÀjÀt, gyere, kiÀltja, ne maradj el!
Folyik rÂlunk a verejt¢k. LÀgyan, feh¢ren csillog a vÁz felett a nap.

A TÀrsadalombiztosÁtÂ a Damjanich utcÀban van. BeÀllok a sorba. Szerencs¢m van:
nincsenek sokan. AzonosÁtÂ jelet ¢s t´rzsszÀmot kapok.

ä Nem fog hiÀnyozni a trÂpus? ä k¢rdezi az alkalmazott.
Valami olyasmit morgok, hogy minden¡tt vannak m¢g bajok. De ez itt komolyan

veszi a dolgÀt. NyÁlt tekintetü negyvenes ember, selyem k´ny´kv¢dûje van.
ä Sokat olvastam ä mondja ä a szigetvilÀgrÂl. Igaz-e, hogy eg¢szen mÀs a meleg a

szÀrazf´ld belsej¢ben ¢s a partokon?
MegprÂbÀlom elmagyarÀzni a pÀrÀt. Azt, hogy nem a hûs¢g teszi t´nkre az embert,

hanem a szÀzszÀzal¢kos pÀratartalom. Elvenn¢m a melegtûl a kedv¢t, de lÀtom: eg¢-
szen felvillanyozom. A passzÀt ¢s az antipasszÀt! KikÁs¢r, kezet fogunk az udvaron.

Siker¡lt ez is. Van mÀr betegbiztosÁtÀsom. Elteszem az igazolÂlapot.

Az SZTK utÀn a nyugdÁjint¢zetet keresem. Nem besz¢l rÂluk senki, de azok k´z¡l,
akik negyven ¢ve mentek el innen, tÃl sokan v¢gezt¢k a hidak alatt.

A p¢nztÀr a BÀthori utcÀban van, az ¹r´km¢cses k´zel¢ben. Az irodÀn kedves h´lgy
fogad. Le¡ltet, elmagyarÀzom a helyzetemet. Nem, eddig senki sem fizetett utÀnam.
Most kell beiratkoznom hatvan¢vesen.

A jÀrul¢k nem magas, de ahhoz, hogy jogosult legyek, hÃsz ¢vig kellene fizetnem
a r¢szleteket. Felvonja a szem´ld´k¢t, elnevetem magam, ¢s û is nevet.



ä A kinti nyugdÁjÀval ä k¢rdezi ä mi lett?
Egy ´sszegben kifizett¢k.
ä Semmi ä felelem. ä Megvettem belûle a rep¡lûjegyet.
ä Nem lett volna jobb odaÀt?
ä Meg´regedni sehol sem jÂ ä felelem.
Nem elûsz´r k¢rdezik tûlem, hogy mi¢rt j´ttem haza. Eleinte m¢g nekem is eszem-

be jutott. Nem mindegy? ögy j´ttem vissza, ahogy elindultam. GondolkodÀs n¢lk¡l,
term¢szetesen.

HÀt nyugdÁjas Ãgy lÀtszik nem leszek. LegalÀbb valami papÁrt adhatnÀnak! ä mon-
dom most ennek a h´lgynek. Amivel kivÀlthatnÀm a villamosb¢rletet! Nem adnak.
Ami nincsen, felelik, azt nem igazolhatja senki sem.

Marad a budai garÀzs. Ha kell a sofûr, visszavesznek. BeszÀmÁtjÀk a ledolgozott
¢veket.

A BÀthori utca a SÀgvÀri t¢rre vezet. Ide, ez alÀ a kapu alÀ cipelt¡k be a sebes¡lteket.
Kint a t¢ren, a lovas szobor talpazatÀn pattogtak a sorozatok. Mint a legyek hullottak
az emberek. Eml¢kszem, cs¡t´rt´ki nap volt, ¢s Ãgy, mint most, tizenegy Âra lehetett.
MÀr k¢t napja dÃlt a vÀrosban a forradalom.

K´rbejÀrok. Hallom a jajgatÀst, a gyerekek zokogÀsÀt, ¢rzem a puskapor illatÀt, a
sürü, ¢melyÁtû v¢rszagot.

Lemegyek egy l¢pcsûn. A pinc¢ben f¢lhomÀly van, idûbe ker¡l, mire megszokja a
szemem. K¢sûbb megÀll elûttem egy ember. Nagy, neh¢z pohÀr billeg a kez¢ben, an-
nak idej¢n ilyen vastag ¡vegbûl k¢sz¡ltek a borospoharak.

ä Bizony ä mondja komolyan. ä Te is ott voltÀl.
A s´nt¢sben sürü f¡st kavarog.
ä LÀttalak. K´rbejÀrtad a teret.
Velem egykorÃ lehet. Ilyen lett ez a nemzed¢k. A vÀrosban tolonganak a kopasz,

verejt¢kezû hatvan¢vesek. De ezt itt valahonnan ismerem.
ä A mentûkn¢l voltam ä mondja. ¹sszekoccintjuk a k¢t hÀromdecis poharat.
ä °n a buszosoknÀl ä felelem.
ä Eml¢kszel arra a palira? ä k¢rdi. ä Feldobtuk a hordÀgyra, kereszt¡lrohantuk vele

az eg¢sz SÀgvÀri teret.
Amikor leborÁtottuk a f´ldre, mÀr nem ¢lt.
ä V¢res lyuk volt az arca hely¢n ä legyint a k´v¢r. ä Egy hullÀ¢rt tettem kockÀra az

¢letemet.
ä Te is megs¢r¡lt¢l ä mondja, amikor vissza¢r, ¢s leteszi el¢m a poharat. ä LÀttalak,

bazmeg! HÃzod a lÀbadat.
ý lenne az? JÀnos, a barÀtom! Errûl a bazmegrûl rÀismerek.
ä SzÂval visszaj´tt¡nk! ä mondja komoran. ä MeglÀtogatjuk a mÃltat.
°s n¢z rÀm hidegen, ellens¢gesen.
ä Tudod te, mi a szimbiÂzis? ä k¢rdezem.
VÀllat von:
ä EgymÀsrautaltsÀg.
Mellettem ¡lt, jÂ tanulÂ volt. Csendes, szorgalmas gyerek.
ä Mint ez is itt, ez a hordÂ. °s a pen¢sz fenn a falon. A kettû csak egy¡tt ¢r valamit.

Pen¢sz n¢lk¡l nem ¢rik be a bor, ¢s ha ¡resek a hordÂk, nincs nemespen¢sz sem a
k´veken.

ä SzÂval ez itt a pen¢sz! ä barÀtom k´rbemutat. ä °s m¢g hogy nemes!
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SzomorÃ, kopasz ember. Nem û az: JÀnos mÀr r¢gen nem ¢l. De az igaz, hogy ke-
reszt¡lrohantuk a SÀgvÀri teret.

ä A r¢giekre! ä mondom.
TompÀn koccan a kezemben a t´rhetetlen ¡veg.

A postÀst mÀr ismerem. Mindennap becs´nget: gyüjti a b¢lyeget.
ä Fel¢bresztettem, Dzsoni bÀcsi? ä k¢rdezi vigyorogva.
JÂ arcÃ, langal¢ta gyerek. Mulattatja, hogy ledûl´k minden d¢lutÀn.
ä Fel bizony! ä mondom, ¢s vele nevetek.
Pedig nem is kapok olyan sok levelet. A trÂpusrÂl n¢ha utÀnam irÀnyÁtanak egy meg-
hÁvÂt, az ¡nnepek utÀn pedig f¢nyk¢peket k¡ldenek a gyerekek.

Tegnap j´tt egy nyomtatvÀny anyÀmnak. T¡dûszür¢sre id¢zt¢k, m¢g a napot ¢s az
ÂrÀt is megadtÀk, amikor bemehet. Forgatom az ¢rtesÁt¢st, ¢s el´nt valami jÂlesû me-
leg. Engem negyven ¢ven Àt sehova sem id¢ztek. Mintha nekem szÂlna ez az ¡zenet.

De az¢rt szeretem ellenûrizni a dolgokat. Bemegyek a megadott idûben. KiprÂbÀ-
lom az Ãj igazolvÀnyt: a t´rzsszÀmot ¢s az azonosÁtÂ jelet.

A gondozÂ a JÀnos-kÂrhÀz mellett van, a VÀrosmajor sürü bozÂtja felett.
ä Megkapja maga is az id¢z¢st ä mondjÀk ä, ha szabÀlyszerüen bejelentkezett.
çtvilÀgÁtanak Ágy is, ha mÀr itt vagyok. Gyorsan dolgoznak, pillanatok alatt v¢gez-

nek velem. Nem is kell megvÀrni az eredm¢nyt. Ha valami nem stimmel, ¢rtesÁtenek.
MÀr induln¢k, amikor kiszÂlnak utÀnam:
ä Tess¢k visszaj´nni! ä mondjÀk. ä Hol k¢szÁtett¢k magÀrÂl az utolsÂ felv¢teleket?
ä Sehol ä felelem. ä AmerikÀban nem r´ntgenezik az embereket.
ä JÂ, jÂ! ä t¡relmetlenkedik az orvos. ä °s mielûtt kiment?
Mielûtt kimentem!
ä Van annak mÀr negyven ¢ve is! ä felelem.
ä Nem baj! ä mondjÀk. ä Egy lelet akkor is lelet.
UtoljÀra Ãjonckoromban vilÀgÁtott Àt a N¢phadsereg.
ä A RÂbert KÀroly k´rÃton! ä jut eszembe. ä 1956 tavaszÀn. Volt valami beszürûd¢s

a jobb felsû sarokban. A vinkliben, ahovÀ PuskÀs lûtte a tizenegyeseket.
FelÁrjÀk. Beszerezz¡k! ä Ág¢rik, csak ¢n nem ¢rtem, hogy minek.
ä Nem veszi komolyan magÀt! ä korhol az orvos. ä Foltok vannak a t¡dej¢n, elme-

szesed¢sek. Itt, tetszik lÀtni, egy ¢rtÀgulÀs. Ott pedig ´sszenûtt a mellhÀrtya ¢s a szÁv-
izomburok.

ä Ugye, fullad? ä k¢rdezik, ¢n pedig sz¢gyenkezve bevallom, hogy igen.
ä Na lÀtja! ä mondjÀk. ä Az ember legyen Âvatos hatvan¢vesen.
çllok az int¢zet kapujÀban, lÀgyan s¡t a nap. HÀromkerekü tolÂkocsi parkol elût-

tem. A r¢gi, kallantyÃs modell. A kerekekre szerelt k´rk´r´s kurbli csak k¢sûbb k´-
vetkezett. Hallottam rÂla, de sose lÀttam. AmerikÀban benzinmotorral k´zlekednek a
jobb mÂdÃ mozgÀsk¢ptelenek.

ApÀm kocsija. Kicsordul a k´nny a szemembûl. Mennyit jÀrtuk kettesben a vÀrost!
Furcsa ¢rz¢s, hogy itt most t´rûdnek velem.

A Fogaskerekü megÀll az öjszentjÀnos elûtt. Megy¡nk kirÀndulni nagyapÀmmal.
Ez itt az Erdei iskola. VidÀman s¡t az Istenhegyi Ãton a nap. Ott lent pedig a Kurucles.
A Manr¢za, a remÁz, a szanatÂriumok. A SvÀb-hegyen m¢g Àll a r¢gi ÀllomÀs fa¢p¡lete.
A barna cirÀdÀk ¢s a z´ld tetûszerkezet, Ãgy, mint a b¢csi erdûben Pressbaum ¢s MarÁa
Anzbach k´z´tt. A mÃlt szÀzadbeli nyaralÂhelyeken.

Minden megÀllÂban t¡lk´l a vonat. Mint hajÂ k¡rtje, panaszosan szÀll a t´lgyfali-
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getben a hang. JÂl hallom ma is. Pedig a hÀborÃ utÀn kicser¢lt¢k a r¢gi dudÀt. MÀr
csak a K´zleked¢si MÃzeumban van belûle egy mintadarab.

Nagyapa bottal jÀr, f¢mpityk¢k csillognak a b¡tyk´s g´rbe boton. A hegyen f¢ke-
vesztetten csattognak az ¢nekesmadarak.

Nyirkos, sz¡rke nap. M¢g nem dûlt el, hogy visszaj´n a t¢l, vagy k¢sz¡l mÀr a tavasz.
ElmÃlt egy h¢t, beszereztem a papÁrjaimat. HÀtravan m¢g a Maros utca. A hazatele-
p¡l¢si nyilatkozat.

A portÀn a mÃltkori rendûr. SzÂ n¢lk¡l nyÃjtja a szÀmot. Az irodÀn m¢g alÀÁrok
egy Ávet, azutÀn megkapom a bordÂ szÁnü szem¢lyi igazolvÀnyomat. àHatÀridû n¢lk¡lÊ
ä Àll az adatlapon. K¡l´nleges bejegyz¢sek nincsenek. El van t´r´lve a mÃlt. öjra-
kezdhetem.

ä Az Ãtlevel¢t ä k¢rdezik ä nem akarja?
MegÀllok az ajtÂban:
ä Nem! ä dadogom. ä °n ezentÃl mÀr sehovÀ sem megyek.
FejcsÂvÀlva n¢znek utÀnam. Fegyelmezettek, nem emelik a homlokukhoz az ujjukat.
A portÀsf¡lke elûtt a rendûr szalutÀl:
ä Megvan? ä k¢rdezi. ä HÀt akkor isten hozta, uram!
K´sz´n¢sf¢l¢t mormolok, visszaadom a bÀdoglapomat. A V¢rmezûn¢l a felhûk k´-

z¡l elûbÃjik a nap.
Kapaszkodom fel a hegyre. F¢lÃton egy pillanatra megÀllok. °rzem a friss f´ld il-

latÀt, az avarillatot. Ez mÀr nem a t¢l, ez itt mÀr a tavasz.
Az utca sarkÀn, a Klimm¢k kertj¢ben megszÂlal egy madÀr. Kettût f¡ttyent, elhall-

gat, azutÀn kvart lefel¢, a harmadikat. °bred a hegy. Innen mÀr lÀtom a hÀzat, ahol
sz¡lettem, a feketefenyûket ¢s a diÂfÀimat.

Megkapaszkodom a kerÁt¢sben. ä Ugye, fullad? ä k¢rdezte az orvos. ä Legyen, k¢-
rem, Âvatosabb!

Az ember ilyenkor v¢giggondolja az ¢let¢t. VillÀmgyorsan, a mÀsodperc t´red¢ke
alatt. Csakhogy ¢n mÀst se csinÀltam negyven ¢ven Àt. Most mÀr semmire se gondolok.

A madÀrka pedig ¢nekel tovÀbb. KristÀlytiszta a hangja, szÀrnyal, csilingel a ma-
gasban. MegszÂlal a d¢li harangszÂ, lÀgyan, hÂfeh¢ren s¡t a nap.

Oravecz Imre

SZAJLA

Oska

íme, hÀt megleltem, nem hazÀmat,
hanem a nût, ki¢rt nem szün´k meg ¢gni,
nem fiatal mÀr, az û hajÀban is ûsz hajszÀlak,
de magas, karcsÃ ¢s sz¢p, mint egy afrikai gazella,
homloka sz¢les, arca szabÀlytalan,
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szÀja f´l´tt, k¢toldalt a g´d´r csodÀlatos hÀromsz´get alkot,
ajka k´r¡l fÀjdalmas vonÀs,
az ¢let rajzolta oda,
mely nem kÁm¢lte,
jobb halÀnt¢kÀn anyÀm¢ra eml¢keztetû simulÂ, hullÀmos tincs,

tekintete meleg, rebbenû, ÀlmodozÂ,
tapasztalt asszony ¢s Àrtatlan kislÀny egyszerre,
kiss¢ ¡gyetlen, k´nnyen elejti, mit megfog,
de a l¢lek dolgaiban jÂl eligazodik,
biztos ¢rz¢kkel k¡l´nb´zteti meg a jÂt a rossztÂl, az igazat a hamistÂl,

t¢tova, f¢l¢nk ¢s tÃl ¢rz¢keny,
de nem ijed meg a bajban,
tud hatÀrozott ¢s kem¢ny is lenni, szenved¢st okozni,
¢s n¢ha ´nmaga ellen is fordul,
de mindig idej¢ben ¢szbe kap,

sürün f¢lrevonul, ¢s gondolkodik,
¡res papÁr van elûtte, ÂrÀkig n¢zi, ¢s mindenf¢le furcsa jeleket Ár rÀ,
ilyenkor bizonyÁtÀsokon t´ri a fej¢t,
szÀmok, k¢pletek, a tiszta ideÀk vilÀgÀban idûzik
¢s teremt, mint ¢n,
mikor visszat¢r hozzÀm,
mindig kimer¡lt, ¢s bocsÀnatk¢rûen mosolyog,

okos, megnyugtatÂ, komoly,
ha besz¢lek hozzÀ, ha mes¢lek neki valamit,
elm¢ly¡lten figyel, jÂzanul m¢rlegel,
¢s v¢lem¢nyt formÀl,

mindent tud rÂlam,
ismeri vÀgyaimat, csalÂdÀsaimat,
becs¡l er¢nyeim¢rt, eln¢zi hibÀimat,
azt is lÀtja bennem, mit ¢n nem,
¢s f¢l szavakbÂl, szavak n¢lk¡l meg¢rt,

otthonosan mozog a mÃltamban, a gyerekkoromban,
elkÁs¢r a sivatagba, SzajlÀra, a Sierra NevadÀba,
segÁt megk¡zdeni r¢meimmel,
alÀszÀll velem a m¢lybe, a vesz¢lybe,
¢s akkor is velem van,
ha elmegy tûlem,

est¢nk¢nt kiÀll velem a teraszra,
a lemenû napot n¢zz¡k, a f´ld´ntÃli f¢nyt a hegy¢l m´g´tt,
¢s a v´lgyben terjeszkedû s´t¢ts¢get,
mely elnyel benn¡nket nemsokÀra.



LÀtogatÀs

Mikor azon a h¢ten meglÀtogattam anyÀmat a kÂrhÀzban,
nem volt lÀtogatÀsi idû,
m¢gis beengedtek,
mert messzirûl ¢rkeztem,

egyed¡l fek¡dt a kis kÂrteremben,
hovÀ k´zben Àthelyezt¢k,
a terasz felûli oldalon, szemk´zt az ¡vegezett ajtÂval,
melyen Àt feltornyozott, rozsdÀs vassz¢kekre ¢s behavazott fenyûfÀkra lehetett lÀtni,
mert kora tavasz volt ugyan,
de egy napra visszat¢rt a t¢l,

zihÀlva l¢legzett,
de lÀttomra kihÃzta orrÀbÂl a v¢kony müanyag cs´vet ¢s fel¡lt,
Ãgy tudta,
û k¢rte magÀt ide,
mert a mÀsik szobÀban sokan voltak, ¢s folyton hangoskodtak,
itt viszont csak egy szobatÀrsa van, egy csendes, rendes asszony,
kit most h¢tv¢g¢re hazaengedtek a csalÀdjÀhoz,

nem k¢rt banÀnt, se csokolÀd¢t,
majd eb¢d utÀn, mondta,
mert ¢ppen d¢l volt,
¢s kisvÀrtatva hoztÀk is az eb¢det,

a tÀlcÀn piros, zsÁros l¢ben Ãszott minden,
a nûv¢r Ãtk´zben kil´ttyintette a levest,
papÁr zsebkendûvel tisztÀra t´r´ltem az ed¢nyeket ¢s az evûeszk´z´ket,
¢s nem l¢v¢n asztal a kÂrteremben, az ¢jjeliszekr¢nyre helyeztem ûket,
¢s odahÃztam neki egy sz¢ket,

a levest meg se kÂstolta,
a felt¢tet f¢lretolva a t´kfûzel¢knek nekifogott,
de csak pÀr kanÀllal evett,

lÀtszott az ¢telen,
hogy r¢g kihült, meredt,
de nem tette szÂvÀ,
¢s az sem zavarta,
hogy k´zben minduntalan elforog a dudros fenekü müanyag tÀny¢r,
meg nem f¢r hozzÀ rendesen az alkalmi asztalhoz,
mert lent nincsen helye a lÀbÀnak,

a sziszegû radiÀtorra rakatta velem a fûzel¢ket azzal,
hogy majd k¢sûbb megeszi,
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¢s naranccsal prÂbÀlkozott,
melyet hÃgom hozott neki,
de tÃl savanyÃnak talÀlta,
¢s k¢rt,
hogy kenjek rÀ m¢zet,
melyet a reggelihez kapott,

aztÀn szem¢rembûl kimentem a kÂrterembûl,
mert vizelnie kellett,
¢s elûszedette velem az Àgy alÂl a kacsÀt,

mikor visszat¢rtem,
szÂlnom kellett a nûv¢rnek,
mert nem boldogulhatott az ÀgytÀllal az Àgyban,
¢s f´l¢ Àllva a padlÂn v¢gezte el sz¡ks¢g¢t,
de egy r¢sze mell¢ment,
¢s fel kellett t´r´lni,

mielûtt elj´ttem,
rendet raktam az ¢jjeliszekr¢ny-fiÂkjÀban,
¢s bÃcsÃzÂul megcsÂkoltam az arcÀt,
szokatlanul hideg volt,
de nem tulajdonÁtottam neki jelentûs¢get,

akkor lÀttam ¢letben utoljÀra.

Heller çgnes

K¹LT°SZET °S IGAZSçG

Papp ZoltÀn fordÁtÀsa

Goethe a k´vetkezû szavakkal zÀrja a DICHTUNG UND WAHRHEIT bevezet¢s¢t: àAmi
egy¢b hozzÀfüznivalÂ m¢g akad, kivÀlt az anyag f¢lig k´ltûi, f¢lig t´rt¢nelmi tÀrgyalÀsÀrÂl, arra
elbesz¢l¢s¡nk sorÀn nyilvÀn m¢g t´bb Ázben adÂdik alkalom.Ê1 E sorokat vÀlasztom mottÂul
gondolataimhoz azokrÂl a gondolatokrÂl, amelyeket Heidegger fogalmazott meg mü-
v¢szetrûl ¢s igazsÀgrÂl.

Heidegger az 1936/37-es tan¢v t¢li szemeszter¢ben tartotta meg egyetemi elûadÀ-
sait Nietzsche müv¢rûl, A HATALOM AKARçSA MINT MþV°SZET-rûl. A MþALKOTçS ERE-
DETE cÁmü elûadÀsa 1935/36-ban sz¡letett. Nem akarom feltenni itt a k¢rd¢st, hogy
a Nietzsche müv¢vel valÂ foglalkozÀs befolyÀsolta-e Heidegger sajÀt elgondolÀsÀt a
müalkotÀs eredet¢rûl, vagy, ellenkezûleg, Heidegger mÀr a maga kidolgozott koncep-



ciÂjÀnak szem¡veg¢n kereszt¡l lÀtta Nietzsch¢t. Amivel bevezetni kÁvÀnom mondan-
dÂmat a k´lt¢szet ¢s az igazsÀg heideggeri felfogÀsÀrÂl, az az a k´z´s, ami ´sszekap-
csolja a nietzschei müvel valÂ szÀmvet¢s¢t ¢s a müalkotÀs eredet¢rûl szÂlÂ sajÀt k´lte-
m¢ny¢t. Heidegger gondolatai egyikben sem a k´lt¢szet l¢nyeg¢re irÀnyulnak ä ami
ût a k´lt¢szetben ¢rdekli, az nem a k´lt¢szet maga, hanem az igazsÀg. FilozÂfiailag
k´z´mb´s, sût inkÀbb zavarÂ szÀmÀra az az ¢rz¢ki ´r´m vagy elragadtatÀs, amelyet a
müalkotÀsokkal talÀlkozva ¢rz¡nk. Az eszt¢tikÀval szembeni elÁt¢lû ÀllÀspontja nem
kizÀrÂlag abban gy´kerezik, hogy elutasÁt mindenfajta kispolgÀri ¢lm¢nyt, s nem is
csak abban a gyanÃjÀban, hogy az ¢rz¢ki gy´ny´r ¢s kiel¢g¡l¢s nem ¢r f´l a müalkotÀs
m¢ltÂsÀgÀhoz. Ezek fontos t¢nyezûk, de inkÀbb k´vetkezm¢nyei, mint megalapozÂi
Heidegger müalkotÀsokhoz valÂ viszonyÀnak.

K´lt¢szetrûl ¢s igazsÀgrÂl, igazsÀgrÂl ¢s k´lt¢szetrûl szÂlvÀn Heidegger maga is k´lt.
Azt teszi, amirûl Ár. VizsgÀlÂdÀsai, f¢lig-meddig hegeli mÂdon, az ´nmegismer¢s k¡-
l´nb´zû vÀltozatai ä a filozÂfiai gondolkodÀs a müalkotÀsban ismeri meg ´nmagÀt. A
filozÂfiai gondolkodÀs a k´lt¢szetben k´lt¢szetk¢nt ismeri meg ́ nmagÀt, s az igazsÀg-
ban, mely a nagy müv¢szet vagy k´lt¢szet Àltal vilÀglik, tudatÀra ¢bred annak, hogy û
maga ä mint nagy gondolkodÀs ä az el nem rejtetts¢ggel terhes.

Ez a gondolat Nietzsch¢tûl szÀrmazik. ögy v¢lem tehÀt, hogy Heidegger r¢sz¢rûl
nem volt tÃlerûltet¢s ebben a szellemben ¢rtelmezni Nietzsch¢t. Igaz, Nietzsche eg¢-
sz¢ben v¢ve mÀs perspektÁvÀbÂl tekinti a müv¢szetet. Elsûdleges ¢lm¢nye a müv¢szet
szeretete. Az a mondÀsa, hogy a müv¢szet ¢rt¢kesebb, mint az igazsÀg, nemcsak pla-
tonizmuskritikÀja ´sszegz¢seinek egyike, hanem alap¢lm¢ny¢nek manifesztÀciÂja is.
Heidegger ebben nem osztozik Nietzsch¢vel. De a t¢tel, amelyet Heidegger a fû
nietzschei t¢telnek minûsÁt, nevezetesen, hogy a legk´nnyebben m¢g a müv¢sz jelen-
s¢g¢t lehet ÀtlÀtni, s hogy a müv¢szet a hatalom akarÀsÀnak legÀtlÀthatÂbb ¢s legis-
mertebb alakja, ez a t¢tel ä mÀs, ugyanilyen fontos t¢telek mellett ä csakugyan Nietz-
sch¢nek a müv¢szettel szembeni alapÀllÀsÀt fogalmazza meg. Amit Heidegger nem
minden alap n¢lk¡l beleolvas Nietzsch¢be, az az a gondolat, hogy az igazsÀg ä se nem
metafizikai, se nem pozitivista-tudomÀnyos mÂdon felfogott ä l¢nyege a legegysze-
rübben a müv¢szeten kereszt¡l hozzÀf¢rhetû, hogy ez a l¢nyeg, amennyiben vilÀglik,
a müv¢szetben ¢s a müv¢szet Àltal vilÀglik.

Noha itt egy ÀllÁtÂlagos alapt¢telrûl van szÂ, a heideggeri sz´veg nem ennek az alap-
t¢telnek az elemz¢s¢t adja. Heidegger t´rt¢neteket besz¢l el, Ágy az eszt¢tika t´rt¢net¢t
vagy n¢hÀny alapszÂ PlatÂntÂl Nietzsch¢ig nyÃlÂ t´rt¢net¢t, de mindezek a t´rt¢netek
a fû t´rt¢net k´r¡l keringenek: ez pedig a metafizika nietzschei megfordÁtÀsÀrÂl szÂl.
Nietzsche megfordÁtja PlatÂn metafizikÀjÀt. Heidegger elûadÀsa megism¢tli ezt a
nietzschei k´rt, nevezetesen azt a mÂdot, ahogyan Nietzsche megfordÁtotta PlatÂn me-
tafizikÀjÀt, csupÀn kommentÀrokat füz hozzÀ. Heidegger egy dialÂgust mutat be, egy
agonisztikus dialÂgust Nietzsche ¢s PlatÂn k´z´tt, egy dialÂgust, melyet kommentÀl.
°s az agonisztikus dialÂgus k´rben mozog. A heideggeri elûadÀsok olvasÂja vagy hall-
gatÂja maga is meg van hÁva, hogy l¢pjen be e k´rmozgÀsba. De szÀmÀra mÀr Hei-
degger kommentÀrjai is a k´rh´z tartoznak, maguk is r¢szt vesznek a PlatÂn ¢s
Nietzsche k´zti dialÂgusban.

HasonlÂk¢ppen ÁrhatnÀnk le azt, ahogyan Heidegger gondolatai A MþALKOTçS
EREDET°-ben mozognak. A sz¢ps¢g az egyik mÂd, Árja Heidegger, amelyben az igazsÀg
mint el nem rejtetts¢g l¢tezik. A müv¢szet, a k´lt¢szet az a mÂd, amelyben a legk´ny-
nyebben ÀtlÀthatÂ (v´. Nietzsche), hogy az igazsÀg el nem rejtetts¢gk¢nt ¢rtendû. A
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müalkotÀs eset¢ben plauzÁbilis, hogy az igazsÀg el nem rejtetts¢gk¢nt van, ami az àigaz-
sÀgÊ szÂ h¢tk´znapi vagy tudomÀnyos hasznÀlatÀban egyÀltalÀn nem tünik plau-
zÁbilisnek. Ott ugyanis az ember valami mÀsra gondol, amikor azt mondja, igazsÀg.

A MþALKOTçS EREDET°-ben szint¢n egy dialÂgusrÂl van szÂ ä vilÀg ¢s f´ld dialÂgu-
sÀrÂl. Heidegger azt k¢rdezi, mik¢nt l¢p mük´d¢sbe az igazsÀg. A mü egy vilÀgot ÀllÁt
fel. Ezen a ponton kezd besz¢lni Heidegger a f´ldrûl. A àf´ldÊ alapszÂ elsû emlÁt¢sekor
a müalkotÀs anyagÀrÂl besz¢l: a kûrûl ¢s a f¢mrûl, a szÁnrûl ¢s a hangrÂl stb. Ezt mondja:
àA mü magÀt a f´ldet a vilÀg nyÁltsÀgÀba k¢nyszerÁti, ¢s ott megtartja. A mü a f´ldet f´ldk¢nt
engedi l¢tezni.Ê2 MÀr ebbûl kider¡l, hogy nincs f´ld vilÀg n¢lk¡l, ¢s nincs vilÀg f´ld
n¢lk¡l ä a mü k¢t l¢nyegi vonÀsÀt alkotjÀk. EzutÀn t¢r rÀ Heidegger az agonisztikus
dialÂgusra. A k´vetkezûket mondja: àA vilÀg ¢s a f´ld szembenÀllÀsa vita. [...] A l¢nyegi
vitÀban a vitÀzÂ felek egymÀst k´lcs´n´sen a maguk l¢nyeg¢nek ´naffirmÀciÂjÀba emelik. [...]
AzÀltal, hogy a mü felÀllÁt egy vilÀgot, ¢s elûÀllÁtja a f´ldet, kirobbantja a vitÀt. De ez nem az¢rt
t´rt¢nik, hogy a mü a vitÀt ¢rdektelen megegyez¢sbe k¢nyszerÁtse vagy ¢ppen eltussolja, hanem
hogy a vita vita maradjon.Ê3 K¢sûbb Heidegger valami fontosat füz hozzÀ az im¢ntiek-
hez: àA nyÁltsÀghoz hozzÀtartozik egy vilÀg ¢s a f´ld. De a vilÀg nem egyszerüen a nyÁltsÀg, ami
a vilÀglÀsnak felel meg, s a f´ld nem az elzÀrkÂzÂ r¢sz, ami pedig az elrejt¢snek. [...] A vilÀg ¢s
a f´ld l¢nyeg¡k szerint mindenkor vitÀznak ¢s perlekednek. Csak ekk¢nt l¢phetnek be a vilÀglÀs
¢s az elrejt¢s vitÀjÀba.Ê4 A gondolatmenet e pontjÀn a f´ld mÀr k¢ts¢gkÁv¡l nem azonos
a müalkotÀs anyagÀval. F´ld ¢s vilÀg vitÀja mitolÂgiai dimenziÂkat ´lt: àA vilÀg meg-
nyÁlÀsÀnak m¢rt¢ke szerint emelkedik ki a f´ld. Mint mindent hordozÂ mutatkozik, mint t´rv¢nybe
rejtett ÀllandÂan magÀt elzÀrÂ. [...] A vita nem t´r¢s [Riù], mely puszta m¢lys¢gek kitÀrulÀsa.
[...] Alaprajz [Grundriù]. Tervrajz [Aufriù], amely a l¢tezû vilÀglÂ kibomlÀsÀnak alapvonÀsait
rajzolja fel.Ê5 EzutÀn pedig megtudjuk, hogy a àsz¢tt´rt ¢s Ágy a f´ldbe visszahelyezett ¢s
ezÀltal r´gzÁtett vita az alakÊ.6

Egyed¡l a vilÀg-f´ld viszony belsû fejlûd¢s¢t tekintve k´nnyen ¢szrevehetû, hogy
Heidegger itt csaknem posztmodern mÂdon id¢zi azt a fejlûd¢st, amelyet Hegel LO-
GIKç-jÀban az abszolÃt szellem jÀr be. Azt is mondhatnÀnk, hogy Heidegger, ha nem
l¢p¢srûl l¢p¢sre is, de l¢nyeg¢ben k´veti Hegel dialektikus gondolatmenet¢t, hogy de-
konstruÀlhassa a hegeli dialektika igazsÀgÀt. çmde a hegeli LOGIKA (az abszolÃt alap-
rÂl szÂlÂ fejezetben) mÀr tartalmazza annak az arisztotel¢szi h¡lomorfizmusnak a kri-
tikÀjÀt, amelyet Heidegger is meg akar haladni.

MiutÀn megvizsgÀlta l¢nyeg ¢s forma dialektikÀjÀt, Hegel ezt Árja: àAmaz egys¢ge a
l¢nyegnek ¢s a formÀnak, amelyek mint forma ¢s anyag helyezkednek szembe egymÀssal, az az
abszolÃt alap, amely meghatÀrozza magÀt.Ê7 Majd pedig: àA forma, amennyiben anyagot
t¢telez fel mint mÀsÀt, v¢ges. Nem alap, hanem csak a cselekvû t¢nyezû. °ppÁgy az anyag,
amennyiben a formÀt mint nem l¢tez¢s¢t felt¢telezi, a v¢ges anyag; ¢ppannyira nem alapja a
formÀval valÂ egys¢gnek, csak szubsztrÀtum a forma szÀmÀra. De mind ez a v¢ges anyag, mind
a v¢ges forma igazsÀg n¢lk¡l valÂ; mindegyik vonatkozik a mÀsikra, vagyis csak egys¢g¡k az
igazsÀguk.Ê8 Hegeln¢l az abszolÃt alap legmagasabb szintje a forma ¢s tartalom viszo-
nya. A tartalom a forma ¢s az anyag egys¢ge, az alap pedig eltünik a tartalomban.
Most magÀnak az alapnak van tartalma. Ekkor megformÀlt azonossÀgrÂl besz¢l¡nk.

A MþALKOTçS EREDETE mÀs Hegel-id¢zeteket is rejt. A LOGIKç-bÂl emlÁthetn¢m
p¢ldÀul A DOLOG °S TULAJDONSçGAI fejezetet. (A tudat tapasztalatÀnak hegeli fogal-
mÀrÂl Heidegger a FENOMENOLñGIç-t tÀrgyalÂ elûadÀsaiban, valamint a HOLZWEGE-
k´tetben talÀlhatÂ Hegel-tanulmÀnyÀban fejti ki n¢zeteit.) Ezt a fonalat azonban nem
k´vetem tovÀbb, mert ami itt egyed¡l ¢rdekel, az a vilÀglÀs mint igazsÀg heideggeri
alapszavÀnak dialogikus ¢s agonisztikus jellege.
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Heidegger oly mÂdon dekonstruÀlja Hegelt, hogy a hegeli gondolatmenet rekapi-
tulÀciÂjÀn kereszt¡l megteszi az ugrÀst az eredendûbe [Sprung in das Urspr¡ngliche].
Hegeln¢l szint¢n az igazsÀgrÂl van szÂ. ý is, akÀrcsak k¢sûbb Heidegger, mÀr histo-
rizÀlta az ´sszes alapszÂt, s Ágy legv¢g¡l az igazsÀg alapszavÀt is. Amikor a müalkotÀs
a k¢rd¢s, az igazsÀg Hegel szÀmÀra is mindig a v¢gess¢gben van jelen. A l¢tez¢s fogal-
ma eredendûen v¢gess¢gk¢nt meghatÀrozott, a müalkotÀs pedig l¢tez¢s. Heidegger
mÀrmost nem az¢rt rekapitulÀlja az alapszavak t´rt¢neti ¢rtelmez¢seit, hogy mint
egyoldalÃakat az eg¢szbe vonja be ûket v¢g¡l, hanem hogy m´g¢j¡k tudjon ker¡lni.
°ppoly kev¢ss¢ besz¢l hamis ¢rtelmez¢sekrûl, mint Hegel. Az igazsÀg t´rt¢nete a vi-
lÀgok t´rt¢nete.

A tartalom Hegeln¢l is egy vilÀg. ý is besz¢lhetett volna vilÀg ¢s forma dialektikÀ-
jÀrÂl (amit egy¢bk¢nt mÀshol megtesz). Heidegger azonban mÀr semmit sem kezd a
àforma a müv¢szetbenÊ alapszavÀval. Semmit nem akar kezdeni vele. Ez¢rt nem a mü-
v¢szet ¢rdekli ût, hanem csak a vilÀglÀs, mely müv¢szet Àltal ¢s a müv¢szetben megt´rt¢-
nik. K´lt¢szet ¢s igazsÀg, k´lt¢szet ¢s vilÀglÀs [Dichtung und Lichtung].

Amikor tartalmat ¢s formÀt mondunk, vilÀgot ¢s f´ldet is mondunk. De a megsz¡n-
tetve megûrz¢s ¢rtelm¢ben mondjuk, a kettû dialektikus egys¢g¢nek ÀllÀspontjÀrÂl.
A müalkotÀst ekkor mint eszk´zt kezelj¡k (mint ahogy csakugyan van benne valami
az eszk´zbûl is). A megformÀlt eszk´z k¢szen van. Amikor Heidegger f´ldet ¢s vilÀgot
mond, a kib¢kÁthetetlen ellentmondÀst mondja ki. A vilÀglÀs a kib¢kÁthetetlen ellent-
mondÀsban l¢tezik. Heideggern¢l az alap szakad¢k marad, ´nmagÀt megvonÂ alap
[Abgrund]. Itt nincs k´zvetÁt¢s. Megtudtuk, hogy a f´ld ¢s vilÀg k´zti t´r¢s az alapot
megt´rû alaprajz. Hogy a müalkotÀs mint az alapot megt´rû alaprajz az igazsÀgot
mondja ki az Àll-vÀnyrÂl [Gestell]. A müv¢szeti ¡zemrûl is. °s hogy mindenekf´l´tt a
vesz¢ly vilÀglik benne.

Azt ÀllÁtottam, hogy Heideggert nem filozÂfiai mÂdon ¢rdekli a müv¢szet. Ami a mü-
v¢szetben megig¢zi ût, azt mÀr elmondta Nietzsch¢vel egy¡tt ¢s Nietzsche ellen¢ben.
A müv¢szet az, ahol az igazsÀg alapszavÀn mindig az el nem rejtetts¢get ¢rtj¡k. Az
igazsÀg a müv¢szetben el nem rejtetts¢gk¢nt van. Amikor Heidegger a k´lt¢szetrûl besz¢l,
ebben az ¢rtelemben is besz¢l rÂla. Nagyon ritkÀn elemez teljes k´ltem¢nyt. T´red¢-
keket csinÀl a k´ltem¢nyekbûl. FragmentÀlja a fragmentumokat is (H¢rakleitosz, Par-
menid¢sz, Anaximandrosz fragmentumait). A k´lt¢szet vilÀglÀsa a t´red¢kekben van.
ögy tünik, hogy az eredetis¢get mindig valamely gondolat jelenti. A vilÀg megnyÁlÀsa,
Ãgy tünik, mindig egy gondolat megnyÁlÀsa is. De a gondolat olyan megnyÁlÀsa, ahol
a gondolat soha nincs v¢giggondolva, ahol mindig elmarad a The End. Ez¢rt kib¢kÁt-
hetetlen vilÀg ¢s f´ld vitÀja.

Visszat¢rek tehÀt a kezdethez: Heideggern¢l az el nem rejtetts¢g a dialÂgusban l¢-
tezik, az agonisztikus dialÂgusban, ahol minden nyitott marad, ahol van ugyan re-
m¢ny, de nincs kib¢k¡l¢s. Ebben az ¢rtelemben rekapitulÀlta Heidegger a Nietzsche
¢s PlatÂn k´zti agonisztikus dialÂgust is. Bel¢pt¡nk vele ebbe a k´rbe, s ugyanÁgy be-
l¢pt¡nk, vele egy¡tt, a müv¢szet-müalkotÀs-müv¢sz k´rbe is. Valami azonban hiÀnyzik
a müalkotÀs eredet¢nek k´r¢bûl, m¢gpedig a lÀtszat. Nemcsak arrÂl van szÂ, hogy a
sz¢ps¢g (lÀtszatk¢nt ¢rtve) marginÀlis marad; az igazsÀggal kapcsolatban is eltünik itt
a lÀtszat. Ez¢rt Ãjra nekifogok, hogy szem¡gyre vegyem az ÀllÁtÂlagosan heideggeri
¢rtelemben vett igazsÀg agonisztikus-dialogikus, nem kib¢k¡lû l¢nyeg¢t, ezÃttal a lÀt-
szat ¢s az el nem rejtetts¢g k´zti fesz¡lts¢g tekintet¢ben. Nem ÀltalÀban v¢ve, hanem
csak a k´lt¢szetre ¢s igazsÀgra vonatkozÂ k¢rd¢s felûl n¢zve.



Visszamegyek az idûben (a heideggeriben) a BEVEZET°S A METAFIZIKçBA cÁmmel
1935-ben Freiburgban megtartott elûadÀs-sorozathoz, amelynek a L°T °S LçTSZAT
szakaszban talÀlhatÂ 41. paragrafusa a k´vetkezû cÁmet viseli: L°T °S LçTSZAT HARCç-
NAK K¹LTýI MEGFORMçLçSA A G¹R¹G¹KN°L. A paragrafus cÁme mÀr nagyon sokat
elÀrul. A k´lt¢szetben l¢trûl ¢s lÀtszatrÂl lesz szÂ, vagy inkÀbb l¢t ¢s lÀtszat harcÀrÂl.
GyanÁthatjuk, hogy egy ilyen harcban vÀlik esem¢nny¢ az el nem rejtetts¢g. °s magÀ-
tÂl ¢rtetûdûen a g´r´g´kh´z kell fordulni, mert amennyiben az igazsÀg a müv¢szetben
(a k´lt¢szetben) el nem rejtetts¢g, Ãgy a vilÀglÀsnak k´nnyebben hozzÀf¢rhetûnek kell
lennie az eredetben, az eredendû po¢zisben. Az igazsÀg ä Heidegger szÀmÀra ä min-
den esetben vagy Âg´r´g¡l, vagy n¢met¡l szÂlal meg. Az ¢n v¢lem¢nyem szerint mÀs
nyelveken is megszÂlal.

àA korai g´r´g gondolkodÂk gondolkodÀsÀban ä vezeti be Heidegger a paragrafust ä l¢t
¢s lÀtszat egys¢g¢nek ¢s ellent¢t¢nek is volt eredendû hatalma. De a legmagasabb szinten ¢s a
legtisztÀbban a g´r´g trag¢diak´lt¢szet ÀbrÀzolta mindezt.Ê9 Mint lÀtjÀk, e bevezetû monda-
tokban Heidegger bûs¢gesen alkalmaz metafizikai alapszavakat. A magassÀg ¢s a tisz-
tasÀg a platÂni tradÁciÂban mindig a szellemis¢g igazi vilÀgÀt jel´li, szemben a puszta
lÀtszat vilÀgÀval, az empirikus ¢s ¢rz¢ki vilÀggal. ä Heidegger r´gt´n felszÂlÁt, hogy
gondoljunk Szophokl¢sz OIDIPUSZ KIRçLY-Àra: àOidipusz, aki kezdetben az Àllam meg-
mentûje ¢s ura, a dicsûs¢g ¢s az istenek kegy¢nek f¢ny¢ben Àll, ebbûl a lÀtszatbÂl ä ami semmik¢ppen
sem Oidipusznak ´nmagÀt illetû pusztÀn szubjektÁv n¢zete, hanem az, amiben l¢tez¢s¢nek meg-
jelen¢se t´rt¢nik ä mintegy kipender¡l; addig rep¡l, mÁg apja gyilkosak¢nt ¢s anyja megbecstele-
nÁtûjek¢nt valÂ l¢te el nem rejtett¢ lesz. Az Ãt a f¢nyes kezdettûl az iszonyatos v¢gig egyetlen harc
a lÀtszat (az elrejtetts¢g ¢s elÀllÁtÂdÀs), valamint az el nem rejtetts¢g (a l¢t) k´z´tt.Ê10 A k´vetkezû
bekezd¢sben Heidegger azt mondja, hogy Oidipuszban a g´r´g l¢tez¢s alakjÀt kell
megragadnunk, hogy e l¢tez¢s alapszenved¢lye a l¢t leleplez¢s¢ben Àllt. A heideggeri
gondolkodÀs mozgÀsa l¢nyeg¢ben ugyanaz itt is, mint Nietzsche-elûadÀsaiban ¢s A
MþALKOTçS EREDET°-ben. Heidegger az igazsÀgra mint el nem rejtetts¢gre k¢rdez.
Olyan kivÀltsÀgos helyet keres, ahol az igazsÀg el nem rejtetts¢gk¢nt van. Ezek a helyek
alapvetûen k¡l´nb´znek egymÀstÂl. Hadd rekapitulÀljam ezt r´viden. Nietzsch¢n¢l
a müalkotÀs mint lÀtszat a legmagasabb ¢rt¢k (az ¢let szÀmÀra), mivel ¢pp a lÀtszat az,
ahol a l¢t l¢nyege (a hatalom akarÀsa) a legÀtlÀthatÂbb. Itt tehÀt a lÀtszat az ÀtlÀthatÂ-
sÀg, a vilÀglÀs kulcsa. A müalkotÀs eredet¢rûl szÂlÂ elûadÀsban maga a müalkotÀs mint
k´lt¢szet az, ami megmutatja az igazsÀgot mint el nem rejtetts¢get. A BEVEZET°S-ben
viszont nem a müv¢szet vagy a k´lt¢szet ÀltalÀban, hanem legmagasabb ¢s legtisztÀbb
mÂdja, a g´r´g trag¢dia az, ami az igazsÀgot mint el nem rejtetts¢get adja. Heidegger
Ãjra ¢s Ãjra megism¢tli a dialogikus harc motÁvumÀt is. A vilÀglÀs dialogikusan lesz
esem¢nny¢. A harc nem kib¢k¡l¢ssel zÀrul. A harcolÂ hatalmakat azonban nagyon
k¡l´nb´zû mÂdokon azonosÁtja. A Nietzsche-elûadÀsokban Nietzsche harcol PlatÂn-
nal, itt Nietzsche maga Oidipusz a l¢t leleplez¢s¢nek szenved¢ly¢vel. A MþALKOTçS
EREDET°-ben vilÀg ¢s f´ld harcol egymÀssal, a müv¢szet mint forma ¢s lÀtszat eltünik
e vita Àrny¢kÀban. A legv¢g¡l emlÁtett BEVEZET°S-ben pedig (mely idûrendben valÂ-
szÁnüleg elûsz´r keletkezett) lÀtszat ¢s l¢t harca zajlik. A àlÀtszatÊ szÂ itt metafizikai
¢rtelemben szerepel, nem Ãgy, ahogyan rendszerint ¢rtj¡k, amikor egy müalkotÀst e
szÂval Árunk le, amik¢nt p¢ldÀul Nietzsche ¢rtette. Heidegger nem mint a tragikus
hûsrûl, hanem mint a g´r´g´k szimbÂlumÀrÂl besz¢l OidipuszrÂl, habÀr kifejezetten
Szophokl¢sz OIDIPUSZ KIRçLY-Àt tÀrgyalja. EgyÀltalÀn nem veszi figyelembe Ariszto-
tel¢sz ¢szrev¢teleit az Oidipusz-trag¢diÀkrÂl. A mÀsodik Oidipusz-trag¢dia (az OIDI-
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PUSZ KOLONOSZBAN) nem l¢tezik szÀmÀra. Az Oidipusz-trag¢dia mint trag¢dia, mint
k´lt¢szet: lÀtszat, az igazsÀg mint lÀtszat, s nem mint valÂsÀg ä Ágy ¢rtett¢k a trag¢diÀt
Arisztotel¢sztûl Hegelig. Hogy mi¢rt sz¢p a trag¢dia, mi¢rt lel ¢lvezetet a k´z´ns¢g a
mÀsok fÀjdalmÀban, mi¢rt tetszhet egy nem gonosz ember halÀla an¢lk¡l, hogy ez mo-
rÀlisan kifogÀsolhatÂ volna: e k¢rd¢sekkel Heidegger nem t´rûdik. Itt nincs olyasmi,
hogy a müalkotÀs mint lÀtszat. Nincs müalkotÀs, nincs jÀt¢k, nincsenek szÁn¢szi masz-
kok, csak Oidipusz van, a gyakorlati metafizikus, aki a maga szenved¢ly¢ben leleplezi
l¢t¢t a lÀtszatbÂl.

Csakhogy a trag¢dia, maga a jÀt¢k, melyrûl Heidegger itt alig besz¢l, ¢pp a legra-
dikÀlisabb ¢s a legÀtlÀthatÂbb mÂdon mutatja meg a l¢tleleplez¢s mint igazsÀg l¢nye-
gileg dialogikus-agonisztikus jelleg¢t. Az igazsÀgot nem Oidipusz leplezi le, vagyis nem
û egyed¡l leplezi le. A Teiresziasz ¢s Oidipusz k´zti dialogikus harc az, amelyben ¢s
amely Àltal az igazsÀg esem¢nny¢ vÀlik. A l¢t ¢s lÀtszat k´zti harc, melyrûl Heidegger
besz¢l, a Teiresziasz ¢s Oidipusz k´zti agonisztikus dialÂgusban jÀtszÂdik le, legalÀbbis
itt, e k´ltem¢nyben, melyrûl Heidegger nem besz¢l. A k´lt¢szet a dialogikusban vilÀg-
lik. Nem a pÀrbesz¢dre gondolok ezzel, hanem arra, amit Arisztotel¢sz dianoiÀnak ne-
vezett, s ami nem mÀs, mint k¢t egyformÀn hatalmas ¢s nagy ä becs¡letes vagy becs-
telen ä ember gondolatainak ¢s felismer¢seinek vitÀzÂ, szenved¢lyes harca. Arisztote-
l¢sz azt mondja, hogy az Ãjrafelismer¢s ¢s ́ nmegismer¢s jelenete, mely minden nagy
trag¢dia k´z¢ppontja, akkor siker¡l a legjobban, ha a dianoiÀban bomlik ki.

Az alÀbbiakban a magam mÂdjÀn kÁvÀnom folytatni a heideggeri gondolatmenetet.
KiindulÂpontom azonos az ´v¢vel: a müalkotÀsban ¢s k¡l´n´sen a trag¢diÀban az
igazsÀg el nem rejtetts¢gk¢nt van, a k´lt¢szet az igazsÀg vilÀglÀsak¢nt van. A dialogi-
kus-agonisztikus fesz¡lts¢g a vilÀglÀs helye. A harc nem kib¢k¡l¢ssel v¢gzûdik. A harc
eredendû. Mindig kezdûdik, k´rben mozog.

Nem tovÀbbl¢pni akarok azonban, hanem mÀsik irÀnyba elindulni, hogy egy¡tt
tudjam elgondolni a k¢t lÀtszatot, a müv¢szit ¢s a metafizikait, a lÀtszatot, mely maga
a l¢t, ¢s a lÀtszatot, mely elleplezi a l¢tet. De itt mÀr nem tudok g´r´g¡l besz¢lni. El
kell kezdenem angolul besz¢lni.

A g´r´g istenek ¢s d¢monok kedvelt¢k a k¢t¢rtelmüs¢get. A l¢t ¢s lÀtszat k´zti ha-
lÀlos ellentmondÀs inkÀbb isteni, mint emberi provokÀciÂ eredm¢nye volt. Az istenek
nem hazudnak, de elhallgatnak, eltitkolnak. A lÀtszat, melyen a tragikus hûs t´nkre-
megy, a hallgatÀs f¢lre¢rt¢se. ApollÂn megparancsolta Oreszt¢sznek, hogy ´lje meg
anyjÀt, Àm az Eumeniszek bosszÃjÀrÂl hallgatott. Oidipusz is annak lett Àldozata, hogy
f¢lre¢rtelmezte az isteni k¢t¢rtelmüs¢get. Hegel az¢rt szerette Antigon¢t, mert szÀn-
d¢kosan cselekszik. Hegel hÁvta fel a figyelm¡nket arra is, hogy Shakespeare MAC-
BETH-je bizonyos tekintetben hasonlÁt az antik trag¢diÀra. A boszorkÀnyok g´r´g d¢-
monok mÂdjÀra besz¢lnek ¢s cselekszenek. Ebben az ¢rtelemben a MACBETH a ke-
reszt¢nys¢g elûtti vilÀghoz tartozik. De semmi mÀsban nem hasonlÁt a nagy antik tra-
g¢diÀkhoz, melyek az isteni k¢t¢rtelmüs¢g k´r¡l forognak. Oidipusz meg volt gyû-
zûdve rÂla, hogy nemesember ¢s kirÀly. Oreszt¢sz legalÀbbis arrÂl volt meggyûzûdve,
hogy teljes joggal k´vetett egy isteni utasÁtÀst. Macbeth azonban tudja, hogy abban a
pillanatban, mihelyt hisz a boszorkÀnyoknak, gyilkos. Ha a boszorkÀnyok az igazsÀgot
mondjÀk, Ãgy Macbeth bün´zûv¢ lesz, ¢s mÀr az. A hamis igazsÀg jelenti a kÁs¢rt¢st
¢s egyszersmind a gonosz tett b¡ntet¢s¢t is.

A dialÂgus ¢s a harc a boszorkÀnyok ¢s Macbeth k´z´tt megy v¢gbe. A gonosz go-
noszl¢te mÀr kezdettûl fogva vilÀglik. Ebben az ¢rtelemben a Macbethet illetû igazsÀg
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mÀr megvan. De nincs meg a hatalmat illetû igazsÀg. A lÀtszat most a hatalom ¢rt¢ke.
E lÀtszatban nyÁlik meg a l¢t vilÀglÀsa ä a gonoszl¢t mint a gonosz semmiss¢ge, akÀrcsak
hatalmÀnak semmiss¢ge.

A LEAR KIRçLY k´z¢ppontja, a vilÀglÀs pillanata Ãgyszint¢n a r¢gi arisztotel¢szi ¢r-
telemben vett (Ãjra)felismer¢s ¢s ´nmegismer¢s pillanata (III. felvonÀs, 4. szÁn). Az el
nem rejtetts¢g a viharban vÀlik esem¢nny¢. A lÀtszat valÂsÀgos (Lear, a hatalmÀt gya-
korlÂ kirÀly), mÁg az igazsÀg a valÂszÁnütlenben [a nem igaznak lÀtszÂban] l¢tezik. A mo-
dern-kereszt¢ny jelenetben, ahol Lear felismeri magÀt mÀsokban, fÀjdalmaikban ¢s
esendû-esetleges voltukban, minden ember mezÁtelen, mindannyian azok, amik, ¢s
ez az û igazsÀguk. A jelenet, amelyben az igazsÀg esem¢nny¢ lesz, kihegyezett lÀtszat.
A f´ldi pokol orszÀga egy senki f´ldje. A szenvedû, mezÁtelen lelkek ¢s testek talÀlko-
zÀsa abszolÃte esetleges. A l¢tleleplez¢s szenved¢lye Learben mÀr nem egyszerüen az,
hogy megtudja, ki û, hanem hogy megtudja azt is, kik a mÀsok; mert ha ezt tudja,
akkor magÀrÂl is tudja mÀr a l¢nyegeset. °s le akarja leplezni azt is, hogy mi a vilÀg,
a valÂsÀg igaz vilÀga, s nem a lÀtszat¢, a valÂsÀgos vilÀg, melyet fÀtyol takart el szeme
elûl, amÁg a kirÀlyi hatalmat gyakorolta.

De a mezÁtelen lelkek ¢s testek, akik a l¢tleleplez¢sben r¢szt vesznek, mindannyian
tettetik magukat.11 Senki nem az, akinek kiadja magÀt. S ¢pp a tettet¢sben, abban,
aminek lÀtszanak, ismeri fel Lear, mik ¢s kik ûk igazÀn.

A LEAR KIRçLY felismer¢si jelenet¢ben azonban a dianoia nem vitÀzÂ, nem hason-
lÁt a g´r´g dianoiÀhoz. A r¢sztvevûk, az egyetlen Kent kiv¢tel¢vel (aki szint¢n tettet),
t¢bolyultan besz¢lnek ä a t¢bolyt mondjÀk ki. A t¢boly hozza el a vilÀglÀst a k´lt¢szet-
ben. A t¢boly engedi a vilÀgot az el nem rejtetts¢gbe l¢pni. Nem az ¢sz, hanem a t¢-
boly leplezi le az elrejtettet. Az ́ nmagÀt szeg¢ny TamÀsnak kiadÂ Edgar tetteti ugyan
magÀt, de egyszersmind û a szeg¢ny TamÀs, ûr¡lt szavai igaz szavak. Azt hiszem, ¢p-
pen itt, ahol Lear a szeg¢ny TamÀst ä a magÀt tettetû Edgart ä n¢gyszer b´lcsnek ne-
vezi (àElûbb hadd szÂljak e b´lccselÊ; àEgy szÂm van m¢g ThebÀnak b´lcs fiÀvalÊ; àk¢rem
tÀrsasÀgodat, / Nemes b´lcs¢sz!Ê; à°n b´lcs¢szemmel maradokÊ),12 ¢ppen itt t´rt¢nik meg
az igazsÀg.

De vajon ugyanabban az ¢rtelemben t´rt¢nik-e meg itt az igazsÀg Lear kirÀly szÀ-
mÀra, mint Oidipusz kirÀly szÀmÀra? Semmik¢pp sem (mondanÀ Heidegger). Az ût
magÀt, a mÀsokat, a vilÀgot illetû igazsÀg megmutatkozik ugyan, de vissza is van tartva.
Az elrejtetts¢g vilÀglik az el nem rejtetts¢gben. Lear nem fogja meg¢rteni sem sajÀt
bün¢t, sem a vilÀgot, a legkev¢sb¢ pedig a mÀsokat ä Ãgy hal meg, mint semmit meg
nem ¢rtû. Cordelia ¢rtelmetlen halÀla, mely lÀtszÂlag semmilyen drÀmai c¢lt nem szol-
gÀl, ¢pp ezt a c¢lt szolgÀlja: hogy magÀban az ¢rtelmetlens¢gben hordja ki az egzisz-
tencia ¢rtelm¢t. A lÀtszat mint az egzisztencia igazsÀga lÀtszik.

Mi viszont azt mondjuk, àmilyen sz¢pÊ, s bÀr megrend¡lten, m¢gis megel¢gedetten
t¢r¡nk haza. Ez a trag¢dia c¢lja, mondanÀ Arisztotel¢sz. A trag¢dia egy idûre meg-
tisztÁt benn¡nket partikularisztikus affektusainktÂl, a f¢lelemtûl ¢s a r¢szv¢ttûl, s Ágy
nyitottabbÀ vÀlunk arra, hogy elviselj¡nk ¢s kihordjunk egy minket magunkat, nem
pedig Lear kirÀlyt illetû kis igazsÀgot. A trag¢dia c¢ljÀrÂl nem akarok itt semmit sem
mondani. Csak azt kÁvÀntam r´viden ¢s a lehetû legegyszerübben megmutatni, hogy
ha angolul s nem g´r´g¡l besz¢lek, l¢t ¢s lÀtszat viszonya valamivel bonyolultabban
jelentkezik. S k¡l´n´sen Ágy van ez, ha Hamletrûl, a dÀn kirÀlyfirÂl besz¢lek.

A HAMLET-et ¢rthetj¡k Ãgy is, hogy a barÀtsÀgrÂl szÂl, a barÀtsÀgrÂl, a hüs¢grûl ¢s
a megcsalÀsrÂl.
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K´zismert, hogy Shakespeare olvasta Montaigne essz¢it, k´zt¡k a barÀtsÀgrÂl szÂlÂt
is. Montaigne itt k¡l´nbs¢get tesz az egyes ¢s a t´bbes szÀm, a barÀt ¢s a barÀtok k´z´tt.
A barÀt, mondja, lelkem mÀsik fele, a jobbik fele, hozzÀ valÂ viszonyom felt¢tlen, ¢s
felt¢tlen a bizalmam is irÀnta. A barÀtaim viszont (t´bbes szÀmban) megcsalhatnak,
amit gyakran meg is tesznek, s ezzel, ahogyan Nietzsche fogja mondani, legjobb, leg-
k´zelibb ellens¢geimm¢ lesznek.

így van ez a HAMLET-ben is. Hamlet ¢s Horatio viszonya felt¢tlen viszony. Egyfajta
prote philia, a legjobb arisztotel¢szi hagyomÀny szerint. Hamlet egyetlen felt¢tlen vi-
szonya az, amely HoratiÂhoz füzi. Szereti OpheliÀt, aki viszonozza szerelm¢t, Àm
Hamlet nem bÁzik felt¢tlen mÂdon OpheliÀban, aki szint¢n megcsalja ût. Rosencrantz
¢s Guildenstern Hamlet barÀtai t´bbes szÀmban. Egykor bÁzott ugyan benn¡k, de bi-
zalma sohasem volt felt¢tlen. Ez¢rt ¢rezhette meg intuitÁve, m¢g mielûtt tudhatta volna,
hogy Rosencrantz ¢s Guildenstern megcsalta ût. JÂ barÀtai Ágy legjobb ellens¢gei lettek,
akiket lelkiismeret-furdalÀs n¢lk¡l meg´letett. Tudjuk azt is, hogy Laertes hagyomÀ-
nyos ¢rtelemben Hamlet barÀtja volt, de nem füzt¢k ûket bensûs¢ges szem¢lyes ¢rz¢sek
egymÀshoz. Csak megism¢telni tudom: egyed¡l Horatio Hamlet felt¢tlen barÀtja.

Hamlet az az ifjÃ, aki elveszÁtette vilÀgÀt.
TalÀlkozÀsa atyja szellem¢vel f¢lelmetes ism¢tl¢se a hÁres Ãjrafelismer¢si jelenetek-

nek, amelyeket oly jÂl ismer¡nk a g´r´g trag¢diÀkbÂl, s amelyekrûl Arisztotel¢sz ki-
merÁtûen besz¢l PO°TIKç-jÀban. Az OIDIPUSZ KIRçLY p¢ldÀjÀn ¢pp e jelenetek egyik¢t
tÀrgyalja Heidegger Ãgy, mint az igazsÀg Àtt´r¢s¢t a lÀtszaton. A HAMLET-bûl azonban
hiÀnyzik az ilyesfajta Àtt´r¢s esem¢nye. Hamlet nem az ¢lû apÀt ismeri fel Ãjra, hanem
az apÀt mint szellemet. Az el nem rejtetts¢g elrejtett marad. Az igazsÀg kÁs¢rteties; lehet
a hamissÀg is. Az otthonos f¢lelmetess¢ vÀlik.13 Az otthonos f¢lelmetess¢ge viszont a
vilÀgveszt¢s. E vilÀgveszt¢s teszi Hamletet modern hûss¢.

Csakis ¢s kizÀrÂlag Horatio jelenl¢te Âvja meg Hamletet az ûr¡let ¢j¢tûl. Horatio
marad szÀmÀra az egyetlen realitÀs. Annak az embernek a segÁts¢g¢vel, aki soha nem
hazudik, ¢s soha nem tetteti magÀt, m¢g barÀtjÀnak kedv¢¢rt sem, Hamlet ́ ssze tudja
gyüjteni vilÀgÀnak t´red¢keit. Horatio is meggyûzûdik a kirÀly bün´ss¢g¢rûl: most
mÀr ketten vannak, akik osztoznak az igazsÀgban, k¢t embernek k´z´s vilÀga van. Ham-
let megint k¢pes arra, hogy bizonyos fokig megk¡l´nb´ztesse a realitÀst ¢s az irreali-
tÀst; megint van egy k¢z, amelyet megragadhat, megint van otthon. Megint van valami
felt¢tlen Hamlet szÀmÀra, aki elveszÁtett mindent, minden metafizikai bizonyossÀgot,
Ágy Istent ¢s a megsemmis¡l¢st, akÀrcsak az anyai szeretet biztonsÀgÀt ¢s a szeretett
lÀny hüs¢g¢t. Csak a prote philia, a legjobb barÀtsÀg marad meg, s ez az, ami mindv¢gig
az eg¢sz.

M¢g mindig arrÂl a heideggeri gondolatrÂl besz¢lek, hogy az igazsÀg a pÀrbesz¢d-
ben mint harcban vÀlik esem¢nny¢ (p¢ldÀul vilÀg ¢s f´ld harca Àltal). Az ¢lû fiÃ ¢s az
apja szelleme k´zti pÀrbesz¢dben is esem¢nny¢ vÀlik az igazsÀg. De ez az igazsÀg a
g´r´g istenek talÀnyaihoz hasonlÁt. Lehet a nem igazsÀg is, mint lÀttuk. Amit a szellem
elûtÀr, az Hamlet ¢s Horatio barÀtsÀga Àltal lesz igazsÀggÀ. De igazsÀg-e a csillagfiv¢rek
igazsÀga? Kimond-e valamit ez az igazsÀg a l¢tezûrûl? Hamlet igazsÀga a drÀma, a vilÀg
minden szereplûje szÀmÀra elrejtett marad, amik¢nt korÀbban a nem igazsÀg is az
volt. Oidipusz a nyilvÀnossÀg f¢ny¢ben harcolja ki igazsÀgÀt. Hamlet azonban nem,
legalÀbbis addig nem, amÁg ¢l.

Hamlet haldoklik. Az elrejtetts¢gben hal meg. A lÀtszat itt erûsebb, mint a l¢t. Ha
Hamlet meghal, vilÀga a sÁrba szÀll vele, akÀrcsak igazsÀga. A haldoklÂ Hamlet Hora-
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tiÂt k¢ri, igazsÀgÀnak egyetlen tanÃjÀt, hogy tartsa ki ¡gy¢t az el nem rejtetts¢gbe,
megmutatva otthontalan l¢ny¢t a s´t¢t lÀtszattal szemben. K¢rem, olvassÀk el figyel-
mesen Hamlet utolsÂ szavait: szÀmÀra nincs àal¢theiaÊ (mint ahogy Laertes vagy
Othello szÀmÀra van), ¢let¢ben nincs. T́ rt¢net¢t csak Horatio elbesz¢l¢s¢bûl ismer-
j¡k. ý az, aki megûrzi Hamlet igazsÀgÀt, ¢s gondoskodik halhatatlansÀgÀrÂl.

Minden mÀs drÀmÀban azt felt¢telezz¡k, hogy a t´rt¢net ¢ppen Ãgy esett meg, aho-
gyan megÁrtÀk vagy eljÀtsszÀk. Az elbesz¢lû kÁv¡l Àll a t´rt¢neten, melyet elbesz¢l. Nem
szemtanÃ, nem szabad annak lennie. Mindent jobban tud, mint t´rt¢net¢nek szerep-
lûi. A HAMLET-ben nem Ágy van. Az elbesz¢lû maga is szereplûje a trag¢diÀnak. A fû-
szereplû egyetlen ¢s legjobb barÀtja. Horatio n¢lk¡l semmit nem tudnÀnk Hamletrûl.
LegalÀbbis nem tudnÀnk azt, ami a HAMLET cÁmü trag¢diÀban t´rt¢nik. HallanÀnk
talÀn egy kirÀlysÀgrÂl, mely gazdag volt ¢s virÀgzÂ, hogy azutÀn t´nkretegye egy ûr¡lt
kirÀlyfi, akit Hamletnek hÁvtak, egy tombolÂ gyilkos. Vajon a barÀt tekintete a nyilvÀ-
nossÀg tekintet¢nek àpÂtl¢kaÊ? Az egy¢n, az egyetlen kiv¢tel t´lti be a kar szerep¢t?
Trag¢dia-e m¢g az egyetlen szemtanÃ Àltal elbesz¢lt trag¢dia? Walter Benjamin erre
azt vÀlaszolta, hogy nem trag¢dia, hanem szomorÃjÀt¢k. De ¢n nem ezt a k¢rd¢st tet-
tem fel. Csak a heideggeri ¢rtelemben vett igazsÀgra vonatkozÂ k¢rd¢st tettem fel itt.

Az igazsÀgra vonatkozÂ k¢rd¢st tessz¡k fel. A HAMLET trag¢dia ¢rtelm¢ben azt
mondhatnÀnk, hogy az igazsÀg lelk¡nk jobbik fel¢ben l¢tezik. így mutatja meg ne-
k¡nk Shakespeare az igazsÀgot a HAMLET-ben. A legjobb barÀt elbesz¢li legjobb ba-
rÀtjÀnak t´rt¢net¢t, a l¢tnek abba a mÂdjÀba ÀllÁtva ût, ahol az igazsÀg esem¢nny¢ vÀlik.

Mi Hamlet t´rt¢net¢nek igazsÀga? Maga a t´rt¢net, melyet Horatio besz¢l el Ham-
letrûl? Horatio szereti Hamletet. IgazsÀga a szeretet igazsÀga. De Horatio ûszinte em-
ber. IgazsÀga a becs¡letess¢g igazsÀga is. °ppen ez az, amit a haldoklÂ barÀt k¢r tûle.
Azt k¢ri tûle, hogy viselje vÀllÀn a legnehezebb sÃlyt, az ¢letet, a legjobb barÀtot tÃl¢lû
¢letet. Az egyetlen, ami HoratiÂt arra k¢szteti, hogy tovÀbb hordja az ¢let neh¢z terh¢t,
Ág¢ret¢nek betartÀsa: hüen, azaz igazszavÃan elmondani Hamlet t´rt¢net¢t. Az igazsÀg
itt igazszavÃsÀg. A g´r´g trag¢diÀban ilyesmi soha nem volt.

àHoratio, mily s¢relem marad, / Ha ez homÀlyba v¢sz, a nevemen! / Ha ÀpolÀl szivedben
valaha: / Foszd meg az ¡dvtûl egy kiss¢ magad, / SzÁdd m¢g e rossz vilÀg kinos leh¢t, / Hogy
elmondd esetem.Ê14 Hamlet nem azt k¢ri HoratiÂtÂl, hogy igazolja ût, hanem hogy
mondja ki az igazsÀgot, az igazsÀgot rÂla ¢s k´z´s vilÀgukrÂl. Hamlet azt kÁvÀnja, hogy
Horatio az û t´rt¢net¢t besz¢lje el, s hogy Horatio legyen az, aki elbesz¢li t´rt¢net¢t. °s ez
t´rt¢nik meg. °ppen ez az, ami a HAMLET cÁmü trag¢diÀban (vagy szomorÃjÀt¢kban)
megt´rt¢nik. A trag¢dia v¢g¢n Horatio m¢g nem ´lheti meg magÀt, mert el kell be-
sz¢lnie barÀtjÀnak t´rt¢net¢t. Elbesz¢li a t´rt¢netet. MiutÀn elbesz¢lte, mÀr meg´lhet-
n¢ magÀt. A t´rt¢net ekkor a mÃltba s¡llyedne, mi pedig eml¢kezhetn¢nk e t´rt¢-
netre. De a t´rt¢net, melyet Horatio elbesz¢l, azzal az Ág¢ret¢vel v¢gzûdik, hogy hüen
¢s igazszavÃan el fogja besz¢lni a t´rt¢netet. A v¢g¢n kezdûdik minden ä Horatio el-
besz¢l. Az elej¢n kezdûdik minden ä amit Horatio elbesz¢l, maga az elbesz¢l¢s. Az egyet-
len tanÃ, az egy¢n lesz a kar. Mindig el´lrûl kezdûdik minden, nincs v¢g, a t´rt¢net
nem kerekedik le. Az elrejtetts¢g ¢s az el nem rejtetts¢g, a harc, az otthonos ¢s a f¢-
lelmetes k´zti harc k´rben mozog, magÀnak az elbesz¢l¢snek a k´r¢ben. Nincs itt vi-
lÀgt´rt¢nelem ¢s vilÀgbÁrÂsÀg. Csak egy barÀt a szomorÃsÀgban. Az igazsÀg vilÀgÀnak
f¢lelmetess¢g¢t mondja el. Hamlet ¢s Horatio vilÀgÀ¢t. àA t´bbi, n¢ma csend.Ê

ElûadÀsom bevezet¢s¢¡l Goethe DICHTUNG UND WAHRHEIT-j¢bûl id¢ztem: àAmi
egy¢b hozzÀfüznivalÂ m¢g akad, kivÀlt az anyag f¢lig k´ltûi, f¢lig t´rt¢nelmi tÀrgyalÀsÀrÂl, arra
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elbesz¢l¢s¡nk sorÀn nyilvÀn m¢g t´bb Ázben adÂdik alkalom.Ê Kicsoda a gondolkodÂ? Aki
t´bb Ázben alkalmat talÀl arra, hogy mondjon valamit egy dolog vagy esem¢ny f¢lig
k´ltûi, f¢lig t´rt¢nelmi tÀrgyalÀsÀrÂl. °s mindig van mit mondani. Heidegger, amikor
a müv¢szetbeli al¢theiÀrÂl besz¢l, a k´lt¢szetrûl besz¢l. A HATALOM AKARçSç-nak elne-
vezett k´ltem¢nyrûl, egy festm¢ny vagy egy templom k´lt¢szet¢rûl, az OIDIPUSZ KI-
RçLY k´ltem¢nyrûl. A nagy k´ltem¢nyek megmutatjÀk igazsÀgukat. Nem kell kultÃr-
kritikusnak lenni annak felismer¢s¢hez (Heidegger nem volt az), hogy az igazsÀgot
mint al¢theiÀt csak a jelentûs müalkotÀsban lehet megmutatni. Hogy az ilyen müalko-
tÀsok sz¢pek lehetnek-e vagy pedig igaz szavÃak, de ugyanakkor sz¢pek, ez mÀs k¢r-
d¢s. K¡l´n´sen, ha nem tÀrgyaljuk a forma probl¢mÀit, ¢s szembeszeg¡l¡nk a h¡lo-
morfikus hagyomÀnnyal. A HAMLET-et àsz¢pÊ trag¢diÀnak nevezni inkÀbb visszatet-
szû volna. Horatio sz´rnyü t´rt¢netet besz¢l el, enn¢l rÃtabbat ¢s iszonyÃbbat aligha
lehetne elbesz¢lni. EgyÀltalÀn nincs benne semmi sz¢ps¢g ä kiv¢ve Horatio ¢s Hamlet
barÀtsÀgÀt. A f¢lelmetes feletti gyûzelem a f¢lelmetess¢gben: ez az talÀn, amit ä itt leg-
alÀbbis ä sz¢pnek nevezhetn¢nk. De ez olyasvalami, amirûl tovÀbb lehet gondolkodni.

A müv¢szetrûl gondolkodvÀn Heidegger ä legalÀbbis a harmincas ¢vekben, a for-
dulat ¢veiben, amelyrûl besz¢ltem ä t´rt¢neteket besz¢l el: t´rt¢neteket arrÂl, hogy
mi az igazsÀg a müv¢szetben. Mint egykor Horatio tette, halott barÀtok t´rt¢neteit
besz¢li el, hogy ne engedj¡k meghalni ûket. E k´rbe, ha akarjuk, bel¢p¡nk mi is.
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Boros GÀbor

MEGT°RNI? DE MILYEN çRON?*

A k´vetkezûkben elûsz´r annak a lev¢lnek a magyar sz´veg¢t adom k´zre, amelyet
Spinoza a katolicizmusra Àtt¢rû Albert Burgh1 t¢rÁtû szÀnd¢kÃ level¢re vÀlaszk¢nt Árt
meg ä Szemere Samu Àltalam Àtdolgozott fordÁtÀsÀban. Ez a lev¢l, term¢szetesen, t´bb,
mint egy XVII. szÀzadi gondolkodÂ pusztÀn sajÀt szem¢ly¢t illetû ÀllÀsfoglalÀsa hit ¢s
hitetlens¢g vagy esetleg a hit k¡l´nb´zû alapjainak k¢rd¢s¢ben. Ezt prÂbÀlom meg
igazolni a levelet k´vetû essz¢ben.

A nemes ifjÃnak, Albert Burgh Ãrnak, Benedictus de Spinoza
Amit alig tudtam elhinni, amikor mÀsok k´z´lt¢k velem, azt v¢gre megtudtam az ¹n
level¢bûl: tudniillik, hogy ¹n nemcsak a rÂmai egyhÀz tagja lett, mik¢nt mondja, ha-
nem legharcosabb terjesztûje is, s mÀr ÀtkozÂdni ¢s ellenfelei ellen f¢ktelen¡l ûrj´n-
geni is megtanult. Feltettem magamban, hogy nem vÀlaszolok level¢re, mert bizonyos
voltam benne, hogy ¹nnek inkÀbb n¢mi idûre, mintsem az ¢sz belÀtÀsÀra van sz¡ks¢ge
ahhoz, hogy visszaadass¢k ́ nmagÀnak ¢s ´v¢inek; nem is szÂlva egy¢b okokrÂl, ame-
lyeket ¹n valamikor helyeselt, amikor StenoniusrÂl besz¢lgett¡nk (akinek most
nyomdokait k´veti). De n¢hÀny barÀtom, aki velem egy¡tt nagy rem¢nyeket füz´tt az
¹n kivÀlÂ k¢pess¢geihez, nyomat¢kosan k¢rt, hogy ne mulasszam el barÀti k´teles-
s¢gemet, s inkÀbb arra gondoljak, ami ¹n m¢g nem is olyan r¢g volt, mintsem arra,
hogy most micsoda, s m¢g mÀs eff¢l¢ket is emlegettek. Ez v¢g¡l is arra indÁtott, hogy
ezt a levelet Árjam ¹nnek, s nagyon k¢rem, megfontolÀsÀt zavarÂ indulatok n¢lk¡l
olvassa el s gondolja Àt.

Nem fogom itt f´lsorolni, ahogyan a rÂmai egyhÀz ellenfelei szoktÀk, a papok ¢s
pÀpÀk büneit, hogy ¹nt elidegenÁtsem tûl¡k. Mert ezt gyakran k´z´ns¢ges rosszin-
dulatbÂl szoktÀk megtenni, inkÀbb mÀsok bosszantÀsÀra, mint okulÀsÀra. Sût megen-
gedem, hogy a rÂmai egyhÀzban t´bb nagy müvelts¢gü ¢s becs¡letes ¢letü f¢rfiÃ ta-
lÀlhatÂ, mint bÀrmelyik mÀs kereszt¢ny egyhÀzban; minthogy ugyanis ennek az egy-
hÀznak tagjai t´bbs¢gben vannak, mindenfajta f¢rfiÃ is nagyobb szÀmban talÀlhatÂ
benne. Azt pedig ¹n semmik¢pp sem tagadhatja, hacsak talÀn nem vesztette el esz¢vel
egy¡tt eml¢kezet¢t is, hogy minden egyhÀzban sok igen tiszteletrem¢ltÂ f¢rfiÃ van,
aki igazsÀgossÀggal ¢s szeretettel tiszteli Istent; sok ilyet ismer¡nk a lutherÀnusok, re-
formÀtusok, mennonitÀk ¢s rajongÂk k´z´tt, s hogy mÀsokrÂl ne is szÂljak, ¹n ismeri
sajÀt elûdeit, akik Alba herceg idej¢ben egyforma lelki szilÀrdsÀggal ¢s szabadsÀggal
viselt¢k el a kÁnzÀsok minden fajÀt a vallÀsuk¢rt. Meg kell engednie ez¢rt, hogy az ¢let
szents¢ge nemcsak a rÂmai egyhÀz sajÀtja, hanem valamennyi egyhÀznak k´z´s vo-
nÀsa. Mivel pedig ebbûl ismerj¡k meg (JÀnos apostol 1. levele 4. fejezet¢nek 13. ver-
s¢vel szÂlva), hogy mi Istenben maradunk, ¢s Isten marad mibenn¡nk, ebbûl k´vet-
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kezik, hogy mindaz, amiben a rÂmai egyhÀz k¡l´nb´zik mÀsoktÂl, teljess¢ggel feles-
leges, s k´vetkezûleg csakis babonÀbÂl ered. Mert, amint JÀnossal mondottam, az igaz-
sÀgossÀg ¢s a szeretet az igaz katolikus hitnek egyetlen ¢s legbiztosabb jele s az igaz
szentl¢leknek gy¡m´lcse, s ahol azok megvannak, ott valÂban jelen van Krisztus, ahol
pedig hiÀnyzanak, ott hiÀnyzik Krisztus. Mert egyed¡l Krisztus szelleme szerettetheti
meg vel¡nk az igazsÀgossÀgot ¢s a felebarÀti szeretetet. Ha ezeket ¹n helyesen meg-
gondolta volna, akkor nem vesztette volna el ´nmagÀt, ¢s nem okozott volna oly ke-
serü bÀnatot sz¡leinek, akik most fÀjdalommal siratjÀk az ¹n sorsÀt.

De visszat¢rek level¢re. Ebben ¹n elûsz´r is azon kesereg, hogy a gonosz szellemek
fejedelm¢tûl engedem magam f¢lrevezetni. De k¢rem, j´jj´n meg a jÂzan esze, ¢s t¢r-
jen vissza ´nmagÀhoz. Amikor m¢g ura volt szellem¢nek, akkor, ha nem t¢vedek, ¹n
a v¢gtelen Istent imÀdta, akinek ereje felt¢tlen¡l l¢trehoz ¢s fenntart mindent: most
meg egy fejedelemrûl mint Isten ellens¢g¢rûl Àlmodik, aki Isten akarata ellen¢re f¢l-
revezeti ¢s megcsalja a legt´bb embert (mert hiszen a jÂk ritkÀk), Isten pedig emiatt
a bün´k e tanÁtÂmester¢nek szolgÀltatja ki ûket ́ r´k gy´trelemre. Az isteni igazsÀgos-
sÀg eltüri tehÀt, hogy az ´rd´g b¡ntetlen¡l megcsalja az embereket; de semmik¢pp
sem türi el, hogy az emberek, akiket ¢pp az ´rd´g Àlnokul megcsalt ¢s f¢lrevezetett,
b¡ntetlen¡l maradjanak.

De ezeket a badarsÀgokat m¢g el lehetne viselni, ha ¹n a v¢gtelen ¢s ´r´k Istent
imÀdnÀ, nem pedig azt az istent, akit Chastillon Thienen vÀrosÀban ä Ágy nevezik a
belgÀk ä b¡ntetlen¡l odavetett a lovaknak, hogy megegy¢k. S engem sirat ¹n, szÀna-
lomra m¢ltÂ ember? S kim¢rÀnak nevezi filozÂfiÀmat, amelynek soha m¢g szÁn¢t sem
lÀtta? ñ, eszeveszett fiatalember, ki babonÀzta meg ¹nt annyira, hogy el tudja hinni,
hogy azt a legfûbb, ´r´k l¢nyt lenyeli ¢s beleiben rejti?

M¢gis, azt a lÀtszatot akarja kelteni, hogy az ¢szt hasznÀlja, s azt k¢rdezi tûlem, àhon-
nan tudom, hogy az ¢n filozÂfiÀm a legjobb mindazok k´z´tt, amelyeket valaha a vi-
lÀgban tanÁtottak, ma is tanÁtanak vagy a j´vûben valamikor tanÁtani fognakÊ. De ezt
sokkal t´bb joggal ¢n k¢rdezhetn¢m ¹ntûl. Mert ¢n nem tartok ig¢nyt arra, hogy a
legjobb filozÂfiÀt talÀltam meg, de tudom, hogy az igaz filozÂfiÀt ismerem meg ¢rtel-
memmel. Ha pedig azt k¢rdezi tûlem, hogyan tudhatom ezt, azt felelem majd: ugyan-
Ãgy, ahogyan ¹n tudja azt, hogy a hÀromsz´g hÀrom sz´ge egyenlû k¢t der¢ksz´ggel.
Hogy pedig ez el¢g, azt senki sem fogja tagadni, akinek ¢p az agyveleje, s nem Àlmo-
dozik tisztÀtalan szellemekrûl, amelyek hamis, az igazakhoz hasonlÂ ideÀkat sugalmaz-
nak nek¡nk. Mert az igaz ´nmagÀnak ¢s a hamisnak is mutatÂja.

çmde ¹n, aki ig¢nyt tart rÀ, hogy v¢g¡l a legjobb vallÀst talÀlta meg, vagy helye-
sebben, a legjobb f¢rfiakat, akik hatalmukban tartjÀk az ¹n hisz¢kenys¢g¢t: honnan
tudja, hogy a legjobbak mindazok k´z´tt, akik valaha vallÀsokat tanÁtottak, most tanÁtanak vagy
a j´vûben tanÁtani fognak? MegvizsgÀlta talÀn az ́ sszes vallÀst, a r¢gieket is, az Ãjakat is, ame-
lyeket itt, meg IndiÀban, meg minden¡tt a f´ldkereks¢g¢n tanÁtanak? S ha helyesen vizsgÀlta is
meg ûket, honnan tudja, hogy a legjobbat vÀlasztotta? Mert hiszen hit¢t semmilyen ¢sz¢rvvel
sem tudja alÀtÀmasztani. De azt mondja majd, hogy megnyugszik Isten szellem¢nek
belsû tanÃsÀgÀban, a t´bbieket azonban f¢lrevezeti ¢s megcsalja a gonosz szellemek
fejedelme. Csakhogy mindazok, akik a rÂmai egyhÀzon kÁv¡l Àllnak, ugyanazzal a jog-
gal mondjÀk azt az û vallÀsukrÂl, amit ¹n a magÀ¢rÂl.

Amit pedig hozzÀfüz az emberek miriÀdjainak k´z´s megegyez¢s¢rûl, tovÀbbÀ az
egyhÀz megszakÁtatlan folytonossÀgÀrÂl stb., hÀt ugyanez a farizeusok nÂtÀja is. Ezek
ugyanis, nem kisebb ´nbizalommal, mint a rÂmai egyhÀz hÁvei, a tanÃk miriÀdjaira
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mutatnak rÀ, akik ugyanolyan konoksÀggal, mint a rÂmai egyhÀz tanÃi, Ãgy adjÀk elû
a hallott dolgokat, mintha maguk tapasztaltÀk volna, t´rzsfÀjukat pedig eg¢szen çdÀ-
mig vezetik vissza. °ppoly ´nhitten k¢rkednek azzal is, hogy egyhÀzuk mind a mai
napig terjeszkedett, s a pogÀnyok ¢s kereszt¢nyek ellens¢ges gyül´lete ellen¢re is vÀl-
tozatlanul ¢s szilÀrdan fennmaradt. Mindenekelûtt fûleg a r¢gis¢gre hivatkoznak.
EgyhangÃlag hirdetik, hogy magÀtÂl Istentûl kaptÀk hagyomÀnyaikat, s hogy egyed¡l
ûk ûrzik Isten Árott ¢s Áratlan ig¢j¢t. Senki sem tagadhatja, hogy valamennyi eretnek-
s¢g tûl¡k szakadt el, ûk maguk azonban Àllhatatosan megmaradtak n¢hÀny ¢vezreden
kereszt¡l minden hatalmi k¢nyszer n¢lk¡l, egyed¡l a babona hatÀsa folytÀn. A csodÀk,
amelyeket elbesz¢lnek, ki tudnak fÀrasztani ezer fecsegût. De amire a legb¡szk¢bbek,
az, hogy sokkal t´bb v¢rtanÃjuk van, mint bÀrmely mÀs nemzetnek, s hogy naprÂl
napra n´vekszik azoknak a szÀma, akik a l¢lek pÀratlan szilÀrdsÀgÀval szenvednek
az¢rt a hit¢rt, amelyet vallanak. S ez nem hazugsÀg. Magam is tudok t´bbek k´z´tt
bizonyos JÃdÀrÂl, akit hüs¢gesnek neveznek, s aki a lÀngok k´z´tt, amikor mÀr ha-
lottnak hitt¢k, egy himnuszt kezdett ¢nekelni, amely Ágy kezdûdik: àIsten, Neked ajÀn-
lom lelkemetÊ, s ¢nek k´zben lehelte ki lelk¢t.

A rÂmai egyhÀz szervezete, amelyet ¹n annyira dics¢r, elismerem, politikus ¢s igen
sokak szÀmÀra hasznos; s azt hinn¢m, hogy a n¢p f¢lrevezet¢s¢re ¢s az emberek lel-
k¢nek f¢ken tartÀsÀra nincs is nÀla alkalmasabb, ha nem volna a mohamedÀn egyhÀz
szervezete, amely m¢g nÀla is sokkal k¡l´nb. Mert attÂl az idûtûl fogva, hogy ez a ba-
bona kezdûd´tt, ebben az egyhÀzban nem t´rt¢nt m¢g szakadÀs.

Ha tehÀt a szÀmÁtÀsokat helyesen v¢gzi el, azt fogja lÀtni, hogy csak az szÂl a keresz-
t¢nyek mellett, amit harmadik helyen megjegyez: hogy tudniillik tanulatlan ¢s ala-
csonyrendü f¢rfiak majdnem az eg¢sz f´ldkereks¢g¢t a Krisztusban valÂ hitre tudtÀk
t¢rÁteni. De ez az ¢rv nemcsak a rÂmai egyhÀz mellett szÂl, hanem mindazok mellett,
akik Krisztus nev¢t valljÀk.

De tegy¡k fel, hogy valamennyi ¢rv, amelyet felhoz, egyed¡l a rÂmai egyhÀz mellett
szÂl. Azt hiszi, hogy vel¡k matematikailag bebizonyÁtja ennek az egyhÀznak tekint¢-
ly¢t? Mivel pedig korÀntsem Ágy Àll a dolog, mi¢rt akarja hÀt velem elhitetni, hogy az
¢n bizonyÁtÀsaimat a gonosz szellemek fejedelme, az ¹n¢it meg Isten sugalmazza? Fû-
leg, minthogy azt lÀtom, s levele is vilÀgosan mutatja, hogy ¹n ennek az egyhÀznak
rabszolgÀja lett nem annyira az Isten irÀnt valÂ szeretetbûl, mint inkÀbb a pokoltÂl
valÂ f¢lelembûl, amely egyed¡li oka a babonÀnak. Ez az ¹n alÀzatossÀga, hogy nem
hisz semmit ´nmagÀnak, hanem csak mÀsoknak, akiket kÀrhoztat a legt´bb ember?
¹nhitts¢gnek ¢s gûgnek tartja, hogy eszemet hasznÀlom, ¢s megnyugszom Istennek
ez igaz ig¢j¢ben, amely az elm¢ben van, s amely soha el nem ferdÁthetû ¢s meg nem
ronthatÂ? þzze el magÀtÂl ezt a v¢szes babonÀt, ¢s ismerje el az ¢szt, amelyet Isten
adott ¹nnek, s ezt müvelje, ha nem akarja, hogy az oktalan Àllatok k´z¢ szÀmÁtsÀk.
Hagyjon mÀr fel azzal, mondom, hogy miszt¢riumoknak nevezzen k¢ptelen t¢ved¢-
seket, s ne zavarja ´ssze csÃful azt, ami szÀmunkra ismeretlen vagy m¢g nincs kiku-
tatva, olyan dolgokkal, amelyeknek k¢ptelens¢ge be van bizonyÁtva, mint amilyenek
ennek az egyhÀznak borzalmas titkai, amelyek az ¹n v¢lem¢nye szerint annÀl jobban
meghaladjÀk az ¢rtelmet, min¢l inkÀbb ellenkeznek a helyes ¢sszel.

Egy¢bk¢nt a TEOLñGIAI-POLITIKAI TANULMçNY-nak az az alapelve, hogy tudniillik
a szentÁrÀst egyed¡l a szentÁrÀs Àltal szabad ¢rtelmezni, amelyet ¹n vakmerûen min-
den megokolÀs n¢lk¡l hamisnak mond, nemcsak feltev¢s, hanem apodiktikusan be-
bizonyÁtom igaz, vagyis megd´nthetetlen voltÀt; fûk¢pp a 7. fejezetben, ahol az ellen-

566 ã Boros GÀbor: Megt¢rni? De milyen Àron?



felek v¢lem¢nyeit is cÀfolom, s ehhez jÀrul m¢g az, amit a 15. fejezet v¢g¢n bizonyÁtok.
Ha ezt hajlandÂ figyelembe venni, s ezenfel¡l az egyhÀzt´rt¢nelmet is tanulmÀnyozza
(amelyben, mint lÀtom, teljesen jÀratlan), hogy lÀssa, milyen hamisan hagyomÀnyoz-
zÀk Àt a pÀpÀk a legt´bb dolgot, s hogy milyen v¢gzet Àltal ¢s milyen mesterked¢sek
folytÀn nyerte el ¢pp a rÂmai p¡sp´k v¢gre hatszÀz ¢vvel Krisztus sz¡let¢se utÀn a
fûhatalmat az egyhÀzban: akkor nem k¢telkedem, hogy v¢g¡l ism¢t esz¢re t¢r. SzÁvbûl
kÁvÀnom ¹nnek, hogy Ágy legyen. °ljen boldogul stb.

*
Spinoza vitÀja a korabeli vallÀsossÀg k¡l´nb´zû k¢pviselûivel sok tekintetben ¢rdemes
a tanulmÀnyozÀsra, s k¡l´n´sen az¢rt, mert ez az a korszak, amelyben a tulajdonk¢p-
peni ¢rtelemben vett ateizmus megsz¡letûben van. Spinoza szerepe ebben a folyamat-
ban nemcsak az¢rt lÀtszik fontosnak, mert az ´tvenes-hatvanas ¢vek egyes marxista
filozÂfiat´rt¢net-ÁrÂi SpinozÀt egyenesen àharcos ateistÀÊ-nak v¢lt¢k, hanem az¢rt is,
mert a sorok k´zt ÁrÀs Leo Strauss-i tanÀnak Spinoza az egyik legfontosabb p¢ldÀja,
noha azt persze igen neh¢z pontosan megmondani, mit is rejthetett egy olyan rejtûz-
k´dû szerzû, mint Spinoza, a sorok k´z¢. Ateizmusra biztatott vagy a zsidÂk asszimi-
lÀciÂjÀra, felvilÀgosodott emancipÀciÂra vagy az individuum megszabadulÀsÀra bÀr-
minemü k´z´ss¢g k´tel¢keitûl?

Ebben a tanulmÀnyban nem kÁvÀnok vÀlaszt talÀlni erre a fontos k¢rd¢sre. InkÀbb
annak a szigorÃbban filozÂfiai feladatnak a megoldÀsÀra vÀllalkozom, hogy milyen
irÀnyban gondolhatÂk tovÀbb bizonyos, az ETIKç-ban kifejtett t¢zisek az Albert Burgh
level¢re adott vÀlaszok f¢ny¢ben. Ez persze egyszersmind a vÀlaszok jobb meg¢rt¢s¢-
hez is hozzÀsegÁt benn¡nket.

Spinoza levele elej¢n utal egy korÀbbi, Burgh-gal StenoniusrÂl2 folytatott besz¢lget¢s-
re mÀr Stenonius megt¢r¢se utÀn, de m¢g Burgh tanÁtvÀnyi korszakÀban, amikor m¢g
nyilvÀnvalÂan egyet¢rtettek egy esetleges, Stenoniusnak adandÂ vÀlasz fû elemeiben.
ögy v¢lem, a lev¢l ezeket az elemeket vÀzolja f´l, vagyis arrÂl szÂl, mik¢ppen vÀlaszol-
hat Spinoza a katolikus egyhÀz tanÁtÀsa alapjÀn kidolgozott vitairatra, bÀrki legyen
is a szerzû. Spinoza ¢s Burgh kezdeti egyet¢rt¢s¢nek alapja k¢ts¢gkÁv¡l Spinoza sa-
jÀt filozÂfiÀja, amelyet Burgh term¢szetesen ismert, annak ellen¢re, hogy Spinoza
szarkasztikusan ¢s meglehetûsen s¢rtetten Ágy fogalmaz: àS kim¢rÀnak nevezi filozÂfiÀ-
mat, amelynek soha m¢g szÁn¢t sem lÀtta?Ê

Spinoza szempontjÀbÂl egyed¡l azok az ¢rvek igazÀn fontosak, amelyek e filozÂfia
alapjÀn hozhatÂk f´l, s ez¢rt int¢zi el oly r´viden azokat a t´rt¢neti jellegü megfonto-
lÀsokat, amelyek pedig olyannyira hangsÃlyosak Burgh level¢ben: ennek a filozÂfiÀ-
nak ugyanis az alapzatÀhoz tartozik ä karteziÀnus ´r´ks¢gk¢nt ä ¢sz ¢s eml¢kezet ¢les
elk¡l´nÁt¢se, valamint megvet¢se azoknak a diszciplÁnÀknak, amelyek az eml¢kezetre
¢p¡lnek, mint amilyenek a nyelv- ¢s a t´rt¢nettudomÀnyok. Spinoza nemcsak az¢rt
nem sorolja fel àa papok ¢s pÀpÀk büneit, ahogyan a rÂmai egyhÀz ellenfelei szoktÀkÊ, mert
ez àgyakran k´z´ns¢ges rosszindulatbÂlÊ t´rt¢nik, hanem az¢rt sem, mert ek´zben az em-
l¢kezetre kellene tÀmaszkodnia: àAzt pedig ¹n semmik¢pp sem tagadhatja, hacsak talÀn
nem vesztette el esz¢vel egy¡tt eml¢kezet¢t is, hogy minden egyhÀzban sok igen tiszteletre-
m¢ltÂ f¢rfiÃ van...Ê (az ¢n kiemel¢sem).

A tulajdonk¢ppeni filozÂfiai gondolatfüz¢s a àDe visszat¢rek level¢reÊ kezdetü bekez-
d¢stûl indul el. A àbono animo esÊ f´lszÂlÁtÀsban benne hangzik a bona mens karteziÀnus
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fordulata: tÀmaszkodj jÂzan Át¢lûk¢pess¢gedre. A korÀbban k´z´s filozÂfiai credo f´l-
id¢z¢se is egy fontos descartes-i t¢ma intonÀlÀsa: àakkor [...] ¹n a v¢gtelen Istent imÀdta,
akinek ereje felt¢tlen¡l l¢trehoz ¢s fenntart mindentÊ. L¢trehozÀs ¢s fenntartÀs nem elk¡l´-
n¡lû isteni tev¢kenys¢gek. Csakhogy amÁg Descartes-nÀl a diszkr¢t idûpillanatokat
folytonosan teremtû Isten csakugyan teremtû ä azaz szem¢lyes, akaratÀnak d´nt¢s¢vel
egy ÀtfogÂ c¢lt megvalÂsÁtani kÁvÀnÂ ä Isten, addig SpinozÀnÀl a pillanatok ´sszekap-
csolÂdÀsa hÁjÀn van mindennemü teleolÂgiÀnak. Az, hogy van a vilÀg, ugyanazzal a
sz¡ks¢gszerüs¢ggel k´vetkezik Isten l¢nyeg¢bûl, mint az, hogy van Isten. Isten nem
teremtû, hanem àtermûÊ term¢szet (natura naturans). Ezt kell, hogy f´lid¢zze Burgh-
ban a spinozai credo elsû mondata: korÀbban mÀr a kiindulÂpontban maguk m´g´tt
hagytÀk àçbrahÀm, IzsÀk ¢s JÀkob isten¢nekÊ (Pascal) m¢g gyengÁtett, descartes-i mÂdon
filozÂfusivÀ tett isten¢nek utolsÂ, teleolÂgiÀra utalÂ elemeit is. (NyilvÀnvalÂan erre utal
Burgh level¢nek egyik, megejtû, zÀrÂ mondata: àhogy ne folytassa tovÀbb mÀsok megron-
tÀsÀt isÊ.) Az is sokatmondÂ, hogy Spinoza Isten l¢trehozÂ-fenntartÂ tev¢kenys¢g¢nek
alapjak¢nt Isten virtusÀra utal, aminek v¢giggondolÀsa az ETIKA IV. r¢sz¢nek 8. meg-
hatÀrozÀsa nyomÀn ugyancsak a szem¢lytelen istenk¢phez vezetne el benn¡nket.

Ezen a nyomon azonban most nem fogunk elindulni, mert fontosabbnak lÀtszik,
hogy kit¢rj¡nk k¢t sokat id¢zett spinozai ÀllÀsfoglalÀsra, s megprÂbÀljuk a magunk
mÂdjÀn ¢rtelmezni ûket. Az elsû a k´vetkezûk¢pp hangzik: àMert ¢n nem tartok ig¢nyt
arra, hogy a legjobb filozÂfiÀt talÀltam meg, de tudom, hogy az igaz filozÂfiÀt ismerem meg ¢r-
telmemmel.Ê

A latin eredeti szinte catullusi sürüs¢gü mondat: àNam ego non praesumo, me optimam
invenisse Philosophiam, sed veram me intelligere scio.Ê3

Tekints¡k elûsz´r a k¢t fûige ellent¢t¢t! Praesumo ä scio, àig¢nyt tartok rÀÊ ä àtudomÊ.
A praesumptio a j´vûre utal, àelûreveszemÊ azt, aminek a j´vûben kell beigazolÂdnia, Àm
spinozai ¢rtelemben az esetleges j´vûbeni beigazolÂdÀs fel¢ csak a rem¢ny vagy a f¢-
lelem affektusÀval lehet fordulni, amelyek mindegyike szenved¢lynek minûs¡l, az ¢sz
Àltal vezetett ember nem ¢lhet vel¡k. Az, amire ig¢nyt tartunk, akÀr m¢g ki is csÃszhat
kez¡nk k´z¡l. A scio, àtudomÊ ige ezzel szemben mÀr ´nmagÀban is atemporÀlis ¢rv¢-
nyess¢get fejez ki, ¢spedig igen hatÀrozottan, amit csak megerûsÁt a k´zvetlen¡l mel-
lette ÀllÂ intelligere à¢rtelmemmel megismeremÊ folyamatos fûn¢vi igen¢v. A spinozai meg-
ismer¢selm¢letben az intellectus Àltal v¢grehajtott intelligere a legfûbb megismer¢si
mÂd, az àintuitÁv tudomÀnyÊ (scientia intuitiva),4 amely egyfelûl az isteni tudÀs atempo-
rÀlis pillanatszerüs¢g¢t emberi l¢pt¢kben modellÀlni prÂbÀlÂ descartes-i intuÁciÂfoga-
lom tovÀbbfejleszt¢se, mÀsfelûl a n¢met idealizmus intellektuÀlis szeml¢let¢nek elûk¢-
pe. Az invenisse ezzel szemben befejezett fûn¢vi igen¢v, a fûmondathoz k¢pest valami-
kor a mÃltban lejÀtszÂdÂ esem¢nyre utal, amely, rÀadÀsul ä amint lÀttuk ä m¢g csak
a j´vûben rem¢li beigazolÂdÀsÀt. InadekvÀt, idûbeli vonatkozÀsok sz´vik tehÀt Àt meg
Àt a Burgh-f¢le felt¢telez¢st, mÁg a spinozai vÀlasz az ¢rtelem sub specie aeternitatis pil-
lantÀsÀnak ´ntudatos kinyilvÀnÁtÀsa. Van azonban itt m¢g egy mÀsik ellent¢t is, a àleg-
jobbÊ (optimam) ¢s az àigazÊ (veram) filozÂfia ellent¢te. A vita kontextusÀbÂl nyilvÀnvalÂ,
hogy az a jÂfogalom, amely itt Spinoza szeme elûtt lebeg, az ETIKA III. r¢sz 9. t¢tel¢nek
jÂfogalma: az emberek nem az¢rt kÁvÀnnak valamit, mert magÀban v¢ve jÂnak ismer-
t¢k meg, hanem az¢rt ÀllÁtjÀk jÂnak, mert kÁvÀnjÀk. àLegjobbnakÊ minûs¡l ebben az
¢rtelemben az a filozÂfia, amely egy bizonyos emberi kÁvÀnsÀgot a legjobban k¢pes
kiszolgÀlni. S ha mÀr egy¢bk¢nt is azt lÀttuk, hogy a mondatnak ez az elsû fele idûvo-
natkozÀsokkal van telÁtve, akkor Spinoza hideg ¢sszel megadott, kegyetlen elutasÁtÂ
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ÀllÀsfoglalÀsÀt a k´vetkezûk¢pp formÀlhatjuk meg az id¢zett mondat jelz¢s¢bûl. A àleg-
jobbÊ filozÂfia arra szolgÀl, hogy az ember legfûbb boldogsÀgig¢ny¢t, vagyis az ´r´k
boldogsÀgra valÂ ig¢ny¢t segÁtse c¢lhoz ¢rni, ¢spedig Ãgy, hogy az à´r´k boldogsÀgotÊ
annak analÂgiÀjÀra fogjÀk fel, ahogyan e vilÀgon, ez idûben jÂl ¢l¡nk, ennek az ¢letnek
valamilyen v¢gtelen meghosszabbÁtÀsak¢nt. Spinoza, term¢szetesen, ilyen filozÂfiÀt
sohasem keresett, s ennek megfelelûen nem is tarthatott ig¢nyt rÀ, hogy megtalÀlta
l¢gyen. Az û elgondolÀsa arrÂl, ami a filozÂfiÀt ¢rt¢kess¢ teszi, ´sszhangban van a scio
¢s az intelligere kifejez¢sek im¢nti ¢rtelmez¢s¢vel. A filozÂfia nem az ember valamely
c¢ljÀnak el¢r¢s¢t szolgÀlja, nem a term¢szeti dolgok ¢rt¢kel¢se ennek mint magÀban
valÂ c¢lnak a f¢ny¢ben, hanem a term¢szet, elsûdlegesen, ¢rt¢kmentes kutatÀsa az ETI-
KA III. r¢sz¢hez Árott elûszÂ ¢rtelm¢ben v¢ve.5 Spinoza filozÂfiÀja tÃl volna tehÀt jÂn
¢s rosszon? Igen is ¢s nem is. Elsûdlegesen, abban az ¢rtelemben, hogy a jÂ ä ¢s persze
a rossz ä im¢nti ¢rtelm¢t illÃziÂk¢nt vagy, àmorÀlisan szÂlvaÊ, ´ncsalÀsk¢nt leplezi le,
igen. çm mindez nem akadÀlyozza meg ût abban, hogy mind a TANULMçNY beveze-
tûj¢ben, mind pedig az ETIKA IV. ¢s V. r¢sz¢ben igazi jÂrÂl, illetve legfûbb jÂrÂl be-
sz¢ljen. NyilvÀnvalÂan lehets¢ges kell, hogy legyen szÀmÀra mÀsodlagos ¢rtelemben
jÂrÂl ¢s rosszrÂl besz¢lni, noha nem abban az ¢rtelemben, mintha valami term¢szet-
tûl vagy Istentûl adott, magÀban v¢ve jÂ Àllna elûtt¡nk, melynek el¢r¢se a term¢-
szetben rejlû isteni c¢l volna, amely¢rt el¢r¢se utÀn jutalmat kaphatnÀnk. Az igazi jÂ,
Spinoza szerint, maga a term¢szetkutatÀs, a term¢szet megismer¢se a mÀsodik, illetve,
lehetûs¢g szerint, a harmadik megismer¢si mÂdnak megfelelûen. De mit jelent ez k´-
zelebbrûl vizsgÀlva? ArrÂl van-e szÂ, hogy Spinoza csupÀn, Ãgymond, àszekularizÀltaÊ
a zsidÂ-kereszt¢ny tradÁciÂ felt¢tlen alap¢rt¢keit, s az àötÊ ¢s az à°letÊ elhagyÀsÀval
pusztÀn az àIgazsÀgotÊ tartva meg, m¢giscsak e tradÁciÂn bel¡l mozog, valami felt¢tlen
utÀn kutat, s ha ezt meglelte, a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett ¡dv´ss¢get rem¢li el-
nyerhetni, amint ezt az ETIKA V. r¢sz¢nek utolsÂ t¢telei sugallni lÀtszanak? Spinoza
minderrûl oly homÀlyosan fogalmaz, hogy hatÀrozottan cÀfolni ezt a hipot¢zist nem
lehet. Lehets¢gesnek lÀtszik azonban egy mÀsik hipot¢zis is, amely szÀmomra biztosan
rokonszenvesebbnek lÀtszik, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy melyik hipot¢zis felel meg jobban
az ETIKA betüj¢nek, illetve szellem¢nek. Mert, elûsz´r is, ahhoz, hogy a term¢szet ¢r-
t¢s¢t, a szÂ igen tÀg ¢rtelm¢ben, ¢rt¢kk¢ tegy¡k, nem sz¡ks¢gszerü, hogy felt¢telez-
z¡nk valamif¢le abszolÃt igazsÀghoz valÂ eljutÀst. Maga az a bizonyossÀg, amelyet igaz
ideÀkkal rendelkezv¢n ¢rz¡nk, r¢szeltethet benn¡nket àcsak a mi l¢nyeg¡nkbûl fakadÂÊ,
tehÀt àcselekv¢snek minûs¡lûÊ ´r´m¢rzetben, legyen szÂ akÀr egy trigonometriai t¢tel,
egy fizikai ÀllÁtÀs vagy egy etikai d´nt¢s igazsÀga nyomÀn benn¡nk tÀmadÂ ´r´m¢r-
zetrûl. Nem v¢letlen¡l ÀllÁtottam itt egymÀs mell¢ hÀrom, v¢lhetûleg elt¢rû ¢rtelemben
¢rtendû àigazsÀgotÊ. Ahhoz, hogy valamilyen igaz idea birtoklÀsÀbÂl, vagyis a spinozai
¢rtelemben vett cselekv¢sbûl ´r´m fakadjon, sem az nem sz¡ks¢ges felt¢tlen¡l, hogy
àobjektÁveÊ igaz legyen az ideÀm ä p¢ldÀul az etikai d´nt¢s eset¢ben, ahol, n¢zetem
szerint, ilyen àobjektivitÀsÊ elvileg nem lehets¢ges, vagy a fizikai ÀllÁtÀs eset¢ben, ahol,
akÀr lehets¢ges àobjektivitÀsÊ, akÀr nem, k¢sûbbi elm¢letek meg is cÀfolhatjÀk àigazÊ
ideÀmat ä, sem az nem, hogy ez az ideabirtoklÀs valamilyen ¢rtelemben àsokÀig tart-
sonÊ. A cselekedet jutalma magÀban a cselekedetben lelhetû fel, s m¢g az ´r´m¢rzet
intenzitÀsa sem elsûsorban az igazsÀg ànagysÀgÀtÂlÊ vagy ¢pp birtoklÀsÀnak tartamÀtÂl
f¡gg, vagy attÂl, hogy csakis ¢n birtoklom-e azt. De akkor mitûl f¡gg? Mitûl van az,
hogy az egyik ember inkÀbb gaztetteket k´vet el, mÁg a mÀsik az igazsÀg kutatÀsÀnak
szenteli ¢let¢t?
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Mielûtt vÀlaszt prÂbÀlnÀnk keresni erre a k¢rd¢sre a spinozai sz´vegekben, lÀtnunk
kell, hogy talÀn nem jÀrunk teljesen t¢ves Ãton, hiszen a sajÀt interpretÀciÂnkat k´-
vetve olyan k¢rd¢shez jutottunk el, amelyet Blyenbergh is f´ltett SpinozÀnak. àVajon
[...] lopÀst elk´vetni ¢ppoly jÂ, mint igazsÀgosnak lenni? Ha nem, mivel indokolja meg tagadÀ-
sÀt? Ha igen, milyen okok indÁthatnÀnak engem arra, hogy inkÀbb azt cselekedjem, amit ¹n
er¢nynek nevez, mint mÀst? Melyik t´rv¢ny tiltja ezt jobban, mint amazt? Ha azt mondja, az
er¢ny t´rv¢nye, akkor bizony meg kell vallanom, hogy nem talÀlok ¹nn¢l semmif¢le t´rv¢nyt,
amely utÀn az er¢ny igazolÂdhatn¢k, ¢s amelybûl ez felismerhetû volna. [...] Nem tudom felfogni,
hogy ¹n szerint mi az er¢ny vagy az er¢ny t´rv¢nye, s ez¢rt nem ¢rtem azt sem, ha ¹n azt mondja,
hogy az er¢ny irÀnti szeretetbûl kell cselekedn¡nk. ¹n azt mondja ugyan, hogy ker¡li a rossz
cselekedeteket ¢s bün´ket, mert ellenkeznek egy¢ni term¢szet¢vel, ¢s elt¢rÁtik Isten megismer¢s¢tûl
¢s szeretet¢tûl; de erre n¢zve egyik ÁrÀsÀban sem talÀlok semmif¢le szabÀlyt vagy bizonyÁtÀst. ...ha
volna olyan l¢lek, amelynek egy¢ni term¢szet¢vel nem ellenkezn¢k, hanem egyezn¢k az ¢lvezetek
hajhÀszÀsa ¢s gaztettek elk´vet¢se, vajon, mondom, volna-e olyan oka az er¢nyre, amely ût az
er¢ny gyakorlÀsÀra ¢s a rossz elker¡l¢s¢re indÁthatnÀ?Ê6

Spinoza vÀlasza eg¢sz¢ben v¢ve nem sokat segÁt, mert egyr¢szt abbÂl indul ki, hogy
Blyenbergh-nek ismernie kellene az ETIKç-t, mÀsr¢szt, miutÀn errûl le kell mondania,
elsûsorban inkÀbb annak a teologizÀlÂ nyelvhasznÀlatnak az alkalmatlan voltÀt igyek-
szik kimutatni, amelyen Blyenbergh t´rekszik a vitÀt folytatni. Ez¢rt csak egy r´vid
sz´vegr¢szt id¢zek f´l e vÀlaszbÂl: àha jobban egyezn¢k valakinek a term¢szet¢vel, hogy fel-
akassza magÀt, vajon lehet-e akkor oka, hogy ne akassza fel magÀt? De felt¢ve, hogy lehets¢ges
volna ilyen term¢szet, akkor azt mondom [...], ha valaki azt lÀtja, hogy k¢nyelmesebben ¢lhet az
akasztÂfÀn, mint asztala mellett, akkor nagyon ostobÀn cselekszik, ha nem akasztja fel magÀt.
Az is, aki vilÀgosan belÀtnÀ, hogy büntettek elk´vet¢s¢vel t´k¢letesebben ¢s jobban ¢lvezhetn¢ ¢let¢t
¢s l¢nyeg¢t, mint ha er¢nyes ¢letet ¢l, ugyancsak ostoba volna, ha azt nem tenn¢ meg. Mert a
büntettek az ilyen elfajult emberi term¢szet szempontjÀbÂl er¢nyek volnÀnakÊ.7

Blyenbergh joggal van zavarban, Àm SpinozÀnak is igaza van abban, hogy tÀmpon-
tokat az e k¢rd¢sekre adandÂ vÀlaszhoz csak az ETIKç-ban lehet talÀlni. TÀmponto-
kat, mert Spinoza adÂs marad azzal az elm¢lettel, amely szÀmot adna arrÂl, hogyan
alakul ki az ilyen vagy olyan àterm¢szetÊ az emberben, amely aztÀn mÀr nem engedi,
hogy elt¢rj¡nk az e term¢szet megszabta viselked¢smÂdtÂl. TÀmpontjaink azonban
csakugyan vannak, m¢ghozzÀ a k´vetkezûk.

1. A TANULMçNY elej¢n Spinoza f´lsorolja, mely tudomÀnyokat tartja sz¡ks¢gesnek
àc¢lja el¢r¢s¢hezÊ, vagyis hogy lehetûs¢g szerint mindenki r¢szese legyen az àerûsebb em-
beri term¢szetnekÊ. Itt k¡l´n ¢s nagy nyomat¢kkal f´lhÁvja a figyelmet az ezt lehetûv¢
tevû tÀrsadalom kialakÁtÀsÀra.

2. Ugyanitt a gyermekek nevel¢s¢nek elveit is kidolgozandÂnak, illetve ÀtalakÁtan-
dÂnak tartja.

3. BÀrmilyen fokra jusson is el az emberi individuum fejlûd¢s¢nek spinozai ÃtjÀn,
mindig van valamely tÀrsadalom-, illetve k´z´ss¢gforma, amellyel k´lcs´n´sen f´lt¢-
telezik egymÀst. A TANULMçNY elej¢n a mindennapi ¢rt¢kkonfliktusok ¢s vÀlasztÀsok
kimondatlanul is nyilvÀnvalÂan az adott tÀrsadalmi berendezked¢s, gyermeknevel¢si
elvek stb. f¡ggv¢nyei, az ETIKA IV. r¢sze szerint a mÀsodik megismer¢si mÂd, az adek-
vÀt ideÀkat szolgÀltatÂ ¢sz hasznÀlata Àltal kit¡ntetett àszabad emberÊ egyr¢szt àinkÀbb
szabad az Àllamban, ahol k´z´s hatÀrozat szerint ¢l, mint a magÀnyossÀgban, ahol csak ´nma-
gÀnak engedelmeskedikÊ,8 mÀsr¢szt W. R´d nyomÀn teljes joggal besz¢lhet¡nk a àszabad
emberekbûlÊ ÀllÂ k¡l´n k´z´ss¢galakulatrÂl, az ¢szk´z´ss¢grûl: àEgyed¡l a szabad emberek
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igazÀn hasznosak egymÀsnak, csak ûk füzûdnek a barÀtsÀg legszorosabb k´tel¢k¢vel egymÀshoz
[...] s t´rekednek a szeretet egyenlû buzgalmÀval jÂt tenni egymÀssal [...]Ê9

S v¢g¡l, bÀrmennyire meglepû, ez a k´z´ss¢gmozzanat m¢g az intellektuÀlis meg-
ismer¢s Àltal meghatÀrozott elme eset¢ben sem tünik el teljesen, megmarad az elm¢k
valamely misztikus k´z´ss¢ge Isten v¢gtelen ¢rtelm¢ben: àelm¢nk, amennyiben megismer,
a gondolkodÀsnak ´r´k modusza, amelyet a gondolkodÀsnak valamely mÀs ´r´k modusza deter-
minÀl, s ezt Ãjra mÀs, s Ágy a v¢gtelens¢gig; Ãgyhogy valamennyi modusz egy¡ttv¢ve Isten ´r´k
¢s v¢gtelen ¢rtelm¢t alkotjaÊ.10

A tÀmpontok e f´lsorolÀsa mÀr sejteni engedi, hogy alapvetûen egy àrelativizÀltÊ
arisztoteliÀnus megoldÀsra gondolok, ahol annak a k´z´ss¢gnek, illetve tÀrsada-
lomnak a àmorÀljaÊ hatÀrozza meg, mi lesz szÀmomra er¢ny, amelyben szocializÀlÂd-
tam. Azt hiszem, teoretikusan ez¢rt elengedhetetlen Spinoza szÀmÀra minden fejlû-
d¢si fokon a megfelelû k´z´ss¢gforma megjel´l¢se, mert hallgatÂlagosan Ãgy v¢li, az
ember nem tud ́ nerûbûl àterm¢szetetÊ vÀltani. Kell, hogy legyen egy k´z´ss¢g, amely
mintegy ÀtszocializÀlja az embert: csak Ágy lehet ä ha egyÀltalÀn ä megmenek¡lni p¢l-
dÀul A VALLçS A PUSZTA °SZ HATçRAIN BELºL-t ÁrÂ Kant mÀr SpinozÀnÀl is felsejlû
dilemmÀjÀtÂl, hogy mik¢nt lehet Àtl¢pni a k¡lsû k¢nyszer irÀnyÁtotta viselked¢s àmo-
rÀlis term¢szeti ÀllapotÀbÂlÊ a belsûbûl vez¢relts¢g àmorÀlis polgÀri ÀllapotÀbaÊ. RelativizÀlt-
nak pedig az¢rt nevezem ezt a megoldÀst, mert Arisztotel¢sz aligha engedn¢ meg,
hogy akÀr m¢g per impossibile is er¢nynek nevezz¡k bizonyosfajta emberi term¢szet
szempontjÀbÂl a büntetteket.

Visszat¢rve az àigazÊ fogalmÀnak e bekezd¢sbeli hasznÀlatÀhoz, r´viden vegy¡k
m¢g szem¡gyre a mÀsik, sokat id¢zett t¢zist is. àMert az igaz ´nmagÀnak ¢s a hamisnak
is mutatÂja (index).Ê

ögy v¢lem, ebben a formulÀban sem felt¢tlen¡l az IgazsÀgra valÂ utalÀst kell lÀt-
nunk, hanem sokkal inkÀbb az ¢sznek vagy ¢rtelemnek, mindenesetre az igaz ideÀkkal
rendelkez¢s k¢pess¢g¢nek autonÂmiakinyilvÀnÁtÀsÀt. Vannak ideÀink, melyek az igaz-
sÀg bizonyossÀgÀval rendelkeznek. Ez a t¢ny ä f¡ggetlen¡l attÂl, hogy pontosan me-
lyek is ezek az igaz ideÀk ä egyr¢szt evidens mÂdon rÀvilÀgÁt a vel¡k ellent¢tes ideÀk
hamissÀgÀra, mÀsr¢szt k¡l´nf¢le mÂdokon lehetûs¢get ad vel¡k nem k´zvetlen¡l azo-
nos vagy ¢ppen ellentmondÀsban l¢vû ideÀk igazsÀgÀnak vagy hamissÀgÀnak eld´n-
t¢s¢re. A szkepticizmus ellen foglal ÀllÀst Spinoza ebben a t¢zisben,11 Àm nem pusztÀn
az ismeretelm¢leti ÀllÀspontk¢nt f´lfogott szkepticizmus ellen, hanem ama szkepticiz-
mus ellen, amely a vallÀsi igazsÀgrÂl folytatott vitÀkban a katolicizmus tradicionaliz-
musa melletti d´nt¢st tette lehetûv¢.12 Az ¢sznek megvan a maga hatalma arra, hogy
a maga ter¡let¢n elûrehaladjon, m¢g ha ez a hatalom nem v¢gtelen is.13 Nem lehe-
tetlen, hogy a descartes-i àgonosz d¢monÊ hipot¢zist s annak elvet¢s¢t is ¢rtelmezhetj¡k
ebbûl az àideolÂgiakritikaiÊ perspektÁvÀbÂl is. àHa pedig azt k¢rdezi tûlem, hogyan tudha-
tom ezt, azt felelem majd: ugyanÃgy, ahogyan ¹n tudja azt, hogy a hÀromsz´g hÀrom sz´ge egyen-
lû k¢t der¢ksz´ggel. Hogy pedig ez el¢g, azt senki sem fogja tagadni, akinek ¢p az agy-
veleje, s nem Àlmodozik tisztÀtalan szellemekrûl, amelyek hamis, az igazakhoz hasonlÂ
ideÀkat sugalmaznak nek¡nk.Ê (SajÀt kiemel¢sem.)

Ez az id¢zet a vita egy Ãjabb, sajÀtos mozzanatÀra is rÀirÀnyÁtja a figyelmet. Arra a
ä Burgh Àltal term¢szetesen teljesen komolyan vett ä f´ltev¢sre vÀlaszul, hogy ugyanis
volnÀnak rossz szellemek, ¢l¡k´n a sÀtÀnnal, akik hamis ideÀkat sugalmaznak nek¡nk,
Spinoza az agy ¢ps¢g¢t k¢ri szÀmon Burgh-on, de, n¢zetem szerint, nem pszicholÂgiai
¢rtelemben, hanem a gondolkodÀs kiindulÂ elûf´ltev¢seit meghatÀrozÂ fakultÀs he-
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lyes kivÀlasztÀsa ¢rtelm¢ben. Spinoza szÀmÀra az ¢sz vagy az ¢rtelem hatÀrozza meg,
mi szÀmÁthat egyÀltalÀn l¢tezûnek,14 nem pedig a k¢pzelet, illetve eml¢kezet, amely ä
a TEOLñGIAI-POLITIKAI TANULMçNY fû gondolatmenete szerint ä a prÂf¢tai kinyilat-
koztatÀs fakultÀsa.15

Ezzel pedig el¢rkezt¡nk ahhoz a ponthoz, amely a spinozai vÀlasz zÀrlatak¢nt le-
kerekÁti a lev¢l gondolatmenet¢t. A lev¢l ugyanis azzal indul, hogy Spinoza szabadko-
zik: û tudta s tudja, hogy ¢sz¢rveinek aligha lehet hatÀsuk, mert eset¡kben szÂ sincs
olyan, mindkettej¡k Àltal elfogadott vonatkoztatÀsi s¢mÀrÂl, amely ¢sz¢rvek alkalma-
zÀsÀt lehetûv¢ tenn¢. Idûre van sz¡ks¢g, hogy eldûlj´n, megmarad-e Burgh amaz Ãj
keletü ÀllÀspontja mellett, mely Isten ig¢j¢t kinyilatkoztatottnak tartott ÁrÀsokban ke-
resi, vagy visszat¢r Descartes-hoz ¢s SpinozÀhoz, akik Ãgy v¢lik, Isten igaz ig¢je el-
m¢nkbe van Árva, àsoha el nem ferdÁthetû ¢s meg nem ronthatÂÊ.16 Az ÀllÀspontokat elvÀ-
lasztÂ hatÀrok jÂl kirajzolÂdnak, csak az nem lÀtszik, hogyan lehets¢ges valÂdi kom-
munikÀciÂ k´zt¡k (hacsak persze nem azon àlegjobb f¢rfiakÊ k´z´ss¢geinek ´sszecsa-
pÀsa r¢v¢n, àakik hatalmukban tartjÀk ä illetve tartottÀk ä az ¹n hisz¢kenys¢g¢tÊ; voltak¢pp
magÀnak SpinozÀnak ez a levele is f´lfoghatÂ egy k´z´ss¢g megnyilvÀnulÀsak¢nt,
amely ´nmaga magasabbrendüs¢g¢t igyekszik igazolni). A helyzet azonban m¢g
´sszetettebb¢ vÀlik, amint meggondoljuk, hogy az eddigiekben egy olyan, harmadik
ÀllÀspont lehetûs¢g¢t igyekeztem a spinozai ÁrÀsokban felvillantani, amely, talÀn Max
Weberhez hasonlÂan, megtalÀlja megnyugvÀsÀt esz¢nek hasznÀlatÀban an¢lk¡l is,
hogy àIsten igaz ig¢j¢tÊ v¢ln¢ f´lfedezhetni benne.
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Jegyzetek

1. Albert Burgh Coenraad Burgh amszterda-
mi polgÀrmester ¢s Christina Hooft, a neves
holland k´ltû ¢s t´rt¢n¢sz, P. C. Hooft leÀnya
gyermekek¢nt sz¡letett 1650-ben. F. van den
Enden szabadiskolÀjÀba jÀrt, majd 1688-tÂl a
leideni egyetemen folytatta tanulmÀnyait.
Van den Enden iskolÀjÀban Spinoza valÂ-
szÁnüleg tanÁtotta ût, s talÀn egy¡tt is f´ll¢p-
tek az iskolamester Àltal rendezett szÁnielû-
adÀsokon.
 Burgh nem egyszerüen katolizÀlt, hanem
ferences szerzetesk¢nt ¢lte tovÀbb ¢let¢t Fran-
ciscus de Hollandia n¢ven. TanulmÀnyait ItÀ-
liÀban kitünû eredm¢nnyel fejezte be, minek
k´vetkezt¢ben f¢nyes egyhÀzi karriert futott
be. Kezdetben lector philosophiae-k¢nt mük´-
d´tt, 1695-ben pedig kinevezt¢k lector contro-
versiarumnak a S. Congregatio de Propaganda
Fide mell¢. N¢hÀny ¢v alatt a VatikÀn cenzori
hivatalÀnak egyik kulcsszem¢lyis¢ge vÀlt belû-
le. 1708-ban halt meg.

2. Nicolaus Steno (Stenonius) (1638ä1686)
sz¡lûvÀrosÀban, KoppenhÀgÀban kezdte meg
orvosi tanulmÀnyait, melyeket k¢sûbb Amsz-
terdamban, majd Leidenben folytatott. Eb-
ben az idûben t´bb anatÂmiai f´lfedez¢st tett
(l. ductus Stenonianus), ¢s ekkor kezdûd´tt
SpinozÀval valÂ ismerets¢ge is. 1664ä65-ben
ItÀliÀba k´lt´z´tt, ahol II. FerdinÀnd toszkÀ-
nai nagyherceg hÀziorvosa lett. 1667-ben az
evang¢likus hitrûl Àtt¢rt a katolikusra. °rdek-
lûd¢se mindinkÀbb a geolÂgia fel¢ fordult, e
tÀrgyk´rben Árott fûmüv¢t (DE SOLIDO INTRA
SOLIDUM NATURALITER CONTENTO DISSERTA-
TIONIS PRODROMUS) Spinoza k´nyvtÀrÀban
k¢t p¢ldÀnyban is megtalÀltÀk. 1672-ben or-
vosk¢nt k´lt´z´tt KoppenhÀgÀba, Àm m¢g
ugyanebben az ¢vben pappÀ szentelt¢k, sût
nemsokÀra °szak-N¢metorszÀg, DÀnia, Sv¢d-
orszÀg ¢s Norv¢gia p¡sp´k¢v¢ nevezt¢k ki.
Ekkoriban Árott teolÂgiai ÁrÀsainak gyüjtem¢-
nye k¢t k´tetre terjed.



PÀlyi AndrÀs: Z¢nÂ ¢s az irodalom ã 573

 A lev¢l nyomtatÀsban jelent meg Firenz¢-
ben 1675-ben. HosszÃ idûn Àt elveszettnek
hitt¢k, W. Meijer, a jeles Spinoza-kutatÂ buk-
kant rÀ egy p¢ldÀnyra, s û is adta ki a CHRO-
NICON SPINOZANUM cÁmü ¢vk´nyvben 1921-
ben. A fordÁtÀs alapja: Spinoza: OPERA, im
Auftrag der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften, hg. von C. Gebhardt, Heidel-
berg, C. Winter, 1925. IV. k´tet, 292ä298. o.
3. OPERA, IV. 320. o.
4. LÀsd ETIKA, II. r¢sz, 40. t¢tel, 2. megjegy-
z¢s.
5. LÀsd errûl a SPINOZA CSELEKV°SELM°LET°-
NEK BUKTATñI cÁmü ÁrÀsomat.
6. 22. lev¢l (Blyenbergh SpinozÀhoz), POLITI-
KAI TANULMçNY, 189. o.
7. 23. lev¢l, POLITIKAI TANULMçNY, 194. o.
8. ETIKA, IV. r¢sz, 73. t¢tel, 339. o.
9. ETIKA, IV. r¢sz, 71. t¢tel, 337. o. V´. m¢g W.
R´d: SPINOZA SOCIETAS-FOGALMA. In: Magyar
FilozÂfiai Szemle, illetve az Atlantisz KiadÂnÀl
megjelent k´nyvemet SPINOZA °S A GYAKORLA-
TI FILOZñFIA PROBL°MçJA cÁmmel.
10. ETIKA, V. r¢sz, 40. t¢tel, megjegyz¢s.
11. Az adott igaz ideÀval, illetve a szkepticiz-

mussal kapcsolatos spinozai ÀllÀspont legin-
kÀbb a TANULMçNY ismeretelm¢leti fejteget¢-
seiben k´rvonalazÂdik. LÀsd m¢g A KEZDET
KEZDETE cÁmü ÁrÀsomat.
12. Klasszikus tÀrgyalÀsa a szkepticizmus eff¢-
le funkciÂjÀnak R. H. Popkin HISTORY OF
SCEPTICISM FROM ERASMUS TO SPINOZA.
13. àHa a filozÂfusok kÁs¢rteteknek akarjÀk nevezni
mindazt, amit nem ismer¡nk, akkor nem tagadom a
kÁs¢rteteket, mivel v¢gtelen sok olyan dolog van,
amely rejt¢lyes elûttem.Ê POLITIKAI TANULMçNY,
258. o.
14. LÀsd errûl mÀs szemsz´gbûl Heidegger
SCHELLING °RTEKEZ°SE AZ EMBERI SZABADSçG
L°NYEG°RýL cÁmü k´nyv¢nek megfelelû feje-
zet¢t.
15. A kÁs¢rteteket illetûen lÀsd az 52. levelet
(POLITIKAI TANULMçNY, 257. sk. o.), amely
t´bbek k´zt ezt mondja: àMert az igazat meg-
vallva m¢g sohasem olvastam hitelt ¢rdemlû szerzût,
aki vilÀgosan bebizonyÁtanÀ l¢tez¢s¡ket.Ê
(258. o.)
16. Descartes hasonlÂ ÀllÀsfoglalÀsÀt ä noha
persze nem ennyire ki¢lezetten ä lÀsd az °R-
TEKEZ°S V. r¢sz¢nek elsû bekezd¢seiben.

NOVELLAPçLYçZAT

PÀlyi AndrÀs

Z°Nñ °S AZ IRODALOM

1

Egy esernyû a MikszÀth t¢ren. Vagy a MÀtyÀs t¢ren? Egy pad tÀmlÀjÀra akasztva. V´-
r´sre festett, repedt deszka, lepattogzott. AkÀr a ligetben. Ott minden este csÂkolÂz-
nak az ilyen padokon. Itt meg semmi, csak egy esernyû, odaakasztva, ottfelejtve. Valaki
nagyon szerethette ezt az ernyût. Sokat jelentett neki. M¢g amikor odaakasztotta a
pad tÀmlÀjÀra, akkor is. AztÀn eltünt. TalÀn meghalt vagy elutazott. Z¢nÂ Az elÁziumi
mezûk cÁmü filmre gondol, abban a filmben volt egy csigahÃsÃ, kenetteljes pofa, amo-
lyan papos figura. A t´rt¢net szerint fûhivatalnok, aki a hatÂsÀg szÁneiben l¢p f´l. De
egy pap jÀtszotta a szerepet, isten bizony. Az a pap, aki az utolsÂ ¢vekben anyÀhoz jÀrt.



Egy filmszÁn¢sz-pap?! Mi¢rt ne? Lassan a papoknak is bizonytalan lesz a betevû falatja.
Mell¢kkereset. Becs¡letes pap volt, hosszan ¡cs´rg´tt anya betegÀgyÀnÀl. Fantasztikus
sztorikat tudott a halÀl utÀni ¢letrûl. Besz¢lt, besz¢lt, s megtelt a szoba olyan alakokkal,
akiknek mÀr r¢g nyoma veszett. Akik mÀr elporladtak, akikre mÀr senki sem eml¢ke-
zett. ý meg elhitette anyÀval, hogy a holtak f´ltÀmadnak. Egyszerüen nem hal meg
senki, mondta, csak alszik egy kicsit, aztÀn minden folytatÂdik ott, ahol abbamaradt.
De mi¢rt ¢pp ott? ä k¢rdezte anya. Mi¢rt nem fiatalon tÀmad f´l az ember? ValÂban.
Mi¢rt nem fiatalon? AnyÀnak ez a pap volt az egyetlen vigasza. A betegs¢g az Àgyhoz
lÀncolta, reggeltûl estig szenvedett, szenvedett, ´sszeszorÁtotta az ajkÀt, vÀrta a papot,
Ãjra hallani akarta azokat a csodÀlatos t´rt¢neteket.

HÀt persze hogy a MikszÀth t¢r! Itt a kiÁrÀs, hogy Krisztus kirÀly kÀpolna. Anya imÀdta
az ilyen helyeket. AmÁg jÂl bÁrta magÀt, ez volt a fû programja. Az aprÂ kÀpolnÀkat, a
kis templomocskÀkat szerette. Be¡lt, elcsitult benne minden hÀborgÀs. TalÀn igazi lÀ-
tomÀsai voltak, talÀn csak ÀbrÀndozott. Let¢rdelt, ahogy szokÀs. Z¢nÂ nem ment vele,
m¢g mit nem! Neki, kem¢nyk´t¢sü, pogÀny fickÂnak megvolt a v¢lem¢nye az eff¢le
szentfazekakrÂl. Anya, mondjuk, mÀs. Vagyis nem, de most mÀr megbocsÀtott neki.
Eln¢zte a padon felejtett rÂzsaszÁn esernyût. Ki mÀs hagyhatta ott, mint anya, az Àjtatos
szentfaz¢k, amikor utoljÀra bement a kÀpolnÀba. Mi t´rt¢nt ott benn? ñrÀkat tudott
odabenn elt´lteni. Amikor kij´tt, mindig ugyanaz a r¢v¡let ¡lt az arcÀn, mint aki va-
lami furcsa k¢jes gy´trelmen esett Àt, s ez Àtf¢nyesÁtette fÀradt vonÀsait. Boldog volt,
nem is tudott mÀsra gondolni, eg¢sz bensûj¢t ÀtjÀrta a nagy ¢rz¢s. Idûk´zben elÀllt az
esû, megfeledkezett az esernyûrûl. °rtelmetlen, gazdÀtlan tÀrgy, ott mÀlladozik a ko-
szos jÂzsefvÀrosi padon. Anya meghalt, nincs t´bb¢, a pap se j´n mÀr, nem mes¢l a
f´ltÀmadÀsrÂl. Z¢nÂ nyelt egyet, ́ sszeszorult a torka. FÀjdalmas ¢s sivÀr dolog az ¢let.
Eg¢sz nap t¢tlen¡l lûd´r´gni a Teleki t¢ren, alkalmi munkÀt lesni. Legfeljebb a fali
firkÀkat gyüjtheti, mint gyerekkorÀban. De akkor minden mÀsk¢pp volt. A Krisztina
k´rÃton laktak, a Naphegy aljÀban, a hÀrom szoba tele csipk¢kkel, vÀzÀval, porcelÀn-
ûzik¢vel, szentk¢pekkel. A hÀz k¢t bejÀrattal ¢p¡lt, s a hÀtsÂ, a hegyre nyÁlÂ mindjÀrt
a mÀsodik emeletrûl az utcÀra vezetett. Ott Àlltak a szem¢tgyüjtû kond¢rok. A vice-
hÀzmester s´t¢t k¢pü JÂzsija disznÂsÀgokat rajzolt a szemetesed¢nyekre. Anya meg-
tiltotta, hogy a hÀtsÂ kapun menjen ki az utcÀra. ögy f¢ltette ût az ocsmÀny szavaktÂl,
mintha t¢nyleg a patÀs ́ rd´g ́ ltene benn¡k testet. Napokra ked¢lybeteg lett szeg¢ny-
ke, ha a szenesember, aki lehordta a pinc¢be a t¡zelûj¡ket, a f¡le hallatÀra mondott
valami cifrÀt. HovÀ fejlûd´tt azÂta a vilÀg! °lete alkonyÀn mÀr a hamvas leÀnykÀk is
ott baszdmegoztak az ablakuk alatt. Most k¢t apÀca megy Àt a MikszÀth t¢ren, Z¢nÂ
n¢zi ûket. Lehet, hogy mÀr ûk is? Ki tudja. LÀtott egy magazint, abban szentelt gyertyÀt
dugtak be maguknak, Ãgy el¢g¡ltek ki.

2

Egy fura, v¢konydongÀjÃ ifjÃ odatelepedett a padra az esernyû mell¢. SujtÀsos dol-
mÀnyban, fess nadrÀgban, f¢nyes csizmÀban Ãgy fest, akÀr egy mÃlt szÀzadi deÀk. Elû-
veszi a szalonnÀt, a cipÂt, a bicskÀt, falatozik. HÀt ez jobb, mint az apÀcÀk. Micsoda
figurÀk vetûdnek erre! Z¢nÂ csÁpûre tett k¢zzel, n¢mÀn m¢regeti a fiÃt. Csak amikor
az esernyû fel¢ nyÃl, akkor szÂl oda:

ä H¢ te, ne!
A dolmÀnyos megrezzen.
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ä Nem a ti¢d az.
ä Csak megn¢zn¢m, no.
ä HÀt csak, ¢n is azt mondom.
Le¡l a dolmÀnyos mell¢, amÁg az forgatja az ernyût.
ä LÀtja-e, bÀtyÀm, a nyele ¡reges bel¡l.
ä Akkor mi van?
ä JÂ t¢ma. Lehet benne titkos iratokat csemp¢szni.
ä T¢ma? Mi vagy te, kisbarÀtom, filmsztÀr? °n ÁrÂ akartam lenni ä mondja Z¢nÂ.

ä Az apÀm ¡gyv¢d volt a KrisztinavÀrosban, igazi, r¢gi ¡gyv¢d, jÂl menû irodÀval, de
az ´tvenes ¢vekben kinyÁrtÀk. Tudod, mivel? Egy ¢jszaka beÀllÁtottak hozzÀnk az ÀvÂ-
sok, ¢s hÀzkutatÀst tartottak. Az apÀm cuccai k´zt talÀltak egy magazint, amiben volt
valami Hitler-portr¢. Na ¢s ez elegendûnek bizonyult ahhoz, hogy kitelepÁtsenek. °s
tudod-e, kisbarÀtom, ki kapta meg a lakÀsunkat? Az az ÀvÂstiszt, aki a hÀzkutatÀst ve-
zette. Ilyen vilÀg volt akkor. HÀt ez¢rt nem lettem ¢n ÁrÂ.

ä Ez¢rt?
ä HÀt persze. Mihez kezdhettem ezek utÀn? B¢kÀt fogtam a BerettyÂban, kisba-

rÀtom. Tudod, mit?! ä f´lnyerÁt. ä MegprÂbÀltam pornÂt Árni. JÂ szaftosakat, a szent-
s¢git neki, azt m¢g ¢lveztem is. De hÀt az meg tilos volt akkoriban. HÀt akkor? NyÁrjam
ki magam? Nem el¢g, hogy az apÀmat kinyÁrtÀk? Amikor visszaengedtek a fûvÀrosba,
akkor se kaptuk vissza a budai lakÀst. Csak itt a pesti oldalon adtak valamit.

ä Most nem Ár?
ä Most? Kinek? MÀr a pornÂt se olvassÀk! Azt hiszed, valaki is olvas ebben az or-

szÀgban?
ä TalÀn igen.
ä Hol ¢lsz te? A mÃlt szÀzadban?
ä Tudja, bÀtyÀm, nem mindig a nagy emberek k´zt kell keresni a nagy embereket.
ä Mi?!
ä No, ki mondta ezt? Mirabeau, a nagy francia Àllamf¢rfiÃ.
ä De b¡szke vagy magadra.
ä Adja nekem az ernyût.
ä Azt nem. AnyÀ¢ volt. Anya hagyta itt a padon. Mielûtt meghalt. Kiss¢ dilinÂ volt

mÀr szeg¢ny, olyan szentfaz¢kf¢le, ¢rted? AztÀn kampec. De hÀt a csalÀdi ´r´ks¢g az
csalÀdi ´r´ks¢g. Szents¢g, nem?

ä Ezt a mes¢t most talÀlta ki, ¢des bÀtyÀm.
ä Udvarias vagy, meg kell hagyni.
ä Vagyis eny¢m az ernyû ä mondta az ifjÃ.
Z¢nÂ f´lÀll, nyÃjtÂzkodik. Mire visszafordul, a dolmÀnyos eltünt. HovÀ? Egy kapu

alÀ? BevÀgta magÀt egy taxiba? NetÀn lÂra pattant? Ez jÂ, ez a legjobb. K¡l´n´s vi-
szont, hogy az ernyût ott hagyta a padon. TalÀn megsajnÀlta. Lehet, f¢lt, ha f´lkapja,
magÀval viszi, sz¢tesik a kez¢ben. LÀtszik a fiÃn, hogy tudja szeretni a tÀrgyakat. R¢gi
vÀgÀsÃ gyerek, az h¢tszents¢g.

3

Z¢nÂ dudorÀszik, nagy-nagy felszabadultsÀgot ¢rez. Verset fabrikÀl magÀnak. Mikor
foglalkozott û utoljÀra k´lt¢szettel? Gyermek vagyok, gyermek lettem Ãjra... Mintha
a sajÀtja lenne, Ãgy mondogatja. Boldogan, r¢v¡lten, tÀgra nyÁlt pupillÀval. çtszitÀl a
nap a MikszÀth t¢ri fÀk lombozatÀn. Ez a legmeghittebb f¢ny, amit el tud k¢pzelni.
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Amitûl otthon ¢rzi magÀt a t¢ren. Lovagolok füzfasÁpot fÃjva... Milyen jÂ vers, az is-
tenbe is! Milyen jÂ k´ltû vagyok, ¢s senki nem tud rÂla. Te gyÀva. Nem mered leÁrni.
AkÀr egy Petûfi. Egy Ady. Egy Chopin. Kopog-kopog a rossz vid¢ki valcer. °s fÀj, ¢s
m¢ly, mint egy Chopin-keringû. Ki Árta ezt? Az a vid¢ki ¢let ott a BerettyÂnÀl, az volt
csak a m¢lys¢ges m¢ly fÀjdalom. Anya soha nem tudta kiheverni. Apa k¢sûbb Ãjra-
kezdte az ¡gyv¢di melÂt, de igazÀn nem hagytÀk labdÀba rÃgni. Egyszerüen belepusz-
tult. Lehet, hogy neki m¢g m¢lyebb volt a fÀjdalma, csak nem Àrulta el. öriember
nem besz¢l a szentimentjeirûl.

Z¢nÂ ¢vek Âta nem jÀrt a Krisztina k´rÃton. Soha nem szeretett sehova visszamenni.
M¢g az elûzû percbe sem. Az elûzû cÁmre sem. PrÂbÀlkozott û ÃjsÀgkihordÀssal is, de
nem neki valÂ mesters¢g. çllandÂan visszakÂdorogni ugyanazokhoz a postalÀdÀkhoz,
ugyanazokhoz a pofÀkhoz. Mint egy alÀzatosan ny¡szÁtû, elvert kutya. N¢ha ´k´llel
fenyegett¢k. Az anyÀddal szÂrakozzÀl! Az anyÀddal! Mi¢rt ¢pp anyÀval? °s a Bo¢r
Aranka, az a drÀga szÁnpadi csillag! Az is a kuncsaftja volt. A szentiment volt a szava-
jÀrÀsa. Tûle tanulta. Egy erd¢lyi szÁn¢sznû, aki Àtj´tt, itt meg leÀldozott neki. Megesett
rajta a szÁve. Anya halÀla utÀn, amikor kisebbre cser¢lte a lakÀst, becs´ngetett Bo¢r
ArankÀhoz, ott lakott a MÀtyÀs t¢r sarkÀn. Elvitte neki a hangulatlÀmpÀt, amit anya
m¢g a kitelepÁt¢sbe is magÀval hurcolt. AjÀnd¢kba. A lÀmpa ernyûje ugyanolyan rÂ-
zsaszÁn volt, mint a MikszÀth t¢ri esernyû, ¢s ugyanÃgy foszladozott.

ä Anya odavolt a rÂzsaszÁn dolgok¢rt ä mondta a szÁn¢sznûnek.
Bo¢r Aranka titokzatosan mosolygott. Megk´sz´nte. Akkoriban mÀr nem l¢pett f´l

szÁnhÀzban. Pedig micsoda hang! °s nem kellett. Egy kultÃrhÀzban MÀndy-novellÀkat
olvasott f´l. Oda meghÁvta ût is.

ä Ki az a MÀndy? ä k¢rdezte Z¢nÂ.
ä A MÀndy?! Szent isten, maga nem tudja, ki a MÀndy! HÀt û az, aki itt rÃgta a

labdÀt a MÀtyÀs t¢ren.
ä °s ÁrÂ lett?
ä De m¢g milyen!
ä Milyen?
ä Egy sÀmÀn! Egy jÂzsefvÀrosi sÀmÀn. Nem csinÀl semmit, csak megy az utcÀn ¢s

jojÂzik. Felhajtott gall¢rral. Ennyi. °s akkor kider¡l, hogy nem is û az. Hanem egy
Àrus a Teleki t¢rrûl. Mondjuk, a Teleki t¢rrûl.

ä Melyik Àrus?
ä Hogyhogy melyik?
ä Ismerem az ottani Àrusokat.
ä Mindegy. Ez irodalom. Irodalom! J´jj´n el, ¢s hallgassa meg.
ä Tudja, engem igazÀn csak a pornÂ ¢rdekel.
De az¢rt meghallgatta.
°s most ott Àll a Krisztina k´rÃti elûszobÀban. Semmi sem vÀltozott. A porcelÀn-

ûzik¢k, a szentk¢pek, a hangulatlÀmpa. Minden a hely¢n. Finom szûnyegek, csipk¢k,
karossz¢kek. OvÀlis eb¢dlûasztal. Anya olvas, nem figyel rÀ. Beletemetkezik. Az arca
ki¡t¢ses lesz a betüktûl. Ellepik a betük, mint a legyek. A k´nyv mÀr lehull, szerte a
lapjai, ¡res papÁrlapok, kiszippantotta belûle a betüket, ott tÀncolnak, szikrÀznak, lo-
bognak k´r´tte. Ez ritkÀn esik meg. Anya rendszerint eltolja magÀtÂl a k´nyveket, f¢l
tûl¡k, ¢rzi benn¡k a csÀbÁtÀst, a sz¢d¡letet, a mÀmort. Nem akar bünbe esni. Most m¢g-
is. HabÀr ez a k´nyv egy tÃlvilÀgi esernyûrûl szÂl. Egy csodat¢vû esernyûrûl. Anya m¢gis
Ãgy olvassa, mint aki teljesen Àtadja magÀt a bünnek. Nem is tud mÀsk¢pp olvasni.

Z¢nÂ lassan felemelkedik, mozdul. Anya nem reagÀl. Itt az idû, most vagy soha. A
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puha szûnyegen lÀbujjhegyen kioson. Ki a l¢pcsûhÀzba. JÂzsihoz. A szemeteskond¢-
rokhoz.

ä Add ide azt a kr¢tÀt.
JÂzsi nem akarja, de û elveszi tûle. V¢gre. Most megcselekszi, ha ́ sszedûl is a vilÀg.

Nagy betükkel kiÁrja a l¢pcsûhÀz falÀra: PINA FASZ EGYºTT BASZ. Hangosan ver
a szÁve. JÂzsi Àll mellette, vihog. Ez jÂlesik, ez f´loldja benne a szorongÀst. Egy¡tt vi-
hognak.

4

A bün, a bün! Megt´rt¢nt. Ki k´vette el? ý tette volna? Nem ¢rez semmi büntudatot.
Vagy anya? Mire volt jÂ az a t¢bolyult olvasÀs?! Az a szem¢rmetlen betütÀnc! Erre is
csak anya k¢pes. Elk´vette a bünt, ¢s meghalt. A nûk mindent tÃlbonyolÁtanak. Bo¢r
Aranka is a felolvasÀsaival. V¢gig azt kellett ¢reznie, hogy tÃl sok benne a szentiment.
TÃllihegi. Fel akarja t´lteni ¢rzelemmel. Ahelyett, hogy a t¢nyeket k´z´ln¢. A MÀndy
egy tudÂsÁtÂ, û meg hûst csinÀl belûle. Eg¢sz idû alatt A superman cÁmü filmre gondolt.
A szuperember alÀszÀll a JÂzsefvÀrosba, akÀr egy csodat¢vû istenszobor. LegalÀbbis
Bo¢r Aranka elûadÀsÀban.

Most lÀtja, hogy az ocsmÀnysÀg a kÀpolna falÀn ¢ktelenkedik. Hogyhogy? A szem¢t
d´rzs´li. Ki tette? Mif¢le csapda ez? Levakarni! De nincs ideje. Az elsû betüt siker¡l
m¢g elmaszatolnia, ¢s lefogjÀk a kez¢t. Tetten ¢rt¢k. çllnak k´r´tte az emberek. Meg-
jegyz¢sek. F´lhÀborodott rikÀcsolÂ hang. Nem ¢rt egy szÂt se. Mintha idegen orszÀg-
ban lenne. Lek´pik. RÀngatjÀk. EgymÀssal is hajba kapnak. AutÂk dudÀlnak, nem
tudnak haladni a csûd¡lettûl. Elûker¡l a csigahÃsÃ pap. Aki Az elÁziumi mezûk fûhiva-
talnokÀt alakÁtotta. Most is Ãgy besz¢l, akÀr egy hivatalnok. Mintha nem is û lenne,
aki ÂrÀkig ¡lt anya betegÀgyÀnÀl. Szents¢gt´r¢s! FelhÀborÁtÂ szents¢gt´r¢s! Itt bevÀr-
juk a rendûrs¢get, kis´reg ä vÀgja Z¢nÂ k¢p¢be. Ezt se mondtÀk m¢g neki, hogy kis-
´reg. Nagyon topis lehetek, gondolja. Mi¢rt nem tudott û soha felserd¡lni? Ehhez
kellene egy pszicholÂgus, hogy elmagyarÀzza. Hogy mitûl van ma is szabad ÀtjÀrÀsa a
gyerekkorba? Mit keresett a Krisztina k´rÃton? Visszamenni! Esz¢be se jutott vissza-
menni. Minden egyszerre van. Ez zavarta ´ssze a dolgot.

Anya Baross utcai kislÀny. Copfos, aranyos, babamosolyÃ. Ott z´r´g a nyolcas vil-
lamos az ablakuk alatt. V¢gig a macskak´ves Baross utcÀn. Ez is most van? Egy fÀradt,
Àlmos utolsÂ villamoskocsi. Bizonytalanul, kiss¢ imbolyogva, mint aki f¢l, hogy nincs
is sÁn a kereke alatt. De az¢rt j´n. Mogorva csikorgÀs jelzi az ÃtjÀt. Egyre k´zelebbrûl.
Nincs vezetûje, nincs utasa. Csak a MÀndy. ýsz, t´rûd´tt, mÀr beteg. De tudja, hogy
most el kell j´nnie. Sorsd´ntû Âra. A villamos z´kken, megÀll. A dolmÀnyos fiatal-
ember lesegÁti az ÁrÂt a magas villamosl¢pcsûn. Zavart elhÀrÁtÀs. Ne, neki ne segÁtse-
nek. ý j´tt segÁteni. De aztÀn elfogadja. EgymÀs mellett l¢pdelnek. Nem besz¢lnek,
tudjÀk, mi a dolguk. A dolmÀnyos aggÂdva figyeli az ´reget. PÀr l¢p¢sre a csûd¡lettûl
megÀllnak. Hirtelen cs´nd, minden szem rÀjuk mered.

MÀndy odal¢p a kopott padhoz. A fiatalember szÂ n¢lk¡l leemeli a pad tÀmlÀjÀrÂl
az esernyût, a kez¢be adja. Az agg ÁrÂ elindul az ernyûvel. Azzal az Àldott ernyûvel.
Utat nyitnak neki. Kikattintja az ernyût, odatÀmasztja a falhoz. °pp eltakarja vele az
ocsmÀnysÀgot. Moraj fut v¢gig a jelenlevûk´n. Nem ¢rtik. Csak nem azt akarja ezzel...
Csak nem veszi v¢delm¢be? Nem, mondja, nem vesz v¢delm¢be senkit, semmit. Csu-
pÀn felelûss¢get ¢rez minden fali firkÀ¢rt. M¢g csak ez hiÀnyzott. FelhÀborÁtÂ! Egy
MÀndy IvÀn! ZÃg a t´meg.
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A pap odal¢p hozzÀ:
ä °s az ́ n novellÀjÀt k´z´lte a Vigilia? Tudja, ki olvassa ezek utÀn a katolikus sajtÂt!

GyalÀzat!
MÀndy csÂvÀlja a fej¢t.
ºv´ltenek k´r´tte. FeszÁtsd meg, feszÁtsd meg!
Erre elemeli a faltÂl az ernyût.
Isteni csoda, eltünt a firkÀlmÀny a kÀpolnÀrÂl.
JÀmbor n¢masÀg ¡li meg a teret.
Z¢nÂ fell¢legzik. Megmenek¡lt. HÀla a szuperembernek. Csak n¢zi-n¢zi a k¡l´n´s

epilÂgust: a szuperÁrÂ ¡nnep¢lyesen ÀtnyÃjtja a dolmÀnyos ifjÃnak az ernyût. ýt illeti.
Hadd Árja meg azt a sz¢dÁtû k´nyvet, amit anya oly bün´s szenved¢llyel olvas. Furcsa.
Hacsak... hacsak nem neki van igaza, hogy minden egyszerre van.

ä H¢, Z¢nÂ!
Egy Àrus a Teleki t¢rrûl.
ä Mi van?
ä Igyunk egyet az izgalomra, kis´reg.
Isznak. N¢zi, ki ez. ý vagy nem û? Nem jojÂzik, az h¢tszents¢g. De attÂl m¢g lehet...

Akire Bo¢r Aranka azt mondja, ez irodalom. çm jÂval k¢sûbb megtudja a szÁn¢sznûtûl,
hogy MÀndy IvÀn mÀr meghalt. K¢t ¢ve. HÀt akkor? Ez is egy csodÀs t´rt¢net, anya
hogy szerette volna!

RÀkos SÀndor

VILLANçSOK

LÀtvÀny

¢gre fesz¡l mint sejtelem
sÁrnivalÂan testtelen
a k¢kkel Àtt´rt hegygerinc

A vihar

egyetlen fa lombjÀba gy´tri
szÀz meg szÀz verdesû madÀrszÀrny

rettenet¢t

àReszket a bokor, mert...Ê

s a n¢vtelen pillanatok
mikor madara elszÀllta utÀn
egy ideig m¢g tovÀbb reszket
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¹r´ks¢g

àcsalÀdfÀmÊ Àgain ä nem sz¢gyen s nem ¢rdem ä
szent rabbi s zsoltÀros kÀlvinista rektor
csoda-e m¢g alig pelyhesedût egykor
prÂf¢tasors fel¢ l´kd´s´tt a v¢rem

A hÁvÀs

elv¢konyulva mint az Àrny¢k
merre f¡lelget mire vÀr m¢g
tÀn arra hogy a Gazda sÁpja
naplenyugtÀval hazahÁvja

Menetgyakorlat

bot n¢lk¡l ha l¢pni botor
menten ´nmagÀba botol
ha meg bottal abba botlik ä
lÀba rossz tr¢fÀnak ´tlik

K´sz´njem-e?

nemcsak fogaimat t´rdelte ki
s v¢rem t¡z¢t oltotta el a kor
de fÀjdalomdÁjul valamikor
adott is ezt-azt ä k´sz´njem neki?

Hunyt szemmel

´reg arcom ¢geti a szemed
ne n¢zz rÀm mert megsz¢gyenÁtesz
ha velem besz¢lsz hunyt szemmel besz¢lj
hogy ne kelljen les¡tn´m az eny¢met

Helyrajz

t¢r ahol nincs t¢ren kÁv¡l
l¢t ahol nincs l¢ten kÁv¡l
idû ahol nincs idûtlen
¢lsz az oksÀgnak sz´vet¢ben



Az ¢rz¢kf´l´ttirûl

¢rz¢keim ¢rz¢kf´l´ttit
ujjb´ggyel tapogatni k¢szek
mÁg ¢tk¡l szÀnt testem f´l´tt
k´r´z a keselyü eny¢szet

PÀrbesz¢d az ´reggel

ä ´reg t¢ged seregnyi nyÀr aszalt
ordas t¢l marta fejed hÂfeh¢r
a v¢gsû dolgok felûl faggatÂzom
mondd meg mi itt az ok mi itt a c¢l

ä kis ok kis c¢l sok akad a vilÀgban
de v¢gsû okot ¢s c¢lt nem talÀltam

Nem tudsz elbÃjni

f¢nyszÂrÂk pergût¡ze
fedez¢k¡l
m¢g egy g´r´ngy sem

hatalmas Àrny¢kot vetsz

minden m´g¡l kilÀtszol

ZÀrÂra

oltogatnak mÀr a teremben
egyre t´bb lÀmpa nem vilÀgol
r¢szenk¢nt hunyunk ki az Eg¢sznek
benn¡nk is ¢gû tudatÀbÂl
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FIGYELý

A K¹ZTES K¹LTý

Ferencz Gyûzû (Ãj) verseirûl

MagamtÂl egyre messzebb
Tevan, 1997. 100 oldal, 550 Ft

A k´lt¢szetben a nemzed¢kek gyorsabban k´-
vetik egymÀst, mint az ¢letben. Term¢ke-
nyebb folyamat. TÁz-tizen´t ¢v: Ãj generÀciÂ,
amelyik k¢szen kap ¢s emel Àt olykor ´nk¢n-
telen¡l is mÀsok kimunkÀlta stÁluselemeket,
noha k¢sûbb felismeri ¢s rendre el is felejti
ezeket a korai hatÀsokat. Nem mintha sz¢-
gyellni kellene az ilyesmit. àKiker¡lhetetlen t¢ny
ä Árja hÁres essz¢j¢ben T. S. Eliot1 ä, hogy az
Ãj k´ltû kapcsolÂdik a mÃlthoz, vagy igazodik hoz-
zÀ, de ez nem egyoldalÃ jelens¢g; [...] A mÀr meg-
levû müvek egymÀs k´z´tt ideÀlis rendet alkotnak,
ezt a rendet mÂdosÁtja, ha Ãj (igazÀban Ãj) müal-
kotÀs iktatÂdik soraik k´z¢. A meglevû rend persze
t´k¢letes az Ãj mü bet´r¢se elûtt; hogy ez a rend to-
vÀbb is fennmaradhasson... ezt az eg¢sz r¢gi rendet,
ha csak gy¢r ÏretusÀlÀsokkalÎ is, meg kell vÀltoz-
tatniÊ stb.

Mindez Ferencz Gyûzû elsû k´tet¢rûl jut
eszembe. P¢ldÀul az¢rt, mert û maga is utal rÀ:

àA HAGYOMçNY
°S AZ EREDETI TEHETS°GÊ

Mikor Lenau a negyedik sorba ker¡lt, Rim-
baud-t is Àt kellett sorolnom, ezzel viszont
Milton ¢s Majakovszkij mÀsodik k´tete is to-
vÀbbl¢ptek, ugyancsak az ´t´dik sorba; ami-
vel azonban Villon kiszorult. (Most legalul,
a hatodik sorban foglal helyet.) így, ha szü-
k´sen bÀr, de elf¢rt Robert Lowell ¢s Mac-
Leish. A mÀsodik sorban Dante okozott
nagy felfordulÀst: az elsû sorba ui. sehogy
se f¢rt mÀr, ill. fektetnem kellett volna a Do-
rottya dÁszkiadÀsÀt. Itt ellenben tÃl nagy a
h¢zag: a G´r´g k´ltûket nem hozhatom
vissza a harmadik sorbÂl. Berda ¢s Dayka

k´z´tt egy¢bk¢nt minden rendben; cum-
mings is elvan Chaucer oldalÀn. Nagy Zol-
tÀn szer¢nyen meghÃzÂdik a negyedik sor
k´zep¢n; ¢s ZrÁnyitûl jobbra m¢g hÀrom
k´tetnyi hely van.

(Jellemzû ez az irÂnia, ahogy az id¢zet kifor-
dul eredeti jelent¢s¢bûl, ¢s jellemzû az is,
ahogy a v¢gtelen folyamat talÀlkozik a k´ny-
vespolc adta behatÀrolt, hÀromk´tetnyi
hellyel.) Most, amikor az elsû k´tet verseit ol-
vasom Ãjra, nem az lep meg, hogy Ferencz
Gyûzû n¢melyik vers¢n ott van az elûzû nem-
zed¢k ä Tandori Dezsû, G¢her IstvÀn, VÀ-
rady Szabolcs ä keze nyoma2 (Ferencz Gyûzû
k´lt¢szete az eredeti elioti ¢rtelemben Ágy
¢p¡l be a kortÀrsi hagyomÀnyba), hanem
sokkal inkÀbb az, hogy a sajÀt hangjÀnak ä
ahogy k¡l´n´sen OMLçSVESZ°LY cÁmü mÀso-
dik k´tet¢tûl fogva mint tisztÀn elk¡l´n¡lû
Ferencz Gyûzû-hangot megszoktuk (k¢szen
kaptuk ¢s Àtemelt¡k) ä milyen sokf¢le vÀlto-
zata, tartalmi, formai jÀt¢ka van.3

Az Ãj k´nyvet az OMLçSVESZ°LY hangja
szervezi meg (a àkezdetÊ-ekbûl csak az ker¡l
ide, ami erre mutat,4 egy kiv¢tellel csak szo-
nettek): k¡l´n´sen az elsû k´tethez k¢pest
nagyon egys¢gesen. Ezt nem ¢rt¢kÁt¢letnek
szÀnom ä vagy mindk¢t ¢rtelemben ä: a n¢gy
k´tet alkotta n¢gy ciklust egy este el lehet ol-
vasni, ami a v¢kony versesk´tetek utÀni jÂ ¢r-
z¢ssel, aff¢le teljess¢g¢lm¢nnyel jÀr, mÀsfelûl
persze hogy sajnÀlom az elsû k´tet sokszÁnü-
s¢g¢t ä de hÀt nem a k´ltû hibÀja, ha a kifo-
gyott k´nyvet nem nyomjÀk Ãjra. Itt, a ne-
gyedik k´tetben egy¢bk¢nt is mÀs volt a c¢lja:
àLehetett volna ÏvÀlogatott versekÎ is a gyüjtem¢ny
alcÁme, de nem ÀltalÀnossÀgban vÀlogattam, nem
valamif¢le cs´kkentett teljess¢ggel kÁvÀntam k¢pvi-
selni verseimet. Ehelyett csak egy szÀlat hÃztam ki:
azokat a verseket gyüjt´ttem ´ssze, amelyek a tudat-
tal (t´rt¢netesen az ¢n tudatommal) foglalkoznak
´nmagÀban ¢s mÀsokhoz valÂ viszonyÀban.Ê Ha-
sonlÂ ez ahhoz a gesztushoz, amellyel K°T íV
cÁmü harmadik k´tete szÀmÀra ä gondolom,
t´bbk´tetnyi versfordÁtÀsÀt szükÁtette 19-re,
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hogy sajÀt 19 verse ehhez a mÀsik pill¢rhez
Ávelhessen Àt.

A MAGAMTñL EGYRE MESSZEBB k´tetcÁm a
FRAKTçL-TUDAT cÁmü vers egyik sora, a mÀ-
sodik k´tetbûl, ahogy a mottÂ is belsû id¢zet:
a K°T íV elûszavÀnak utolsÂ (ott prÂzÀba t´r-
delt) mondata: à°n legfûk¢ppen f¢lek ´nmagam-
tÂl, / S ha valamiben, ebben van rem¢nyem.Ê Re-
m¢li, hogy f¢l? °s mit rem¢l a f¢lelm¢tûl? Bo-
nyolult paradoxon. Az elûszÂ sem fejti meg,
noha ilyesmirûl szÂl: hogy a behatÀroltsÀgtÂl
f¢l, ¢s ennek a tudatÀba kapaszkodik. De mi-
be kapaszkodik a tudat?

Az 1988-ban Árott FRAKTçL-TUDAT teljes
sz´vege id¢zûjelben van ä nem tudni (ànem
tudniÊ, teszem hozzÀ), ki besz¢l, ki a lÁrai hûs,
aki ´nmagÀt harmadik szem¢lyben nevezi
¢nnek; aki egyr¢szt àkÁv¡lrûl figyelÊ, mÀsr¢szt
azonban ´nmagÀval azonos, ha a l¢lekkel, a
testtel ¢s a szellemmel nem is.

FRAKTçL-TUDAT*

àMagamnak hÀttal Àllva,
Szemben magam talÀlva
  Kivel, kivel, kivel,
Az ¢n megt´bbsz´r´zve
Esik magÀval ´ssze,
  °s kÁv¡lrûl figyel.

S ha ´nmagÀra ¢bred,
Hogy van belûle m¢g egy,
  Mi tartja egybe, mi?
OsztÂdnak szaporodva
R¢szekre-darabokra
  LevÀlt elemei.

Hiteles mÀsolatban
BÀr egyre tÀvolabb van,
  M¢g mindig, valahogy,
E v¢ge-lÀthatatlan
Terjedû lÀncolatban
  Az ¢n, az ¢n vagyok.

Ha v¢gtelen a lelkem:
Mert utol¢rhetetlen
  Halad maga elûtt;
Kapaszkodik a hÃsba,
Mely Ágy-Ãgy ´sszehÃzza,
  Majd magambÂl kil´k.

°s nincs k´zepe-magja,
Hasonulva-hasadva
  Nem egy, soha nem egy:
MagamtÂl egyre messzebb
N¢zem az eleresztett,
  Sz¢toszlÂ szellemet.Ê

 
* A szerzû megjegyzi: àA fraktÀl azonos
k¢pz¢si szabÀly v¢gtelen ism¢tl¢s¢vel l¢treho-
zott, ´nmagÀhoz hasonlÂ elemekbûl ÀllÂ
struktÃra. FraktÀlnak tekinthetû a MackÂ
sajt (Budapesti Tejipari VÀllalat Budafoki
ºzeme) dobozÀn lÀthatÂ k¢p.Ê

VÀrady Szabolcs egyik verse kapcsÀn az irÂ-
niÀrÂl szÂlva5 Ferencz Gyûzû az 1960ä80-as
¢vek àironikusan ´nreflexÁv teljesÁtm¢nyeiÊ k´z¡l
hÀrmat emel ki: KÀlnoky HomÀlynokyjÀt,
We´res Psych¢j¢t ¢s Tandori talÀlt tÀrgyait, a
tÀrgyiasult lÁrai alany jelens¢g¢t. NyilvÀnva-
lÂan vel¡k rokon a fenti verse. Ironikus mÀr
a k´nnyü (anakreÂni) dalforma ¢s hozzÀ a fi-
lozofikus t¢ma is, akÀrcsak az, ahogy a sze-
m¢lyess¢g ¢s a teljes elszem¢lytelened¢s fi-
gyeli egymÀst: hiszen maga a tudat ¢nekli
meg sajÀt sz¢tszÂratÀsÀnak el¢giÀjÀt. Erre a
tudatÀllapotra ä azonos foglalkozÀsi Àrtalom-
bÂl ä akÀrki rÀismerhet. Persze az¢rt àa
hangÊ Ferencz Gyûzû¢. ýrÀ jellemzû ez a faj-
ta sz¡ntelen irÀnyultsÀg. °s itt hadd jegyez-
zek meg valamit. Ha irÂniÀt mondok, Fe-
rencz Gyûzû verseiben egyre kev¢sb¢ gondo-
lok (csak) a stÁlusra: inkÀbb (angolosan) a
helyzetek ironikusak.6 °s egyre kev¢sb¢ van
szÂ jÀt¢krÂl. àK´teteimen visszafel¢ v¢gigtekintve
ä folytatja az elemz¢snek is beillû f¡lsz´vegen
ä azt lÀttam, hogy azok egyetlen k¢rd¢s egymÀsra
¢p¡lû vÀltozatait jÀrjÀk k´r¡l. Valahogy Ágy: 1. Ki
vagyok? Alkalmas eszk´z-e a besz¢d, hogy vÀlaszt
kapjak? 2. Vagyok-e egyÀltalÀn? Az vagyok-e, ami-
nek megfogalmazom magam? Majd: 3. Mi van,
ha vagyok s ha nem, leszek-e m¢g? HozzÀt¢ve v¢-
g¡l: 4. Kell-e lennem?Ê

ValÂjÀban nemcsak a tudattal valÂ foglal-
kozÀs, hanem az ¢letszeml¢let rendkÁv¡li tu-
datossÀga, a spontÀn cselekv¢s vagy ÁrÀs Àl-
landÂ tudatos ellenûrz¢se az, ami Ferencz
Gyûzû verseiben mindig jelen van. Az olva-
sÂtÂl is elsûsorban intellektuÀlis figyelmet vÀr
az ilyen vers, pontosabban: nehezebb rÀhan-
golÂdni ¢rzelmileg, amÁg az ¢rtelme rejtve
marad. Holott a besz¢lû titkolÂzÀs, az isme-
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retlen utalÀsok (1. k´tet) vagy a bonyolult lo-
gikÀra ¢p¡lû szÂk¢p (2. k´tet) nyelv¢t is meg
lehet tanulni, illetve kider¡l, hogy az utalÀ-
sok felfejt¢s¢re csak a versen bel¡l van (kor-
lÀtozott) lehetûs¢g, azon tÃl viszont sz¡ks¢g
sincs rÀ: a gesztus szÀmÁt, hogy valakik k´z´s
nyelven ¢rtik egymÀst ä az alap¢rz¢s, a kap-
csolatok bonyolultsÀga pedig a nyelvi Àlarc
m´g´tt ugyanÃgy felismerhetû, mint (mÀs-
hogy kÂdolva, kev¢sb¢ rejtve) egy romanti-
kus vagy vallomÀsos versben.

Ferencz Gyûzû k´lt¢szet¢re (hangsÃlyo-
zom: a hang azonossÀga mellett) a vÀltoztatÀs
ig¢nye is jellemzû. Az elsû k´tetben (a nyelvi
tudatossÀg jegy¢ben) gyakran a szavak jelen-
t¢se adja a fonalat (lÀsd a Tandori nev¢vel
f¢mjelzett nemzed¢kn¢l). Itt minden kezdûdik,
tart valahova (kapcsolat is, versÁrÀs is) ä illetve
ezzel ´sszef¡gg¢sben mer¡lnek fel k¢telyek.

àBÀr lÀthatÂlag arra megy, halasszam,
SzÂlvÀn arrÂl, akit helyben hagyunk,
Fogok m¢g mÀsk¢pp kezdeni: ha lassan
HovÀ jutok, Ágy befejezgetem,
Amiket f¢lbe-odahagyogattam.Ê

(SZçMCSERE, MINDEN ESETRýL)

Ezekben a versekben àaz ¢nÊ m¢g nem ker¡l
3. szem¢lybe,7 de a versek hûse mÀr cselekv¢s
k´zben megszenvedi a k´ltûi tudatossÀgot, a
vershelyzet eleve az ´nreflexiÂ. A szonettfor-
ma is fegyelmezi, korlÀtozza a rejtett vallomÀ-
sossÀgot.

Noha ¢les vÀltÀs nincs, az OMLçSVESZ°LY
idej¢re a k´ltû k´z¢pre ¢rt:

àögy vagyok itt, ism¢t, mint aki f´l¢lte,
F¢lig, tartal¢kÀt; innen mÀr, ami v¢sz,
N´vekvû vesztes¢g, s a marad¢k kev¢s,
Halmoznom hasztalan. Most hÀt azt pÂtolnÀm,
MÁg fogyasztom ezt is, ker¡l´k ilyformÀn
EgyensÃlyba hÀtha. K´z¢pen ¢s k´zben,
HÀny felûl szorÁtva, m¢gis, egyre cs´kken:
[...]
HatÀrt magam k´r¢ t´bb irÀnybÂl vontam.Ê

(F°LçLLçSBAN)

Fontos, sÃlyos verseiben az egzisztenciÀt vizs-
gÀlja, a behatÀrolt idût, a szem¢lyek, a sze-
m¢lyazonossÀg, az identitÀs probl¢mÀjÀt.8 En-
nek tÀrgyi megfelelûje a t¡k´r, az optika, a
f¢nyt´r¢s.

°s itt nagyon izgalmas dolog t´rt¢nik: Fe-
rencz Gyûzûn¢l talÀlkozik a filozofikus-metafi-
zikus k´ltûi hagyomÀny V´r´smarty-, Arany-,
Babits-, JÂzsef Attila-, Nemes Nagy çgnes- ¢s
Pilinszky-f¢le szÀla9 ä ¢s a Dr. Johnson Àltal
àmetafizikusnakÊ nevezett XVII. szÀzadi an-
gol k´lt¢szet intellektuÀlis, ´tlet- ¢s logikak´z-
pontÃ hagyomÀnya10 ¢s ennek ismert szÂk¢-
pe, a conceit vagy concetto. A verseket sokad-
szorra Ãjraolvasva azt lÀtom, hogy a k¢t ha-
gyomÀny eredendûen k¢tf¢le verset jelent. A
donne-i tÁpus a konkr¢t helyzet megvilÀgÁtÀ-
sÀra szolgÀlÂ metafora´tlet ¡r¡gy¢n tÀgul ki:

àMost arra vÀrok itt, hogy elfeledj,
°s mi lesz, hogyha siker¡lni fog.
[...]
Ha negatÁvom is megszünteted,
Azt is, ami nem lehet, fogva attÂl,
T́ bbet vel¡nk nem eshet ä akkor is,
Kettûs hiÀnyt ¡t´k a semmibe,
Kettûs elûjelem semlegesÁti
Majd egymÀst: ¢s v¢g´sszegem, a k¢t
HiÀny k¢tszeresen fogja jelezni,
Hogy hiÀba feled eml¢kezet:
HiÀba, voltam, s k¢tszeresen is,
°s nyoma lesz, hogy nyomtalan vagyok,
Benned, ahol nem, nyomtalan, vagyok.Ê

(AMIKOR MEGPRñBçLT ELFELEJTENI) 

A tisztÀn filozÂfiai tÁpus majd a harmadik k´-
tetben jelenik meg ä de Àtvezet¢sk¢nt meg-
talÀlhatÂ a kettû keresztezûd¢se is, illetve ¢pp
akkor, amikor a konkr¢t ¢lethelyzet ¢s a l¢t-
¢rz¢kel¢s egymÀsra mutat.

àígy lettem szÀmomra el¢rhetetlen;
Nincs p¢lda enn¢l szeml¢letesebb.
Magam magamon kÁv¡lre helyeztem,
Szemem kettûs lÀtÀstÂl ¢lesebb:
Mi bennem sz¢ttart, kÁv¡l ´sszef¡gg,
Addig voltam egy¡tt, mÁg ûvel¡k.Ê

(A HçRMAS öTNçL)

Ez az¢rt fontos, mert Ferencz Gyûzû Ãgy l¢p
be a magyar tudatlÁrÀba, hogy a donne-i
hatÀst lÀtÀsmÂdjÀvÀ alakÁtja, majd el is sza-
kad tûle. FogalmakbÂl indul ki, ¢s evidencia-
k¢nt, àk¢pi elemk¢ntÊ fogalmakkal vilÀgÁtja
meg ûket. A lÀtvÀnyrÂl a lÀtÀs, a szem¢ly
megosztottsÀgÀrÂl a nyelvtan, az optika, a
matematika, a kombinatorika, a geometria
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jut esz¢be. A k´ztes ¢lethelyzetbûl a teljes ¢let
k´ztess¢ge.

A harmadik k´tetben mÀr nincsenek don-
ne-i conceitek, legfeljebb bonyolultan egy-
mÀsra ¢p¡lû kifejtett k¢pben a teremt¢s bio-
lÂgiai ¢s ÁrÂi folyamata (ELVET°LT TEREMT°-
SEK), vagy a conceit k´nnyeds¢g¢n¢l jÂval
m¢lyebbre hatolÂ, bÀr nyelvileg igen rugal-
mas pÀrhuzam a lÀtÀs ¢s a tÀrgy viszonyÀrÂl,
ahogy a mozgÂ vonat, illetve a szemlencse be-
nyeli ¢s kivetÁti a tÀrgyat ¢s a k¢pet.

KulcsszÂ itt mÀr a àk´ztess¢gÊ, akÀrcsak Ne-
mes Nagy çgnesn¢l a àk´z´ttÊ. çtjutni vagy
nem Àtjutni: a hit, az Àlom, az ¢let, a befoga-
dÀs, a megfejt¢s tÃloldalÀra. Ennek tÀrgyi
megfelelûje az Áv, az Ável¢s, p¢ldÀul az azonos
sorszÀmÃ versek ¢s versfordÁtÀsok k´z´tt (bo-
nyolult vagy k´nnyen megfejthetû kapcsolÂ-
dÀsi pontokon),11 K°T íV  terjedelemben.

Fontos formai vÀltozÀson mennek Àt a ver-
sek.12 Mik´zben a k´ltû verstani gyakorlato-
kat ÀllÁt ´ssze,13 ¢s sajÀt k´tet¢ben pontos,
formahü versfordÁtÀsokat k´z´l, mi t´bb, ver-
set Ár a vers szerkezet¢rûl:

à...Ha sz¢tszereled, mi marad ä
A horpadt metrum, t´rt rag, igetû,
PÀr alkatr¢sz, mit bÀrki ´sszerak:

çbra szerint ellenûrizhetû.
De hogy keletkezett a folyamat
SorÀn, s hovÀ lesz a tartÂerû?Ê

(K¹NNYþF°MSZERKEZETEK
A K¹LT°SZETBEN)

ä sajÀt verseit elkezdi mÂdszeresen lazÁtani.
Ferencz Gyûzût nem ¢rdekli, amit egyszer
mÀr el¢rt. Sût mintha verstani k´nyv¢re
akarna cÀfolni: valÂban meg lehet tanÁtani a
k´lt¢szetet is, nemcsak a verstant? Ebben a
versesk´tetben az ´sszhangzÀst a v¢gsûkig fe-
szÁti (àvonzÀs ä szÂ-sÀvÊ ä ELVET°LT TEREMT°-
SEK), a rÁmeket gyakran mozaikjaikra szÂrja
sz¢t,14 hÀrom szÂtagra n¢gy rÁmel (àde innen
ä idegeimenÊ ä A HIT TöLOLDALçN), sût: n¢gy-
re ´t (àD´rgedelmet ä k´dbe dermednekÊ ä T°LRE
VçLT AZ ýSZ); ´sszekuszÀlÂdnak a szÂtagok
(àlÀthatatlan ä hÀtha, talÀnÊ; àlel´kje ä elûjelekÊ
ä A HIT TöLOLDALçN). KaleidoszkÂpban (szi-
lÀnkokban) a rÁmek.15

A negyedik k´tet Ãj verseiben (helyen-
k¢nt) a verslÀbakkal müveli ugyanezt: hÁm-

¢s nûv¢gzûd¢sü sorok buknak fel egymÀsban
(àM¢rt nem vÀgsz neki egybûl?Ê ä àAzt hiszed,
´sszedûl?Ê ä CSOMAGOLçS K¹ZBEN), vagy k¡-
l´nb´zû szÂtagszÀmÃ (bocsÀnat: paritÀsÃ) so-
rok kapnak egyforma lejt¢st a sor v¢g¢re,
megszegve ¢pp a gesztus Àltal fontossÀ vÀlÂ
szabÀlyokat:

àRÀzkÂdik, zuhog a k´tûrmel¢k,
R¢s, torlasz, amerre l¢p.
Mit kezdjen ideje szilÀnkjaival?
Szemcs¢s f¢nygerenda vibrÀl
çtlÂsan, ¢teri vÀlasztÂvonal.
K¢tfele ¢lni nem bÁr tovÀbb mÀr.Ê
(NAPOK R°SE, °VEK TORLASZA)

Az id¢zetbûl is lÀtszik, hogy nem csupÀn
k´lt¢szeti vÁvÂdÀsrÂl van szÂ: a k´ltû k´z¢r-
zet¢nek tÀrgyi megfelelûje a t´redezetts¢g. A
negyedik k´tet mÀsik ÃjdonsÀga, hogy sÃlyo-
sabb a mondanivalÂ, egyre nagyobb t¢tje van
az elhallgatÀsnak ¢s k¡l´n´sen a kimondÀs-
nak. A komorabb lÀtÀsmÂdra a k¢p is rÀvall:
a àszemcs¢s f¢nygerendaÊ nem a levegûr¢szecs-
k¢k Brown-mozgÀsÀnak tudomÀnyos, l¢lek-
tani vagy percepciÂs tÀrsÁtÀsa, hanem egysze-
ri, el nem aprÂzott, k¢s¢les metafora.

A szÀmok ¢s szem¢lyek sz¢tszÂratÀsÀhoz
m¢ltÂ egyes szÀm harmadik szem¢lyn¢l csak
az elidegenÁtûbb, ahogy a CSOMAGOLçS K¹Z-
BEN ¢s a SOK MçS °LET cÁmü versekben a k´l-
tû a tudat k¢t fel¢t besz¢lteti egymÀssal. A ki-
üz´tt elsû szem¢ly bizonytalankodik, mÁg
ikerpÀrja, cinikus f´l´ttes ¢nje mÀsodik sze-
m¢lyben korholja.

N¢gy vers szÂl az ¢n sz¢tszakadÀsÀrÂl, a
meg nem ismer¢srûl. Tartalmilag ¢s formai-
lag is elûk¢szÁtik a k´tet k¢t nagy pÂlusÀt: az
erk´lcsi krÁzis k¢t romantikus szabÀsÃ vers¢t
¢s az ûket ellensÃlyozÂ n¢gy verset boldog-
sÀgrÂl, ´r´mrûl. (TalÀn a kompozÁciÂ m¢gis-
csak kÁnÀl feloldÀst.)

RadnÂti MiklÂs leÁrja naplÂjÀban, mikor A
àMEREDEK öTÊ EGYIK P°LDçNYçRA cÁmü ver-
s¢nek eredeti vÀltozatÀbÂl, àOlyan, kit v¢g¡l is
meg´lnek, / mert maga m¢g sosem ´ltÊ, a Nyugat
szerkesztûi, Gell¢rt ¢s Babits elhagyjÀk a
àm¢gÊ szÂt. àMihÀllyal megbesz¢lt¡k, Ágy jobb ä
mondja Gell¢rt. ä SÃlyosabban esik, ¢s a m¢g
k¡l´nben is zavart. Ma m¢g nem, de esetleg hol-
nap igen? Nem ezt akartad mondani!Ê RadnÂti
Árja: àçltalÀnos helyesl¢s... csak Vas Pista ¡l moz-
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dulatlanul, mi ketten nem hissz¡k, hogy Ágy jobb.
ä De t´nkretett¢tek a daktiluszt!Ê ä jegyzi meg.16

PusztÀn formai a k¢rd¢s? Ferencz Gyûzû
mintha RadnÂti ¢rvel¢s¢t folytatnÀ, amikor
GYILKOSSçGOK cÁmü vers¢t Ágy kezdi: à°n
m¢g nem ´ltem meg senkit.Ê °rdekes megfigyel-
ni a versen RadnÂti szellemujjÀt: à¡gyes voltÀl,
rÀtermett a harcbanÊ. Igen, k´ltûinknek, Ãgy
tünik, hogy a l¢tharcban vÀlasztani kell; az
ember àcsal vagy csalÂdik v¢g¡lÊ, ¢s ¢rvelhet,
hogy àinkÀbb egyenek meg a f¢rgekÊ ä Ferencz
Gyûzû azonban, bÀr a àfeddhetetleneketÊ, a le-
gyûz´tteket tisztelettel emlÁti, ûket is felelûs-
nek tartja legyûzettet¢s¡k¢rt.

àS ha lelk¡ket nem terheln¢ a bün,
Hogy elûre kitervelten pusztÁtottÀk el
°s holtÀban fajtalankodtak sajÀt ¢let¡kkel,
BebocsÀtÀst kapnÀnak m¢g a mennybe is.Ê

(GYILKOSSçGOK)

Aki ¢l: ´lni is rÀtermett; aki ¢letet adott:
felelûss¢gre vonhatÂ. FordÁtott logikÀjÀval a
GYILKOSSçGOK t¡k´rk¢pe a kÁnzÀsig ´nmar-
cangolÂ nagy vers, a FELSýBB PARANCSRA. A
gy´trelmes ´nvÀdban a bünt csak egyetlen
k´r¡lm¢ny menti, a vÀgy. A verset gy´ny´rü
erotikus leÁrÀs tagolja, k´r¡l´tte fordul meg
a logika is, hiszen a àfelindulÀsÊ a valÂdi bün-
t¢nyt is menten¢, amelyre a vers elej¢nek jogi
nyelve (àgondolkodÀs n¢lk¡lÊ, àtiszta tudattalÊ)
utal. Az àelmeÊ ¢s a àmiv¢greÊ Nemes Nagy çg-
nes versein kereszt¡l nyÃlik vissza V´r´s-
martyhoz, a vilÀggal ¢s a lelkiismerettel valÂ
vÁvÂdÀs gy´ker¢ig. V´r´smarty k´rmondatai,
kifordÁtott sorai egyszer mÀr szerepeltek Fe-
rencz Gyûzû verseiben,17 ironikusan a jelen
valÂsÀgra vonatkoztatva: itt az irÂniÀn Àt¡t a
romantikus alapozÀs. Ha valaki ilyen gy´trel-
mesen ¢rz¢keli a vilÀgot, nem is ¢rezhet
ûszint¢bben, mint hogy magÀra veszi a bünt,
hogy a vilÀgot àszenvedni szaporÁtottaÊ.

Szinte az àamit mondtam, fÀjdalom voltÊ gesz-
tusa a k´vetkezû hÀrom vers, k´z¢ppontjuk-
ban a szemsugÀrral, az ¢lettel:

àMert vÀlaszul f´lemelte a k´nyvet
Amit ¢pp kivett a jegyzetf¡zet¢t az eg¢sz
Paksam¢tÀt hogy fejbevÀgja hogy aztÀn

SÃgjon a f¡l¢be valamit ¢s kimenjen
Abban egy teljes ¢let Ág¢rete volt
Egy eg¢sz ¢let Ág¢rete egy teljes

°let minden gy´ny´r¢nek Ág¢rete
çllt tovÀbb amÁg sorraker¡lt ¢s beadtaÊ

(AHOGY A KORLçT)

A jelenetben egybemosÂdnak a szem¢lyek:
egyes szÀm harmadik szem¢lyben k¢t sze-
m¢lybûl egy lesz (egymÀssal ¢s mellesleg
´nmagÀval is azonos szem¢ly), m¢giscsak a
harmÂnia irÀnyÀba megy¡nk, ha mÃlt idû-
ben is.

CSOMAGOLçS K¹ZBEN indulnak az Ãj ver-
sek, ¢s CSOMAGOLçS N°LKºL, Àlarc, rejtûz¢s
n¢lk¡l, t´bbsz´r´s gesztussal zÀrul a k´nyv.
Keret is ez, meg nem is, talÀn inkÀbb nyitva
marad, levegûh´z jut a befejez¢s. Az ajÀnd¢-
kozÀs paradoxonjai ¢s szÂkincse (àte adsz, ha
elveszelÊ, àtûled kapok, ha elfogadszÊ) vÀratlanul
t¢r vissza John Donne verseinek hüv´s logi-
kÀjÀhoz, talÀnyossÀga elsû lÀtÀsra elutasÁtÀst
vagy rossz lelkiismeretet is sejtethet: àMit ad-
hatn¢k? N¢zz k´r¡l, amit itt / LÀtsz, mind a ti¢d.
NyÃlj ¢rte, / Ami tetszik, vedd el. Nem tûlem ka-
pod.Ê ValÂjÀban ennek az ellent¢t¢rûl van szÂ:
àPedig akkor lenne az eny¢m, / Csak akkor, ha hoz-
zÀ¢rsz, ha elveszed.Ê A hiteless¢g fogja vissza a
vallomÀs hangv¢tel¢t, bensûs¢ges kapcsolat-
ban nincs helye nagy szavaknak. àMeg¢rtedÊ,
àmegbocsÀtodÊ ä nem is k¢rd¢s. Voltak¢pp
egyetlen valÂdi k¢rd¢s hangzik el, amire a
k´ltû nem felel maga: àA ti¢dre / Ismersz abban,
ami az eny¢m?Ê TalÀn a gesztusra irÀnyÁtja a
figyelmet: hogy van, de m¢g mennyire van
ajÀnd¢k, maga a vers.

Ferencz Gyûzû, mik´zben a versek szakÁ-
tÂszilÀrdsÀgÀt prÂbÀlja, Ãjabb bizonyÁt¢kokat
talÀlhatott a maga szÀmÀra is, hogy a tartÂerû
(valamik¢ppen a tudat Àltal kikezdhetetlen
mÂdon) nagyon is ott van a verseiben.
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6. àAz irÂnia a nyelvi forrÀsÃ irÂniÀn kÁv¡l megjelenhet
a vershelyzetbûl k´vetkezûen, mint a szem¢ly ´nleleplez¢se
is [...], vagy az ́ nmagÀt meghatÀrozni prÂbÀlÂ szem¢ly k¢t-
s¢geiben [...]. De mindez csak a felszÁnÊ ä Árja Borb¢ly
SzilÀrd (Alf´ld , 1990/10.) kivÀlÂ tanulmÀnyÀban.
7. Csak a mÀsodik k´tetben: àA vÀltozÀs abban mutat-
kozik meg, hogy a szem¢ly ezutÀn mÀr a bel¡l elbizonyta-
lanodÂ ´nmagÀt vizsgÀlja, vagy ´nmaga tÀrgyiasult ha-
sonmÀsak¢nt az û-t.Ê Borb¢ly SzilÀrd (i. h.).
8. VÀrady Szabolcs Árja az OMLçSVESZ°LY -rûl (Holmi,
1990. januÀr): à°n ¢s ti, ¢n ¢s te ä ez a n¢vmÀsokba le-
pÀrolhatÂ viszonylatrendszer uralkodik a k´tet elsû fel¢-
ben... a k´tet szerkezeti rendj¢ben haladva... az ¢n-¢n vi-
szony¢ a vez¢rszÂlam, m¢gpedig a mÃlÂ ¢s kim¢rt idû k´ze-
g¢ben... az utolsÂ versek pedig rendre valamif¢le tÃljutÀs
lehetûs¢g¢t feszegetik, tÃl azon a hatÀron tudniillik, amely
nem mÀs, mint ´nmaga.Ê Schein GÀbor a k´ltûrûl (Je-
lenkor, 1995. januÀr): à...illÃziÂk¢nt leplezi le az auto-
nÂm ´ntudat elk¢pzel¢s¢t, ¢s hatÀrozottan k¢ts¢gess¢ teszi
az ́ nigazolÂ szubjektumot, amikor az egyes l¢lek szingula-
ritÀsÀt a megelûzû interszubjektivitÀs plurale tantumÀhoz
füziÊ.
9. A lÀtÀsmÂdra, hangbeli hatÀsra konkr¢t id¢zete-
ket lehet talÀlni.
10. Ami nem v¢letlen: 1987-ben jelent meg a Heli-
konnÀl a NEGATíV SZERELEM cÁmü John Donne-
k´tet: vÀlogatta, fordÁtotta, az utÂszÂt ¢s a jegyzete-
ket Árta Ferencz Gyûzû. TakÀcs Ferenc (KortÀrs,
1990. mÀrcius) a k´vetkezûkre hÁvja f´l a figyelmet:
àDonne k´lt¢szete m¢g a teremtû k¢pzelet korszaka elûtti
idûkbûl valÂ, ahhoz k¢pest minimÀlisabban ¢s k¢tkedûbben
Ïk´ltûiÎ vilÀg [...]. Ferencz Gyûzû Âvatos ¢rdeklûd¢ssel
prÂbÀlgatja a szellem(ess¢g)nek ezt a k´ltûi mÂdszer¢t, mely
felfogÀsa szerint nyilvÀn tanulsÀgosan illik a teremtû k¢p-
zelet uralma utÀni korszak k´ltûi klÁmÀjÀba.Ê Az ´ssze-
f¡gg¢st Kappanyos AndrÀs (AZ OMLçS VIRçGA, Ma-
gyar NaplÂ, 1990. V. 3.) is emlÁti.
11. A mostani k´tetbe a fordÁtÀsok nem ker¡ltek be,
de hadd Àlljon itt rÂluk n¢hÀny id¢zet. G¢her IstvÀn
Árja: àJÂ, hogy a fordÁtÀsok a versek szomsz¢dsÀgÀba ker¡l-

tek, mert hüv´s vilÀgirodalmiassÀguk ettûl szem¢lyess¢ me-
legszik Àt.Ê (Pannonhalmi Szemle, 1994. II/3.) àA k´tet
alakÁtÂjÀval ez¢rt nem elsûsorban mint k´ltûvel, illetve mü-
fordÁtÂval kell szÀmolnunk ä Árja rÂla Schein GÀbor ä,
hanem mint sz´vegszerkesztûvel, bÀr k´ztudomÀsÃ, hogy
Ferencz Gyûzû egyike legkivÀlÂbb k´ltûinknek ¢s müfordÁ-
tÂinknak, amit ezzel a k´tet¢vel is bizonyÁt.Ê (A K¹NYV ,
AHOGY ¹SSZEçLL. FERENCZ GYýZý: K°T íV. Alf´ld ,
1994/7.) LÀsd m¢g BazsÀnyi SÀndor tanulmÀnyÀt
(Jelenkor, 1994. jÃnius).
12. A k´ltû formai virtuozitÀsÀt k¡l´n´sen Lator
LÀszlÂ dics¢ri (MESTERLEV°L . FERENCZ GYýZý K¹L-
T°SZETE. In: SZIGETTENGER. EurÂpa, 1993. 319ä329.
o.; A GONDOLKODçS SZ°PS°GE. FERENCZ GYýZý: MA-
GAMTñL EGYRE MESSZEBB. N¢pszabadsÀg, 1997. jÃlius
12.). LÀsd m¢g a mondatszerkeszt¢srûl: Lengyel Ba-
lÀzs (K°T K¹LTý ä AVAGY A SZONETTíRçS VESZEDELMEI.
In: VISSZAT°R°S. Jelenkor I. M. K., 1990. 99. o.),
a versformÀkrÂl BÀthori Csaba ÁrÀsÀt (Tekintet,
1990/6.).
13. GYAKORLATI VERSTAN °S VERSTANI GYAKORLATOK.
Nemzeti Tank´nyvkiadÂ, 1994. AzÂta jelent meg
Ãjabb k´nyve: A K¹LT°SZET MECHANIKçJA ä VERS-
ELEMZ°SEK (Nemzeti Tank´nyvkiadÂ, 1997).
14. Elûzm¢nynek tekinthetû a vÀlogatott k´tet leg-
elej¢n ÀllÂ, elsû k´tetbeli vers, AZ öTVESZTý KíS°RLET

egyik rÁme: àkÁs¢rtett ä kiss¢ s¢rtettÊ.
15. àFeltünik-e, felfoghatÂ-e ä k¢rdezi kitünû ¢rz¢-
kenys¢ggel G¢her IstvÀn (i. h.) ä, hogy A TçRGY Lç-
TñK¹R°BEN [...] rÁmtelen sz´veg¢ben bizonyos sz¢tszÂrt
rÁmszavak [...] Ãgy vergûdnek a sorok eleje-k´zepe-v¢ge k´-
z´tt, mint maga a csapdÀba ejtett verstÀrgy, a cikcakkosan
oda-vissza verûdû szemsugÀr? BizonyÀra nem mindenki-
nek; talÀn csak keveseknek. °s ha mindenest¡l elv¢sz e fÀ-
radsÀgosan bekÂdolt jÀrul¢k¢rtelem? Vesz¢lyes jÀt¢k; ¢s
m¢gis fÀradozni, folytatni kell.Ê A rÁmekrûl lÀsd m¢g:
Varga MÀtyÀs: PUNCTUS CONTRA PUNCTUM. Mühely,
1995/5.
16. RadnÂti MiklÂs: NAPLñ. Magvetû, 1989. 60ä
61. o.
17. A TANULSçG. 1988. (LÀsd VÀrady, i. h.)
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àKíM°LVE SZORíTç
PçNC°LOS ¹L°BEÊ

Magyar k´ltûk ä Arany JÀnos
SzavaljÀk: BÀsti Lajos, GÀti JÂzsef,
HorvÀth Ferenc, KÀlmÀn Gy´rgy, Sinkovits Imre
HCD 14 246ä47

A TOLDI szavalva (sz¢p k¢nyelmesen szaval-
va, ahogy ezen a CD-n hallhatÂ) k´r¡lbel¡l
egy ¢s hÀromnegyed Âra. Egy kompaktle-
mezre nem f¢r rÀ, kettût nem t´lt meg; Ágy
ker¡l rÀ a mÀsodik lemezre a TOLDI utolsÂ
n¢gy ¢neke mell¢ m¢g n¢gy hÁres ¢s kedves
Arany-vers hÁres ¢s kedves szÁnmüv¢szek elû-
adÀsÀban. Egy kis antolÂgia j´tt Ágy l¢tre: az
¢rdeklûdû hallgatÂ, miutÀn elgy´ny´rk´d´tt
Toldi MiklÂs vit¢zs¢g¢ben ¢s sorsÀnak meg-
¢rdemelt jobbra fordultÀban, abbÂl is ÁzelÁtût
kap, hogyan komponÀlja t´rt¢neteit r´vi-
debb tÀvon Arany JÀnos. °s persze abbÂl is,
hogyan volt szokÀs Arany kisepikai ¢szjÀrÀsÀt
egy-k¢t ember´ltûvel ezelûtt szÁn¢szileg in-
terpretÀlni. Ez a kis ´sszeÀllÁtÀs az Ãgyneve-
zett àhagyomÀnyos versmondÀsÊ antolÂgiÀjÀ-
nak lÀtszik; az a korszak csend¡l ki belûle,
amikor a nyomtatott (hÀt m¢g a verssorokra
t´rdelt!) mondatok mintha megk´vetelt¢k
volna rivaldÀn ¢s szÁnpadon (¢s persze stÃ-
diÂban is) a retorikÀba hajlÂ, ¢rzelmileg szÁ-
nezett Àt¢ltet¢st.

Ahogy azonban a CD-t hallgatom, vilÀgos-
sÀ vÀlik, hogy Arany t´rt¢netmondÂi ¢szjÀrÀ-
sÀn bel¡l a CSALçDI K¹R eg¢szen mÀs interp-
retÀciÂs probl¢mÀkat vet fel, mint mondjuk
A BAJUSZ, ¢s A FºLEMºLE mÀsf¢le emberi gyar-
lÂsÀgok mozgatÂrugÂit tÀrja fel, mint a l¢lek
m¢lyebb r¢tegeibe nyÃlÂ, nagyobb t¢teket
mozgatÂ ¢s egyszerüen szenzibilisebb PçZ-
MçN LOVAG. °s ettûl n¢mileg (nem teljesen)
f¡ggetlen¡l: a szÁn¢szi alkatbÂl adÂdÂan, a
vers¢rtelmez¢s v¢giggondoltsÀgÀtÂl f¡ggûen,
merûben mÀs megoldÀsokat kÁnÀl a TOLDI
utÀn megszÂlalÂ n¢gy kivÀlÂ szÁn¢sz, GÀti JÂ-
zsef, HorvÀth Ferenc, KÀlmÀn Gy´rgy ¢s Sin-
kovits Imre.

Mindenekelûtt azonban BÀsti LajosrÂl ¢s
az û TOLDI-jÀrÂl kell besz¢lnem. BÀstit sajnos
soha nem lÀttam szÁnpadon. N¢hÀny filmsze-
rep¢re eml¢kszem, fûleg FÀbri ZoltÀn filmjei-
bûl. Ha eml¢keim alapjÀn egy szÂval kellene
jellemeznem, azt mondanÀm rÀ: megnyerû.

Ha k¢t szÂval: megnyerû ¢s megnyugtatÂ.
Az¢rt megnyugtatÂ, mert ha a film t´rt¢-
netesen egy vilÀgpusztulÀs esem¢nyeit id¢zi
is fel, BÀsti lÀttÀn, szavai hallatÀn arra gon-
dolok: bizonyos emberi ¢rt¢kek m¢g mindig
megvannak: hüs¢g, becs¡let, komolyan vett
f¢rfiassÀg, emberi tartÀs ¢s mÀs eff¢l¢k. Nem-
csak megvannak: komoly k¢ts¢g sem f¢rkû-
zik hozzÀjuk. S ha ez a komoly, szelÁd hang
k¢ts¢gen kÁv¡liv¢ teszi a becs¡letet ¢s az em-
beri tartÀst, akkor a vilÀgnak is nagyjÀbÂl eh-
hez kell igazodnia, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a
film t´rt¢netesen kaotikus r¢muralom k´ze-
pette jÀtszÂdik.

BÀsti TOLDI-szavalata csak megerûsÁti em-
l¢keimet. Megnyerû ¢s megnyugtatÂ. Nin-
csen semmi baj. Csak ne f¢lts¡k azt a kisebbik
Toldi fiÃt: mindjÀrt meglÀtjuk (meghalljuk),
milyen sz¢pen agyoncsapja a farkasokat,
szarvÀn fogja a bikÀt, lenyakazza a cseh baj-
nokot, hogy v¢g¡l elnyerje a kirÀly igazsÀg-
tevû rokonszenv¢t. BÀsti szÀmÀra a TOLDI
nem a probl¢mÀk, hanem az ¢lvezetek k´ze-
ge. NekilÀt, mint egy jÂ eb¢dnek. F¡rdik
benne, mint egy nagy kÀd vÁzben. KomÂto-
san ringatÂzik a felezû tizenketteseken, a rÁ-
meknek megadja a mÂdjÀt (kiv¢ve persze, ha
Arany regionÀlis nyelvi jellegzetess¢gei na-
gyon elt¢rnek a mai k´znyelvi normÀtÂl:
az¢rt a àNagyfalubanÊ-t nem meri hosszÃ u-
val ejteni, sem a àbudai r¢szenÊ-t àrÁszenÊ-
nek). EgyszÂval, nem elemzi az elbesz¢lû k´l-
tem¢nyt. Hogy megengedjek magamnak egy
k¢pzavart: nem a reflektÀlt ¢rtelmez¢s t¡kr¢t
tÀrja a hallgatÂ el¢. De nem is mes¢li el Toldi
MiklÂs histÂriÀjÀt, esz¢ben sincs a t´rt¢-
netmondÂ pozÁciÂjÀba helyezkedni.

ý valami mÀst csinÀl. ý eljÀtssza a TOLDI-t.
°s miutÀn a hangfelv¢telek adottsÀgaibÂl

k´vetkezûen mÀs nem ¢szlelhetû belûle, mint
a hangja, tehÀt a hangjÀval jÀtssza el. Kis drÀ-
mÀkra, lazÀn ´sszef¡ggû jelenetekre osztja fel
a k´ltem¢nyt, s azokon bel¡l sz¢p sorjÀban
kiosztja magÀnak a szerepeket: û a minden-
tudÂ elbesz¢lû, û a nÀdor, û MiklÂs, û Gy´rgy,
û az ´reg Bence, û a kirÀly ¢s Ágy tovÀbb. Igen
Àm, de a TOLDI-ban nincs igazi drÀmai fe-
sz¡lts¢g; illetve ami van, az nem a k¡l´nb´-
zû besz¢dszintek k´z´tt van (mint p¢ldÀul a
PçZMçN LOVAG-ban). BÀsti csalhatatlan ´sz-
t´nnel meg¢rzi, hogy a kiaknÀzhatÂ k¡l´nb-
s¢g az ¢rzelmi pozÁciÂkban, nem a sz¡zs¢ ¢r-
t¢kpozÁciÂiban van. D´nt¢se kivÀlÂ ¢rz¢kre ¢s



a nagy tudÀsÃ, gazdag tapasztalatÃ szÁn¢sz je-
lentûs erûtartal¢kaira vall ä de nem tanÃsko-
dik kiemelkedû intelligenciÀrÂl. Lemondva
az elbesz¢lû k´ltem¢ny teljes Áv¢nek Àttekin-
t¢s¢rûl, r´videbb tÀvon, az egyes ¢nekeken
bel¡l ¢pÁtkezik. Amikor Ãj ¢nekhez ¢rkezik,
l¢nyeg¢ben ugyanott van, mint az elûzû ¢nek
elej¢n volt.

A fentiekbûl k´vetkezûen k¢tf¢le sz´veg-
r¢szben ¢rzi otthon magÀt: r¢szint a mozgal-
mas jelenetekben, illetve minden olyan moz-
zanatban, amikor fordulat k´vetkezik be, r¢-
szint a visszautalÂ, ¢rzelmileg szÁnezett kom-
mentÀrokban, amikor rajzolni tudja a k´ltû
distanciÀjÀt hûs¢tûl, s egyszersmind magÀtÂl
¢rtetûdûv¢ teszi, hogy a kamasz fiÃ t´rt¢net¢t
egy idûs´dû f¢rfi megnyerû ¢s megnyugtatÂ,
telÁtett hangja mondja (vagy inkÀbb jÀtssza) el.

Ez az erûteljes, alapjÀban v¢ve m¢gis lÀgy
hang telÁtve van ¢rz¢kis¢ggel: cinkos hallga-
tÀsban oldja fel Toldinak az ¢rz¢kis¢ghez valÂ
legalÀbbis problematikus viszonyÀt. A mese-
hûs ¢ppen az¢rt nem tudhatja ezen a CD-n,
hogy milyenek a lÀnyok, mert a mes¢lû bÀ-
csinak nyilvÀn van n¢mi fogalma rÂluk. BÀsti
soha nem mulasztja el kitenni a meghatottsÀg
hanglejt¢sbeli eml¢keztetûit, amikor Toldi
¢desanyjÀrÂl esik szÂ. Egy Ázben, amikor Mik-
lÂs bujdosÀsra k¢sz¡lve bÃcsÃzik, BÀsti odÀig
elmegy, hogy kis hÁjÀn sÁrva fakad sajÀt sza-
valata k´zben.

Ez azonban csak egyszer fordul elû.
Egyszer fordul elû az is, hogy h´r´gni

kezd: amikor a bika leszegi a fej¢t. NyilvÀn
aggÂdik MiklÂs¢rt. De aztÀn egy-k¢t strÂfÀn
bel¡l tisztÀzÂdik, hogy semmi baj, MiklÂs az
erûsebb: ettûl ûszint¢n meg´r¡l, valÂsÀggal
kinyÁlik a hangja, szinte kacag. Ez a fajta
ûszinte, megk´nnyebb¡lt ´rvendez¢s viszont
minden ¢nekben elûfordul egyszer-k¢tszer,
ahogyan az ´bl´getû mennyd´rg¢shez is
minden ¢nekben eljutunk elûbb-utÂbb. A
mes¢lû bÀcsi jÂ ember, de az¢rt tud Àm ha-
ragudni is: p¢ldÀul Toldi Gy´rgyre nagyon
haragszik. Ha Gy´rgy fel¢ kanyarodik a t´r-
t¢net, olyankor mindig megkem¢nyedik a
hangja. MulatsÀgos mÂdon akkor is ilyen szi-
gorÃ hangot ¡t meg, amikor Gy´rgy t´rt¢-
netesen pÂrul jÀr, Ãgyhogy ¢n mÀr szinte
megsajnÀltam szeg¢ny rÂkalelküt; s v¢g¡l a
Gy´rgy irÀnti tÃlzott szigorÃsÀgnak megvan
az a komikus k´vetkezm¢nye, hogy az utolsÂ

¢nekben a narrÀciÂt nem lehet megk¡l´n-
b´ztetni a kirÀlyi ledorongolÀstÂl. BÀsti ha-
ragszik a cseh vit¢zre is, de miutÀn MikolÀ-
nak csak helyi ¢rt¢ke van, azt az¢rt nem
hagyja ki, hogy lihegjen ¢s ny´sz´r´gj´n egy
strÂfÀt az û nev¢ben.

EgyÀltalÀn, BÀsti nagyon szeret szÁnezni.
Szereti kirajzolni a kis indulati sormintÀkat.
SzÁvesen Àlm¢lkodik. SzÁvesen skiccel jÂÁzü
statisztÀkat. (LÀsd, illetve halld a cimbalmost
a kocsmÀban.) SzÁvesen krokizik. Nagy kedv-
vel kÂstolgatja a szavakat. Ellenben ami nem
f¢r bele a krokiba ¢s a kÂstolgatÀsba, illetve
amibûl nem lehet sem cirkuszt, sem ÀriÀt csi-
nÀlni, azt nem igazÀn szereti. P¢ldÀul nem
szereti a leÁrÀsokat. Mivel pedig a TOLDI-ban
szinte mindegyik ¢nek leÁrÀssal kezdûdik (¢s,
mint lÀttuk, BÀsti minden ¢nek elej¢n el´lrûl
kezdi az ¢pÁtkez¢st), ezek a leÁrÀsok, BÀsti elû-
adÀsÀban, t´bbnyire arrÂl szÂlnak, hogy nem
kell aggÂdni, mindjÀrt v¢g¡k szakad. Szakad
is. Vagy ha m¢gsem, akkor a mes¢lû hang
gyorsan Àtsiklik af´l´tt, ami nem f¢r bele az
Àlm¢lkodÂ, ujjongÂ hÁrmondÀsba.

Mint mondtam, BÀsti kioszt magÀnak ¢s
eljÀtszik minden szerepet. Ezzel egy¡tt is l¢-
nyeg¢ben hÀrom szÂlama van: egy ujjongÂ,
egy mennyd´rgû ¢s egy harmadik, egy aggÀ-
lyoskodÂ-aprÂl¢koskodÂ-illusztratÁv. Ezekbûl
gazdÀlkodja ki azt az atmoszferikus naivitÀst,
amelyet bizonyos irodalmi felfogÀsok a mai
napig hajlamosak Aranynak (fûleg az epikus
Aranynak) tulajdonÁtani. Mikor a kirÀlyrÂl
azt mondja, hogy: àMert az egy¡gyü szÁv nyel-
v¢n nagyon ¢rteÊ, akkor egy¢rtelmüen ´nma-
gÀrÂl besz¢l, ¢s nemcsak az¢rt, mert ebben a
szÁn¢szi pillanatban û a kirÀly. A hÀromszÂla-
mÃ naivitÀsnak e csillogÂ szûttes¢n csak nagy
ritkÀn dereng Àt n¢mi k¢t¢rtelmüs¢g. P¢ldÀ-
ul amikor az utolsÂ ¢nek utolsÂ jelenet¢ben
Toldi ä mÀr teljes megdicsû¡l¢se utÀn ä meg-
pillantja ¢desanyjÀt, ¢s: àKÁm¢lve szorÁtÀ pÀnc¢-
los ´l¢beÊ ä nos, ezt BÀsti ́ nk¢ntelen¡l is olyan
hanghordozÀssal mondja, amelybûl az
Aranyhoz, Arany k´lt¢szet¢hez valÂ merûben
mÀsfajta viszony sejthetû meg, mint ami sza-
valata eg¢sz¢bûl der¡l ki.

A CSALçDI K¹R-t GÀti JÂzsef mondja el. Fa-
nyar hang, szÀrazabbnak ¢s szÁntelenebbnek
¢rzûdik, mint a BÀsti¢. Sietûsen, mÀr-mÀr
kapkodva kezdi sorolni a k´ltem¢ny ismert
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mozzanatait; m¢gsem tÀmad olyan ¢rz¢sem
(mint n¢ha BÀstinÀl), hogy Àtsiklik f´l´tt¡k.
Nagyon is pontos. Ugyanakkor azonban
olyan ritmust diktÀl, ami r´gt´n n¢mi haj-
szoltsÀgot visz az esti idillbe. S egyszerre csak
ä a rokkant honv¢d bel¢ptekor ä megÀll, sz¡-
netet tart; kezdi elm¢lyÁteni a dikciÂt.

S ekkor egyszerre csak ¢rz¢kelhetûv¢ vÀlik
a k´ltem¢ny drÀmai t¢tje: a jelenetre rÀvetÁti
Àrny¢kÀt a t´rt¢nelmi katasztrÂfa. GÀti a k´l-
tem¢ny sÃlypontjÀt a tizenegyedik ¢s a tizen-
kettedik strÂfÀra helyezi, s ezeken bel¡l is az
eredeti vÀltozatot szavalja (amelyet Arany, a
cenzÃrÀra valÂ tekintettel, ÀtÁrt, ¢s k¢sûbb
sem ÀllÁtott vissza). A drÀma, GÀti elûadÀsÀ-
ban, ¢ppen a h¢tk´znapisÀg miatt vÀlik szÁv-
szorÁtÂvÀ: az ´tvenes ¢veiben jÀrÂ f¢rfi hang-
ja, amikor a vûleg¢ny¢t k¢rdû lÀnyrÂl besz¢l,
mintha elfÀradna, fÀtyolossÀ vÀlik. S amikor
ÀtvÀlt a (t´bbnyire idilli lezÀrÀsnak tekintett)
utolsÂ nyolc sorba, e hangvÀltÀs nem felol-
dÀst, nem is megk´nnyebb¡l¢st hoz. Az a ki-
jelent¢s, amely szerint Àtveszi a t¡cs´k csen-
des birodalmÀt, inkÀbb sÂhajk¢nt hangzik.

HorvÀth Ferenc, aki A FºLEMºL°-t szaval-
ja, anekdotikus-derüs elûadÀsmÂdot vÀlaszt,
amely azonban, sajnos, mÀr-mÀr g¡gy´g¢sbe
megy Àt. Az ´t szavalat k´z¡l az ´v¢ a legdi-
daktikusabb. BÀsti a TOLDI-ban kis drÀmÀkat
csinÀl, s ezeket illusztratÁv eszk´z´kkel igyek-
szik megelevenÁteni; HorvÀth nem illusztrÀl,
hanem vagy g¡gy´g vagy ¢nekel vagy pr¢di-
kÀl. NyilvÀn Ãgy k¢pzelte (illetve, a CD jelen
idej¢ben, Ãgy k¢pzeli), hogy a k´ltem¢nybûl
az erk´lcsi tanulsÀg veendû komolyan, ez pe-
dig leginkÀbb a karikÁrozÀsbÂl szürhetû le.
Ez¢rt a jÂÁzü elûadÀsmÂd (amely persze oly
mÂdon van jÂÁzünek szÀnva, hogy jÂ adag
rosszmÀjÃsÀg van benne) mÀr-mÀr ´nmaga
parÂdiÀjÀnak hat.

HorvÀth szavalatÀt minden egyoldalÃsÀga el-
len¢re sem volna igazsÀgos ¢rdektelennek
nevezni. BizonyÀra nem gondolta v¢gig a
vers fel¢pÁt¢s¢t; aligha t´prengett rajta, hon-
nan hovÀ jut el a t´rt¢net ¢s vele a t´rt¢-
netmondÂ ä de szavalata, a belsû arÀnyt¢-
veszt¢sek miatt, legalÀbb mulatsÀgosnak ¢r-
zûdik. Mindezt a munkÀt KÀlmÀn Gy´rgy
sem v¢gezte el, amikor A BAJUSZ interpretÀ-
ciÂjÀra vÀllalkozott, Àm az û elûadÀsa sem ¢r-

dekesnek, sem k¡l´n´sebben mulatsÀgosnak
nem mondhatÂ.

R´gt´n hozzÀteszem, hogy KÀlmÀn Gy´r-
gy´t nagyra becs¡l´m, szÀmos alakÁtÀsÀt ûr-
z´m jÂ eml¢kezetemben. Az, hogy A BAJUSZ
elmondÀsa ä megÁt¢l¢sem szerint ä f¢lresike-
r¡lt, bizonyÀra nem a kitünû szÁn¢sz felk¢sz¡-
letlens¢g¢vel magyarÀzhatÂ. InkÀbb egy f¢l-
re¢rt¢sre gyanakszom. KÀlmÀn, jÂ egy ¢vti-
zeddel fiatalabb l¢v¢n im¢nt emlÁtett koll¢gÀ-
inÀl, alighanem ¢ppen azt a tÃlfokozott ¢s ki-
¡resedett pÀtoszt akarta elker¡lni, amely mi-
att HorvÀth Ferenc elûadÀsa (azt gyanÁtom)
mÀr a maga idej¢ben sem volt komolyan ve-
hetû. KÀlmÀn megprÂbÀl tÀvolsÀgot teremte-
ni a verstûl ¢s annak tÀrgyÀtÂl, s nem veszi
¢szre, hogy a tÀvolsÀgtartÀs hiteless¢g¢t nem
a gesztus, nem az akaratnyilvÀnÁtÀs impulzu-
sa, hanem az elemz¢s adja meg.

Emiatt viszont az a benyomÀsom, hogy
KÀlmÀnt eg¢sz egyszerüen nem ¢rdekli, mi
t´rt¢nik a versben. A vers elsû fel¢t olyan
hanghordozÀssal mondja el, ahogy a rÀdiÂ-
bemondÂk olvastÀk be a hÁreket a hetvenes
¢vek elej¢n. ýk sem hittek el mindent abbÂl,
amit beolvastak; KÀlmÀnnÀl sem t´rt¢nik
meg az, aminek a sz´veg szerint hÁr¢rt¢ke
van. A t´rt¢n¢st pÂtolja a publicisztikus kom-
mentÀr. Ez egy darabig, a vers k´zep¢ig, te-
hÀt az elsû ´t percben Ãgy-ahogy megy is; de
aztÀn, amikor a cigÀnyvajda beÀllÁt Szücs
Gy´rgyh´z, KÀlmÀn ¢szbe kap, ¢s rÀj´n,
hogy s¡rgûsen csinÀlnia k¢ne valamit, s meg-
prÂbÀlja az utolsÂ n¢gy percben pÂtolni azt,
amit az elsû ´tben elmulasztott. Ekkorra
azonban mÀr elk¢sett azzal, hogy kihozza a
komikumot a versbûl; Arany mondatl¢pcsûit
fokrÂl fokra v¢gig kellett volna jÀrnia, sorrÂl
sorra meg kellett volna ¢rintenie Arany ki-
sebb-nagyobb nyelvi fogÂdzÂit (vagy ha nem
mindet, hÀt legalÀbb tÁzbûl egyet vagy kettût);
KÀlmÀn azonban hÀrmasÀval szedte a l¢pcsû-
fokokat, vagy inkÀbb a l¢pcsû korlÀtjÀn csÃ-
szott le. így aztÀn hiÀba kapcsol rÀ; nem a ko-
mikum bontakozik ki, hanem az ajtÂn kiker-
getett pÀtosz j´n vissza az ablakon.

RÀadÀsul bÀntÂ versmondÂi hibÀk is hal-
latszanak a szavalatban: az àelszelentettÊ r´vid
l-lel ejtendû, nem pedig hosszÃval; s ha Arany
azt Árta, hogy: àAmi Ãton, Ãtfelen / ElhÀnyÂdik,
vagy teremÊ, akkor az àÃtfelenÊ mÀr csak a rÁm-
helyzet miatt sem javÁtandÂ àÃtf¢lenÊ-re.
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Sinkovits Imr¢t tizen´t ¢ves koromban lÀt-
tam elûsz´r szÁnpadon, m¢ghozzÀ KÀlmÀn
Gy´rggyel egy¡tt. Peter Weiss drÀmÀjÀban
KÀlmÀn jÀtszotta Marat, û pedig Sade mÀrki
szerep¢t. KÀlmÀn kiss¢ Ãgy ¡lt a f¡rdûkÀd-
ban, valami lepedûf¢les¢ggel beborÁtva, mint
sajÀt szavalatÀnak hûse, Szücs Gy´rgy; nincs
is kizÀrva, hogy az olÀh cigÀnyok vajÀkolÀsÀ-
nak felid¢z¢sekor egy pillanatig a francia for-
radalom mÀrtÁrjÀra gondolt.

NyilvÀn Sinkovits is gondolt valamire a
PçZMçN LOVAG szavalÀsakor; p¢ldÀul a drÀma
t´bbsÁkÃsÀgÀra. ögy ¢rtem, a PçZMçN LOVAG-
bÂl kibontakozÂ drÀmÀra ¢s annak t´bbsÁkÃ-
sÀgÀra gondolhatott. T¢ny, hogy az û szava-
lata tanÃskodik a legnagyobb felk¢sz¡lts¢grûl
¢s a legt´bb elemzûk¢szs¢grûl.

Az is igaz persze (mint mÀr ÁrÀsom elej¢n
utaltam is rÀ), hogy a CD-n szereplû k´lte-
m¢nyek k´z¡l ez a vÁgballada a legbonyolul-
tabb mind formÀjÀra, mind ¢szjÀrÀsÀra n¢z-
ve. MÀr a versforma vÀltogatÀsa is t´bbr¢tüv¢
teszi a versbeli t´rt¢n¢st, a ritmusvÀltÀsok, az
¡temlejt¢s vÀltozÀsai pedig ettûl f¡ggetlen¡l
is gyorsÁtjÀk-lassÁtjÀk a vers belsû idej¢nek
mÃlÀsÀt. TovÀbb bonyolÁtja ezt a besz¢dszin-
tek ¢les elk¡l´nÁt¢se, valamint a balladÀkra
jellemzû, utalÀsokkal telÁtett jelenetez¢s; Àm
ezÃttal, vÁgballada l¢v¢n a vers, nem a balla-
dai homÀly uralkodik el, inkÀbb egyfajta rej-
tett forrÀsbÂl ÀradÂ szÂrt f¢ny helyezi k¢ts¢-
ges, de nem erûtlen megvilÀgÁtÀsba a t´rt¢-
n¢ssor jeleneteit. Mindez sok lelem¢nyt ¢s
nagy figyelmet kÁvÀnÂ bonyolult feladatot rÂ
a versmondÂra.

ArrÂl meg nem is besz¢lve (legalÀbbis nem
r¢szletesen), hogy PÀzmÀn lovag mint figura
nem vehetû egy kalap alÀ a Szücs Gy´rgy-f¢le
karikatÃrÀkkal (amely persze m¢g mindig
bonyolultabb k¢plet, mint A FºLEMºL°-ben
P¢ter ¢s PÀl egy¡ttv¢ve, s a versmondÂ elv¢r-
zik rajta, ha nem jÂl m¢ri fel a narrÀtor vi-
szonyÀt hozzÀ vagy legalÀbb tÀvolsÀgÀt tûle).
Az idûs´dû, f¢lt¢keny f¢rj term¢szetesen ko-
mikus, fûleg, ha hiÀba prÂbÀl el¢gt¢telt sze-
rezni. Csakhogy e komikum m´g´tt lehetet-
len ¢szre nem venni az idûs´dû f¢rfi s¢r¡-
l¢kenys¢g¢t, kiszolgÀltatottsÀgÀt s az ebbûl
adÂdÂ r¢szv¢tet. A fiatalabb vet¢lytÀrs f´l¢-
nye hatalmi f´l¢nnyel pÀrosul; azt a k¢rd¢st
pedig, hogy PÀzmÀn f¢lt¢kenys¢ge mennyire
van megalapozva, Arany tapintatosan nyitva

hagyja. Csak gyanÁthatjuk, hogy azt a hÀrom
falut nem a hÀrom kit´rt zÀpfog¢rt, hanem
valami mÀs¢rt adta a kirÀly. Az elûadÂi in-
terpretÀciÂ szempontjÀbÂl az a l¢nyeg, hogy
a narrÀtor distanciÀja hûs¢tûl versszakrÂl
versszakra, mozzanatrÂl mozzanatra vÀltozik.
Ezt a tÀvolsÀgot a versmondÂnak Ãjra meg
Ãjra f´l kell m¢rnie, ahogy a t´bbi szereplû
hely¢t ¢s hangv¢tel¢t is a vers belsû erûter¢-
ben. (Ne feledj¡k: ezek k´z´tt olyan ´ssze-
tett, szÁn¢szi jellegü szÂlam is van, mint a ki-
rÀly nev¢ben besz¢lû bolond.)

Sinkovits a verset parÀd¢san adja elû. Sza-
valatÀnak kezdettûl fogva nagy fesz¡lts¢ge
van, egyszerre legalÀbb hÀrom szÂlamot tud
elk¡l´nÁteni ¢s egymÀshoz valÂ viszonyaik-
ban ¢rz¢keltetni. Ugyanakkor ¢rezhetû az a
t´rekv¢se is, hogy inkÀbb felhalmozza, mint
elhasznÀlja a mondatok fesz¡lts¢g¢t: gondo-
san elûk¢szÁti a kirajzolÂdÂ folyamatok v¢g-
pontjait. ArÀnyossÀg ¢s erûegyensÃly jellemzi
mindv¢gig szavalatÀt, amelyben nemcsak az
elmondott t´rt¢net ¢rv¢nyes¡l, hanem a
hanglejt¢snek is k¡l´n t´rt¢nete van. Amikor
PÀzmÀn nev¢ben reszketteti, a bolond (a ki-
rÀly nev¢ben megszÂlalÂ bolond) nev¢ben le-
begtetve kiegyengeti hangjÀt, nem magÀnak
oszt szerepet, hanem az erûviszonyokat ¢rz¢-
kelteti ¢s egyidejüleg hozza l¢tre ûket. Ez az
egyidejüs¢g teszi szavalatÀt izgalmassÀ ¢s mai
f¡llel hallgatva is friss¢. Ez¢rt  nem tÀmad
olyan ¢rz¢s¡nk, mintha Sinkovits k¢pletet ol-
dana meg; û nem megoldja, hanem megte-
remti a k¢pletet, s ha a k¢plet nem enged is
teret a spontaneitÀsnak, a teremt¢s folyamata
annÀl inkÀbb. Sinkovitsnak bûven van humo-
ra ¢s Ãgynevezett versmondÂi zamata is; ez
azonban nÀla nem dekorÀciÂ, nem is didak-
tikus kell¢k, hanem megannyi felismer¢s.

A Hungarotont term¢szetesen csak dics¢rni
lehet az¢rt, hogy hangarchÁvumÀbÂl ezeket
az eml¢kezetre m¢ltÂ felv¢teleket (t´bb ezer
mÀs felv¢tellel egy¡tt) ÀtmÀsolta kompaktle-
mezre. Nem lÀtvÀnyos, de igen komoly ¢rt¢k-
ment¢st v¢gzett ezzel.

V¢g¡l, itt az utolsÂ pillanat, hogy elÀruljam
azt, amit mÀr ÁrÀsom elej¢n be kellett volna
vallanom: gimnazista koromban, a hetvenes
¢vek k´zepe tÀjÀn BÀsti TOLDI-szavalata
megvolt nekem lemezen is. A lemez azÂta el-

590 ã Figyelû



Figyelû ã 591

kallÂdott, csak BÀsti hangja ¢l az eml¢keze-
temben. A t´bbi hangra nem eml¢kszem.
Nem tudom, hogy a CD-n hallhatÂ t´bbi
n¢gy szavalat rajta volt-e a lemezen vagy sem;
¢s nem jÀrtam utÀna. Legyen el¢g annyi,
hogy amikor felcsend¡lnek a f´ntebb tÀrgyalt
Arany-szavalatok, Ágy vagy Ãgy mindegyikbûl
kihallatszik a f¢lmÃlt.

Gyorsan ideÁrom a rendezûk nev¢t is:
TOLDI ä CzapkÂ Endre; CSALçDI K¹R ¢s A Fº-
LEMºLE ä VÀmos LÀszlÂ; A BAJUSZ ä H¢zser
ZoltÀn; PçZMçN LOVAG ä BozÂ LÀszlÂ.

A f¢lmÃltrÂl eszembe jut, hogy megn¢zzem
a CD borÁtÂjÀnak belsû oldalÀt, ahol a ma-
gyar nyelvü ismertetû olvashatÂ. Nos, ebben
az ismertetûben k¢t sz´veget talÀlunk: egy
hosszabb fejteget¢st Keresztury Dezsûtûl,
amelybûl t´bbek k´z´tt megtudhatjuk, hogy:
àA TOLDI nem csupÀn Aranynak, de eg¢sz Ãj iro-
dalmunknak, sût legÃjabb kori müvelûd¢s¡nk t´r-
t¢net¢nek zÀrnyitÂ müveÊ, majd egy r´videbb
szemelv¢nyt KosztolÀnyitÂl, aki P¢terfy Jenû-
re hivatkozik, aki ama v¢lem¢ny¢nek ad han-
got, hogy: àMindenki, aki magyarnak sz¡letett, s
Ágy akarva, nem akarva vÀllalja szenved¢s¡nket,
kÀrpÂtlÀst kap azÀltal, hogy Arany JÀnost eredeti-
ben olvashatja.Ê

Mindez nagyon sz¢p ¢s nagyon jÂ. ögy
gondolom azonban, az sem Àrtott volna, ha
a szÁn¢szekrûl olvashatnÀnk bizonyos tudni-
valÂkat. P¢ldÀul versmondÂpÀlyÀjuk alakulÀ-
sÀt. Vagy legalÀbb a sz¡let¢s¡k ¢v¢t (¢s a ha-
lÀlozÀsuk¢t, ha mÀr nem ¢lnek). Vagy leg-
alÀbb az eredeti felv¢tel idûpontjÀt.

MÀrton LÀszlÂ

KçPRçZTATñ

Mircea C¦rt¦rescu: Orbitor
Humanitas, Bukarest, 1996. 347 oldal

Mircea C¦rt¦rescu 1956-ban sz¡letett Buka-
restben. 1978-tÂl t´bb verses- ¢s prÂzak´tet-
tel jelentkezett, melyek k´z¡l a magyarul is
megjelent SñVçRGçS (NOSTALGIA) meghozta
szÀmÀra a nemzetk´zi elismer¢st: 1992-es
francia kiadÀsÀt (NOSTALGIE) a legjobb k¡l-

f´ldi mü dÁjra jel´lt¢k PÀrizsban, ¢s azÂta n¢-
met ¢s spanyol nyelven is megjelent.

A KçPRçZTATñ, ¢letrajzi trilÂgiÀjÀnak elsû
k´tete egyfajta EML°KIRATOK K¹NYVE, de
csak annyiban, hogy tÀrgya szint¢n az eml¢-
kez¢s Àltal l¢trej´tt ´nmegismer¢s. NÀdas P¢-
ter àkiszabadÁtja az olvasÂt az ÁrÂ-¢n teremtette
mondat- ¢s vilÀgb´rt´nbûlÊ azÀltal, hogy (reg¢-
ny¢nek eml¢kiratait egy mÀr halott f¢rfi Árta,
¢s egy kÁv¡lÀllÂ harmadik szem¢ly, egy barÀt
szerkeszti meg, Ãgy, hogy a sajÀt objektÁv
kommentÀrjÀt is hozzÀfüzi) àa matt jÂzansÀgÊ
olvasÂi n¢zûpontjÀt biztosÁtja (Balassa P¢ter).
C¦rt¦rescu viszont beavatja az olvasÂt abba az
Àllapotba, melyben az ÁrÀs aktusa l¢trej´n, ¢s
a mü-alkotÀs ¢lm¢ny¢t megosztja vele. NÀdas
a k¢pzelet ellenûrz¢s¢vel kÁvÀnja a müv´n tÃ-
li, a müalkotÀst megelûzû realitÀst feltÀrni, az
eml¢kiratok szerzûje sorsÀnak titkÀt megfej-
teni. C¦rt¦rescu Prousthoz hasonlÂan a k¢p-
zeletet tekinti az ´nmegismer¢s ¢s a valÂsÀg-
megismer¢s eszk´z¢nek, a valÂsÀgot a müal-
kotÀs Àltal eszt¢tizÀlja, hogy titkÀt megfejt-
hesse. Az egymÀstÂl k¡l´nb´zû eszt¢tikai fel-
fogÀsok ellen¢re mindk¢t mü alapfeltev¢se az
ember szem¢lyes szabadsÀgvÀgyÀra, ´nmaga
meghaladÀsÀnak lehetûs¢geire ¢s az Eg¢sz-
hez valÂ viszonyÀra vonatkozik.

C¦rt¦rescu reg¢nye olyan konstruÀlt em-
l¢kez¢s, melyben az eltünt idû tÀrul fel a
gyermekkor konkr¢t szÁnhelyeinek megid¢-
z¢s¢vel, de mik´zben megjelenÁti az ´tvenes
¢vek k¡lvÀrosi Bukarestj¢t, egy-egy kietlen
lakÂtelep aprÂ r¢szleteiben is valÂsÀgos k¢-
p¢t, mÀr tudjuk, hogy olvasÂk¢nt nem az el-
tünt idû keres¢s¢re invitÀlt az ÁrÂ, nem elme-
s¢li nek¡nk egy bizonyos Mircea nevü fiatal-
ember gyermek- ¢s kamaszkori ¢lm¢nyeit,
¢rdekes emberekkel ben¢pesÁtett, ¢rdekes
helyszÁneken bonyolÂdÂ valÂsÀgos ¢let¢t ¢s
ÀlmodozÀsaiban sürüs´dû vÀgyait, hanem r¢-
szesÁt abban a roppant ¢lm¢nyben, abban a
vakÁtÂ kÀprÀzatban, ami a h¢tk´znapi tapasz-
talatok ¢s a szabadon szÀguldÂ szellem talÀl-
kozÀsÀnak metsz¢spontjÀban l¢trej´n. Az
egy¢n ¢s a mindens¢g viszonyÀnak jelen¢ben
nemcsak a t¢r- ¢s idûbelis¢g korlÀtai dûlnek
le, hanem az ÁrÂt ¢s olvasÂt, a valÂsÀgot ¢s
fantÀziÀt, a sajÀt ¢s mÀsok mÃltjÀt elvÀlasztÂ
korlÀtok is. Csaknem minden korlÀt.

àA mÃltam volt a kulcs, amit a zavaros jelek
olvashatÂnak mutattak, egyszer el kellett hÀt kezde-
nem a nagy olvasÀst, de egyetlen csillag sem jelent



meg, hogy vilÀgÁtsa meg¢rt¢semet. Nem tudtam, va-
jon ¢letem esem¢nyeinek lÀncolata (hangok ¢s ¢rin-
t¢sek, felhûk ¢s vÀrosok, nevet¢sek ¢s f¢rgekkel tele
f´ld) f¡ggûlegesen vagy vÁzszintesen olvasandÂ-e,
balrÂl-e vagy jobbrÂl, el´lrûl vagy hÀtulrÂl kell-e
haladnom gyerekkorom boustrophedonjÀban, hogy
k¢pÁrÀs-e vagy fonetikus ÁrÀs, hogy ÁrÀs-e egyÀlta-
lÀn... Minden lapjÀnak vÁzjel¢t k¢k ¢s v´r´s erezet
sz´vev¢nye alkotta, melyben ¡temesen l¡ktetve
Àramlottak a bekezd¢sek... A pergamen olyan ele-
ven volt, akÀr egy mÀrtÁr frissen lenyÃzott, tintÀval
¢s v¢rrel Àtitatott bûre. Viszont ami mellkasom dob-
banÀsai k´z´tt a bûr´mre ÁrÂdott vagy tetovÀlÂdott,
egyelûre teljesen ¢rthetetlen volt szÀmomra. A gon-
dolkodÀs ¢s gy´trelem nem segÁtett, ahogy nem segÁt
a jÂ szem az analfab¢tÀn...Ê

A k´nyv hÀrom r¢szre tagolÂdik, ¢s mind-
hÀrom r¢sze annak az ÀllandÂ jelennek, me-
lyet a folyamatos mÃlt ä Ãgy is, mint igeidû,
Ãgy is, mint ÁrÂi program ä alkot meg. Ebben
a sürÁtett jelenben ÁrÂdik a reg¢ny (egy bu-
karesti t´mbhÀz utolsÂ emeleti garzonlakÀsÀ-
ban), id¢zûdik meg az a konkr¢t idû, amikor
a kisgyerek a felnûttek fantÀziÀtlan ¢let¢nek
rekvizitumai k´z´tt, szem¢lyes belsû t´rt¢n¢-
seire rÀcsodÀlkozva elûsz´r teszi fel magÀnak
a k¢rd¢st, hogy ki is, mi is û. A gyerek Àrtat-
lansÀga, romlatlansÀga ¢s csodÀlkozÀsa az a
prizma, melyen minden valÂsÀgos, Àlombeli,
hallucinÀlt, szem¢lyes ¢s ÀltalÀnos ¢lm¢ny
megcsillan. A gyermeki Àllapot ¢s lÀtÀs meg-
ÂvÀsa n¢lk¡l´zhetetlen felt¢tele a metafizikai
¢lm¢nynek. A felnûttek, akik elveszÁtik ezt a
k¢pess¢get, ¢lettelenre dermednek a televÁ-
ziÂk¢sz¡l¢kek k¢k f¢ny¢ben, mielûtt esz¡kbe
jutna sivÀr ¢let¡k linearitÀsÀnak rabsÀgÀbÂl
kit´rni. C¦rt¦rescu szereplûi nem akarnak
felnûtt¢ vÀlni, mert nem akarnak lemondani
az ÀlmodozÀsok szabadsÀgÀrÂl ¢s a gyermeki
ÀrtatlansÀgrÂl. De vajon megûrizhetû-e az Àr-
tatlansÀg a megismer¢s folyamatÀban, ami-
kor elûzetes ismereteink szerint a tudÀs a
bün elûfelt¢tele? BÀr a dÃsan ÀradÂ monda-
tokban jelen van a szomorÃsÀg, a magÀny ¢s
a melankÂlia, ezeket nem a mÃlt fÀjdalmas
megid¢z¢se hÁvja elû ä hiszen szabadon ¢s
gyakran boldogan csapong a fantÀzia, ami-
kor beleveti magÀt az eml¢kek kusza sz´ve-
v¢ny¢be ä, hanem a l¢t ¢s megismer¢s talÀ-
nyÀnak kif¡rk¢szhetetlens¢ge, a neml¢ttûl
valÂ retteg¢s. C¦rt¦rescu szerint az ember az,
amire eml¢kezik, ¢s olyan, ahogyan eml¢ke-

zik; az û eml¢kez¢se pedig a megÁrÀs mara-
d¢ktalan Àt¢l¢s¢re tett kÁs¢rlet. A v¢gzetnek
kiszolgÀltatott egy¢n az idûben nem lelheti
fel az abszolÃtumot, csakis az elûzm¢ny ¢s k´-
vetkezm¢ny n¢lk¡li, v¢gletekig Àt¢lt pillanat-
ban. Abban a vakÁtÂ f¢nyben, amit az eml¢-
kez¢sämegÁrÀs aktusa lobbant, lÀthatÂvÀ vÀlik
az elmetszett gerincvelûn a sz¡rke, pillangÂ
formÀjÃ alakzat ¢ppen Ãgy, akÀr az ¢n ke-
resztmetszet¢n a szem¢lyis¢g k´rk´r´s ¢v-
gyürüinek rajzolata. °s az ¢vgyürük k´z´tt
ott van minden: az ´tvenes ¢vek Bukarestje,
egy szeg¢nyes k¡lvÀros, a kis boltok, a 21-es
villamos, a D¬mboviÓa-parti malom ¢s keny¢r-
gyÀr nagy k¢m¢nye, k´lt´zk´d¢sek kicsivel
jobb lakÀsokba, sz¡rke t´mbhÀzak k´z´tt, az
Obor vÀrosnegyed, a ïtefan cel Mare sugÀrÃt
elegÀns f¢nyei, a Mo«ilor ¢s Floreasca Ãt bo-
jÀrhÀzai, a Telefonpalota forgalmas k´rny¢-
ke, a szobrokkal tele parkok ¢s terek, a zeg-
zugos, falusias hÀzakkal ´vezett utcÀk, me-
lyek a zsibongÂ k¡lvÀrosokba (a t´r´k´s han-
gulatÃ mahalÀkba) vezetnek ä ¢s azok az em-
berek, akik ezeket a helyeket ben¢pesÁtik: a
sz¡lûk, a barÀtok, a rokonok, az iskolatÀrsak,
az utcagyerekek, a cs´r´mp´lû, fapados vil-
lamosok utasai, a vel¡k kapcsolatos esem¢-
nyek ¢s mindaz, amit valÂsÀgosan ¢s a szerzû
fantÀziÀjÀban jelentenek. Egy-egy n¢v, ese-
m¢ny, tÀrgy felid¢z¢se Ãjabb ¢lm¢nyeket hÁv
elû. A fantÀzia szÀmÀra bÀrmilyen konkr¢-
tum el¢g ahhoz, hogy felr´pÁtse a legtÀvolab-
bi magassÀgokba vagy lemerÁtse a szem¢lyes
alig felfoghatÂ m¢lys¢geibe. P¢ldÀul egy
szekr¢ny aljÀbÂl elûkotort nûi retik¡lben el-
rejtett rossz minûs¢gü prot¢zis r¢v¢n az anya
alakja is megjelenik, csÁpûj¢n hatalmas pil-
langÂ formÀjÃ anyajegy szaporÁtja tovÀbb
azoknak a titkoknak sokasÀgÀt, melyek a va-
lÂsÀgos ¢s a k¢pzelet sz¡lte anya ¢let¢nek, vÀ-
gyainak, Àlmainak ¢s tapasztalatainak mozza-
nataibÂl sz´vûdnek. Megid¢zûdik Anca, a
gyerekkori barÀtnû, akit Herman, a titokza-
tos barÀt kopaszra nyÁr, hogy fejbûr¢re teto-
vÀlja Mircea vonÀsait ä û azonban sajÀt arca
helyett a mindens¢get lÀtja meg Anca tetovÀlt
fej¢n. T́ rt¢net t´rt¢netbe sz´vûdik, minden
szereplû Àlmodik, nincs hatÀr az Àlom, a va-
lÂsÀg, a lÀzÀlom k´z´tt. A k´znapi esem¢nye-
ket csodÀk ¢s Àlmok szakÁtjÀk meg. N¢ha azt
sem lehet tudni, kinek az ÀlmÀba cs´ppen-
t¡nk, csak azt, hogy akÀr egy tÀlka rÂzsa-
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dzsem mellûl, akÀr egy kietlen l¢pcsûhÀzbÂl
ä ahonnan mindig ellopjÀk a villanyk´rt¢ket
ä indulunk el, az alkotÀs jelen¢ben vagyunk,
mintha az ÁrÂi szÀnd¢k teremtett volna min-
ket is, akÀr a szereplûket. Benne vagyunk egy
Àllapotban, melyben, ha nem is magyarÀzha-
tÂ ¢s foghatÂ fel egyelûre a teremt¢s csodÀja,
annyi tudhatÂ, hogy minden valÂsÀgos moz-
zanat m´g´tt a virtuÀlis valÂsÀg galaxisai ´r-
v¢nylenek, ¢s a korlÀtaitÂl megszabadult szel-
lem bÀrmikor kir´p¡lhet a v¢gtelen terekbe.
El¢g egy lÀtogatÀs eml¢ke a munt¢niai falusi
rokonoknÀl, hogy valÂsÀghüen megeleve-
nedj¢k a bolgÀr konyhakert¢sz ûs´kig vissza-
menû Badislavok eg¢sz nemzets¢ge, szerel-
meikkel, szokÀsaikkal, k¡zdelmeikkel, egy¢-
ni, az idûk m¢lys¢geiben ´r´kre eltünt ¢s
megism¢telhetetlen arcokkal, melyek visszf¢-
nye olcsÂ, aranyozott papÁrikonokon t¡kr´-
zûdik alacsony paraszthÀzak falain.

A k´nyv mÀsodik r¢sz¢nek konkr¢t t´rt¢-
nete annyi, hogy Maria, az anya, a fiatal
munkÀslÀny moziba indul, talÀlkozik Costel-
lal, a majdani apÀval, megn¢znek egy àzs¢-
rÀrfilipesÊ filmet egy k¡lvÀrosi moziban, az-
tÀn hazat¢r alb¢rlet¢be. Kerett´rt¢netnek is
tekinthetn¢nk, ha egyÀltalÀn lehets¢ges vol-
na bÀrmilyen esem¢nysort behatÀrolni, leke-
rekÁteni. ElvÀlasztani a horizontÀlisat a verti-
kÀlistÂl. Az ÁrÀs Àltal megelevenedik Maria
teljes ¢lete, sorsa, ifjÃsÀga, kapcsolata nûv¢-
r¢vel, falusi rokonai, szerelmei, menek¡l¢se
egy leszbikus kapcsolatbÂl, mindennapi ¢le-
t¢nek k´r¡lm¢nyei, a megannyi ¢letk¢pben
bûvelkedû k¡lvÀros udvari alb¢rlet¢ben, a II.
vilÀghÀborÃ Bukarestje, egy rettenetes bom-
bÀzÀs ä annak eml¢k¢vel ¢s k´vetkezm¢nyei-
vel ä, talÀlkozÀsai ezeknek a helyszÁneknek
sok-sok eleven, hÃs-v¢r szereplûj¢vel, p¢ldÀ-
ul a kabar¢ n¢ger Cedrinj¢vel vagy a leszbi-
kus kabar¢szÁn¢sznûvel, a varroda-tanoda al-
kalmazottaival, a k¡lvÀrosi hÀz fûb¢rlûivel, a
falusi rokonokkal, a bÀnsÀgi udvarlÂval, a kis
Mircea majdani apjÀval, Costellal ¢s mind-
ezeknek a szereplûknek Àlmaikban megfo-
galmazÂdÂ vÀgyaival. Maria legintenzÁvebb
¢lm¢nye is itt mes¢lûdik el, egy ´t ¢vvel k¢-
sûbbi esem¢ny, amikor hajdani fûb¢rlûje te-
met¢s¢n, immÀr fiatal anyak¢nt, a szertartÀs
utÀn egyed¡l maradva lid¢rces utazÀsra in-
dul a pokol m¢lyei fel¢. Hogy mennyire t´r-
t¢nik meg ez valÂsÀgosan, ¢s mennyi ideig

tart, nem ¢rdekes. Az ¢lm¢ny intenzitÀsa, a
àtÃlsÂ partÊ hÁvÀsÀnak meghallÀsa, a lid¢rc-
nyomÀs, a neml¢t poklÀnak teljes Àt¢l¢se rÀz-
za meg MariÀt. (A munkÀslÀnybÂl fiatal anyÀ-
vÀ cseperedû Maria ÀmokfutÀsÀban persze az
´tvenes ¢vek ÀltalÀnos k´z¢rzete is benne
van.)

A harmadik r¢szben a kisgyermek Mircea
¢s a kamasz-felnûttkor senki f´ldj¢re vetett if-
jÃ egy-egy kÂrhÀzi ¢lm¢nye ker¡l a felid¢z¢s
jelenidejüs¢g¢be. Mindkettû elementÀris. Az
elsû alkalommal a hat¢ves kisfiÃ szenvedû
alanyÀvÀ vÀlik a megmagyarÀzhatatlan ¢s szÀ-
mÀra felfoghatatlan gonoszsÀgnak, amikor
szobatÀrsai, k¢t vele egykorÃ kislÀny k¢pmu-
tatÂ kegyetlenked¢s¢t kell eltürnie. A mÀso-
dik esem¢ny az, hogy az ifjÃ arcb¢nulÀsa mi-
att elt´lt n¢hÀny hetet egy bukaresti kÂrhÀz
neurolÂgiai osztÀlyÀn, ahol a t´bbi beutalt
srÀccal kÀrtyÀzik, szobatÀrsakkal besz¢lget, ¢s
betegtÀrsaihoz hasonlÂan f¡rk¢szi, mit visel-
nek az ÀpolÂnûk k´peny¡k alatt, aztÀn a ke-
zel¢ssel pÀrhuzamosan a nemis¢get is megta-
pasztalja, amikor a legjelent¢ktelenebb k¡lse-
jü nûv¢rrel elt´lt egy viharos ¢jszakÀt a zsÃ-
folt kÂrterem vasÀgyÀn. MÀsnap reggel a be-
tegtÀrsak k´z´ny´s viselked¢se utal arra,
hogy a szerelmes talÀlka az Àlomban ¢s nem
a valÂsÀgban t´rt¢nhetett meg. A folyamatos,
kÁvÀncsi kutatÀst a mÃlt bonyolult, kanyargÂs
´sv¢nyein gyakran megszakÁtjÀk a test kif¡r-
k¢szhetetlen idegpÀlyÀin, az ¢rrendszer alag-
Ãtjaiban a zsigerekig, a fogantatÀsig megtett
anatÂmiai utazÀsok. A sajÀt testben megtett
anatÂmiai utazÀs sorÀn szerzett tapasztalatok
sodrÀsa ugyanolyan erûs, mint az eml¢kek-
ben megtett idûutazÀs¢. EgyÀltalÀn, hol van
a hatÀr, ha van hatÀr, a test ¢s a szellem k´-
z´tt? Az anyagi r¢szecsk¢k milyen rendszere
hozza l¢tre ¢s hogyan az ¢rz¢st ¢s gondolko-
dÀst? MegragadhatÂ-e az a pillanat, melyben
az ¢let l¢trej´n? Az orgazmusban mennyit ¢l
Àt az ember a teremt¢s miszt¢riumÀbÂl? Mi-
f¢le istens¢g teremtette az embert, az ember
´nmagÀban felfedezheti-e valamely isten k¢p-
mÀsÀt? Mif¢le f¢lelmekbûl, tapasztalatokbÂl
teremtett istent magÀnak? EgyÀltalÀn, miben
Àll a teremt¢s? Ezek a k¢rd¢sek foglalkoztat-
jÀk a garzonlakÀs magÀnyÀban alkotÂ ÁrÂt ¢s
az ifjÃ MirceÀt, aki, amikor az orvos egy pil-
lanatra egyed¡l hagyja a fej¢re k´t´tt elekt-
rÂdÀkkal, az encefalogrÀf karjÀt maximÀlis
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fesz¡lts¢gre ÀllÁtja, ¢s elveszÁti eszm¢let¢t.
K´zben Pintilie filmes technikÀjÀt id¢zû mü-
v¢szi pontossÀggal tÀrul el¢nk a romÀn tit-
kosrendûrs¢g ä a Securitate ä belsû mecha-
nizmusa, tagjainak magÀndrÀmÀi ¢s az a vÁ-
ziÂ, melyben Slatina Securitate-tiszt megva-
kul. A vÁziÂban hangsÃlyos szerepet kap a
pÂkmetafora: a sz´veg hÀlÂja k´z´tt (mely a
pÂkhÀlÂhoz hasonlÂan ¢letnedvekbûl sz´vû-
dik), a sz¡rreÀlis t¢rben a pÂk-artistanû mu-
tatvÀnya vÀltja ki a szekus r¢m¡let¢t. Meny-
nyiben t´rt¢nt meg t¢nylegesen a vak masz-
szûr àszekus mÃltjaÊ ä aki ¢ppen akkor veszÁ-
tette el lÀtÀsÀt, amikor v¢lem¢nye szerint
csaknem leleplezett egy RomÀnia-ellenes
nemzetk´zi ´sszeesk¡v¢st, ¢s amikor a feles¢-
g¢t is rajtakapta a sajÀt parancsnokÀval ä,
nem lehet tudni. Mindenesetre a kÂrhÀzi ¢l-
m¢ny kapcsÀn t´rt¢nik meg Mircea beavatÂ-
dÀsa a Securitate ä mint ¢lû organizmus ä ¢s
sajÀt teste lÀthatatlan titkaiba. A szem¢lyis¢-
get Àtitatva minden ¢lm¢ny, tapasztalat,
Àlom, vÀgy ¢s olvasmÀny be¢p¡lt az ¢vgyü-
rük k´z¢, az ¢n sejtjeibe. Egy gyÂgyszeres do-
boz feliratÀnak ä QUILIBREX ä eml¢ke hoz-
za l¢tre azt a robbanÀst, melynek vakÁtÂ kÀp-
rÀzatÀban egyszerre minden lÀthatÂvÀ ¢s
eggy¢ vÀlik. A metafizikai ¢lm¢ny annak
megtapasztalÀsa, hogy ha az ember ¢let¢nek
k¡lsû k´r¡lm¢nyei nem tÀgÁthatÂk is, de bel-
sû ´nÀt¢l¢se a minden Àt¢l¢s¢t tartalmazza.
Ez az ¢lm¢ny nem fokozatosan j´n l¢tre, ha-
nem az idûtlen pillanat hirtelen lobbanÂ ä
kÀprÀztatÂ ä f¢ny¢ben, a kiterjed¢s n¢lk¡li
anyagtalansÀgban, a l¢t-neml¢t senki f´ldj¢n.
A f¢ny, amit lÀtunk, meg is vakÁt. Mi¢rt ÀhÁtja
m¢gis az ember, hogy Ãjra meg Ãjra Àt¢lje ezt
a pillanatot? Mi¢rt k´veti egyik evang¢lium
a mÀsikat? àA retteg¢s miatt mer¡l¡nk le ´nma-
gunkba, ¢s ¡v´lt¡nk Isten¡nk utÀn, ahogy a s´t¢t
szobÀban egyed¡l hagyott csecsemû ¡v´lt az anyja
utÀn.Ê

A harmadik r¢szben megszaporodnak az
id¢zûjelek. Az ÁrÀs-eml¢kez¢s-olvasÀs a te-
remt¢s kÂpiÀja, ¢s minden k´nyv ennek a kÂ-
piÀnak a kÂpiÀja. Retteg¢s¡nkbûl tÀplÀlt te-
remt¢smÁtoszunkat hozzuk l¢tre Ãjra minden
müben, ¢s minden alkalommal azt ¢lj¡k Àt,
hogy az Eg¢sz utÀni sÂvÀrgÀsunkban a sem-
mit ragadjuk meg. A semmi s´t¢tj¢tûl valÂ
f¢lelem üz az eksztÀzis villanÀsnyi f¢ny¢be.

°let¡nk esem¢nyeinek sorÀbÂl bÀrmelyik

mozzanat kiragadhatÂ ¢s nev¢n nevezve a
v¢gletekig Àt¢lhetû, mert ha megnevezt¡k:
van. C¦rt¦rescu szÀmÀra a k´znapi valÂsÀg
¢ppen olyan talÀnyos ¢s furcsa, tehÀt ¢ppen
annyira ¢rdekes, mint sajÀt belsû tÀjai vagy a
vÁziÂk valÂsÀga. Ez¢rt, bÀr nem tekinti felada-
tÀnak a k´zelmÃlt RomÀniÀjÀnak kritikai Àb-
rÀzolÀsÀt, sem a politikai-tÀrsadalmi t¢nyfel-
tÀrÀst, a mÀsok ¢s sajÀt k´z¢rzet¢t meghatÀ-
rozÂ k¡lsû t´rt¢n¢seket, helyszÁneket, Àllapo-
tokat ugyanolyan aprÂl¢kosan ¢s ig¢nyesen
Árja le, mint a vÁziÂkat, hiszen az ¢rz¢ki ta-
pasztalatok a vÁziÂk pill¢rei. AttÂl ¢letteli ¢s
hiteles mindegyik leÁrÀs, hogy pontosan ¢r-
z¢kelteti az ´tvenes, hatvanas, hetvenes,
nyolcvanas ¢vek Bukarestj¢nek hangulatÀt.
Ahonnan kiragadhatÂ ¢s kitÀgÁthatÂ az eml¢-
kez¢sben feltÀrt bÀrmely pillanat, az nem le-
het mÀs, csak ez az ellentmondÀsokkal terhes
sors ¢s magÀny. àA pillanatban valÂ abszolÃt l¢-
tez¢s az egy¢ni ¢let v¢gsû es¢lye, melyben megsem-
mis¡l az eml¢kez¢s ¢s az idûbelis¢g rem¢nytelens¢-
geÊ (Emil Cioran).

C¦rt¦rescu prÂzÀja egyed¡lÀllÂ a jelenkori
romÀn irodalomban. A r¢szletekben azonban
felfedezhetûk az elûzm¢nyek. A nemzetk´zi
elismer¢s ¢s ¢rdeklûd¢s C¦rt¦rescu müv¢-
szete irÀnt, szÁnvonalassÀgÀn, irodalmi ¢rt¢-
kein tÃl, tipikusan àromÀnÊ lÀtÀsmÂdjÀnak is
k´sz´nhetû. Van ugyanis a romÀn kultÃrt´r-
t¢netnek egy olyan, a mÃlt szÀzad derekÀig
visszanyÃlÂ vonulata, mely t´bb pÀrhuzamos
irodalmi irÀnyzatÀban vilÀgirodalmi szÁnvo-
nalÃ szint¢zis¢t tudta nyÃjtani azoknak a po-
litikai, tÀrsadalmi, f´ldrajzilag ¢s t´rt¢nelmi-
leg egyarÀnt meghatÀrozott sajÀtossÀgoknak,
melyek a KeletäNyugat kapujÀban elhelyez-
kedû RomÀn KirÀlysÀgot jellemezt¢k. Fûleg
a d¢li r¢sz¢t, vagyis a fûvÀrost ¢s az azt ´vezû
Munt¢niÀt. A bizÀnci fogantatÀsÃ keresz-
t¢nys¢g, a g´r´g (fanariÂta) diplomÀciai gy´-
kerek, a polgÀri fejlûd¢s, a paraszti hagyomÀ-
nyok, az individuum felfedez¢se, a keleti ¢s
nyugati kulturÀlis kihÁvÀsok egy¡ttesen ha-
tottak az eg¢sz tÀrsadalomra, ¢s ellentmon-
dÀsossÀguk ellen¢re felpezsdÁtett¢k a müv¢-
szeti ¢letet. Az ig¢nyes romÀn ¢rtelmis¢g ¢r-
z¢keny figyelemmel kÁs¢rte mind a nyugati
kulturÀlis mozgalmakat, mind pedig sajÀt
tÀrsadalma ellentmondÀsait, melyekre a sza-
bad, nyugati polgÀri eszm¢nyekkel ¢s a keleti
tapasztalatokkal felv¢rtezve reagÀlt. Ennek a

594 ã Figyelû



vonulatnak legkiemelkedûbb alakja a szÀzad-
elûn Ion Luca Caragiale, aki prÂzai ÁrÀsaiban
¢s szÁnmüveiben fergetegess¢ fejlesztette a sa-
jÀtosan romÀn valÂsÀgbÂl merÁtett komi-
kumot. Mivel ¢ppen egy olyan populÀris mü-
fajban alkotta legjobb müveit, mint a drÀma,
müv¢szet¢nek a romÀn kultÃrÀra gyakorolt
jÂt¢kony hatÀsa mÀig ¢rezhetû. A humor¢r-
z¢k, az irÂnia be¢p¡lt a romÀn ´nszeml¢let-
be, ¢s ez hozzÀsegÁtette a tÀrsadalmat ahhoz,
hogy derüs vitalitÀsÀt a kudarcok ellen¢re se
adja fel. Ez az oka annak, hogy a bizonyta-
lansÀg, mely a tÀrsadalom civilizÀlatlansÀgÀ-
bÂl ¢s abbÂl a dilemmÀbÂl fakadt, hogy el-
d´nthetetlen volt, bevÀlik-e vagy sem a pa-
raszti gy´kerü romÀn polgÀrosodÀs, nem az
´nsajnÀlatot ¢s pÀtoszt serkentette az iroda-
lomban, hanem a groteszk, az abszurd irÀnti
¢rz¢kenys¢get. így a modern nyugati irÀny-
zatok formabontÂ kÁs¢rletei term¢keny talaj-
ra talÀltak RomÀniÀban, ¢s olyan ¢letpÀlyÀk
indultak, mint a Tristan Tzara¢ vagy Eugªne
Ionesco¢. Azok, akik bizalmatlanok voltak a
vÀltozÀsokkal szemben, a n¢pi mÁtoszt emel-
t¢k be az irodalomba, a n¢pi hûst idealizÀl-
tÀk, akinek b´lcsess¢ge ¢s jÂszÁvüs¢ge a àro-
mÀn l¢lekÊ archetÁpusa. így j´tt l¢tre a àmi-
oritikus t¢rÊ fogalma (a terminus, mely a MI-
ORITA ä BçRçNYKA ä cÁmü n¢pballadÀra utal,
Lucian Blaga filozofikus müv¢bûl ered). Ez a
t¢r valahol a kegyetlen valÂsÀg ¢s a transz-
cendentÀlis t¢r hatÀrÀn ter¡l el, vagyis àa ro-
mÀn l¢lekbenÊ. Az ebben a szellemben sz¡le-
tett ÁrÀsok, Emil Cioran, Mircea Eliade ¢s mÀ-
sok irodalmi ¢s tudomÀnyos munkÀi megha-
ladtÀk a vitÀt kivÀltÂ okokat; az û munkÀssÀ-
guknak k´sz´nhetû, hogy sok romÀn müben
olyan term¢szetes az ÀtjÀrÀs a valÂsÀgbÂl az
absztrakciÂba, hogy ez feloldja a realitÀs ¢s az
abszolÃt ¢rt¢kek k´zti ellentmondÀst. Ennek
a t´bb irÀnyzatbÂl ´sszetevûdû term¢keny
vonulatnak a stÁlusjegyeit Borsi KÀlmÀn B¢la
Ágy ´sszegzi: à1. ...erûs vonzÂdÀs a mes¢hez, a mÁ-
toszokhoz, hajlam az Àlom ¢s ¢brenl¢t, mese ¢s va-
lÂsÀg varÀzslatos egybesz´v¢s¢re, Ãjabb mÁtoszok te-
remt¢s¢re. 2. Kifinomult ¢rz¢k a r¢szletek... elmon-
dÀsÀhoz, amikor nem az a l¢nyeges, amit monda-
nak, hanem ahogy mondjÀk. 3. Olykor tÃlzottan is
hangsÃlyozott, hol kifinomult, hol parlagias eroti-
ka. 4. A groteszk feltünûen nagy szerepe... 5.
K´nnyed, szellemes, archaizmusokkal... cirÀdÀs
szÂbûs¢ggel operÀlÂ nyelvezet...Ê

C¦rt¦rescu prÂzÀjÀban az emlÁtett vala-
mennyi stÁlusjegy fellelhetû.

Amikor markÀnsan hÀtat fordÁtott a dik-
tatÃra Àltal felÀllÁtott irodalmi kÀnonnak, ¢s
az àobjektÁv ÀbrÀzolÀsÊ feladatÀt elhÀrÁtva ki-
zÀrÂlag a szubjektumot helyezte müve k´z¢p-
pontjÀba, ´nmagÀban rÀtalÀlt arra a szellemi
hagyomÀnyra, melynek ´sszetett eszt¢tikai
pill¢reire fel¢pÁthetû a mü. Egy-egy helyszÁn,
egy-egy tipikus karriert´rt¢net, a szocialista
RomÀnia h¢tk´znapjainak ¢s sivÀr lakÂtele-
peinek pontos ¢s ironikus leÁrÀsakor, az em-
berek, a tÀrsadalmi viszonyok, az ¢letk´r¡l-
m¢nyek megid¢z¢sekor a caragialei lÀtÀsmÂd
¢rv¢nyes¡l. Roppant amplitÃdÂi, barokko-
san cizellÀlt r¢szletei, metafizikai telÁtetts¢-
ge ellen¢re ä mely megid¢zi Cioran vigaszta-
lansÀgÀt ¢s Eliade miszticizmusÀt ä ez¢rt nem
tünik àneh¢zÊ olvasmÀnynak a KçPRçZTATñ.
A k´ltû C¦rt¦rescu fegyelme ¢s irodalmi ig¢-
nyess¢ge miatt nem vÀlnak a szabad asszoci-
ÀciÂk k´vethetetlenekk¢ ¢s kaotikusakkÀ, ha-
nem a szigorÃ szerkesztetts¢g ¢s a nyelvi gaz-
dagsÀg egy¡ttesen teremti meg a mü univer-
zumÀt. A hÀrmas tagolÀs (csaknem egyenlû
hosszÃsÀgÃ r¢szek), a mondatok ritmusa ä
akÀr a k´znapi besz¢det id¢zi, akÀr az ember
belsû tÀjai fel¢ sodorja az olvasÂt ä mindig
megûrzi az egyensÃlyt ¢s az arÀnyokat. Az
ÁrÀs-olvasÀs, a v¢ges-v¢gtelen, a semmi-
minden, ¢let-halÀl, menny-pokol, f¢ny-s´t¢t,
lent-fent, a kÁv¡l-bel¡l, a lÀtszat-valÂsÀg, a
mÃlt-jelen, a szent-profÀn, a racionÀlis-irra-
cionÀlis szembeÀllÁtÀsok, akÀr a kÁnai jang-jin
fogalompÀr, egymÀs komplementerei ebben
a prÂzÀban, mely bravÃrosan hasznÀlja a
nyelvet, de nyelvhasznÀlata nem tr¡kk vagy
büv¢szmutatvÀny, hanem minden nyelvi lele-
m¢nye (a pÀratlanul gazdag szÂkincs, az ige-
idûk alkalmazÀsa, a szocreÀl zsargon) annak
bizonysÀga, hogy a nyelv lehetûs¢gei v¢gtele-
nek, ¢s hogy az ÁrÂ ¢s a sz´veg egyek. A mü
vilÀgÀt az ÁrÂ a nyelvbûl teremti meg, ¢s eb-
ben az ¢rtelemben a KçPRçZTATñ v¢gsû so-
ron a nyelv teremtûerej¢rûl szÂl. A teremt¢s
aktusÀban valÂ aktÁv r¢szv¢tel Àltal (mely
minden eddigi tudÀs Ãjra¢rt¢kel¢s¢t jelenti)
az individuum kiszabadulhat politikai, t´rt¢-
nelmi, nemzeti, tÀrsadalmi, sût testi korlÀtai
k´z¡l, ¢s ä akÀr a SñVçRGçS zÀrÂnovellÀjÀnak
¢pÁt¢sze ä Àt¢lheti, hogy nemcsak egy emberi
k´z´ss¢g, hanem az Univerzum r¢sze is. A
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müben teremtett univerzum¢. A minden
egys¢g¢rûl szerzett tapasztalat k´z´mb´sÁti a
v¢gzet hatalmÀt. FeloldÂdik a tragikum. De
ez nem vigasz. Ez a l¢t abszurditÀsa. Hiszen az
ember a k¢tes megvÀltÀs¢rt sorsÀval fizet.
(Amikor a SñVçRGçS ¢pÁt¢sze a kozmosz r¢-
szek¢nt szÀguld az ürben, amikor eggy¢ vÀlt
v¢g¢rv¢nyesen a zen¢vel, nemcsak szem¢lyi-
s¢g¢t vesztette el, hanem mindent. DeformÀ-
lÂdott, sz¢tfolyt test¢t is, mely kicsinyes f´ldi
¢let¢nek, tehÀt egy¢ni sorsÀnak burka volt. A
REM Jegorja, amikor a mindent akarja meg-
Árni, oldalakon Àt csak a nemet Árja le.) A tu-
dÀssal megvert emberi ¢let paradoxona,
hogy Ãjra meg Ãjra meg kell ism¢telnie a te-
remt¢st, hogy rem¢nykedhessen a megvÀltÀs-
ban, ami Ãjra meg Ãjra Ãgy menti meg ret-
teg¢s¢tûl, hogy sorsÀtÂl is megfosztja. Ezt a
paradoxont ÀbrÀzolja C¦rt¦rescu szenved¢-
lyesen ¢s ironikusan.

Nem tudhatÂ, hogy a trilÂgia hogyan fe-
jezûdik majd be. Az elsû k´tet mindenesetre
azt sugallja, hogy nincs v¢g(e), mert nem is
lehet egy olyan rendszerben, melyben a v¢g
a kezdet is. Ahol a münek v¢ge van, ott a
semmi tÀtong. (Az EML°KIRATOK K¹NYVE fû-
szereplû-elbesz¢lûje meghal, mielûtt maga a
k´nyv befejezûdne, de ami sorsa beteljesed¢-
se utÀn a k´nyv lapjain k´vetkezik, az a fû-
szereplû szemsz´g¢bûl mÀr teljesen k´z´m-
b´s, az az ¡res semmi. Az olvasÂ itt a l¢t tra-
gikumÀnak tanÃja.)

A trilÂgia elsû k´nyv¢nek v¢g¢n az utolsÂ
ÁrÀsjel nem pont, hanem zÀrÂ id¢zûjel.

KijÂzanodva visszalapozunk az elsû id¢-
zethez: ä a k´nyv mottÂja PÀl korinthusbeli-
ekhez Árt elsû level¢nek 9ä12 verse: àMert r¢sz
szerint van benn¡nk az ismeret, r¢sz szerint a prÂ-
f¢tÀlÀs: / De mikor eljû a teljess¢g, a r¢sz szerint
valÂ elt´r´ltetik. / Mikor gyermek val¢k, Ãgy szÂl-
tam, mint gyermek, Ãgy gondolkodtam, mint gyer-
mek, Ãgy ¢rtettem, mint gyermek: minekutÀna pe-
dig f¢rfiÃvÀ lettem, elhagytam a gyermekhez illû
dolgokat. / Mert most t¡k´r Àltal homÀlyosan lÀ-
tunk, akkor pedig szÁnrûl szÁnre; most r¢sz szerint
van bennem az ismeret, akkor pedig Ãgy ismerek
majd, amint ¢n is megismertettem.Ê

Az irodalom vigasza nem a v¢gsû k¢rd¢-
sekre adott megnyugtatÂ vÀlasz, hanem az
´nmeg¢rt¢sen Àt a mÀsok meg¢rt¢s¢hez ve-
zetû ´nismeret.

Koszta Gabriella

KOLOZSVçRI MöLTAKRñL.
K°T SZñLAM

TÂth SÀndor: Dicsûs¢ges kudarcaink a diktatÃra
korszakÀbÂl
Balassi KiadÂ, 1997. 247 oldal, 600 Ft

GÀll Ernû: SzÀmvet¢s
Komp-Press, Korunk BarÀti TÀrsasÀg, 1995.
227 oldal

Minthogy nem szeretem a tÀrgyilagossÀg m´-
g¢ bÃjÂ szem¢lyess¢get, r´gt´n bevallom,
hogy barÀtsÀgbÂl Árok TÂth SÀndor ¢s GÀll
Ernû visszaeml¢kez¢seirûl. A k¢t k´nyv
´sszekapcsolÀsÀt m¢g jobban indokolja az,
hogy egyazon idûrûl, sût gyakran ´ssze is fo-
nÂdÂ dolgokrÂl szÂlnak, hiszen mind a k¢t
szerzû GaÀl GÀbor k´penye alÂl bÃjt ki, Ko-
lozsvÀrott ¢lt, tanÁtott ¢s dolgozott, GÀll Ernû
fûszerkesztûje, TÂth SÀndor pedig munkatÀr-
sa volt az 1957-ben megindult Ãj Korunknak.

Ebbûl a mÃltbÂl TÂth SÀndor azt mes¢li
el, mik¢ppen ¢s milyen eredm¢nyekkel k¡z-
d´tt GaÀl GÀbor ÁrÀsainak ÃjrakiadÀsÀ¢rt, ha-
gyat¢kÀnak megûrz¢s¢¢rt.

Az Àltala elmes¢lt t´rt¢net szem¢lyes l¢-
v¢n, jogos azt annak a rokonszenvesen szi-
lÀrd hüs¢gnek az alapjÀn ¢rt¢kelni, amely a
szerzût vez¢relte. Ez a hüs¢g egy sajÀtos for-
mÀtumÃ, igen bonyolult szem¢lyis¢ghez füz-
te ût, akinek gesztÀi sok fejt´r¢st okozhatnak
bÀrkinek, aki kiegyensÃlyozott v¢lem¢nyt
szeretne rÂla alkotni. Minthogy szem¢lyes
¡gy k´r¢ rendezûdik a hüs¢g, szem¢lyes a
hang is, amelyen TÂth SÀndor hosszan tartÂ
k¡szk´d¢s¢t megÁrta.

Hitele van t´rt¢net¢nek, mert azt Árta meg
benne, amit naprÂl napra GaÀl GÀbor müv¢-
nek ismertt¢ t¢tele ¢rdek¢ben cselekedett, ¢s
amit ennek sorÀn Àt¢lt. Mi¢rt, milyen k´r¡l-
m¢nyek k´z´tt ¢s milyen eredm¢nnyel tette:
errûl szÂlnak a visszaeml¢kez¢sei. A minden-
napi munkÀlkodÀs gondjai ¢s rem¢nyei em-
beri valÂsÀgukkal azt a folyamatot is megvi-
lÀgÁtjÀk, amelyben TÂth SÀndor r¢szt vett
volt. Ennek mindennapisÀga szerint gombo-
lyodik le a szÀl, ¢s semmi sem p¢ldamutatÂ,
hanem ugyanolyan egyszerü, mint a mÀsok-
tÂl kapott segÁts¢g, amely n¢lk¡l az sem sike-
r¡lhetett volna, ami v¢g¡l m¢giscsak siker¡lt.
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Erre gondolva, ¢s TÂth SÀndor munkÀs-
sÀgÀnak c¢ltudatossÀga szerint is, hÀtt¢rbe
kell szoruljanak a szÀnd¢kok: mindent csak
az eredm¢nyek, a kudarcok ¢s a sikerek egy-
s¢g¢ben lehet jogosan ¢rt¢kelni. De az¢rt szÀ-
molni kell azokkal a lehetûs¢gekkel is, ame-
lyek hÀrom utat kÁnÀltak. Lehetett a demok-
ratikus viszonyok¢rt, lehetett a tÀrsadalom
ÀtalakÁtÀsÀ¢rt ¢s lehetett a kisebbs¢gi ¢letfel-
t¢telek megv¢d¢s¢¢rt k¡zdeni. °s azt is jÂ
tudni, hogy a romÀniai magyarsÀg ¢let¢ben
fokozatosan ez a harmadik Ãt vÀlt uralko-
dÂvÀ. Mert TÂth SÀndor is ezt k´vette, ¢s
ugyanennek szellem¢ben Árta meg visszaem-
l¢kez¢s¢t.

ý maga k´nyv¢nek cÁm¢vel dicsûs¢ges ku-
darcok sorozatak¢nt jellemzi tev¢kenys¢g¢t:
de a k¡zdelem, amit vÁvott, nem volt dicsû-
s¢ges, ahogy azokbÂl a t´preng¢sekbûl is ki-
der¡l, amelyekrûl beszÀmol. °s ugyanennyi-
re indokolatlan kudarcokrÂl besz¢lni. Mert
sokkal t´bb igazsÀg van abban az ¢rt¢kel¢s-
ben, amit û maga adott k´nyv¢ben: àHa szÀm-
ba vessz¡k, hogy mÀs lehetûs¢gk¢nt csak a hatalmi
akarat tudomÀsulv¢tele, a hozzÀ valÂ alkalmazko-
dÀs, lemondÀs, az ´nfeladÀs kÁnÀlkozott (vagy pe-
dig az ezzel azonos k´vetkezm¢nyekkel fenyegetû fej-
jel a falnak men¢s), akkor Ãgy v¢lem, hogy amaz
(¢rtelmes) gÃzsba k´tve tÀncolÀs, a velejÀrÂ kudar-
cokkal egy¡tt m¢g mindig a legkev¢sb¢ rossz alter-
natÁva volt, a bÀr sÃlyos, de valahogy kiheverhetû
s¢r¡l¢sekkel m¢gis talpra Àllva tÃl¢l¢s¢.Ê (118ä
119.)

Ezt az ¢rt¢kel¢st mindenk¢ppen megilleti
a t´bbes szÀm, ¢s ezen bel¡l teljes m¢rt¢kben
Àll a GÀll Ernû Àltal elmes¢ltekre. Pedig û a
k´vetkezûket Árta a (f¡ggel¢kben k´z´lt) nap-
lÂjegyzeteiben: àeljutottam az idegellenÀllÀs utol-
sÂ szakaszÀba... Minden energiÀm ´sszeszed¢s¢vel
tudom csak Àllni a sarat...Ê (221.) ¢s m¢g: àMu-
szÀj azonban erût vennem magamon, mÀr csak
az¢rt is, hogy az egyetlen emberhez m¢ltÂ mÂdon,
helytÀllÀssal vÀlaszoljak a kihÁvÀsokra.Ê (216.)
Huszon´t ¢v k¡zdelem a hatalommal felûrli
az ember ellenÀllÀsi k¢pess¢g¢t. Nemegyszer
meg is k¢rdezi, ¢rdemes volt-e. Amire a
SZçMVET°S olvasÂi minden bizonnyal igennel
vÀlaszolnak. A visszaeml¢kez¢sbûl meggyûz
arrÂl, hogy a lap ¢lete hosszÃ vesszûfutÀs volt
ugyan, de a hatalom egyÀltalÀn nem ok n¢l-
k¡l kavarta a sorozatos botrÀnyokat. Mert a
szerkesztûk a szerzûkkel egy¡tt kerest¢k a
gondolati nyitÀs bÀrmilyen aprÂ, szabadÁtÂ

alkalmait, a hatalmi k´vetelm¢nyek megke-
r¡l¢s¢nek ¢s a cenzÃra kijÀtszÀsÀnak lehetû-
s¢geit. ögy, hogy a Korunk ez¢rt is, ahogy sok
minden mÀs¢rt, amit szervezett ¢s tett, a ma-
gyar kisebbs¢gi kultÃra ÀllandÂan eleven
k´zpontja tudott lenni.

GÀll Ernû ugyan a lap ¢let¢nek ´sszetett
sz´vet¢t gombolyÁtja le elûtt¡nk, de ezt a sze-
m¢lyes szellemi fejlûd¢s elgondolÀsÀnak ve-
z¢rfonalÀt k´vetve teszi.

A Korunk indulÀsakor a GaÀl GÀbor Àltal
szerkesztett utolsÂ, àn¢pfrontosÊ szakasz vi-
szonylag szabadabb szellem¢t akarta felÃjÁta-
ni. De mÀr az elsû botrÀnybÂl meg lehetett
¢rteni, hogy a hatalom nem tür semmilyen
nyitottsÀgot, szellemi revÁziÂt. GÀll Ernû
m¢gis ezt az utat folytatta. Ebben erûsÁtette
meg aztÀn a TÀnczos GÀborral valÂ folyama-
tosan m¢ly¡lû kapcsolata. Meg is Árta, hogy
segÁts¢g¢vel mindjobban meg¢rthette a ma-
gyar forradalmat. Egy k´vetkezû fejezetben
arrÂl az ugyancsak lassan be¢rû fordulat-
rÂl mes¢l, amelyet az egzisztencializmussal,
Sartre gondolatvilÀgÀval valÂ talÀlkozÀs indÁ-
tott el. Ez pedig nemcsak abban segÁtette,
hogy az egy¢nt elvileg ÀllÁthassa szembe az
alÀrendelûd¢s szellem¢vel, hanem abban is,
hogy a felelûss¢g tudata vÀljon tÀmasszÀ a hi-
vatalossÀgokkal valÂ k´t¢lhÃzÀsban, hogy a
kompromisszumok k´zepette is elk´telezett-
s¢ge szerint cselekedhessen. BeszÀmolÂjÀbÂl
azt is meg¢rtheti az olvasÂ, hogy az ehhez
sz¡ks¢ges eszmei szilÀrdsÀgot a szociolÂgia
adta, mert az elvek ¢s fogalmak elsûbbs¢g¢t
az emberek ¢let¢nek tudomÀnyos ig¢nyü
vizsgÀlata vÀltotta fel.

A vÀltozÀsok mellett volt azonban olyasmi
is, ami csak Àtalakult benne. M¢g az egyre
n´vekvû nemzetis¢gi elnyomÀs ¢s a naciona-
lizmusok sz¢tÀradÀsa hatÀsÀra sem mondott
le arrÂl, hogy egy¡ttmük´d¢st keresve ¢rtsen
szÂt azokkal a romÀnokkal, akik nem zÀrkÂz-
tak el a pÀrbesz¢d elûl. Ennek sorÀn az in-
ternacionalizmusbÂl a n¢pek barÀtsÀgÀnak
elve lett az, ami v¢g¡l az egymÀsrautaltsÀg
tudatossÀgÀban m¢ly¡lt el.

GÀll Ernû szellemi magatartÀsÀnak alaku-
lÀsa mindig is elvÀlaszthatatlan volt szerkesz-
tûs¢gi munkÀjÀtÂl. Annak azonban elvi k´-
vetkezm¢nyei lettek, hogy mindig is t´reke-
dett k¡l´nb´zûk¢ppen gondolkodÂ szerzûk
´sszefogÀsÀra. Mert a nemzeti elnyomÀs nût-
t¢vel az ´sszefogÀs vÀlt a szÂ szoros ¢rtelm¢-
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ben alapvetûv¢. Ezen az alapon a szint¢zis
ig¢ny¢bûl demokratikus tudatossÀg tudott ki-
alakulni, olyan szellem tehÀt, amelyben a to-
talitarizmus tagadÀsa konkr¢t elvi tartalmat
¢s a mÀssÀg m¢ltÂsÀgÀnak fogalompÀrjÀval
szem¢lyes formÀt is kaphatott.

GÀll Ernû szÀmvet¢s¢bûl v¢geredm¢ny-
ben olyan Ãt rajzolÂdik ki az olvasÂ elûtt,
amely a folytonosan szük¡lû lehetûs¢gek, a
n´vekvû elnyomÀs, a bezÀrkÂzÀs vilÀgÀval
szemben a szellemi kinyÁlÀst tette lehetûv¢.

GÀll Ernû eml¢kirata azonban azok k´z¢
tartozik, amelyeket az olvasÂ Âhatatlanul k¢t-
szeres f¢nyt´r¢sben szokott felfogni. Az elsût
ugyanis mÀr a megÁrÀs adja. Gyakori, mert
term¢szetes, hogy eszmei pÀlyÀk Àtgondolt
megrajzolÀsÀt az a v¢gpont hatÀrozza meg,
amelyhez a szerzû eljutott. Ettûl vÀlnak az
eml¢kiratokban megÁrt folyamatok oly gyak-
ran akaratlanul is teleologikusakkÀ. Ezt ala-
kÁtja tovÀbb az a mÀsodik f¢nyt´r¢s, amit az
olvasÀsban kibomlÂ ¢rt¢s okoz. AzÀltal, hogy
az olvasÂ logikus folyamattÀ alakÁtja Àt a te-
leolÂgiÀt. Az ¢letben azonban nincsenek ilyen
utak. Hanem csak kacskaringÂsak, kiszÀmÁt-
hatatlanok ¢s ÀtlÀthatatlanok. Mert m¢g ak-
kor sem logikusak a l¢p¢sek sorai, amikor az
ember azokat logikus d´nt¢sek alapjÀn ¢s
megfontoltan akarja v¢gigvinni. çm ha ez
akÀr siker¡lne is neki, l¢p¢sei m¢g akkor is
az esetlegess¢gek k´zeg¢ben valÂsulnak meg.

Eml¢kiratokat nemcsak az¢rt lehet Árni, mert
szerzûj¡k sajÀt magÀval szeretne tisztÀba j´n-
ni. TÂth SÀndor mindenesetre inkÀbb a vi-
lÀggal akart szÀmot vetni. Ez¢rt ÁrÀsa csak ke-
v¢ss¢ tÀrja fel az û szellemi alakulÀsÀt. Ilyes-
mire legfeljebb k´vetkeztetni lehet: abbÂl az
¢rtelmez¢si keretbûl, amely eml¢kez¢s¢t Àt-
fogja. így az is csak ellenpontozÀs alapjÀn hÀ-
mozhatÂ ki, hogy a kisebbs¢g helyzet¢re min-
dig is ¢rz¢keny szerzû GaÀl GÀbor szelleme
szerinti, kezdeti elk´telezetts¢ge v¢g¡l az at-
tÂl idegen nemzeti szenved¢lyess¢gg¢ ala-
kult. Ez a szenved¢lyess¢g tartja ugyanis
´ssze azt az eszmei kÀrtyavÀrat, amely szerint
TÂth SÀndor az erd¢lyi magyar kisebbs¢g
eg¢sz t´rt¢net¢t ¢rtelmezni prÂbÀlja.

Ezt a szellemi ¢pÁtm¢nyt sok-sok ´nmagÀ-
ban igaz, r¢szleges megÀllapÁtÀsbÂl ´tv´zi
´ssze, de olyan egyoldalÃan ¢s akkora elfo-
gultsÀggal, hogy ebbûl v¢g¡l igencsak f¢lre-
vezetû k¢p kerekedik ki.

Az a k¢pzeletbeli t´rt¢net, amit TÂth SÀn-
dor a romÀn nacionalizmus k´r¢ ¢pÁtett, mÀr
az¢rt is ellent¢tben Àll a valÂsÀgossal, mert
egyetlen oksÀgi ¢s teleolÂgiai lÀncolatra füz
fel mindent. Egy kalap alÀ veszi a mÃlt szÀ-
zadi, a magyarhoz hasonlÂan a francia Àllam-
nemzet gondolatÀbÂl inspirÀlÂdÂ polgÀri na-
cionalizmust ¢s a kommunista totalitariz-
must. Mintha k´zben nem vÀltoztatott volna
meg mindent k¢t vilÀghÀborÃ ¢s t´bb tÀrsa-
dalmi felfordulÀs. Mintha fasizmusok, min-
denki Àltal müvelt n¢pirtÀsok ¢s mindenol-
dalÃ erûszakt¢telek nem vÀltoztattÀk volna
meg a nacionalizmusok ¢s a nemzeti tudatok
´sszes formÀjÀt.

De vannak m¢g sÃlyosabb k´vetkezm¢-
nyek is. Ilyen ÀtfogÂ elm¢leti ¢pÁtm¢nyek
ugyanis v¢gzetesen korlÀtozÂ szeml¢lethez
vezethetik az elm¢t. Olyanhoz, amely az er-
d¢lyi magyar kisebbs¢get elnyomÂ totalitariz-
mus v¢gletes tagadÀsÀnak hiheti magÀt, valÂ-
jÀban azonban csak kivezetû utak keres¢s¢t
lehetetlenn¢ tevû tagadÀs tud lenni. Ha mÀ-
s¢rt nem, akkor mÀr csak az¢rt is, mert a
nemzeti szeml¢let, amely mindent a gonoszt
megtestesÁtû romÀn Àllami nacionalizmus k´-
r¢ rendez, semmit sem tud meg¢rteni abbÂl,
ami t´rt¢nik, ¢s Ágy m¢g kev¢sb¢ tud eljutni
ahhoz, ami lehets¢ges lenne.

A kisebbs¢gi gondolkodÀsnak van egy na-
gyon vesz¢lyes csapdÀja. A szenved¢lyess¢g
ugyanis annyira ´sszeszükÁtheti a lÀtÂk´rt,
hogy m¢g a nemzet valÂsÀga is kiszorul be-
lûle. A legk´zvetlenebb nemzetis¢gi t´rekv¢-
sek abszolutizÀlÀsa azt eredm¢nyezi, hogy
nem gondol a nemzet t´bbi kisebbs¢gben ¢lû
r¢sz¢re. De m¢g a szlovÀkiai ¢s a szerbiai ma-
gyarok, az erd¢lyiekkel egy¡tt is, csak kisebb
r¢szei a nemzetnek. Annak gerinc¢t m¢gis-
csak az anyaorszÀgi magyarsÀg alkotja. Aki
nemzetben akar gondolkodni, az minden
szomsz¢ddal valÂ k´lcs´nviszonyt egyarÀnt
¢s egy¡tt kell szÀmÁtÀsba vegyen. T́ rt¢neti
szeml¢letben pedig azt is tudomÀsul kell ven-
ni, hogy volt idû, amikor JugoszlÀviÀban tÁz-
ezr¢vel m¢szÀroltak le magyarokat ¢s mÀs ki-
sebbs¢geket, amikor CsehszlovÀkiÀban a be-
neôi etnikai tisztogatÀs fenyegette a magya-
rok szÀzezreit. °s azt is be kell lÀtni, hogy az
akkori RomÀniÀban voltak ugyan v¢rengz¢-
sek, de t´megm¢szÀrlÀsok ¢s etnikai tisztoga-
tÀsok nem. °s eg¢sz n¢pek elkerget¢s¢vel
nem is prÂbÀlkozott arrafel¢ senki.



V¢g¡l m¢g az, aki Erd¢lyre szükÁt, azt sem
teheti f¢lre, hogy a kommunista totalitariz-
mus szocializmusa hozta el a legrosszabb
nemzeti elnyomÀst.

AkÀrhogy is lenne, a k¢t eml¢kez¢s pÀrhu-
zamos olvasÀsÀbÂl egyÀltalÀn nem akarok k´-
z´s tanulsÀgot levonni. Mert a mÃlttÀ tÀvolo-
dÂ idûkkel mindenki maga kell megbirkÂz-
zon. A k´z´s dolgokkal is csak Ãgy lehet szÀ-
mot vetni, hogy mindenki maga gondolja Àt
azt, amit szem¢lyesen tapasztalt ¢s cseleke-
dett. Az elme, a szÁv ¢s a gyomor egy¢ni szer-
vek, ¢s egy¢ni minden gondolkodÀs, ¢rz¢s.
°s csak az egy¢n tud bÀrmit is megem¢szteni.
Szellemileg is. Ahogy k¡l´nben minden fele-
lûss¢g is egy¢ni.

Tordai ZÀdor

àHITLER HçROM HARCAÊ

Cuthbert Carson Mann: Hitler's Three Struggles.
The Neo-Pagan Revenge
Evanston, Chicago
Spectrum Press, 1995. 308 oldal

Aligha v¢letlen, hogy a legjobb Hitler-¢let-
rajzot ÃjsÀgÁrÂ Árta: Joachim Fest. Az 1933
elûtti n¢met Àllapotokat is talÀn egy ÃjsÀgÁrÂ,
a m¢ltatlanul elfelejtett H. R. Knickerbocker
jellemezte a legmegkapÂbban, aki egy¢bk¢nt
k¢t k´nyv¢t a F¡hrernek is dedikÀlta, hogy
aztÀn annÀl hevesebben s¡rgesse Amerika
hadba l¢p¢s¢t, miutÀn a nÀcik vele is le akar-
tak szÀmolni. Az ÃjsÀgÁrÂk siker¢nek titka
nyilvÀn abban rejlik, hogy k´zvetlenebbek
tudnak lenni olvasÂjukhoz, mint a tudÂs, ¢s
nem valami s¢ma k´r¢ rendezik anyagukat ä
az ¢rtekez¢sek Árott ¢s Áratlan t´rv¢nyei sze-
rint ä, hanem az ¢let teljess¢g¢t akarjÀk ¢s
tudjÀk megragadni egy-egy l¢nyeges mozza-
nat kiemel¢s¢vel. Ugyanakkor kevesebbet be-
sz¢lnek a felelûss¢grûl, de annÀl hat¢konyab-
ban ¢rz¢keltetik annak sÃlyÀt. A belfasti sz¡-
let¢sü ¢s a Los Angeles TimesnÀl majdnem k¢t
¢vtizedig dolgozÂ Cuthbert Carson Mann
k´nyve is ezt p¢ldÀzza.

HITLER HçROM HARCA ä a cÁm ¢s a gon-
dolat talÀn a MEIN KAMPF olvasÀsakor sz¡le-

tett. Az elsû harc: az ´nmagÀval vÁvott k¡z-
delem. A mÀsodik: a politikai hatalom¢rt vÁ-
vott harc. A harmadik: a vilÀghÀborÃ. A hÀ-
rom harc persze egys¢get alkot. Legfonto-
sabb dokumentuma a MEIN KAMPF, amelyet
tragikus mÂdon a kortÀrsak k´z¡l kevesen
vettek komolyan. Hogy a t´rt¢n¢szek nem te-
szik, az inkÀbb komikus. Igaz, hosszÃ a mü,
¢s felment¢st ad Speer, aki Ãgy nyilatkozott
eml¢kirataiban, hogy sem û, sem a nÀci ve-
z¢rek nem m¢lyedtek el benne. (A nagy Bau-
meister m¢rn´ke azonban most is hazudott,
mert p¢ldÀul az ADOLF HITLER. BILDER AUS
DEM LEBEN DES FºHRERS [Altona-Bahren-
feld, 1936] cÁmü reprezentatÁv tanul-
mÀnyk´tetben csak û id¢zett kimerÁtûen ve-
z¢re fûmüv¢bûl, ettûl f¡ggetlen¡l nem biztos,
hogy nagyra tartotta az ´n¢letrajzi müvet,
bÀr ki tudja, hiszen eml¢kirataiban p¢ldÀul
nem titkolta, hogy a F¡hrer n¡rnbergi Ãgy-
nevezett kultÃrbesz¢deinek gondolatisÀga
megkapta, mÀrpedig ezek monomÀniÀs zagy-
vasÀga a MEIN KAMPF-¢t is fel¡lmÃlja.) Ez
persze nem von le semmit a nagy mü forrÀs-
¢rt¢k¢bûl. De alighanem a Hitlerrel szembe-
ni borzalom is visszatarthatott sokakat attÂl,
hogy ezt felismerj¢k. Jellemzû: oly nagy filo-
zÂfusaink, mint LukÀcs Gy´rgy, vagy tanÁtvÀ-
nya, Vajda MihÀly Ãgy Ártak a fasizmusrÂl,
hogy p¢ldÀul nem tanulmÀnyoztÀk elm¢ly¡l-
ten a MEIN KAMPF-ot, ami az¢rt k¡l´n´s for-
mÀja a damnatio memoriae-nak, mert k´z-
ben Hitler ÀllandÂan jelen van a sz´veg¡k-
ben. °s okkal k¢rdezhetj¡k, ha Rosenberget
oly kimerÁtûen hasznÀlta LukÀcs Gy´rgy, ak-
kor Hitlert mi¢rt nem; ¢s aligha vitathatÂ,
hogy legalÀbb akkora àgondolkodÂÊ û is volt,
mint az ideolÂgus, akit egy¢bk¢nt kinevetett...

Mannt alighanem ¢ppen filozÂfiai müvelt-
s¢ge ´szt´n´zte arra, hogy komolyan vegye
a F¡hrer k´nyv¢t. Azzal csak egyet¢rthet¡nk,
hogy ez Hitler àszem¢lyis¢g¢nek legjobb ¢s v¢g¡l
is legmegbÁzhatÂbb kulcsaÊ. De az mÀr vitÀra hÁv,
hogy e mü àolyan emberrûl ad k¢pet, akinek a
valÂs ¢nje annyira gyenge volt, hogy olyan identi-
tÀst akart kialakÁtani, amely a n¢met szellem leg-
m¢lyebb vÀgyaival esett egybeÊ. A vita Pascal ¢s
Hegel vitÀja. (àHa KleopÀtra orra r´videbb lett
volna, az eg¢sz vilÀg arculata megvÀltozott volnaÊ
ä Árta Pascal, minek ellen¢ben hosszan id¢z-
hetn¢nk Hegeltûl, mert m¢g akkor is, ha ha-
lÀlos ÀgyÀn keserüen panaszolta fel, hogy
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nem ¢rtette senki, a sz¡ks¢gszerüs¢g Àltala
¢rv¢nyesÁtett rendezûelv¢t aligha k¢rdûjelez-
te meg bÀrki is.) Mann ebben a talÀn eld´nt-
hetetlen vitÀban, minden egyensÃlyra valÂ
t´rekv¢se mellett, Hegel fel¢ hajlik. Hitler
szem¢lyis¢g¢nek autonÂmiÀjÀt az identitÀs¢rt
vÁvott harca jÂl ¢rz¢kelteti. Szeg¢nyes szem¢-
lyis¢ge viszont a sz¡ks¢gszerüs¢g erej¢vel ha-
tÂ àn¢met szellemÊ-hez sodorja.

K¢t k¢rd¢s¡nk lehet ezzel kapcsolatban.
Az elsû a MEIN KAMPF hitel¢re, a mÀsodik a
n¢met szellemre vonatkozik.

Vajon Hitler k´nyve annyira megbÁzhatÂ?
N¢mi tÃlzÀssal e mü nemcsak a legfontosabb,
de egyben a legf¢lrevezetûbb tanÃsÀga is Hit-
ler belsû harcÀnak. Hiszen ebben Hitler nem
egyszerüen megÁrta, hanem ÀtÁrta mÃltjÀt.
VilÀgn¢zet¢nek àgrÀnitszilÀrdsÀgÃÊ alapja nem
a szÀzadfordulÂ utÀni B¢csben alakult ki ä
mint Mann hangsÃlyozza ä, hanem az 1918
utÀni M¡nchenben. K¢ts¢gtelen, hogy e bor-
zalmas konglomerÀtum egyes elemei a csÀ-
szÀrvÀrosban mÀr k¢szen voltak. De hogy
Ãgy Àlljanak ´ssze, ahogy ´sszeÀlltak, ahhoz
kellett az elsû vilÀghÀborÃ, majd a m¡ncheni
kommunista forradalom, mik´zben Hitler
m¢g v´r´s karszalaggal ¢s ä nyilvÀn ä vegyes
¢rzelmekkel utolsÂ ÃtjÀra kÁs¢rte az egy¢b-
k¢nt zsidÂ szÀrmazÀsÃ ¢s ez¢rt meggyilkolt
bajor minisztereln´k´t, Kurt Eisnert.

Zegzugos Ãt vezetett tehÀt a n¢met szel-
lemhez. De ä k¢rdezhetj¡k ä vajon van-e
egyÀltalÀn n¢met szellem? P¢ldÀul a franciÀs
vilÀgossÀggal fogalmazÂ Carl Schmitt 1918-
ban az¢rt marasztalta el a n¢met romantiku-
sokat, ami¢rt 1951-ben megdics¢rte a n¢met
szellemet: az Ãn. occasionalizmus miatt, hol-
ott 1936-ban ezt a romantikus vonÀst a zsi-
dÂkra vetÁtette. Mann szÀmÀra Goethe a n¢-
met szellem archetÁpusa. Igaz, sajÀt kertj¢t
müveli humanista hittel ¢s ¢rtelemmel. De
Werther ´ngyilkos lett, ¢s Faust a szerelem-
ben ¡dv´z¡l ¢s nem Istenben. Mert elvetett
minden egyhÀzat. A Goeth¢tûl ¢s Schillertûl
is ihletett Sturm und Drang a term¢szetet ¢s
az emberi individualizmust magasztalta. En-
nek eltorzÁtott formÀja: a nÀcizmus. A torzÁ-
tÀst ¢ppen Hitler p¢ldÀzza, akiben ä mint
Mann hangsÃlyozza ä àmint sok n¢metbenÊ van
valami àkÁm¢letlen fausti t´rekv¢sÊ, ¢s olyan bel-
sû harc em¢sztette, mint Werthert, bÀr hiÀny-
zott belûle àa jÂ müv¢szet l¢nyege, ami a sponta-

neitÀsÊ. Ebben a belsû harcban valamif¢le ka-
talizÀtorszerepet May KÀroly kapott, akirûl
azonban meg kellett volna emlÁteni, hogy pa-
cifista volt, ¢s nagy hûsei sem oktalan gyilko-
sok, indiÀn vilÀga is sokszÁnü. Ha ezt tudjuk
ä bÀr gyanakszom, hogy a May KÀrolyt szi-
dalmazÂ hitlerolÂgusok nem olvastÀk reg¢-
nyeit, pedig szÂrakoztatÂbbak, mint Hitler
ÁrÀsai ä, akkor az emlÁtett torzÁtÀs m¢g nyil-
vÀnvalÂbb.

A torzÁtÀs mi¢rtj¢re a pszichoanalÁzis ad-
hatna vÀlaszt. Mann azonban elveti a freudi
¢s posztfreudi kategÂriÀkat. Jung fel¢ hajlik,
amikor I. Berlint id¢zve hangsÃlyozza, hogy
àûseinktûl Ïr¢gi szem¡vegetÎ ´r´k´l¡nk, ¢s Ïezen
kereszt¡l lÀtjuk a vilÀgotÎÊ. Ez a àpszicholÂgiai
szem¡veg trifokÀlis: zsidÂ, g´r´g ¢s rÂmaiÊ. Ezzel
szemben Hitler csak bifokÀlist akart, zsidÂ
n¢lk¡l; a zsidÂ ´r´ks¢get fel akarta szÀmolni,
hiszen szÀmÀra ez m¢reg stb., amely eltorzÁ-
totta a t´rt¢nelem menet¢t, m¢ghozzÀ a ke-
reszt¢nys¢ggel. En¢lk¡l nem lett volna isz-
lÀm, bolsevizmus, szociÀldemokrÀcia, hanem
valami g´r´g-rÂmai birodalom uralta volna
a vilÀgot ä germÀn befolyÀs alatt. RÀadÀsul
a f¡hreri szeml¢letben az idû is zsidÂ talÀl-
mÀnynak minûs¡l. Nem is hordott ÂrÀt.
Ugyanakkor a hÀborÃ kirobbantÀsÀnak idû-
zÁt¢sekor azt is m¢rlegelte, hogy neki m¢g jÂ
erûben kell lennie. Nemcsak versenyt futott
az idûvel, hanem ä mondhatnÀnk ä le akarta
m¢g azt is gyûzni. Hitler d´nt¢se àracionÀlisÊ
volt. àÏRacionÀlisÎ-on ä hangsÃlyozza talÀlÂan
Mann ä Hitler nem ¢sszerüt ¢rtett, hanem inkÀbb
szervezett, rendszeres ¢s tervezett sz¢les k´rü geno-
cÁdiumot, ¢s nem kis Ï¢rzelmiÎ indÁttatÀsÃ pogro-
mokat.Ê (111.)

A MEIN KAMPF alapjÀn Mann jÂl rekonst-
ruÀlja Hitler belsû harcÀt, amint ¢rtelem ¢s
¢rzelem pÀrharcÀban gyûz az ¢rtelem, ¢s àa
gy´nge vilÀgpolgÀrbÂl fanatikus antiszemitaÊ lesz.
JÂ lett volna azonban a F¡hrer müv¢nek n¢-
met eredetij¢t is megn¢zni, amikor id¢z,
mert az angol fordÁtÀsbÂl hiÀnyzik a àfanati-
kusÊ jelzû, ¢s k¡l´nben is az angol fordÁtÂ a
hitleri stilÀris kuszasÀgot a k´z¢rthetûs¢g
kedv¢¢rt nem adta vissza hÁven, talÀn nem is
lehet.

Mann jÂ ¢rz¢kkel utal t´bbsz´r is Doszto-
jevszkij, Turgenyev alvilÀgi ¢s amorÀlis figu-
rÀira. Ugyanakkor az orosz szubkultÃra mel-
lett meg lehetett volna jelenÁteni az osztrÀk
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¢s n¢met okkult rasszistÀk alvilÀgÀt. Lanz von
Liebenfels ¢s Guido von List megelûlegezt¢k
Hitler fajelm¢let¢t, csak az abszurdot olyan
okkult k¡lsûs¢gekkel vett¢k k´r¡l, hogy àta-
naikÊ politikai erûv¢ nem vÀlhattak. Hitler
fajelm¢let¢t Mann egy¢ni lelem¢ny term¢k¢-
nek tekinti. így viszont ä Ãgy v¢lem ä n¢mi-
leg a MEIN KAMPF-ban megjelenÁtett belsû
harc utÂlagos konstrukciÂjÀnak adunk hitelt,
annak, ahogy ä n¢mileg Szent PÀl megt¢r¢-
s¢nek ¢s azt k´vetû vaksÀgÀnak analÂgiÀjÀra
ä a F¡hrer Ãgy eml¢kezett, hogy egy b¢csi
kaftÀnos zsidÂ lÀttÀn kezdett megvilÀgosodni
elm¢je, majd ¢vek mÃltÀn a fronton egy gÀz-
tÀmadÀs nyomÀn napokig nem lÀtott, ami a
hiszt¢ria jellegzetes t¡nete, mint ezt elûsz´r
ä a ma m¢ltatlanul nem id¢zett pszichiÀter ä
Oscar Vogt kimutatta. MÀrpedig nemcsak a
b¢csi okkult obskurantizmus l¢gk´re hatott a
F¡hrerre, hanem a hÀborÃ alatt ¢s utÀn sz¡-
letett rasszizmus is. Hogy ez a szubkultÃra
milyen erûs volt, arra ¢ppen az lehet a p¢lda,
hogy A. Dinter BþN¹K A V°R ELLEN cÁmü re-
g¢ny¢re 1917-ben m¢g rendes kiadÂt sem ta-
lÀlt, mÁg n¢hÀny ¢v mÃlva k¢tszÀzezres p¢l-
dÀnyszÀmban jelent meg. TelitalÀlat tehÀt a
szerzû r¢sz¢rûl annak jelz¢se, hogy az iden-
titÀsÀ¢rt k¡zdû Hitler ¢s a hÀborÃs megalÀz-
tatÀs miatt identitÀsÀt keresû N¢metorszÀg
¢lete Ãgy fonÂdik ´ssze, mint a horogkereszt
k¢t szÀra. De ehhez Hitlernek meg kellett
nyernie a maga politikai harcÀt.

Mann ¢rdekesen mutatja be azt a folyama-
tot, amelynek sorÀn Hitler a N¢met MunkÀs-
pÀrt 555. tagja, aki a vezetû bizottsÀgban ¢p-
pen a 7. lett ä a pÀrtt´rt¢neti hagiogrÀfia h¢t
alapÁtÂ atyÀt tartott szÀmon ä, mik¢nt tette a
PÀrtot sajÀt pÀrtjÀvÀ, amelynek ä mint Mann
id¢zi ä Goebbels naplÂja szerint egyetlen Àl-
landÂ eleme volt: az antiszemitizmus. °s az-
tÀn minden tag elmondhatta magÀrÂl, amit
G´ring: àAdolf Hitler az ¢n lelkiismeretem.Ê A
F¡hrerprinzip t´k¢letesen deperszonalizÀlÂ
dinamikÀnak bizonyult. Mann jÂl ¢rz¢kelteti
a Vez¢r fegyelemre vonatkozÂ elk¢pzel¢seit a
kutyÀkhoz valÂ viszonya jelz¢s¢vel is. Hitler
az engedelmes elzÀszi fajtÀt szerette, ¢s a tacs-
kÂkat ¢ppen ´nÀllÂsÀguk miatt vetette meg.

Alaposabban lehetett volna elemezni Hit-
ler kommunistÀkhoz valÂ viszonyÀt. Igaz, a
hitlerolÂgiÀnak ez az egyik legelhanyagol-
tabb ter¡lete. Jellemzû, hogy m¢g mindig
Hermann Rauschning, egykori danzigi pol-

gÀrmester müveibûl tudunk meg errûl a leg-
t´bbet. Neki fejtegette a F¡hrer, hogy àt´bb
minden k´t a bolsevizmushoz, mint ami elvÀlasztÊ.
Mindenekelûtt: àa forradalmi ¢rz¢sÊ. Enged¢-
lyezte is, hogy a kommunistÀkat azonnal ve-
gy¢k fel a PÀrtba. ögy v¢lte, àa szociÀldemok-
rata kispolgÀr ¢s a szakszervezeti fûn´k soha nem
lesz nÀci, de a kommunista mindigÊ. Ebben a
helyzetmegÁt¢l¢sben szerepet jÀtszhatott az
is, hogy ä ¢s ezt Mann gondosan kiemeli ä
a kommunistÀk bizalmatlansÀgi indÁtvÀnya
nyomÀn bukott meg Papen kormÀnya, ami-
kor a nÀcik ¢s a kommunistÀk a parlament-
ben egy¡tt szavaztak. A hatalomÀtv¢tellel el-
dûlt Hitler politikai harca, ¢s immÀr a kato-
nai harchoz kapcsolÂdott.

Hitler katonai harcÀnak c¢lja: a vilÀgura-
lom. Mann eg¢sz sor p¢ldÀval ¢rz¢kelteti,
hogy Hitlert tapasztalatai tett¢k olyan hat¢-
konnyÀ ¢s az, ahogyan azokbÂl tanult. Az er-
k´lcsi ¢rt¢kek vÀlsÀgÀnak k´zepette az er-
k´lcstelen bizonyossÀgok hordozÂi amÃgy is
helyzeti elûnnyel rendelkeztek. àA gyenge ide-
gek EurÂpÀjÀban Hitlernek voltak a legerûsebb
idegei. Akarata is sokkal erûsebb volt, realisztiku-
sabban ¢rt¢kelte a hullaszerü eurÂpai moralitÀst.Ê
(124.) Ugyanakkor mestere volt a k¢pmuta-
tÀsnak ¢s a hazudozÀsnak. AusztriÀrÂl ¢s
LengyelorszÀgrÂl akkor besz¢lt kegyesebben,
amikor ¡gy¡kben mÀr d´nt´tt. A nÀci ideo-
lÂgia ¢s propaganda az ¢lett¢r megszerz¢s¢t
hirdette. A Lebensraum azonban T´tungsra-
um volt ä mint ezt Mann lelem¢nyes kifeje-
z¢s¢vel is ¢rz¢kelteti, felhÁva a figyelmet arra
is, hogy Hitler nem telepÁt¢st c¢lzÂ hivatalo-
kat ÀllÁtott fel, hanem emberirtÀssal foglalko-
zÂ apparÀtusokat. Az eutanÀzia program: az
elmebetegek ¢s gyÂgyÁthatatlannak minûsÁ-
tett betegek mÂdszeres kiirtÀsa volt a nyitÀny.
Jellemzû ä hangsÃlyozza Mann ä, hogy ezt el-
indÁtÂ oktÂberi rendelet¢t szeptember 1-j¢re
datÀlta vissza. így is ¢rz¢keltetni akarta an-
nak jelentûs¢g¢t. Ugyanakkor az a felhÀbo-
rodÀs, ami ezt fogadta, lecke volt Hitler szÀ-
mÀra, mert felismerte, hogy c¢ljairÂl ¢s esz-
k´zeirûl Âvatosabban kell nyilatkoznia, a fej-
lem¢nyeket pedig titokban kell tartani.

Hitler hÀrom harcÀnak eredûjek¢nt jele-
nik meg a holocaust. Ugyanakkor a zsidÂk el-
leni fell¢p¢s mÀr kezdettûl szerepel a hitleri
c¢lok k´z´tt. Mann ezt a vilÀghÀborÃt is meg-
hatÀrozÂ obszessziÂk¢nt mutatja be. Mintha
az¢rt t´rt volna Kelet fel¢, hogy felszÀmolja



a zsidÂsÀgot. Ezzel a szerzû n¢mileg eltereli
a figyelmet ennek a f¢lig titkos, f¢lig nyÁlt su-
nyi hÀborÃnak a racionalitÀsÀrÂl, arrÂl, hogy
kimondva-kimondatlanul is a kelet-eurÂpai
¢lett¢r k´z¢posztÀlyÀt ¢s ¢rtelmis¢gi r¢teg¢t is
megprÂbÀltÀk a zsidÂkban felszÀmolni. A
Mann Àltal is jelzett spÀrtai modellnek ez
alapvetû k´vetelm¢nye kellett, hogy legyen.
Igaz, a zsidÂgyül´let tÃl volt minden politikai
aritmetikai haszonles¢sen. JÂl jelzi a sajÀtos
nÀci racionalitÀst az az eichmanni kijelent¢s,
mely szerint, ha a vilÀghÀborÃ elv¢sz, a zsi-
dÂk elleni hÀborÃt akkor is megnyerik. °s
mint mÀr tudjuk, a koncentrÀciÂs tÀborok
fenntartÀsa a n¢met haderû ¡tûk¢pess¢g¢t
gyengÁtette. Ugyanakkor, tudomÀsul kell
venni, a szimbolikus cselekv¢snek megvan a
maga sajÀtos racionalitÀsa.

Mann k´nyv¢nek alighanem ¢ppen az a
legnagyobb ¢rdeme, hogy a szimbolikus ter-
ror term¢szet¢nek megismer¢s¢hez visz k´-
zelebb. A c¢l megjel´l¢s¢nek belsû dialektikÀ-
jÀra vet t´bb f¢nyt. LÀthatjuk, hogy a kimon-
dott ¢s az eltitkolt c¢lok mik¢nt f¡gghetnek
´ssze. Az antiszemitizmus kereszt¢nyellenes-
s¢g is. K¡l´n´s tanulsÀga Mann k´nyv¢nek,
hogy ezt az antiszemitÀk jobban ismert¢k fel.
àAz antiszemitizmus igazi oka az, hogy zsidÂ val-
lÀsos alapja miatt a nyugati vilÀg nem tudatosÁtotta
el¢gg¢ a zsidÂk t´rt¢neti jelentûs¢g¢t vagy a zsidÂ-
kereszt¢nys¢g ¢rv¢nyess¢g¢t, ¢s azokat a k´vetelm¢-
nyeket, amelyek minden emberre vonatkoznak gaz-
dasÀgi, tÀrsadalmi ¢s politikai felt¢telektûl f¡gget-
len¡l.Ê Hitler nem alaptalanul tette szÂvÀ,
hogy az eurÂpai ¢rt¢keszm¢nyek: egyenlû-
s¢g, igazsÀgossÀg, emberi jogok a zsidÂ mÃlt-
ban gy´kereznek. àA b¢csi kaftÀnos zsidÂk ennek
a l¢lektani valÂsÀgnak a lÀthatÂ, fizikai eml¢kezte-
tûi, amely elindÁtotta Hitlert az Ãj pogÀny bosszÃ
ÃtjÀn, hogy megszabadÁtsa a vilÀgot a zsidÂktÂl, a
kereszt¢nys¢gtûl ¢s mindentûl ¢s mindenkitûl, aki
vagy ami a zsidÂ erk´lcsi tudat Ïr¢m¢tÎ jelenÁtheti
meg. A zsidÂ-kereszt¢nys¢g ¢s a zsidÂk felszÀmolÀ-
sÀnak kÁs¢rlet¢vel Hitler a legjelentûsebb vez¢rfo-
nalat adta kez¡nkbe a t´rt¢nelemben valÂ eligazo-
dÀsra, mivel a zsidÂk jelk¢pezik a fizikai Izraelt,
amely n¢lk¡l a misztikus Izrael (a kereszt¢nys¢g) el-
veszti t´rt¢nelmi szimbolikus erej¢t. °s mik´zben
emberek milliÂi estek a nÀcik ÀldozatÀul, csak a zsi-
dÂk voltak azok, akiknek a Ïv¢gsû megoldÀsÎ-t
szÀntÀk osztÀlyr¢sz¡l, mert ä negatÁv mÂdon ä Hit-
ler a c¢lirÀnyos t´rt¢nelem szerzûinek jelentûs¢g¢t

ismerte fel benn¡k. Ilyen jelentûs¢g vagy jelent¢s Àll
a zsidÂ ¢s a kereszt¢ny liturgia k´z¢ppontjÀban is,
¢s ha mÀsk¢nt lenne, akkor a rabbik hÀtat fordÁt-
hatnÀnak a TÂrÀnak, ¢s a papok, lelk¢szek oda-
hagyhatnÀk reverendÀjukat vagy palÀstjukat. így
pedig megerûsÁthetn¢k Nietzsche amaz ÀllÁtÀsÀt,
hogy ÏIsten halottÎ, ¢s Hitler posztumusz gyûzelm¢t
vÁvnÀk ki.Ê (305ä306.)

A Mann müve hÀtÀn olvashatÂ reklÀmsz´-
veg szerint àsok k´nyv Hitler nÀcizmusÀnak ho-
gyanjÀra prÂbÀlt vÀlaszt keresni. Ez [...] a mi¢rtj¢t
fedi felÊ. ValÂjÀban a hogyanra ad vÀlaszt ä
szellemeset ¢s m¢lyet. Ugyanakkor ki vitatnÀ,
hogy ma Hitlerrel foglalkozni t´bb, mint
szellemi jÀt¢k. Mann munkÀja a k´nyvtÀrnyi
Hitler-irodalom egyik legizgalmasabb darab-
ja. çtsz´vi a szerzû ûszinte humanizmusa. Az
igazi zsurnalisztika er¢nyeit mutatja fel: t¢ny-
szerüs¢g ¢s elm¢let ´tv´z¢s¢vel. MagyarÀ-
zÂ modellek, Ãj megk´zelÁt¢sek mindig vitÀ-
ra hÁvnak.

Miskolczy Ambrus

A ZENEI SZECESSZIñ
KEZDETE °S V°GE

Goldmark KÀroly: ZongorÀs-triÂk
(op. 4 B-dÃr, op. 33 e-moll)
Bartos TriÂ
Galina Danilova ä hegedü
Bartos Csaba ä csellÂ
Irina Ivanickaia ä zongora
HCD 31 709

Weiner LeÂ: Hegedü-zongora szonÀtÀk
(op. 9 D-dÃr, op. 11 fisz-moll)
Peregi verbunk op. 40
Lakodalmas op. 21/b
Szabadi Vilmos ä hegedü
GulyÀs MÀrta ä zongora
HCD 31 663

Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schu-
mann ¢s Brahms ä Goldmark KÀroly triÂit
hallgatva az ember ´nk¢ntelen¡l is vonatko-
zÀsi pontokat keres. Jegyzeteimet lapozgatva
Ágy ismerem fel a felszÁnes hallgatÂ tipikus re-
akciÂjÀt: a klasszikusok oly bûs¢gben tÀrjÀk a
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zeneszerzû el¢ a lehets¢ges formai, technikai
¢s intonÀciÂs megoldÀsokat, hogy mÀr azt
sem tudja, kit id¢zzen. Goldmark magÀra ´lti
a nagy hagyomÀny ragyogÂ ¢s k¢nyelmes ´l-
t´zet¢t, a drÀmai mondanivalÂ tekintet¢ben
viszont leginkÀbb szorgos hÀziasszonyok ig¢-
nyeinek prÂbÀl eleget tenni. Mindenk¢ppen
korrigÀlnom kell ezt az elhamarkodott Át¢le-
tet. Az eklekticizmus nem bün, m¢g csak nem
is az invenciÂ hiÀnya; nem arrÂl van szÂ,
hogy Goldmark zen¢j¢nek mindene àolyanÊ,
csak ¢ppen a l¢nyeg hiÀnyzik belûle: semmi
l¢nyeges nem hiÀnyzik belûle, a zene viszont
egyÀltalÀn nem àolyanÊ.

TalÀn csak a Bartos TriÂ nem el¢gg¢ k´r-
vonalazott elûadÀsa az oka annak, hogy nem
´tlik szem¡nkbe azonnal: Goldmark szeret
fÃgÀkat Árni. FÃga szÂl a korai B-DöR TRIñ
(1858ä59) ScherzÂjÀban, valamint az E-MOLL
TRIñ (1880) ScherzÂjÀnak tarantellakarakte-
rü fûr¢sz¢ben ¢s a negyedik t¢tel kidolgozÀ-
sÀban. Ezzel az eljÀrÀssal Goldmark egy¢rtel-
müen a beethoveni szonÀtaforma-felfogÀs
tradÁciÂjÀhoz kapcsolÂdik. Beethovenn¢l a
fÃga, az elûzû korszak fens¢ges reliktuma, a
stile antico eszm¢nye a tematikus gondolko-
dÀsra ¢p¡lû modern szonÀtaformÀban Ãj ¢r-
telmet nyer: Àltala vÀlik a szonÀtaelv a komp-
lexitÀs non plus ultrÀjÀvÀ. GoldmarknÀl is ezt
a c¢lt szolgÀlja az E-MOLL TRIñ negyedik t¢-
tel¢nek kidolgozÀsi r¢sz¢ben megszÂlalÂ hÀ-
romszÂlamÃ fÃga. A zeneszerzû egy aprÂ t¢-
mafejbûl hozza l¢tre a bonyolult kontrapunk-
tikus sz´vetet, ¢s segÁts¢g¢vel esz-mollbÂl,
vagyis h¢t hangnemnyi tÀvolsÀgbÂl jut el a ki-
dolgozÀsi r¢sz zÀrÂpontjÀhoz, e-moll domi-
nÀnsÀhoz. A fÃga tehÀt a visszavezet¢s szere-
p¢t jÀtssza. Goldmark nagyszerüen kapcsolja
´ssze az ellenpontozÂ eljÀrÀst, a modulÀciÂs
menetet ¢s a dramaturgiai processzust: mi-
k´zben kibogozza a fÃgÀjÀnak cipûfüzûj¢n
keletkezett csomÂt, fokozatosan vezeti a zenei
folyamatot a dominÀns hangnemü nyugvÂ-
ponthoz.

MindazonÀltal a fÃga a t¢tel terjedelm¢t ¢s
arÀnyait tekintve inkÀbb gyanÃs alakÃ kin´-
v¢snek tünik a mü test¢n. Azaz annak ellen¢-
re, hogy a kompozÁciÂ technikailag megol-
dott ¢s dramaturgiailag k´vetkezetes, hogy
Goldmark elk¢pzel¢se ¢rthetû, a formar¢sz
funkciÂja k¢rd¢ses marad. Ugyanez a prob-
l¢ma mer¡l fel az E-MOLL TRIñ harmadik ¢s

negyedik t¢tel¢nek ´sszekapcsolÀsakor is. A
harmadik t¢tel valÂjÀban a negyedik t¢tel las-
sÃ bevezet¢se. Ez a formai elgondolÀs is meg-
jelenik Beethovenn¢l, p¢ldÀul az op. 5/2-es
G-MOLL CSELLñ-ZONGORA SZONçTç-ban. Bee-
thoven à´tleteÊ ott ¢ppen az, hogy az elsû t¢-
telben ä vagyis a lassÃ bevezet¢sben ä ugyan
megjelenik a szonÀtaforma expozÁciÂja ¢s ki-
dolgozÀsa, a dominÀns hangnem el¢r¢sekor
azonban nem a visszat¢r¢s szÂlal meg, hanem
helyette a mÀsodik (gyors) t¢tel expozÁciÂja
hangzik fel. Beethoven tehÀt egyfelûl szem-
befordul vÀrakozÀsainkkal, mert nem kerekÁ-
ti hÀromr¢szess¢ a lassÃ t¢tel szonÀtaformÀ-
jÀt, mÀsfelûl viszont kiel¢gÁti forma¢rz¢k¡n-
ket, m¢gpedig ¢ppen azÀltal, hogy a kidolgo-
zÀst expozÁciÂ k´veti, m¢g ha nem a lassÃ t¢-
tel¢ is. GoldmarknÀl viszont a harmadik t¢tel
ä mivel funkcionÀlisan nem kapcsolÂdik ilyen
szorosan az utÀna k´vetkezû gyors t¢telhez ä
lassÃ bevezet¢sk¢nt csupÀn teÀtrÀlis szerepet
jÀtszhat, mÁg ´nÀllÂ t¢telk¢nt ä kiss¢ amorf
jellege miatt ä nem tud megÀllni a sajÀt
lÀbÀn.

Tulajdonk¢ppen ¢ppen a formai ¢s dra-
maturgiai funkciÂ k¢rd¢sess¢ge tekinthetû a
Goldmark-triÂk Achilles-sarkÀnak. Az elûzû
generÀciÂ ä amelyhez k¡l´n´s mÂdon a
GoldmarknÀl hÀrom ¢vvel fiatalabb Johan-
nes Brahms is tartozik ä m¢g a Beethoventûl
´r´k´lt funkcionalitÀs ideÀljÀt k´vette. Az Ãj
trend ä nevezz¡k akÀr zenei modernnek
(musikalische Moderne), akÀr zenei sze-
cessziÂnak, mindenesetre semmik¢ppen sem
k¢sû romantikÀnak, mert itt valami eg¢szen
Ãj kezdûdik ä a maga mamutm¢reteivel
(Mahler, Puccini, Richard Strauss) vagy, ¢p-
pen ellenkezûleg, aprÂ formÀival (Szkrjabin,
Hugo Wolf) ¢ppens¢ggel ennek az eszm¢ny-
nek bomlÀsÀbÂl, erjed¢s¢bûl sz¡letett meg.

MÁg Goldmark talÀn nem is volt tisztÀban
azzal, hogy egy Ãj irÀnyzat elûfutÀra, addig a
BartÂk ¢s KodÀly nemzed¢k¢hez tartozÂ
Weiner LeÂ mÀr az elvirÀgzÂ zenei szecessziÂ
k¢pviselûj¢nek tekinthetû. Weinern¢l a ka-
marazene cizellÀlt ¢s kidolgozott hasznÀlati
tÀrgy, t´r¢keny, lepkek´nnyü jÀt¢k. Az û szo-
nÀtaformÀja ä mint p¢ldÀul a D-DöR SZONçTA
elsû t¢tele ä Àttetszû, idilli ¢s elegÀns. Dalla-
mai v¢gtelen¡l hosszÃak, a D-DöR SZONçTA
lassÃ t¢tel¢ben vagy a FISZ-MOLL SZONçTA elsû
t¢tel¢ben szinte az ¢gig nyÃjtÂzkodnak, s
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futÂn´v¢nyekhez hasonlÂan sz´vev¢nyesen
fonjÀk k´rbe a hangzÂ teret. Ebben a zen¢-
ben nincs semmi a bartÂki hegedüszonÀtÀk
drÀmaisÀgÀbÂl, itt nem esik szÂ az ¢let ¢s ha-
lÀl ´r´k, nagy k¢rd¢seirûl. Ez a zene a sz¢p
gesztusok, az ¢rz¢keny modulÀciÂk, a melan-
kolikus hangv¢telek muzsikÀja. Weiner mÀr
nem utÀnozza a ànagyÊ mestereket, zen¢je,
goldmarki ¢rtelemben, nem eklektikus, az û
muzsikÀjÀn mÀr olyannyira Àtszürûd´tt a
mÃlt, a tradÁciÂ, hogy szinte teljesen felolvadt
benne, ugyanÃgy, mint MozartnÀl.

Azonban Weiner szonÀtÀibÂl is hiÀnyzik a
formai-tartalmi funkcionalitÀs. HabÀr stÁlusa
Goldmark¢nÀl sokkal egys¢gesebb (p¢ldÀul a
FISZ-MOLL SZONçTA tr¢fÀs karakterü ScherzÂ-
jÀban), ¢s a k¢t szonÀta valÂban igazi kama-
ramuzsika (szemben a bûs¢g zavarÀval k¡sz-
k´dû Goldmark triÂival, amelyek idûnk¢nt
nagyzenekaron jobban szÂlnÀnak, mint hÀ-
rom magÀnyos hangszeren), Weiner kompo-
zÁciÂiban is megjelennek naivnak hatÂ formai
¢s intonÀciÂs megoldÀsok. A D-DöR SZONçTA
Scherzo t¢tel¢ben p¢ldÀul egyÀltalÀn nem ¢r-
tem, mi¢rt ker¡lt egymÀs mell¢ a keringûs fû-
r¢sz (amelynek schuberti hangv¢tel¢vel Wei-
ner nagyon k´zel ker¡l Goldmark E-MOLL
TRIñ-jÀnak Scherzo t¢telbeli L¤ndler-karak-
terü k´z¢pr¢sz¢hez) ¢s a katonÀs, indulÂ jel-
legü triÂ. HasonlÂk¢ppen funkciÂ n¢lk¡linek
hat a FISZ-MOLL SZONçTA negyedik t¢tel¢nek
ä egy¢bk¢nt szint¢n Beethoventûl k´lcs´n-
z´tt ä formai megoldÀsa: Weiner a katonÀs
karakterü, virtuÂz Finale bevezet¢sek¢nt az
elûzû t¢telek anyagÀbÂl id¢z ä ez azonban in-
kÀbb tünik kÁv¡lrûl j´vû ´tletnek, semmint a
zenei anyagbÂl fakadÂ sz¡ks¢gszerüs¢gnek.

S ha mÀr zenei szecessziÂrÂl besz¢l¡nk,
nem szabad megfeledkezn¡nk a keleties ele-
mekrûl sem, amelyek ä magyar zeneszerzûk-

rûl l¢v¢n szÂ ä term¢szetesen magyarosak.
Goldmark B-DöR TRIñ-jÀnak mÀsodik t¢tele
formailag rendkÁv¡l ´sszetett, borÃs hangv¢-
telü LassÃ Magyar (sajnos a Bartos TriÂ elû-
adÀsÀban nem ismerhetû fel a t¢tel feszes rit-
musÃ verbunkos karaktere). Goldmark lassÃ
t¢tele m¢lyen Àt¢rzett muzsika, s ¢ppen ez az,
ami Weinern¢l az 1936-os LAKODALMAS-bÂl
¢s az 1951-es PEREGI VERBUNK-bÂl teljesen
hiÀnyzik. A k¢t virtuÂz hegedüdarab a XIX.
szÀzadi magyar n¢pies zene hagyomÀnyÀt
elevenÁti f´l, s mindkettû olyannyira Àrtatlan,
mintha szerzûj¡k m¢g csak nem is hallott vol-
na BartÂk ROMçN N°PI TçNCAI-rÂl (a Sz¢kely
ZoltÀn-f¢le hegedüÀtiratrÂl sem).

Szabadi Vilmos ¢s GulyÀs MÀrta egy¢b-
k¢nt a stÁlus irÀnti nagy ¢rz¢kenys¢ggel, sze-
retettel ¢s gondoskodÀssal jÀtssza a k¢t Wei-
ner-szonÀtÀt. Mert ezeket a darabokat ä Wei-
ner¢t, Goldmark¢t egyarÀnt ä a benn¡k rej-
lû ellentmondÀs ellen¢re nagyon is lehet sze-
retni. Ezek a darabok ugyanis mesteri fokon
megÁrt mÁves kompozÁciÂk, amelyek a formai
¢s tartalmi funkcionÀltsÀg hiÀnya miatt vala-
hogy m¢gis megoldatlanok maradnak. E ka-
maramüvek visszat¡kr´zik azt a kort, amely-
ben sz¡lettek, amikor az emberekben m¢g ¢lt
a sz¢ps¢g, a t´r¢kenys¢g irÀnti vÀgy, de ami-
kor ugyanezek az emberek eszm¢nyeiket mÀr
csak tÃlzÀsok ÀrÀn, tÃlhajtott szenved¢llyel, a
realitÀsbÂl kil¢pve tudtÀk megvalÂsÁtani. S aki
nem akart leszÀllni a fÀjdalom m¢lys¢ges
bugyraiba, nem akart az extremitÀsok Àldoza-
tÀvÀ vÀlni, hanem a valÂsÀg talajÀn akart
maradni ä mint Goldmark KÀroly ¢s Weiner
LeÂ ä, az sem vÀdolhatÂ etikÀtlansÀggal, mert
az ebbûl a zeneszerzûi magatartÀsbÂl sz¡letett
mü m¢g akkor is ûrizte sz¢ps¢g¢t, a jÀt¢k ¢s
a szeretet ideÀljÀt.

Dalos Anna

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